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املقدمة
احلمد هلل الذي أكمل لنا الدين ،وأتم علينا النعمة ،ورضي لنا اإلسالم دينا ،وصلى هللا على رسوله
األمي ،الذي أرسله ربه شاهدا ي
ومبشرا ونذيرا ،وداعيا إىل هللا بإذنه وسراجا منريا ،فهدى هللا به من
ي
النب ي
الضاللة ،وأرشد به من الغواية ،واستنقذ به الناس من الظلمات إىل النور ،وفتح به أعينا عميا ،وآذانا صما،
وقلوبا غلفا.
أما بعد:
فإن هللا تعاىل قد فطر اخلالئق كلمها على عبادته واالستسالم ألمره ،قال تعاىل﴿ :ب ْل له ما يِف
ض ك ٌّل له قانيتون﴾( ،)1وقال تعاىل﴿ :وله أسلم من يِف ال مسماو ي
ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ات و ْاأل ْر ي
ض ط ْوعا
ْ
ْ
()2
وك ْرها﴾ .
خيص بعض خلقه باالبتالء ،وحيملهم أمانة االختيار؛ لتظهر
إال أ من حكمة هللا البالغة اقتضت أن م
فيهم آثار صفاته ،حبسب ما يصري إليه حاهلم ،من اإلميان ومالزمة الفطرة األوىل ،أو معاندهتا بالكفران.
وبنو آدم من هذا الفريق املخصوص باالبتالء ،كما قال تعاىل﴿ :إينما خل ْقنا ْي
اج
اإلنْسان يم ْن نطْف ٍة أ ْمش ٍ
()3
ن بتلي ييه فجع ْلناه يَسيعا ب ي
صريا * إينما هديْناه ال مسبييل إيما شاكيرا وإيما كفورا﴾ .
ْ
لذلك ينفرد بعضهم بني سائر اخلالئق بالتخلف عن السجود االختياري هلل تعاىل ،كما قال سبحانه:
اَّلل يسجد له من يِف ال مسماو ي
ات وم ْن يِف ْاأل ْر ي
اْليبال والشمجر
ممس والْقمر والنجوم و ْ
ض والش ْ
ْ
﴿أَلْ ت ر أ من م ْ
()4
والدمواب وكثيريٌ يمن الن ي
ماس وكثي ٌري ح مق علْي يه الْعذاب﴾ .
وإن كان السجود القهري ال يتخلمف عنه أحد ،كما قال سبحانه﴿ :ويمَّللي يسجد من يِف ال مسماو ي
ات
ْ
ْ
()5

و ْاأل ْر ي
ض ط ْوعا وك ْرها﴾ .
مث إن هللا تعاىل رمحة باخللق ،وإعذارا إىل املتخليفني عن السجود لرهبم ،املعاندين لفطرهم وفاطرهم،
أنزل الكتب ،وأرسل الرسل ،كما روى مسلم بسنده عن عبد هللا بن مسعود  يرفعه ...> :وليس أحد
()6

أحب إليه العذر من هللا ،من أجل ذلك أنزل الكتاب ،وأرسل الرسل< .
م
( )1سورة البقرة.116 :
( )2سورة آل عمران.83 :
( )3سورة اإلنسان.3 ،2 :
( )4سورة احلج.18 :
( )5سورة الرعد.15 :
( )6الصحيح ،كتاب التوبة ،باب غرية هللا تعاىل )1680/4( ،..حديث (.)35
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فوظيفة الرسل -عليهم السالم -إمنا هي رد الناس إىل فيطرهم ،وبيان ما يلزمهم من مقتضياهتا ،من
توحيد فاطرهم ،واتباع أمره وهنيه.
وكان من حكمة هللا سبحانه ورمحته أن أيمد أنبياءه ورسله باآليات والرباهني ،وعمزز دعوهتم باحلجج

والدالئل ،اليت من شأهنا أن تزيح عن الفطر حجب الشبهات ،وتنفي عن القلوب خبث الشهوات،
وتستنقذ العقول من الظلمات ،بإذن هللا ،وذلك أوال مبا جعل ِف خملوقاته من الداللة على خالقها،
وشهادهتا بربوبيته وألوهيته ،وكماله وحكمته- ،وِف ذلك برهان األنبياء على ما يدعون إليه من التوحيد
خص به أنبياءه من اآليات القولية واحلسية ،الدالمة على صدق نب موهتم.
واإلميان بالبعث -مث مبا م
ومجيع هذه اآليات والرباهني واحلجج ،إمنا هي موقظ للفطر ،ومذكير هلا مبا عرفته من قبل ،وغفلت
عنه بعد ،أو نسيته بسبب اجتيال الشياطني.
وملا كانت رسالة حم ممد  آخر الرساالت وخامتتها ،وحجة هللا على عباده إىل يوم الدين ،كان هلا من
حبسب حاجة
اآليات والرباهني النصيب األوىف واحلظ األوفر ،وفقا لسنة هللا تعاىل ِف تيسري أسباب الشيء ْ
العباد إليه ،رمحة منه وفضال.
وكان من حكمة هللا تعاىل أن تكون أعظم آياهتا باقية مستمرة ،موافقة لبقاء الرسالة ،ومبالغة ِف

اإلعذار إىل من بلغته ،إذ وقف عليها دون واسطة.
جعلها معلومة بالطريق نفسه الذي يعلم به شرعه؛ لتكون أوصل إىل
كما أن من حكمته سبحانه ْ
صت به الرسالة
االلتزام مبقتضاها؛ من عبادة هللا ،فال تقف عند جمرد اإليصال إىل املعرفة .وهذا مما خ م
اخلامتة؛ أن جعلت براهينها الكربى كامنة فيما أوحي إىل نبييها.
نب إال وأعطي من اآليات
ففي الصحيحني عن أيب هريرة قال :قال رسول هللا > :ما من األنبياء ٌّ
إيل ،فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم
ما مثله آمن عليه البشر ،وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه هللا م
()1

القيامة< .

فبني أن برهانه األعظم ،الذي خص به من بني األنبياء ،هو هذا الوحي ،وأن من شأنه أن يهدى به
م

أكثر من غريه من آيات النبوة ،لقوة حجته وظهور سلطانه.

﴿وقَالُوا
ولذا أنكر هللا سبحانه على من طلب اآليات على صدق نبييه عدم اكتفائهم بالقرآن ،فقالَ :
ات ِمن ربِ ِه قُل إَِّنَا ْاْلَي ُ ِ ِ
ِ
ك
ني * أ ََوََلْ يَ ْك ِف ِه ْم أَنا أَنْـ َزلْنَا َعلَْي َ
ات ع ْن َد اَّلل َوإَِّنَا أَنَا نَ ِذ ٌير ُمبِ ٌ
َ
لَ ْوَال أُنْ ِز َل َعلَْيه آَيَ ٌ ْ َ ْ
ك لَر ْمحةً و ِذ ْكرى لَِقوٍم يـ ْؤِمنو َن * قُل َك َفى بِ ِ
ِ
اَّلل بَـ ْي ِِن َوبَـ ْيـنَ ُك ْم َش ِهي ًدا يَـ ْعلَ ُم
اب يـُ ْتـلَى َعلَْي ِه ْم إِن ِِف َذلِ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
الْكتَ َ
ْ

( )1صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب كيف نزول الوحي؟ ( )1905/4برقم ( ،)6846( )4696وصحيح
مسلم ،كتاب اإلميان ،باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  )121/1( رقم (.)152
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()1
اط ِل وَك َفروا بِ ِ
ِ ِ
اْلَ ِ
ات و ْاألَر ِ ِ
ِ
ك ُه ُم ْ
اس ُرو َن﴾ .
اَّلل أُولَئِ َ
َما ِِف الس َم َاو َ ْ
ض َوالذ َ
ين آ ََمنُوا بالْبَ َ ُ
م
فدل ذلك على أن من أراد اإلميانَ ،ل يرده عنه سوى طلب الدليل والربهان ،ال التعصب أو اهلوى،
ات ِ
أن القرآن ٍ
اَّلل
ْك آَيَ ُ
كاف ِف ذلك غاية الكفاية ،وأنه ال رجاء ألحد بعده ِف اإلميان ،قال تعاىل﴿ :تِل َ
()2
يث بـع َد ِ
ك بِا ْْل ِق فَبِأ ِ ِ
اَّلل َوآَيَاتِِه يـُ ْؤِمنُو َن﴾ .
َي َحد ٍ َ ْ
نَـ ْتـلُ َ
وها َعلَْي َ َ
هذا وإن من أعظم نعم هللا تعاىل على أمة حم ممد  كمال الدين ومتامه ،عقيدة وشريعة ،ويرضاه هلا
اإلسالم دينا قوميا ،ي
ت
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْْتَ ْم ُ
وحفظه هلا إىل يوم القيامة ،كما قال سبحانه﴿ :الْيَـ ْو َم أَ ْك َمل ُ
()3
َعلَْي ُكم نِ ْعم ِِت ور ِ
يت لَ ُك ُم ِْ
اْل ْس ََل َم ِدينًا﴾ .
ض ُ
ْ َ ََ
وملا كانت سعادة املرء ِف الدارين ال حتصل إال بصحة إميانه ،ورسوخه ِف قلبه ،وال يكون ذلك إال

بوضوح الدواعي إليه من احلجج والرباهني ،فقد أت هللا النعمة ببيان ما يضطر اخللق إىل معرفته ،من العلم
املفصل خبالقهم ،وبالكون من حوهلم ،واحلكمة من خلقهم ،ومنتهى ما يصريون إليه ،وغري ذلك من
أصول االعتقاد ومسائله ،وما يرتتمب عليها من الواجبات ،وذلك ِف آياته القولية املشتملة على الرباهني
القاطعة ،والدالئل اليقينية ،على سائر ما أثبتته الرسل ،من مسائل وأصول ،دعوا الناس إىل اعتقادها،
والعمل مبقتضاها ،ورتمبوا على ذلك الفالح والسعادة ِف الدنيا واآلخرة.
وهذا يعين أنه ما من مسألة عقدية أثبتها الشرع ،ميكن االحتجاج هلا عقال ،إال وقد جاء دليلها
العقلي ِف النقل ،علم ذلك من علمه ،وجهله من جهله ،وأن بيان الرسول لالعتقاد غري مقتصر على بيان
ي
شامل للمسائل وال مدالئل ،كما
مسائله ،بل هو شامل لتقرير دالئله على أت وجه .فتكميل هللا تعاىل لدينه ٌ
أن تبليغ الرسول  للرسالة شامل للمسائل والدالئل.
وعلى هذا ،فاالبتداع ِف باب الدالئل كاالبتداع ِف باب املسائل ،سواء بسواء؛ إذ متعقل االبتداع،
الذي هو اهتام الديانة بالنقص ،موجود ِف هذا الباب .وإذا كان اإلحداث ِف كماالت الديانة مذموما
منهيا عنه هلذا االعتبار ،فكيف به ِف أصوهلا؟
ولقد أخطأ كثري من املتكلمني خطأ فادحا ،وضلوا ضالال مبينا ،حني نظروا إىل نصوص الوحي على
أهنا دالئل َسعية ،ال يصح االحتجاج هبا واإلفادة منها ِف تقرير الدالئل إال بعد إثبات النبوة ،واستقرار أمر
الرسالة ،وراحوا يستجدون الرباهني واحلجج لدينهم ،من املناهج الفلسفية ،والطرق الكالمية ،واألقيسة
املنطقية.
( )1سورة العنكبوت.52-49 :
( )2سورة اْلاثية.6 :
( )3سورة املائدة.3 :
6

ي
نصوص الوحي بابا عظيما لالبتداع ِف الدالئل ،ومن مث
فقد فتحت هذه النظرة الكالمية اخلاطئة إىل
اإلهلي ح مق قدره.
ِف املسائل ،ما كان له أن يفتح لو أهنم قدروا الوحي م
ولو أ من هؤالء قصروا هذا احلكم -أعين التوقف ِف االحتجاج باألدلمة السمعية حىت تثبت النبوة -على
َسعي الداللة من دالئل الوحي ،لرمبا كان لذلك وجهٌ ،ولوجدوا ِف األنواع األخرى من الدالئل
ما كان م
النقليمة الشرعيمة ما يغنيهم ِف باب إثبات النبوة ،ولسلموا وسلمت األمة من بعدهم ،من ي
شر كث ٍري من البدع
ضالالت.
وال م
وقد شارك املتكلمني ِف هذا االحنراف بعض املنتسبني إىل السنة واحلديث ،ولكن من وجه آخر،
ذلك حني قصروا ِف االحتجاج العقلي على العقائد ،اعتمادا على أهنا أمور ثابتة بالنقل ،فال داعي
العقلي ِف إثباهتا .والذي دفعهم إىل هذا هو موقع املتكلمني السلب من النقل ،فقابلهم هؤالء
للحجاج
ي
العقلي والسمعي من وجوه
باعتبار الدالئل النقلية ح مجة ال جتوز خمالفتها ،دون اعتناء بالتمييز بني
ي

حجيتها ،حبسب حال احملتج له واحملتج عليه ،فأورثهم ذلك ضعفا ِف موقفهم ،وتسلطا للخصم عليهم،
وإصرارا من الطائفة األوىل على منهج االبتداع.
أما منهج السلف فهو وسط بني هؤالء وأولئك ،فهم يتم مسكون بالوحي ال يتجاوزونه ،جريا على
()1
ك بِال ِذي أ ِ
صر ٍ
ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍيم﴾  ،إال أهنم يعطون النقل
استَ ْم ِس ْ
ك إِن َ
ُوح َي إِلَْي َ
منهاج النبوة﴿ :فَ ْ
ك َعلَى َ
ح مقه من الداللة العقلية ،فال حيصرون حجيته ِف اْلانب السمعي ،فكانوا بذلك أسعد الطوائف بالعقل
الصريح ،والنقل الصحيح.
هذا ،وإين َل أبرح أنظر ِف كتاب هللا ،وأتأمل كثرة ما ورد فيه من خماطبة العقل ،وتوجيهه إىل النظر ِف
احلجج والرباهني ،املسوقة إلثبات أصول اإلميان ،وأتع مجب مع ذلك من استئثار أهل األهواء والبدع من
الفالسفة واملتكلمني ومن شاهبهم باالتصاف بالعقالنية ،دون أهل السنة واْلماعة؛ وذلك أين ما علمت
العقل ِف كتاب هللا وِف الفطرة السوية إال معظما ممدوحا أهله ،مذموما فاقده و ي
أشك حلظة
القاصر فيه ،وَل م
ي
الوصف من
ما ِف هذه احلقيقة الشرعية الفطرية ،فوقع ِف نفسي أ من من التفريط حقا التنازل عن هذا
الشرعي.
صاحبه اخلليق به ملن هو دونه ،جملمرد ردة فعل قد ال تكون موزونة باملنهج
ي
وقد كان السلف -رمحهم هللا -على ٍ
فقه وفيطنة ،حني َسوا أصحاب العقل البدعي :أهل األهواء
والبدع ،ضنا منهم هبذا الوصف الشريف -العقل -على من تلبمس به زورا وهبتانا ،فما َساه أهل البدع:
اب ِمن ِع ْن ِد ِ
ِ
اَّلل
>دالالت عقلية< ،حقيقتها أهواء ،وإال ما خالفت الرسالة ،قال تعاىل﴿ :قُ ْل فَأْتُوا بِكتَ ٍ ْ
هو أ َْه َدى ِم ْنـهما أَتبِعهُ إِ ْن ُك ْنتُم ِ ِ
ِ
َض ُّل
ني * فَِإ ْن ََلْ يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
اء ُه ْم َوَم ْن أ َ
َُ ْ
صادق َ
ْ َ
ك فَا ْعلَ ْم أََّنَا يَـتبعُو َن أ َْه َو َ
َُ

( )1سورة الزخرف.43 :
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()1
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ني﴾ .
ِم َن اتـبَ َع َه َواهُ بِغَ ِْْي ُه ًدى م َن اَّلل إِن اَّللَ َال يَـ ْهدي الْ َق ْو َم الظال ِم َ
وقد شغيلت هبذه املسألة العظيمة -أعين يغىن نصوص الكتاب والسنة بالدالئل العقلية اليقينية على
أصول االعتقاد ومسائله ،وكفايتها ِف هذا الباب ،وإغناءها عن الدالئل البدعية -منذ وقفت على نصوص
لشيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم -رمحهما هللا ،-تؤكد أمهية هذا األمر ،وتنبيه إىل ضرورة إدراكه

إدراكا تاما ،وتصوره بوضوح ،لفهم منهج السلف ِف االعتقاد على وجهه ،ومعرفة حقيقة موقفهم من
العقل ودالالته ،فوقع ِف نفسي أن يكون موضوع رساليت هو هذه القضية ،فاستعنت باهلل تعاىل ،وس مجلت
هذا املوضوع بعنوان :األدلة العقليمة النقليمة على أصول االعتقاد.
وقد كان يمهي أ مول األمر مجع هذه األدلة ،والوقوف على مقدارها ووجوه دالالهتا ،فبدأت بكتاب هللا
داللة عقلية تستقل ي
الكرمي ،أقف عند كل آية ،أتأملها ،وأنظر ما ميكن أن حتمله من ٍ
باحلجية ،وال تستند
علي شيء منها ،استعنت باهلل تعاىل مث بالتفاسري ،حىت استخرجت من
إىل غريها من الدالئل ،فإن خفي م
القرآن أدلمة كثرية ،حبسب ما فهمته ،فصنمفتها وب موبتها على أصول االعتقاد :التوحيد بأنواعه ،والنبوة،
والبعث .مث ثنميت بالسنة النبوية املشرفة ،وكم كنت أود استقراءها ،كما هو احلال مع القرآن ،ولكن مدة
البحث احملدودة حالت دون ذلك ،فقنعت منها بتتبع أحاديث العقيدة من مظاهنا ،ومن كتب العقيدة
السلفي ،فخرجت من ذلك بنصيب طييب ،إال أنه ظهر يل أن األصل ِف احلجاج
ذات املنهج األثري
ي
العقلي ِف النقل هو القرآن ،وجاء ِف السنة القليل منه ،ومع ذلك فهو غالبا ال يزيد على ما ِف القرآن.
ي
العقائد السلفية قدميا وحديثا ،فاستعرضتها مجيعا إال ما ندر منها،
مث تتبمعت كتب ورسائل
واستخرجت منها ما يتعلمق مبوضوع البحث؛ تقرير الدالئل العقلية النقلية.
فظهر يل بعد مجع املادة العلمية أن البحث ال يتوقمف عند جممرد مجع هذه األدلة ،وبيان الداللة العقلية
فيها -وهذا هو موضوع الباب الثاين من هذه الرسالة -بل ال ب مد قبل ذلك من بيان أمور منهجيم ٍة ،يتجلى
هبا استقالل املنهاج الشرعي ِف االستدالل العقلي عن غريه من املناهج البدعية ،وتظهر هبا خصائصه
ومسالكه اليت يتميمز هبا.
كما َل يكن ٌّ
النقلي ،وتفصيل القول ِف معاين كل من الدليل
العقلي
بد من التعريف مبفهوم الدليل
ي
ي
والعقل والنقل ،وأقسام كل منها ،مث بيان موقع اخللف من هذا النوع من الدالئل الشرعية ،وحقيقة موقف
السلف من العقل ودالالته ،مث بيان العالقة بني اإلميان والنظر العقلي ،كل ذلك كان ال ب مد من بيانه
بالتفصيل ،قبل الشروع ِف عرض األدلة ،ووجوه دالالهتا ،فكانت هذه موضوعات فصول الباب األول من
الرسالة ،الذي هو كالتمهيد للباب الثاين.
فتش مكلت بذلك خطة البحث ،من البابني املشار إليهما ،ومما يندرج حتتهما مما اقتضاه املوضوع من
( )1سورة القصص.50 ،49 :
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فصول ومباحث؛ هي جمال الكتابة الالحقة -إن شاء هللا تعاىل ،-واليت سألتزم فيها -حبول هللا وقوته-
بالضوابط والقواعد املتمبعة ِف كتابة البحوث العلمية ،من عزو اآليات ،وختريج األحاديث ،وعزو األقوال إىل
أصحاهبا ،وتوثيق القضايا العلمية من مصادرها األصلية ما أمكن ،والتعريف بالغريب واملصطلحات والفرق
وحنو ذلك ،وترمجة األعالم غري املشهورين حبسب ما أرى ،وصناعة الفهارس التفصيلية لآليات،
واألحاديث ،والرتاجم ،واألبيات الشعرية ،واملراجع ،واملوضوعات.
كما سأتبع فيما يتعلق خبصوص موضوع البحث ما يلي:
-1
-2

-3

-4

-5

االختصار ،والبعد عن احلشو ،واالستغناء بوضوح العبارة ع مما ال متس احلاجة إليه؛ من
تكرار ،أو تعليق ،أو تأييد جمرد من دليل -ما أمكن.-
االكتفاء ببيان وجه داللة اآلية على املطلوب عن التوسع ِف تفسريها ،إال عند الضرورة،
طلبا لإلجياز ،وإن وجد ِف اآلية لفظ حيتاج إىل بيان أجعل ذلك ِف احلاشية ،حرصا على
عدم تشتيت ذهن القارئ.
إحلاق اآلية باملوضع املناسب هلا من البحث ،حسب ما يغلب عليها من داللة ،فإن دلت
على ع مدة مطالب ِف آن واحدَ ،ل ألتزم ذكرها ِف سائر تلك املطالب ،إال إذا َل يوجد
غريها من اآليات حيمل هذه الداللة.
إيراد النصوص النقلية املسوقة أصال للداللة العقلية ،أو اليت تتضمن داللة عقلية واضحة،
أو إشارة جلية وتنبيها بيينا على دليل عقلي.
أما ما كان سبيله االستنباط ،مما حيتمله اللفظ القرآين ،من وجوه االستدالل العقلي ،فال
طاقة يل بالتزامه ،فهو حبر ال ساحل له.
إيراد اآليات بتمامها حمربة متمييزة ،وعدم االقتصار على موضع الشاهد منها ،إلمياين أن
فهمها على وجهها ال يتم إال بتأملها كاملة.

توثيق موقف اخللف من األدلة العقلية النقلية ،وكذلك سائر ما أورده عنهم مما خيالفون
-6
فيه منهج السلف من مصادرهم ما أمكنين ذلك ،وعدم االكتفاء مبجرد نقل الثقات
عنهم ،إال حني يتعذر الوصول إىل املصدر األصلي.
هذا وأمحد هللا تعاىل وأشكره على تيسريه وتوفيقه وعونه ،فهو أهل للحمد ِف كل موطن ،مث أشكر
قسم العقيدة جبامعة أم القرى على إتاحة فرصة الدراسة العليا ،يل ولزمالئي ،وأخص بالشكر مشرِف
الفاضل ،فضيلة الدكتور أمحد بن ناصر آل محد ،على ما بذله أثناء فرتة اإلشراف من نصح وتوجيه
وتسديد ،كان له أثره البالغ ِف إجناز هذه الرسالة وتقوميها ،كما ال أنسى شكر مشرِف السابق ،فضيلة
الدكتور حممد بن سعيد القحطاين ،على ما قدمه من آراء قييمة ،انتفعت هبا ِف الرسالة ،كما أشكر كال من
فضيلة الدكت ور أمحد بن عبد اللطيف العبد اللطيف ،وفضيلة األستاذ الدكتور أمحد بن عبد الرحيم السايح،
9

ضال مبناقشة هذه الرسالة وتسديدها ،كما أشكر كل من أسهم ِف إجناز البحث برأ ٍي أو دعوة أو
اللمذين تف م
كتاب ،سائال هللا عز وجل أن جيزل هلم املثوبة ،وأن جيعلها ِف موازين حسناهتم ،إنه ويل ذلك والقادر
عليه ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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الباب األول
االستدالل العقلي النقلي على أصول االعتقاد
وفيه ستة فصول:
الفصل األول:
الدليل العقلي ومكانته الشرعية.
الفصل الثاين:

غىن النقل باألدلة العقلية على أصول االعتقاد.

الفصل الثالث:

خصائص األدلة العقلية النقلية.

الفصل الرابع:
مسالك االستدالل العقلي النقلي.
الفصل اْلامس:

موقف اخللف من األدلة العقلية النقلية.

الفصل السادس:

االستدالل العقلي بني اإلفراط والتفريط.
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الفصل األول
الدليل العقلي ومكانته الشرعية
املبحث األول
الدليل ومرادفاته القرآنية ِف اللغة وِف االصطَلح،
وعَلقة االستدالل بالعلم

أوال :الدليل ومرادفاته القرآنية ِف اللغة.
الدليل ِف اللغة هو املرشد واهلادي ،سواء كان أمارة وعالمة ،أو ناصبها وواضعها ،أو ذاكرها واملنبه
عليها ،وهو فعيل مبعىن فاعل على املبالغة ،كعليم وعاَل ،وقدير وقادر ،ودليلٌ كذلك معدول عن دال،
واملصدر منه داللة ي
وداللة بالفتح والكسر ،والفتح أفصح ،قد يسمى الدليل داللة تسمية للشيء مبصدره،
()1
وجيمع الدليل على أدلمة وأدالء .
واالستدالل هو طلب الدليل ،واملدلول هو مقتضى الدليل ونتيجته.
وقد ذكر اإلمام ابن تيمية أ من اإلمام أمحد ج موز أن يس ممى هللا تعاىل دليال ،كما جاء ِف الدعاء الذي
()2
علممه بعض أصحابه( :يا دليل احليارى ،دلمين على طريق الصادقني ،واجعلين من عبادك الصاحلني) .
كما روى اخلطيب البغدادي عن اإلمام أمحد أنه قال( :أصول اإلميان ثالثة :دال ،ودليل ،ومستدل.
فالدال هللا عز وجل ،والدليل القرآن ،واملستدل املؤمن ،فمن طعن على هللا وعلى كتابه وعلى رسوله فقد
()3

كفر) .

( )1انظر :هتذيب اللغة لألزهري ،66/14 :مادة (دل) ،ومقاييس اللغة البن فارس ،259/2 :مادة (دل) ،والصحاح
للجوهري ،1698/4 :مادة (دلل) ،ولسان العرب البن منظور ،249/11 :مادة (دلل) ،والكليات أليب البقاء
الكفوي.439 :
( )2انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية ،17/2 :حيث أورد هذا ،ورمد على من منعه من أهل الكالم بأ من ختصيصهم الدليل مبا
يستدل به دون واضع الدليل ،ال أصل له ِف لغة العرب ،ولو فرض ذلك فإنه ال مينع من إطالقه على هللا تعاىل،
م
يستدل به من سائر املوجودات.
كما جاء نظريه ِف قول املسلم :استعنت باهلل واعتصمت به ،وهللا تعاىل أوىل أن
(> )3الفقيه واملتفقه< .23/1 :وذكر صاحب >املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل< ( )11/1أنه ِف
طبقات احلنابلة البن أيب يعلى.
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()1

أما ورود لفظ الدليل ِف القرآن ،فإمنا جاء مرادا به األمارة والعالمة  ،كما جاء الفعل منه مرادا به
()2

اهلداية واإلرشاد  ،وَل يرد لفظ الدليل ِف القرآن مرادا به ما يثبت العقائد ،وإمنا عرب عن ذلك بالربهان
واحلجة والسلطان والبصرية واآلية والبينة ،وهي كلها تتضمن معىن الدليل ،وبعضها يزيد ِف املعىن على جمرد
اهلداية واإلرشاد ،حبسب أصل اشتقاقه ،كما أن بني بعضها فروقا حيسن التنبيه إليها:
 -1الربهان :هو احلجة الفاصلة البينة ،ويعترب فيه وصف اإليضاح والبيان ،وهلذا جعل خاصا
()3

بالقطعي من األدلة ،وِف احلديث > ..والصدقة برهان ، <..أي :حجة لصاحبها يوم
()4

القيامة على صدق إميانه .
قال الراغب األصفهاين( :الربهان بيان للحجة ،وهو فعالن ،مثل الرجحان ،..فالربهان
()5

أوكد األدلة ،وهو الذي يقتضي الصدق أبدا ال حمالة) .
()6

 -2احلجة هي الربهان  ،قال األزهري( :إمنا َسيت حجة ألهنا حتج ،أي :تقصد؛ ألن القصد
()7

هلا وإليها) .
وذكر ابن فارس أن احلاء واْليم أربعة أصول ،أوهلا القصد ،قال> :وممكن أن تكون
()8

احلجة مشتقة منه ،ألهنا تقصد ،وهبا يقصد احلق املطلوب<  .ونقل األزهري عن
()9

الليث قوله( :احلجة :الوجه الذي يكون به الظفر عند اخلصومة ،ومجعها حجج)

()10

.

( )1انظر :سورة الفرقان.45 :
( )2انظر :سورة سبأ ،14 :والصف.10 :
( )3قطعة من حديث أيب مالك األشعري ِف صحيح مسلم ،كتاب الطهارة ،باب فضل الوضوء )172/1( ،برقم:
(.)223
( )4انظر :هتذيب اللغة لألزهري ،295-294/6 :مادة (بره) ،والصحاح للجوهري ،2078/5 :مادة (برهن) ،ولسان
العرب البن منظور ،51/13 :مادة (برهن) ،وجماز القرآن أليب عبيدة 144 ،51/1 :و 62/2والنهاية ِف غريب
احلديث البن األثري.122/1 :
( )5املفردات ِف غريب القرآن.45 :
( )6انظر :الصحاح للجوهري ،304/1 :مادة (حجج).
( )7هتذيب اللغة ،390/3 :مادة (حج).
( )8مقاييس اللغة ،30 ،29/2 :مادة (حج)
( )9هو الليث بني نصر بن سيار اخلراساين ،صاحب العربية ،قيل :إنه مصنف كتاب العني ،كان كاتبا للربامكة ،وَل يذكر
من ترجم له سنة وفاته ،انظر :بغية الوعاة للسيوطي.270/2 :
( )10هتذيب اللغة.390/3 :
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واملصدر منها يحجاج وحماجة ،قال األزهري( :يقال :حاججته أحاجه يحجاجا وحماجة حىت
()1

حججته ،أي :غلبته باحلجج اليت أدليت هبا) .

()2

 -3السلطان :تدل مادته ِف األصل على القوة والقهر ،والسلطان عن العرب احلجة ؛ ولعل
ذلك ألهنا تتسلط على النفس ،وتقهرها على اخلضوع هلا والتسليم مبقتضاها.

()3

وال جيمع السلطان مبعىن احلجة ،وإمنا جيمع مبعىن سلطان امللك ،قال الزجاج :
(والسلطان إمنا َسي سلطانا؛ ألنه حجة هللا ِف أرضه ،واشتقاق السلطان من السليط،
()4

والسليط ما يضاء به ،ومن هذا قيل للزيت :سليط)  .ومن هذا االشتقاق الذي أشار إليه
الزجاج يلحظ وصف الوضوح والظهور ِف تسمية الدليل سلطانا.

وَل يرد لفظ السلطان ِف القرآن إال مبعىن احلجة كما ِف قوله تعاىل﴿ :إِ ْن ِع ْن َد ُك ْم ِم ْن
()5
س ْلطَ ٍ
ان ِِبَ َذا﴾  ،وجاء ِف لسان العرب أن ابن عباس قال> :كل سلطان ِف القرآن
ُ
()6

حجة< .

()7

 -4البصرية :وأصل معناها راجع إىل الوضوح  ،ولذا أطلقت على الربهان واحلجة ،كما
()8

أطلقت على ما يعتقد ِف القلب  ،وقد وصف هللا تعاىل القرآن بأنه بصائر ،كما ِف قوله
()9
صائُِر ِم ْن َربِ ُك ْم﴾ .
اء ُك ْم بَ َ
تعاىل﴿ :قَ ْد َج َ
()10
 -5اآلية :هي العالمة  ،وَسيت معجزات األنبياء آيات؛ ألهنا عالمات على صدقهم ،كما
َسيت اآلية القرآنية آية؛ ألهنا على الرب تعاىل

()11

.

( )1هتذيب اللغة.390/3 :
( )2انظر :مقاييس اللغة البن فارس ،95/3 :مادة (سلط) ،ولسان العرب البن منظور ،321/7 :مادة (سلط).
( )3هو أبو إسحاق إبراهيم بن السري ،صاحب معاين القرآن وإعرابه ،إمام ِف اللغة ،توِف سنة 311ه  ،انظر :نزهة
األلباء.185-183 :
( )4معاين القرآن وإعرابه.76/3 :
( )5سورة يونس.68 :
( )6لسان العرب.321/7 :
( )7انظر :مقاييس اللغة البن فارس ،254/1 :مادة (بصر).
( )8انظر :هتذيب اللغة لألزهري ،175/12 :مادة (بصر).
( )9سورة األنعام.104 :
( )10انظر :اللسان البن منظور .61/14 :مادة (أيا).
( )11انظر :النبوات البن تيمية :ص.264-262 ،238
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 -6البينة :هي وصف لآلية ،مأخوذة من قوهلم :بان الشيء وأبان إذا اتضح وانكشف ،فهو
()2

()1

بائن ومبني  ،قال الراغب( :البينة :الداللة الواضحة عقلية كانت أو حمسوسة)  .فهي
وصف يتناول كل ما يدل على احلق ويبينه من عالمة منصوبة أو أمارة أو دليل علمي ،ولذا
فهي أعم من احلجة ،فإن هذه إمنا تتناول األدلة العلمية اليت يعقلها القلب وتسمع باألذن،
ِ ِ
يل َك ْم
أما البينة فالغالب أن تكون وصفا لآلية احلسية ،كما ِف قوله تعاىلَ ﴿ :س ْل بَِِن إ ْس َرائ َ
ٍ ِ ٍ ()4
ٍ ِ ٍ ()3
ات﴾ ،
م
ا
ن
ـ
ي
ـ
ت
آ
د
ق
ل
و
﴿
:
تعاىل
له
و
وق
،
اه ْم ِم ْن آَيَة بَـينَة﴾
َ
َ
َ
ْ
َ
وسى تِ ْس َع آَيَات بَـينَ
َ
َآتَـ ْيـنَ ُ
ْ
ُ َ
َ

وفائدة هذا التفريق بني البينات واحلجج ،تقرير أن عدم إجابة الكفار ِف طلب اآليات

احلسية ،ال يعين عدم قيام احلجج ونزول الرباهني ،بل إهنا َل تزل متتابعة يتلو بعضها بعضا،
وهي كل يوم ِف مزيد ،وتوِف رسول هللا  وهي أكثر ما كانت ،وهي باقية إىل يوم
()5

القيامة .
وهبذا االستعراض ألصل اشتقاق األلفاظ القرآنية ،املعرب هبا عن أدلته السمعية والعقلية واحلسية ،تظهر
لنا احلكمة ِف إيثارها على لفظ الدليل ،فهي تتضمن :الوضوح ،والظهور ،والبيان ،واالنكشاف،
واالستقامة ،والقطعية ،والتسلط على النفس ،وإرغامها على اخلضوع ملدلوهلا ،بينما ال يتجاوز لفظ الدليل
معىن اهلداية واإلرشاد ،وهللا تعاىل أعلم.
وقد أشار بعض الباحثني إىل أنه ميكن أن يكون من أسباب ذلك :أن لفظ الدليل قد يستعمل ِف
()6

غري الداللة الربهانية القاطعة .
ثانيا :الدليل ِف االصطَلح.
()7

عرف الدليل اصطالحا بأنه :ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر .
()8

()1

وهذا التعريف ميثل القدر املتفق عليه بني معرفيه من أهل الكالم واملنطق  ،وفيه التنبيه إىل خاصة
( )1انظر :هتذيب اللغة لألزهري ،495/15 :مادة (بان) ،ومقاييس اللغة البن فارس .328/1 :مادة (بني).
( )2املفردات.68 :
( )3سورة البقرة.211 :
( )4سورة اإلسراء.101 :
( )5انظر :مفتاح دار السعادة البن القيم.147 - 44/1 :
( )6انظر :دراسات ِف املنطق ومناهج البحث ،القسم الثاين :ص ،11للدكتور حممد السيد اْلليند.
( )7انظر :كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي.292/2 :
(( )8الكالم :علم يبحث فيه عن ذات هللا تعاىل وصفاته وأحوال املمكنات من املبدأ واملعاد على قانون اإلسالم).
15

ي
املستدل إىل مطلوبه ،وكل ما
الدليل :التالزم بينه وبني مدلوله ،إذ هي الطريق الذي يكون منه وصول
دليل ،وسبيل العلم بوجه الداللة ِف
استلزم شيئا كان دليال عليه ،وما َل يكن مثة تالزم ،فإنه ال يكون ٌ
()2

الدليل :إمنا هو سبيل العلم بوجه لزوم الالزم للملزوم ليس إال .

وحيث اشتمل التعريف السابق على مرادنا عند اْلميعَ ،ل نكن حباجة إىل ذكر اآلراء املختلفة فيما
خرج عن ذلك.
()3

وبعض املتكلمني خيص إطالق الدليل مبا يفيد اليقني ،ويسمي ما يفيد الظن عالمة وأمارة  ،وهذا
اصطالح حادث ،وتفريق خمالف للمعروف عن أهل اللغة من التسوية بني ما يوجب الظن وما يوجب
()4

اليقني ِف تسميته دليال .
ولعل هذا التفريق جاء موافقة ملا عليه املتكلمون من تقدمي العقل على النقل ،ليكون إطالق لفظ
()5

الدليل خاصا بالعقليات دون السمعيات .

()6

كما خصه بعضهم مبا يرشد إىل معرفة الغائب عن احلواس ،وما ال يعرف باضطرار .
وهذا تضييق ملفهوم الدليل ال داعي له؛ فإن معرفة هللا تعاىل ضرورية عند أكثر الناس ،ومع ذلك كل
شيء يدل عليه ،كما سيأيت -إن شاء هللا ،-كما أن هللا تعاىل جعل الشمس دليال على الظل؛ مع وقوعه
()7

حتت احلواس .
أما االستدالل الذي هو النظر ِف الدليل ،فقد عرف صاحب تلخيص احملصل بأنه( :االنتقال من
()8

أمور حاصلة ِف الذهن ،إىل أمور مستحصلة هي املقاصد)  ،أي :أنه ترتيب مقدمات الدليل .وعرفه
()9

اإلجيي بأنه( :الفكر الذي يطلب به علم أو غلبة ظن)  ،وهذا موافق لشمول إطالق الدليل للقطعيات
التعريفات للجرجاين :ص ،185وهو عند السلف من علوم أهل البدع ،راجع كتاب ذم الكالم للهروي.
(( )1املنطق :آلة قانونية تعصم مراعاهتا الذهن عن اخلطأ ِف الفكر) .التعريفات للجرجاين.232 :
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص ،284 ،282والرد على املنطقيني له أيضا :ص ،401 ،252 ،201،202واحملصل
للرازي :ص ،70وتلخيصه للطوسي :صِ 71ف حاشية احملصل.
( )3انظر :احملصل للرازي :ص ،70واملواقف لإلجيي :ص.35
( )4انظر :شرح اللمع للشريازي ،97/1 :والواضح ِف أصول الفقه البن عقيل.85/1 :
( )5انظر :املسائل املشرتكة بني أصول الفقه وأصول الدين للدكتور حممد العروسي عبد القادر ،ص.25
( )6النظر التمهيد البن الباقالين :ص.39
( )7انظر :اآلية  45من سورة الفرقان.
( )8تلخيص احملصل للطوسي :ص .57حاشية احملصل.
( )9املواقف :ص.21
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والظنيات.
ثالثا :عَلقة االستدالل بالعلم.
()1

يورد املتكلمون عادة ِف مصنفاهتم سؤاال عن االستدالل :هل يفيد العلم ،أو يضاده؟ .
وكثري منهم يقول :إن النظر مضاد للعلم ،مع قوله :إنه مستلزم له ،فيقع ِف التناقض ،إذا ملزوم
()2

الشيء ،ال يكون مضادا له .
وحتقيق جواب هذا السؤال -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -أن (النظر نوعان:
أحدمها :النظر الطلب ،وهو النظر ِف املسألة اليت هي القضية املطلوب حكمها ليطلب دليلها،
فالناظر هنا ينظر ِف املطلوب حكمه ،هل يظفر بدليل يدله على حكمه أو ال يظفر ،كطالب الضالة،
واملقصود قد جيده وقد ال جيده ،فهذا النظر هو الذي ال جيامع العلم بل يضاده؛ ألن الناظر هنا طالب
للعلم بالقضية ،ولو كان عاليما هبا َل يطلب العلم؛ ألن ذلك حتصيل حاصل.
الثاين :النظر االستداليل ،وهو النظر ِف الدليل والعلم به ،املستلزم للعلم باملدلول عليه ،فإذا تصور
الدليل ،وتصور استلزامه للحكم على احلكم ،وهو تصور احلد األوسط املستلزم لثبوت األكرب لألصغر،
مثل من يعلم أن اخلمر حرام ،وأن كل مسكر مخر ،فيلزم أن يعلم أن كل مسكر حرام ،وهذا النظر هو
ترتيب املقدمتني ِف النفس ،وهذا النظر هو الذي يوجب العلم وال يضاده.
وهذان النوعان للنظر العقلي مثاهلما نظر العني ،فإنه نوعان:
أحدمها :التحديق لطلب الرؤية ،وهو مبنزلة حتديق القلب ِف املسألة ليعلم حكمها ،وهذا قد حيصل
معه العلم وقد ال حيصل ،وال يكون طالب العلم حني الطلب عاليما مبطلوبه ،كما أن احملدق ال يكون رائيا
ملراده حال التحديق.
والثاين :نفس الرؤية ،فهي مبنزلة رؤية الدليل ،كرتتيب املقدمتني والظفر باحلد األوسط ،فهذا يوجب
()3

العلم كما توجب رؤية العني العلم باملرئي) .

( )1انظر مثال :الشامل للجويين ،31/1 :واملواقف لإلجيي :ص.25
( )2انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص.352
( )3الرد على املنطقيني البن تيمية 353 ،352 :بتصرف.
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املبحث الثاين
تعريف العقل ومكانته ،وموقعه من مصادر املعرفة
أوال :تعريف العقل ِف اللغة وِف االصطَلح ،ودوره ِف املعرفة والنظر.
 -1التعريف اللغوي:
يعقل ،تقول :عقلت البعري ي
العقل ِف اللغة :مصدر عقل ي
أعقله عقال ،وأصل معىن مادته :احلبس
واملنع ،وَسي عقل اإلنسان عقال؛ ألنه ي
يعقله؛ أي :مينعه من التورط ِف اهللكة ،كما يعقل العقال البعري عن

ركوب رأسه ،وهذا كما َسي عقل اإلنسان يح ْجرا؛ ألنه حيجره عن فعل ما ال يليق ،وكما َسي هنية؛ ألنه
ينهاه عما يضره ،فكذلك العقل ،يعقل اإلنسان عن مشاهبة احليوان ،ويقال :عقل الرجل ي
يعقل عقال إذا
كان عاقال ،وجييء املصدر منه على معقول ،ولذا يقال :ما له معقول ،أي :عقل ،واملعقول أيضا ما تعقله
()1

بقلبك .

()2
وقيل :إنه اشتق من ي
املعقل ،وهو امللجأ ،فكأن اإلنسان يلتجئ إليه ِف أحواله .

وَل ترد مادة العقل ِف القرآن إال على صيغة الفعل :عقلوه ،تعقلون ،وورد من مرادفاته احليجر والنهى
مجع ن ْهية ،وقد أشرنا إىل معنامها ،كما ورد لفظ األلباب ِف عدة مواضع ،وواحد األلباب :لب ،وهو
()4

()3

خالص الشيء ونقاوته  ،وَسي العقل لبا كما يقول الزبيدي ( :ألنه خالصة اإلنسان ،أو أنه ال يسمى
()5

ذلك إال إذا خلص من اهلوى وشوائب األوهام ،فعلى هذا هو أخص من العقل) .

َح ََل ُم ُه ْم ِِبَ َذا﴾ .
كما جاء ذكر األحالم مبعىن العقول واأللباب ِف قوله تعاىل﴿ :أ َْم تَأْ ُم ُرُه ْم أ ْ
 -2التعريف االصطالحي:
()6

()7

()1

تعددت مسميات العقل حبسب استعمال هذا اللفظ  ،إال أن هذه املسميات ال خترج ِف معانيها
( )1انظر :هتذيب اللغة لألزهري  ،240-238/1مادة (عقل) ،ولسان العرب البن منظور ،458/11 :مادة (عقل)،
ومقاييس اللغة البن فارس ،69/4 :مادة (عقل).
( )2انظر> :سرح العيون ِف شرح رسالة ابن زيدون< البن نباته املصري :ص.26
( )3انظر :مقاييس اللغة البن فارس ،200/5 :مادة (لب).
( )4هو أبو الفيض حممد مرتضى بني حممد احلسيين ،صاحب تاج العروس شرح القاموس ،من متأخري أئمة اللغة ،توِف
سنة 1205ه  .انظر :ترمجته ِف أجبد العلوم لصديق حسن خان.29-12/3 :
( )5تاج العروس من جواهر القاموس.187/4 :
( )6انظر :معاين القرآن للفراء.93/3 :
( )7سورة الطور.32 :
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عن األصل اللغوي ملادة العقل ،الذي هو املنع واحلبس.
وفيما يلي تفصيل هذه املعاين:
أ -يستعمل العقل مبعىن الغريزة املدركة ،اليت جعلها هللا تعاىل ميزة لإلنسان على سائر احليوان ،وهي
اليت يفقدها اجملانني ،ويسقط بفقدها التكليف الشرعي عن اإلنسان ،وقد جعل احلارث احملاسب
()3

()2

هذا

املعىن هو املعىن احلقيقي للعقل ،وإمنا يطلق العقل على غريه من املعاين جمازا .
ب -يعرب بالعقل عن املعارف الفطرية
الكل أكرب من جزئه ،وأن الضدين

()5

()4

والعلوم الضرورية اليت يشرتك فيها مجيع العقالء ،كالعلم بأن

ال جيتمعان ،وأن احلادث

املراد بقول القائل ِف احلكم الشرعي على شيء ما :هذا ممتنع

()6

()7

ال بد له من حمدث ،وهذا املعىن هو

ِف العقل ،أو هذا واجب

()8

عقال ،أو

هذا ممكن عقال ،أي :أن هذا االمتناع أو الوجوب أو اإلمكان -وهو ماَل يعلم امتناعه وال وجوبه -معلوم
ِف النفس علما ضروريا ،ال حيتاج إىل دليل يثبته؛ ألن كل دليل مهما بلغت يقينيته فإمنا يستند إىل هذه
العلوم الضرورية األولية ،فإذا انتفت َل يصح شيء أصال.
وهذان املعنيان من معاين العقل فطريان طبعيان غريزيان ،يشرتك فيهما مجيع العقالء على ٍ
حد سواء،
وال يقع التفاوت فيها بينهم ،إذ النقص فيها ضرب من اْلنون ،ينزل بصاحبه عن رتبة العقالء.
وهذا القدر من العقل هو الذي فضل هللا تعاىل به الثقلني على أهل األرض ،وهو حمل التكليف
()9

واألمر والنهي ،وبه يكون التدبري والتمييز .

( )1انظر :إحياء علوم الدين للغزايل ،101/1 :واملسودة ِف أصول الفقه آلل تيمية :ص ،559-558وفتح احلميد ِف
شرح التوحيد البن منصور (خمطوط) -18[ :أ ،ب] ،ومنهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة
واْلماعة ،لعثمان علي حسن.159 ،158/1 :
( )2هو احلارث بن أسد احملاسب ،العارف صاحب التواليف ،صدوق ِف نفسه ،وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه،
توِف سنة  243ه  ،انظر :ميزان االعتدال للذهب.431-430/1 :
( )3انظر :مائية العقل وحقيقة معناه ،للحارث احملاسب :ص.204-201
(( )4الفطرة هي الصفة اليت يتصف هبا كل موجود ِف أول زمان خلقته) .الكليات للكفوي.697 :
(( )5الضدان :صفتان وجوديتان يتعاقبان ِف موضع واحد يستحيل اجتماعهما ،كالسواد والبياض) .التعريفات للجرجاين:
ص.137
( )6احلادث هو املوجود بعد عدمه .انظر :التعريفات للجرجاين :ص.82
( )7املمتنع بالذات هو ما يقتضي لذاته عدمه .التعريفات للجرجاين :ص.230
(( )8الوجوب :كون الشيء الزما وغري جائز النقيض) .دستور العلماء لألمحد نكري.450/3 :
( )9انظر :ما نقله السيوطي عن أيب املظفر السمعاين ِف صون املنطق :ص.181
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ج -يطلق العقل على إدراك املعارف النظرية ،وما يستفاد من التجارب احلسية ،ويدخل ِف هذا ما
()1

أَساه احلارث احملاسب فهم البيان  ،أراد بذلك إصابة العاقل املعىن الصحيح لكل ما يسمعه ِف أمور دينه
أو دنياه ،ولكل ما يدركه حبواسه ،فيدخل ِف ذلك فهم ما ِف القرآن ،وسائر كتب هللا تعاىل؛ من املواعظ
ِ
ِ
واآليات البينات ،كما ِف قوله تعاىل عن أهل الكتاب﴿ :يَ ْس َمعُو َن َك ََل َم اَّلل ُُث ُُيَ ِرفُونَهُ م ْن بَـ ْع ِد َما َع َقلُوهُ
()2

َو ُه ْم يَـ ْعلَ ُمو َن﴾  ،فأثبت أهنم عقلوه ،أي :فهموا معناه وأدركوه ،وإن كانوا خالفوه وكفروا به ،فذلك ال
مينع من اتصافهم هبذا املعىن من معاين العقل.
ويطلق بعض العلماء على هذا املعىن من معاين العقل :العلم ،كما ذكره األصبهاين ِف كتابه احلجة،
مث عقد مقارنة بينه وبني العقل باإلطالق األول ،مفضال العلم عليه ،أراد بذلك أن يقرر أن الدين يدرك
()3

بالعلم ال بالعقل .
وهذا املعىن من معاين العقل هو الذي يسمى فاقده والقاصر فيه غبيا وجاهال وأمحق ،وال يسقط
التكليف عنه ،خبالف املعىن األول.
والعقل هبذا املعىن أخص من العلم واملعرفة؛ ألن صاحبه يعقل ما علمه فال يدعه يذهب؛ وألن
()4

اإلدراك مراتب بعضها أقوى من بعض ،فأوهلا الشعور مث الفهم مث املعرفة مث العلم مث العقل .
د -ويطلق العقل على العمل مبقتضى العلم ،وهذا املعىن هو الذي نفاه الكفار عن أنفسهم بعد
ِ
َص َح ِ
اب
﴿وقَالُوا لَ ْو ُكنا نَ ْس َم ُع أ َْو نَـ ْعق ُل َما ُكنا ِِف أ ْ
دخوهلم النار ،كما أخرب هللا تعاىل عنهم بقولهَ :
()6
ِ ()5
ِ
ِِ
ين يَـتـ ُقو َن أَفَ ََل تَـ ْع ِقلُو َن﴾  ،وقوله
السع ِْي﴾  ،وهو املراد ِف قوله تعاىلَ ﴿ :ولَلد ُار ْاْلَخ َرةُ َخ ْيـ ٌر للذ َ
()7
ِ
اس بِالِ ِ
اب أَفَ ََل تَـ ْع ِقلُو َن﴾  ،وحنوها من
س ْو َن أَنْـ ُف َس ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْتـلُو َن الْكتَ َ
تعاىل﴿ :أَتَأ ُْم ُرو َن الن َ
ْب َوتَـ ْن َ
اآليات اليت تنزل ترك العمل مبقتضى العمل منزلة عدم العلم والفهم أصال ،باعتبار أن العمل هو مقتضى
()8

فهم اخلطاب والعلم به .
( )1انظر :مائية العقل :ص.208
( )2سورة البقرة.75 :
( )3انظر :احلجة ِف بيان احملجة أليب القاسم األصبهاين.503/2 :
( )4انظر :مفتاح دار السعادة البن القيم.152/1 :
( )5سورة امللك.10 :
( )6سورة األنعام.32 :
( )7سورة البقرة.44 :
( )8انظر :على سبيل املثال هذه املواضع من القرآن :البقرة ،76 :آل عمران ،65 :األنبياء ،67 :وغريها كثري ،كلها ختتم
اآلية فيها باالستفهام اإلنكاري﴿ :أَفَ ََل تَـ ْع ِقلُو َن﴾ أي :العقل الذي ينفع صاحبه ،ويبعثه على طلب النجاة لنفسه،
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()1

وقد يسمى العقل هبذا اإلطالق معرفة وبصرية .
وجاء ِف تعريف األصمعي

()2

()3

للعقل هبذا اإلطالق -فيما نقله عنه ابن سيده ( :-العقل :اإلمساك
()4

عن القبيح ،وقصر النفس وحبسها على احلسن) .

()5

والعقل هبذا اإلطالق هو عقل التأييد ،الذي يكون مع اإلميان ،وهو عقل األنبياء والصديقني .
وتفاوت العقالء ِف العقل هبذا املعىن معلوم ضرورة.
يقول ابن تيمية ِف معرض رده على القائلني بأن العقل جوهر قائم بنفسه( :العقل عند املسلمني
ومجهور العقالء إمنا هو صفة ،وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل ،وعلى هذا دل القرآن ِف قوله تعاىل:
()6
﴿لَ َعل ُك ْم تَـ ْع ِقلُو َن﴾  ،وحنو ذلك ،مما يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقال ،وإذا كان كذلك،
فالعقل ال يسمى به جمرد العلم الذي َل يعمل به صاحبه ،وال العمل بال علم ،بل الصحيح أنه اسم العقل
()7

يتناول هذا وهذا) .
وبناء على ما قيل ِف معاين العقل قال ابن القيم -رمحه هللا تعاىل( :-العقل عقالن :عقل غريزي
طبعي ،هو أبو ا لعلم ومربيه ومثمره ،وعقل كسب مستفاد ،وهو ولد العلم ومثرته ونتيجته ،فإذا اجتمعا ِف
العبد استقام أمره ،وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب ،وذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء ،وإذا
()8

فقدمها أحد فاحليوان أحسن حاال منه ،وإذا فقد أحدمها أو انتقص انتقص صاحبه بقدر ذلك) .
 -3دور العقل ِف املعرفة والنظر:

بإيثار الباقي على الفاين ،والتزام مقتضى ما فهم من خطاب الوعد والوعيد.
( )1انظر :مائية العقل للمحاسب.210 :
( )2هو أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي ،صاحب النحو واللغة والغريب واألخبار وامللح ،توِف سنة 213ه .
انظر :نزهة األلباء لألنباري.100-90 :
( )3هو علي بن أمحد ،وقيل :ابن إَساعيل أبو احلسن النحوي اللغوي املعروف بابن سيده الضرير األندلسي ،إمام ِف
اللغة والعربية ،توِف سنة 448ه  ،وقيل غري ذلك .انظر :إنباه الرواة للقفطي.227-225/2 :
( )4املخصص البن سيده.16/3/1 :
( )5انظر :صون املنطق للسيوطي :ص ،181وعزاه إىل السمعاين ِف االنتصار ألهل احلديث.
( )6سورة احلديد.17 :
( )7مسألة ِف النفس والعقل ،ضمن جمموع الفتاوى ،287-286/9 :وانظر :الرد على املنطقيني :ص.276 ،196
( )8مفتاح السعادة البن القيم 117/1 :بتصرف ،وانظر :الذريعة إىل مكارم الشريعة للراغب األصفهاين :ص،169
وإحياء علوم الدين للغزايل.102/1 :
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()1

أنكر بعض الناس أن يكون العقل من أسباب املعارف أصال ،حمتجني بأن أحكامه متناقضة ،وهذا
منهم تعنت ومكابرة؛ فإن العلوم الثابتة ببديهة العقل ضرورية كاحملسوسات ،مثل العلم بأن الشيء أعظم
من جزئه ،وأن جزأه أصغر من كله ،وكالعلم بأن املستويني ِف الزمان إذا اتصف أحدمها بالتناهي ِف
الوجود ،كان اآلخر متناهيا مثله ضرورة ،ولو أراد أحد أن يشكك نفسه ِف مثل هذه األحكام العقلية
الضرورية الفطرية لعجز عن ذلك ،فمن أنكر حكم العقل على اإلطالق ،وأن يكون من أسباب املعارف،
فهو مبنزلة من ينكر احلواس ،ويعامل معاملتهم ،كأن يقال له :مب علمت أن العقل ليس من أسباب املعرفة؟
فإن قال :بالعقل ،نقض مذهبه ،وإن قال :باحلس ،كذب ،فإن العقل عرض ال حيس ،وهو ينكر احلس
أصال ،وإن قال :بالسمع ،فذا أنقض ملذهبهم؛ فإن معرفة صحة السمع ال تكون إال بالعقل ،فلم يبق هلم
()2

دليل على زعمهم ،إال املكابرة والعناد ،وقد أمجع العلماء على أن ال مناظرة مع أمثال هؤالء .
أما احتجاج هؤالء بتناقض أحكام العقل فباطل ،فإن قضايا العقل ال تكون متناقضة قط ،وإمنا يقع
()3

التناقض عند التقصري ِف النظر ،ودخول الوهم واهلوى .يقول أبو املعني النسفي ( :ولو كان فساد ما
فسد من النظر واالستدالل يوجب فساد كل نظر ،مع قيام الدليل على صحته وثبوت القانون املميز بني
صحيحه وفاسده ،لكان ينبغي أن خيرج اخلرب واحلس من أسباب املعارف ،لوجود الكذب ِف اخلرب ،والغلط
()4

ِف احلس عند البعض ...وحيث َل يبطل اخلرب واحلس بذلكَ ،ل يبطل العقل والنظر) .
والذي يقع به التناقض ِف أحكام العقل هو اإلخالل بأحد شروط صحة النظر العقلي ،وهي ثالثة -
()5

كما يقول أبو إسحاق الشريازي :-
أوهلا :أن يكون الناظر كامل اآللة ،بأن يعرف كيفية ترتيب األدلة بعضها على بعض.
ثانيها :أن يكون النظر ِف دليل ال ِف شبهة ،ومن هاهنا أخطأ من َل يوفق إلصابة الدليل ،حيث
كان نظره ِف شبهة ،وهذا مبنزلة رجل صحيح العني ،حاد البصر ،يقصد بلدا معلوما ،فإن سلك احملجة
( )1كالسوفسطائية والسمنية ،انظر :التبصري ِف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني أليب املظفر اإلسفراييين:
 ،149والرد على املنطقيني البن تيمية ،329 :حيث نبه إىل خطأ من يقول :إن السمنية ينكرون ما ال حيسونه،
وفرق بني القولني.
وبني أن الصواب إنكارهم ما ال حيسْ ،
( )2انظر :تبصرة األدلة أليب املعني النسفي.18 ،17 :
( )3هو ميمون بن حممد بن حممد بن معبد النسفي الفقيه احلنفي ،املتكلم املاتريدي ،توِف سنة 508ه  .انظر :هدية
العارفني إلَساعيل البغدادي.487/6 :
( )4تبصرة األدلة 21 ،20/1 :بتصرف يسري.
( )5هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد هللا الشريازي الفريوزاباذي ،الشافعي ،اإلمام احملقق املتقن املدقق ذو الفنون،
توِف سنة 472ه  .انظر :هتذيب األَساء واللغات للنووي.174-172/2 :
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املستقيمة إليه وصل إىل مقصوده ،وإن سلك طريقا إىل جهة أخرى بأن كان البلد ِف الشرق وسار هو حنو
الغرب ،فإنه لو سار ما ازداد إال بعدا ،كما َل يسلك احملجة املوصلة إليه.
ثالثها :أن يستوِف الدليل بشروطه ،فيقدم ما جيب تقدميه ،ويؤخر ما جيب تأخريه ،ويعترب ما جيب
اعتباره؛ ألنه مىت َل يستوف الدليل بشروطه ،بل تعلق بطرف الدليل ،أخطأ احلكم وَل يصل إىل املقصود،
ويكون كالرجل يقصد بلدا ،فإنه حيتاج أن يستوِف اخلطى ،ويقطع مجيع املسافة إليه ليصل ،فإن قصر دونه
()1

وقعد ِف أثناء املسافة َل يصل إىل املقصود .
كما أنكر قوم النظر واالستدالل العقلي ،مع إقرارهم بأن العقل من أسباب املعرفة ،حمتجني مبا تقدم
نقضه من ادعاء التناقض ِف أحكام العقل .وِف الرد على هؤالء يقول أبو املعني النسفي( :الدليل على أن
()2

النظر طريق العلم :أن من اشتغل به واستوىف شرائط النظر أفضى به إىل العلم ال حمالة) .
ويقال أيضا :أنتم ِف أموركم الدنيوية مشتغلون بالنظر غاية االشتغال ،ال تستوي معيشتكم وال تنتظم
()3

حياتكم إال بذلك ،فدل ذلك على عنادكم ومكابرتكم .
كما يقال :النظر ِف نفي النظر إثبات له ،فإن ادعى الناِف أنه علم ذلك بديهة أو باحلواس فجوابه:
أنه لو صح ذلك ملا وقع خالف بيننا وبينكم ،فنحن أصحاب احلواس السليمة والعقول الوافرة ،فما بالنا ال
نعرف ما عرفتم؟
فإن قالوا :أنتم ال تعرفون ،ولكن تعاندون ،قيل هلم مثل قوهلم ،وقلب األمر عليهم ،فلم يبق هلم إال
مثبت له كمثبته ،فثبت
النظر ،وبه استدلوا حيث قالوا :إن أحكام العقل متناقضة ،فصح أن ناِف النظر ٌ
()4

بإمجاع العقالء وغريهم .

ثانيا :مكانة العقل كمصدر للمعرفة والعلم اْلهلي.
مما ال شك فيه أن للعقل جبميع معانيه مكانة عالية ،وما يرد من ذم أصحاب العقول أحيانا فهو
باعتبار نقصها أو اختالهلا عندهم ،فالذم متجه إىل نقص العقل ال إىل العقل ذاته .وهذا مما يزيد ِف إكبار
العقل وتعظيم قدره :أن تكون زيادته مدحا ونقصه ذما ،وَل يرد ِف القرآن وال ِف السنة ِف شأن العقل إال
()5

ما يفهم منه أنه هبذه املثابة ،وقد وردت مادته ِف القرآن تسعا ومخسني مرة  ،كلها يفيد أن انتفاء العقل
( )1شرح اللمع للشريازي 95-94/1 :باختصار.
( )2تبصرة األدلة ،18/1 :وانظر شرح اللمع للشريازي.94/1 :
( )3انظر :تبصرة األدلة للنسفي.18/1 :
( )4انظر :تبصرة األدلة للنسفي.19 ،18/1 :
( )5حسب ما حصر ِف املعجم املفهرس حملمد فؤاد عبد الباقي :ص.469 ،468
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مذمة ،هذا سوى ذكر مرادفاته؛ كاأللباب ،واألحالم ،واحلي ْجر ،وذكر أعماله؛ كالتفكر ،والتذكر ،والتدبر،
والنظر ،واالعتبار ،والفقه ،والعلم؛ فهذه األعمال العقلية ال تكاد ختلو من ذكرها سورة من كتاب هللا
تعاىل ،ويرد ذكرها على أهنا أوصاف مدح وكمال للمتصف هبا ،وأن انتفاءها أو نقصاهنا مذمة شرعية،
وهذا يدل دون شك على رفع اإلسالم من شأن العقل ،وتكرميه له واحتفائه به ،كيف ال وقد جعله مناطا
للتكليف ،وشرطا لقيام احلجة؟
كما يدل على عناية اإلسالم الفائقة بالعقل حماربته وحترميه لكل ما من شأنه أن يعطله أو يضعفه،
كاخلمر وما ِف حكمه ،أو حيول بينه وبني أدائه لوظيفته اليت خلقه هللا من أجلها ،كالتقليد األعمى ،واتباع
اهلوى ،والتعصب لغري احلق .كما حرم كل ما ينافيه من األوهام الباطلة واخلرافات ،كالتشاؤم ،والكهانة،
والسحر ،والشعوذة ،وما جرى جمرى ذلك.
ومن ذلك صيانته وحفظه من التطاول به إال ما ال يبلغه ،وما ليس ِف وسعه إدراكه ،صيانة له
()1

وحفظا ،كما جاء ِف القرآن من النهي عن تتبع املتشابه  ،وكما جاء ِف السنة من النهي عن التفكري ِف
ذات هللا تعاىل( ،)2وعن اخلوض ِف القدر()3؛ فإن تلك ي
مهامه ومتاهات ال أفسد للعقل من اخلوض فيها
جمردا من نور الوحي.
وهذه من حسنات اإلسالم الكربى اليت شوهها أعداؤه ،وصورها على أهنا ح ْجر على العقل وتضييق

عليه ،ويكفي ِف رد هذه الفرية وتزييفها شهادة واقع العقل البشري ،وما يعيشه من أزمات وختبط وتيه
وتناقض ،من جراء إقحامه ِف غري جماله ،وختطيه حدود إمكاناته.
وإذ قد تبني هبذه الدالئل -وغريها كثري -بعض ثناء الشرع على العقل وتكرميه له ،واحتفائه به،
وصيانته له ،فال بد من بيان موقعه من مصادر املعرفة ،ومكانته بني مصادر األدلة الشرعية .وبيان ذلك أن

يقال:
إن العقل إمنا يدرك األشياء ال على وجه اإلحاطة التامة واملعرفة الكلية ،وإمنا يعلمها بوجه مجلي ،مث
()4

قد يعلم بعض التفاصيل من طريق السمع ،أو من طريق ما متده به احلواس من معلومات .
( )1انظر :سورة آل عمران اآلية.7 :
( )2كما ِف احلديث الذي رواه الاللكائي ِف شرح أصول اعتقاد أهل السنة واْلماعة 525/3 :برقم ( ،)927وأخرجه
البيهقي ِف شعب اإلميان 136/1 :برقم ( )120وقال :هذا إسناد فيه نظر ،كما رواه الطرباين ِف األوسط ،وقد
حسنه األلباين كما ِف سلسلة األحاديث الصحيحة ،395/4 :برقم (.)1788
( )3كما ِف احلديث الذي أخرجه الطرباين عن ابن مسعود  ،وحسنه األلباين كما ِف السلسلة الصحيحة،42/1 :
برقم (.)34
( )4انظر :تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني للراغب األصفهاين :ص.142
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ولو كان العقل مدركا لألشياء مجلة وتفصيال ،حميطا بالعلم هبا إحاطة تامة الستوى علم املخلوقات
()1

بعلم اخلالق ،والستغىن اخللق عن الوحي ،والستقلوا بعقوهلم ،وبطالن ذلك معلوم بالضرورة .
ومما يوضع موقع العقل من مصادر األدلة الشرعية خصوصا ،ومن مصادر املعرفة عموما :تقسيم
العلوم من حيث إدراك العقل هلا إىل ثالثة أقسام:

()2

األول :العلوم الضرورية الفطرية ،وهي اليت ال ميكن التشكيك فيها كما تقدم  ،ويدخل ِف هذا
القسم ما نبه إليه الشرع من داللة الفطرة على اخلالق جل وعال.
الثاين :العلوم النظرية املكتسبة بالنظر واالستدالل ،فهذه يستند العقل ِف حتصيلها إىل القسم األول،
وهي نوعان:
 -1ما متحض العمل فيه للعقل ،وهذا عادة يكون ِف العلوم املفضولة ،كالطبيعيات والرياضيات
والطب والصناعات ،ويلحق هبذا النوع النظر ِف العقائد على املناهج البدعية ،الكالمية والفلسفة.
 -2ما اشرتك فيه العقل مع أدلة الشرع ،بالنظر فيها واستخراج ما تضمنته من دالئل ومسائل،
ويدخل ِف هذا النظر ِف العقائد على املنهج الشرعي.
الثالث :العلوم الغي بية ،وهذه ال يعلمها العقل إال بتعليم ،ويدخل فيها أكثر مسائل العقائد
()3

التفصيلية ،وغاية حظ العقل منها -سوى الفهم والتسليم -إثبات إمكاهنا ،ونفي امتناعها .
وِف ضوء هذا التقسيم للمعارف والعلوم بالنسبة للعقل نعلم موقع العقل بني مصادر األدلة الشرعية
لالعتقاد ،فهو -كما سيظهر إن شاء هللا تعاىل من خالل األدلة املعروضة ِف الباب الثاين من هذا
البحث -يوصل إىل معرفة أصول االعتقاد الكبار على وجه اإلمجال ،كاإلقرار باخلالق جل وعال ،ووجوب
إفراده بالعبادة والتأليه ،وإثبات الكمال والتنزيه له ،كما قد يدرك وجوب اْلزاء األخروي ،والبعث بعد
املوت ،وإرسال الرسل ،إال أن ذلك كله إمنا يعرفه العقل ويثبته على اإلمجال ال التفصيل ،إذ التفصيل
( )1انظر :االعتصام للشاطب.318/2 :
( )2وقد تسمى البدهية ،وهي تسمية مرادفة للضرورية ،وقيل :البدهي أخص ،انظر :التعريفات للجرجاين :ص،44-43
وقد نبه ابن تيمية إىل أن (الفرق بني البدهي والنظري إمنا هو بالنسبة واإلضافة ،فقد يبده هذا من العلم ويبتدئ ِف
نفسه ما يكون بديهيا له ،وإن كان غريه ال يناله إال بنظر قصري أو طويل ،بل قد يكون غريه يتعسر عليه حصوله
بالنظر) اه من الرد على املنطقيني :ص ،89-88 :وانظر ص .14-13وقد أساء الدكتور علي سامي النشار فهم
كالم ابن تيمية هذا ،وظن أنه يقول بقول السوفسطائية بنسبية احلقيقة ،وكالم شيخ اإلسالم حمكم واضح ،ال
يوحي مبا فهمه الدكتور ال من قريب وال من بعيد ،انظر :مناهج البحث عند مفكري اإلسالم للدكتور علي سامي
النشار :ص .191وانظر ما يأيت ِف ص.99
( )3انظر :هذا التقسيم ِف >االعتصام< للشاطب ،318/2 :و>منهج االستدالل على مسائل االعتقاد< لعثمان
علي حسن.177 ،176/1 :
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وظيفة السمع ،وهي مما ال طاقة للعقل باالستقالل به ،وغاية وظيفة العقل فيها -كما أشرنا -إدراك
()1

إمكاهنا ،حبسب ما جعل هللا تعاىل فيه من علوم ضرورية ،ومعارف أولية .

وهبذا نعلم أن منزلة العقل من النقل إمنا هي منزلة اخلادم من سيده ،أو كما قيل :العقل مت ٍ
ول ،وىل

الرسول مث عزل نفسه؛ ألن العقل دل على أن الرسول  جيب تصديقه فيما أخرب ،وطاعته فيما أمر،
()2

فالواجب على العقل التزام ما التزم ،والعمل مبقتضى ما علم .
وليس املراد أنه عزل نفسه عن العمل كلية ،وإمنا عزل نفسه عن التسلط على الشرع ،وأخذ مكانه
الالئق به .وهذا املثل أوىل بتعظيم الشرع املعصوم من قول بعض املتكلمني( :إن العقل مزكيي الشرع ،وال
()3

موح بكون الشرع
يصح أن يأيت الشاهد بتجريح املزكي ،وال بتكذيبه ،فإن ذلك إبطال له) ؛ فإن هذا ٍ
مفتقرا إىل العقل ،تابعا له؛ حيث جعل العقل أساسا له .والواقع أنه َل يزكه؛ فزكاؤه ذايت ،وإمنا دل عليه،
واملزكي ال بد أن يكون أعلى وأوثق ،أو مساويا على األقل ،أو قريبا ،وال سبيل إىل ذلك مع الشرع.
والواجب شرعا وعقال أال يعطى العقل أكرب من قدره ،وال تتجاوز به حدوده؛ فإن ِف هذا إعناتا له
كما تقدم .وال يق مدم على السمع وحيكم فيه ،كما هو منهج أهل الكالم والفلسفة ،بل ال ينصب العداء
بينهما أصال ،وال يصح القول بتعارضهما عند التحقيق ،فالعقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح ،بل
يوافقه ويشهد له.
كما ال يهمل العقل وال يقلل من شأنه؛ فإن هذا تفريط ٍ
مناف لنصوص الشرع ،وإمنا جنح إليه بعض
املتصوفة وأصحاب املنهج العبادي ،وبعض املنتسبني إىل احلديث؛ منافرة منهم ملا رأوا ما عليه أهل الكالم
والفلسفة ،من اإلفراط ِف حتكيم العقل ،والغلو ِف تعظيمه.
هذا على وجه اإلمجال هو منهج الكمال :االعتدال والوسطية ِف األخذ بأحكام العقل.
وقد مثل بعض العلماء منزلة العقل من الشرع مبنزلة البصر من الشعاع ،فإذا فقد الشرع ،عجز العقل
()4

عجز العني عند فقد الشعاع .
عن أكثر األمورْ ،

(وقال بعض أهل املعرفة :مقدار العقل ِف املعرفة كمقدار اإلبرة عند ديباج أو خز ،فإنه ال ميكن لبس

ديباج وال خز إال أن خياط باإلبرة ،فإذا خيط باإلبرة فال حاجة هبما

()5

إىل اإلبرة ،كذلك تضبط املعرفة

( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.32 ،31/1 :
( )2املصدر السابق.138/1 :
(> )3العواصم من القواصم< البن العريب :ص.112
( )4انظر :تفصيل النشأتني للراغب األصفهاين :ص ،142 ،140وجمموع الفتاوى البن تيمية.338/3 :
(ِ )5ف األصل :هبا ،ولعلها :هبما .وكالمه هنا عن نسبة العقل مبعىن الغريزة إىل املعرفة احلاصلة ،ال إىل التكليف.
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()1

بالعقل ،ال أن املعرفة حتصل من العقل أو تثبت فيه) .
كما ضرب شيخ اإلسالم ابن تيمية مثال لطيفا ،فيه بيان ملنزلة العقل من الشرع ،وذلك أثناء رده
على القائلني بتقدمي العقل على الشرع عند التعارض ،حيث مثل العقل ِف داللته على صدق الشرع
وصحته بالعامي الذي علم عني املفيت ،ودل غريه عليه ،وبني له أنه عاَل ومف ٍ
ت ،فإن داللة هذا العامي
على املفيت وتعريفه به ال توجب له أن يقدمم قوله عليه إذا اختلف معه ،بل ال حيق هلذا العامي أن خيالف
حكم املفيت العاَل ،أو يعارض اجتهاده ،وال أن يقول ملن دله عليه من املستفتني :أنا األصل ِف علمكم به،
وأنه مفت وعاَل ،فيجب عليكم أن تأخذوا بقويل وتطرحوا قوله؛ ألنكم لو أخذت بقوله املعارض لقويل
قد ْحتم ِف األصل الذي به علمتم أنه مفت وعاَل.
وجواهبم له أن يقولوا :أنت أيها العامي ملا شهدت بأن هذا مفت وعاَل ،ودللتنا عليه ،شهدت
بوجوب تقليده من دونك ،وأخذنا بشهادتك له بالعلم والفتوى ،واعتمادنا عليه ال يستلزم أن نوافقك ِف
أ حكامك واجتهادات املبنية على غري علم ،وخطؤك وجهلك فيما خالفت فيه هذا العاَل ال يستلزم القدح
ِف علمك بأنه عاَل مفت ،وشهادتيك بذلك.
فإذا كان هذا هو شأن العامي مع املفيت ِف وجوب تقدمي حكم املفيت على حكمه ،مع كون املفيت
جيوز عليه اخلطأ ،فكيف يكون شأن العقل مع الشرع ،وهو يعلم أن مبلغه عن هللا تعاىل معصوم ال جيوز
عليه اخلطأ ،فتقدمي قول املعصوم على ما خيالفه من االستدالل العقلي أوىل من تقدمي املستفيت لقول املفيت
()2

على قول خمالفه العامي الذي دل عليه .
وهذا املثال إمنا ضرب على وجه التنازل ،وجماراة اخلصم ِف دعوى وقوع التعارض بني العقل والنقل،
فلو صح وقوع هذا لكان حكمه ومثله ،لكن األصل الذي ال شك فيه :موافقة صحيح املنقول لصريح
املعقول ،ودرء تعارض العقل والنقل .وإمنا يقع التعارض حقا بني الشرع والبدع ،اليت َسيت ظلما وزورا
أحكاما عقلية ،وجعلت حبكم اهلوى براهني يقينية ،والعقل الصريح منها بريء .وِف سبيل إبطاهلا وإثبات
انتفاء املعارض العقلي للشرع ألف شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -كتابه العظيم> :درء تعارض
العقل والنقل<.
وِف بيان دور العقل ِف العلم اإلهلي يقول اإلمام أبو املظفر السمعاين

()3

ِف كتابه >االنتصار ألهل

( )1هذا النص مما أورده السيوطي ِف كتابه >صون املنطق< :ص ،181من كالم أيب املظفر السمعاين ِف كتابه:
>االنتصار ألهل احلديث<.
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.139 ،138/1 :
( )3هو أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اْلبار بن أمحد بن حممد بن جعفر السمعاين التميمي ،الفقيه اإلمام املشهور،
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احلديث< -كما نقل عنه قوام السنة( :-إن هللا تعاىل أسس دينه وبناه على االتباع ،وجعل إدراكه وقبوله
بالعقل ،فمن الدين معقول وغري معقول ،واالتباع ِف مجيعه واجب.
ومن أهل السنة من قال :إن هللا تعاىل ال يعرف بالعقل ،وال يعرف مع عدم العقل ،ومعىن هذا أن هللا
ِ
ت
تعاىل هو الذي يعرف العبد ذاته ،فيعرف هللا باهلل ال بغريه ،لقوله تعاىل﴿ :إِن َ
َحبَْب َ
ك َال تَـ ْهدي َم ْن أ ْ

()1
شاءُ﴾  ،وَل يقل :ولكن العقل ...وقد ثبت أن النب  قال> :وهللا لوال هللا ما
َولَ ِكن اَّللَ يَـ ْه ِدي َم ْن يَ َ
املعرف ،إال أنه ي
اهتدينا .)2(<...فهذه الدالئل دلت أن هللا تعاىل هو ي
يعرف العبد نفسه مع وجود العقل؛
()3
ِ
ك َْلَي ٍ
ات لَِق ْوٍم يَـ ْع ِقلُو َن﴾ ،
ألنه سبب اإلدراك والتمييز ،ال مع عدمه؛ ألن هللا تعاىل قال﴿ :إِن ِِف َذل َ َ
وهللا تعاىل يعطي العبد املعرفة هبدايته ،إال أنه ال حيصل ذلك مع فقد العقل ،ونظري هذا أن الولد ال يكون
مع فقد الوطء ،وال يكون بالوطء ،بل يكون بإنشاء هللا تعاىل وخلقه).
إىل قوله( :واعلم أن فصل ما بيننا وبني املبتدعة هو مسألة العقل ،فإهنم أسسوا دينهم على املعقول،
وجعلوا االتباع واملأثور تبعا للمعقول ،وأما أهل السنة قالوا :األصل ِف الدين االتباع ،واملعقول تبع ،ولو كان

أساس الدين على املعقول الستغىن اخللق عن الوحي ،وعن األنبياء -صلوات هللا عليهم ،-ولبطل معىن
األمر والنهي ،ولقال من شاء ما شاء ،ولو كان الدين بين على املعقول ْلاز للمؤمنني أال يقبلوا شيئا حىت
()4

يعقلوا. )...

له تصانيف ِف الفقه وأصوله واحلديث ،توِف سنة 489ه  .انظر :األنساب للسمعاين.299/3 :
( )1سورة القصص.56 :
( )2انظر :صحيح البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة اخلندق ،)1507/4( ،حديث رقم.)3878( :
( )3سورة الروم.24 :
( )4احلجة ِف بيان احملجة أليب القاسم األصبهاين ،320 ،318/1 :وانظر :صون املنطق للسيوطي :ص،180 ،179
.182
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املبحث الثالث

تقسيم العقائد ودالئلها إىل مسعيات وعقليات ،وأقسام الناس بالنسبة إىل ذلك
()1

اشتهر عند املتكلمني تقسيم الدليل إىل عقلي وَسعي  ،ورمبا قالوا :عقلين ونقلي ،أو عقلي
()2

وشرعي  ،وكثري منهم يقصد بوصف الدليل بأنه َسعي ،أو نقلي ،أو شرعي شيئا واحدا ،وهو أن الداللة
()3

فيه ليست عقلية حمضة ،أي :أن مقدماته ليست كلها عقلية ،بل هي مركبة من العقليات والنقليات .
وال يفرق كثري من املتكلمني ِف التعبري عن هذا املعىن بني هذه األوصاف الثالثة :السمعي ،النقلي،
الشرعي ،فأيها استخدم فهذا مرادهم به ،كما يفهم ذلك من تعريفهم لكل من الدليل العقلي والدليل
السمعي.
ومما هو حمل اتفاق بينهم أن ال يتصور دليل َسعي حمض ،حبيث تكون مجيع مقدماته نقلية ،إذ ال
()4

يعرف صدق النقل إال بالعقل .
أما الدليل العقلي عندهم فهو ما كان عقليا حمضا ،بأن كانت مجيع مقدماته عقلية.
ورغم أن هذا التقسيم للدليل قد يقال :إنه اصطالحي ،إال أنه ال خيلو من مآخذ ،خصوصا ِف عدم
تفريقهم بني وصف الدليل بأنه َسعي ،ووصفه بأنه شرعي ونقلي ،وجعلهم هذه األَساء من قبيل
املرتادفات ،وأهنا ِف مقابل العقلي ،وسوف يأيت بيان وجه الصواب ِف هذا.
لكن املأخذ األعظم ،هو جعلهم أصول الدين نوعني :عقليات وَسعيات ،مث حصرهم األدلة النقلية
()5

ِف جانب السمعيات ،ومنعهم أن تكون العقليات معلومة بالنقل؛ ألن ذلك يستلزم الدور  ،وهذا خاص
عندهم بالعقليات اليت تتوقف عليها صحة النقل ،كثبوت الصانع والنبوة ،أما العقليات اليت ال تتوقف
()6

عليها صحة النقل؛ كالعلم حبدوث العاَل ،والوحدانية؛ فيجوز عندهم إثباهتا بالسمع .
( )1انظر مثال :كتاب التوحيد للماتريدي :ص ،4واإلرشاد للجويين :ص.8
( )2انظر مثال :أصول الدين للبغدادي :ص ،9واملغين لعبد اْلبار 169/13 :حيث يقسم املطالب إىل عقليات
وشرعيات.
( )3انظر :تعريف الدليل النقلي ِف املواقف لإلجيي :ص ،39واحملصل للرازي :ص.71
( )4انظر :احملصل للرازي :ص ،71واملواقف لإلجيي :ص.39
( )5الدور :هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه ،كأن يتوقف >أ< على >ب< ،و>ب< على >أ< ،أو >أ<
على >ب< و>ب< على >ج < و>ج < على >أ< ،انظر :التعريفات للجرجاين :ص.105
( )6انظر :املواقف لإلجيي :ص .40 ،39واملعروف عن املتكلمني أن العلم حبدوث العاَل من مقدمات إثبات الصانع- ،
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والسبب الذي أ وقع هؤالء ِف هذا احلصر لدالئل الكتاب والسنة ،هو نظرهتم إليها على أهنا أدلة
َسعية تتوقف داللتها على العلم بصدق املخرب هبا ،وغفلوا عن أن الكتاب والسنة كما جاءا بالداللة
السمعية املتوقف ِف العلم بصحتها على العلم بصدق املخرب هبا ،كذلك قد جاءا بالدالئل العقلية اليقينية
على سائر األصول االعتقادية الشرعية اليت ميكن أن تعلم بالعقل ،من غري أن تكون هذه الدالئل العقلية
مستندة ِف حجيتها إىل العلم بصحة النقل ،فهي دالئل مطلقة ،وحجة بذاهتا ال تستند إىل غريها ،وإمنا
يتعلق النقل هبا من جهة التنبيه ،واإلرشاد إليها ،والتذكري هبا ،والداللة عليها ال غري ،ولذا يصح االحتجاج
هبا على املصدق بالرسالة وغري املصدق ،فاْلميع سواء بالنسبة حلجيتها؛ ألن املستدل هبا يأخذها إنشائيا
()1

كأهنا من وضعه هو  ،فال يصح للمخالف ِف الدين أن يقول :ال حتتجوا علي هبا ،فإين َل أؤمن بصدق
النقل بعد ،وأنه وحي هللا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،بل أثبتوا يل أوال أن هذا كالم هللا ،أو
كالم رسوله املعصوم ،حىت أقبل احتجاجكم به؛ ألنا نقول له:
حنن ما احتججنا عليك بالوحي من جهة أنه وحي من هللا جيب تصديقه واألخذ مبقتضاه ،وليس هذا
وجه اإللزام ِف احتجاجنا ،وإمنا احتججنا عليك حبجة عقلية حمضة ،وجه اإللزام فيها عقلي حمض ،دلنا
عليها هللا تعاىل ِف كتابه ،أو علمنا إياها رسوله  ،وما ابتدعناها من عند أنفسنا .فهذا جواب هذا
وأمثاله.
فاملتكلمون أمهلوا هذا النوع املهم من دالئل الكتاب والسنة ،اْلامع بني وصفي العقل والنقل .نعم،
قد يوجد ِف كالمهم أحيانا استشهاد ببعض اآليات املتضمنة دالالت عقلية ،إال أهنم ال يفعلون هذا إال
على سبيل االستئناس واالعتضاد ،ال االستغناء واالعتماد؛ فإهنم يبتدعون أدلتهم أوال من عند أنفسهم ،مث
يبحثون بعد ذلك ِف النصوص النقلية ما عساه أن يكون حمتمل الداللة على ما ابتدعوا ،والغالب أهنم
يتعسفون ِف فهم بعض النصوص ،ويشطحون ِف تفسريها لتوافق ما ابتدعوا ،ولو كان خمالفا ملا تقرر ِف
النقل من مسائل االعتقاد ،كما هو معلوم من تفاسريهم ،وكما سيأيت التنبيه عليه ِف استشهادهم بقوله

انظر مثال :اإلرشاد للجويين ،18 :وتبصرة األدلة للنسفي -78/1 :إال أن صاحب املواقف قرر ما وافق فيه الرازي
الفالسفة من أن احلدوث ال ميكن أن يكون علة للحاجة إىل احملدث .انظر :األربعني .129/1 :أما على منهج
السلف؛ فال يصح أيضا كون العلم حبدوث العاَل من مقدمات صحة النقل؛ ألن العلم باخلالق فطري ،ال يتوقف
على العلم حباجة العاَل إىل حمدث ،وألن القول حبدوث العاَل إن أريد به جنس احلوادث فهو باطل؛ إلفضائه إىل
تعطيل الرب -جل وعال -من أفعاله ِف األزل ،وإن أريد به آحاد احلوادث فهو حق لكن ليس هو الطريق الوحيد
للداللة على اخلالق ،حىت جيعل من مقدمات صحة النقل.
( )1انظر :املوافقات للشاطب.53 ،52/3 :
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()2
()1
ال َال أ ِ
ُح ُّ ِ ِ
ني﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :لَ ْو َكا َن ِفي ِه َما آ َِهلَةٌ إِال اَّللُ لََف َس َدتَا﴾ ،
تعاىل﴿ :فَـلَما أَفَ َل قَ َ
ب ْاْلَفل َ
وغريمها من اآليات ،وعلى هذه الطريقة البدعية ِف اإلفادة من النصوص النقلية ينزل ما وجد من اعرتاف
كثري من أهل الكالم بتضمن القرآن خالصة دالئل العقول.

وال ريب ِف صحة انقسام أصول االعتقاد ومسائله إىل َسعيات ينحصر طريق العلم هبا ِف السمع
دون العقل ،كتفصيل صفات الرب تعاىل ،والعلم باْلنة والنار وأوصافهما ،وسائر تفاصيل االعتقاد ،وإىل
()3

عقليات تعلم بالعقل كما تعلم بالسمع .
لكن املهم :ما هي هذه األصول العقلية اليت تعلم بالعقل؟ فإن ِف حتديدها وضبطها متييزا مهما بني
منهج أهل السنة واْلماعة واملناهج الكالمية ِف باب االستدالل العقلي على أصول االعتقاد.
فأهل السنة واْلماعة -جريا على منهجهم ِف االكتفاء بالكتاب والسنة واالغتناء هبما ِف بيان أمور
الدين أصوال وفروعا ،مسائل ودالئل ،عن غريمها من املصادر -ال يثبتون أصوال للدين سوى ما جاء ِف
الكتاب والسنة من أركان اإلميان الستة ،وما يتبعها من أركان اإلسالم وشرائع الدين املعلومة منه بالضرورة.
وهم ال ينكرون أن منها ما يعلم بالعقل إمجاال ،مع كونه معلوما بالسمع ،ومنها ما ال يعلم إال
بالسمع ،وأن التمييز بني النوعني يعلم بالعقل ،فما أمكن معرفته واالستدالل عليه بالعقل من مسائل
االعتقاد الشرعية فهو عندهم من قسم العقليات ،وما َل يكن للعقل سبيل إىل إثباته فهو من السمعيات،
لكن هل يوجد أصل شرعي ،أو مسألة شرعية اعتقادية ميكن معرفتها واالستدالل عليها بالعقل ،ومع ذلك
َل يأت هلا ِف النقل دليل عقلي ،أو إشارة إىل دليل عقلي يدل عليها ولو على وجه اإلمجال؟
أجاب ابن تيمية بأن ِف وجود هذا نظرا ،وإن قال بوقوعه كثري من الناس.
()4

لكن لو قدر وجوده -وهو ممكن -فإنه ال يلزم من ذلك نقص أو قدح ِف الدين .

()5
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم﴾ ،
والذي ينبغي القطع به انتفاء مثل هذا ،متسكا بعموم قوله تعاىل﴿ :الْيَـ ْو َم أَ ْك َمل ُ
وما ِف معناه من النصوص الدالة على كمال الدين ومتامه ،وكما يكون كمال الدين ِف مسائله :كذلك
يكون ِف دالئله ،إال أن هذا ال يعين ضرورة ورود دليل عقلي مفرد مستقل منصوص عليه بإزاء كل مسألة
عقدية عقلية ،بل يكفي ِف هذا أن يكون دليل املسألة داخال ضمن دليل عقلي عام منصوص عليه.

( )1سورة األنعام.76 :
( )2سورة األنبياء.22 :
( )3انظر :لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدرة املضية ِف عقيدة الفرقة املرضية للسفاريين.3/2 :
( )4انظر :الفتاوى البن تيمية.233-231/19 :
( )5سورة املائدة .3 :وانظر حبثا قيما ِف عموم هذه اآلية والرد على ما ميكن أن يثار حوله من شبهِ ،ف كتاب :الثبات
والشمول ِف الشريعة اإلسالمية ،للدكتور عابد السفياين ،ص.146-136 :
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مثال ذلك :صفة العلو هلل تعاىل  ،ال شك أهنا صفة عقلية ،يعلم العقل والفطرة ثبوهتا هلل من جهة
كوهن ا صفة كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه ،وقد جاءت النصوص متوافرة بإثباهتا ،إال أهنا تدل عليها
داللة َسعية .وَل أقف على دليل عقلي ِف القرآن أو السنة يدل عليها خبصوصها ،كما هو شأن صفة العلم
مثال ،فهل يعين هذا عدم وجود دليل عقلي نقلي هلا؟
كال ،فاألدلة العقلية النقلية الدالة على ثبوت الكمال املطلق هلل تعاىل تدل داللة عقلية عامة على
هذه الصفة؛ ألهنا كمال.
ومن هنا نعلم بطالن قول القاضي عبد اْلبار املعتزيل عن آية املائدة السابقة( :املراد أنه أكمل
()1

الشرائع ،ال األمور العقلية) ؛ فإنه مبين على أن الشرائع ال تتضمن األمور العقلية ،وهي إن كانت ال
تتضمن األمور العقلية البدعية ،فهي دون شك حميطة باألمور العقلية الشرعية.
وقد يقال :إنه ليس هناك كبري اختالف بني ما ذكر من منهج السلف ِف متييز العقليات من
السمعيات ومنهج املتكلمني ِف ذلك ،ما دام العقل هو طريق التمييز عن اْلميع ،فإن املتكلمني كذلك
جيعلون العقل مرجعهم ِف هذا.
والواقع أن اخلالف مع املتكلمني ليس ِف طريق التمييز بني السمعيات والعقليات ِف األصول واملسائل
االعتقادية الثابتة ِف النقل ،وإمنا اخلالف معهم ِف حتديد هذه األصول واملسائل ،وهل ينحصر مأخذها ِف
النقل وحده؟
فإن املتكلمني َل يقفوا ِف حتديد املطالب العقدية عند ما ورد به النقل من مسائل وأصول ،بل جتاوزوا
ذلك فابتدعوا مسائل وأصوال ما أنزل هللا هبا من سلطان ،مث ابتدعوا هلا دالئل يلزم من األخذ هبا رد كثري
مما ثبت ِف النقل ،ومن أعظم ما ابتدعوا ِف أصول االعتقاد :اعتقاد حدوث العاَل من طريق دليل اْلواهر
()2

واألعراض  ،وانبىن على األخذ هبذا الدليل نفي الصفات عن الرب -جل وعال ،-فصار نفي الصفات
عندهم أصال ضروريا من أصول االعتقاد ،بعد أن كان إثباهتا هو األصل ِف دين الرسول ،فلذلك َسى

( )1املغين.167/12 :
( )2ال يلزم من هذا موافقة الفالسفة ِف قوهلم بقدم العاَل؛ ألهنم يعنون بذلك قدم بعض آحاده كاألفالك والعقول
والنفوس الصادرة عن هللا بزعمهم ،وهذا باطل دون شك؛ إلفضائه إىل التعطيل ،وهو خالف القول بأن هللا تعاىل
َل يزل خالقا فعاال ملا يريد ،وما يلزم ذلك من تسلسل اآلثار واحلوادث؛ فهذا هو احلق الذي يتعارض معه قول
املتكلمني حبدوث مجلة العاَل ،ويثبتونه بدليل اْلواهر واألعراض ،فيفضي إىل تعطيل هللا من أفعاله ِف األزل ،فلهذا
صار أصال بدعيا .انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،371-320/1 :وشرح حديث النزول له-413 :
.444-442 ،420
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()1

بعض األئمة طريقتهم :ترتيب األصول ِف تكذيب الرسول .
وهكذا يظهر أعظم الظهور أن عقليات أهل الكالم اليت جيعلوهنا مقابل السمعيات ،غري عقليات
أهل السنة؛ فعقليات أهل السنة هي األصول الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ،اليت ميكن إثباهتا واالستدالل
عليها بالعقل ،ودالئلها العقلية تؤخذ من النقل نفسه .أما عقليات أهل الكالم :فهي ما ابتدعوه وقرروه
ابتداء من مسائل ودالئل ،دون الرجوع إىل الكتاب والسنة ،والتحاكم إليهما ِف ذلك ،وهي مع كوهنا
مبتدعة غري شرعية ،ال تستحق وصفها بأهنا عقليات ،ملا ثبت ِف حكم العقل من بطالهنا ،أو بطالن كثري
منها ،وسيأيت بعض التفصيل ِف هذا ،إن شاء هللا تعاىل.
ولنعد اآلن إىل بيان التقسيم الصحيح لألدلة ،حسب منهج السلف ،املوافق للنقل الصحيح والعقل
الصريح ،فنقول:
إن تقسيم الدليل إىل عقلي وَسعي تقسيم صحيح ال اعرتاض عليه ،إال أن غاية ما ِف هذا التقسيم
بيان الطريق الذي علم به ثبوت املسألة .وكون الدليل عقليا أو َسعيا ليس صفة تقتضي مدحا وال ذما ،وال
صحة وال فسادا ،وإمنا يقتضي ذلك كونه شرعيا أو بدعيا.
()2

والدل يل الشرعي ال يقابل بالعقلي ،وال جيعل قسيما له ،كما يفعل بعض املتكلمني  ،وإمنا يقابل
بالبدعي؛ فإن الشريعة تقابل البدعة ،مث الدليل الشرعي قد يكون َسعيا وقد يكون عقليا ،وعلى هذا
()3

فوصف الدليل بأنه شرعي يراد به أحد أمرين :

()4

األول :أن يكون الشرع أثبته ودل عليه ،وهذا على قسمني :
 -1ما كان معلوما بالعقل ،فيكون شرعيا عقليا ،كاألمثال املضروبة ِف القرآن ،وغريها من دالئل
التوحيد والنبوة والبعث ،وهذا هو موضوع هذه الرسالة.
 -2ما ال يعلم إال خبرب صادق ،فيكون شرعيا َسعيا ،كاالستواء على العرش ،وهذا القسم هو الذي
ظن كثري من أهل الكالم أن األدلة الشرعية منحصرة فيه.
الثاين :أن يكون الشرع أباحه وأذن فيه ،ولو َل ينبه عليه .وضابط هذا :أال يتصف الدليل بوصف
يقتضي حترميه شرعا ،كأن تكون إحدى مقدماته باطلة فيكون كذبا ،والكذب حمرم شرعا ،وال سيما على
هللا تعاىل ،وكأن يكون املتكلم يتكلم بال علم ،فهذا حمرم أيضا ،وكأن جيادل به صاحبه ِف احلق بعدما
تبني ،فهذا كله يقتضي حرمة شرعية ،فما سلم من هذه األوصاف وحنوها فهو دليل شرعي هبذا املعىن؛
( )1انظر :الفتاوى البن تيمية.444/16 :
( )2انظر :املغين للقاضي عبد اْلبار.166/12 :
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.198/1 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.72 ،71/6 :
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أي :أنه غري ممنوع شرعا ،فيدخل ِف هذا األخبار الصادقة ،واألدلة العقلية املعلومة بالعيان ولوازمه ،وسائر
ما شهدت به املوجودات ،والشرط ِف شرعية ذلك كله أال يلزم منه لوازم باطلة ،تعارض ما ثبت ِف النقل
()1

الصحيح ،كما هو شأن األدلة البدعية .
ووجود أدلة عقلية شرعية هبذا املعىن ،على شيء من مسائل االعتقاد الشرعية ،هو الذي قال فيه
شيخ اإلسالم :إن فيه نظرا.
وهبذا التفصيل ملعىن وصف الدليل بأنه شرعي ،نعلم خطأ من جعل هذا الوصف مرادفا بإطالق
لوصف الدليل بأنه َسعي.
ووصف الدليل بأنه نقلي أو َسعي قد يراد به أنه منقول من النب  مسموع منه ،فيتناول سائر
نصوص الكتاب والسنة ،فيشمل العقلي وغريه ،ويكون هبذا االعتبار مرادفا للشرعي ،فال يصح إذا أن
جيعل مقابال للعقلي.
لكن قد يطلق أيضا على غري العقلي ،بقصد التمييز بني النوعني ،ال نفي تضمن نصوص الشرع
للعقليات ،فال حرج ِف املقابلة إذ ذاك ،لكن غلبت املقابلة هبذا االعتبار بني السمعي والعقلي.
أما وصف الدليل بأنه عقلي :فقد تقدم التنبيه إىل أن هذا الوصف ال يقتضي مدحا وال ذما ،وال
صحة وال فسادا؛ وذلك أنه حيتمل أن يكون عقليا شرعيا على حنو ما تقدم بيانه ،كما حيتمل أن يكون
عقليا بدعيا ،وهو ما كان مسوقا لتقرير أصل بدعي ،كنفي حلول احلوادث بذات هللا تعاىل ،أو مسألة
بدعية ،كنفي اْلسمية والتحيز ،أو ما كان عائدا باإلبطال عل أمر ثابت بالكتاب والسنة ،كدليل اْلواهر
واألعراض.
ووصف الدليل بأنه َسعي ال يعين كونه مبتوت الصلة بالعقل ،بل ال بد مع السمع من العقل للعلم
()2

بصحته .
وقد تقدم قول املتكلمني بامتناع دليل َسعي جبميع مقدماته.
بل إن شيخ اإلسالم ابن تيمية ذهب إىل أبلغ من هذا ِف بيان الصلة الوثيقة بني الدليل السمعي
والعقل؛ حيث رأى أنه ال مانع من وصف الدليل السمعي بأنه عقلي باعتبار أن العقل إذا تصوره علم أنه
يدل ،فتكون مجيع األدلة عقلية هبذا االعتبار.
وذلك أن الدليل هو ما أفضى النظر الصحيح فيه إىل العلم باملدلول عليه ،وإمنا يكون النظر الصحيح
ملن يعقل داللة الدليل ،وكونه مستلزما للمدلول ،فمن عقل هذا استدل به ،وإال َل يستدل به ،فالدليل إذا
يدل بصفة هو ِف نفسه عليها ال بصفة ِف املستدل ،لكن كونه عقليا يرجع إىل أن املستدل علمه بعقله،
( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.199-198/1 :
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،198/1 :والنبوات له :ص.177
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()1

وهذه صفة ِف املستدل ال فيه ،وهذا هو الفرق بينه وبني العقلي احملض .
وهذا إمنا يقال على سبيل بيان العالقة بني الدليل السمعي والعقل ،وأن الصلة بينهما غري مبتوتة كما
قد يتوهم ،فال ينبغي التوسع ِف إدخال الدليل السمعي ِف مسمى العقلي بإطالق.
وكون الدليل َسعيا ال يعين مطلقا نزوله عن رتبة العقلي ،ال من حيث الوضوح ،وال من حيث
اليقينية .بل قد يقال :إن الدليل السمعي أكمل من حيث الوضوح والداللة على قصد املتكلم؛ وذلك أن
الدليل كما قال اإلمام ابن تيمية( :قد يدل مبجرده ،وقد يدل بقصد الدال على داللته ،واألول هو الدليل
ٍ
بقصد
العقلي احملض ،والثاين هو ما يسمى بالوضعي ،والدليل السمعي داخل ِف جنسه ،فما كانت داللته
من الدال ،فهو أحق وأكمل ِف الداللة على مراد الدال من مجيع أنواع األدلة ،كما هو شأن داللة الكالم
على مقصود املتكلم؛ -وهي داللة َسعية -فإهنا أكمل وأدل من مجيع أنواع األدلة على مراده ،وذلك أن
الدليل هنا ِف احلقيقة :إمنا هو قصد الدال ،وقد يفتقر الدليل الوضعي من العقل إىل أكثر مما يفتقر إليه
العقل اجملرد؛ ألنه حيتاج إىل أن يعلم قصد الدال ،ولكن ما حيصل بالدليل الوضعي من الداللة أوضح
وأكثر ،وعلى هذا يصح ت قسيم األدلة إىل عقلي جمرد ،ووضعي حيتاج مع العقل إىل قصد من الدال،
وحينئذ :إذا قيل ِف السمعيات :إهنا ليست عقلية ،فاملراد أنه ال يكفي فيها جمرد العقل ،بل ال بد من
()2

انضمام السمع إليه) .
فهذا من حيث الوضوح ،أما من حيث اليقينية فهي غري خمتصة بالدليل العقلي ،كما أهنا غري الزمة
له ،فقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا ،وكذلك الدليل السمعي ،منه ما هو يقيين ،ومنه ما هو ظين ،فما
كان قطعيا من النوعني فهو األحق بوصف الكمال من هذه اْلهة ،وهو الذي ينبغي تقدميه عند التعارض
()3

إن حصل .
وهبذا التحرير ملفهوم الدليل العقلي النقلي ،يتبني لنا مدى بعد املتفلسفة واملتكلمة وغريهم عن العلوم
الشرعية ودالئلها ،حيث قدموا عليها العلوم العقلية ،وأن جهلهم هذا قد انبىن على مقدمتني:
األوىل :أن العلوم الشرعية هي ما أخرب به الشارع تنصيصا عليها بأعياهنا فحسب.
()4

الثانية :أن ما يستفاد خبرب الشارع فرع للعقليات اليت هي األصول .
وقد ظهر لنا أن كلتا املقدمتني باطلة:
فالشرعيات تشمل ما أخرب به الشارع ،وهذه هي السمعيات ،كما تشمل ما دل عليه وأومأ إليه من
( )1انظر :النبوات :ص.176
( )2النبوات :ص 177بتصرف ،وانظر منه :ص 266وما بعدها.
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.87/1 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،232/29 :وانظر ذلك عند الباقالين :ص 33من كتابه التمهيد.
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أنواع األدلة ،وذلك ينتظم مجيع ما حيتاج إليه علمه بالعقل من براهني أصول االعتقاد ومسائله ،بل يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية( :قد تدبرت عامة ما يذكره املتفلسفة واملتكلمة من الدالئل العقلية ،فوجدت
دالئل الكتاب والسنة تأيت خبالصته الصافية من الكدر ،وتأيت بأشياء َل يهتدوا هلا ،وحتذف ما وقع منهم
()1

من الشبهات واألباطيل ،مع كثرهتا واضطراهبا) .
كما تشمل الشرعيات -كما ذكر ابن تيمية -ما أبيح علمه واالستدالل به كما تقدم ،فيدخل ِف
ذلك ما انفرد العقل بالداللة عليه من املسائل الشرعية.
والزعم بأن الشرعيات فرع للعقليات :إن أريد به العقليات الشرعية اليت ينبين عليها صدق الرسول،
كإثبات الصانع ،وتأييده رسله باآليات ،وحنو ذلك ،فهذا حق ،لكن ليس هذا كل املراد ،فهناك عقليات
غري شرعية ،جتعل صحة الشرع متوقفة عليها ،وهذا موضع البطالن ِف ذلك ،إذ ال يتوقف صدق الرسول
على مجيع املعقوالت ،حىت تكون مجيعها أصال للسمع ،هذا فضال عن أن كثريا مما يدعى أنه من
املعقوالت اليت تتوقف عليها صحة السمع هي ِف احلقيقة باطلة ِف العقل ،فضال عن أن تكون أصال
()2

للسمع .
وكخالصة ملا سبق يقول اإلمام ابن تيمية( :ويتبني هبذا التحرير أن ما خرج من العلوم العقلية عن
مسمى الشرعية -وهو ما َل يأمر به الشارع وَل يدل عليه -فهو جيري جمرى الصناعات ،كالفالحة والبناية
والنساجة ،وهذا ال يكون إال ِف العلوم املفضولة املرجوحة.
ويتبني أن مسمى الشرعية أشرف وأوسع ،وأن بني العقلية والشرعية عموما وخصوصا ،ليس أحدمها
قسيما لآلخر ،وإمنا السمعي قسيم العقلي.
وأنه جيتمع ِف العلم أن يكون عقليا وهو شرعي باالعتبارات الثالثة :إخباره به ،أمره به ،وداللته
()3

عليه) .
وِف ختام هذا الفصل ،أرى من املناسب أن أ شري إىل أقسام الناس بالنسبة إىل أنواع األدلة ،كما نبه
إليها أبو املعني النسفيِ ،ف كتابه >تبصرة األدلة< ،حيث ذكر أن ما جاء به الرسل من العلوم نوعان:
نوع تدركه العقول ،ونوع ال تدركه ،وذكر أن الناس على طبقتني:
أهل العقول الراجحة ،ومن ليسوا كذلك.
مث قسم أهل العقول الراجحة إىل صنفني:
األول :متفرغون للنظر .الثاين :مشغولون باكتساب املعيشة.
( )1الفتاوى.233 ،232/19 :
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل.92-89/1 :
( )3جمموع الفتاوى.233/19 :
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مث ذكر أن هللا تعاىل رحم الناس ببعثة الرسل ،وإنزال الكتب ،تبيانا لكل شيء ،مث بني كيفية هذه
املرمحة بالنسبة لطبقات الناس ،وأنواع العلوم.
فأما ما ال تدركه العقول :فاملرمحة عامة ببيانه ْلميع أصناف الناس.
وأما ما تدركه العقول ،فاملرمحة ِف حق أهل العقول الراجحة الذين تفرغوا للنظر :تكون بتسهيل ذلك
عليهم ،وتنبيههم إىل كيفية االستدالل.
وأما ِف حق غريهم من أهل العقول املشغولني ،أو أهل البالدة:
فاملرمحة هلم باملعجزات الثابتة بالتواتر ،فهذا ختفيف عنهم.

()1

مث ذكر أن الدليل على ذلك سرية الرسول  ،وخلفائه ،وسائر األئمة ،وفصل القول ِف ذلك .
وهو ِف كالمه هذا يرد على من يلزم عامة الناس بالنظر واالستدالل العقلي ،ليحصل هلم اإلميان
الصحيح .وهو حمق ِف رد هذا القول الباطل ،إال أنه ال خيفى ما ِف كالمه من رفع ملنزلة األدلة العقلية على
غريها من أنواع األدلة الشرعية ،وقد تقدم بيان خطأ هذه النظرة الكالمية ،كما أنه قلل من شأن
املعجزات ،حيث جعل املرمحة هبا من حق أهل البالدة ومن ِف حكمهم ،والصحيح أن املعجزات :إن
كانت دليال صحيحا؛ فهي مرمحة للجميع ،وإن َل تكن كذلك فأي مرمحة فيها؟
وسيأيت -إن شاء هللا تعاىل -بيان قطعية داللة املعجزات ِف الفصل اخلاص بالنبوة.

( )1انظر :تبصرة األدلة 33/1 :وما بعدها.
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الفصل الثاين
غىن النقل باألدلة العقلية
سبقت اإلشارة إىل أن تضمن الكتاب والسنة لدالئل األصول العقلية هو من مقتضى كمال الدين
()1
ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َم ِِت﴾ ،
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْْتَ ْم ُ
ومتام النعمة ،املنصوص عليه ِف قوله تعاىل﴿ :الْيَـ ْو َم أَ ْك َمل ُ
وهذا ما أود التأكيد عليه ِف هذا الفصل ،من خالل بيان بعض األدلة القرآنية املنبهة على هذا املعىن ،ومن
خالل ما ذكره بعض العلماء ،من غىن نصوص الوحي بالدالئل الربهانية الكافية ِف إثبات سائر أصول
االعتقاد ،بل ومن خالل اعرتاف أصحاب املناهج الكالمية بذلك ،مع كوهنم من املخالفني ملنهج السلف
ِف االكتفاء بالكتاب والسنة مصدرا لتلقي العقائد ،هذا مع أن غىن النقل باألدلة العقلية مسألة ثابتة
بنفسها ،ال حتتاج إىل شهادة وإثبات ،ومن أراد الوقوف على ذلك فما عليه إال مراجعة كتاب هللا العزيز،
وتدبر ما حوى من أنواع اهلداية وعجائب الرباهني ،وقد مجعت ِف هذا البحث مجلة صاحلة منها ،أسأل هللا
تعاىل أن ينفع هبا.

( )1سورة املائدة.3 :
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املبحث األول

داللة القرآن على اشتمال النقل على األدلة العقلية
إن من يستعرض القرآن جيد التأكيد على هذا يرتدد كثريا ،إما ِف منطوق اآليات ،وإما ِف مفهومها
والزم معناها ،وفيما يلي بعض أنواع األدلة القرآنية على هذا املطلب ،ووجه داللتها:
 -1التصريح بأن هللا تعاىل أرسل رسله بالبينات واهلدى ،كقوله تعاىل﴿ :ش ْهر رمضان الم يذي أنْ يزل في ييه
ي ()1
ماس وب ين ٍ
الْق ْرآن هدى ليلن ي
ان﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :إ من هذا الْق ْرآن ي ْه يدي ليلمييت يهي
ات يمن ا ْهلدى والْف ْرق
أقْ وم﴾( ،)2وقوله تعاىل﴿ :لق ْد أرس ْلنا رسلنا بيالْب ين ي
ات وأنْزلْنا معهم الْ يكتاب والْ يميزان ليي قوم النماس
ْ
()3
بيالْ يق ْس يط﴾  ،وحنوها من اآليات ،اليت تدل داللة مطابقة ،أو تضمن ،على أن القرآن والرسول ،كسائر
الكتب والرسل ،ال بد أن يكونا قد بينا األدلة العقلية اليقينية على سائر أصول الدين ،أت بيان وأكمله ،إذ
ال يكون اهلدى والفرقان إال ببيان ذلك ،والبينات -كما تقدم -مجع بينة ،وهي اآلية الواضحة ،وهذا املعىن
شامل ْلميع األدلة.
يقول ابن تيمية( :والرسول -صلوات هللا عليه -قد أرسل بالبينات واهلدى ،بني األحكام اخلربية
والطلبية ،وأدلتها الدالة عليها ،بني املسائل والوسائل ،بني الدين :ما يقال ،وما يعمل ،وبني أصوله اليت هبا
احل يق
يعلم أنه دين حق ،وهذا املعىن قد ذكره هللا ِف غري موضع ،وبني أنه ﴿أ ْرسل رسوله بيا ْهلدى ويدي ين ْ
لييظْ يهره على ي
الدي ين كلي يه﴾ ، ..واهلدى هو هدى اخللق إىل احلق ،وتعريفهم ذلك ،وإرشادهم إليه ،وهذا ال
يكون إال بذكر األدلة واآليات الدالة على أن هذا هدى ،وإال فمجرد خرب َل يعلم أنه حق ،وَل يقم دليل
()4

على أنه حق ،ليس هبدى) .

وقد قال هللا تعاىل لنبيه﴿ :ون مزلْنا علْيك الْ يكتاب تيْب يانا ليك يل ش ْي ٍء وهدى ور ْمحة وب ْشرى
()5
ليْلم ْسلي يمني﴾  ،وأوىل األشياء بالبيان :دالئل اإلميان ،وإذا كان هللا تعاىل قد بني ِف كتابه كثريا من دقائق
األحكام ،واحلالل واحلرام ،كأحكام الطالق واملواريث واحلج وغريها ،فكيف يقصر كتابه عن بيان أهم من
ذلك كله ،أال وهو دالئل األصول ،اليت هبا يكون تأسيس اليقني ِف القلوب ،وتثبيت اإلميان ِف النفوس؟

( )1سورة البقرة ،185 :وانظر اآلية.159 :
( )2سورة اإلسراء.9 :
( )3سورة احلديد.25 :
( )4النبوات :ص.228 ،227
( )5سورة النحل.89 :
39

ومن القواعد الشرعية املقررة :أن الشيء كلما كان الناس إىل معرفته أحوج ،فإن هللا تعاىل يوسع عليهم
()1

دالئل معرفته بقدر ما يسد هذه احلاجة ويزيد .

ي
ي
ي
اخت لفوا في ييه وهدى ور ْمحة
ويقول هللا تعاىل لنبيه أيضا﴿ :وما أنْزلْنا علْيك الْكتاب إيمال لتب يني هلم المذي ْ
()2
ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾  ،ومعلوم أن بيان احلق ِف مواضع اخلالف ،ال يكون إال بذكر الدالئل القاطعة والرباهني
اليقينية.
 -2التصريح بتضمن نصوص الوحي براهني العقائد ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل هاتوا ب ْرهانك ْم هذا
()3
يذ ْكر م ْن معيي ويذ ْكر م ْن ق ْبليي﴾  ،وذلك أن الرسول  أمر أن يبني أن برهانه مضمن ِف هذا الذكر،
الذي هو القرآن.

()4

قال ابن الوزير
()5

-رمحه هللا( :-هذه اآلية دالة على أن كتب هللا ال ختلو من الرباهني احملتاج إليها ِف

أمر الدين) .

وحنو هذه اآلية ِف الداللة على هذا املعىن قوله تعاىل﴿ :ايئْ ت يوين بي يكت ٍ
اب يم ْن ق ْب يل هذا أ ْو أثارٍة يم ْن يع ْل ٍم
()6
إي ْن كْنت ْم ص يادقيني﴾ .
()8
()7
احل يق وأ ْحسن ت ْف يسريا﴾  ،قال ابن جريج :
وكما ِف قوله تعاىل﴿ :وال يأْتونك يمبث ٍل إيمال يجْئ ناك بي ْ
()9

(باحلق) :الكتاب ،مبا ترد به ما جاؤوا به من األمثال .

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية( :أخرب سبحانه أن الكفار ال يأتونه بقياس عقلي لباطلهم ،إىل جاءه
هللا باحلق ،وجاءه من البيان والدليل وضرب املثل ،مبا هو أحسن تفسريا وكشفا وإيضاحا للحق من

( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.129/1 :
( )2سورة النحل.64 :
( )3سورة األنبياء.24 :
( )4هو حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى ،املعروف بابن الوزير اليماين ،من الزيدية الذين نصروا السنة ومنهج
السلف ،وله ِف ذلك مصنفات ،توِف سنة 840ه  .انظر :البدر الطالع للشوكاين.93-81/2 :
( )5إيثار احلق على اخللق :ص.104 ،11
( )6سورة األحقاف.4 :
( )7سورة الفرقان.33 :
( )8هو أبو خالد عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج الرومي األموي ،موالهم ،اإلمام احلافظ ،فقيه احلرم ،صاحب
التصانيف ،كان من أوعية العلم ،توِف سنة 150ه  .انظر :تذكرة احلفاظ للذهب.171-169/1 :
( )9رواه عنه ابن جرير بسنده ،انظر :جامع البيان.11/19 :
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()2
()1
قياسهم)  .وذكر أن التفسري ِف قوله تعاىل﴿ :وأ ْحسن ت ْف يسريا﴾ يعم التصوير ،ويعم التحقيق بالدليل .

أي :أنه يشمل شرح املعاين ،كما يشمل بيان حقها من باطلها بالدليل.

وكما ِف اآليات اليت تذكر امتالء القرآن باألمثال ،وخصوصا قوله تعاىل﴿ :ولق ْد صمرفْ نا يِف هذا الْق ْرآ ين
()3
ماس يم ْن ك يل مث ٍل وكان ْي
ليلن ي
اإلنْسان أ ْكث ر ش ْي ٍء جدال﴾  ،فإن ذكر اْلدل هنا ينبه على أن األمثال براهني
()4
وحجج ،تفيد إحقاق احلق وإبطال الباطل .
وسيأيت ذكر األمثال -إن شاء هللا -ضمن مسالك االستدالل العقلي.

 -3إجياب تبليغ الرسالة وبيان الدين ،كقوله تعاىل﴿ :يا أي ها المرسول ب لي ْغ ما أنْ يزل إيلْيك يم ْن ربيك وإي ْن
()6
()5
َلْ ت ْفع ْل فما ب لم ْغت يرسالته﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :ف ه ْل على الرس يل إيمال الْبالغ الْمبيني﴾  ،وحنومها من
اآليات ،ومعلوم أن بالغ الدين ال يكون مبينا إال إذا كان مقرونا بذكر أدلته اليقينية ،الكافية الشافية،
املغنية عما سواها ،فال بد أن يكون البالغ للدالئل كالبالغ للمسائل.
ويشري إىل هذا الشيخ اإلسالم بقوله( :واملسائل والدالئل اليت تستحق أن تكون أصوال للدين ال جيوز
أن يقالَ :ل ينقل عن النب  فيها كالم ،فإن هذا متناقض ،والقول به يعين أحد أمرين:
األول :أن الرسول َ ل يبلغ أهم أمور الدين ،وهي أصوله.
الثاين :أنه بينها فلم تنقلها األمة.
وكال األمرين باطل ،وهو من أعظم مطاعن املنافقني ِف الدين ،ومن يقول هذا ال خيلو من ثالثة
أحوال:
األول :أن يكون جاهال حبقائق ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم ،فيرتتب على هذا جهله
بأصول الدين وفروعه ،دالئله ومسائله.
الثاين :أن يكون جاهال مبا يعقله الناس بقلوهبم ،فيدخل ِف احلقائق املعقولة ما يسميه هو وأشكاله
عقليات.
الثالث :أن يكون جاهال بكال األمرين ،فيظن من أصول الدين ما ليس منها ،من املسائل والوسائل،

( )1جمموع الفتاوى ،106/4 :وانظر.81/12 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى 67/14 :و.116/4
( )3سورة الكهف.54 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى.66/14 :
( )5سورة املائدة.67 :
( )6سورة النحل.35 :
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()1

ويظن عدم بيان الرسول  ملا ينبغي أن يعتقد ِف ذلك) .
والرسول -صلوات هللا وسالمه عليه -هو أعلم اخللق بأمور الدين ،أصوله وفروعه ،مسائله ودالئله،
كما أنه أرغب اخللق ِف التعريف هبا وبياهنا والدعوة إليها ،كما أنه أقدرهم على ذلك ،فهو فوق كل أحد
من اخللق ِف العلم والقدرة واإلرادة ،وهذه الثالثة هبا يتم املقصود ،وغري الرسول ال خيلو :إما أن يكون ِف
علمه بأمور الدين نقص أو فساد ،وإما أال يكون له إرادة ِف بيان ما علمه من ذلك ،فال يبينه :إما لرغبة
()2

أو لرهبة ،وإما لغرض آخر ،وإما أن يكون بيانه هلا ناقصا ،فليس بيانه البيان عما عرفه اْلنان .
ويقول أبو احلسن األشعري -رمحه هللا -مبينا لزوم بيان األدلة العقلية املغنية عن طريق أهل الكالم
لتحقيق البالغ املبني( :لو كنا حنتاج مع ما كان منه -عليه السالمِ -ف معرفة ما دعانا إليه ،إىل ما رتبه
أهل البدع من طرق االستدالل ملا كان مبلغا ،إذ كنا حنتاج ِف املعرفة بصحة ما دعانا إليه إىل علم ي
يبني لنا،
()3

من هذه الطرق اليت ذكروها) .
ويذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية نقال عن اخلطايب قوال يؤكد ما قاله األشعري( :إن هللا تعاىل ملا أراد
إكرام من هداه ملعرفته بعث رسوله حممدا  بشريا ونذيرا ،وداعيا إىل هللا بإذنه وسراجا منريا ،وقال له﴿ :يا
()4
أي ها المرسول ب لي ْغ ما أنْ يزل إيلْيك يم ْن ربيك وإي ْن َلْ ت ْفع ْل فما ب لم ْغت يرسالته﴾  ،وقال ِ ف خطبة الوداع،
()5
وِف مقامات شىت ،وحبضرته عامة الصحابة> :أال هل بلغت؟<  ،وكان الذي أنزل عليه من الوحي وأمر
()6
بتبليغه هو كمال الدين ومتامه ،لقوله تعاىل﴿ :الْي ْوم أ ْكم ْلت لك ْم يدينك ْم وأ ْمت ْمت علْيك ْم ني ْعم ييت﴾  ،فلم
يرتك  شيئا من أمور الدين :قواعده وأصوله ،وشرائعه وفصوله ،إال بينه وبلغه ،على كماله ومتامه ،وَل
يؤخر بيانه عن وقت احلاجة إليه ،إذ ال خالف بني فرق األمة ،أن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز
حبال.
ومعلوم أن أمر التوحيد وإثبات الصانع ال تزال احلاجة ماسة إليه أبدا ِف كل وقت وزمان ،ولو أخر
()7

عنه البيان ،لكان التكليف واقعا مبا ال سبيل للناس إليه ،وذلك فاسد غري جائز) .
( )1جمموع الفتاوى ،295 ،294/3 :بتصرف.
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،138/13 :ودرء تعارض العقل والنقل له 371/5 :وما بعدها.
( )3رسالة إىل أهل الثغر :ص ،201وقد نقله ابن تيمية ِف الدرء وعلق عليه ،انظر.216/7 :
( )4سورة املائدة.67 :
( )5انظر :صحيح البخاري :كتاب احلج باب اخلطبة أيام مىن ،)620 ،619/2( ،حديث (.)1652
( )6سورة املائدة.3 :
( )7درء تعارض العقل والنقل ، 297/7 :وقد أسنده إىل >الغنية عن الكالم وأهله< للخطايب ،وهو كتاب ألفه اخلطايب
لبيان أن دين املسلمني ِف غنية عن االبتداع ِف دالئل األصول ومسائلها .وأورد النص السيوطي ِف صون املنطق:
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ومما ميكن عده من هذا النوع قوله تعاىل﴿ :سن يري يهم آياتينا يِف ْاآلف ي
اق ويِف أنْف يس يه ْم ح مىت ي تب مني هل ْم أنمه
ْ
()1

احلق﴾  ،وذلك من جهة التطابق بني الداللة الربهانية القرآنية ،والربهانية العيانية ،حيث يتصادق موجب
ْ
()2

الشرع املنقول ،والنظر املعقول .

ص.95
( )1سورة فصلت.53 :
( )2انظر :منهاج السنة النبوية البن تيمية.301/1 :
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املبحث الثاين

شهادة العلماء بغىن النقل بالدالئل العقلية
مع ما تقدم من أنواع األدلة القرآنية ،على غىن النقل بالدالئل العقلية ،ميكن أن يضم دليل آخر
مستقل الداللة ،يؤخذ من جمموع األدلة والرباهني العقلية احملتج هبا ِف الكتاب والسنة على أبواب االعتقاد،
فإنه دليل قطعي على غىن النقل باألدلة العقلية ،وكفايته ِف هذا اجملال ،وطريق الوقوف على هذا الدليل:
هو استقراء نصوص الكتاب والسنة ،والنظر ِف دالالهتا العقلية.
وقد شهد كافة العلماء ممن له نظر واشتغال بالكتاب والسنة بذلك ،حىت من كان منهم خمالفا ملنهج
السلف.
اَّلل أنمه
ولشهادة العلماء الراسخني اعتبار ِف امليزان الشرعي ،كما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :ش يهد م

()1
ال إيله إيمال هو والْمالئيكة وأولو الْعيْل يم قائيما بيالْ يق ْس يط﴾  ،وقد نبهنا القرآن إىل شهادة الذين أوتوا العلم
بكمال هداية القرآن وأنه احلق ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وي رى الم يذين أوتوا الْعيْلم الم يذي أنْ يزل إيلْيك يم ْن ربيك هو
ي ي ()2
احل مق وي ه يدي إيىل يصر ي
يد﴾ .
احلم
اط الْع يزي يز ْ
ْ ْ

كما أن لشهادة املخالف واعرتافه باحلق وزهنا وأمهيتها ،ولذلك نبه إليها القرآن ِف مواضع ،كما ِف
ٍ ي
اسأ يل الم يذين ي ْقرءون الْ يكتاب يم ْن ق ْبليك لق ْد جاءك ا ْحلق
قوله تعاىل﴿ :فيإ ْن كْنت يِف شك ممما أنْزلْنا إيلْيك ف ْ
()3
يم ْن ربيك فال تكون من يمن الْم ْم يرتين﴾ .
وسأورد هنا -حبول هللا وقوته -بعض أقوال العلماءِ ،ف غىن نصوص الوحي بالدالئل العقلية اليقينية،

الكافية ِف سائر أبواب االعتقاد ،مث أتبعها بذكر ما وقفت عليه من اعرتاف أصحاب املناهج الكالمية،
بأن غاية ما يصلون إليه من البحوث العقلية ،قد جاء القرآن خبالصته وأرىب عليه.
* فهذا أبو احلسن األشعري -رمحه هللا تعاىل -يؤلف رسالة يوصي فيها أهل الثغر

()4

بالتمسك

بالسنة وطريقة السلف ِف االعتقاد ،ويطيل النفس فيها وهو يوصي بسلوك طريق القرآن ِف االستدالل على
العقائد ،وأهنا الطريقة املثلى واملنهج األكمل ،وفيها السالمة من اآلفات اليت تعرتي طرائق أهل البدع ،ومن

( )1سورة آل عمران.18 :
( )2سورة سبأ.6 :
( )3سورة يونس.94 :
( )4كل موضع قريب من أرض العدو يسمى ثغرا ،واملراد هنا :مدينة >باب األبواب< على حبر اخلزر .انظر :معجم
البلدان لياقوت.79/2 ،303/1 :
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كالمه ِف هذه الرسالة قوله:
(إن فيهما [يعين الكتاب والسنة] الشفاء من كل أمر مشكل ،والربء من كل داء معضل ،وإن ِف
حراستهما من الباطل على ما تقدم ذكرنا له ،آية ملن نصح نفسه ،وداللة ملن كان احلق قصده ،وفيما
()1

ذكرنا داللة على صحة ما استندوا إىل االستدالل  ،وقوة ملا عرفوا احلق منه [يعين السلف] ،فإذا كان
ذلك على ما وصفنا ،فقد علمتم هبت أهل البدع هلمِ ،ف نسبتهم إىل التقليد ،وسوء اختيارهم ِف املفارقة
()2

هلم ،والعدول عما كانوا عليه معهم ،وباهلل التوفيق) .
* ويقول أبو سليمان اخلطايب ِف كتابه :الغنية عن الكالم وأهله -كما نقل عنه قوام السنة وغريه:-
(وا علم أن األئمة املاضني ،والسلف املتقدمنيَ ،ل يرتكوا هذا النمط من الكالم ،وهذا النوع من النظر عجزا
عنه ،وال انقطاعا دونه ،وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة ،وقد كان وقع ِف زماهنم هذه الشبه
واآلراء ،وهذه النحل واألهواء ،وإمنا تركوا هذه الطريقة وأعرضوا عنها ملا ختوفوه من فتنتها ،ي
وحذروه من سوء
مغبتها ،وقد كانوا على بينة من أمرهم ،وعلى بصرية من دينهم ،ملا هداهم هللا من توفيقه ،وشرح به
صدورهم من نور حكمته ومعرفته ،ورأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته ،وتوقيف السنة وبياهنا،
()3

غناء ومندوحة عما سوامها ،وأن احلجة قد وقعت هبما ،والعلة أزحيت مبكاهنما) .
وهذا الذي نبه إليه اخلطايب من أن السلف َل يكونوا عاجزين عن اخلوض ِف العقليات ،وأهنم إمنا
أعرضوا عن االبتداع فيها ،واكتفوا مبا هداهم إليه الوحي منها ،واستغنوا بالقرآن عن غريه ِف هذا اجملال ،قد
أكد عليه الغزايل فيما بعد.
* فقد أجاب أبو حامد ِف كتابه> :إْلام العوام عن علم الكالم< من يقول :إن الصحابة -رضي
هللا عنهم -إمنا أمسكوا عن اخلوض ِف العقليات لقلة احلاجة إىل ذلك ِف عصرهم ،حيث إن البدع إمنا
نبعت بعدهم ،من وجهني ،الثاين منهما هو الذي عليه املعول ،دون الوجه األول:
واألول هو :أن الصحابة َل يقتصروا ِف بعض الفرعيات كالفرائض على الواقع ،بل فرضوا فيه
افرتاضات كثرية ،ملا علموا أن ال ضرر فيه .وال معول على هذا الوجه فيما يظهر؛ ألنه َل يذكر شواهد نقلية
()4

على هذه الدعوى ،واملعروف عن الصحابة كراهتهم الفتوى ِف املسائل املفرتضة .
وأما الوجه الثاين فهو( :أهنم كانوا حمتاجني إىل حماجة اليهود والنصارى ِف إثبات نبوة حممد  ،وإىل
( )1كذا ِف األصل ،ولعل الصواب :ما استندوا إليه من االستدالل.
( )2رسالة إىل أهل الثغر :ص.204 ،203
( )3احلجة ِف بيان احملجة لألصبهاين ،373/1 :ودرء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،286/7 :وصون املنطق
للسيوطي :ص.94 ،93
( )4انظر :الفتوى ِف اإلسالم للقاَسي :ص.134
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إثبات البعث مع منكريه ،مث ما زادوا ِف هذه القواعد اليت هي أمهات العقائد على أدلة القرآن ،فمن أقنعه
ذلك قبلوه ،وم ن َل يقنع قتلوه ،وعدلوا إىل السيف والسنان ،بعد إنشاء أدلة القرآن ،وما ركبوا ظهر اللجاج
ِف وضع املقاييس العقلية ،وترتيب املقدمات ،وحترير طريق اجملادلة ،وتذليل طرقها ومناهجها ،كل ذلك
لعلمهم بأن ذلك مثار الفنت ،ومنبع التشويش ،ومن ال يقنعه أدلة القرآن ،ال يقنعه إال السيف والسنان،
()1

فما بعد بيان هللا بيان) .
ويقول أبو حامد( :ينبغي للخلق أن يعرفوا جالل هللا وعظمته بقوله الصادق املعجز ،ال بقول
املتكلمني :إن األعراض حادثة ،وإن اْلواهر ال ختلو من األعراض احلادثة فهي حادثة ،مث احلادث يفتقر إىل
حمدث .فإن تلك التقسيمات واملقدمات الرَسية تشوش قلوب املؤمنني ،ال سيما وهي صادرة من غري ملي
بالدين ،وال مضطلع حبمل شريعة سيد املرسلني واألولني واآلخرين -صلى هللا عليه وعلى آله أمجعني،-
والدالالت الشرعية الصادرة عن هللا اللطيف اخلبري ،وعن رسوله البشري النذير ،تقنع وتسكن النفوس،
وتغرس ِف القلوب االعتقادات الصحيحة اْلازمة ،ولقد بعد عن التوفيق من سلك طريقة املتكلمني،
()2

وأعرض عن كتاب رب العاملني) .
* ويقول القاضي عياض أثناء كالمه عن وجوه إعجاز القرآن:
(فجمع فيه من بيان علم الشرائع ،والتنبيه على طرق احلجاج العقليات ،والرد على فرق األمم،
برباهني قوية ،وأدلة بينة ،سهلة األلفاظ ،موجزة املقاصد ،رام املتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها ،فلم
()3

يقدروا عليها) .
* ويقول ابن الوزير اليماين -وهو من املهتمني ببيان أدلة القرآن العقلية وغنائها عن األدلة البدعية،
()4

ومؤلفاته زاخرة برتديد هذ املسألة :-

أصول ديين كتاب هللاي ال العرض
مث علق على هذا البيت بقوله:
(وأردت هبذا البيت معنيني:
أحدمها :أن القرآن معجز ،وكل معجز ال يقدر عليه أحد من البشر فإنه يعلم بدليل العقل أنه من
وليس يل ِف ٍ
أصول غريه غرض

( )1إْلام العوام عن علم الكالم :ص.83 ،82
( )2إْلام العوام :ص .79 ،78وأبو حامد هنا إمنا خياطب العوام ال غري.
( )3الشفا.391 ،390/1 :
( )4انظر :مثال كتابه :إيثار احلق على اخللق :ص 103وما بعدها حيث أطال الكالم ِف تقرير تضمن القرآن لدالئل
األصول ،وكتابه :العواصم من القواصم 438/3 :وما بعدها ،حيث أورد كالم بعض العلماء ِف تقرير ذلك.
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()1

عند هللا تعاىل . )...مث يقول:
(الثاين :النظر ِف األدلة اليت أمر هللا تعاىل أن ننظر فيها أو حثنا على النظر فيها ...وهذا أمر ال
يصلح أن يكون فيه خالف بني املسلمني البتة ،ومن أداه الغلو إىل تقبيح االكتفاء هبذه األدلة ،وجب على
مجيع املسلمني النكري عليه ،واإلغالظ له ،وقد ظهر يل أنه قول أئمة الكالم ،فضال عن أئمة أهل البيت -
()2

عليهم السالم ،-وسائر علماء اإلسالم) .
وقال ابن الوزير أيضا ِف موضع آخر وهو يبني دالئل غىن القرآن بأدلة أصول الدين العقلية( :النوع
التاسع :إمجاع علماء اإلسالم من مجيع الطوائف على أن القرآن يفيد ما ادعيت من معرفة أدلة التوحيد،
من غري ظن وال تقليد ،وكما أن املتكلم ينظر ِف كتب شيوخه ليتعلم منها األدلة من غري تقليد غريه،
فكذلك من نظر ِف القرآن ،يتعلم منه األدلة من غري تقليد ،بل القرآن العظيم هو الذي تعلم املتكلمون
()3

منه النظر ،لكنهم غالوا ِف النظر) .
وما ذكره ابن الوزير -رمحه هللا تعاىل -من أن املتكلمني تعلموا النظر من القرآن غري مسلم ،ولو صح
هذا ملا اختلفنا معهم ،وملا ألف ابن الوزير نفسه كتابه> :ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان<،
ولعله قصد أهنم استأنسوا بتوجيه القرآن للنظر العقلي ،للتجاسر على اخلوض ِف املباحث العقدية بطريق
النظر ،ومع ذلك فالكثري من املتكلمني َل يعول ِف خوضه ِف العقائد على القرآن والسنة.
* ويقول شارح الطحاوية( :وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره املتكلمون والفالسفة من الطرق العقلية،
وجد الصواب منها يعود إىل بعض ما ذكر ِف القرآن من الطرق العقلية ،بأفصح عبارة وأوجزها ،وِف طرق
()4

القرآن من متام البيان والتحقيق ما ال يوجد عندهم مثله) .
* ويقول السيوطي( :قال العلماء :قد اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني واألدلة ،وما من
برهان وداللة وتقسيم وحترير يبىن من كليات املعلومات العقلية والسمعية إال وكتاب هللا قد نطق به ،لكن
أورده على عادات العرب دون دقائق طرق املتكلمني ألمرين:
()5
ول إيمال بيليس ي
أحدمها :بسبب ما قاله﴿ :وما أرس ْلنا يمن رس ٍ
ان ق ْويم يه لييب يني هل ْم﴾ .
ْ
ْ
()6
والثاين :أن املائل إىل دقيق احملاجة هو العاجز عن إقامة احلجة باْلليل من الكالم) .
( )1العواصم والقواصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم.423-422/3 :
( )2العواصم والقواصم.437 ،436/3 :
( )3ترجيح أساليب القرآن :ص.51
( )4شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي.76/1 :
( )5سورة إبراهيم.4 :
( )6اإلتقان ِف علوم القرآن.135/2 :
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وبعد ،فهذه بعض شهادات العلماء على غىن القرآن بالدالئل العقلية األصولية ،ولو أطلقنا ألنفسنا
العنان ِف تتبع كالم أهل العلم ِف ذلك لطال بنا املقام ،وسأختم ذلك بذكر شيء من كالم شيخ اإلسالم
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ِف تقرير هذا األصل ،مع أنه أشهر من أن ينبه إليه ،فإن أكثر مصنفاهتما إمنا
يدور حول تقرير كفاية الكتاب والسنة ومنهج السلف ِف بيان أمور الدين ،مسائل ودالئل ،وقد كان شيخ
اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -أكثر تركيزا من غريه من العلماء على هذه املسألة ،حيث نبه ِف مصنفاته مرارا
وتكرارا إىل النظرة اخلاطئة اليت ينظر هبا كثري من أهل الكالم إىل نصوص الوحي ،حيث حيصرون داللتها ِف
اْلانب اخلربي السمعي ،دون العقلي ،ويفرعون على ذلك تقدمي العقل على النقل.
* ومما قاله -رمحه هللاِ -ف هذا الباب:
(فإنه وإن كان يظن طوائف من املتكلمني واملتفلسفة أن الشرع إمنا يدل بطريق اخلرب الصادق ،فداللته
موقوفة على العلم بصدق ي
املخرب ،وجيعلون ما يبىن عليه صدق املخرب معقوالت حمضة ،فقد غلطوا ِف ذلك
غلطا عظيما ،بل ضلوا ضالال مبينا ِف ظنهم أن داللة الكتاب والسنة إمنا هي بطريق اخلرب اجملرد ،بل األمر
ما عليه سلف األمة وأئمتها ،أهل العلم واإلميان ،من أن هللا سبحانه وتعاىل بني من األدلة العقلية اليت
حيتاج إليها ِف العلم بذلك ،ما ال يقدر أحد من هؤالء قدره ،وهناية ما يذكرونه جاء القرآن خبالصته على
()1

أحسن وجه) .
وقال ِف موضع آخر( :والكتاب والسنة يدالن باإلخبار تارة ،وبالتنبيه تارة ،واإلرشاد والبيان لألدلة
العقلية تارة ،وخالصة ما عند أرباب النظر العقلي ِف اإلهليات ،من األدلة اليقينية ،واملعارف اإلهلية ،قد
جاء به الكتاب والسنة ،مع زيادات وتكميالت َل يهتد إليها إال من هداه هللا خبطابه ،فكان فيما جاء به
()2

الرسول من األدلة العقلية واملعارف اليقينية فوق ما ِف عقول مجيع العقالء من األولني واآلخرين) .
ويقول ِف موضع آخر ...( :فإن الكتاب والرسول وإن كان خيرب أحيانا خبرب جمرد ،كما يأمر أحيانا
بأمر جمرد ،فهو يذكر مع إخباره عن هللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله من الداللة والبيان واهلدى واإلرشاد،
ما يبني الطرق اليت يعلم هبا ثبوت ذلك ،وما يهدي القلوب ويدل العقول على معرفة ذلك ،ويذكر من
اآليات واألمثال املضروبة اليت هي مقاييس عقلية وبراهني يقينية ،ما ال ميكن أن يذكر أحد من أهل الكالم
ما يقاربه ،فضال عن ذكر ما مياثله أو يفضل عليه ،ومن تدبر ذلك رأى أنه َل يذكر أحد طريقا عقليا
يعرف به وجود الصانع ،أو شيء من أحواله ،من أهل الكالم والفالسفة إال وقد جاء القرآن مبا هو خري
( )1جمموع الفتاوى ،296/3 :وانظر قريبا من هذا عنده ِف الفتاوى ،332 ،331/3 :ودرء تعارض العقل والنقل:
.28/1
( )2منهاج السنة النبوية ،110/2 :وانظر حنو هذا الكالم ِف درء تعارض العقل والنقل له ،289/7 :وجمموعة الرسائل
له.196 ،195/2 :
48

()1

منه وأكمل وأنفع وأقوى وأقطع ،بتقدير صحة ما يذكره هؤالء) .
ويقول أيضا ِف موضع آخر( :األدلة العقلية والسمعية متالزمة ،كل منهما يستلزم صحة اآلخر،
فاألدلة العقلية تستلزم صدق الرسل فيما أخربوا به ،واألدلة السمعية فيها بيان األداة العقلية اليت هبا يعرف
هللا ،وتوحيده وصفاته ،وصدق أنبيائه ،ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فيها عقلي ،والعقليات
ال تتضمن السمعي ،مث افرتقوا :فمنهم من رجح السمعيات وطعن ِف العقليات ،ومنهم من عكس ،وكال
()2

الطائفتني مقصر ِف املعرفة حبقائق األدلة السمعية والعقلية) .
وال يكتفي شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -بالتأكيد على غىن النقل باألدلة العقلية ،بل إنه يتجاوز
ذلك إىل ما هو أبلغ منه؛ حيث مييل إىل نفي وجود مسألة شرعية ميكن أن يستدل هلا عقال ،وَل يأت هلا
الشارع بدليل عقلي ،وإن ج موز وقوع مثل ذلك ،وهو يقرر هذه املسألة بالتفصيل التايل:
ما علم من طريق الشرع ال خيلو :إما أن يراد به إخبار الشارع أو داللة الشارع ،فإذا عين به ما دل
عليه الشارع فهذا جيتمع فيه أن يكون شرعيا عقليا ،وعامة أصول الدين الكبار قد دل الشارع على أدلتها
العقلية ،فهي مستفادة من الشرع من جهة داللته وهدايته إىل أدلتها العقلية اليقينية ،ال من جهة إخباره هبا
فحسب ،كما يظن كثري من الغالطني.
أما القسم الثاين :وهو ما يعلم بإخبار الشرع :فهذا أيضا ال خيلو :إما أن ميكن علمه بالعقل أيضا أو
ال ميكن ،فإن َل ميكن فهذا يعلم مبجرد إخبار الشارع ،وإن أمكن علمه بالعقل وَل يدل الشارع على دليل
عقلي له ،فهذا ميكن وجوده ،وال نقص إذا وقع مثله ِف الشريعة ،لكن ِف وقوعه نظرا ،وإن قال به بعض
الناس؛ فإن من تأمل وجوه داللة الكتاب والسنة وما فيها من جلي وخفي ،وظاهر وباطن ،قد يقول :إن
الشارع نبه ِف كل ما ميكن علمه بالعقل على داللة عقلية ،كما قد حصل االتفاق على أن ذلك واقع ِف
()3

مسائل أصول الدين الكبار .
* ومما قاله اإلمام ابن القيم -رمحه هللاِ -ف هذا الباب:
(األدلة السمعية نوعان؛ نوع دل بطريق التنبيه واإلرشاد على الدليل العقلي ،فهو عقلي َسعي ،ومن
هذا غالب أدلة النبوة واملعاد والصفات والتوحيد ..وإذا تدبرت القرآن رأيت هذا أغلب النوعني عليه ،وهذا
النوع ميتن ع أن يقوم دليل صحيح على معارضته ،الستلزامه مدلوله ،وانتقال الذهن فيه من الدليل إىل
املدلول ضروري ،وهو أصل للنوع الثاين ،والدال مبجرد اخلرب ،فالقدح ِف النوعني بالعقل ممتنع بالضرورة ،أما
األول فلما تقدم ،وأما الثاين :فالستلزام القدح فيه القدح ِف العقل الذي أثبته ،وإذا بطل العقل الذي أثبت
( )1درء تعارض العقل والنقل.352/7 :
( )2املرجع السابق.24/8 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية231 ،230/19 :ن والنبوات له :ص.72
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()1

السمع ،بطل ما عارضه من العقليات) .
والبن القيم -رمحه هللا -عناية باستخراج األدلة العقلية من النصوص القرآنية كما هو معروف من
كتبه ،وخصوصا الصواعق املرسلة وإعالم املوقعني ،وسيأيت مناذج منها ِف هذا البحث إن شاء هللا تعاىل.
وبعد ،فهذا ما اتسع املقام الستعراضه من شهادات أهل العلم بغىن النصوص النقلية باألدلة العقلية،
وكفايتها ِف هذا الباب ،وأما اعرتاف أصحاب املناهج الفلسفية والطرق الكالمية ،فقد ذكره عنهم غري
()2

واحد من العلماء ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكر كالم أيب اخلطاب الك ْلوذاين -صاحب
التمهيد ِف أصول الفقهِ -ف تقرير وجوب املعرفة بالعقل ،وأهنا ال حتصل إال بذلك ،قال( :فهؤالء الذين
يقولون بوجوب املعرفة بالعقل ،وأهنا ال حتصل إال بالعقل ،ذكروا أن الرسل بينوا األدلة العقلية اليت يستدل
هبا الناظر ،كما نبهوا الغافل ووكدوا احلجة ،إذ كانوا ليس بدون من يتعلم احلساب والطب والنجوم والفقه
من كتب املصنفني ،ال تقليدا هلم فيما ذكروه ،لكن ألهنم يذكرون من الكالم ما يدله على األدلة اليت
()3

يستدل هبا بعقله )...إخل .
ويقول شيخ اإلسالم ِف موضع آخر( :مجيع الطوائف ،حىت أئمة الكالم والفلسفة ،معرتفون باشتمال
()4

ما جاءت به الرسل على األدلة الدالة على معرفة هللا وتصديق رسله) .
وقد أقر غري واحد من املتكلمني املباينني ِف طريقتهم ِف العقائد لطريقة القرآن بغىن القرآن وكفايته ِف
بيان دالئل األصول ،فهذا القاضي عبد اْلبار املعتزيل يقول عن القرآن فيما نقله عنه ابن الوزير:
(واتفق فيه أيضا استنباط األدلة اليت توافق العقول ،وموافقة ما تضمنه ألحكام العقل ،على وجه يبهر
ذوي العقول وحيريهم ،فإن هللا سبحانه ينبه على املعاين اليت يستخرجها املتكلمون مبعاناة وجهد بألفاظ
()5

سهلة قليلة ،حتتوي على معان كثرية) .
وقد أورد ابن الوزير كالم عبد اْلبار هذا مستشهدا به على إمجاع الطوائف على تضمن القرآن لألدلة
العقلية .والذي يظهر يل أنه ال يفرح مبثل هذه الشهادة ،فإهنا ال تعين ميال إىل منهج السلف ،بل إن
ظاهرها واضح الداللة على أن مقصود القاضي هبا إمنا هو موافقة القرآن ملا يقرره املعتزلة من املعقوالت،
وذلك حبسب تأويلهم له.
( )1الصواعق املرسلة ،909 ،908/3 :وانظر كالما له هبذا املعىن أبسط من هذا ِف املرجع نفسه.794 ،793/2 :
( )2هو حمفوظ بني أمحد بن احلسن بن أمحد الكلوذاين ،أبو اخلطاب البغدادي ،الفقيه .أحد أئمة املذهب احلنبلي
وأعيانه .توِف سنة 510ه  .انظر :الذيل على طبقات احلنابلة البن رجب.118-116/1 :
( )3درء تعارض العقل والنقل.59/9 :
( )4املرجع السابق.53/9 :
( )5ترجيح أساليب القرآن :ص ،16وقد حبثت عنه ِف املغين فلم أهتد إليه.
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وأوىل باالستشهاد على هذا املطلب ما قاله أبو املعايل اْلويين -وهو إمام األشاعرة ِف عصره بال
منازع:-
(وأما ما اعرتضوا به من قوهلم إن االستدالل بالقرآن على الدهرية

()1

ونفاة الصانع ال يتحقق ،فهذا

باطل من وجوه ،أقرهبا شيئان:
أحدمها :أن شيخنا [يعين أبا احلسن األشعري] َل يستدل عليهم بنفس اآلية ،وإمنا استدل عليهم
مبعناها ،وهي تنطوي على وجه احلجاج ،والذي يوضح ذلك أن الرب تعاىل احتج مبا ذكره على الكفرة
واملنكرين ،فذكر شيخنا ليقيم االحتجاج به على حسب ما أراد هللا من االحتجاج ،فوضح أن ما ذكروه
قدح ِف احتجاج هللا على طوائف الكفرة.
والوجه اآلخر :أن شيخنا َل يرد بذكر اآلية احتجاجا ،بل رام تقريب األمر على منكري الكالم من
()2

احلشوية

واملقلدة؛ فإهنم ظنوا أن كالما ِف التوحيد مما أبدعه املتأخرون ،واستحدث اخللق بعد انقراض

سلف األمة ،فأوضح شيخنا ِف كل أصل من األصول ،أن الذي تركوه من احلجاج مذكور ِف كتاب هللا،
منصوص عليه ،وأن كالمنا من تقدير التفسري للكتاب والشرح له ،فهذا ما أراد به من ذكر اآلية ،وهذا
()3

غرض سديد ال ينكره متأمل حمصل) .
وكالم أيب املعايل ِف الوجه األول حق ال شك فيه ،وأما ما ذكره ِف الوجه الثاين ،من أن شيخه إمنا
أراد باالستشهاد باآليات القرآنية تقريب األمر للحشوية واملقلدة ،فيحتاج إىل دليل على أن هذا هو مراد
شيخه ،مث أي فضيلة ِف هذا إن ثبت؟ فإن معناه أنه إمنا يذكر اآليات اعتضادا ال اعتمادا ،وأهنا فضلة ال
معول عليها ،ما دام أن ما تضمنته من داللة عقلية معلوم لدى العقل استقالال ،وأبو احلسن -رمحه هللا-
أجل من أن يكون هذا مراده ،كما أن هذا خمالف ملا استقر عليه حاله ِف رسالته إىل أهل الثغر ،من
الرجوع إىل منهج الكتاب والسنة ِف اْلملة ،وعلى كل حال :ال ينكر أن بني من َساهم حشوية من قصر
ِف النظر العقلي الشرعي ،كما سيأيت ِف موضعه ،إال أهنم ليسوا بأوىل بالتقصري ممن أعرض عن النظر
العقلي الشرعي ،واستغىن عنه بالنظر العقلي البدعي ،ورجوع اْلويين نفسه ِف آخر حياته إىل مذهب
( )1الدهرية :طائفة من املالحدة ،يضيفون التأثري إىل الدهر كما يفهم من نسبتهم إليه ،وقد نقض القرآن قوهلم بأنه ال
ي
ي
مهر وما هل ْم بيذليك يم ْن
دليل عليه أصال ،قال تعاىل﴿ :وقالوا ما هي إيمال حيات نا الدنْيا منوت و ْحنيا وما ي ْهلكنا إيمال الد ْ
يع ْل ٍم إي ْن ه ْم إيمال يظنون﴾ [اْلاثية .]24 :انظر :الربهان ِف معرفة عقائد األديان أليب الفضل السكسكي.88 :
( )2احل ْشوية بإسكان الشني وفتحها ،لقب يطلقه أهل الكالم على من متسك بظواهر نصوص الصفات ،وهو مما يلمزون
به أهل احلديث وأتباع السلف من األلقاب .انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،176/12 :وكشاف اصطالحات
الفنون للتهانوي.167 ،166/2 :
( )3الشامل.166/1 :
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()1

التفويض

()2

مشهور معلوم ،وقد ألف فيه العقيدة النظامية ،رجح فيها القول بالتفويض ،ظانا أنه مذهب

السلف .
ويقول أبو حامد الغزايل تلميذ إمام احلرمني -وقد تقدمت شواهد من كالمه:-
(اعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكالم من األدلة اليت ينتفع هبا فالقرآن واألخبار مشتملة
عليه ،وما خرج عنهما فهو إما جمادلة مذمومة ،وهي من البدع ..وإما مشاغبة بالتعلق مبناقضات الفرق هلا،
ومتجها األَساع ،وبعضها خوض فيما ال يتعلق بالدين ،وَل يكن شيء منه مألوفا ِف العصر األول ،وكان
()3

اخلوض فيه بالكلية من البدع) .
وأليب حامد -رمحه هللا -من جنس هذا الكالم ما يندر وجوده لغريه من أهل الكالم ،فهو مثال ِف
موضع آخر يذكر الربهان العقلي الكلي على رجحان طريقة السلف ِف العقائد ،وأنه يقوم على أربعة
فصول:
األول :أن النب  هو أعرف اخللق بصالح أحوال العباد ِف املعاد ،وأرغبهم ِف بيان ذلك ،وأقدرهم
عليه ،إذ ال جمال ِف ذلك للتجربة وال للعقل.
الثاين :أنه عليه السالم ما كتم شيئا مما أوحي إليه ،وذلك معلوم ضرورة من أحواله.
الثالث :أن أصحابه أعرف الناس مبعاين كالمه ،ملعاصرهتم التنزيل ،ومالزمتهم النب ؛ وألهنم أرغب
اخللق ِف ذلك تعلما وتبليغا ،وأقدرهم على ذلك فهما ونقال.
الرابع :أنه علم ضرورة أهنم ِف طول عصرهم إىل آخر أعمارهم ما دعوا اخللق إىل الدين على طريقة
()4

اخللف ،بل بالغوا ِف الزجر عنها ،فدل على أهنا ليست من الدين .
ولست جتد أحسن من هذا الكالم موافقة للكتاب والسنة ،ونصرة لعقيدة السلف ،لوال ما يفسده به
أبو حامد -رمحه هللا -من ختصيصه بالعوام ،ومن ِف حكمهم من أصحاب البالدة واألفهام الغليظة ،أما
أذكياء العاَل ،من حذاق الفالسفة واملتكلمني ،فلهم عند أيب حامد الكتب املضنون هبا على غري أهلها،

( )1هو نفي العلم مبعاين آيات الصفات ،وإرجاع ذلك إىل هللا تعاىل ،مع نفي الظاهر ،والقطع بأنه غري مراد ،وهذا غري
مذهب السلف ،الذين يثبتون العلم مبعانيها ،ويؤمنون بظواهرها على الوجه الالئق باهلل تعاىل من غري متثيل،
ويفوضون العلم بكيفية الصفات إىل هللا تعاىل ،كالقول ِف الذات .انظر :درء التعارض البن تيمية.204/1 :
( )2انظر :العقيدة النظامية ِف األركان اإلسالمية بتحقيق الكوثري :ص ،32ونقض املنطق البن تيمية :ص ،61ودرء
تعارض العقل والنقل البن تيمية أيضا.18 ،17/2 :
( )3إحياء علوم الدين.33/1 :
( )4انظر :إْلام العوام عن الكالم :ص.88 ،87
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()1

وأسأل هللا أن يتجاوز عنا وعنه .
وممن سجلت اعرتافاهتم للقرآن بالسبق ِف باب االستدالل العقلي :فخر الدين الرازي ،وهو من مأل
()2

الدنيا بكتبه ِف املعقوالت ،وشحن تفسريه من ذلك مبا انتقده عليه أئمة املسلمني  ،حيث يقول ِف كتابه
()3

األربعني ِف أصول الدين( :وأقر الكل بأنه ال ميكن أن يزاد ِف تقرير الدالئل على ما ورد ِف القرآن) .
وذكر ِف كتابه الفلسفي> :املطالب العالية<ِ ،ف كالمه على إثبات العلم بالصانع بطريقة حدوث
الصفات ،أن هذا النوع من الدالئل أوقع ِف القلوب ،وأكثر تأثريا ِف العقول ،وأبعد عن جهات الشبهات
لوجوه:
أوهلا :معاضدة احلس واخليال للعقل ِف هذا النوع ،مما يؤدي إىل زوال الشبهات.
وثانيها :أن كثرهتا وتواليها يفيد القوة واْلزم.
وثالثها :أهنا مع كوهنا دالئل ،فهي منافع من وجه آخر ،مما يؤدي إىل ميل اإلنسان إليها ،وعدم
إنكارها والتأثر بالشبهات حوهلا.
ورابعها :مباشرة اإلنسان -وال بد -ولو لبعضها ،ومشاهدة شيء منها ،وكثرة ممارستها ،مما يفيد
()4

امللكة الراسخة .
مث قال( :وإذا عرفت هذه الوجوه املقتضية لرجحان هذه الطريقة على سائر الطرق ،فنقول :ملا كان
األمر كذلك ،كانت الكتب اإلهلية مملوءة من هذا النوع من الدالئل ،ال سيما القرآن العظيم ،وكذلك
فإنك مىت أوردت أنواعا كثرية من هذه الدالئل ،طابت القلوب ،وخضعت النفوس ،وأذعنت األفكار
()5

لإلقرار بوجود اإلله احلكيم) .

()6

وللرازي وصية مشهورة رجع فيها إىل طريقة القرآن ،ومما قال فيها حبسب ما ذكره ابن أيب أصيبعة :
(ولقد اختربت الطرق الكالمية ،واملناهج الفلسفية ،فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة اليت وجدهتا ِف
القرآن العظيم؛ ألنه يسعى ِف تسليم العظمة واْلالل بالكلية هلل تعاىل ،ومينع عن التعمق ِف إيراد
( )1انظر :معارج القدس إىل معرفة مدارج النفس للغزايل> ،32 :واملضنون به على غري أهله< ،ضمن رسائله،85/4 :
وانظر ما قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الغزايل ِف الرد على املنطقيني :ص 194وما بعدها.
( )2انظر مثال :اإلكسري ِف علم التفسري لنجم الدين الطوِف :ص.26
( 90/2 )3من الكتاب املشار إليه.
( )4انظر 216/1 :من الكتاب املشار إليه.
( 216/1 )5من الكتاب املشار إليه.
( )6هو موفق الدين أبو العباس أمحد بن القاسم بن خليفة اخلزرجي ،احلكيم الفاضل صاحب املصنفات ،كان عاملا ِف
الطب واألدب والتاريخ .توِف سنة 688ه  .انظر :النجوم الزاهرة البن تغري بردي.299/7 :
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املعارضات واملناقضات ،وما ذاك إال للعلم بأن العقول البشرية تتالشى وتضمحل ِف تلك املضايق العميقة
واملناهج اخلفية( ..إىل أن قال) وأقول :ديين متابعة حممد سيد املرسلني ،وكتايب هو القرآن العظيم ،وتعويلي
()1

ِف طلب الدين عليهما) .

وقد علق اإلمام ابن القيم على ٍ
كالم للرازي حنو هذا األخري فقال:
(وهذا الذي أشار إليه حبسب ما فتح له من داللة القرآن بطريق اخلرب ،وإال فداللته الربهانية العقلية
أمر متيز به القرآن ،وصار العاَل به من الراسخني ِف
اليت يشري إليها ويرشد إليها فتكون دليال َسعيا عقليا ٌ
العلم ،وهو العلم الذي يطمئن إليه القلب وتسكن عنده النفس ويزكو به العقل ،وتستنري به البصرية،
وتقوى به احلجة ،وال سبيل ألحد من العاملني إىل قطع من حاج به ،بل من خاصم به فلجت حجته،
وكسر شبهة خصمه ،وبه فتحت القلوب ،واستجيب هلل ولرسوله ،ولكن أهل هذا العلم ال تكاد األعصار
تسمح منهم إال بالواحد بعد الواحد ،فداللة القرآن َسعية عقلية ،قطعية يقينية ،ال تعرتضها الشبهات
()2

أبدا) .
مث ذكر ابن القيم عن بعض املتكلمني -وَل يسمه -أنه قال:
(أفنيت عمري من الكالم أطلب الدليل ،وأنا ال أزداد إال بعدا عن الدليل ،فرجعت إىل القرآن أتدبره
وأفكر فيه ،وإذا بالدليل حقا معي ،وأنا ال أشعر به ،فقلت :وهللا ما مثلي إال كما قال القائل:
ومن العجائب والعجائب مجةٌ

قرب

احلبيب

كالعييس ِف البيداء يقتلها الظما

واملاء

فوق

إليه

وما
ظهورها

وصول
حممول

()3

قال :فلما رجعت إىل القرآن ،إذا هو احلكم والدليل ،ورأيت فيه من أدلة هللا وحججه وبراهينه وبيناته
ما لو مجع كل حق قاله املتكلمون ِف كتبهم ،لكانت سورة من سور القرآن وافية مبضمونه ،مع حسن
( )1عيون األنباء ِف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة ،41/3 :وانظر حنوه ِف مفتاح دار السعادة البن القيم.145/1 :
( )2مفتاح دار السعادة.146/1 :
(َ )3ل أقف على قائلهما ،وهي قريبة من ٍ
أبيات أليب العالء املعري يقول فيها:
يم دحا وَل يعل م هب
وم ن العجائ ب أن يس ري آم ل

ا امل

أمول

م ا ك ان يرك ب غريه ا ل و أن ه

ع رض الق ريض علي ه وه و خي ول

ويص دها قص ر العن ان فم ا هل ا

ي

وم الره

ان إىل األم

ري وص

ول

والع يس أقت ل م ا يك ون هل ا الص دى

وامل

اء ف

وق ظهوره

ا حمم

ول
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البيان ،وفصاحة اللفظ ،وتطبيق املفصل ،وحسن االحرتاز ،والتنبيه على مواضع الشبه ،واإلرشاد إىل
جواهبا ،وإذا هو كما قيل -بل فوق ما قيل:-
()1
كفى وشفى ما ِف الفؤاد فلم يدع
لذي أرب ِف القول جدا وال هزال
وجعلت جيوش الكالم بعد ذلك تفد إيل كما كانت ،وتتزاحم ِف صدري ،وال يأذن هلا القلب
()2

بالدخول فيه ،وال تلقى منه إقباال ،وال قبوال فرتجع على أدبارها) .

(َ )1ل أقف على قائله.
( )2مفتاح دار السعادة.146/1 :
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الفصل الثالث
خصائص األدلة العقلية النقلية
مقدمة
املنهاج الشرعي واملنهاج البدعي
إن هذا البحث قد قام على أساس بيان استقالل املنهج الشرعي ِف االستدالل العقلي على العقائد،
خمالفا املناهج العقلية البدعية ،املستقاة من الفلسفة اليونانية واملنطق األرسطي ،وبعيدا عن التأثر هبا ،وجمليا
غىن نصوص الوحي وكفايتها ِف تقرير العقائد وإثباهتا ،باألدلة العقلية اليقينية ،فكان من الضروري بيان
اخلصائص اليت متيز الطريقة العقلية الشرعية من البدعية ،وتظهر فضلها عليها ،مبا يتناسب مع كوهنا وحيا
من هللا تعاىل يهدي به عباده ،ال يعرتيه ما يعرتي العلوم البشرية من النقص والتناقض واالختالف،
خصوصا وقد جرى اخللط بني الطريقتني :الطريقة القرآنية النبوية ،والطريقة املنطقية اليونانية ،على ألسنة
بعض علماء الشريعة ،نذكر منها مثاال واحدا متميزا ِف ذلك ،أال وهو أبو حامد الغزايل -رمحه هللا.-
فقد ألف أبو حامد كتابا َساه> :القسطاس املستقيم< مقتبسا هذه التسمية من قوله تعاىل﴿ :ويزنوا
()1
بيالْ يق ْسط ي
اس الْم ْست يقي يم﴾  ،ذكر فيه ميزان معرفة هللا تعاىل ومالئكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته ،وقد
ٍ
صاحب له باطين من أهل التعليم ،حول الطريق الصحيح
صاغ هذا الكتاب على صورة حماورة بينه وبني
إىل معرفة هللا تعاىل ،والغريب أنه ِف كتابه هذا ذم ميزان الرأي والقياس أشد الذم ،حىت وصفه بأنه ميزان
الشيطان ،وملا سأله الباطين عن امليزان الذي يرتضيه ملعرفته قال( :أزهنا بالقسطاس املستقيم ،ليظهر يل
حقها من باطلها ،ومستقيمها ومائلها ..فقال (الباطين) :وما القسطاس املستقيم؟ قلت( :الغزايل) :هي
املوازين اخلمس اليت أنزهلا هللا ِف كتابه ،وعلم أنبياءه الوزن هبا ،فمن تعلم من رسول هللا  ووزن مبيزان هللا
فقد اهتدى ،ومن ضل إىل الرأي والقياس ،فقد ضل وتردى( ...إىل أن قال) :فاعلم أن موازين القرآن ِف
األصل ثالثة :ميزان التعادل ،وميزان التالزم ،وميزان التعاند ،لكن ميزان التعادل ينقسم إىل ثالثة أقسام:
()2

إىل األكرب واألوسط واألصغر ،فيصري اْلميع إىل مخسة) .
مث فصل القول فيها وضرب هلا أمثلة من القرآن.
فهذه املوازين اخلمسة اليت ذكرها أبو حامد زاعما أنه تعلمها من القرآن ،وأن األنبياء تعلموا الوزن هبا
( )1سورة الشعراء.182 :
( )2انظر :القسطاس املستقيم ضمن جمموعة القصور العوايل.18-14/1 :
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من املالئكة ،واملالئكة من هللا تعاىل ،هي بعينها املنطق اليوناين ،فإن ما َساه ميزان التعادل هو بعينه
القياس االقرتاين احلملي ،وأقسامه الثالثة اليت ذكرها ما هي إال األشكال الثالثة األوىل من أشكال القياس
االقرتاين األربعة ،فما َساه :امليزان األكرب ،ما هو إال الشكل األول من القياس االقرتاين ،حيث يكون احلد
األوسط حمموال ِف املقدمة الصغرى موضوعا ِف الكربى ،وما َساه :امليزان األوسط ،إمنا هو الشكل الثاين،
حيث يكون احلد األوسط حمموال ِف كال املقدمتني ،وكذلك ما َساه :امليزان األصغر ،إمنا هو الشكل
الثالث ،حيث يكون احلد األوسط موضوعا فيهما.
وأما ما َساه :ميزان التالزم ،فما هو إال القياس االستثنائي الشرطي املتصل ،وما َساه :ميزان التعاند،
()1

فإمنا هو املنفصل من هذا القياس  ،فإذا أبو حامد َل يأت بشيء غري املنطق األرسطي اليوناين ،وإمنا غري
عبارته ،وألبسه ثوبا شرعيا.
وما كان أليب حامد -رمحه هللا تعاىل -أن خيلط هذا اخللط بني علوم األنبياء ،املنزلة من خالق
السماء ،وعلوم أهل الشرك واألوثان ،مع ما فيها من اخللل والقصور ،وقد أغناه هللا تعاىل بكتاب حمفوظ
ي ٍ ()2
يي ي ي ي ي ي
يي ي
يد﴾ .
يل يم ْن ح يكي ٍم مح
مصون ،كما قال تعاىل﴿ :ال يأْتيه الْباطل م ْن ب ْني يديْه وال م ْن خ ْلفه ت ْنز ٌ
وقد أثار هذا اخللط الغيورين على منهاج النبوة ،فانتدبوا لبيان عوار املناهج اليونانية الوافدة ،وكمال
املنهاج القرآين السماوي ،ومن أشهر من تصدى لذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىلِ -ف كتابه
العظيم> :نصيحة أهل اإلميان ِف الرد على منطق اليونان< ،وهو املعروف بالرد على املنطقيني ،كما ألف
ابن الوزير ِف هذا السبيل كتابه> :ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان< ،وألف السيوطي كتابه:
>صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم< ،وإن كان هذان الكتابان ليسا كاألول ِف تفصيل نقد
()3

املنطق األرسطي وبيان خطأ كثري من قضاياه .
وقد انتقد شيخ اإلسالم ابن تيمية ِف كتابه مسلك أيب حامد هذاِ ،ف مواضع عدة ،ومما قاله ِف
ذلك( :وما زال نظار املسلمني يعيبون طريقة أهل املنطق ،ويبينون ما فيها من العي واللكنة وقصور العقل
وعجز النطق...
وإمنا كثر استعماهلا من زمن أيب حامد -الغزايل -فإنه أدخل مقدمة من املنطق ِف أول كتابه
( )1انظر :التعريف هبذه املصطلحات ِف معيار العلم للغزايل :ص 100وما بعدها.
( )2سورة فصلت.42 :
( )3ممن أقر لشيخ اإلسالم بالفضل ِف هذا الكتاب -أعين الرد على املنطقيني :-الدكتور علي سامي النشار ِف كتابه:
مناهج البحث عند مفكري اإلسالم :ص 369حيث يقول عن كتاب ابن تيمية( :أعظم كتاب ِف الرتاث
اإلسالمي عن املنهج ،تتبع فيه مؤلفه تاريخ املنطق األرسططاليسي واهلجوم عليه ،مث وضع هو آراءه ِف هذا املنطق
ِف أصالة نادرة وعبقرية فذة) .هذا مع العلم أن النشار خيتلف مع ابن تيمية ِف كثري من أمور االعتقاد.
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()1

املستصفى ،وزعم أنه ال يثق بعلمه إال من عرف هذا املنطق .
وصنف كتابا َساه :القسطاس املستقيم ،ذكر فيه مخس

()2

موازين :الضروب الثالثة احلمليات،

والشرطي املتصل ،والشرطي املنفصل ،وغري عباراهتا إىل أمثلة أخذها من كالم املسلمني ،وزعم أنه أخذ
تلك املوازين من األنبياء( ...إىل أن قال ):واملنطق الذي كان يقول فيه ما يقول ،ما حصل له مقصوده،
()3

وال أزال عنه ما كان فيه من الشك واحلرية  ،بل كان متوقفا حائرا فيما هو من أعظم املطالب العالية
اإلهلية ،واملقاصد السامية الربانية ،وَل يغن عنه املنطق شيئا.
()4

ولكن بسبب ما وقع أثناء عمره ،وغري ذلك  ،صار كثري من النظار يدخلون املنطق اليوناين ِف
()5

علومهم ،حىت صار من يسلك طريق هؤالء من املتأخرين ،يظن أنه ال طريق إال هذا. )..
وإذا كان أبو حامد قد جانب مراد الشارع بامليزان املذكور ِف القرآنِ ،ف حنو قوله تعاىل﴿ :وال مسماء
()6
رف عها ووضع الْ يميزان * أمال تطْغ ْوا يِف الْ يميز يان * وأقييموا الْوْزن بيالْ يق ْس يط وال ختْ يسروا الْ يميزان﴾  ،فال بد من
بيان املعىن الشرعي الصحيح لذلك ،وِف ذلك يقول ابن تيمية( :وامليزان قال كثري من املفسرين :هو العدل،
وقال بعضهم :هو ما به توزن األمور ،وهو ما به يعرف العدل ،وكذلك قالوا ِف قوله تعاىل﴿ :وال مسماء
()7
رف عها ووضع الْ يميزان﴾  :األمثال املضروبة ،واألقيسة العقلية اليت جتمع بني املتماثالت ،وتفرق بني
احل يق ليي ْحكم ب ْني الن ي
ماس فييما
املختلفات ،وإذا أطلق لفظ الكتاب ،كما ِف قوله﴿ :وأنْزل معهم الْ يكتاب بي ْ
()8
اخت لفوا في ييه﴾  ،دخل فيه امليزان؛ ألن هللا تعاىل يبني ِف كتابه من األمثال املضروبة واملقاييس العقلية ما
ْ
()9
يعرف به احلق والباطل) .
ويقول ِف موضع آخر جممال الرد على كالم الغزايل املتقدم:
( )1انظر :املستصفى للغزايل ،10/1 :وانظر نقض هذا ِف شرح األصفهانية البن تيمية :ص ،115والرد على املنطقيني
له :ص.373
( )2األصح هنا أن يقال> :مخسة< ،وهو الذي عليه عامة النحويني ،إال ما ندر .انظر :النحو الواِف لعباس حسن:
 538/4حاشية رقم (.)4
( )3للوقوف على حرية الغزايل -رمحه هللا تعاىل -اقرأ كتابه :املنقذ من الضالل واملفصح باألحوال.
( )4يعين من اشتهار أمره ،وتعظيم الناس له ،أراد فيما يظهر أهنم اغرتوا به.
( )5الرد على املنطقيني :ص ،198 ،195 ،194وانظر منه ص.373
( )6سورة الرمحن.9-7 :
( )7سورة الرمحن.7 :
( )8سورة البقرة.213 :
( )9الرد على املنطقيني :ص 333وانظر منه :ص.384-381 ،371
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(وال جيوز لعاقل أن يظن أن امليزان العقلي الذي أنزله هللا هو منطق اليونان لوجوه:
أحدها :أن هللا أنزل املوازين قبل أن خيلق اليونان...
الثاين :أن أمتنا -أهل اإلسالم -ما زالوا يزنون باملوازين العقلية ،وَل يسمع سلفنا بذكر هذا املنطق
اليوناين...
الثالث :أنه ما زال نظار املسلمني بعد أن عرب وعرفوه يعيبونه ويذمونه ،وال يلتفتون إليه وال إىل أهله
()1

ِف موازينهم العقلية والشرعية) .
وهذه الوجوه اليت ذكرها شيخ اإلسالم إمنا هي رد على زعم الغزايل أن املنطق األرسطي هو امليزان
()2

العقلي الذي تعلمه من األنبياء ،وهبا يعلم قطعا بطالن هذا الزعم  ،أما نقد املوازين املنطقية نفسها،
فلريجع إليه ِف كتاب الرد على املنطقيني ،فإمنا صنف هلذا الغرض ،وال يتسع املقام لتلخيصه ِف حبثنا هذا،
()3

فضال عن كونه خارجا عن صلب املوضوع .
وبعد ،فهذا املثال يؤكد ضرورة بيان وجوه املفارقة بني املنهاج الشرعي واملنهاج البدعيِ ،ف باب
االستدالل العقلي للعقائد ،وأمهية الوقوف على خصائص الطريقة العقلية القرآنية النبوية ،ومميزاهتا عما
سواها من الطرائق الوضعية ،وهذا ما قصدنا ذكره ِف هذا الفصل.
وما أروع ما قاله العالمة ابن القيم -رمحه هللا -وهو يشيد بأدلة القرآن ،جم يمال ِف كالمه ما نريد
تفصيله من خصائص األدلة القرآنية ،حيث قال -رمحه هللا تعاىل( :-هذا وإن القرآن وحده ملن جعل هللا
له نورا أعظم آية ودليل وبرهان على هذه املطالب ،وليس ِف األدلة أقوى وال أظهر وال أصح داللة منه من
وجوه متعددة جدا ،كيف وقد أرشد ذوي العقول واأللباب فيه إىل أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس
للبصر ،ال يلحقها إشكال ،وال يغري ِف وجه داللتها إمجال ،وال يعارضها جتويز واحتمال ،تلج األَساع بال
استئذان ،وحتل من العقول حمل املاء الزالل من الصادي الظمآن ،فضلها على أدلة أهل العقول والكالم،
كفضل هللا على األنام ،ال ميكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع ِف اللبس ،إال إذا أمكنه أن يقدح
بالظهرية صحوا ِف طلوع الشمس ،ومن عجيب شأهنا :أهنا تستلزم املدلول استلزاما بينا ،وتنبه على جواب
املعرتض تنبيها لطيفا ،ففيها إقامة الداللة ،واْلواب عن املعارضة والشبهة ،وهذا األمر إمنا هو ملن نور هللا
بصريته ،وفتح عني قلبه ألدلة القرآن ،وآتاه فهما ِف كتابه ،فال يعجب من منكر أو معرتض أو معارض.
( )1الرد على املنطقيني :ص.374 ،373
( )2كما يعلم خطأ من يرى أن الغزايل استنبط منطقه من القرآن مباشرة ،وَل يتبع املنهج اليوناين إال ِف القدر املشرتك،
كما ذكر ذلك الدكتور األملعي ِف مناهج اْلدل ِف القرآن :ص.111
( )3قد خلص السيوطي كتاب الرد على املنطقيني البن تيمية ِف كتابه >جهد القرحية ِف تلخيص النصيحة< ،وهو
مطبوع مع كتاب صون املنطق للسيوطي أيضا ،بتحقيق علي النشار.
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أعني
وقل للعيون العمي :للشمس
ٌ
وسامح

نفوسا

أطفأ

هللا

نورها

سواك

تراها

ِف

مغيب

ومطلع

بأهوائها

ال

تستفيق

وال

()1

تعي) .

وقال ِف موضع آخر( :وهللا سبحانه حا مج عباده على ألسن رسله وأنبيائه فيما أراد تقريرهم به
وإلزامهم إياه ،بأقرب الطرق إىل العقل ،وأسهلها تناوال ،وأقلها تكلفا ،وأعظمها غناء ونفعا ،وأجلها مثرة
وفائدة ،فحججه سبحانه العقلية اليت بينها ِف كتابه ،مجعت بني كوهنا عقلية َسعية ،ظاهرة واضحة ،قليلة
املقدمات ،سهلة الفهم ،قريبة التناول ،قاطعة الشكوك والشبه ،ملزمة للمعاند واْلاحد ،وهلذا كانت
املعارف اليت استنبطت منها ِف القلوب أرسخ ،ولعموم اخللق أنفع ،وإذا تتبع املتتبع ما ِف كتاب هللا ،مما
حاج به عبادهِ ،ف إقامة التوحيد وإثبات الصفات ،وإثبات الرسالة والنبوة ،وإثبات املعاد وحشر األجساد،
وطرق إثبات علمه بكل خفي وظاهر ،وعموم قدرته ومشيئته ،وتفرده بامللك والتدبري ،وأنه ال يستحق
العبادة سواه ،وجد األمر ِف ذلك على ما ذكرناه ،من تصرف املخاطبة منه سبحانه ِف ذلك ،على أجل
وجوه احلجاج ،وأسبقها إىل ا لقلوب ،وأعظمها مالءمة للعقول ،وأبعدها من الشكوك والشبهِ ،ف أوجز
()2

لفظ ،وأبينه ،وأعذبه ،وأحسنه ،وأرشقه ،وأدله على املراد) .
وبعد هذا العرض اجململ من ابن القيم -رمحه هللا تعاىل -خلصائص أدلة القرآن العقلية ،أسلط الضوء
فيما يأيت على أبرز هذه اخلصائص وأتناوهلا بشيء من التفصيل من خالل املباحث التالية:

( )1الصواعق املرسلة .1200-1199/3 :وَل أقف على قائل البيتني.
( )2الصواعق املرسلة.460/2 :
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املبحث األول

تأثْيها وارتباطها باْلميان
إن من أعظم ما تتميز به الرباهني القرآنية عن دالئل املتكلمني والفالسفة :ارتباطها الوثيق باإلميان
باهلل تعاىل ،خشية وتعظيما وإجالال  ،ووصوهلا بنفس املستدل إىل اخلضوع ملدلوهلا ،والذل واالنكسار بني
يدي منزهلا ،فهي جتمع بني العلم باليقني ،وتقرير احلق ،وبني التأثر به والتفاعل معه والعمل مبقتضاه.
اَّلل أنْزل يمن ال مسم ياء ماء
وقد نبهنا القرآن العظيم إىل هذا املعىن ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :أَلْ ت ر أ من م
ي
فأخرجنا بييه مثر ٍ
ات خمْتليفا ألْوان ها ويمن ْي
ود * ويمن الن ي
ماس
ف ألْوان ها وغرابييب س ٌ
يض ومحٌْر خمْتل ٌ
اْلب يال جد ٌد بي ٌ
ْ ْ
()1
ي
والدمو ي
اَّلل يم ْن يعب يادهي الْعلماء﴾ .
ف ألْوانه كذليك إيممنا خيْشى م
اب و ْاألنْع يام خمْتل ٌ
فانظر كيف جاء ذكر اخلشية بعد ذكر براهني الربوبية ،وكيف حصرت اخلشية فيمن يعقل هذه
الدالئل من العلماء العابدين.
وهذا ما ال جتده ولن جتده ِف املناهج الكالمية والفلسفية وطرقها االستداللية ،وهذا يعرفه من عاىن
شيئا من البحث والنظر ِف تلك املناهج.
وبالتأمل ِف كتب الفالسفة واملتكلمني وسريهم ينكشف شيءٌ من أحواهلم اإلميانية ،فإذا ما قورنت
بأحوال السلف ومن تبعهم ِف سلوك الطريقة القرآنية ِف تقرير العقائد ،ظهر بالفرق بني حايل الفريقني أثر
كل من الطريقتني.
وقد مدح هللا تعاىل قوما بأهنم ﴿ال يستكيْربون * وإيذا يَسعوا ما أنْ يزل إيىل المرس ي
ول ت رى أ ْعي ن ه ْم ت يفيض
ْ
احل يق ي قولون ربمنا آمنما فا ْكتب نا مع الش ي
اَّللي وما جاءنا يمن
يمن الد ْمم يع يممما عرفوا يمن ْ
ماه يدين * وما لنا ال ن ْؤيمن بي م
ْ
()2
صاحلييني﴾ .
ْ
احل يق ونطْمع أ ْن ي ْد يخلنا رب نا مع الْق ْويم ال م
ومما تتجلى فيه خاصية االرتباط الوثيق بني املعرفة والعملِ ،ف املنهاج القرآين إلقامة البناء العقدي ،ما
بينه هللا تعاىل لنبيه الكرمي ،من طرق دعوة الناس وهدايتهم ،بأنواع اآليات والبينات ،وذلك ِف قوله تعاىل:
()3
احلسن ية وج ياد ْهل ْم بيالمييت يهي أ ْحسن﴾  ،فهذه الطرق وإن كانت
احليكْم ية والْم ْو يعظ ية ْ
﴿ ْادع إيىل سبي ييل ربيك بي ْ
كما يقول ابن تيمية -تشبه من بعض الوجوه األقيسة الثالثة املعروفة عند املناطقة :الربهانية واخلطابية( )1سورة فاطر.28 ،27 :
( )2سورة املائدة.84 ،83 ،82 :
( )3سورة النحل.125 :
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()1

واْلدلية  ،إال أهنا أكمل منها من وجوه كثرية :أمهها :أن اليت ِف القرآن جتمع نوعي العلم والعمل ،اخلرب
والطلب ،على أكمل الوجوه ،خبالف األقيسة املنطقية ،فإمنا فائدهتا جمرد التصديق ِف القضايا اخلربية ،سواء
تبع ذلك عمل أم ال ،فإذا كانت املواد يقينية كان برهانا وأفاد اليقني ،وإن كانت مشهورة أو مقبولة َسي
خطابة ،وذلك يفيد االعتقاد والتصديق الذي بني اليقني والظن ،وأما احلكمة ِف القرآن :فهي معرفة احلق
وقوله والعمل به ،واملوعظة احلسنة :جتمع التصديق باخلرب والطاعة لألمر ،وكذلك اْلدل األحسن :جيمع
اْلدل للتصديق وللطاعة ،والناس على ثالث مراتب:
 -1من يعرتف باحلق ويتبعه ،فهذا صاحب احلكمة.
 -2من يعرتف به لكن ال يعمل به ،فهذا يوعظ حىت يعمل.
()2

 -3من ال يعرتف به ،فهذا جيادل باليت هي أحسن .
فظهر بذلك أن طريقة األنبياء اليت نبه إليها القرآن بلغت الكمال ِف العلم والعمل ،وظهر جبمعها بني
الكمالني فضلها على الطريقة الكالمية.
هذا مع أن غاية الطريقة القرآنية األمر بعبادة هللا تعاىل ،حيث مجعت بني العلم والعمل ،وغاية
وبال على صاحبه ،كإبليس ،فال
الطريقة الكالمية اإلقرار بوجود هللا تعاىل ،وحصول هذا من غري عبادة ٌ
()3

وافق املتكلمون الطريقة القرآنية ال ِف الوسائل وال ِف املقاصد .

ويقول ابن تيمية( :وما أحسن ما وصف هللا به كتابه بقوله﴿ :إي من هذا الْق ْرآن ي ْه يدي ليلمييت يهي
()4
أقْ وم﴾  .فأقوم الطرق إىل أشرف املطالب ما بعث هللا به رسوله ،وأما طريق هؤالء :فهي مع ضالهلم ِف
البعض ،واعوجاج طريقهم وطوهلا ِف البعض األخرى ،إمنا يوصلهم إىل أمر ال ينجي من عذاب هللا ،فضال
()5

عن أن يوجب هلم السعادة ،فضال عن حصول الكمال لألنفس البشرية بطريقهم) .
هذا ،وممن نبه على متيز املنهج القرآين والطريقة النبوية ِف العقائد هبذه اخلاصية املهمة :األستاذ سيد
قطب -رمحه هللا -يقول عن دالئل القرآن:
( )1القياس الربهاين عند املناطقة هو املؤلف من اليقينيات ،واخلطايب هو املؤلف من املقبوالت أو املظنونات ،واْلديل هو
املؤلف من املشهورات واملسلمات ،انظر :التعريفات للجرجاين.74 ،99 ،44 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى ،46-44/2 :وقد أسهب شيخ اإلسالم ِف كتابه >الرد على املنطقيني< ِف الرد على من
يرى أن هذه الطرق الثالثة املذكورة ِف القرآن هي من جنس الربهان واخلطابة واْلدل عند املناطقة ،انظر :ص:
 ،469-467 ،445 ،441من الكتاب املشار إليه.
( )3انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.13 ،12/2 :
( )4سورة اإلسراء.9 :
( )5الرد على املنطقيني :ص.162
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(وهذه الدالئل ال تذكر ِف القرآن الكرمي ِف صورة قضايا الهوتية ،أو نظريات فلسفية ،إن هذا الدين
أكثر جدية من أن ينفق طاقة البشر ِف قضايا الهوتية ونظريات فلسفية .إمنا يهدف إىل تقومي صور البشر
()1

بإعطائهم العقيدة الصحيحة ،لينتهي إىل تقومي حياة البشر الباطنة والظاهرة)  .مث يقول:
(وتبقى مزية املنهج القرآينِ ،ف خماطبة الفطرة باحلقائق الكونية ،ال ِف صورة نظرية ،ولكن ِف صورة
واقعية ،صورة تتجلى من ورائها يد املبدع وتقديره ،ورمحته وتدبريه ،صورة مؤثرة ِف العقل والقلب ،موجبة
للبصرية والوعي ،رافعة إىل التدبر والتذكر ،وإىل استخدام العلم واملعرفة للوصول إىل احلقيقة الكربى
()2

املتناسقة. )...
ويقول الشيخ حممد أمحد العدوي ..( :فإن هناك فروقا بني أخذ العقائد من كتب الكالم وأخذها من
القرآن الكرمي ،وهو أن كتب الكالم كتب علم -إن سلمت من احلشو والتعقيد -والقرآن كتاب علم
وهداية ،فرتى نفسك وأنت تتلو اآلية لتأخذ منها عقيدة ،يطمئن له قلبك ،وختشع له جوارحك ،وحتس
()3

بسلطان له على النفس ،ال حتسه من كتاب آخر) .

(ِ )1ف ظالل القرآن.1157/2 :
(ِ )2ف ظالل القرآن.1159/2 :
( )3آيات هللا ِف اآلفاق ،أو طريقة القرآن الكرمي ِف العقائد :ص ك.
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املبحث الثاين
اليـقـيـنـيـة

تتمري األدلة اليت أرشدنا هللا تعاىل إليها ِف كتابه العزيز ،أو على لسان رسوله -عليه الصالة والسالم-
بأهنا قد بلغت الغاية ِف الصدق واليقني ،فهي براهني قطعية الداللة على ما سيقت إلثباته وتقريره ،فال
تقبل التشكيك والقدح واالعرتاض ،إال من معاند مكابر ،مشاق هلل ولرسوله ،وهلذا يكثر ِف القرآن العزيز
()1

وصف املعرضني عن براهني اإلميان بنحو هذه األوصاف .
واْلزم باتصاف أدلة الكتاب والسنة هبذا الوصف واجب شرعا ،إذ هي من وحي هللا تعاىل ،الذي
ي ٍ ()2
يي ي ي ي ي ي
يي ي
يد﴾  ،ويتناوهلا عموم قوله
يل يم ْن ح يكي ٍم مح
وصفه بأنه﴿ :ال يأْتيه الْباطل م ْن ب ْني يديْه وال م ْن خ ْلفه ت ْنز ٌ
()4
اَّلل ح يديثا﴾( ،)3وقوله﴿ :ومن أصدق يمن مي
تعاىل﴿ :ومن أصدق يمن مي
اَّلل قييال﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :وما
ْ ْ
ْ ْ
()5
ي ْن يطق ع ين ا ْهلوى * إي ْن هو إيمال و ْح ٌي يوحى﴾  ،وحنو هذه اآليات ،الدالة على عصمة نصوص الكتاب
والسنة الثابتة من اخلطأ واالضطراب ،أو الكذب والضالل ،وأهنا قد تضمنت أصدق العلوم وأنفعها،
وأهداها إىل سواء السبيل.
كما أن ثبوت هذه اخلاصية لألدلة الشرعية ،عقليها وَسعيها ،معلوم من جهة االستقراء والنظر ِف
هذه األدلة ،فما من ناظر منصف متجرد ِف دالئل القرآن وما صح من السنة ،إال وخيضع هلا ويسلم
بيقينيتها ،وإذا قارهنا بغريها من دالئل املتكلمني أو الفالسفة ،شهد هلا بالرجحان على مجيعها ،والسالمة
مما يعرتي هذه من الضعف والتناقض ،أو التعقيد واإلرابة ،وقد سبق ذكر بعض شهادات أرباب الكالم
بذلك.
وبسبب افتقار املناهج البدعية إىل هذه اخلاصية ،كثر ِف أصحاهبا االضطراب واحلرية والقلق،
واالنزعاج من عدم استقرار نفوسهم على يقني ال يقبل التشكيك ،كما هو معلوم من حال كثري منهم ،ممن
()6

ندم آخر أمره من خوضه ِف العقائد على غري هدى من هللا .
( )1انظر :مثال سورة البقرة ،176 ،137 :وسورة ص ،2 :وسورة غافر ،57 :وسورة فصلت.52 :
( )2فصلت.42 :
( )3النساء.87 :
( )4النساء.122 :
( )5النجم.4 ،3 :
( )6انظر :مثال ما قاله الشهرستاين ِف >هناية اإلقدام< :ص ،3والوصية اليت كتبها الفخر الرازي بني يدي موته ،وهي ِف
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وإذا كان أهل املنطق ِف طريقتهم اْلدلية يكتفون عند االحتجاج مبقدمة على اخلصم مبجرد تسليمه
هبا ،سواء كانت يقينية برهانية أم ال ،فإن الطريقة القرآنية ِف اْلدل ال يكتفى فيها هبذا ،بل ال بد من أن
تكون املقدمة برهانية مع ا لتسليم هبا ،وإن كان هناك من ينازع ِف هذه املقدمة ،فإن القرآن يذكر له الربهان
()1
اَّلل على بش ٍر يم ْن ش ْي ٍء ق ْل
اَّلل ح مق ق ْد يرهي إي ْذ قالوا ما أنْزل م
على صحتها  ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وما قدروا م
ماس ْجتعلونه ق ر ي
م ْن أنْزل الْ يكتاب الم يذي جاء بييه موسى نورا وهدى ليلن ي
اطيس ت ْبدون ها وختْفون كثيريا وعلي ْمت ْم ما
()2
اَّلل مثم ذ ْره ْم يِف خ ْو يض يه ْم ي ْلعبون﴾  ،فإن اخلطاب ِف هذه اآلية الكرمية
َلْ ت ْعلموا أنْت ْم وال آباؤك ْم ق يل م
حيتمل أن يكون موجها ألهل الكتاب ،وذلك على قراءة من قرأْ ﴿ :جتعلونه ق ر ي
اطيس ت ْبدون ها وختْفون
كثيريا﴾ بالتاء ،وهي قراءة اْلمهور ،كما حيتمل أن يكون موجها للمشركني ،على قراءة من قرأْ ﴿ :جيعلونه
()3
قر ي
اطيس ي ْبدون ها وخيْفون كثيريا﴾ بالياء ِف األفعال الثالثة ،وهي قراءة ابن كثري وأيب عمرو  ،فعلى الوجه
األول يكون االحتجاج لنبوة حممد  على أهل الكتاب بنبوة موسى وإنزال التوراة من قبل ،فالذي نبأ هذا

نبأ هذا ،والذي أنزل التوراة هو الذي أنزل القرآن ،فال وجه لقوهلم :ما أنزل هللا على بشر من شيء .فهذا
احتجاج على جواز اإلرسال واإلنزال عموما ،مث بني برهان نبوة حممد  خصوصا ،فقال هلم﴿ :وعلي ْمت ْم
ما َلْ ت ْعلموا﴾ .وعلى الوجه الثاين ،حيث يكون االحتجاج على املشركني ،فإن كال من النبوتني يكون
مطلوبا يستدل به ،فأما نبوة حممد  فدليلها﴿ :وعلي ْمت ْم ما َلْ ت ْعلموا أنْت ْم وال آباؤك ْم﴾ ،وإن كان من
املشركني من ينازع ِف نبوة موسى أيضا ،فإن هللا تعاىل قد بني براهينها أعظم بيان ،فيما قص عليهم ِف
القرآن من نبأ موسى عليه السالم ،فصارت حجة بالغة على الفريقني ،فاحلجة على أهل الكتاب نبوة
()4

موسى ،وعلى املشركني نبوة حممد ،ولكل منها من الرباهني ما قد بني القرآن بعضه ِف مواضع متعددة .
واملقصود أن القرآن ال يكتفي مبجرد تسليم اخلصم باملقدمة ،بل إنه يسوق هلا من الرباهني ما يثبتها،
فتكون حجة على من سلم هبا ،وعلى من نازع فيها كذلك.
يقول ابن تيمية( :وهللا تعاىل ال يأمر املؤمنني أن جيادلوا مبقدمة يسلمها اخلصم إن َل تكن علما ،فلو
>عيون األنباء ِف طبقات األطباء< البن أيب أصيبعة ،41/2 :وما ذكره الغزايل عن نفسه ِف املنقذ من الضالل،
وما ذكر عن أيب املعايل اْلويين ِف سري أعالم النبالء للذهب ،477 ،471/18 :وغري هؤالء كثري ،انظر :درء
تعارض العقل والنقل البن تيمية.264-262/3 ،165-158/1 :
( )1انظر> :معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول< البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى:
.166-164/19
( )2سورة األنعام.91 :
( )3انظر :السبعة البن جماهد :ص.262
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.166/19 :
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قدر أنه قال باطالَ ،ل يأمر هللا أن حيتج عليهم بالباطل ،لكن هذا قد يفعل لبيان فساد قوله ،وبيان
()1

تناقضه ،ال لبيان الدعوة إىل القول احلق ،والقرآن مقصوده بيان احلق ودعوة العباد إليه) .
وهذا الذي ذكره ابن تيمية -رمحه هللاِ -ف شأن احتجاج القرآن وجمادلته ،أوىل بالصواب مما ذكره أبو
حامد الغزايل -رمحه هللاِ -ف القسطاس املستقيم ،فإنه ملا ذكر اآلية السابقة الذكر ممثال هبا للميزان
األصغر ،الذي هو الشكل الثالث من القياس االقرتاين احلملي ،قال( :وإمنا ذكر هذا ِف معرض اجملادلة
باألحسن ،ومن خاصية اجملادلة أنه يكفي فيه

()2

أن يكون األصالن مسلمني من اخلصم ،مشهورين عنده،

وإن أمكن الشك فيه لغريه ،فإن النتيجة تلزمه إذا كان هو معرتفا به ،وأكثر أدلة القرآن جتري على هذا
الوجه ،فإن صادفت من نفسك إمكان الشك ِف بعض أصوهلا ومقدماهتا ،فاعلم أن املقصود هبا حماجة
()3

من َل يشك فيه(. ))3

وقال ِف موضع آخر( :املادة الصحيحة اليت تستعمل ِف النظر :كل أصل معلوم قطعا ،إما باحلس،
وإما بالتجربة ،وإ ما بالتواتر الكامل ،أو بأول العقل ،أو باالستنتاج من هذه اْلملة .أما الذي يستعمل ِف
احملاجة واجملادلة ،فما يعرتف به اخلصم ويسلمه ،وإن َل يكن معلوما ِف نفسه ،فإنه تصري حجته عليه،
وكذلك جتري بعض أدلة القرآن ،فال ينبغي أن تنكر أدلة القرآن إذا أمكنك التشكيك ِف أصوهلا ،ألهنا
()4

أوردت على طوائف كانوا معرتفني هبا) .
واملأخذ على هذا الكالم :احتماله أن يكون القرآن ِف جدله وحججه مستخدما ملقدمات جملرد
ت سليم اخلصم هبا ،بغرض إفحامه ،وإن َل تكن ِف نفسها صادقة قد قام الربهان القاطع على صحتها
ويقينيتها ،وهذا ال جيوز أن توصف به أدلة القرآن ،بل الواجب أن يقال :إن كالم هللا تعاىل ال يشتمل إال
على حق اليقني ،وإذا ضرب هللا تعاىل مثال مشتمال على مقدمة مشهورة أو مسلمة ،فال بد وأن تكون
يقينية ،وال يكتفى مبجرد تسليم املنازع من غري أن تكون املقدمة صادقة ،أو مبجرد كوهنا مشهورة ،وإن َل
تكن صادقة ،فمثل هذه املقدمات ال يشتمل عليها كالم هللا تعاىل الذي كله حق وصدق ،وهو أصدق
الكالم ،وأحسن احلديث.
وليس األمر كما يتومهه اْلهال الضالل من الكفار املتفلسفة وبعض املتكلمني ،من كون القرآن جاء
بالطريقة اخلطابية وعري عن الربهانية ،أو اشتمل على قليل منها ،بل مجيع ما اشتمل عليه القرآن هو
الطريقة الربهانية ،وإن كان بأسلوب اخلطابة أو اْلدل.
( )1الرد على املنطقيني :ص.468
( )2هكذا ،والصواب :فيها.
( )3القسطاس املستقيم ،ضمن جمموعة القصور العوايل.33/1 :
( )4القسطاس املستقيم.55/1 :
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واألقيسة العقلية اليت اشتمل عليها القرآن هي الغاية ِف دعوة اخللق إىل هللا ،كما قال تعاىل﴿ :ولق ْد
()1
صمرفْ نا ليلن ي
ماس يِف هذا الْق ْرآ ين يم ْن ك يل مث ٍل﴾ ِف عدة مواضع  ،واملثل هو القياس ،وهلذا اشتمل القرآن على
خالصة الطرق الصحيحة ،اليت توجد من كالم مجيع العقالء من املتكلمني واملتفلسفة وغريهم ،ونزه هللا

عما يوجد ِف كالمهم من الطرق الفاسدة ،ويوجد فيه من الطرق الصحيحة ما ال يوجد ِف كالم البشر
()2

حبال .
وقد نبه شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -إىل نكتة نافعة ،هي ِف غاية األمهية لتقرير ما سبق
ذكره ،وهي أن املقدمة اليت تذكر لنظم دليل أو قياس ،هلا وصفان :ذايت وإضاِف ،أما الذايت :فهو أن تكون
مطابقة للواقع ،فتكون صدقا ،أو ال تكون مطابقة فتكون كذبا ،ومجيع املقدمات املذكورة ِف أدلة القرآن
وأقيسته صادقة.
وأما الوصف اإلضاِف :فكون هذه املقدمة معلومة عند زيد أو مظنونة ،أو مسلمة ،أو غري مسلمة،
فهذا أمر ال ينضبط ،فرب مقدمة هي يقينية عند شخص قد علمهاِ ،ف حني أهنا جمهولة عند من َل
يعلمها ،فضال عن أن تكون مظنونة عنده.
إذا فكون املقدمة يقينية أو غري يقينية ،أو مشهورة أو غري مشهورة ،أو مسلمة أو غري مسلمة ،أمور
نسبية إضافية ،تعرض حبسب شعور اإلنسان هبا.
والقرآن كالم هللا تعاىل الذي أنذر به مجيع خلقهَ ،ل خياطب به واحدا بعينه حىت خياطبه مبا هو عنده
يقيين ،أو مشهور ،أو مسلم من املقدمات ،بل اعترب ِف مقدمات أدلته ،وأمثاله الصفة الذاتية ،وهي كون
املقدمة صدقا وحقا جيب قبوله ،وأما جهة التصديق فتتعدد وتتنوع ،فمن الناس من يعلم املقدمة
باإلحساس والرؤية ،ومنهم من يعلمها بالسمع والتواتر ،كآيات األنبياء وحنوها ،فما كان جهة تصديقه
عاما للناس :أمكن ذكر جهة التصديق به ،وما كان جهة تصديقه متنوعا :أحيل كل قوم على الطريق اليت
()3

يصدقون هبا .

( )1سورة اإلسراء ،89 :وانظر سورة الكهف ،54 :والروم ،58 :والزمر.27 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.47-45/2 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى.48 ،47/2 :
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السهولة والواقعية واملباشرة
مما متيزت به األدلة العقلية القرآنية عن القياس املنطقي ،أهنا تربط الناظر املستدل مبطلوبه مباشرة من
غري تطويل بذكر املقدمات ،كما أهنا توصله إىل عني املطلوب ،خبالف الطريقة املنطقية اليت إمنا تدل على
أمر كلي ،يشرتك فيه املطلوب مع غريه.
ولذلك عرب عن الدليل العقلي ِف القرآن باآلية ،وهي كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ..( :العالمة،
وهي تستلزم بنفسها ملا هي آية عليه ،من غري توسط ٍ
حد أوسط ينتظم به قياس مشتمل على مقدمة كلية،
كالشعاع :فإنه آية الشمس ،وكذلك النبات للمطر ِف القفر ،والدخان للنار ،وإن َل ينعقد ِف النفس
قياس ،بل العقل يعلم تالزمهما بنفسه ،فيعلم من ثبوت اآلية ثبوت الزمها ،والعلم بالتالزم قد يكون فطريا
()1

وقد ال يكون) .
ولقد كان الفتقاد القياس املنطقي األرسطي هذه اخلاصية أثر ِف احلد من جدواه وفائدته العلمية،
وذلك أن املطلوب من األدلة والرباهني هو بيان العلم والطرق املؤدية إليه ،وهذا مداره على العلم بالتالزم
بني الدليل ومدلوله ،فكل ما كان مستلزما لغريه حبيث يكون ملزوما له فإنه يكون دليال عليه وبرهانا له،
سواء أكانا وجوديني أم عدميني ،أو أحدمها وجوديا واآلخر عدميا ،فدائما الدليل ملزوم للمدلول عليه،
واملدلول الزم للدليل.
فعلى هذا :كل من عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه ،سواء نظمه بالقياس املنطقي أم َل ينظمه ،ومن
َل يعرف دليل مطلوبه َل ينفعه هذا القياس.
فظهر أن ما يذكره املناطقة من صور القياس ومواده ،ليس فيه فائدة علمية ،بل كل ما ميكن علمه
بقياسهم املنطقي ميكن علمه بدونه ،وما ال ميكن علمه بدون قياسهم املنطقي ال ميكن علمه بدونه ،فصار
عدمي التأثري ِف العلم وجودا وعدما ،لكن فيه تطويل متعب ،كمن يريد أن يسلك طريقا من الطائف إىل
مكة ،فيذهب أوال إىل املدينة أو إىل اليمن مث يعود إىل مكة ،فهذا الطريق وإن كان موصال ،إال أن فيه
مشقة وتعبا ،وقد يعرض لسالكه آفة تعطله ،فكذلك األمور الفطرية مىت جعل هلا طرق غري فطرية ،كانت
()2

تعذيبا للنفوس بال منفعة هلا .

( )1جمموع الفتاوى ،740/2 :وانظر الرد على املنطقيني له :ص.344 ،151
( )2انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية.252 ،250-248 :
68

والدليل اخلفي قد ينتفع به بعض الناس ،بل إن كثريا من الناس ال يقنعه الدليل ماَل يكن خفيا طويال
ت عليه ،وفكرت فيه ،وانتقلت فيه من مقدمة إىل
متعبا معقدا ،وذلك أن نفسه تعودت أال تقبل إال ما تعن ْ
مقدمة ،فصارت هذه العادة عنده كالطبيعة له ،فال يعرف وال يقبل وال يسلم إال ما حصل له بعد حبث
ونظر ،وجدل ومنع ومعارضة ،وإن كان من أكثر األمور وضوحا.
فالطريق الطويل واملقدمات اخلفية اليت يذكرها كثري من النظار تنفع مثل هؤالء ِف النظر ،كما تنفع ِف
()1

املناظرة لقطع املعاند وتبكيت اْلاحد .
واألدلة العقلية القرآنية سلمت من هذه اآلفة ،فهي أدلة واضحة سهلة ،قريبة من الناظر واملستدل
مالبسة له ،مع بلوغها الغاية ِف اليقينية ،وهي كذلك تدل مباشرة على املطلوب ،وتعينه لطالبه ،وهذا هو
الفرق بني اآليات اليت جعلها هللا تعاىل دليال عليه ،والقياس املنطقي الشمويل ،فإن اآلية تدل على عني
املطلوب الذي هي آية وعالمة عليه ،أما القياس الكلي الشمويل فإنه ال يفيد إال أمرا مطلقا ال معينا ،وهذا
القياس وإن كان صحيحا ،إال أنه هبذا اإلطالق وهذه الكلية ِف داللته يكون ناقص الفائدة ،فكان
الواجب ِف معرفة الرب تعاىل سلوك طريق االستدالل عليه بآياته الكونية والشرعية ،كما هي طريقة القرآن؛
ألهنا هي اليت تعني خالقها وتدل عليه بعينه ،ال بقدر مشرتك بينه وبني غريه؛ فإنه تعاىل ال يدخل هو وغريه
()2

من خلقه حتت قضية كلية يستوي أفرادها .
واملخلوقات كلها أدلة على اخلالق -كما سيأيت تفصيل ذلك إن شاء هللا -وكل خملوق فهو دليل وآية
على اخلالق نفسه ،يستلزم العلم به العلم خبالقه ،كاستلزام العلم بشعاع الشمس العلم بالشمس ،من غري
احتياج إىل قياس كلي يقال فيه :كل حمدث فال بد له من حمدث ،أو كل ممكن فال بد له من مرجح ،فإن
نفس الذوات املخلوقة مفتقرة إىل الصانع ،وفقرها وحاجتها إليه وصف ذايت هلا ،كما أن الغىن وصف ذايت
للرب اخلالق ،وال علة الفتقارها غري نفس ماهيتها ،كما أنه ال علة لغناه إال نفسه ذاته تعاىل.
ومما يبني ذلك :أن اإلنسان -وهو من الذوات املخلوقة -يعلم فقر نفسه وحاجتها إىل خالقه دون أن
خيطر بباله أهنا ممكنة تقبل الوجود والعدم ،أو أهنا حمدثة مسبوقة بعدم ،بل قد يشك ِف هذه املقدمات أو
يعتقدها ،مع علمه بفقر نفسه وحاجتها إىل بارئها ،فدل ذلك على أنه من اخلطأ توقيف العلم بافتقارها
على العلم بعلة اإلمكان واحلدوث ،فالقلب بفطرته يعلم افتقارها ،ولو َل ختطر بباله هذه العلة أو تلك.
فإذن هذان الوصفان :اإلمكان واحلدوث ،وإن كانا وصفني ثابتني للمخلوق ،ومها أيضا دليل صحيح
على افتقاره خلالقه ،إال أنه ليس من الواجب اعتبار هذين الوصفني ال ِف تقرير فقر ذوات املخلوقات إىل
خالقها ،وال ِف تقرير كوهنا آية لباريها ،لكن أعيان هذه الذوات املفتقرة هي آيات على عني خالقها تعاىل،
( )1املرجع السابق.329 ،328 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،48/1 :والرد على املنطقيني له :ص.351 ،344
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()1

حبيث ال ميكن أن يقع شركة فيه ،فتبني هبذا مفارقتها للقياس الكلي الشمويل وفضلها عليه .
وملا كانت اآليات العقلية الشرعية هبذه املثابة من مباشرهتا ِف الداللة على مدلوهلا وتعيينه للناظرَ ،ل
يقف الناظرون ِف هذه الداللة حريى مرتددين ،متشككني ِف معرفة مطلوهبم وتعيينه ،بل إهنم مبجرد زوال
موانع االستجابة عنهمَ ،ل حيتاجوا مع ذ لك إىل أكثر من جمرد النظر ِف هذه الدالئل الفطرية اإلهلية ،كما
()2
هو حال السحرة الذين قالوا ملا رأوا اآليات﴿ :آمنما بير ي
ب الْعال يمني * ر يب موسى وهارون﴾  ،وكحال

()3
الذين قالوا﴿ :ربمنا ما خل ْقت هذا ب ي
اطال سْبحانك﴾  ،فمدلول اآليات معني ،وداللتها مباشرة ،ال
تتطلب سوى الوقوف عليها ،وهذا ما ال جتده ِف األدلة البدعية واألقيسة املنطقية ،ويكفيك من خربها ما
()4

تواتر من ندم أصحاهبا ِف آخر حياهتم .
ومن أهم ما تتميز به األدلة العقلية الشرعية عن الطريقة الكالمية :الواقعية ،وتتجلى هذه اخلاصية ِف
الفرق بني املنهجني ِف طريقة تقرير اإلمكان للغيبيات اليت أخرب هبا الصادق؛ وذلك أن اإلمكان على
نوعني:
اإلمكان الذهين :وهو أن يعرض الشيء على الذهن فال يعلم امتناعه ،ويقرر إمكانه ال لعلمه
بإمكانه ،بل جملرد عدم علمه بامتناعه ،مع أن ذاك الشيء قد يكون ِف الواقع ممتنعا.
واإلمكان اخلارجي :وهو أن يعلم إمكان الشيء ِف الواقع خارج الذهن ،بأن يعلم وجوده ِف اخلارج،
()5

أو وجود نظريه ،أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه ،فيكون ذاك الشيء أوىل بالوجود منه .
والذي جاء بيانه ِف القرآن ِف تقرير املعاد هو اإلمكان اخلارجي ،كما سيأيت بيانه عند عرض أدلة
البعث ِف الباب الثاينَ ،ل يكتف ِف تقرير ذلك مبجرد اإلمكان الذهين ،فإن اإلمكان الذهين -كما يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية( :-قد يراد به عدم العلم باالمتناع ،وقد يراد به الشك ِف الواقع ،وكال النوعني
()6

عدم علم)  ،وهذا ال يكفي ِف تقرير العقائد الدينية القائمة على اليقني.
أما استدالل طائفة من املتكلمني على إمكان الشيء بأنه لو قدر ِف الذهن َل يلزم منه حمال ،من

( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.11-9/2 :
( )2سورة األعراف.122 ،121 :
( )3سورة آل عمران.191 :
( )4انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص ،249 ،248 ،114ودرء تعارض العقل والنقل له،264-212/3 :
وهناية اإلقدام ِف علم الكالم للشهرستاين :ص.3
( )5انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص ،322 ،321 ،318واْلواب الصحيح له.407-404/6 :
( )6النبوات :ص.351
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()1

غري بيان انتفاء لزوم احملال ،فإن هذا جمرد دعوى ال يثبت هبا حقيقة خارجية .
فظهر بذلك فضل الطريقة القرآنية الشرعية على الطريقة الكالمية البدعية.

( )1انظر :تلخيص احملصل للطوسي ِف حاشية احملصل ،341 :واْلواب الصحيح البن تيمية.404/6 :
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املبحث الرابع

التـنـوع والـكـثـرة
من املقرر شرعا أن املطلوب كلما كان الناس إىل معرفته أحوج يسر هللا تعاىل على الناس طرق
()1

معرفته  ،وذلك من سعة رمحة هللا تعاىل اليت وسعت كل شيء ،ومعرفة هللا تعاىل هي أعظم مطلوب
حيتاجه الناس ،فلذلك يسر هللا تعاىل من طرق معرفته ما َل يتهيأ ملطلب آخر ،ومن ألزم الناس بطريق معينة
وحصرهم فيها دون ما فتح هللا هلم من طرق معرفته -كما يفعل كثري من املتكلمني -فقد ضيق رمحة هللا،
وحتجر واسعا.
ومن مظاهر تيسري هللا تعاىل خللقه طرق معرفته :تنوع اآليات والرباهني الدالة عليه ،وتعدد طرق معرفته
()2

مبا ال حيصى كثرة ،مما جيعل تواليها -كما يقول الرازي -يفيد القوة واْلزم .
وقد مر نقل السيوطي عن العلماء قوهلم( :قد اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني واألدلة،
()3

وما من برهان وتقسيم وحتذير تبىن من كليات املعلومات العقلية والسمعية إال وكتاب هللا قد نطق به) .
وقد أرجع شارح الطحاوية طرق بيان هللا تعاىل لرباهني اإلميان -اليت هي شهادة هللا بوحدانيته وصدق
رسله -إىل ثالثة طرق :السمع والبصر والعقل ،قال( :أما السمع :فبسمع آياته املتلوة املبينة ملا عرفنا إياه
من صفات كماله كلها ،الوحدانية وغريها غاية البيان ،...وأما آياته العيانية اخللقية :فالنظر فيها
واالستدالل هبا يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية .والعقل جيمع بني هذه وهذه ،فيجزم بصحة
()4

ما جاءت به الرسل ،فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة) .
وهذه الطرق اليت حصر فيها دالئل اإلميان وبراهينه ما هي إال اآلالت اليت جعلها هللا وسائل للمعرفة،
ومها ِف الواقع طريقان ،السمع والبصر ،ولكن العقل يستخدمهما ِف االستدالل والنظر ،فهما كاألدوات
له ،وقد قابل هللا تعاىل هذين الطريقني بنوعني من الشهادة على وحدانيته وصدق أنبيائه ،ومها شهادته
القولية ،وشهادته الفعلية ،وقد انتظمتا سائر الرباهني اليت أقامها لتقرير أصول اإلميان.
فشهادته القولية هي ما أرسل به رسله ،وأنزل به كتبه ،وهذه تعلم من طريق السمع ،وهي مستندة إىل
( )1انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص.255 ،254
( )2املطالب العالية.216/1 :
( )3اإلتقان.136/2 :
( )4شرح الطحاوية البن أيب العز احلنفي.49 ،48/1 :
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العلم بصدق الرسول ،فمن علم ذلك َل حيتج إىل الشهادة الثانية ،وإال نظر ِف دالئل النبوة.
وشهادته الفعلية هي ما نصبه من دالئل األنفس واآلفاق ،الدالة على الوحدانية والبعث والنبوة ،وهي
()1

داللة مستقلة ،تعلم داللتها وإن َل يكن هناك خرب عن هللا .
ووجه تسميتها شهادة :أن الدليل يبني املدلول ويظهره ،فهو مبنزلة املخرب به الشاهد عليه ،وهللا
سبحانه شاهد مبا جعلها دالة عليه ،إذ داللتها إمنا هي خبلقه هلا ،فخلق املخلوقات شهادة فعلية من هللا
()2

تعاىل على ما تدل عليه من وحدانية خالقها .
واليقني حيصل بكال الطريقني :السمعي ،والبصري العقلي ،إال أن حصول اليقني مبدلول األدلة
السمعية أيسر وأظهر ،كما يقول ابن القيم؛ ألهنا تدل بقصد الدال وإرادته ،وعلم املخاطب بذلك أيسر
من علمه باقتضاء الدليل العقلي ملدلوله  ،وألن العلم مبدلول الدليل السمعي الدال على مقتضى الدليل
()3

العقلي أسبق ،من جهة توقف العلم مبقتضى الدليل العقلي على العلم مبدلول األلفاظ اليت صيغ هبا .
وقد نبه هللا تعاىل إىل هذا التنوع ِف طرق معرفته ِف عدة مواضع من كتابه ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :أوَلْ
ون ميْشون يِف مساكيني يهم إي من يِف ذليك آلي ٍ
ي ه يد هلم كم أهلكْنا يمن ق بلي يهم يمن الْقر ي
ات أفال ي ْسمعون * أوَلْ ي رْوا
ْ ْ ْ ْ
ْ
ْ ْ ْ
()4
اْلريز ف نخريج بييه زرعا تأْكل يمْنه أنْعامهم وأنْفسهم أفال ي ب ي
أنما نسوق الْماء إيىل ْاأل ْر ي
صرون﴾ .
ض ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
فقد ذكر السمع ِف اآلية األوىل؛ ألن العلم هبالك األمم السابقة يكون باخلرب الثابت ،إما عن طريق
األنبياء ،أو عن طريق تواتره عند الناس ،وهذا طريق علمه السمع.
بينما ذكر البصر ِف آيات األنفس واآلفاق؛ ألهنا مشاهدة حمسوسة ،وهذا من كمال البيان القرآين
ومتام هدايته؛ فإنه نبه على الدليل وعلى طريق معرفته.
ومن التنبيهات القرآنية إىل هذا التنوع ِف طرق معرفة براهني اإلميان ،قوله تعاىل﴿ :سن يري يه ْم آياتينا يِف
()5
ي
ي
احلق أوَل يك ي
ْف بيربيك أنمه على ك يل ش ْي ٍء ش يهي ٌد﴾ .
ْاآلفاق ويِف أنْفس يه ْم ح مىت ي تب مني هل ْم أنمه ْ ْ
فذكر أنه سيدل على صدق كتابه بدالئل اآلفاق واألنفس ،وهذه هي الدالئل الفعلية املعلومة
بالبصر ،مث نبه إىل شهادته القولية املعلومة بالسمع ،بذكر شهادته على كل شيء ،فإن ذلك كاف ِف
الداللة على صدق رسوله ،ال حيتاج معه إىل النظر ِف اآليات الكونية املشاهدة ،وإمنا يكفي ِف ذلك

( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.168/14 :
( )2انظر :املرجع السابق.169/14 :
( )3انظر :الصواعق املرسلة.757/2 :
( )4سورة السجدة.27 ،26 :
( )5سورة فصلت.53 :
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()1

شهادة هللا بصدق رسوله ،وهي اآليات والدالئل اليت أقامها إلثبات صدق النبوة .
ومن مظاهر التنوع ِف األدلة العقلية النقلية ما سيأيت ذكره ِف الفصل التايل من مسالك االستدالل
العقلي ِف القرآن وصوره.
ومن ذلك تنوع األسلوب القرآين ِف التنبيه إىل اآليات والرباهني ،ولفت األنظار إليهما ،كما ِف
()5
()4
()3
()2
الصيغ القرآنية التالية﴿ :ويم ْن آياتييه﴿ ، ﴾...لعلمك ْم ت ْع يقلون﴾ ﴿ ،أرأيْت ْم﴾ ﴿ ،لعلمك ْم تذ مكرون﴾ ،
()9
()8
()7
()6
﴿لعلمك ْم ت ت ف مكرون﴾ ﴿ ،إي من يِف ذليك آلية ليق ْوٍم ي ْع يقلون﴾ ﴿ ،أفال ت ْع يقلون﴾ ﴿ ،أفال تذ مكرون﴾ ،
()10
﴿أفال ت ت ف مكرون﴾  ،وغريها كثري ،تارة تأيت بأسلوب االستفهام ،وتارة باالستنكار ،وتارة بالتعليل ،وتارة
بالتقرير ،وتارة باالستعالم ،وغريها من األساليب ،وكلها تسبق أو تلحق بذكر ما يأخذ اللب ويأسر العقل،
من الرباهني والدالئل ،وقد بسطت كتب بالغة القرآن وبعض التفاسري شرح هذه األساليب وبيان تأثرياهتا
()11

النفسية

.

( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.190/14 :
( )2سورة الروم.25-20 :
( )3سورة البقرة.242 ،113 :
( )4سورة فاطر.40 :
( )5سورة النور.1 :
( )6سورة البقرة.219 :
( )7سورة النحل.67 :
( )8سورة يونس.16 :
( )9سورة يونس.3 :
( )10سورة األنعام.50 :
( )11ممن توسع ِف هذا :الدكتور األملعي ِف كتاب مناهج اْلدل ِف القرآن :ص 73وما بعدها.
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املبحث اْلامس

قرب الدليل ومَلمسته للمستدل
من خصائص األدلة العقلية الشرعية اليت متيزها عن األدلة البدعية :سهولة مأخذها ،وقرهبا البالغ ،بل
مالبستها وإحاطتها التامة بالناظرين ،فال جيد الناظر واملستدل عنتا ومشقة ِف البحث عنها ،بل ال مناص
له من الوقوف عليها والنظر فيها ،فهي بني يديه ،ومن خلفه ،وعن ميينه ،وعن مشاله ،ومن فوقه ،ومن
()1
حتته ،بل هي بني جنبيه﴿ ،ويِف أنْف يسكم أفال ت ب ي
صرون﴾ .
ْ
ْ
وتتبني هذه اخلاصية باملثال القرآين اآليت:
ي
ي
ي
يقول تعاىل مبينا آيات ربوبيته﴿ :أفال ي ْنظرون إيىل ْي
ت*
ت * وإيىل ال مسماء كْيف رفع ْ
اإلبي يل كْيف خلق ْ

()2
ي
وإيىل ْي
ي
ت * وإيىل ْاأل ْر ي
ت﴾ .
ض كْيف سطح ْ
اْلب يال كْيف نصب ْ
وذلك أن هذا اخلطاب موجه أوال للعرب ،ومن سنة العريب -كما يقول اخلطايب( :-أن يركب
راحلته فيسري عليها ،فيما قرب من األرض وما بعد ...،فإذا خال مبكان َل ير إال َساء فوقه ،وأرضا حتته،

وجباال عن ميينه ومشاله ،ومطيته اليت يركبها ،فإذا تأمل هذه األشياء استبان فيها أثر الصنعة ،ولطف
()3

احلكمة ،مما مجع هللا له من املرافق فيها؛ أن صانعها لطيف خبري عليم قدير. )...
فأنت ترى كيف نبه القرآن العظيم إىل هذه اآليات الكونية ،ومجعها ِف سياق واحد ،انسجاما مع
إتياهنا ِف الواقع جمتمعة ِف موضع واحد ،وأمام ناظر واحد ،فأي تأثري يكون هلا على هذا الناظر؟ ِف حني
أهنا مالبسة له ،فضال عن قرهبا منه ،فهي السماء اليت تظله ،وهي األرض اليت تقله ،بل هي اْلبال اليت
يسري بينها ،والناقة اليت ميتطيها ،وهي ِف الوقت نفسه منافع له مسخرة ،فال بد أن تكون مدبرة ،فالسماء
منها نزول الغيث ،واألرض فيها النبات واْلنات ،واْلبال أكنان ،واإلبل فيها منافع ومشارب وحمامل،
()4

فلذلك كانت طريقة القرآن -كما يقول الرازي -أوقع ِف القلوب وأكثر تأثريا ِف النفوس .

( )1سورة الذاريات.21 :
( )2سورة الغاشية.20-17 :
( )3نقال عن اإلمام ابن تيمية ِف كتابه بيان تلبيس اْلهمية[ 181/1 :بتصرف].
( )4انظر :املطالب العالية 216/1 :وقد سبق ذكر كالمه.
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املبحث السادس
إيـجــاز الدليــل

ال أعين باإلجياز هنا ما قصده القاضي أبو بكر بن العريب حيث يقول ِف معرض اعتذاره عن علماء
الكالم ِف إفراطهم ِف العقليات ،وإمهاهلم الشرعيات( :األدلة العقلية وقعت ِف كتاب هللا خمتصرة
بالفصاحة ،مشارا إليها بالبالغة ،مذكورا ِف مساقها األصول ،دون التوابع واملتعلقات من الفروع ،فكمل
()1

العلماء ذلك االختصار ،وعربوا عن تلك اإلشارة بتتمة البيان ،واستوفوا الفروع واملتعلقات باإليراد. )...
وإمنا أعين باإلجياز الذي متيزت به األدلة العقلية الشرعية :اإلجياز الذي ال حيتاج إىل إكمال وإمتام ،إذ
ال حيتاج إىل إكمال إال الناقص ،والنقص ِف بيان القرآن ممتنع ،وأعين به أيضا ما ال حيتاج معه إىل استيفاء
الفروع واملتعلقات باإليراد؛ ألهنا حشو ال حيتاج إليها الدليل ،ولو كان فيها مزيد بيان وبرهان ملا أمهلها
القرآن ،واخلالصة أن اإلجياز املراد :بالغة القول ِف سوق الدليل ،من غري إخالل بأركانه ،وهو ما عناه ابن
أيب العز احلنفي بقوله:
(وما كان من املقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها :استدل هبا ،وَل حيتج إىل االستدالل عليها،
والطريقة الفصيحة ِف البيان أن حتذف ،وهي طريقة القرآن ،خبالف ما عليه اْلهال ،الذين يظنون أن
()2

القرآن ليس فيه الطريقة الربهانية) .
وهو ما نبه إليه ابن رشد بقوله:
(الطرق الشرعية إذا تؤملت وجدت ِف األكثر قد مجعت وصفني:
أحدمها :أن تكون يقينية.
الثاين :أن تكون بسيطة غري مركبة ،أعين قليلة املقدمات ،فتكون نتائجها قريبة من املقدمات
()3

األول) .
إذا فاملعلومات األولية ،والقضايا الفطرية الضرورية ،ليس من كمال البيان ومتامه أن تذكر ِف نظم
الدليل ،كما هي الطريقة املنطقية الركيكة ،بل إن إثقال البيان بذكرها ،وحشو الكالم بسردها وتفصيلها،
واالستدالل عليها أو التنبيه إىل بدهيتها وأوليتها :كل هذا ضرب من العي ،ينزه عنه الفصحاء البلغاء،
فضال عن رب األرض والسماء.
( )1قانون التأويل :ص.502 ،501
( )2شرح الطحاوية.38/1 :
( )3الكشف عن مناهج األدلة :ص.59
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ومن هنا كان من منهج االختصار ِف براهني القرآن ،عدم االستدالل على الضروريات ،وإن خالف
فيها أهل السفسطة ،ألمرين:
األول :ما تقدم ذكره من منافاة هذا لكمال البيان اإلهلي.
والثاين :أن هؤالء يستحيل الرد عليهم ،فإن االستدالل على الضروريات استدالل على قواعد النظر
()1

اليت إليها املنتهى فيه ،وهذا من الدور املمتنع .
ومن أمثلة االختصار ِف أدلة القرآن العقلية قوله تعاىل ِف شأن إبطال ألوهية عيسى عليه السالم:
اَّللي كمث يل آدم خلقه يمن ت ر ٍ
احلق يم ْن ربيك فال تك ْن يمن
اب مثم قال له ك ْن ف يكون * ْ
﴿إي من مثل يعيسى يعْند م
ْ
()2
الْم ْم يرتين﴾  ،فالربهان ِف هذه اآلية الكرمية على بطالن تأليه عيسى حبجة أنه خلق بالنفخة اإلهلية برهان
واض ح غاية الوضوح ،إذ لو كانت هذه احلجة صحيحة لكان آدم أوىل بالتأليه من عيسى ،وقد خلقه هللا
من غري أب وال أم ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكته ،وعلمه األَساء كلها ،وَل يقل بتأليه آدم أحد
من اخللق ،حىت النصارى أنفسهم ،فظهر هبذا القياس اْللي بطالن دعواهم ،فأنت ترى كيف نظم هذا
الدليل ِف اآلية الكرمية بأوجز عبارة ،وكيف حذفت إحدى مقدماته ،على طريقة األقيسة اإلضمارية ،وهي
قولك:
لو كانت صفة عيسى مربرا لعبادته ،لكان آدم أوىل بذلك ،إذ صفة خلقه أبلغ ،ومع ذلك َل يستحق
()3

العبادة ،فدل على بطالن تأليه عيسى .
فهذه املقدمة حذفت ِف اآلية دون شعور القارئ بنقص ِف نظم الدليل ،وما ذلك إال للعلم هبا فطرة،
كما أن اختصارها ِف اآلية َل جيعل داللتها مستغلقة ال ميكن فهمها ،حىت يأيت علماء الكالم ببياهنا وإمتام
نقصها ،كما يذكر ابن العريب ِف كالمه السابق ،بل إن العريب بفطرته الصافية يدرك برهان اآلية دون عناء،
وهو َل يسمع أصال مبنطق اليونان ،وال طرائق اْلدل عند أهل الكالم.
وبعد ،فهذه أبرز اخلصائص اليت متيز األدلة العقلية النقلية عن األدلة الكالمية القائمة على املنطق
اليوناين ،وقد يكون هناك خصائص أخرى جزئية تتبع ما ذكرت ،أو خصائص َل أقف عليها ،لكن الذي
ذكرته أبرزها وأشهرها فيما وقفت عليه وظهر يل ،وهللا أعلم.

( )1انظر :العواصم والقواصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم البن الوزير اليماين.79/4 :
( )2سورة آل عمران.60 ،59 :
( )3انظر :املعجزة الكربى أليب زهرة :ص.342
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الفـصل الرابع
مسالك االستدالل العقلي النقلي
سبقت اإلشارة إىل تنوع األدلة العقلية النقلية ضمن اخلصائص اليت متيزها عن املناهج البدعية ،ومن
أهم مظاهر هذا التنوع ما سنورده -إن شاء هللاِ -ف هذا الفصل ،من صور ومسالك األدلة العقلية النقلية،
وهي صور كثرية ومتداخلة ،يرد بعضها من خالل عرض بعضها اآلخر ،فما يأيت من دليل على هيئة مثل،
قد يكون ِف نفس الوقت من باب قياس األوىل ،أو من جنس السرب والتقسيم ،وهكذا.
()1

وقد فصل بعضهم هذه الصور والطرق ،حىت أوصلها إىل حنو عشرين طريقا .
وسأكتفي ِف هذا الفصل بذكر أبرز هذه املسالك والصور.

( )1انظر :مناهج اْلدل للدكتور األملعي :ص  ،87-73واملعجزة الكربى للشيخ أيب زهرة :ص.352-340
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املسلك األول

ضرب األمثال واجلمع بني املتفقات والتفريق بني املختلفات
األمثال املضروبة ِف القرآن والسنة هي أوسع اجملاالت اليت كان من خالهلا عرض األدلة العقلية
النقلية ،وذلك أن ضرب املثل هو القياس العقلي بعينه ،فإن املثل مأخوذ من املثال ،وهو النموذج الذي
()1

يقاس عليه ،لوجود املماثلة واملشاهبة بينه وبني ما يقاس عليه .

()2

وضرب املثل هو تقديره وصياغته ،ومجعه ِف القلب واللسان .
يقول القاضي أبو بكر بن العريب( :الْ يمثْل والْمثل بكسر امليم وإسكان الثاء وفتحهما :عند قوم مبعىن
واحد ،كقوهلم :يشْبه وشبه ،وعند احملققني :الْ يمثْل بكسر امليم وإسكان الثاء :عبارة عن شبه احملسوس،
()3
وبفتحهما :عبارة عن شبه املعاين املعقولة) .
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :القياس هو ضرب املثل ،وأصله تقديره ،فضرب املثل للشيء :تقديره
()4

له ،كما أن القياس أصله تقدير الشيء بالشيء ،ومنه ضرب الدرهم وهو تقديره. )...
وإذا كان ضرب األمثال هو القياس ،والقياس هو ضرب األمثال ،فمن الطبيعي أن يكون ضرب
()5

األمثال املعنوية

على نوعني مها نوعا القياس ،وبتمييز النوعني ميكن الوقوف على كثرة األمثال ِف القرآن،

وامتالء القرآن هبا ،ووجه كوهنا أمثاال.
فأما النوع األول :فاألمثال املعينة ،اليت يقاس فيها الفرع بأصل معني ،موجودا أو مقدرا ،وهي من
جنس قياس التمثيل ،حيث جيمع بني املتماثلني بالصفات املعتربة ِف احلكم املقصود إثباته أو نفيه.
وصحة االحتجاج هبذا القياس مشروطة بكون اْلامع بني الفرع واألصل هو علة احلكم ،أو دليلها
وملزومها ،ال مطلق الشبه غري املؤثر؛ وذلك أن األقيسة املستعملة ِف االستدالل باعتبار اْلامع ثالثة:
قياس علة ،وقياس داللة ،وقياس شبه ،فقياس العلة هو ما يعطى فيه النظري حكم نظريه ،حبكم ما يشرتكان
فيه من جامع هو علة للحكم ،وقياس الداللة مثله ،إال أن اْلامع فيه بني النظريين هو دليل العلة
( )1انظر :األمثال ِف القرآن الكرمي للدكتور حممد جابر الفياض.34-27 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى 41/16 :واألمثال ِف القرآن الكرمي.74 :
( )3قانون التأويل :ص.142
( )4جمموع الفتاوى.54/14 :
( )5التنصيص على املعنوية ألن اللفظية ليست كذلك ،انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.64/14 :
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ي
ي يي
ت
وملزومها ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وم ْن آياته أنمك ت رى ْاأل ْرض خاشعة فيإذا أنْزلْنا علْي ها الْماء ْاهت مز ْ
ت ورب ْ
()1
إي من الم يذي أ ْحياها لم ْحيي الْم ْوتى إينمه على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾  .فاملقيس هنا هو البعث ،واملقيس عليه
إحياء األرض امليتة ،والعلة املوجبة هي قدة هللا تعاىل العامة ،وكمال حكمته ،واْلامع هنا هو دليل العلة

وملزومها ،وهو إحياء األرض.
فهذان النوعان من القياس جاءا ِف القرآن حمتجا هبما ،أما قياس الشبه ،فإنه جيمع فيه بني األصل
والفرع مبجرد الشبه ،ال بالعلة املوجبة للحكم ،وال بدليلها ،وهذا قياس باطل ،ولذلك َل حيكه هللا تعاىل ِف
()2
كتابه إال عن املبطلني ،كما ِف قول إخوة يوسف عنه﴿ :إي ْن ي ْس ير ْق ف ق ْد سرق أ ٌخ له يم ْن ق ْبل﴾  ،وكما
()4()3
ِف قول الكفار لنبيهم﴿ :ما ن راك إيمال بشرا يمثْ لنا﴾ .
()5
ي
است ْوقد نارا﴾  ،فإن هذا وحنوه تشبيه
ومن أمثلة األمثال املعينة قوله تعاىل﴿ :مث له ْم كمث يل المذي ْ
للمثل العلمي باملثل العلمي؛ ألنه هو الذي بتوسطه حيصل القياس ،حيث ينظر املعترب ِف أحد املثلني
فيتمثل ِف علمه ،وينظر ِف اآلخر فيتمثل ِف علمه ،مث يعترب أحدمها باآلخر فيجدمها سواء ،فيعلم أهنما
()6

سواء ِف أنفسهما الستوائهما ِف العلم .
وهذا النوع من األمثال ِف صورته السابقة -اليت يعني فيها املتماثالن -حمدود العدد ِف القرآن ،حيث
()7

ال يتجاوز بضعة وأربعني مثال  ،ولذلك َل يكن من الصواب حصر أقيسة القرآن فيه ،فإن القرآن مملوء
باألمثال( ،)8كما دل على ذلك القرآن نفسهِ ،ف حنو قوله تعاىل﴿ :ولق ْد ضربْنا ليلن ي
ماس يِف هذا الْق ْرآ ين يم ْن
()9
ك يل مث ٍل لعلمه ْم ي تذ مكرون﴾  ،وتظهر هذه احلقيقة بالتعرف على النوع الثاين من األمثال كما سيأيت ،كما
تظهر كذلك مبعرفة الصور األخرى اليت جتيء فيها األمثال املعينة.
ففي بعض املواضع من القرآن يكتفى بذكر األصل املعترب به ليستفاد حكم الفرع منه ،من غري
تصريح بذكر الفرع ،وذلك كقوله تعاىل﴿ :أي ود أحدكم أ ْن تكون له جنمةٌ يمن يَن ٍيل وأ ْعن ٍ
اب ْجت يري يم ْن ْحتتيها
ْ
ْ

( )1سورة فصلت.39 :
( )2سورة يوسف.77 :
( )3سورة هود.27 :
( )4انظر :إعالم املوقعني البن القيم.198 ،186 ،181/1 :
( )5سورة البقرة.17 :
( )6انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.57 ،56/14 :
( )7انظر :املرجع السابق ،58/14 :وإعالم املوقعني البن القيم.177/1 :
( )8انظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن :ص.661 ،660
( )9سورة الزمر.27 :
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()1
ْاألنْهار له فييها يمن ك يل الثممر ي
ات ﴾...اآلية  ،وكسائر ما جاء ِف القرآن من القصص ،فهذه كلها أمثال
ْ

هي أصول يقاس عليها ويعترب هبا ،من غري حصر الفروع املقيسة عليها ،ولكل إنسان منها نصيب حبسبه،
ي ()2
قال هللا تعاىل بعد ذكر أمثال هذه القصص والعرب﴿ :لق ْد كان يِف قص ي
اب﴾  ،وقوله
ص يه ْم يعْب رةٌ يأل يويل ْاأللْب

()4
()3
اعتيربوا يا أ يويل ْاألبْصا ير﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :إي من يِف ذليك لعيْب رة يأل يويل ْاألبْصا ير﴾ .
تعاىل﴿ :ف ْ
()5

واالعتبار هو القياس بعينه .

وأما النوع الثاين :فاألمثال الكلية ،وهي من جنس قياس الشمول ،وذلك -كما يقول شيخ اإلسالم

ابن تيمية( :-من جهة مطابقة املفرد املعني للمعىن العام الشامل لألفراد ،فإن الذهن يرتسم فيه معىن عام
مياثل الفرد املعني ،وكل فرد مياثل اآلخر ،فصار هذا املعىن مياثل هذا ،وكل منهما مياثل املعىن العام الشامل
هلما ،وهبذا -وهللا أعلمَ -سي ضرب مثل ،وَسي قياسا ،فإن الضرب :اْلمع ،واْلمع ِف القلب واللسان،
وهو العموم والشمول ،فاْلمع والضرب والعموم والشمول ِف النفس معىن ولفظا ،فإذا ضرب مثال فقد
()6

صيغ عموما مطابقا ،أو صيغ مفردا مشاهبا ،فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء هللا) .
وهبذا البيان حلقيقة ضرب األمثال ِف القرآن ،يزول اإلشكال الذي قد يتوهم ِف تسمية بعض األمثال
()7
است يمعوا له ﴾...اآلية  ،فيقول :أين
أمثاال ،كمن يتساءل عن قوله تعاىل﴿ :يا أي ها النماس ض يرب مث ٌل ف ْ
()8
هذا املثل املضروب؟ وذلك أنه ال يعرف من املثل إال ما كان على صول األمثال املعينة .
وَل ينتبهوا إىل كون األمثال املضروبة ِف القرآن حتذف منها القضية اْللية؛ ألن ِف ذكرها تطويال وعيا،
وكذلك ذكر النتيجة املقصودة بعد ذكر املقدمتني يعد تطويال ،وذلك أن غالب األمثال املضروبة واألقيسة
كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :-إمنا يكون اخلفي فيها إحدى القضيتني ،وأما األخرى فجليةمعلومة ،فضارب املثل وناصب القياس إمنا حيتاج أن يبني تلك القضية اخلفية ،فيعلم بذلك املقصود ،وأما
اْللية الكربى فهي أعم ،وكلما كان الشيء أعم كان أعرف ِف العقل ،لكثرة مرور مفرداته ِف العقل ،فال
اَّلل لفسدتا
حاجة لذكرها ،إذ خري الكالم ما قل ودل ،واعترب ذلك بقوله تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
( )1سورة البقرة.266 :
( )2سورة يوسف.111 :
( )3سورة احلشر.2 :
( )4سورة آل عمران.13 :
( )5انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.58/14 :
( )6جمموع الفتاوى 41/16 :وانظر.58/14 :
( )7سورة احلج.73 :
( )8انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.58/14 :
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()1
ب الْعر يش ع مما ي ي
اَّللي ر ي
صفون﴾  ،ما أحسن هذا الربهان فلو قيل بعده :وما فسدتا ،فليس
فسْبحان م
ْ
()2
فيهما آهلة إال هللا ،لكان هذا من الكالم الغث الذي ال يناسب بالغة التنزيل) .

وينبهنا شيخ اإلسالم إىل أمر آخر ال بد من معرفته للوقوف التام على حقيقة األمثال القرآنية وما
تضمنته من األقيسة العقلية ،حيث يقول( :ينبغي أن يعرف أن مدار ضرب املثل ونصب القياس على
العموم واخلصوص ،والسلب واإلجياب ،فإنه ما من خرب إال وهو إما عام أو خاص ،سالب أو موجب،
فاملعني خاص حمصور ،واْلزئي خاص غري حمصور ،واملطلق إما عام وإما ِف معىن اخلاص ،فينبغي ملن أراد
معرفة هذا الباب أن يعرف صيغ النفي والعموم ،فإن ذلك جييء ِف القرآن على أبلغ نظام.
مثال ذلك> :أن صيغة االستفهام< حيسب من أخذ ببادئ الرأي أهنا ال تدخل ِف القياس
املضروب؛ ألنه ال يدخل فيه إال القضايا اخلربية ،وهذه طلبية ،فإذا تأمل [و]

()3

علم أن أكثر استفهامات

القرآن أو كثريا منها إمنا هي استفهام إنكار ،معناه الذم والنهي إن كان إنكارا شرعيا ،أو معناه النفي
والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع ...لكن النفي بصيغة االستفهام املضمن معىن اإلنكار هو نفي
مضمن دليل النفي ،فال ميكن مقابلته مبنع ،وذلك أنه ال ينفى باستفهام اإلنكار إال ما ظهر بيانه ،أو
ادعي ظهور بيانه ،فيكون ضاربه :إما كامال ِف استدالله وقياسه ،وإما جاهال ،كالذي قال﴿ :م ْن ْحييي
()5( )4
ي ي
ي
يم﴾ ) .
الْعظام وهي رم ٌ
وهكذا يعلم من كثرة األمثال ِف القرآن ،غناه باألقيسة العقلية الدالة على املطالب العقدية ،يقول ابن
القيم -رمحه هللا تعاىل( :-وقد أرشد هللا تعاىل عباده إىل القياس ِف غري موضع من كتابه ...وضرب األمثال
وصرفها ِف األنواع املختلفة ،وكلها أقيسة عقلية ينبه هبا عباده على أن حكم الشيء حكم مثله ،فإن
ض يرب ها ليلن ي
ماس
األمثال كلها قياسات يعلم منها حكم املثل من املمثل به ...وقال تعاىل﴿ :وتيْلك ْاأل ْمثال ن ْ
()6
وما ي ْع يقلها إيمال الْعاليمون﴾  ،فالقياس ِف ضرب األمثال من خاصة العقل ،وقد ركز هللا ِف فطر الناس

( )1سورة األنبياء.22 :
( )2جمموع الفتاوى[ 61 - 60/14 :بتصرف].
( )3ميكن اعتبار هذه الواو زائدة ،حيث يستقيم الكالم بدوهنا ،ويكون ما بعدها جواب (إذا) ،وإال احتاج الكالم إىل
متام يكون جواب الشرط ،وهذا ليس موجودا ِف السياق ،وتقديره( :فإذا تأمل وعلم أن استفهامات القرآن...
علمها أن طلبية أريد هبا اإلخبار ،وعلى هذا فإهنا تدخل ِف القياس املضروب).
( )4سورة يس.78 :
( )5جمموع الفتاوى.65 ،63 ،62/14 :
( )6سورة العنكبوت.43 :
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()1

وعقوهلم التسوية بني املتماثلني ،وإنكار التفريق بينهما ،والفرق بني املختلفني وإنكار التسوية بينهما) .
والذي أشار إليه ابن القيم -رمحه هللا تعاىلِ -ف آخر كالمه السابق ،من اْلمع بني املتفقات،
والتفريق بني املختلفات ،هو األساس الذي ينبين عليه كل قياس ،وهو أمر فطري ،وبدهية عقلية أولية،
جعلها هللا ِف عباده كما أشار -رمحه هللا ،-وهي امليزان الذي وضعه هللا تعاىل لعباده ،وأمرهم أن يزنوا به،
كما قال تعاىل﴿ :وال مسماء رف عها ووضع الْ يميزان * أمال تطْغ ْوا يِف الْ يميز يان * وأقييموا الْوْزن بيالْ يق ْس يط وال ختْ يسروا
()2
احل يق
اَّلل الم يذي أنْزل الْ يكتاب بي ْ
الْ يميزان﴾  ،وأنزله مع كتابه ليقوم الناس بالقسط ،كما قال تعاىل ﴿ :م
والْ يميزان﴾( ،)3وقال﴿ :لق ْد أرس ْلنا رسلنا بيالْب ين ي
ات وأنْزلْنا معهم الْ يكتاب والْ يميزان ليي قوم النماس
ْ

()4
بيالْ يق ْس يط﴾ .
ومن موا ضع استخدام هذا امليزان الفطري ِف جمال إثبات العقائد :االستدالل به ِف باب اْلزاء
()5
األخروي ،وإثبات الثواب والعقاب ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :أكفمارك ْم خْي ٌر يم ْن أولئيك ْم﴾  ،وقوله تعاىل:
()7
ي ي ()6
يه﴾  ،وقوله تعاىل﴿ :وليْلكافي يرين أ ْمثاهلا﴾  ،وقوله تعاىل:
﴿ولق ْد م مكنماه ْم فييما إي ْن م مكنماك ْم ف
()8
﴿أف ن ْجعل الْم ْسلي يمني كالْم ْج يريمني * ما لك ْم كْيف ْحتكمون﴾ وما ِف معناه.
ففي هذه اآليات وأمثاهلا يذكر هللا تعاىل العقول ،وينبه الفطر ،مبا أودع فيها من إعطاء النظري حكم

نظريه ،وعدم التسوية بني الشيء وخمالفه ِف احلكم ،وكل هذا من امليزان الذي أنزله هللا مع كتابه ،وجعله
()9

قرينه ووزيره .
ومن استخدام هذا املسلك العقلي ِف السنة النبوية ما رواه اإلمام أمحد وابن جرير ،أن هرقل كتب إىل
النب  :إنك تدعوين إىل جنة عرضها السماوات واألرض ،أعدت للمتقني ،فأين النار؟ فقال رسول هللا
> :سبحان هللا أين الليل إذا جاء النهار؟ <

()10

.

( )1إعالم املوقعني.177/1 :
( )2سورة الرمحن.9-7 :
( )3سورة الشورى.17 :
( )4سورة احلديد.25 :
( )5سورة القمر.43 :
( )6سورة األحقاف.26 :
( )7سورة حممد10 :
( )8سورة القلم ،36 ،35 :وانظر سورة اْلاثية ،21 :وسورة ص.28 :
( )9انظر :إعالم املوقعني البن القيم ،180/1 :ومنهاج السنة البن تيمية.347 ،346/8 ،110 ،108/5 :
( )10املسند ،442 ،441/3 :وجامع البيان ،92/4 :وقال ابن كثري ِف البداية والنهاية( :هذا حديث غريب ،وإسناده
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قال احلافظ بن كثري( :وهذا حيتمل معنيني:
أحدمها :أن يكون املعىن ِف ذلك :أنه ال يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن ال يكون
ِف مكان ،وإن كنا ال نعلمه ،وكذلك النار تكون حيث شاء هللا عز وجل...
الثاين :أن يكون املعىن :أن النهار إذا تغشى وجه العاَل من هذا اْلانب ،فإن الليل يكون من اْلانب
اآلخر ،فكذلك اْلنة ِف عليني ،فوق السماوات واألرض ،حتت العرش ،وعرضها كما قال هللا عز وجل:
()1
ض ال مسم ياء و ْاأل ْر ي
﴿كع ْر ي
ض﴾  ،والنار أسفل سافلني ،فال تناِف بني كوهنا كعرض السماوات واألرض وبني
()2
وجود النار ،وهللا أعلم) .
ومن أمثلة استخدام هذا النوع من االستدالل العقلي عن أئمة السلف :إلزام اإلمام ابن جرير الطربي
للمعتزلة ومن وافقهم ِف القول خبلق القرآن بأنه ال فرق بني قوهلم :خلق القرآن قائما بغريه مع كونه صفة
له ،وقول القائل :خلق لونا ِف غريه فيكون هو املتلون ،كما خلق كالما ِف غريه فكان هو املتكلم به.
وكذلك ال فرق بني هذا وأن يقال :خلق حركة ِف غريه فيكون هو املتحرك هبا ،والقول هبذا كفر عند
()3

املعتزلة ،وال سبيل هلم إىل التفريق بينه وبني قوهلم ِف الكالم .
وهكذا فإن النصوص النقلية وكالم السلف مليئان باستعمال هذا املسلك ِف أكثر أصول االعتقاد
ومسائله ،إال أنه فيما يتعلق بالصفات اإلهلية ال يأيت إال ِف صورة قياس األوىل ،كما سيتبني ِف املبحث
التايل.

ال بأس به ،تفرد به أمحد).16/5 .
( )1سورة احلديد.21 :
( )2تفسري القرآن العظيم.435/2 :
( )3انظر :التبصري ِف معاَل الدين البن جرير الطربي :ص.203
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املسلك الثاين
قيـاس األولـى

ذكرت ِف املسلك السابق أن ضرب األمثال ِف القرآن على نوعني :األمثال املعينة ،واألمثال الكلية،
وأهنما من جنس قياسي التمثيل والشمول ،والذي أريد التنبيه عليه هنا هو أن استخدام هذين القياسني ِف
القرآن وعند أئمة السلف َل يكن على الصورة املستخدمة عند املنطقيني ،بل انفرد خباصية اعتبار األولوية.
وبيان ذلك أن القياس -كما هو معلوم -تتنوع عباراته وتراكيبه ،فتارة يركب على وجه الشمول
بأقسامه ،وتارة يركب على وجه التمثيل ،بأن جيعل املشرتك بني األصل والفرع -الذي يسمى عند
األصوليني :مناط احلكم ،والوصف ،والعلة ،واملشرتك ،واْلامع ،واملناسب ،وحنو ذلك -هو احلد األوسط
ِف قياس الشمول املنطقي ،مث القياس تارة يعترب فيه القدر املشرتك ،من غري اعتبار األولوية؛ كتحرمي النبيذ
قياسا على اخلمر جبامع اإلسكار ،وتارة يعترب فيه األولوية ،فيؤلف على وجه صورة قياس األوىل ،كتحرمي
ضرب الوالدين ،قياسا على قولٍ :
>أف< قياسا أولويا ،فهذا القياس األولوي وإن أمكن جعله نوعا من
قياسي الشمول والتمثيل ،إال أنه له خاصية ميتاز هبا عن سائر أنواع القياس ،وهي :أن يكون احلكم
()1

املطلوب أوىل بالثبوت من الصورة املذكورة ِف الدليل الدال عليه .
قال ابن تيمية( :وهذا النمط هو الذي كان السلف واألئمة -كاإلمام أمحد وغريه من السلف-
()2

يسلكونه من القياس العقلي ِف أمر الربوبية ،وهو الذي جاء به القرآن) .
وقد بني شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -سبب ذلك بقوله:
( ...العلم اإلل هي ال جيوز أن يستدل فيه بقياس متثيل يستوي فيه األصل والفرع ،وال بقياس مشول
تستوي أفراده ،فإن هللا -سبحانه وتعاىل -ليس كمثله شيء ،فال جيوز أن ميثل بغريه ،وال جيوز أن يدخل
هو وغريه حتت قضية كلية تستوي أفرادها ..ولكن يستعمل ِف ذلك قياس األوىل ،سواء كان متثيال أو
()3
مشوال ،كما قال تعاىل﴿ :ويمي
َّلل الْمثل ْاأل ْعلى﴾ [سورة النحل. )]60 :
هذا وقد جاء استعمال قياس األوىل ِف القرآن ِف تقرير كثري من أصول االعتقاد ،ومن أكثر أبواب
االعتقاد اعتمادا على هذا الضرب من األدلة العقلية :إثبات صفات الكمال هلل تعاىل ،ولشيخ اإلسالم ابن
( )1انظر :شرح األصفهانية البن تيمية :ص.49 ،48
( )2املرجع السابق :ص.49
( )3الفتاوى ،297/3 :وانظر الرد على املنطقيني له :ص .351 ،350 ،154-150
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تيمية -رمحه هللا تعاىل -رسالة ِف ذلك ،بني فيها غاية البيان كيفية داللة قياس األوىل على ثبوت الكمال
()1

املطلق للرب -جل وعال. -
كما جاء استعمال هذا القياس كثريا ِف تقرير إمكان املعاد ،وغريه من أبواب االعتقاد ،كما سيأيت
التنبيه على بعض ذلك ِف الباب الثاين من هذا البحث.
أما استعمال هذا القياس عند أئمة السلف :فمن أمثلته ما احتج به اإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل-
عل اْلهمية ِف دعواهم حلول هللا تعاىل ِف خملوقاته ،وسيأيت التنبيه عليه ِف موضعه.
وإذ قد تبني مبا سبق املراد بقياس األوىل ،فإنه يظهر بذلك عدم الدقة ِف تعريفه مبا ذكره الدكتور
()2

اْللي ْند بأنه( :إثبات احلكم بناء على ثبوت نظريه ،أو ملا الشيء أوىل باحلكم منه) ؛ ألن هذا خلط بني
قياس األوىل وقياس التمثيل؛ فإن اعتبار األولوية خاصية ِف قياس األوىل ال بد منها.

( )1تسمى :األكملية ،أو >تفصيل اإلمجال فيما جيب هلل من صفات الكمال< ،وهي موجودة ِف اجمللد السادس من
جمموع الفتاوى ،141-68 :وكذلك ِف جمموعة الرسائل واملسائل.241-191/1 :
( )2دراسات ِف املنطق ومناهج البحث :ص ،79وقد نسب هذا التعريف البن تيمية ِف درء تعارض العقل والنقل:
 ،32/1وبعد مراجعة هذا املوضع َل أجد تعريفا لقياس األوىل ،وإمنا وجدت بيانا لطرق العلم باإلمكان اخلارجي.
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املسلك الثالث

السب والتقسيم
من املسالك العقلية اليت استخدمها الشرع ِف تنظيم أدلته العقلية مسلك السرب والتقسيم .وهو يرتكب
من أصلني:
األول :حصر أوصاف احملل ،وهذا هو التقسيم.

()1

الثاين :اختبار تلك األوصاف؛ إلبطال الباطل منها وإبقاء الصحيح ،وهذا هو السرب .
ومن أمثلة استعماله ِف القرآن ِف إثبات العقائد قوله تعاىل﴿ :أ ْم خليقوا يم ْن غ ْيري ش ْي ٍء أ ْم هم
اَّلل يم ْن ول ٍد وما كان معه يم ْن إيل ٍه إيذا
ْ
اخلاليقون﴾ [الطور ،]35 :وسيأيت تقريرها ،وقوله تعاىل﴿ :ما ماختذ م
لذهب كل إيل ٍه يمبا خلق ولعال ب ْعضه ْم﴾ [املؤمنون .]91 :ومن استعماله ِف كالم السلف :قول اإلمام عبد
()3
()2
العزيز الكناين -رمحه هللا تعاىل -لبشر املريسي اْلهمي ِف املناظرة اليت جرت بينهما( :تقول :إن كالم
هللا خملوق؟ فقال :أنا أقول :إن القرآن خملوق ،فقلت له :يلزمك واحدة من ثالث ال بد منها :أن تقول:
()4

إن هللا عز وجل خلق القرآن ِف نفسه ،أو خلقه ِف غريه ،أو خلقه قائما بذاته ونفسه)  .مث بني -رمحه
()5

هللا -بطالن هذه األقسام الثالثة ،فثبت بطالن القول خبلق القرآن من أساسه .

()6

وقد استخدم اإلمام ابن جرير الطربي الدليل نفسه ِف الرد على املعتزلة ِف قوهلم خبلق القرآن .
()1

كما استخدمه اإلمام أمحد ِف الرد على احللولية  ،حيث يقول -رمحه هللا( :-وإذا أردت أن تعلم
( )1انظر :البحر احمليط ِف أصول الفقه للزركشي ،222/5 :ومنهج إمام احلرمني ِف دراسة العقيدة للدكتور أمحد العبد
اللطيف :ص.173
( )2هو عبد العزيز بني حيىي بني عبد العزيز بني مسلم الكناين املكي ،ممن تفقه بالشافعي ،له مصنفات عدة ،أشهرها:
احليدة ،وهي مناظرة جرت بينه وبني بشر املريسي حول خلق القرآن ،كان حيا إىل سنة 240ه  .انظر :طبقات
الشافعية الكربى للسبكي.145 ،144/2 :
( )3هو أبو عبد الرمحن بشر بن غياث بن أيب كرمية العدوي موالهم البغدادي املريسي ،من كبار الفقهاء ،جرد القول
خبلق القرآن ،ودعا إليه ،حىت كان عني اْلهمية ِف عصره وعاملهم ،فمقته أهل العلم وكفروه ،مات سنة 218ه .
انظر :سري أعالم النبالء للذهب.202-199/10 :
( )4احليدة بتحقيق مجيل صليبا :ص.126
( )5انظر :املرجع السابق :ص.128
( )6انظر :التبصري ِف معاَل الدين :ص.202
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أن اْلهمي كاذب على هللا ،حني زعم أنه ِف كل مكان ،وال يكون ِف مكان دون مكان ،فقل له :أليس
كان هللا وال شيء؟ فسيقول :نعم ،فقل له :حني خلق الشيء هل خلقه ِف نفسه أو خارجا عن نفسه؟
فإنه يصري إىل ثالثة أقاويل:
واحد منها :إن زعم أن هللا خلق اخللق ِف نفسه كفر حني زعم أنه خلق اْلن والشياطني وإبليس ِف
نفسه.
وإن قال :خلقهم خارجا عن نفسه مث دخل فيهم كان أيضا كفرا ،حيث زعم أنه ِف كل مكان وحش
قذر ردي.

()2

وإن قال :خلقهم خارجا عن نفسه مث َل يدخل فيهم ،رجع عن قوله أمجع ،وهو قول أهل السنة) .
وقد علق شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -على كالم اإلمام أمحد السابق بقوله( :وهذه
()3

القسمة حاصرة كما ذكره أمحد :أنه ال بد من قول من هذه األقوال الثالثة) .
كما استخدم شيخ اإلسالم هذا الدليل ِف إثبات صفة العلو هلل تعاىل ،كما سيأيت بيانه ِف
()4

موضعه .
وقد رد شيخ اإلسالم -رمحه هللا -على من يقول من املنطقيني :إن هذا النوع من نظم األدلة ال يفيد
اليقني وإمنا يفيد الظن ،بأنه ال فرق بينه وبني قياس الشمول الذي خيصونه باليقينية ،فيلزمهم فيه ما قالوه ِف
غريه من الظنية ،وذلك أن التقسيم من جنس القياس الشرطي املنفصل ،فإن أنكروا إفادته اليقني مطلقا،
بطل جعلهم الشرطي املنفصل من صور القياس الربهاين ،وإن أقروا بأنه قد يفيد اليقني بطل قوهلم األول:
()5

إنه من اْلائز أن يكون التقسيم غري حاصر ،فال سبيل إىل اليقني .
ومن املعلوم أن مسلك السرب والتقسيم ال يكون يقينيا إال حيث كانت القسمة حاصرة ،فال يبقى
()6

أحد األقسام مغفوال عنه ،إذ قد يكون احلق فيه ،وكما كان احلصر قطعيا كان الدليل قطعيا .
ومثال القسمة احلاصرة ما تقدم عن اإلمامني الكناين وأمحد بن حنبل .ومثال غري احلاصرة قول الفخر
الرازي :إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدما مجيعا ،أو يؤخرا مجيعا ،وهذان ممتنعان ،وإما أن يقدم النقل،
( )1هم طوائف من الرافضة وغالة الصوفية ،يقولون حبلول هللا تعاىل ِف خلقه .انظر> :التبصري ِف الدين ومتييز الفرقة
الناجية عن الفرق اهلالكني< ،أليب املظفر اإلسفراييين :ص.130
( )2الرد على الزنادقة واْلهمية :ص.40
( )3بيان تلبس اْلهمية.550/2 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى.152/5 :
( )5انظر :الرد على املنطقيني :ص.237 ،235
( )6انظر :شرح خمتصر احلاجب أليب الثناء األصفهاين.104/3 :
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()1

وهذا باطل؛ ألن العقل أصله ،فلم يبق إال تقدمي العقل على النقل ،فيكون هو احلق .
فهذه القسمة غري حاصرة؛ ألنه أغفل القسم اخلامس املتضمن للحق ،وهو أن يقدم النقلي تارة،
والعقلي تارة ،حبسب قطعية كل منهما ،فالقطعي مق مدم على الظين مطلقا ،وأما تعارض القطعيني فممتنع
()2

مطلقا .

( )1مبعناه من أساس التقديس :ص.220
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.87/1 :
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املسلك الرابع

االفتقار إىل الدليل نفيًا وإثباتًا
من املبادئ العقلية اليت ال خالف حوهلا :أن العلم هو ما دل عليه الدليل ،إما نفيا ،أو إثباتا ،وأن
عدم العلم بثبوت الشيء ال يعين العلم بعدم ثبوته ،كما أن عدم الوجدان ال يعين عدم الوجود.
وقد استخدم القرآن العظيم هذه القاعدة ِف جمادلة املشركني ومنكري النبوات ،حيث إن غاية ما
يستندون إليه ِف تكذيبهم وعنادهم :أهنم ال علم هلم مبا جاءهتم به الرسل ،وهذا ِف حد ذاته ال يصلح أن
يكون مسوغا للتكذيب ،فضال عن أن يكون حجة هلم على شركهم وتكذيبهم ،بل غاية ما يسعهم إذ َل
يعلموا صدق الرسل ،أن يتوقفوا ِف شأهنم حىت ينظروا فيما أيدهم هللا به من اآليات الدالة على صدقهم،
أما أن يبادروا بالتكذيب جملرد أهنم عليموا ماَل يعلموا ،فهذا خمالف لصريح العقل.
كما أهنم َل يأتوا بربهان على صحة شركهم أصال.
وإن القارئ للقرآن ليجد التنبيه إىل هذه القاعدة العقلية الصرحية واردا ِف كثري من املواضع ،إما ِف
صورة نفي العلم عن املخالف كما ِف قوله تعاىل﴿ :ما هل ْم بيذليك يم ْن يع ْل ٍم﴾ [الزخرف ،]20 :وقوله تعاىل:
﴿إي ْن يعْندكم يمن س ْلط ٍ
اَّللي ما ال ت ْعلمون﴾ [يونس ،]68 :وقوله تعاىل﴿ :ت ْدعون يين
ان يهبذا أت قولون على م
ْ ْ
يأل ْكفر بي مي
اَّلل وأ ْش يرك بييه ما لْيس ييل بييه يع ْل ٌم﴾ [غافر ،]42 :وقوله تعاىل﴿ :أش يهدوا خ ْلقه ْم﴾ [الزخرف:
 ،]19وإما مبطالبته باحلجة والربهان على باطله كما ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل هاتوا ب ْرهانك ْم﴾ [النمل،]64 :
وقوله تعاىل﴿ :ايئْ ت يوين بي يكت ٍ
اب يم ْن ق ْب يل هذا أ ْو أثارةٍ يم ْن يع ْل ٍم إي ْن كْنت ْم ص يادقيني﴾ [األحقاف ،]4 :وغريها
من اآليات.
فحال هؤالء املشركني املكذبني كما قيل:
()1

َل يقبلوا احلق بالربهان ،ورضوا بالباطل من غري برهان .
إذ عدم علمهم مبا جاءهتم به الرسل ليس برهانا على كذب الرسل ،ولو كانوا عاملني جبميع ما
جاءهتم به رسلهم ملا كان هناك حاجة إلرسال الرسل.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا( :-عدم العلم ليس علما بالعدم ،وعدم الوجدان ال يستلزم
عدم الوجود ،فهم إذا َل يعلموا ذلك َل يكن هذا علما منهم بعدم ذلك ،وال بعدم علم غريهم به ،بل هم

( )1انظر :دالئل التوحيد للقاَسي بتحقيق خالد العك :ص.265
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()1
كما قال هللا تعاىل﴿ :ب ْل ك مذبوا يمبا َلْ يحييطوا بيعيْل يم يه ول مما يأْهتيي ْم تأْ يويله﴾ [يونس. )]39 :

وكما يقال هذا ملن كذب الرسل ،يقال أيضا ملن رد شيئا مما جاؤوا به ،بزعم أن الدليل العقلي ال
يثبته ،كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ملن أنكر شيئا من الصفات اإلهلية اليت أخرب هبا الرسل( :عدم
الدليل املعني ال يستلزم عدم املدلول املعني ،فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي ال يثبت ذلك ،فإنه ال
ينفيه ،وليس لك أن تنفيه بغري دليل؛ ألن الناِف عليه الدليل ،كما على املثبت ،والسمع قد دل عليه ،وَل
()2

يعارض ذلك معارض عقلي وال َسعي ،فيجب إثبات ما أثبته الدليل الساَل عن املعارض املقاوم) .
وهبذا يعلم عدم دقة قول بعض املتكلمني :ما ال دليل عليه جيب نفيه ،أو بطالن الدليل مؤذن
()3

ببطالن املدلول .
وذلك أنه ال سبيل لكون النفي قطعيا إال حبصر حمله حصرا تاما ،أو انكشاف العلم به للناِف
انكشافا تاما ،وهذا ما ال سبيل ملكذيب الرسل إليه؛ إذ كالمهم ِف الغيبيات.
وهذا خبالف االستدالل القرآين على نفي الولد بانتفاء الدليل عليه ،فإنه استصحاب لألصل؛ وهو
أن العلم اإلهلي ال يتكلم فيه إال بدليل صحيح ،هذا من وجه ،ومن وجه آخر يقال :إن الناِف هنا حميط
()4

علما مبحل االستدالل ،فصار نفيه برهانا .
والذين وقعوا ِف تكذيب الرسل قدميا وحديثا ،أو رد شيء مما جاؤوا به؛ إمنا وقعوا ِف ذلك لظنهم أن
ما َل يعلموا إمكانه مما أخربت به الرسل ،أنه ممتنع ،مع أهنم ال دليل عندهم على امتناعه إال عدم علمهم
بإمكانه ،ملا َل جيدوا ِف الشاهد نظريا له ،أو أنه خالف ما اعتادوه وألفوه ،وهذا غلط بني ،وخلط يفضي
إىل التكذيب؛ فإن عدم العلم بإمكان الشيء ال يعين العلم بامتناعه ،وما أخربت به الرسل شرطه أال يعلم
امتناعه ،لكن قد حتار العقول ِف كيفية إمكانه؛ ألنه ليس مما حتيط به ،أو أنه ليس من مألوفاهتا ،فالرسل
خترب مبحارات العقول ،ال مبحاالهتا.
يقول شيخ اإلسالم( :ما علم بالسمع وقوعه يكفي فيه اإلمكان الذهين ،وهو كونه غري معلوم
االمتناع ...،وهذا املوضع يغلط فيه كثري من النظار ،فيظنون أنه حيتاج فيما يطلب الدليل على وقوعه ،أو
فيما قام الدليل على وجوده العلم بإمكانه قبل ذلك ،وإمنا جيب أال يعلم امتناعه ،فالرسل -صلوات هللا
وسالمه عليهم -خترب مبحارات العقول ،وما ال تعرفه العقول ،أو ما تعجز عن معرفته ،فما علم العقل
( )1الرد على املنطقيني :ص.100
( )2التدمرية :ص ،34 ،33وانظر اْلواب الصحيح له.459 ،458/6 :
( )3ذكره عن بعض املتكلمني صاحب املواقف :ص ،37وعده طريقا ضعيفا ،ونسبه ابن خلدون ِف مقدمته إىل ابن
الباقالين ،انظر :املقدمة ،ضمن التاريخ ،498/1 :وانظر إبطاله ِف الكافية ِف اْلدل إلمام احلرمني.393-386 :
( )4انظر :ما سيأيت ِف ص.384 :
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إمكانه ،وَل يعلم هل يكون أم ال يكون ،خترب الرسل بوقوعه أم عدم وقوعه ،وما َل يعلم بالعقل إمكانه وال
امتناعه ،خترب الرسل أيضا إما بإمكانه ،وإما بوقوعه املستلزم إمكانه ،وما علم عدمه ال خترب بوجوده ،فال
تأيت الرسل -صلوات هللا عليهم -مبا يعلم نقيضه ،ولكن تأيت مبا َل يكن يعلم ،كما قال تعاىل:
﴿وي عليمك ْم ما َلْ تكونوا ت ْعلمون﴾ [البقرة﴿ ،]151 :وعلممك ما َلْ تك ْن ت ْعلم﴾ [سورة النساء:
()1

. )]113

( )1شرح األصفهانية :ص.56
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املسلك اْلامس

داللة األثر على املؤثر
استعمل هذا املسلك ِف إثبات وجود هللا تعاىل ،كما استعمل ِف إثبات صفاته ،على حنو ما سيأيت
بيانه عند عرض األدلة ،ويقابله عند املتكلمني ما يسمى بإنتاج املقدمات للنتائج ،أما ِف القرآن فإنه
يتجلى ِف اآليات اليت ِف األنفس واآلفاق ،من حيث داللتها على خالقها وما وجب له من صفات
الكمال ،والفرق بني استعمال هذا املسلك عند املتكلمني ،واستعماله ِف القرآن الكرمي :أن اآليات املستدل
هبا تعني عني املطلوب ،وحتدد ما هي عالمة عليهِ ،ف حني إن االستعمال الكالمي هلذا املسلك ،ال يدل
إال على أمر كلي ،كقوهلم :العاَل متغري ،وكل متغري حادث ،وكل حادث له حمدث ،فالعاَل له حمدث.
فهذه داللة كلية ،ال تعيني فيها هلذا احملدث ،وال متنع وقوع الشركة فيه ،خبالف داللة اآليات ،وقد
تقدمت اإلشارة إىل هذا ضمن اخلصائص.
كما أن من نقاط املفارقة بني املنهج املنطقي واملنهج القرآين ِف هذا الباب :أن املناطقة يشرتطون
مقدمتني ِف نظم هذا الدليل ،فما زاد عن ذلك فهو مبثابة أقيسة مركبة ،وما نقص فاألخرى فيه حمذوفة،
()1

فهو قياس مضمر ،وهذا الشرط تعسف من املناطقة ال مربر له ،لذلك َل يتقيد به املتكلمون  ،والصواب
ِف ذلك هو الطريقة الفطرية القرآنية ،وهي أن املقدمات تذكر حبسب حاجة املستدل له ،فمن الناس من ال
حيتاج إال إىل مقدمة واحدة ،ومنهم من حيتاج إىل مقدمتني ،ومنهم من حيتاج إىل أكثر من ذلك ،ومنهم
()2

من ال حيتاج إىل استدالل أصال ،بل هو يعلم املطلوب ضرورة .
تلك أهم املسالك والصور اليت جاء نظم األدلة العقلية النقلية عليها ،وأمشلها لغريها من صور األقيسة
واألدلة ،وهناك مسالك أخرى ذكرها بعض الباحثني :بعضها مندرج ضمن الصور السابقة ،وبعضها اآلخر
()3

يعترب من طرق اْلدل القرآين .

( )1انظر> :منهج إمام احلرمني ِف دراسة العقيدة< للدكتور أمحد العبد اللطيف :ص.169-168
( )2انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص.168
( )3انظر :مناهج اْلدل ِف القرآن للدكتور زاهر األملعي :ص 73وما بعدها ،واملعجزة الكربى أليب زهرة :ص 340وما
بعدها.
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الفصل اخلامس
موقف اْللف من األدلة العقلية النقلية

املبحث األول

حتديد اْللف وجممل موقفهم من النقل
يطلق مصطلح اخللف عند الكالم ِف العقائد على من خالف منهج السلف ِف االعتقاد ممن ينتسب
إىل اإلسالم.
ولئن كان هذا يشمل كثريا من الطوائف ،فإن الذي يعنينا هنا هم أصحاب دعوى االستدالل العقلي
إلثبات أصول االعتقاد ،ممن َل يقطعوا النسبة بينهم وبني نصوص الوحي من كل وجه ،بل رمبا انتسبوا إليها
()1

فيما يقررونه من العقليات ،والغالب بل املؤكد أهنم صادقون ِف دفاعهم عما يعتقدونه أصوال للدين ،
وإن َل يوفقوا ِف أكثر ذلك إىل الصراط املستقيم ،وهؤالء هم املتكلمون على اختالف مذاهبهم،
()2

()3

اعتزالية كانت أو كالبية  ،فإن هلم من االشتغال بنصوص الكتاب والسنة واالنتساب إليهما -ولو ِف
اْلملة -ما ليس لغريهم.

( )1بلغ األمر ببعضهم أن قال :إن الدعوة إىل نبذ علم الكالم مكيدة للدين ،وقد رد عليهم ابن الوزير بقوله( :لو كان
ذلك مكيدة للدين لكان سيد املرسلني أول من كاد للدين ،وكذلك مجيع الصحابة والتابعني) .يعين بنهيهم عن
االبتداع ،وعلم الكالم ال شك ِف بدعيته .انظر :العواصم والقواصم.118/4 :
( )2نسبة إىل االعتزال ،واملعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال ،الذي اعتزل جملس احلسن البصري ،واستقر
مذهبهم على القول باألصول اخلمسة :التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،واملنزلة بني املنزلتني ،واألمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،فمن قال هبا فهو معتزيل ،ومن وافقهم ِف بعضها فلديه من االعتزال حبسب ما وافقهم فيه ،وهم
فرق كثرية ،استوىف بيان مذهبهم أبو احلسن األشعري ِف مقاالت اإلسالميني.237-235/1 :
( )3نسبة إىل عبد هللا بن سعيد بن كالب ،من متكلمة الصفاتية -مثبيت الصفات ،-صنف مصنفات رد فيها على
اْلهمية واملعتزلة وغريهم ،واختذ طريقة مييل فيها إىل مذهب السلف ،لكن فيها نوع من االبتداع ،ومن أشهر من
سار على طريقته :أبو احلسن األشعري ِف أول أمره بعد ترك االعتزال ،وأبو منصور املاتريدي ،توِف ابن كالب سنة
245ه تقريبا .انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،368-366/12 :والطبقات البن السبكي.300 ،299/2 :
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فالفالسفة الباطنية

()1

القائلون بالوهم والتخييل ،هم أبعد الناس عن االستدالل مبا جاء به الرسول -

عليه الصالة والسالم-؛ وذلك أن الرسول عندهم إمنا خاطب الناس مبا يصلحهم وينفعهم من معاشهم،
من اعتقاد الربوبية ،والبعث واحلساب واْلزاء ،وسائر أصول االعتقاد ،من غري اعتقاد حبقيقة ذلك كله،
وإمنا أومههم بذلك ،وخيله هلم من باب الكذب للمصلحة ،وهو حممود غري مذموم ،فال يصح عند هؤالء
االعتماد على أخبار األنبياء عند التحقيق ،ال ِف املسائل وال ِف الدالئل ،وهذا هو السر ِف عدم عنايتهم
بتفسري القرآن واحلديث وعلوم السلف ،وإن اشتغلوا بشيء من ذلك فلحاجة اْلمهور ،ال العتقادهم
مبوجبه ،فحال هؤالء خبالف حال املتكلمني؛ فإهنم يعظمون القرآن ِف اْلملة ،ويعتنون بتفسريه ،على ما
()2

هم عليه من البدع .
أما املتصوفة وأصحاب املناهج العبادية ،فال خيفى بعدهم عن النظر العقلي ،شرعيا كان أم بدعيا،
كما سيأيت التنبيه على ذلك إن شاء هللا تعاىل.
ولئن كان وصف اخللفية منطبقا على سائر املتكلمني باعتبار مباينتهم املنهج السلفي ِف االعتقاد،
فال شك أهنم ِف هذه املباينة ليسوا على حد سواء :فمنهم اْلهمية الغالة ،الذين أخرجهم السلف من
()3

عداد فرق األمة وحكموا مبروقهم من الدين  ،وهؤالء ال عناء ِف تبيني موقفهم من دالئل النقل وقد كفروا
به من قبل ،كما أن منهم املعتزلة والكالبية ومن تبعهم ،أو وافقهم من الفرق وأرباب املذاهب واملقاالت،
الذين ورثوا عن اْلهم بعض بدعته ،وَل يستوجبوا هبذه الرتكة ما استوجبه مورثها من التكفري ،وهؤالء أيضا
ليسوا سواء ،فاملعتزلة أشد إيغاال ِف االبتداع والتجهم من متقدمي الكالبية ،كأيب احلسن األشعري وابن
()4

الباقالين وغريمها ،كما أن هؤالء أقرب إىل السنة والسلف من متأخري األشعرية  ،ممن جاء بعد أيب املعايل
اْلويين ،كالغزايل وابن العريب ،وهؤالء أخف ممن جاء بعدهم ،ممن تبع الرازي ِف خلطه بني الفلسفة وعلم
الكالم ،واستخلص من آرائه مذهبا نسبه إىل أيب احلسن األشعري ،بل إىل أهل السنة واْلماعة ،وزعم أن

( )1هم كل من دان بالفلسفة اليونانية من املسلمني ،ورام إلباسها ثوبا إسالميا ،ومن أشهرهم أبو نصر الفارايب وابن
سينا ،وقد يس ممون املتفلسفة ،وينسبون للباطنية؛ لقوهلم بأن للشرع ظاهرا يدين به العامة ،وباطنا يعرفه احلكماء.
انظر :اعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ،128-26 :والسبعينية لشيخ اإلسالم ابن تيمية.181-179 :
( )2انظر :الفرقان بني احلق والباطل ضمن فتاوى ابن تيمية 207 ،206/13 :وكذلك  .444-439/16والرد على
املنطقيني له :ص.441 ،394
( )3انظر :السنة لعبد هللا بني اإلمام أمحد 106/2 :وما بعدها.
( )4انظر :تطور املذهب األشعري ِف >موقف ابن تيمية من األشاعرة< للدكتور عبد الرمحن احملمود :ص 509وما
بعدها.
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()1

طريقته ِف االعتقاد أعلم وأحكم ،وإن كانت طريقة السلف فيما يرى أسلم .
واملقصود :أن بيان موقف اخللف من األدلة العقلية الشرعية هو بيان ملوقف هؤالء مجيعا ،فإن السمة
العامة فيهم اعتدادهم بالعقل ،وتعويلهم عليه ،وتقدمي أحكامه مطلقا ،مع إظهارهم تعظيم الشريعة،
والدفاع عن أصول الدين ،والرد على الزنادقة وامللحدين ،مبا يبتدعونه من األدلة واحلجج .ولئن كان
االستدالل العقلي هو مقصدهم ،وتأييد الشريعة هو غايتهم ،وإثبات النبوة هو مطلبهم ،ولئن كانوا
حيتجون على استقالهلم عن السمع ِف استدالهلم العقلي ،بأن هذا الزم حىت ال يقعوا ِف الدور ،حيث ال
ميكن االحتجاج بعلوم النبوة حىت تثبت النبوة ِف نفسها ،فهل اقتصروا ِف ابتداعهم ِف دالئل االعتقاد على
موقف التأييد املزعوم ،بأن يكتفوا باملسائل الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة ،ويسعفوها مبا يبتدعونه من
الدالئل العقلية؟ أم أهنم جتاوزوا ذلك إىل االبتداع ِف املسائل ،واملعارضة واملناقضة ِف الدالئل؟
وهل عولوا حقا ِف استدالالهتم العقلية على ما تضمنه القرآن من الرباهني ،ووقفوا منها موقف
املساند املعاضد ،أو الشارح واملبني؟ بل هل حرصوا أصال على توثيق الصلة بني دالئلهم البدعية،
والدالالت القرآنية والنبوية ،أم أن ذلك كان تبعا لتدين بعضهم ،أو وسيلة لتنفيق بدعهم االستداللية؟ كل
هذا وغريه سوف يظهر -إن شاء هللا تعاىل -من خالل مواقفهم التالية ،اليت تصور حقيقة موقف اخللف
من األدلة العقلية النقلية ،ولكن ال بد قبل ذلك من التنبيه إىل أمرين:
األول :أن االبتداع ِف دالئل االعتقاد مشمول بالنهي العام عن االبتداع ِف الدين ،بل هو أوىل بأن

يتناوله النهي والذم الشرعي من االبتداع ِف العبادات ،ملا لألصول من زيادة أمهية على الفروع ،ومن يظن
ٍ
خارجة عما جاء به الشرع نفسه ،فهو ِف الضاللة كمن
أنه يأيت بأدلة تقرر املسائل االعتقادية الشرعية،
()2

يظن أنه ميكنه أن حيدث عبادات غري ما جاء به الشرع ،توصل إىل مقصود الشارع  ،فاألمران داخالن
()3

فيما رواه اإلمام مسلم بسنده عن جابر  مرفوعا ...> :وشر األمور حمدثاهتا ،وكل بدعة ضاللة< .
واألمران تناوهلما عدم اإلذن اإلهلي ِف نسبته إىل الشرع ،املذكور ِف قوله تعاىل﴿ :أ ْم هل ْم شركاء شرعوا
هلم يمن ي
اَّلل﴾ [الشورى ،]21 :فاالبتداع ِف العقائد كاالبتداع ِف العبادات بل هو
الدي ين ما َلْ يأْذ ْن بييه م
ْ
أشد.
كما أن االبتداع ِف دالئل االعتقاد كاالبتداع ِف مسائله ،ال جيوز أن يدخل شيء من ذلك ِف أصول
( )1انظر :هذا الزعم ِف شرح جوهرة التوحيد للباجوري :ص ،99وانظر نقضه ِف درء تعارض العقل والنقل البن تيمية:
 ، 378/5وقد بني أهنم يعنون مبذهب السلف مذهب أهل التفويض القائلني :إن معاين أخبار الصفات غري
معلومة ،وظواهرها غري مرادة.
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص.59 ،58
( )3الصحيح ،كتاب اْلمعة ،باب ختفيف الصالة واخلطبة ،)496/2( ،برقم (.)867
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الدين وال ِف فروعه ،ومن نسب شيئا من املسائل املبتدعة؛ كنفي الصفات ،والقدر ،وحنوها إىل أصول
الدين ،فإنه يعلم باالضطرار بطالن هذه النسبة ،حيث َل يدل على ذلك كتاب وال سنة ،فكيف وقد دال
على نقيضه.
وكذلك من نسب شيئا من الدالئل املبتدعة إىل أصول الدين ،كاالستدالل على حدوث العاَل
حبدوث األعراض ،فهذا مما يعلم بطالنه باالضطرار ،وذلك باعرتاف حذاق أهل الكالم أنفسهم ،بل أقر
()1

بعضهم حبرمة هذه الطريقة ِف دين املرسلني ،واحملققون منهم على بطالهنا .
ويكفيك شاهدا على هذا ما سأورده من كالم اإلمام أيب احلسن األشعري -رمحه هللا تعاىل ،-وهو
()3

()2

اخلبري بعلم الكالم وتفاصيله  ،وقد أقام على االعتزال مدة طويلة مث رجع عنه .
يقول -رمحه هللا تعاىل -حمذرا من االبتداع ِف دالئل االعتقاد:
( ...وذكرت لكم مجال من األصول ،مقرونة بأطراف من احلجاج ،تدلكم على صوابكم ِف ذلك،
وخطأ أهل البدع فيما صاروا إليه من خمالفتهم وخروجهم عن احلق الذي كانوا عليه قبل هذه البدع معهم،
ومفارقتهم بذلك األدلة الشرعية ،وما أتى به الرسول -عليه السالم -منها ،ونبه عليها ،وموافقتهم بذلك
()4

لطرق الفالسفة والصادين عنها ،واْلاحدين ملا أتت به الرسل -عليهم السالم -منها) .
ويقول -رمحه هللا تعاىل:-
(ون ْقل أهل كل زمان حجة على من بعدهم ،من غري أن حيتاج -أرشدكم هللاِ -ف املعرفة لسائر ما
دعينا إىل اعتقاده إىل استئناف أدلة غري األدلة اليت نبه النب  عليها ،ودعا سائر أمته إىل تأملها ،إذ كان
()5

من املستحيل أن يأيت بعد ذلك أحد بأهدى مما أتى ،أو يصلوا إىل ما بعد عنه -عليه السالم . )-مث
يقول:
(وإذا ثبت باآليات صدقه  فقد علم صحة كل ما أخرب به ...وكان ما يستدل به من أخباره -
عليه السالم -على ذلك أوضح داللة من داللة األعراض اليت اعتمد على االستدالل هبا الفالسفة ومن
()6

اتبعها من القدرية وأهل البدع املنحرفني عن الرسل -عليهم السالم. )-
ويقول أيضا( :فلو كنا حنتاج مع ما كان منه -عليه السالمِ -ف معرفة ما دعانا إليه إىل ما رتبه أهل
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.306-303/3 :
( )2انظر :درء التعارض البن تيمية.462/7 :
( )3املرجع السابق.237 ،236/7 :
( )4رسالة إىل أهل الثغر :ص.135 ،134
( )5املرجع السابق :ص.182
( )6املرجع السابق :ص.192-185
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البدع من طرق االستدالل ملا كان مبلغا ،إذ كنا حنتاج ِف املعرفة بصحة ما دعانا إليه إىل علم ما َل يبينه لنا
من هذه الطرق اليت ذكروها ،ولو كان هذا كما قالوا لكان فيما دعانا إليه وقوله مبنزلة اللغو ،ولو كان ذلك
()1

كذلك لعارضه املنافقون وسائر املرصدين لعداوته ِف ذلك وَل مينعهم منه مانع )...ا.ه .
هذا كالم أيب احلسن بلفظه ،وإمنا أطلت بذكره ملا علم من خمالفة من ينتسب إليه ملا صار إليه حاله
أخريا ،ومهما يقل ِف الذي استقر عليه أمره ،فإنه يبقى التباين واضحا بني هنج هذا اإلمام ِف االستدالل
على العقائد وموقفه من األدلة العقلية الشرعية ،وبني هنج من ينتسب إليه ،كما سيظهر بعد ذكر موقفهم
من النقل ودالالته العقلية.
هذا ،ومما يؤكد احلرمة الشرعية لسلوك طرائق املتكلمني املبتدعة ِف االستدالل على االعتقاد ،تلك
اللوازم الباطلة ،واحملاذير النامجة عن سلوك مثل هذ الطرق.
فإن من اعتمد ِف دينه عليها يلزمه أحد أمرين:
 -1أن يطلع على ضعفها ،فتتكافأ عنده أدلة القائلني بقدم العاَل والقائلني حبدوثه ،أو يرتدد بني
القولني فريجح هذا تارة وهذا تارة.
 -2أن يلتزم ألجلها لوازم معلومة الفساد ِف الشرع والعقل ،كالقول بأن هللا تعاىل ال داخل العاَل وال
()2

خارجه .
ناهيك عما حيدثه هذا الرتدد والتناقض من االضطراب والشك ِف نفس صاحبه ،فيكون وصفه كما
قال القرطب -رمحه هللاِ -ف وصف املتكلمني( :إهنم أعرضوا عن الطرق اليت أرشد هللا تعاىل إليها إىل طرق
مبتدعة ومناقشات لفظية ،يرد بسببها على اآلخذ فيها شبه يعجز عنها ،وأحسنهم انفصاال عنها أجدهلم
ال أعلمهم ،فكم من عاَل بفساد الشبهة ال يقوى على حلها ،وكم من منفصل عنها ال يدرك حقيقة
()3

علمها) .
مث إن ِف مثل هذه الطرق الباطلة من إفساد فطر الناس وعقوهلم وأدياهنم ما ال يعلمه إال هللا تعاىل.
األمر الثاين :مما ينبغي التنبيه إليه قبل عرض موقف اخللف من األدلة العقلية النقلية هو أن موقفهم
منها ما هو إال فرع ملوقفهم من النقل على وجه العموم.
واملبتدعة هلم ِف نصوص األنبياء طريقتان:
األوىل :طريقة التجهيل ،وأصحاهبا هم املفوضة ،وحقيقة قوهلم :أن األنبياء وأتباعهم جيهلون حقائق
( )1املرجع السابق.201 :
( )2انظر :ذلك ِف مؤلفات اإلمام ابن تيمية :جمموع الفتاوى ،306-303/3 :ومنهاج السنة ،289-288/3 :والرد
على املنطقيني :ص ،324-323واقتضاء الصراط املستقيم :ص.602
( )3نقله عن كتابه >املفهم شرح مسلم< ابن الوزير ِف العواصم والقواصم.102/4 :
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معاين ما وصف هللا تعاىل به نفسه ِف كتابه.
الثانية :طريقة التبديل ،وأصحاهبا صنفان:
 أهل الوهم والتخييل من املتفلسفة والباطنية ومالحدة الصوفية ،وهناك من يوافقهم ِف اإلل هيات أوبعضها دون املعاد ،وقد تقدم اإلشارة إىل موقف هؤالء من النقل ودالالته.
 والصنف الثاين هم أهل التحريف والتأويل من أهل الكالم ،وهم من حيث اْلملة على ثالثدرجات ِف نظرهم إىل النقل ودالالته العقلية :فمنهم املعرض عنها إعراضا تاما ،فأشبه ِف ذلك أهل الوهم
والتخييل ،وأصحاب الرياضة والذوق ،ومنهم املقر هبا ،لكنه يقررها على خري وجهها ومعناها الصحيح،
()1

ولعل أكثر أهل الكالم على هذا ،ومنهم من يقر هبا ويعرفها على وجهها ،فيوافق السنة ِف هذا القدر .
والذي دعا أهل البدع من املعرضني عن النقل ودالالته ،أو احملرفني هلا إىل هذه املواقف هو أهنم أصلوا
أصوال تناقض احلق ،ورأوا أهنا تناقض ما جاء به الرسول -عليه الصالة والسالم ،-فقدموها على ما جاء به
()2

الرسول ،فلم يكفهم أهنم َل يهتدوا وَل يدلوا على احلق حىت أصلوا أصوال تناقضه .
هذا ،وقد متثل موقف اخللف من أدلة النقل العقلية ِف املواقف اليت سأجليها -إن شاء هللا تعاىلِ -ف
املبحثني التاليني.

( )1انظر :الفتاوى البن تيمية.444-439 ،471/16 :
( )2انظر :الفتاوى البن تيمية.439/16 :
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املبحث الثاين

إعـراض اْللف عن األدلة العقلية النقلية
ليس من العسري الوقوف على هذه الظاهرة ِف كتب املتكلمني ومصنفاهتم ،وبنظرة سريعة يستعرض
فيها القارئ بعض مراجعهم املعتمدة ِف أصول الدين ،كاملغين وشرح األصول اخلمسة وغريها من كتب
املعتزلة ،أو أربعني الرازي ومواقف اإلجيي وشرح العقائد النسفية وغريها من كتب املاتريدية واألشاعرة،
يستطيع أن يتوصل من خ الهلا إىل أن اإلعراض عن نصوص الوحي ،وإمهال األدلة الشرعيةَ ،سعيها
وعقليهاَ :سة بارزة للمتكلمني ِف مصنفاهتم ،خصوصا فيما يتعلق باإلل هيات ،فإنك ال تكاد جتد نصا
قرآنيا أو حديثا نبويا ،يوردونه لالستشهاد ،أو حىت لالستئناس ،أو يربطون بينه وبني ما يقررون من
عقليات ،إال من طريق متكلف ظاه ٍر بطالنه كما سيأيت.
ويتجلى لك ذلك أكثر إذا ما قارنت املصنفات الكالمية مبصنفات أهل السنة ِف االعتقاد،
()1

كالواسطية ،وشرح الطحاوية ،ومعارج القبول ،وغريها ،وبضدها تتميز األشياء .
وال عجب من موقف املتكلمني هذا ،فقد وقع ِف وهم بعضهم خلو الشريعة من احلجاج العقلي
اليقيين ،فهذا عبد اْلبار املعتزيل يقول حتت عنوان> :بيان ما جيوز أن يدل عليه اخلطاب وسائر األدلة
السمعية<( :ليس يصح االحتجاج بذلك ِف إثبات التوحيد والعدل ،وإمنا نورده لنبني خروج املخالفني عن
التمسك بالقرآن ،مع زعمهم أهنم أشد متسكا به ،ونبني أن القرآن كالعقل ِف أنه يدل على ما نقول ،وإن
()2

كانت داللته على طريق التأكيد)  .ورمبا صرح أو أملح كثري منهم إىل أن ما جاءت به الشريعة من دالئل
األصول إمنا هو خطاب للجمهور ،فجاء خاليا من الربهان اليقيين ،إذ إنه من شأن اخلواص دون العوام،
()3

لذلك سلكوا مسلك إْلام العوام عن علم الكالم ،كما ِف كثري من مصنفات الغزايل .
ورمبا استأنس هؤالء ِف احلكم خبلو الشريعة من احلجاج العقلي بنحو قوله تعاىل﴿ :ال ح مجة ب ْي ن نا

( )1هذا فضال عن أن كتب االعتقاد عند أهل السنة ِف األصل هي دواوين النقل ،فهي القرآن العظيم مبا ثبت من
تفاسريه املأثورة ،ومبا احتملته آياته من دالالت على مقتضى لغة العرب اليت نزل هبا ،وهي كذلك دواوين السنة مبا
احتوته من أبواب متعقلة باالعتقاد.
( )2انظر :املغين لعبد اْلبار املعتزيل.94/17 :
( )3انظر مثال كتابه :إْلام العوام عن علم الكالم ص 78 :وما بعدها.
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()1

وب ْي نكم﴾ [الشورى ،]15 :مع أن معىن اآلية ظاهر ِف أن املراد نفي احملاجة ِف احلق بعدما تبني  ،والذي

حيكم خبلو الشريعة من احلجاج اليقيين ال خيلو من أحد حالني:
إما أن يكون جاهال بقدر الشريعة ،وحقيقة ما تضمنته نصوصها من أنواع الدالئل ،وهذا أخف
احلالني.

وإما أن يكون مكذبا معاندا ،يعرف احلق وينكره ،للعلة اليت بينها هللا تعاىل ِف قوله﴿ :إي من الم يذين
ي
ات مي
جي يادلون يِف آي ي
يي ي
ي
ٍ
اَّللي إينمه هو ال مس يميع
استعي ْذ بي م
اَّلل بيغ ْيري س ْلطان أتاه ْم إي ْن يِف صدويره ْم إيمال كْب ٌر ما ه ْم بيبالغيه ف ْ
الْب ي
صري﴾ [غافر.]56 :
وإن الباحث ليعجب من أناس ال يشك ِف تعظيمهم للشريعة من حيث اْلملة ،كما ال يشك ِف
سعة اطالعهم على ما تضمنته نصوصها من الدالئل ،خصوصا ما تضمنه القرآن ،فكثري منهم على إحاطة
تامة بعلومه ،ورمبا سطروا ِف تفسريه األ سفار الطوال ،واستنبطوا من آياته دقائق املسائل ،مما يدل على عمق
حكم خبلو القرآن من احلجاج العقلي الربهاين على العقائد ،أو
فهمهم له ،مث بعد ذلك يصدر من مثلهم ٌ
يعرضون عن حججه وبراهينه حىت مع االعرتاف بتضمنه هلا .حقا إن هذا األمر حمري ،والذي يظهر أنه ال
ي
ض له شْيطانا ف هو
ميكن تفسري مثل هذه الظاهرة إال ِف ضوء قوله تعاىل﴿ :وم ْن ي ْعش ع ْن ذ ْك ير المر ْمح ين ن قي ْ
ين * وإينمه ْم ليصدون ه ْم ع ين ال مسبي ييل و ْحيسبون أنمه ْم م ْهتدون﴾ [الزخرف ،]37 ،36 :وحنوها من
له ق ير ٌ
اآليات الدالة على أن هللا تعاىل خيتم على قلب من َل يسلم زمامه للقرآن ،وجيعل بينه وبينه حجابا
مستورا ،فال يفقهه على وجهه إال قليال ،جزاء وفاقا على تقدميه هواه على ما أنزل هللا.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -معلقا على اآلية السابقة:

(قوله تعاىل﴿ :ي ْعش﴾ ضمن معىن يعرض ،وهلذا عدي حبرف اْلر (عن) ،كما يقال :أنت أعمى
عن حماسن فالن :إذا أعرضت فلم تنظر إليها ،فقوله﴿ :ي ْعش﴾ أي :يكن أعشى عنها ،وهو دون العمى،

فلم ينظر إليها إال نظرا ضعيفا ،وهذا حال أهل الضالل ،الذين َل ينتفعوا بالقرآن ،فإهنم ال ينظرون فيه

كما ينظرون ِف كالم سلفه ؛ ألهنم حيسبون أنه ال حيصل املقصود ،وهم الذين عشوا عنه ،فقيضت هلم
الشياطني ،تقرتن هبم وتصدهم عن السبيل ،وهم حيسبون أهنم مهتدون ،وهلذا ال جتد ِف كالم من َل يتبع
()2

الكتاب والسنة بيان احلق علما وعمال أبدا ،لكثرة ما ِف كالمه من وساوس الشياطني) .
ذلك هو السر ِف غلظ حجاهبم عن فهم كتاب هللا تعاىل ،وإدراك ما حوى من أنواع الدالئل
والرباهني ،وهو أهنم َل يقدروا القرآن حق قدره ،وأساؤوا الظن به حيث جعلوه غري كاف ِف معرفة توحيد
هللا تعاىل وأَسائه وصفاته ،وأن املعول ِف معرفة ذلك هو عقول احليارى واملتهوكني ممن ال يتورع أن خيالف
( )1انظر :مفتاح دار السعادة البن القيم.145/1 :
( )2منهاج السنة.433/5 :
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()1

صريح القرآن خمالفة ظاهرة .
واحلق أن اإلعراض عن بيان الرسول -عليه الصالة والسالم -لألدلة والرباهني واحلجج هو من أعظم
أصول الضاللِ ،ف الدنيا واآلخرة ،أما ِف الدنيا فقد تبني ذلك من واقعهم ،وأما ِف اآلخرة فقد بني النب
 أن امليت يسأل ِف قربه :ما علمك هبذا الرجل؟ فأما املؤمن أو املوقن فيقول :هو حممد رسول هللا،
جاءنا بالبينات واهلدى ،فأجبناه واتبعناه ،وأما املنافق أو املرتاب فيقول :ال أدريَ ،سعت الناس يقولون
()2

شيئا فقلته  ،فحري مبن أعرض عن البينات واهلدى الذي جاء به الرسول  أن يكون على الثاين،
()3

والعياذ باهلل .

( )1انظر :جمموع الفتاوى.51/16 :
( )2ثبت هذا ِف صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من أجبا الفتيا بإشارة اليد والرأس )45/1( ،حديث رقم.)86( :
( )3انظر :النبوات البن تيمية :ص.58
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املبحث الثالث
نظ رة اخللف إىل األدل ة العقلي ة النقلية
سأوضح نظرة اخللف إىل األدلة العقلية النقلية من خالل مطلبني:

املطلب األول
توهني اخللف لألدلة العقلية النقلية
ألصحاب املنهج اخللفي ِف االعتقاد نظرة خطرية إىل الدالئل النقلية ،حيث منعوا إفادهتا اليقني إال
()1

ِف نطاق ضيق جدا ،وذلك -بزعمهم -لتوقف دالالهتا على أمور ظنية ،واملوقوف على الظين ظين .
وهم ِف نظرهتم هذه وإن كانوا يقصدون الدالالت السمعية كما هو ظاهر ،إال أهنم ِف احلقيقة ال يفرقون
ِف هذه النظرية بني ما كان َسعي الداللة وما كان عقليها من الدالئل النقلية ،بل إهنم ال يشريون إىل هذا
التقسيم للدالالت النقلية من األساس ،كما تبني سابقا ،وسوف أورد فيما يلي مناذج وشواهد على هذا
املوقف اخللفي من األدلة العقلية الشرعية.
فمن ذلك قصرها على طبقة العوام من الناس ،باعتبار أهنا خطابية ال برهانية ،وهذا يناسب حال
عامة الناس دون خاصتهم ممن ال يقنعه سوى الربهان اليقيين ،فأولئك تناسبهم أدلة أهل الكالم اليقينية،
وال حجة عليهم بأدلة القرآن العقلية
وممن حنا هذا املنحى ِف جعل أدلة القرآن مناسبة لعامة الناس :أبو حامد الغزايل ِف كتابه إْلام العوام
عن علم الكالم ،حيث ذكر بعض األدلة العقلية من القرآن على أصول االعتقاد ،وأهنا تصلح للعوام بشرط
()2

أال يزاد عليها وال يتعمق فيها  ،وجعل أكثر أدلة القرآن خطابية ِف الدرجة الثالثة بعد براهني الفالسفة
()3

وأوهام املتكلمني وقد أورد اعرتاضا بأنه ال فرق بينها وبني أدلة املتكلمني من حيث كوهنا مجيعا فتحا
لباب النظر أمام العامة ،فليم ال يغلق كله؟
وأجاب بأن الداللة تنقسم إىل نوعني:
( )1انظر :األربعني للرازي ،254-251/2 :وانظر :نقض هذا ِف درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 319/5 :وما
بعدها ،والصواعق املرسلة البن القيم :ص 795وما بعدها.
( )2انظره :ص.78
( )3انظر :اإلْلام :ص.113
103

األول :ما حيتاج فيه إىل تفكر وتدقيق خارج عن طاقة العامي وقدرته ،فهذا ال جيوز للعامي إقحام

نفسه فيه.

الثاين :ما هو جلي سابق إىل األفهام ببادئ الرأي من أول النظر ،مبا يدركه كافة الناس بسهولة ،فهذا
()1

ال حظر فيه .
مث قال ضاربا املثل ألدلة القرآن مع أدلة املتكلمني:
(فأدلة القرآن مثل الغذاء ،ينتفع به كل إنسان ،وأدلة املتكلمني مثل الدواء ،ينتفع به آحاد الناس،
ويستضر به األكثرون ،بل أدلة القرآن كاملاء الذي ينتفع فيه الصب والرضيع والرجل القوي ،وسائر األدلة
()2

كاألطعمة اليت ينتفع هبا األقوياء مرة وميرضون هبا أخرى ،وال ينتفع هبا الصبيان أصال) .
ولقد صدق أبو حامد فيما ضربه من مثل ألدلة القرآن وأدلة املتكلمني ،وقد وافقه ِف هذا شيخ
()3

اإلسالم ابن تيمية ِف بعض كالمه  ،لكن املأخذ عليه أنه َل جيعل املانع من خوض العامة ِف أدلة
()4

املتكلمني ضعفها أو اضطراهبا وتناقضها ،وإمنا املانع عنده من ذلك أهنا تشوش قلوب العوام  ،وإن كانت
ِف نفسها أوىل بوصف اليقينية من أدلة القرآن اليت أجاز للعامة الوقوف عليها واالستدالل هبا ،حيث
()5

كانت تنفعهم ،وتسكن نفوسهم ،وتغرس ِف قلوهبم االعتقادات اْلازمة  ،فالفضل فيها إذا ليس أمرا
ذاتيا ،بل هو حبسب أثرها ِف عامة الناس ،ولو َل تكن ِف ذاهتا يقينية عند التحقيق كحال أدلة
املتكلمني

()6

.

وقد صرح أبو حامد ِف نفس الكتاب بأن تقدمي النظر ِف األلفاظ على معرفة التقديس تقصري يؤدي
()7

إىل التشبيه .
ومن أجرأ ما رأيت من كالم املتكلمني ِف األدلة العقلية القرآنية ما ذكره ابن تيمية -رمحه هللا -عن
()8

أيب احلسن الطربي ،املعروف بإلْكيا اهلراسي  ،فقد نقل عنه قوله( :وِف القرآن حجاج ،وإن َل يكن فيه
( )1انظر :إْلام العوام عن علم الكالم :ص.80
( )2إْلام العوام :ص.81
( )3انظر :الرد على املنطقيني :ص 255 ،254وجمموع الفتاوى.96-95/13 :
( )4انظر :إْلام العوام :ص.79
( )5انظر :إْلام العوام :ص ، 79وقد صرح حمقق الكتاب ِف حاشية هذه الصفحة بعدم تضمن القرآن أدلة عقلية برهانية
كما عند املتكلمني.
( )6انظر :املرجع السابق.113 :
( )7انظر :املرجع السابق.104 :
( )8هو علي بن حممد بن علي ،أبو احلسن الطربي ،املعروف بإلْكيا اهلراسي ،خترج على إمام احلرمني ،ودرس ِف النظامية،
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اخل ْل يق ْاأل مويل﴾ [ق ،]15 :وليس من أنكر
الغلبة والفلج ،غري أن العامي يكتفي به ،كقوله تعاىل﴿ :أف عيينا بي ْ
احلشر ينكره ألجل العياء ،وكذلك قوله تعاىل﴿ :و ْجيعلون يمَّللي ما يكْرهون﴾ [النحل﴿ ،]62 :ألكم ال مذكر
()1

وله ْاألنْثى﴾ [النجم ]21 :وليس هذا يدل على نفي الولد قطعا) .

وهذا الكالم قد مجع فيه صاحبه بني عدم فهم حجج القرآن على وجهها ،واْلرأة عليها بتوهينها
ونفي القطعية عنها.
وقد رد على هذا شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -مبا حاصله أن اآلية اليت ذكرها إمنا هي احتجاج
على املشركني بطريق األوىل ِف بطالن قوهلم :إن له البنات وهلم البننيَ ،ل حيتج بذلك على نفي الولد

مطلقا ،أما إذا أراد أن حيتج على نفيه مطلقا ،فإنه ال يذكر هذه احلجة ،بل يذكر احلجة املناسبة
اَّلل ولدا سبحانه بل له ما يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [البقرة،]116 :
للمطلوب ،كقوله تعاىل﴿ :وقالوا ماختذ م
ْ
ْ
وقوله تعاىل﴿ :وجعلوا يمي
اْلي من وخلقهم وخرقوا له بنيني وب ن ٍ
ات بيغ يري يع ْل ٍم سبحانه وت عاىل ع مما ي ي
صفون
َّلل شركاء ْ
ْ
ْ
ْ
ٍ
ٍ ي
* ب يديع ال مسماو ي
ي
ي
ات و ْاأل ْر ي
يم﴾
ض أ مىن يكون له ول ٌد وَلْ تك ْن له صاحبةٌ وخلق ك مل ش ْيء وهو بك يل ش ْيء عل ٌ
[األنعام ،]101 ،100 :وسيأيت تقرير داللة اآلية ِف مبحث التنزيه.
أما آية البعث اليت ذكرها فقد غلط ِف فهمها غلطا فاحشا كما سيأيت ِف الفصل اخلاص بأدلة
البعث.
واملقصود من هذا املثال أن هذا وأمثاله من املتكلمني -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيميةَ -ل
يفهموا أدلة القرآن على وجهها ،وظنوا أن حجاجهم أكمل من حجاج القرآن ،وأهنم حققوا أصول الدين
()2

أعظم من حتقيق الصحابة والتابعني  ،وكفاك هبذا توهينا ألدلة القرآن والسنة.
ومن الشواهد على توهني أهل الكالم ألدلة القرآن العقلية :ما ذكره التفتازاين من أن احلجة ِف قوله
اَّلل لفسدتا﴾ [األنبياء ]22 :إقناعية ،واملالزمة عادية على ما هو الالئق
تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
()3
باخلطابيات  ،وسيأيت نقض هذا ِف الفصل اخلاص بتوحيد الربوبية.
()4

ومن الشواهد ِف هذا الباب قول ابن عاشور

-بعد أن قرر أن دليل القرآن على الوحدانية إقناعي

توِف سنة 504ه  .انظر :تبيني كذب املفرتي البن عساكر :ص ،288والطبقات الكربى البن السبكي-231/7 :
.234
( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.360/7 :
( )2انظر :الدرء.361/7 :
( )3انظر :شرح العقائد النسفية :ص ،29وانظر تعليق السيوطي على ذلك ِف صون املنطق :ص.20
( )4هو حممد الطاهر بن عاشور ،عام فاضل ،من علماء تونس املشهود هلم بالعلم ،اشتهر بتفسريه الكبري الذي َساه:
حترير املعىن السديد وتنوير العقل اْلديد من تفسري الكتاب اجمليد .توِف سنة 1393ه  .انظر :التفسري العلمي
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خطايب ،متابعا ِف ذلك شارح النسفية( :-أما الدليل الربهاين اخلالص على استحالة تعدد اآلهلة بالذات،
()1

فله مقدمات أخرى قد وىف أئمة الكالم بسطها مبا ال رواج بعده لعقيدة الشرك. )...
ومفهوم كالمه هذا أن الدليل القرآن على التوحيد غري برهاين ،أو أنه غري خالص الربهانية ،أو أنه قد
يكون بعده رواج للشرك ،فلم يستأصل شجرة الشرك من جذورها ،وهذا مفهوم غاية ِف اخلطورة ،ما كان
يث ب عد مي
ينبغي لصاحب هذا التفسري أن جيعل له حممال ِف عبارته هذه ،وهللا تعاىل يقول﴿ :فبيأ يي ح يد ٍ
اَّلل
ْ
وآياتييه ي ْؤيمنون﴾ [اْلاثية ،]6 :فالذي ال تنفعه أدلة القرآن ،أىن له أن تنفعه أدلة أهل الكالم؟
ٍ
وتقص ،ولو
وبعد ،فتلك أربعة أمثلة على توهني اخللف حلجج القرآن ،وقفت عليها دومنا حبث
تتبعت هذا لوجدت أمثلة كثرية قطعا ،لكين َل أتعن ذلك؛ ألن هذه النظرة الكالمية إىل نصوص الكتاب
والسنة معلومة ظاهرة من منهجهم العام ِف التعامل معها ،ولست أنكر وجود بعض املنكرين من املتكلمني
أنفسهم هلذه النظرة اْلافية ألدلة القرآن ،إال أن هذا اإلنكار من الندرة حبيث ال ميثل إال شذوذا عن
املوقف العام ألهل الكالم من دالئل الكتاب والسنة.

للقرآن ِف امليزان ألمحد أبو حجر :ص ،263احلاشية.

( )1التحرير والتنوير .116/19 :وانظر ،154/24 :حيث قال عن قول مؤمن آل فرعون فيما أخرب هللا عنه﴿ :ال جرم
أممنا ت ْدعون يين إيلْي يه لْيس له د ْعوةٌ يِف الدنْيا وال يِف ْاآل يخرةي﴾ [غافر( ]43 :وهذا دليل إقناعي ،غري قاطع للمنازع ِف
إهلية رب هذا املؤمن) .وقارن هذا مبا قاله ابن تيمية ِف درء تعارض العقل والنقل.357/1 :
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املطلب الثاين
جعل األدلة العقلية النقلية تابعة لعقلياهتم
ذكرت فيما سبق إعراض اخللف عن األدلة العقلية اليت تضمنتها النصوص بدعوى بعضهم عدم
وجودها أصال ،أو بدعوى بعضهم اآلخر عدم يقينيتها أو كفاءهتا ،لكن هذا ال مينع أن يرى الباحث بعض
احملاوالت النادرة عند بعض املتكلمني ،للربط بني ما يقررون من العقليات ،وبني نصوص القرآن والسنة ،إال
أن هذه احملاوالت ال خترج هبم عن منهجهم العام ،القائم على الثقة املطلقة بالعقل ،وتقدميه على النقل
على كل حال ،فهم ال يتجهون إىل مضامني النصوص النقلية إال بعد استقرارهم على نتائج حبوثهم
العقلية ،وفراغهم من االستدالل متاما.
يقول القاضي عبد اْلبار ِف بيان ما جيوز أن يدل عليه اخلطاب وسائر األدلة السمعية( :قد بينا من
قبل أنه ال يدل على ما لوال العلم به ملا علم كونه داللة؛ ألن ذلك يوجب كون الفرع داال عليه أصله؛ ألن
من حق الداللة أن تكون كاألصل ملا تدل عليه ،فإذا كان املدلول أصال للداللة أدى إىل أن كل واحد
منهما أصل لصاحبه ،وذلك يتناقض ،فلهذه العلة ال جيوز أن يدل اخلطاب على التوحيد والعدل
()1

ومقدماهتما؛ ألنا ال نعلمه داللة إال بعد العلم جبميع ذلك) .
ويقول( :إمنا جيب أن يذكر الكتاب فيما حل هذا احملل ،على جهة التأكيد ،وإيراد مناقضة قول
()2

اخلصم) .
وأهل البدع إذا وجدوا ِف ظواهر اآليات ما ميكن أن جتعل عقلياهتم مدلوال له انتحلوه ،وكثري منهم ال
يرتددون ِف يل أعناق النصوص حىت تدل قسرا على ما قرروه سلفا ،ضاربني بأسلوب القرآن ولغته وضوابط
تفسريه عرض احلائط ،فاآلية تدل على ما أرادوا ،ولو كانت لغة العرب وتفسري السلف يأبيان ذلك؛
ولذلك ظهر التكلف ِف استخراج األدلة العقلية من القرآن على هيئة ال يطمئن هلا قلب العارف بأسلوب
القرآن ومنهجه ِف االستدالل.
ومن أظهر األمثلة على هذا املنهج البدعي ِف استالل الدالالت من اآليات :استشهاد الفالسفة
واملتكلمني ،كل على طريقته ،بقوله تعاىل على لسان خليله إبراهيم -عليه السالم﴿ :-ف ل مما أفل قال ال
( )1املغين ،93/17 :وانظر رسائل العدل والتوحيد لبعض أئمة املعتزلة ،124/1 :واإلرشاد للجويين :ص،360 ،358
واالقتصاد ِف االعتقاد للغزايل :ص ،132واملواقف لإلجيي :ص.39
( )2املغين ،167 ،166/12 :وانظر.94/17 :
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أ يحب ْاآلفيليني﴾ [األنعام ،]76 :وسيأيت تفصيل الرد عليهم ِف الفصل اخلاص بتوحيد العبادة.
اَّلل لفسدتا﴾
ومن ذلك جعلهم دليل التمانع هو مدلول قوله تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
[األنبياء ،]22 :مع أن اآلية دلت على أعظم مما دل عليه دليل التمانع ،وإن كان دليال صحيحا ِف ذاته،
كما سيأيت.
ومن أمثلة التكلف الظاهر ِف استخراج األدلة العقلية من القرآن :استدالل ابن حزم بقوله تعاىل:
اخل ْل يق ما يشاء﴾ [فاطر ،]1 :وقوله
﴿وكل ش ْي ٍء يعْنده مبيي ْقدا ٍر﴾ [الرعد ،]8 :وقوله تعاىل﴿ :ي يزيد يِف ْ
()1
تعاىل﴿ :وأ ْحصى ك مل ش ْي ٍء عددا﴾ [اْلن ]28 :على حدوث العاَل  ،مع أن حدوث العاَل أمر
حمسوس ومشاهد  ،كما أنه يكفي ِف إثباته داللة السمع ،وال يتوقف على إثباته العلم بالصانع وثبوت
النبوة ،والطريقة الفلسفية اليت استدل هبا على ذلك وجعل اآليات مشرية إليها ال يشك عارف بأسلوب
القرآن وطريقة األنبياء أهنا ال عالقة هلا باآليات ،ال من قريب وال من بعيد.
وكذلك أبو احلسن األشعري ِف كتابه اللمع ،جعل طريقة اْلواهر واألعراض عند املتكلمني من مدلول
قوله تعاىل﴿ :أف رأيْت ْم ما متْنون ﴾...اآليات [الواقعة ،]62-58 :وغريها من اآليات اليت تذكر أطوار خلق
اإلنسان ،ظنا منه أن النطفة فيها جواهر باقية ،وأن نقلها ِف األعراض يدل على حدوثها ،فجعل حدوث
()2

جواهر النطفة مستدال عليه ِف اآلية  ،وليس هذا مدلول اآلية ،فإن النطفة نفسها حادثة بعد أن َل
تكن ،مستحيلة عن دم اإلنسان ،وسوف تستحيل إىل مضغة ،وهللا تعاىل خيلق اْلوهر الثاين من املادة
()3

األوىل باالستحالة ،وبعدم املادة األوىل ،ال يبقي جواهرها بأعياهنا دائما كما يظن املتكلمون .
واملقصود أن كثريا من املتكلمني إن استشهدوا بالكتاب فإمنا يكون ذلك تبعا ال ابتداء ،اعتضادا ال
اعتمادا ،وهذا هو عكس املنهاج القومي متاما .يقول اإلمام ابن تيمية( :الواجب أن جيعل ما قاله هللا ورسوله
هو األصل ،ويتدبر معناه ويعقل ،ويعرف برهانه ودليله إما العقلي ،وإما اخلربي السمعي ،ويعرف داللة
القرآن على هذا وهذا ،وجتع ل أقوال الناس اليت قد توافقه وختالفه متشاهبة جمملة ،فيقال ألصحاب هذه
()4

األلفاظ :حيتمل كذا وكذا ،فإن أرادوا هبا ما يوافق خرب الرسول قبل ،وإن أرادوا هبا ما خيالفه رد) .
وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -أن أئمة القائلني بتقدمي العقل على النقل قد
صرحوا بأن قبوهلم لبعض األدلة السمعية َل يكن من أجل كوهنا ثابتة عن رب العاملني ،أو عن رسوله
( )1انظر :الفصل ،21-15/1 :واحمللى له ،5 ،4/1 :وابن حزم وموقفه من اإلهليات للدكتور أمحد احلمد :ص-123
 .125وانظر نقد ذلك ِف درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.124/1 :
( )2انظر :اللمع :ص ،20وقد تقدم كالم األشعري ِف ذم طرق املتكلمني املبتدعة مما يفيد رجوعه عنها.
( )3انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.470/16 :
( )4الفرقان بني احلق والباطل ضمن جمموع الفتاوى.646-645/13 :
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األمني ،وإمنا العتقادهم أن العقل قد دل على مقتضاها ،فهي عندهم لالعتضاد ال لالعتماد ،ولكي
حيتجوا به على من ينازعهم من املصدقني بالسمع ،لذلك فال تعجب إذا رأيت كثريا من األدلة السمعية
()1

املردودة من قبلهم أقوى بكثري من اليت يقبلوهنا .

( )1انظر :درء التعارض.175/1 :
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الفصل السادس
االستدالل العقلي بني اْلفراط والتفريط
املبحث األول

اْلفراط والتفريط ِف النظر العقلي
االستدالل العقلي على العقائد شأنه شأن سائر أبواب االعتقاد ،وقع فيه االحنراف من جانب اإلفراط
()1

والتفريط  :فكما أن االحنراف ِف باب صفات الرب وتنزيهه -جل وعال -قد تقاَسه أهل التعطيل ،وأهل
التمثيل ،واالحنراف ِف باب اإلميان وقع من طرِف :الغلو ِف تكفري أصحاب الكبائر ،والتفريط من املرجئة
ِف إخراج العمل من مسمى اإلميان ،وكما وقع االحنراف على هذا النحو ِف باب القدر ،وباب الصحابة،
وغريها من أبواب االعتقاد ،كذلك وقع االحنراف ِف األمة ِف النظر العقلي من جانبني ،أهل اإلفراط
واإلغراق ِف العقليات ،من أهل الكالم ومن تأثر هبم ،وأهل التفريط والتقصري ِف هذا الباب ،من الصوفية
وأهل التقليد.

()2

وقد يقرتب من كل من الطائفتني بعض املنتسبني إىل السنة واحلديث .
وال تناِف بني كون اإلفراط ِف النظر العقلي احنرافا وابتداعا ،وكونه مشروعا وممدوحا ِف األصل ،فكم
من أمر هو مطلوب شرعا ،بل من أصل االعتقاد والعبادة ،يصبح باإلفراط فيه والغلو سببا للضالل ،كما
هو احلال ِف احملبة واخلوف والرجاء ،فإهنا مع كوهنا أركان العبادة الثالثة ،اليت ال يكون عابدا هلل من َل يأت
هبا مجيعا ،إال أن من عبد هللا باحلب وحده كالصوفية فهو زنديق ،ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ،
()3

ومن عبده باخلوف وحده فهو حروري خارجي ،كما أثر عن السلف .
وأكثر أ هل الكالم جيعلون العقل وحده أصل علمهم باهلل ،وجيعلون اإلميان والقرآن والسنن تابعة له،
فاملعقوالت عندهم هي األصول الكلية األولية املستغنية بنفسها عما سواها ،فهي مقابل نصوص الوحي
مبنزلة احملكم من املتشابه ،فإليها املرد واملرجع ،وعليها املعول ،وإذا صنفوا ِف االعتقاد فإهنم يقدمون ِف
( )1اإلفراط ِف أم ٍر ما هو جتاوز احلد فيه ،والتفريط فيه هو التقصري به عن رتبته اليت هي له .انظر :مقاييس اللغة البن
فارس.490/4 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.339/3 :
( )3انظر :جمموع الفتاوى.81/10 :
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كتبهم الكالم ِف النظر ِف الدليل والعلم ،وأن النظر يوجب العلم ،وأنه واجب ،مث إذا صاروا إىل ما هو
األصل والدليل للدين استدلوا بدليل مبتدع ِف الشرع وباطل ِف العقل ،كاستدالهلم حبدوث األعراض على
()1

حدوث األجسام وغري ذلك .
وهم مع هذا ينسبون خمالفيهم ِف منهجهم هذا من أهل احلديث وغريهم إىل اْلهل واْلمود ،وقلة
العقل ،وبالدة الفهم ،وينبزوهنم باحلشو والتجسيم والتشبيه.
وألهل الكالم شبهة معروفة حيتجون هبا على إفراطهم ِف العقليات ،ويثربون هبا على أهل السنة
خمالفتهم هلم ِف هذا املنهج ،وهي أن النظر العقلي الكالمي أداة لكشف شبهات امللحدين ،والرد على
املعاندين من أهل امللل والنحل والفلسفات املختلفة ،وهذا ما ال يفي به االقتصار على القرآن وحده.

()2

وهبذه الشبهة اعتذر القاضي أبو بكر بن العريب عن علماء الكالم ِف إفراطهم ِف العقليات ،
()3

وكذلك شيخه أبو حامد الغزايل .
وقد أورد ابن الوزير اليماين هذه الشبهة ،وفندها مبا ملخصه :أن املخالفني إما أن يطلبوا من أهل
السنة تعريفهم بأدلتهم حىت يسلموا ،أو يوردوا شبههم عليهم لفتنتهم.
فأما املقام األول وهو مطالبة أهل السنة باألدلة اليقينية ،الساملة من املعارض ،فال حاجة لنا فيه إىل
علم الكالم ،ويكفينا فيه القرآن والسنة لوجوه:
أوهلا :أن يقال للمتكلمني :ما تقولون إذا قال الكفرة :إن أدلتكم احملررة شبه ضعيفة وخياالت باردة؟

فما أجبتم به عليهم بعد االستدالل والنزاع واخلصومة فهو جوابنا عليهم قبل ذلك كله.
فإن قالوا :إنه حيسن منا بعد إقامة الرباهني أن حنكم عليهم بالعناد ،وأما أهل األثر وترك علوم اْلدل
والنظر فإنه يقبح منهم ذلك قبل إقامة الرباهني.
قيل :إن احلجة هلل تعاىل قد متت قبل نصبنا ونصبكم للرباهني ،مبا خلق هللا هلم من العقول ،وأرسل
إليهم من الرسل ،وفطرهم عليه من اإلسالم له ،وتوحيده ومعرفته ،فنحن أوىل منكم باحلكم عليهم بذلك،
بعد عرض أدلتنا عليهم.
ثانيها :أن من املتكلمني طوائف ال يوجبون النظر ِف علم الكالم ،فمنهم من قال بأن املعارف

ضرورية ،وجعل النظر شرطا اعتياديا غري مؤثر ،وهم أقوى هذه الطوائف حجة ،وعلى هذا الغزايل ِف
()4

القسطاس املستقيم  ،ومنهم من يقول :إن املعارف ضرورية مطلقا بعد متام العقل ،وخطورها ِف اخلاطر،
( )1انظر :املرجع السابق 338/3 :و.160/19
( )2انظر :قانون التأويل :ص.177 ،176
( )3انظر :إحياء علوم الدين.33/1 :
( )4حبثت عن هذا ِف القسطاس املستقيم فلم أهتد إليه.
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وزوال السهو عن تصورها ،ومنهم من جييز تقليد أهل احلق ،وهو قول طوائف من املعتزلة والشيعة.
فإذا تقرر أن هذه الطوائف الثالث من جلة علماء الكالم على هذا القول ،فما باهلم يعرتضون على
احملدثني ويشغبون عليهم القول بعدم وجوب النظر ِف الكالم؟
ثالثها :النظر ِف أنواع األدلة الشرعية حبق يورث علما قاطعا بغنيتها ِف هذا الباب.

وأما املقام الثاين :وهو قوهلم :ما تفعلون إذا أورد عليكم شبه من الفالسفة وغريهم وليس عندكم من
علم الكالم ما تردون به عليهم؟
فاْلواب عليه من وجهني:
األول :نفعل كفعل الصحابة والتابعني وأهل املعارف الضرورية من املؤمنني.
فإن قيل :إهنم إمنا استغنوا عن علم الكالم لفرط ذكائهم وكمال عقوهلم.

قلنا :وما املانع أن يكون ِف كل عصر من هو كذلك؟ بل هذا هو املعروف ،بل إنه ال يفهم مقاصد
علم الكالم الذي يوجبونه على الوجه املرضي إال من كان كذلك ،فليستغن إذا بالقرآن والسنة وعلم
السلف عن الكالم ِف الرد على املالحدة.
الثاين :أن أصول املعتزلة تقتضي عدم اخلوض ِف الشبهات ،إذ كان عندهم النظر واجبا على العبد،
والبيان واللطف واجبني على هللا تعاىل ،فال حاجة إذا إىل تعلم الكالم ،بل يرتك اخلوض فيه حىت ترد
الشبهة القادحة ،مث نفعل إذ ذاك الواجب علينا وهو النظر ،وهللا تعاىل يفعل ما جيب عليه عند املعتزلة،
()1

وهو البيان واللطف .
واملقصود أن أهل الكالم قد القوا إمجاعا من أئمة السلف وأهل احلديث على ذم إفراطهم ِف
العقليات ،واستقالهلم هبا عن الوحي اإلل هي ،حىت صنفوا ِف ذلك املصنفات ،ككتاب >ذم الكالم
وأهله<

()2

()3

لشيخ اإلسالم أيب إَساعيل األنصاري  ،وكتاب >الغنية عن الكالم وأهله<
()5

()4

لإلمام

اخلطايب وغريها .
( )1بتلخيص من >العواصم والقواصم< البن الوزير .93-27/4 :وانظر رد هذه الشبهة أيضا ِف جمموع الفتاوى:
 105/4وما بعدها.
( )2وصفه شيخ اإلسالم بقوله :املصنف الكبري .انظر :درء تعارض العقل والنقل.145/7 :
( )3هو احلافظ اإلمام الزاهد أبو إَساعيل عبد هللا بن حممد بن علي بن حممد األنصاري اهلروي ،قال الذهب( :كان سيفا
مسلوال على املخالفني ،وجذعا ِف أعني املتكلمني ،وطودا ِف السنة ال يتزلزل) .تذكرة احلفاظ ،1184/3 :توِف
سنة 481ه .
( )4أورد السيوطي ِف صون املنطق شيئا كثريا من هذا :ص.91
( )5ممن اعتىن جبمع أقوال األئمة ِف ذلك السيوطي ِف كتابه >صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم<.
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بل إن بعض املتكلمني ذكر اتفاق أئمة السلف على ذم طريقة املتكلمني ،كما فعل الغزايل ِف
()1

اإلحياء .
ومما زاد ِف سوء موقف املتكلمني هذا وذم األئمة هلم :أن كثريا منهم فرطوا فيما أمر به الشارع من
()2

األعمال ،فجمعوا فساد العمل إىل فساد العلم ،حىت كان فيهم شبه باليهود من هذا الوجه .
وقد كان من أسوأ مظاهر غلو املتكلمني ِف العقليات توقيف الكثري منهم صحة اإلميان على النظر
العقلي ،كما سيأيت بيانه ِف آخر هذا الفصل.
وقد بلغ إفراط املتكلمني ِف العقليات حدا جعل بعضهم يدرك أن عقائد عامة الناس ِف خطر من
الزيغ والشك بسببهم ،فحاول أن حيصر املباحث العقلية الكالمية فيمن هو أهل هلا من اخلاصة دون
العامة ،وِف سبيل ذلك ألف أبو حامد الغزايل كتابه >إْلام العوام عن علم الكالم< ،ومما ذكر فيه أن
االستدالل العقلي على العقائد ال جيوز إال بشرطني:
األول :أال يزاد على أدلة القرآن والسنة ،فال تسلك طرق املتكلمني وشطحاهتم.
()3
الثاين :البعد عن التعمق و ي
اإليغال ِف الدقائق ،وقف يو ما ليس لإلنسان به علم .
أما عاقبة األمر ِف إفراط املتكلمني ِف العقليات فيمثله رجوع كثري من أئمتهم آخر األمر إىل منهج
التسليم لنصوص الوحي ،وندمهم على هذا اإلفراط ،وخري مثال على ذلك إمام األشاعرة ِف عصره ،بل
إمام املتكلمني قاطبة ،ومقدممهم ،وأشدهم إفراطا ِف العقليات ،فخر الدين الرازي ،وهو من هو ِف فرط
الذكاء ،وحتصيل أفكار املتقدمني واملتأخرين ،من العلماء واحلكماء واملتكلمني ،حىت إنه ألف مما ألف
موسوعته الكالمية اليت َساها> :هناية العقول ِف دراية األصول< ،ومن عنوان هذا الكتاب يظهر أنه
ضمنه غاية ما توصل إليه من النظر العقلي ِف املطالب األصولية ،مث بعد هذا كله يقول آخر حياته كلمته
()4

املشهورة :هناية إقدام العقول عقال  ..فسلم أخريا أن العقل ال بد له ِف هناية إقدامه أن يذعن لعقال
الشرع.
هذا هو الطرف األول من طرِف االحنراف ِف املوقف من العقل ودالالته ،طرف اإلفراط الذي ميثله
املتكلمون ،وقد قابلهم ِف الطرف اآلخر -طرف التفريط -طوائف من املتصوفة ،وبعض املنتسبني إىل
السنة والسلف ،ممن أمهلوا النظر العقلي الصحيح ،وَل حيسنوا استخدام العقل كما ينبغي ،تغليبا ملا عندهم
( )1انظر :منه.114/1 :
( )2انظر :منهاج السنة البن تيمية.428/5 :
( )3انظر :إْلام العوام ،ص.78
( )4ذكرها عنه ابن تيمية ِف درء تعارض العقل والنقل ،160/1 :وقال :إنه قال هذا ِف كتابه أقسام اللذات ،وهو
خمطوط ِف اهلند ،كما يقول الدكتور حممد رشاد ساَل ِف تعليقه على املوضع السابق من الدرء.
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من العلوم الضرورية ،واملعارف اليقينية ،اليت نالوها بالرياضات ،أو بالكشوف واإلهلام ،أو مبا ثبت لديهم
من األدلة السمعية املتواترة ،أو املشهورة.
()1

وكثري من الصوفية يذمون العقل ويعيبونه  ،ويرون األحوال العالية واملقامات الرفيعة ال تنال إال
()2

بعدمه ،ويقرون من األمور ما يكذب به صريح العقل .

()3

ويقولون :إن اإلنسان إذا صفت نفسه على طريقتهم املبتدعة ،فاضت عليه العلوم بال تعلم  ،وكثريا
ما تكون عباداهتم اليت يصفون هبا أنفسهم مبتدعة ،خمالفة للسنة ،فيجمعون بني فساد العمل ونقص
()4

العلم ،حىت صار فيهم شبه من النصارى من هذا الوجه .
وأما من قصر ِف النظر العقلي ممن ينتسب إىل السنة واحلديث؛ فإهنم ملا رأوا ما عليه أهل الكالم من

العقليات املستلزمة ملخالفة الكتاب والسنة؛ نفروا من جنس النظر العقلي ،وصاروا يصنفون كتبا يقدمون
فيها ما يدل على وجوب االعتصام بالكتاب والسنة ،لكنهم قد خيلطون صحيح اآلثار بضعيفها ،أو
يستدلون مبا ال يدل على املطلوب ،مث هم إن استدلوا بالقرآن فإمنا يستدلون به من جهة أخباره ،ال من
جهة داللته ،فال يذكرون ما فيه من األدلة على إثبات الربوبية والوحدانية والنبوة واملعاد ،وأنه قد بني األدلة
العقلية الدالة على ذلك ،فكانوا يسمون كتبهم أصول السنة والشريعة وحنو ذلك ،وجعلوا اإلميان بالرسول
قد استقر فال حيتاج أن تبني األدلة الدالة عليه ،وهم مع ذلك يشددون النكري على أهل الكالم ،ويبدعوهنم
ويضللوهنم ،ورمبا كفروهم لكوهنم أصلوا أصوال ختالف ما قاله الرسول ،فإذا اطلع أهل الكالم على حاهلم
()5

هذا زادوا ِف مناقضتهم ونسبتهم إىل اْلهل .
فهؤالء ومن ماثلهم هم أهل التفريط ِف العقل ودالالته ،وكل من أهل اإلفراط ِف العقل والتفريط فيه
منحرف عن اْلادة ،وكال الطرفني مذموم:
()6
وال تغل ِف شيء من األمر واقتصد
كال طرِف قصد األمور ذميم
وكال الطائفتني -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -يلحقهما املالم ،لكوهنما أعرضتا عن األصول

( )1انظر :إحياء علوم الدين.105/1 :
( )2انظر :جمموع فتاوى ابن تيمية.338/3 :
( )3انظر :منهاج األدلة البن رشد :ص.59
( )4انظر :منهاج السنة البن تيمية.429/5 :
( )5انظر :الفتاوى البن تيمية.162 ،161/19 :
( )6البيت البن الزب ْعري فيما ذكر ،وَل أجده ِف شعره الذي مجعه د .حيىي اْلبوري ،مع أن فيه قصيدة على نفس الوزن
والقافية.
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()1

اليت بينها هللا بكتابه  ،ويقول ِف موضع آخر( :وكل من هؤالء وهؤالء أدخلوا ِف مسمى الشرع والعقل
()2

والسمع ما هو حممود ومذموم)  ،ويقول( :وليس ما جاء به الرسول موافقا ملا قال هؤالء وال هؤالء﴿ ،ما
ي
ي
صرانييا ول يك ْن كان حنييفا م ْسليما وما كان يمن الْم ْش يركيني﴾ [آل عمران ،]67 :وما
كان إيبْراهيم ي هوديا وال ن ْ
كان رسول هللا  وال أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكالم والرأي ،وال على طريقة أهل البدع
()3

من أهل العبادة والتصوف ،بل كان على ما بعثه هللا من الكتاب واحلكمة) .
واملنهاج العقلي الشرعي الذي أنزل هللا تعاىل ِف كتابه ،وارتضاه ألوليائه ،وسنه رسله الكرام -عليهم
أفضل الصالة والسالم ،-وسط بني هذين الطرفني ،فال إفراط وال تفريط ،وال غلو وال إجحاف ،بل هو
منهاج الوسطية الذي جيمع ما عند الطائفتني من احلق ،وينبذ ما ِف مسلكيهما من الباطل ،وهو منهاج
االستقامة والسنة ،الذي كان عليه سلف هذه األمة ،ومن تبعهم من األئمة ،من أهل احلديث والفقه
والتفسري ،ومن الزهاد والعباد؛ فإهنم سلموا مما وقع فيه أهل الكالم من تقدمي عقلياهتم على الوحي اإلهلي،
واالبتداع ِف مسائل الدين ودالئله ،كما سلموا من إعراض الصوفية عن التفكر والتدبر ِف آيات هللا
()4

تعاىل  ،والسلف بريئون مما ينسبه إليهم اْلهلة من تعطيل العقل ودالالته ،وإمهال النظر بالكلية ،كما أن
منهجهم بريءٌ ممن ينتسب إليه من أهل التقليد واْلمود ،واْلهل واْلفاء ،ممن يذم العقل مطلقا.
وهكذا فإن الوسطية ِف باب النظر العقلي خاصية من خصائص أهل السنة واْلماعة ِف منهجهم
العقدي ،وفضيلة من فضائله ،حيث سليموا من التأثر بأهل البدع ِف تناقضهم ِف هذا الباب ،وهذا جا ٍر
مع ما عليه أهل السنة واْلماعة من التوسط ِف سائر أصول االعتقاد بني فرق األمة.
وال شك أن املصيبة على الدين وأهله كانت أعظم من قبل املتكلمني من أهل اإلفراط ،والصوفية من
أهل التفريط ،إال أن ألهل التفريط ِف النظر العقلي الشرعي من غري الصوفية دورا ِف وقوع االحنراف عن
الصراط املستقيم ِف هذا الباب ،خصوصا وأهنم ينسبون موقفهم هذا إىل أهل السنة ،ويصورونه على أنه
منهج السلف وأصحاب احلديث ،فيقع بذلك نفرة من مذهب السلف ،ورغبة عن منهجهم ِف االستدالل
على العقائد ،لدى كثري من النظار والدارسني ألصول الدين ،ملا تقرر لديهم وترسخ عندهم -وهم ال
يالمون على ذلك -من أن العقل الصريح مصدر صحيح للمعرفة ،وأحكامه ودالالته صادقة ال شك فيها،
( )1انظر :معارج الوصول ،ضمن الفتاوى.162/19 :
( )2النبوات :ص.94
( )3منهاج السنة.429/5 :
( )4إعراض الصوفية عن التفكر ِف املخلوقات نتيجة طبيعية لقوهلم بالفناء .يقول احلافظ الذهب( :وإمنا أراد قدماء
الصوفية بالفناء نسيان املخلوقات وتركها ،وفناء النفس عن التشاغل مبا سوى هللا ،وال يسلم إليهم هذا أيضا ،بل
أمرنا هللا ورسوله بالتشاغل باملخلوقات ،ورؤيتها واإلقبال عليها ،وتعظيم خالقها) .سري أعالم النبالء.393/15 :
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فيكف يذم العقل مطلقا ،وينهى عن اتباع أحكامه ،دون تقييد هذا الذم والنهي مبا كان مبتدعا مشكوكا
ِف صحته ،أو خمالفا للوحي الثابت ،وهذا يدعونا إىل بيان حقيقة موقف السلف من النظر العقلي؛ لنقف
على براءهتم من اإلعراض التام عن العقل ودالالته ،وأهنم أوىل به ممن ينتحله من أهل األهواء والبدع.
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املبحث الثاين

موقف السلف من النظر العقلي ،واملصطلحات الكَلمية
إن حرصي على بيان موقف السلف من النظر العقلي ملخالفيهم ليس بقدر حرصي على بيانه
ألتباعهم -وأنا واحد منهم إن شاء هللا تعاىل ،-وذلك أن بعض املنتسبني إىل احلديث والسنة -كما ذكر
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل فيما سبقت اإلشارة إليه -قد حصل لديهم ردة فعل جتاه املتكلمني
()1

وأصحاب املناهج العقلية  ،حىت صارت بينهم وبني العقل وما يتصل به جفوة ونفور ،وكأن الذم الشرعي
حلق أهل الكالم جملرد استعماهلم اسم العقل ِف التعبري عن مناهجهم ،مع أن هذا ِف حقيقته انتحال السم
مدح شرعي ال ينبغي أن يسلم هلم ،وال أن تتاح هلم فرصة االستئثار به ،بل ينبغي أن ينازعوه ،كما نوزعوا
ِف انتحاهلم لقب أهل السنة ،والواقع أن الذم َل يلحق أهل الكالم جملرد استعماهلم اسم العقل مقابل
الشرع ،بل وال جملرد ابتداعهم مصطلحات حادثة ،وإمنا حلقهم الذم ِف عقلياهتم الباطلة املناقضة لصريح
العقل وصحيح النقل ،ولبطالن املعاين اليت عربوا عنها هبذه املصطلحات احلادثة.
فالواجب التمييز والدقة ِف هذا الباب؛ فذلك أمر ِف غاية األمهية؛ ألن كثريا من مصطلحات أهل
الكالم ألفاظ جمملة حتتمل حقا وباطال ،ورمبا يقع من َل مييز ويستفصل ِف املراد هبا ِف نفي ما تضمنته من
احلق ،أو إثبات ما احتملته من الباطل ،والواجب هنا أن جتعل األلفاظ الشرعية املوجودة ِف كالم هللا تعاىل
ورسوله -عليه الصالة والسالم -هي األصل ،بعد أن يعرف معناها الصحيح الذي أراده املتكلم هبا،
()2

ويقاس بعد ذلك عليها ما يذكره الناس من ألفاظ بعد معرفة مرادهم هبا .

واملقصود أن ما يستعمله أهل البدع من مصطلحات كالمية كالنظر واْلوهر والعرض و ي
القدم وحنوها
مما يستخدمونه عند كالمهم ِف العقائد ،ال ينبغي أن يكون ِف حد ذاته مزعجا بقدر ما قد يكون حتتها
من ا ملعاين الباطلة ،واالحتماالت املناقضة للسنة ،واستمع إىل دقة شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا
تعاىل -حيث يقول( :والسلف َل يذموا جنس الكالم ،فإن كل آدمي يتكلم ،وال ذموا االستدالل والنظر
واْلدل الذي أمر هللا به رسوله ،واالستدالل مبا يبينه هللا ورسوله ،بل وال ذموا كالما هو حق ،بل ذموا
الكالم الباطل ،وهو املخالف للكتاب والسنة ،وهو املخالف للعقل أيضا ،وهو الباطل ،فالكالم الذي ذمه

( )1انظر :النبوات :ص 94 ،93وإيثار احلق على اخللق البن الوزير :ص.621
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.355/17 :
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()1

السلف هو الكالم الباطل ،وهو املخالف للشرع والعقل) .
ويقول -رمحه هللا تعاىل( :-السلف واألئمة َل يكرهوا الكالم جملرد ما فيه من االصطالحات املولدة
()2

()3

كلفظ اْلوهر والعرض واْلسم وغري ذلك؛ بل ألن املعاين اليت يعربون عنها هبذه العبارات فيها من
الباطل املذموم ِف األدلة واألحكام ما جيب النهي عنه ،الشتمال هذه األلفاظ على ٍ
معان جمملة ِف النفي
واإلثبات ..فإذا عرفت املعاين اليت يقصدوهنا بأمثال هذه العبارات ،ووزنت بالكتاب والسنة :حبيث يثبت
احلق الذي أثبته الكتاب والسنة ،وينفى الباطل الذي نفاه الكتاب والسنة ،كان ذلك هو احلق ،خبالف ما
سلكه أهل األهواء من التكلم هبذه األلفاظ نفيا وإثباتا ِف الوسائل واملسائل من غري بيان التفصيل
()4

والتقسيم الذي هو الصراط املستقيم )...إخل .
بل إن شيخ اإلسالم يذهب إىل أوسع من هذا حيث يقول( :وأما خماطبة أهل االصطالح
باصطالحهم ولغتهم فليس مبكروه إذا احتيج إىل ذلك ،وكانت املعاين صحيحة ،كمخاطبة العجم من
()5

الروم والفرس والرتك بلغتهم وعرفهم ،فإن هذا جائز حسن للحاجة ،وإمنا كرهه األئمة إذا َل حيتج إليه) .
بل إنه يرى أن أدلة املبتدعة قد تنفع نسبيا ،وإن كانت باطلة ِف نفسها ،لكون غريها أبطل منها،
()6

فينتفع هبا أقوام ينتقلون هبا إىل خري مما كانوا عليه .
وهبذا الكالم يرد على من انتقد على شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -من أهل السنة واحلديث خوضه
()7

ِف الرد على أهل الفلسفة والكالم مبصطلحاهتم وألفاظهم  ،فإنه -رمحه هللا -قد بني أنه إمنا يستخدمها
ليتبني ما وافق احلق من معانيها وما خالفه ،ففي هذا عظيم املنفعة ،وهو كما يقول شيخ اإلسالم من

( )1الفرقان بني احلق والباطل ،ضمن الفتاوى.147/13 :
( )2اْلوهر يطلق على ٍ
معان :منها املوجود القائم بنفسه ،ومنها احلقيقة والذات .انظر :كشاف اصطالحات الفنون
للتهانوي.289 ،288/1 :
( )3العرض هو املوجود الذي حيتاج إىل حمل يقوم به ،أو هو ما يعرض ِف اْلوهر ،مثل األلوان والطعوم .انظر :التعريفات
للجرجاين :ص.149 ،148 :
( )4الفتاوى.308-307/3 :
( )5املرجع السابق.306/3 :
( )6انظر :الفتاوى.69-95/13 :
( )7مثل قول الذهب ِف ترمجته( :وأطلق عبارات أحجم عنها األولون واآلخرون وهابوا وجسر عليها) عن الشهادة الزكية
ملرعي احلنبلي :ص ،41ومثل قول الشيخ األلباين( :وكم كنا نود أال يلج ابن تيمية -رمحه هللا -هذا املوجل؛ ألن
الكالم فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكالم الذي تعلمنا منه التحذير والتنفري منه) السلسلة الصحيحة208/1 :
حديث ( .)133وانظر الذيل على طبقات احلنابلة ،البن رجب.394/2 :
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()1

احلكم بالكتاب بني الناس فيما اختلفوا فيه .
وألجل هذا نرى شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -حيتفي كثريا مبا ِف كالم اإلمام أمحد بن حنبل -رمحه
هللا تعاىل -من ردود عقلية على اْلهمية والزنادقةِ ،ف نفيهم لعلو هللا تعاىل ،وقوهلم باحللول ،ملا ِف ذلك
من داللة على اهتمام أئمة السلف بدالئل العقول ،على الطريقة الشرعية الفطرية ،وملا فيه من ٍ
رد على من
يتهم السلف بالنصية املطلقة ،وضعف احلجة العقلية ،واالقتصار على السمع.
يقول شيخ اإلسالم ...( :اإلمام أمحد وحنوه من األئمة ،هم ِف ذلك -يشري إىل القياس العقلي-
جارون على املنهج الذي جاء به الكتاب السنة ،وهو املنهج العقلي املستقيم ،فيستعملون ِف هذا الباب -
يعين الصفات اإلل هية -قياس األوىل واألحرى والتنبيهِ ،ف باب النفي واإلثبات ...فمسلك اإلمام أمحد
وغريه مع االستدالل بالنصوص وباإلمجاع مسلك االستدالل بالفطرة ،واألقيسة العقلية الصحيحة املتضمنة
()2

لألوىل) .
واحلقيقة أنه َل يتص مد أحد لتجريد منهج السلف ِف االستدالل العقلي على أصول االعتقاد كما فعل
شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل ،-وله ِف ذلك نصوص هي غاية ِف األمهية ،يتأكد على كل
باحث ِف منهج أهل السنة واْلماعة االطالع عليها .كما أنه -رمحه هللا تعاىل -نقد جبرأة نادرة من أمهل
اْلانب العقلي من االستدالل الشرعي ،واقتصر منه على اْلانب السمعي ،من املنتسبني للمنهج السلفي،
كما مر بعض ذلك ،وكما ِف قوله( :إن كثريا من املنتسبني إىل العلم والدين قاصرون ،أو مقصرون ِف
معرفة ما جاء به من الدالئل السمعية والعقلية ،فطائفة قد ابتدعت أصوال ختالف ما جاء به هذا وهذا،
وطائفة رأت أن ذلك بدعة فأعرضت عنه ،وصاروا ينتسبون إىل السنة لسالمتهم من بدعة أولئك ،ولكن
هم مع ذلك َل يتبعوا السنة على وجهها ،وال قاموا مبا جاء به الرسول من الدالئل السمعية والعقلية ،بل
الذي خيرب به من السمعيات مما خيرب به عن ربه ،وعن اليوم اآلخر ،غايتهم أن يؤمنوا بلفظه من غري تصور
ملا أخرب به ،بل قد يقولون مع هذا :إنه نفسه َل يكن يعلم معىن ما أخرب به؛ ألن ذلك عندهم هو تأويل
املتشابه الذي ال يعلمه إال هللا ،وأما األدلة العقلية فقد ال يتصورون أنه أتى باألصول العقلية الدالة على ما
خيرب به ،كاألدلة الدالة على التوحيد والصفات ،ومنهم من يقر بأنه جاء هبذا جممال وال يعرف أدلته )...إخل
()3

كالمه رمحه هللا  ،وكقوله ِف موضع آخر( :كثري من أهل احلديث والسنة قد ينفي حصول العلم ألحد
()4

بغري الطريق اليت يعرفها ،حىت ينفي أكثر الدالالت العقلية من غري حجة على ذلك)  ،وكقوله ِف موضع
( )1انظر :الفتاوى.308/3 :
( )2بيان تلبيس اْلهمية.537-535/2 :
( )3الفتاوى.253-251/16 :
( )4املرجع السابق.338/11 :
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ثالث ...( :وهلذا ظن طوائف من عامة أهل احلديث والفقه والتصوف أنه ال يتكلم ِف أصول الدين ،وال
يتكلم ِف باب الصفات بالقياس العقلي ،وأن ذلك بدعة ،وهو من الكالم الذي ذمه السلف ،وكان هذا
مما أطمع األولني فيهم ملا رأوهم ممسكني عن هذا كله ،إما عجزا أو جهال ،وإما العتقاد أن ذلك بدعة
()1

وليس من الدين )...إخل كالمه .
وقال بعد ذكر إفراط أهل الكالم وتفريط الصوفية ِف العقليات( :وقد يقرتب من كل من الطائفتني
()2

بعض أهل احلديث ،تارة بعزل العقل عن حمل واليته ،وتارة مبعارضة السنن به) .
وقال بعد أن ذكر أن بيان الرسول  ألصول الدين جامع بني الطريقني السمعي والعقلي( :داللة
الكتاب والسنة على أصول الدين ليست مبجرد اخلرب ،كما تظنه طائفة من الغالطني من أهل الكالم
واحلديث والفقهاء والصوفية وغريهم ،بل الكتاب والسنة دال اخللق وهدياهم إىل اآليات والرباهني واألدلة
()3

املبينة ألصول الدين) .
بل إنه صرح -كما سبقت اإلشارة -بأن من يسمون كتبهم :أصول السنة والشريعة وحنو ذلك،
ويقدمون ِف هذه املصنفات ما يدل على وجوب االعتصام بالكتاب والسنة واحلديث وكالم السلف،
وجيعلون اإلميان بالرسول قد استقر فال حيتاج أن يبني األدلة الدالة عليه ،صرح -رمحه هللا تعاىل -بأن هؤالء
يلحقهم املالم كما يلحق املتكلمني ،حيث إهنم قصروا استدالهلم بالقرآن ِف جانبه السمعي دون جانبه
العقلي ،وأن هلم نصيبا من اإلعراض عن األصول اليت بينها هللا ِف كتابه ،كما هو حال املتكلمني ،وأن هذا
اإلعراض من الطائفتني من أعظم أسباب العداوة بينهما ،كما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :ف نسوا حظا يممما

()4
ذكيروا بييه فأ ْغريْنا ب ْي ن هم الْعداوة والْب ْغضاء إيىل ي ْويم الْ يقيام ية﴾ [املائدة. ]14 :

وِف بيان أن أهل السنة ال يطعنون ِف جنس األدلة العقلية كما قد يقع من بعض من ينتسب إليهم

يقول -رمحه هللا تعاىل( :-واعلم أن أهل احلق ال يطعنون ِف جنس األدلة العقلية ،وال فيما علم العقل
صحته ،وإمنا يطعنون فيما يدعي املعارض أنه خيالف الكتاب والسنة ،وليس ِف ذلك -وهلل احلمد -دليل
()5

صحيح ِف نفس األمر ،وال دليل مقبول عند عامة العقالء ،وال دليل َل يقدح فيه بالعقل) .
ويقول -رمحه هللا تعاىل( :-إذا كان الشرع قد دل على شيء ،أو أوجبه ،وقدر أن ِف العقل ما يوافق

( )1بيان تلبيس اْلهمية.536/2 :
( )2الفتاوى.339/3 :
( )3املرجع السابق.160/19 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى.161/19 :
( )5درء التعارض.194/1 :
120

()1

ذلكَ ،ل يضر ذلك ،وإن كان قد يستغىن عنه ،فال يطعن ِف صحته لالستغناء عنه) .
وِف الذب عن أهل احلديث والسنة ،ودفع ما ينبزهم به أهل الكالم من اإلعراض عن النظر العقلي
بالكلية يقول -رمحه هللا تعاىل( :-ومن العجب أن أهل الكالم يزعمون أن أهل احلديث والسنة أهل
تقليد ،ليسوا أهل نظر واستدالل ،وأهنم ينكرون حجة العقل ،ورمبا حكي إنكار النظر عن بعض أئمة
السنة ،وهذا مما ينكرونه عليهم.
فيقال هلم :ليس هذا حبق؛ فإن أهل السنة واحلديث ال ينكرون ما جاء به القرآن ،هذا أصل متفق
عليه بينهم ،وهللا قد أمر بالنظر واالعتبار والتفكر والتدبر ِف غري آية ،وال يعرف عن أحد من سلف األمة،
وال أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك ،بل كلهم متفقون على األمر مبا جاءت به الشريعة ،من النظر
والتفكر واالعتبار والتدبر وغري ذلك ،ولكن وقع اشرتاك ِف لفظ النظر واالستدالل ولفظ الكالم؛ فإهنم
أنكروا ما ابتدعه املتكلمون من باطل نظرهم وكالمهم واستدالهم ،فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم إلنكار
()2

جنس النظر واالستدالل) .
وبعد ،فاملقصود بيان حقيقة موقف السلف واألئمة من النظر العقلي ،وأهنم ال يذمونه مطلقا ،وإمنا
يذمون البدعي منه ،وهو ما عاد بالنقض على الشرعيات ،أما النظر العقلي الشرعي ،فهم أهله وأئمته،
كيف وقد وجاء األمر به صرحيا ِف القرآن والسنة.
وإمنا أطلت النقل هنا عن شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل ،-ملكانته العالية لدى العلماء ِف كل جمال،
ومتيزه ِف هذا اجملال خاصة ،مع أن كالمه ِف هذا املوضوع أكثر مما ذكرت بكثري ،وهو -رمحه هللا تعاىل-
ليس مبتهم ِف والئه للسنة ،واتباعه احملض للسلف ،وما يصدر منه من نقد لبعض املنتسبني للسلف ممن
قصر ِف النظر العقلي ،فهو أحرى بالقبول مما قد يصدر من غريه.
وممن حنا منحى شيخ اإلسالم هذا ِف التأكيد على غنية املنهج السلفي بالدالئل العقلية ،والكشف
عن حقيقة موقف السلف من النظر العقلي :اإلمام ابن الوزير اليماين -رمحه هللا تعاىل ،-وال يبعد أن
يكون متأثرا ِف هذا بشيخ اإلسالم ،ومن مهم كالمه ِف ذلك قوله ..( :أهل احلديث واألثر ،وأتباع السنن
والسلف ،الذين ينهون عن اخلوض ِف علم الكالم ،وال حيتجون على مذهبهم إال مبا عرفته عقوهلم من غري
تقليد ،مما علمه هللا تعاىل رسله ،وسائر عباده من األدلة ،وكيفية االستدالل ،وال ينظرون إال فيما أمرهم أن
ينظروا في ه ،كما أن طلبة علم النظر يتعلمون من كتب شيوخهم من غري تقليد ،فكذلك أهل األثر ينظرون
من غري تقليد ِف كتاب هللا ،ويستدلون بذلك ،ومبا جرى من رسول هللا  وأصحابه ،وسلف األمة اجملمع
على صالحهم من االستدالل به على هللا تعاىل ،وعلى نبوة أنبيائه) ،إىل أن قال( :فهؤالء كتاهبم القرآن،
( )1املرجع السابق.39/9 :
( )2الفتاوى.65 ،55/4 :
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وتفسريهم األخبار واآلثار ،وال يكاد يوجد هلم كتاب ِف العقيدة ،فإن وجد فالذي فيه إمنا هو مبعىن الوصية
ي
االستدالل
احملضة بالرجوع إىل الكتاب والسنة ،وهم ال يعنون بالرجوع إليهما نفي النظر ،وترك العقل و
البتة ..وإمنا ينكرون من علم النظر أمرين:
أحدمها :القول بأن النظر فيما أمر هللا تعاىل بالنظر فيه وجرت به عادة السلف غري مفيد للعلم ،إال
أن يرد إىل ما ابتدع من طريق املتكلمني ،بل هو عندهم كاف شاف وإن خالف طرائق املتكلمني.
وثانيهما :أهنم ينكرون القول بتعني طرائق املنطقيني واملتكلمني للمعرفة ،وجتهيل من َل يعرفها
()1

وتكفريه) .
ويقول -رمحه هللا تعاىل( :-وأهل السنة ال ينكرون النظر ،بل أهل املعارف الضرورية ،وإمنا ختتلف
الناس ِف النظر النافع دون الضار ،فعند أهل السنة أن النظر النافع :هو فيما أرشد هللا تعاىل إىل النظر فيه،
من معجزات األنبياء وبدائع املصنوعات ،على منهاج األنبياء وأصحاهبم ،وهذا القدر من النظر نافع
بإمجاع األمة من احملدثني واملتكلمني ،والذي خيتص به أهل الكالم خمتلف فيه ،واجملمع عليه أوىل من
()2

املختلف فيه) .
وقال ِف موضع آخر عن علماء السلف( :إهنم ما جهلوا هذه العلوم الضرورية ،واملعارف األولية ،اليت
ال خيلو مكلف من معرفتها ،وإن كانوا ما حفظوا اصطالح أهل العقول من جمرد أَسائها االصطالحية ،ولو
كانوا ممن جهل جليات العقليات ،ما صح منهم استنباط اخلفيات ِف الفقهيات ،فإليهم املنتهى ِف الذكاء
وصفاء األذهان ،ومعرفة الربهان وحفظ السنة والقرآن ،ولكن العبارات خمتلفة ...ولكل أهل فن عرف
()3

()4

واصطالح ،كما ذلك لكل أهل زمن وبلد)  .وكالمه -رمحه هللاِ -ف هذا الباب يطول ذكره .
وإذا كانت هذه هي حقيقة موقف السلف من العقل وداللته ،فال يعين هذا أنه من الضرورة أن يكون
ألكثر أئمة السلف كالم ِف أصول الدين باألدلة العقلية ،فنحن نعلم أنا إذا رجعنا إىل أقوال أئمة السلف
املأثورة ِف كتب السنة ،فإنا جندها ال تعدو الوصية بلزوم الكتاب والسنة ،كما أشار ابن الوزير ِف كالمه
السابق ،لكن يوجد ِف كالم بعضهم من ذلك بقدر ما دعت إليه احلاجة ،من الرد على املالحدة والزنادقة
واملعطلة ،كما ِف كالم اإلمام أمحد -رمحه هللاِ -ف الرد على الزنادقة ،وكما ِف كالم عثمان بن سعيد
الدارمي ،وابن قتيبة ،وابن جرير الطربي ،وغريهم من أئمة السلف ،وأشهرهم وأكثرهم كالما ِف ذلك اإلمام

( )1العواصم والقواصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم.334-332/3 :
( )2املرجع السابق.94/4 :
( )3العواصم والقواصم.347/4 :
( )4انظر :املرجع السابق.441 ،440/3 :
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()1

أمحد -رمحه هللا تعاىل-؛ ألنه ابتلي مبخالفي السنة فدعته احلاجة إىل ذلك .
وعلى كل حال :فالقوم استغنوا مبا ِف القرآن من هذا النوع من الدالئل الشرعية ،عن أن يتكلفوا
غريها ،ورأوا أن من َل يكفه القرآن فمن العبث االشتغال باالحتجاج عليه ،وقد قال هللا تعاىل﴿ :فبيأ يي
ح يد ٍ
يث ب ْعده ي ْؤيمنون﴾ [املرسالت.]50 :

( )1انظر :درء التعارض البن تيمية .176 ،170 ،167 ،166 ،154/7 :ونقض التأسيس له.537/2 :
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املبحث الثالث

اْليـمان والنظر العقلي
سبقت اإلشارة إىل أن من مظاهر إفراط املتكلمني ِف النظر العقلي :توقيف أكثرهم صحة اإلميان أو
كماله الواجب على حتصيل النظر العقلي ،على اختالف بينهم ِف القدر املصحح أو املكمل منه لإلميان،
()1

وِف تكفري املقلد التارك للنظر ،أو االكتفاء بتفسيقه ،تبعا العتبار النظر شطرا أو شرطا لإلميان .
وقد ذكر شارح اْلوهرة أن حاصل اخلالف ِف إميان املقلد ستة أقوال:
األول :عدم صحته ،فيكون كافرا.
الثاين :صحته مع كونه عاصيا برتك النظر ،سواء أكان أهال له أم ال.
الثالث :صحته مع كونه عاصيا برتك النظر مع أهليته له ،أما إن َل يكن أهال للنظر فال يكون
عاصيا.
الرابع :أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إميانه.
اخلامس :صحة إميانه مطلقا ،والنظر شرط كمال.
السادس :صحة إميانه ،وحرمة النظر ،قال :وهو حممول على املخلوط بالفلسفة.
()2

ورجح القول الثالث .
وأقرب هذه األقوال إىل مذهب أهل السنة :القوالن اخلامس والسادس ،لكن على غري ما أراد ،فليس
شرط الكمال عندهم النظر الكالمي ِف األدلة البدعية ،وإمنا هو النظر الشرعي ِف اآليات األفقية والنفسية
والقرآنية ،كما أن النظر احملرم عندهم هو النظر الباطل ،سواء كان خملوطا بالفلسفة أو بالكالم أو بغري
ذلك من مناهج املبتدعة.
ويقرتب بعض املتكلمني من مذهب السلف ِف تصحيح إميان العوام املقلدين ،وجعل النظر شرط
()3

كمال  ،إال أنه خيالفه ِف املراد بالنظر ،فالنظر عنده يكون ِف األدلة الكالمية ال األدلة الشرعية.

( )1انظر :مثال شرح األصول اخلمسة لعبد اْلبار املعتزيل :ص ،67وأصول الدين للبغدادي :ص ،254وتبصرة األدلة
للنسفي ،31-25/1 :واملواقف :ص ،28وشرح أم الرباهني :ص 62 ،61مع حاشية الدسوقي .وشرح اْلوهرة:
ص.36-34
( )2انظر :شرح اْلوهرة :ص.35 ،34
( )3انظر :األربعني ِف أصول الدين للغزايل :ص ،20وإيثار احلق على اخللق البن الوزير :ص.64 ،23
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وليس املقصود هنا بسط هذه املسألة وذكر املذاهب فيها ،والنظر ِف أدلتها ومناقشتها ،وإمنا املقصود
التنبيه إىل إفراط كثري من أهل الكالم ِف إجياب النظر العقلي ،وأن هذا خمالف للكتاب والسنة ،ولعقيدة
أهل السنة واْلماعة وسلف األمة ،الذين توسطوا ِف هذه املسألة -كما هو منهجهم ِف سائر املسائل-
بني املغالني واملقصرين.
كما أن من مقصودنا التنبيه إىل أن ما ينسبه بعض أهل الكالم إىل السلف من القول حبرمة النظر
مطلقا غري صحيح ،وأن احملرم عندهم إمنا هو النظر البدعي؛ أي :النظر ِف دالئل املتكلمني املبتدعة،
كدليل اْلواهر واألعراض ،وغريه من الدالئل البدعية ،واليت جيعلوهنا أصول دينهم ،ويوجبون النظر فيها
على كل مكلف ،بل جيعلونه أول الواجبات ،ويقدمونه على اإلميان ،أما النظر الشرعي ِف الدالئل الشرعية
املبثوثة ِف آيات اآلفاق واألنفس ،وِف آيات الكتاب ،فهو عند السلف من أعظم أسباب اإلميان ،لكنهم
ال يوقفون صحة اإلميان عليه ،وال جيعلونه أول الواجبات ،بل أول الواجبات على املكلف هو عبادة هللا
وحده ،واإلميان به وبرسله.
وقد أمجع املسلمون على أن النب َ ل يكن يطلب من املؤمنني إظهار األدلة على صحة إمياهنم،
كما أنه َل يكن يناظر الكفار قبل قتاهلم ،وإمنا كان يدعوهم إىل اإلميان والتوحيد رأسا ،ولو اعتذر الكفار
()1

بعدم وضوح األدلة العقلية ،وطلبوا اإلمهال حىت ينظروا فيها ملا عذرهم .
كما أن مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم أن النب  إذا أخرب أمته بشيء من أنباء الغيب،
كصفات هللا تعاىل  ،فإنه َل يرد منهم أال يؤمنوا بذلك إال بعد قيام دليل آخر عليه غري خربه ،بل إنه
يوجب عليهم التصديق به مباشرة ،وإن َل يعلموه بعقوهلم ،فإن َل يصدقوا الرسول ِف ذلك مبجرد إخباره
()2

به ،أو ترددوا ِف تصديقه َل يكونوا مؤمنني بالرسالة .
واحلقيقة أن من حكم عقله ِف أخبار الرسول ،فال يقبل منها إال ما علمه بعقله ،أنه ال فرق عنده بني
وجود الرسول وأخباره ،وبني عدم الرسول وأخباره ،قد أشبه حاله من قال هللا تعاىل عنهم﴿ :قالوا ل ْن ن ْؤيمن
()3
اَّلل أ ْعلم حْيث ْجيعل يرسالته﴾ [األنعام. ]124 :
اَّللي م
ح مىت ن ْؤتى يمثْل ما أ يويت رسل م
واملقصود أن األدلة النقلية متواترة ومتظاهرة على أن اإلميان بالرسول  ومبا جاء به من أنباء الغيب
غري متوقف على حتصيل النظر العقلي ،بل الواجب شرعا املباشرة بالدخول ِف اإلميان والتوحيد ،ومن قال
غري ذلك ففيه شبه بقوم نوح ،حيث قالوا له فيما قصه هللا تعاىل﴿ :وما ن راك اتمب عك إيمال الم يذين ه ْم أر ياذلنا

( )1انظر :العواصم والقواصم البن الوزير.77 ،76/4 :
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل 336/5 :وشرح األصفهانية :ص.12
( )3انظر :شرح األصفهانية :ص.12
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()1
ب يادي المرأْ يي﴾ [هود .]27 :قال البغوي( :معناه :اتبعوك ظاهرا ،من غري أن يتدبروا ويتفكروا باطنا) .

وقال ابن الوزير( :وهذا الذي ذموهم به هو عني ما ميدحون به ،فإن احلق الظاهر ال حيتاج إىل روية
()2

وال فكر وال نظر ،بل جيب اتباعه واالنقياد إليه مىت ظهر) .
وال يعين هذا أن النظر العقلي على الوجه الشرعي غري مطلوب شرعا ،أو أنه ال أثر له ،بل هو من
أعظم العبادات والقربات ،وليس صاحب النظر والتفكر واالعتبار كغريه ِف مراتب اإلميان ،بل إن النظر قد
يكون واجبا ِف حق بعض الناس دون بعض ،كمن حيصل له شبهة ِف أمر ما ،خيشى منها فساد الدين،
وال تزول هذه الشبهة إال بالنظر واالستدالل ،فالواجب إزالة هذه الشبهة ،وما ال حيصل الواجب إال به
فهو واجب.
والنظر مع اإلميان هو التفكر والتدبر الذي أمر هللا تعاىل به ِف كتابه الكرمي ،وأمر به رسوله -عليه
الصالة والسالم ،-وهذا قد يقال :إن األمر فيه للوجوب ،كما دل عليه ما رواه ابن حبان بسنده عن
عائشة رضي هللا عنها أن النب  قال عن آيات آل عمران
()4

()3

وقد تضمنت ذكر خلق السموات

واألرض> :ويل ملن قرأها وَل يتدبرها< .

وكما دلت على ذلك صيغة األمر ِف حنو قوله تعاىل﴿ :ف ْلي ْنظ ير ْي
اإلنْسان إيىل طع يام يه﴾ [عبس.]24 :
لكن الفرق بني هذا النظر وبني النظر الذي يوجبه املتكلمون من وجهني:
األول :أن هذا نظر مع اإلميان بل هو إميان ،ونظر املتكلمني نظر قبل اإلميان.

الثاين :أن هذا نظر ِف دليل شرعي ،وذاك نظر ِف دليل بدعي.
هذا وقد يعرتض أهل البدع ،من أصحاب النظر الكالمي ،أو من أصحاب التجرد والرياضة ،على
أهل السنةِ ،ف جعلهم اإلميان ابتداء أول الواجبات على املكلف ،بأن يقولوا :من أين لنا صحة هذا
اإلميان حىت يصري أصال ينبين عليه االعتقاد؟ فنحن إمنا أتعبنا أنفسنا التعب الطويل لتقرير هذا األصل؛ ألن
()5

ما ال تتم معرفة هللا ورسوله إال به فمعرفته ال بد أن تتقدم على ذلك ،وإال لزم الدور؟ .
وقد ذكر شيخ اإلسالم -رمحه هللا -هذا االعرتاض ،وأجاب عليه بالوجوه التالية:
األول :املعارضة باملثل :فيقال ملن سلك الطريقة الكالمية أو الطريقة الرياضية :من أين لك ابتداء أن
( )1معاَل التنزيل.380/2 :
( )2العواصم والقواصم.334/3 :
( )3انظر :سورة آل عمران ،اآليات.194-190 :
( )4انظر :اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ،كتاب الرقائق ،باب التوبة ،بتحقيق شعيب األرناؤط )387/2( ،رقم
( )620وقال احملقق :إسناده قوي على شرط مسلم ،وأخرجه أبو الشيخ ِف أخالق النب :ص.201 ،200
( )5انظر :املغين ِف أبواب التوحيد والعدل لعبد اْلبار املعتزيل 527/12 :وجمموع الفتاوى البن تيمية.69/2 :
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هذه الطريقة موصلة إىل املراد؟
والواقع أنه ليس معه إال جمرد إخبار خمرب أنه سلك هذا الطريق فوصل ،أو خاطر يقع ِف قلبه أن هذا
الطريق موصل ،فإذا كان ال بد ِف الطريقة القياسية والعلمية من تقليد ِف األول ،فالطريقة اإلميانية إذا فرض
أهنا كذلك َل يقدح ذلك فيها ،وتكون هي أوىل باالتباع ،إذ ال طريق إال هي ،أو ما يفضي إليها ،أو
يقرتن هبا ،فهي شرط قطعا ِف درك املطلوب ،وما سواها ليس بشرط ،بل قد يعرتيه الفساد فيحصل به
()1

الشقاء األعظم .
الثاين :أن سالك الطريقة القياسية أو الرياضية ال يعرف صحتها ،وأهنا موصلة ،حىت تفضي به إىل
املعرفة ،وأما قبل ذلك فهو ال يعرف ،والطريقة اإلميانية أقل أحواهلا أن تكون كذلك؛ فإنه إذا أخذ اإلميان
باهلل ورسله مسلما ،ونظر ِف موجبه ،وعمل مبقتضاه ،حصل له بأدىن سعي مطلوبه من معرفة هللا ،وأن
الطريق اليت سلكها صحيحة ،فإن نفس تصديق الرسول فيما أخرب به عن ربه وطاعته يقرر عنده علما
()2

يقينيا بصحة ذلك ،أبلغ من طريقي النظر والرياضة .
الثالث :أن اإلقرار باهلل تعاىل قسمان :فطري ،وإمياين؛ فاألول ثابت ِف الفطرة ،ال حيتاج إىل دليل،

بل هو أرسخ املعارف؛ وأما الثاين فيكون بأدىن نظر فيما جاء به الرسول  ،أو ِف حاله ،أو ِف آياته ،أو
حنو ذلك ،وهذا حيصل العلم بالنبوة أقوى بكثري مما حتصله املطالب القياسية والوجدية من األمور اإلل هية،
مث إذا قوي النظر ِف أحوال الرسول حصل من اليقني الضروري الذي ال ميكن دفعه ما يكون أصال
()3

راسخا .
الرابع :يقال ملن يطلب املعرفة اخلاصة -اليت ميتاز فيها العلماء والعارفون عن العامة -من إحدى
هاتني الطريقتني املبتدعتني :إن كنت عاملا بصدق الرسول فكيف تدع االستدالل مبا جاء به ،واالقتداء به
إىل طريق االبتداع ،وقد أكمل هللا تعاىل له الدين ،وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء؟

()4

.

اْلامس :أكثر من سلك الطريقني املنحرفني َل يعتقد أن هناك طريقا ثالثا ،فال يهتدون إىل الطريقة

اإلميانية النبوية ،وال يعرفوهنا ،وال يظنوهنا طريقة إىل مطلوهبم ،وذلك لعدم وجود من سلكها ِف اعتقادهم،
()5

أو كبتوا نفوسهم عنها ظلما .
السادس :طريقتا النظر والرياضة ليستا باطال حمضا ،بل يفضي كل منهما إىل حق ما ،لكن ليس هو
( )1انظر :جمموع الفتاوى.71-69/2 :
( )2انظر :املرجع السابق.72/2 :
( )3انظر :املرجع السابق.72/2 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى.73 ،72/2 :
( )5انظر :املرجع السابق.73/2 :
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احلق الواجب ،وكثريا ما يقرتن معه الباطل ،فال حيصل بكل منهما مبجرده أداء الواجب ،وال اجتناب احملرم،
وال حتصالن املقصود الذي فيه سعادة العبد ،من جناته ونعيمه ،وذلك أن الطريقة القياسية ال تعطي إال أمرا
كليا ال مينع الشركة ،وأما الرياضية الذوقية فتعطي انقياد القلب وخضوعه إىل الصانع املطلق ،فمجرد النظر
والعمل -جمتمعني ومنفردين -ال حيصالن إال أمرا جممال كما هو الواقع ،وذلك صحيح ،فإن ثبوت األمر
اجململ حق ،فإن ضما إىل ذلك العلم النبوي املفصل حصل اإلميان النافع ،وزال ما خياف من سوء عاقبة
()1

ذينك الطريقني .
وهكذا يظهر لنا أن اإلميان عند أهل السنة واْلماعة غري مبتوت الصلة بالنظر العقلي ،كما قد يظن
بعض املتكلمني ،بل هو من أعظم أسبابه ،لكن بشرط أن يكون نظرا ِف دليل صحيح.

( )1انظر :املرجع السابق.78-74/2 :
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الباب الثاين
األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد
وفيه ستة فصول:
الفصل األول:
أدلة وجود هللا تعاىل.
الفصل الثاين:
أدلة توحيد الربوبية.
الفصل الثالث:
أدلة الكمال والتنزيه.
الفصل الرابع:
أدلة توحيد العبادة.
الفصل اخلامس:
دالئل النبوة.
الفصل السادس:
أدلة البعث واْلزاء.
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الفصل األول
أدلة وجود هللا تعاىل
املبحث األول
الفطرة

املطلب األول
إثبات وجود هللا تعاىل ِف القرآن بني الفطرة والنظر
ال خالف بني السلف واخللف ِف أن اإلقرار بوجود هللا تعاىل أصل سابق لكل أصل عقدي ،وإمنا
اخلالف بينهم ِف طريق حصوله.
ومذهب السلف أن معرفة هللا تعاىل فطرية ضرورية ،ال تتوقف على نظر واستدالل ،إال عند فساد
الفطرة بطارئ ما ،فعندها تكون نظرية ِف حق من فسدت فطرته ،لكن تسلك ِف هذا النظر الطرق
الشرعية دون البدعية ،على حنو ما سيأيت إن شاء هللا تعاىل.
ومراد السلف بفطرية املعرفة باخلالق إمنا هو املعرفة اإلمجالية ،أما التفصيلية فال سبيل إليها سوى
()1

بالوحي .
وخالفهم اخللف ِف هذا األصل ،فقالوا :إن معرفة اخلالق نظرية .وأوجبوا بذلك النظر على عامة
املكلفني ،ورتبوا على ترك ذلك التكفري أو التفسيق على حنو ما سبق ذكره .وهذا النظر الذي أوجبه اخللف
على كل مكلف ،وجعلوا معرفة اخلالق مرتتبة عليه :إمنا هو نظر ِف أدلة مبتدعة ،ليست مأخوذة من
الكتاب والسنة ،وَل يعرفها سلف األمة.
والسلف ِف قوهلم بفطرية معرفة اخلالق ال ينكرون االستدالل على وجود هللا تعاىل بإطالق ،فهم
يعلمون أكثر من غريهم قدر ما ِف القرآن من ذلك ،كما َل يغب عنهم ما ِف القرآن من ذكر منكري
()2

اخللق -جل وعال ،-كنمرود

()1

وفرعون

والدهرية ،وإمنا ينكرون ما يذهب إليه أهل الكالم من جعل

( )1انظر :بيان تلبيس اْلهمية البن تيمية.248/1 :
( )2هو ملك زمانه منرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ،معاصر لنب هللا إبراهيم -عليه السالم ،-ادعى الربوبية
وكذب بدعوة إبراهيم فأهلكه هللا .انظر :تاريخ الطربي.174-172/1 :
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النظر طريقا لتحصيل أصل املعرفة باخلالقِ ،ف حق مجيع الناس دون تفصيل.
ويعترب السلف ما ورد ِف القرآن الكرمي من األمر بالنظر ِف ملكوت السموات واألرض ،وما خلق هللا
من شيء ،من أعظم أسباب زيادة اإلميان واليقني ،كما هو شأن اخلليل -عليه السالم -إذ قال﴿ :ر يب
أيريين كْيف ْحتيي الْم ْوتى قال أوَلْ ت ْؤيم ْن قال ب لى ول يك ْن لييطْمئي من ق ْليب﴾ [البقرة.]260 :
يقول أبو املظفر السمعاين -فيما نقله عنه السيوطي( :-وعلى أننا ال ننكر النظر بقدر ما ورد به
()2

الكتاب والسنة ،لينال املؤمن بذلك زيادة اليقني ،وثلج الصدر ،وسكون القلب. )...
كما أن النظر ِف هذه اآليات فيه أعظم شفاء وأحسن دواء ملن فسدت فطرته ،فوقع ِف إنكار اخلالق
جل وعال ،-أو غري ذلك مما خيالف الفطر السليمة.يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ( :املعرفة وإن كانت ضرورية ِف حق أهل الفطرة السليمة ،فكثري من
()3

الناس حيتاج فيها إىل النظر ،واإلنسان قد يستغين عنه ِف حال ،وحيتاج إليه ِف حال) .
()4

وهذا النظر ِف حال فساد الفطرة قد يكون واجبا ،إذا َل يكن صالحها إال به .
وعند تأمل الدالئل العقلية على وجود هللا تعاىل ،الواردة ِف الكتاب والسنة ،واملتمثلة ِف دالئل
األنفس واآلفاق ،جند أهنا سيقت أصال لتقرير قضيتني:
األوىل :إفراد هللا تعاىل بالعبادة.
والثانية :اإلميان بالبعث واْلزاء.

وجند أن إثبات وجود هللا تعاىل يأيت ضمنا ِف الدالئل املسوقة لتقرير هاتني القضيتني ،وال تكاد جتد
آية متضمنة إلثبات وجود هللا ،إال وتكون مسوقة أصال إما للداللة على توحيد العبادة ،أو على البعث
واْلزاء.
وميكن أن يستثىن من هذه القاعدة آيات معدودة ،جاء فيها قصد االستدالل على الربوبية جليا،
اخلاليقون﴾ [الطور ،]35 :واآليات اليت ِف ذكر مناظريت
وهي قوله تعاىل﴿ :أ ْم خليقوا يم ْن غ ْيري ش ْي ٍء أ ْم هم ْ
()5

إبراهيم وموسى -عليهما السالم ،-مع النمرود وفرعون .

( )1قيل :اَسه الوليد بن مصعب بن معاوية كان فرعون مصر ِف زمن نب هللا موسى -عليه السالم ،-وهو ممن ادعى
الربوبية كما أخرب القرآن ،فأهلكه هللا بالغرق ،انظر :تاريخ الطربي ،231/1 :وهتذيب األَساء واللغات للنووي:
.49/2
( )2صون املنطق :ص171
( )3درء تعارض العقل والنقل.304/3 :
( )4انظر :املرجع السابق.358/8 :
( )5انظر :سورة البقرة 258 :وسورة الشعراء.28-23 :
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وكذلك الشأن بالنسبة لدالئل توحيد الربوبية ،فإن املتأمل ال يكاد يقف على آية تقتصر على الداللة
عليه دون أن تتضمن الداللة على توحيد العبادة ،وال ميكن أن يعد هذا إمهاال أو قصورا ِف االستدالل على
وجود هللا تعاىل ،وذلك لألمور التالية:
أوال :أن املستند األكرب املعول عليه ِف هذه القضية هو املعرفة الفطرية ،فكل إنسان يعرف من نفسه
ً

ضرورة أنه خملوق مدبر ،وإمنا وقع الكفر وإنكار الصانع من بعض الناس لفساد فطرهم ،إما باجتيال
الشياطني ،أو بفعل املربني ،أو بغري ذلك من مفسدات الفطرة ،اليت ورد الشرع بالتحذير منها.
واملالحظ على غالب ما ورد ِف القرآن من دالئل الربوبية ،أنه جاء ِف صورة التنبيه والتذكري ،وإثارة
الفطر والعقول ،وذلك أن معرفة اخلالق واإلقرار بربوبيته ،بل وإرادته بالتأله وحمبته ،كل ذلك كامن ِف
أعماق الفطرة ،وإمنا كان دور الدالئل املبثوثة ِف ما خلق هللا من شيء ،وما ورد من التنبيه إليها ِف اآليات
القرآنية ،أن تستثري هذه الفطرة من مكامنها ،وتزيل ما ران عليها ،فحال بينها وبني مقتضاها.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل( :-ليس ِف الرسل من قال أول ما دعا قومه :إنكم
مأمورون بطلب معرفة اخلالق ،فانظروا واستدلوا حىت تعرفوه ،فلم يكليفوا أوال بنفس املعرفة ،وال باألدلة
املوصلة إىل املعرفة ،إذ كانت قلوهبم تعرفه وتقر به ،وكل مولود يولد على الفطرة ،لكن عرض للفطرة ما
غريها ،واإلنسان إذا ذكر ذكر ما ِف فطرته ،وهلذا قال هللا ِف خطابه ملوسى﴿ :ف قوال له ق ْوال لينا لعلمه
ي تذ مكر﴾ [طه ]44 :ما ِف فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ،ويعرف إنعامه عليه ،وإحسانه إليه ،وافتقاره
()1

إليه ،فلذلك يدعوه إىل اإلميان) .
والذين بلغ هبم فساد الفطرة إىل حد إنكار الربوبية بالكلية إمنا هم أفراد قالئل ،وطوائف حمدودة على
()2

مدى التاريخ  ،وهم مع ذلك ِف حقيقة األمر إمنا جيحدون ما تقر به نفوسهم وتعرفه قلوهبم ،فاالشتغال
بنقض دعوى هؤالء دون جتاوزها إىل تقرير توحيد العبادة والنبوة واملعاد -وهي العقائد اليت هبا جناهتم
وفالحهم ِف الدنيا واآلخرة -ضرب من جماراة السفهاء ،ينزه عنه كالم رب العاملني ،وحيمل ما ورد ِف
القرآن من ذلك على قلته -كمناظريت فرعون ومنرود -على أنه من باب دفع الصائل ،وإقامة احلجة،
وإمخاد اخلصم املعاند ،وإلقامه احلجر ،ال من باب الدعوة إىل اإلميان املنجي ِف اآلخرة؛ فإن ذلك ال يكون
إال مع توحيد العبادة.
ثانيا :أن ما ِف القرآن من دالئل توحيد األلوهية واملعاد :فيها أعظم غنية ِف هذا الباب ،وكوهنا
( )1جمموع الفتاوى.238/16 :
( )2ال ينتقض هذا مبوجة اإلحلاد احلديثة ِف الغرب ،فلها ظروفها اخلاصة ،اليت تؤكد أهنا إمنا كانت ثورة اجتماعية على
ظلم الكنيسة واستغالهلا الدين ،لذلك َل تلبث هذه املوجة أن احنسرت ،وال سيما ِف املعسكر الشرقي ،حيث كان
اإلحلاد إحلاد سلطة ال ميثل الشعوب ،بدليل عودة اْلمهوريات السوفياتية إىل االنتساب لإلسالم بعد اهنيار االحتاد.
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مسوقة أصال للداللة على التوحيد أو املعاد ،أو غري ذلك ،ال مينع من االستدالل هبا على هذا املطلب؛
فإهنا تدل عليه من طريق التضمن ،بشرط أال يتوقف بداللتها عند هذا املطلب ،ويهمل ما سيقت له
()1

أصال ،من إثبات توحيد اإلهلية واملعاد ،كما وقع ِف ذلك املتكلمون .
ثالثًا :أنه ليس ِف إقرار الناس بوجود هللا تعاىل متمدح ،فإن إبليس يشاركهم ِف ذلك بأت املعرفة ،وال

يرتتب على ذلك إميان ِف الدنيا وال جناة ِف اآلخرة ،وإمنا اإلميان والنجاة ِف التزام مقتضى هذا اإلقرار
الفطري ،بتحقيق التوحيد واخللوص من الشرك ،فكان املناسب االشتغال مبا يتعلق به الفالح ِف الدنيا
واآلخرة ،ويتضمن األول ،دون االشتغال مبا ال مدحة فيه ،وال جناة ترتتب عليه ،مع كونه ال يتضمن الثاين،
وال يؤدي غرضه.
وباعتبار ما سبق ،يتجلى لنا السبب ِف ندرة النصوص الشرعية املقتصرة ِف داللتها على إثبات ربوبية
هللا عز وجل ،أو إثبات وحدانيته ،دون جماوزة ذلك إىل تقرير توحيد العبادة والبعث والنبوة.
ولعل فيما قدمت ما يربر ذكر املعرفة الفطرية أهم وأول دليل شرعي على وجود هللا عز وجل ،ضمن
حبث مقتصر على األدلة العقلية دون السمعية ،ومما يربر ذلك أيضا االعتبارات التالية:
أوال :أن دليل الفطرة وإن َل يكن عقليا يأخذ صورة من صور االستدالل العقلي املتنوعة ،كالسرب
()2

والتقسيم ،وقياس األوىل  ،فليس هو أيضا دليال َسعيا تتوقف داللته على ثبوت الرسالة.
ثانيا :أن املعرفة الفطرية هي األصل واألساس لألدلة العقلية ،وذلك أن املعرفة الفطرية تتناول أمرين:

األول :العلوم األولية البدهية املغروزة ِف كل نفس ،واليت ال تفتقر إىل استدالل ،بل إليها مرجع كل
استدالل ،وهي حمل اتفاق بني مجيع العقالء ،مثل :أن النقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان ،وأن اْلزء أصغر
من الكل ،وأن احلادث ال بد له من حمدث ،وما ماثل ذلك من العلوم اليت ال تقبل التشكيك وال حتتمل
()3

القدح ،وال يوثق بشيء إطالقا إن أمكن إنكارها ،أو القدح فيها .
الثاين :تلك القوة الكامنة ِف النفس ،اليت تقتضي احلق وإرادته وطلبه ،وإيثاره على الباطل ،فهي
معلومة لدى كل إنسان سوي الفطرة ،ومن أعظم احلق الذي تعرفه وتطلبه وتريده :أن هلا خالقا بارئا
()4

مصورا ،يستحق عليها احملبة والشكر على اإلجياد واإلمداد .
( )1من نقاط املفارقة الرئيسة بني منهج السلف ،ومنهج املتكلمني ِف العقائد :إمهاهلم التام لتوحيد العبادة ،الذي هو
قطب الرحى ِف دعوة الرسل ،فال يتعرض له املتكلمون ِف كتبهم ،وينشغلون عنه مبا يعرفه الناس فطرة ،من وجود هللا
تعاىل ووحدانيته.
( )2سبق التعريف هبذه املصطلحات :ص .128 ،152
( )3انظر :الفصل البن حزم.40/1 :
( )4انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.458/8 :
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فبهذين األمرين تقوم قائمة الدليل العقلي ،فمواده مرجعها أخريا إىل هذه العلوم الفطرية اليت خلقها
هللا ِف النفس البشرية ،وعليها بناء العلوم واملعارف ،كما أن تأثري الدليل العقلي ِف النفس مهما كانت قوته
ووضوحه ،وإخضاعه النفس لداللته ،إمنا حيصل مبا ِف النفس من فطرة على قبول احلق وإرادته وطلبه.
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املطلب الثاين
داللة الفطرة على وجود هللا تعاىل
املراد بقولنا :إن معرفة هللا فطرية :أن كل إنسان يولد على صفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبرا،
()1

وتستوجب معرفته إياه ،وتأهله له .
وهذه الصفة ذاهتا هو القوة املغروزة ِف اإلنسان ،اليت تقتضي اعتقاده للحق دون الباطل ،وإرادته
للنافع دون الضار ،وإذا كان قد علم بالرباهني اليقينية القاطعة أن وجود اخلالق هو أعظم احلقائق ،وأن
معرفته والتأله له أعظم املنافع ،فإنه يتعني بذلك أن يكون ِف الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع واإلميان
()2

به .
وقد جاء التنبيه إىل هذه املعرفة ِف عدة مواضع من القرآن والسنة ،أذكر فيما يلي أمهها:
 -1قوله عز وجل﴿ :وإي ْذ أخذ ربك يم ْن ب يين آدم يم ْن ظهويريه ْم ذ يريمت ه ْم وأ ْشهده ْم على أنْف يس يه ْم أل ْست
بيربيك ْم قالوا ب لى ش يه ْدنا أ ْن ت قولوا ي ْوم الْ يقيام ية إينما كنما ع ْن هذا غافيليني * أ ْو ت قولوا إيممنا أ ْشرك آباؤنا يم ْن ق ْبل
صل ْاآلي ي
وكنما ذ يريمة يمن ب ع يد يهم أف ت هليكنا يمبا ف عل الْمب يطلون * وكذليك ن ف ي
ات ولعلمه ْم ي ْريجعون﴾ [األعراف:
ْ ْ ْ ْ
ْ
.]174-172
وِف املراد باألخذ واإلشهاد قوالن للمفسرين:
األول :ما جاءت به السنة من أن هللا تعاىل مسح على ظهر آدم -عليه السالم ،-فاستخرج منه
()3

ذريته ،فأشهدهم على أنفسهم بربوبيته ،فأقروا له بلسان املقال  ،وهذا قول مجهور املفسرين من أهل
()4

األثر .
الثاين :أن املراد باألخذ واإلشهاد خلقهم على الفطرة ،املتضمنة اإلقرار باخلالق ،والشهادة له
( )1اعتمدت هنا ما دل عليه القرآن والسنة من أن املراد بالفطرة اإلسالم ،وأعرضت عن ذكر اخلالف أو اإلشارة إليه؛
ألن الغرض هنا إمنا هو بيان الناحية العقلية ِف داللة الفطرة ،ومن أراد التوسع فلرياجع اجمللد الثامن من درء تعارض
العقل والنقل البن تيمية ،والباب الثالثني من شفاء العليل البن القيم.
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،458/8 :وشفاء العليل البن القيم :ص.500
( )3انظر :املسند ،272 ،45 ،44/1 :واملوطأ ،899 ،898/2 :وسنن أيب داود ،)4703( :والرتمذي،)3075( :
و( ،)3078وغريها من املواضع ،وشرح الطحاوية بتحقيق الرتكي واألرناؤوط.308-303/1 :
( )4انظر :الروح البن القيم :ص.228
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بالربوبية ،فاإلشهاد واإلقرار على هذا القول حاصالن بلسان احلال ،ال بلسان املقال.
وقد ذكر اإلمام ابن القيم عشرة وجوه ِف نظم اآلية تدل على رجحان القول الثاين ،أمهها أنه تعاىل
قال﴿ :وإي ْذ أخذ ربك يم ْن ب يين آدم﴾ ،وَل يقل :من آدم ،مث قال ﴿ :يم ْن ظهويريه ْم﴾ وَل يقل :من ظهره ،مث
()1
قال﴿ :ذ يريمت ه ْم﴾ باإلفراد ِف قراءة بعض السبعة ،و﴿ذرياهتم﴾ باْلمع ِف قراءة بعضهم اآلخر  ،وَل يقل:
()2
ذريته ،مث قال﴿ :وأ ْشهده ْم على أنْف يس يه ْم﴾ ،والشاهد ال بد أن يكون ذاكرا ملا شهد به .
فإذا أخذنا هبذا القول للوجوه اليت ذكرها ابن القيم ،فإن معىن اآلية يكون حينئذ :اذكر يا نبينا لبين
آدم أخذنا هلم من أصالب آبائهم ،وخلقنا هلم على الفطرة مقرين خبالقهم ،شاهدين على أنفسهم بأنه
()3

رهبم .

 -2ما جاء ِف جواب الرسل للكفار ملا قالوا هلم﴿ :إينما كفرنا يمبا أريس ْلتم بييه وإينما ل يفي ش ٍ
ك يممما ت ْدعون نا
ْ ْ
ْ
اط ير ال مسماو ي
كف ي
إيلْي يه م ير ٍ
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [إبراهيم.]10 ،9 :
اَّللي ش ٌّ
ت رسله ْم أيِف م
يب * قال ْ
ك﴾ حيتمل أمرين:
اَّللي ش ٌّ
وقد ذكر احلافظ ابن كثري أن قول الرسل﴿ :أيِف م
األول :أِف وجوده شك؟

والثاين :أِف تفرده باستحقاق العبادة دون غريه شك؟

()4

.

ورغم أن السياق القرآين يدل على الثاين -ألن الشك متوجه فيه ملضمون دعوة الرسل ،ومعلوم أن
مضمون دعوهتم توحيد العبادة -إال أن اللفظ يتناول الشك ِف هللا تعاىل من كل وجه ،مبا ِف ذلك الشك
()5

ِف وجوده ،والعربة بعموم اللفظ كما هو معروف .
فيكون الرسل قد احتجوا على الكفار حبجتني:
()6
ك﴾ استفهام تقرير مفاده النفي  ،أي :أن هللا تعاىل فوق
اَّللي ش ٌّ
األوىل :الفطرة ،فإن قوهلم﴿ :أيِف م

الشك ،وأن الشك ِف إهليته مما تنكره الفطر ،وهذه احلجة داخلية ،نابعة من نفس اإلنسان.
اط ير ال مسماو ي
والثانية :العقل ،وذلك ِف قوهلم﴿ :ف ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ ،فإن هذا استدالل باخللق على

اخلالق ،وهذه احلجة خارجية ،مأخوذة من داللة األثر على املؤثر.

( )1انظر :السبعة البن جماهد :ص.298
( )2انظر :كتابه الروح :ص.235 ،234
( )3انظر :الروح البن القيم :ص ،230ودرء تعارض العقل والنقل.487/8 :
( )4انظر :تفسري القرآن العظيم.577/2 :
( )5انظر :الرسالة للشافعي :ص 51فقرة 173 :وما بعدها.
( )6انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.339/16 :
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 -3قوله عز وجل﴿ :فأقيم وجهك لي ي
اَّللي
لدي ين حنييفا فيطْرة مي
اَّلل المييت فطر النماس علْي ها ال ت ْب يديل يخل ْل يق م
ْ ْ
ذليك ي
الدين الْقيم ول يك من أ ْكث ر الن ي
ماس ال ي ْعلمون﴾ [الروم ،]30 :وقد جاء نصب (فطرة) على اإلغراء،
()1
اَّللي وم ْن أ ْحسن
مبعىن :الزموا فطرة هللا ،على أصح األقوال  .كما جاء مثل ذلك ِف قوله تعاىل ﴿ :يصْب غة م
()2
يمن مي
اَّلل يصْب غة و ْحنن له عابيدون﴾ [البقرة ،]138 :قال جماهد :فطرة هللا .
اَّللي﴾ ،إما أن يكون خربا مبعىن الطلب ،فيكون املراد :ال تبدلوا خلق
وقوله تعاىل﴿ :ال ت ْب يديل يخل ْل يق م
هللا بإفساد الفطرة اليت فطر الناس عليها ،وإما أن يكون خربا عل بابه ،فيكون املعىن :ال يقدر أح ٌد على
()3
تغيري خلق هللا .
واالحتمال األخري؛ إن أريد به أن الفطرة ال تتغري وال تتبدل مطلقا ،فإنه يرده ما رواه الشيخان عن
أيب هريرة  أن النب  قال> :ما من مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو
()4

ميجسانه<  ،فهو صريح ِف متكن املريب من إفساد الفطرة وتبديلها.
وإن أريد به أنه ال يقدر أحد على تبديل سنة هللا تعاىل ِف خلق الناس مجيعا على الفطرة ،وأنه ما من
مولود إال ويولد عليها ،ال مبدل وال مغري هلذه الفطرة من أصلها ،وإن كان قد يطرأ عليها بعد ذلك ما
يفسدها ويغريها ،فهذا حق ال شك فيه.
وقد يكون املراد بالتغيري املثبت ِف احلديث :احليلولة دون أداء الفطرة لوظيفتها ،وإظهارها ملقتضاها،
ال أهنا تنعدم فال يبقى هلا أثر بالكلية ،فإن ذلك لو حصل ملا ظهر مقتضى الفطرة وقت الشدائد ،وملا بقي
فيها حجية على من أفسدت فطرته صغريا ،وعلى هذا التفسري لتبديل الفطرة ،فال منافاة بني احلديث وبني
اَّللي﴾.
االحتمال الثاين لقوله تعاىل﴿ :ال ت ْب يديل يخل ْل يق م
 -4ما ورد من ذكر استيقاظ الفطرة عند الشدائد ،وظهور أثرها ،وبروز مقتضاها على النفوس ،من
اللجوء بالدعاء إىل هللا تعاىل ،والتوجه إليه دون غريه باالستغاثة ،فهي تقبل عليه إقبال العارف مبن ميلك
س ْي
اإلنْسان ضٌّر دعا ربمه منييبا إيلْي يه﴾ [الزمر ،]8 :وما ِف معناها من
جناته ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وإيذا م م

اآليات

()5

اليت تنبه إىل عودة الناس عند الشدائد إىل مقتضى الفطرة اليت فطروا عليها ،وهذا من أعظم

الشواهد احلسية على وجود املعرفة الفطرية واستقرارها ِف النفس.
( )1انظر :حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي.121/7 :
( )2انظر :تفسري البغوي.121/1 :
( )3انظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري ،478/3 :وتفسري البيضاوي.220/2 :
( )4انظر :صحيح البخاري ،كتاب اْلنائز ،باب إذا أسلم الصب فمات هل يصلى عليه ،)456/1( ...برقم (،)1292
وصحيح مسلم :كتاب القدر ،باب كل مولود يولد على الفطرة ،)1624/4( ...برقم (.)2658
( )5انظر :مثال :األنعام ،41 ،40 :ويونس ،22 :والعنكبوت ،65 :والروم ،33 :ولقمان ،32 :وفصلت .51
137

 -5استفهامات التقرير بالربوبية ،حنو قوله تعاىل﴿ :أمن خلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض وأنْزل لك ْم يمن
ْ
ي
ي
اَّلل ب ْل ه ْم ق ْوٌم ي ْعدلون *
ال مسم ياء ماء فأنْبْت نا بييه حدائيق ذات ب ْهج ٍة ما كان لك ْم أ ْن ت ْنبيتوا شجرها أءلهٌ مع م
أمن جعل ْاألرض ق رارا وجعل يخالهلا أنْهارا وجعل هلا رو ياسي وجعل ب ني الْبحري ين ح ي
اَّللي ب ْل
اجزا أءلهٌ مع م
ْ ْْ
ْ
ْ
ي
اَّللي
ي
ضطمر إيذا دعاه ويكْشف السوء و ْجيعلك ْم خلفاء ْاأل ْر ي
ض أءلهٌ مع م
أ ْكث ره ْم ال ي ْعلمون * أم ْن يجييب الْم ْ
اَّللي
قلييال ما تذ مكرون * أمن ي ه يديكم يِف ظلم ي
ات الْب ير والْب ْح ير وم ْن ي ْريسل ي
الرياح ب ْشرا ب ْني يد ْي ر ْمحتي يه أءلهٌ مع م
ْ ْ ْ
اخل ْلق مثم يعييده وم ْن ي ْرزقك ْم يمن ال مسم ياء و ْاأل ْر ي
اَّللي ق ْل هاتوا
اَّلل ع مما ي ْش يركون* أم ْن ي ْبدأ ْ
ض أ يءلهٌ مع م
ت عاىل م
()1
ب ْرهانك ْم إي ْن كْنت ْم ص يادقيني﴾ [النمل. ]64-60 :
فهذه اآليات وما شاهبها تتضمن تقريرا للناس بأمر تعرفه فطرهم ،وهو ما غرسه هللا فيها من
()2

معرفته .
 -6وقد دلت السنة النبوية على ما دل عليه القرآن ،ففي الصحيحني عن أيب هريرة  قال :قال
رسول هللا > :ما من مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ،كما تنتج
البهيمة هبيمة مجعاء ،هل حتسون فيها من جدعاء< .مث يقول أبو هريرة ﴿ :فيطْرة مي
اَّلل المييت فطر النماس
()3

علْي ها﴾ اآلية .

وروى مسلم بسنده عن عياض بن محار أن رسول هللا  قال فيما يرويه عن ربه أنه قال> :وإين

خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما أحللت هلم،
()4

وأمرهتم أن يشركوا يب ما َل أنزل به سلطانا< .
فإن قيل :أال يلزم من استقرار معرفة هللا تعاىل ِف الفطرة عدم وقوع إنكار اخلالق ،واحلاصل أنه واقع
بالفعل ،فكيف اجتمع إنكاره مع كونه معروفا بالفطرة؟
كما قد يقال أيضا :إذا كانت معرفة اخلالق واإلقرار به ثابتا ِف كل الفطر ،فكيف ينكر ذلك كثري
من النظار واألصوليني املشتغلني بإقامة األدلة العقلية على املطالب اإلل هية؟
والواقع أن االعرتاض مبثل هذا نابع عن فهم قاصر ملعىن كون اإلنسان مفطورا على اإلسالم ،وخملوقا
على احلنيفية ،إذ ليس املراد هبذا ما تومهه املعرتض من أن اإلنسان حني خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين

( )1انظرِ :ف مثل معىن تلك اآليات :يونس ،32 ،31 :والعنكبوت ،63 ،61 :ولقمان ،25 :والزخرف.87 :
( )2انظر :دالئل التوحيد للقاَسي :ص.26 ،25
( )3سبق خترجيه قريبا.
( )4الصحيح ،كتاب اْلنة ،باب الصفات اليت يعرف هبا ِف الدنيا أهل اْلنة وأهل النار )1741/4( ،حديث رقم:
(.)2865
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()1
اَّلل أخرجكم يمن بط ي
ون أمهاتيك ْم ال ت ْعلمون﴾ [النحل،]78 :
ويطلبه فعال  ،فإن هللا تعاىل يقول﴿ :و م ْ ْ ْ
وإمنا املراد :أن فطرته مقتضية موجبة لدين اإلسالم ،مبعىن أن نفس الفطرة تستلزم اإلقرار باخلالق وحمبته
()2

واإلخالص له ،وذلك حيصل شيئا بعد شيء حبسب كمال الفطرة ،إذا سلمت من املعارض .
فمن أنكر الصانع إمنا أنكره لفساد فطرته بطارئ ما ،حال بينها وبني مقتضاها ،فجاء التصريح ِف
القرآن بأن الكفار ِف قرارة أنفسهم يعرفون احلق ،وإن َل يذعنوا له ،كما قال تعاىل ِف شأن فرعون﴿ :لق ْد
عليمت ما أنْزل هؤال يء إيمال رب ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [اإلسراء ،]102 :وقال ِف أهل النار﴿ :ب ْل بدا هل ْم
ْ
ما كانوا خيْفون يم ْن ق ْبل﴾ [األنعام ،]28 :وقال عن كفار قريش﴿ :فيإنمه ْم ال يك يذبونك ول يك من الظمالي يمني
بيآي ي
اَّللي ْجيحدون﴾ [األنعام.]33 :
ات م
()3

بل إن نفس كلمة >كفر< مأخوذة من السرت والتغطية ،وهذا أصل معناها ِف اللغة  ،وأطلقت

على الكافر؛ ألنه يسرت ويغطي مقتضيات فطرته حبجب الشبهات والشهوات ،فإذا زالت هذه احلجب
باحلجج والبينات ظهرت مقتضيات الفطرة ،كما حصل لسحرة فرعون ،حيث قالوا﴿ :ل ْن ن ْؤثيرك على ما
جاءنا يمن الْب ين ي
ات والم يذي فطرنا﴾ [طه ،]72 :فكان أسلوب القرآن ِف االستدالل باخللق على اخلالق كثريا
ما يأيت ِف صورة التذكري ،ال ِف صورة إنشاء معرفة جديدة َل تكن مغروزة ِف النفس ،وهذا هو شأن
املعارف األولية.
أما إنكار بعض النظار ،أو كثري منهم لداللة الفطرة ،فإن أول من عرف به ِف اإلسالم هم أهل
الكالم ،الذي اتفق السلف على ذمه وتضليل أهله ،ومع ذلك فإن إنكارهم هلا ال يعين أبدا انتفاءها
لديهم؛ فإن اإلنسان قد يقوم بنفسه من العلوم واإلرادات وغريها من الصفات ما ال يعلم أنه قائم بنفسه،
وقيام الصفة بالنفس غري شعور صاحبها بأهنا قامت به ،كما أن وجود الشيء ِف اإلنسان غري علم
اإلنسان به ،ومثال ذلك :صفات بدنه؛ فإن منها ما ال يراه مطلقا ،ومنها ما ال يراه إال إذا تعمد ،ومنها ما
()4

ال يراه ملانع ِف بصره ،فكذلك صفات نفسه .
ويذكر شيخ اإلسالم أن مما يبني ذلك أن األفعال االختيارية ال تتصور إال بإرادة تقوم بالفاعل ،وميتنع
أن يفعلها وهو غري نا ٍو هلا مريد ،كالصالة والصيام واحلج والوضوء ،ومع ذلك جند كثريا من العلماء ،فضال
عن العامة ،يستدعون النية بألفاظ يتكلفوهنا ،ويشكون ِف وجودها مرة بعد مرة ،حىت خيرجوا إىل ضرب من
( )1ال يتعارض هذا مع ما سبق تقريره من أن الفطرة تقتضي معرفة احلق وطلبه ،إذا املقصود هنالك وجود القوة املقتضية
لذلك ،واملنفي هنا وقوع ذلك على التمام.
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية 384 ،383/8 :وشفاء العليل البن القيم :ص.479
( )3انظر :مقاييس اللغة البن فارس.191/5 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.341 ،340/16 :
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الوسوسة يشبه اْلنون ،وكذلك حب هللا تعاىل ِف قلب كل مؤمن ،ال يندفع ذلك حىت يزول اإلميان
()1
بالكلية ،ومع هذا فكثري من أهل الكالم أنكروا حمبة هللا ،وقالوا :ميتنع أن يكون يحمبا ،أو حمبوبا  ،وجعلوا
هذا من أصول الدين ،فكذلك الشأن ِف املعرفة :هي موجودة ِف قلوب هؤالء ،ولكن أنكروها ،وقالوا :ال
حتصل إال بالنظر ،كما قالوا ِف احملبة ،مث قد يكون ذلك اإلنكار سببا المتناع معرفة ذلك ِف نفوسهم؛ فإن
()2

الفطرة قد تفسد وتزول ،كما أهنا قد تكون موجودة وال ترى .
وقد اعتذر بعض العلماء عن املتكلمني ِف موقفهم هذا من الفطرة؛ بأهنم إمنا سلكوا طريق النظر
()3

مبالغة ِف تقرير الربوبية ،وقطعا ألطماع املالحدة .
وظاهر أن هذا االعتذار إمنا هو ِف حق من أقر منهم بكفاية املعرفة الفطرية ،أما من أنكر كفايتها فال
ٌ
يصلح هذا االعتذار له.
واملتكلمون مع تعويلهم التام على النظر العقلي ِف إثبات الربوبية َل يستطيعوا جتاهل شهادة الفطرة
هبا كلية ،فتجد ِف كالم بعض أئمتهم من االعرتاف هبا وتقرير حجيتها ما خيالف موقفهم العام منها.
فهذا الراغب األصفهاين يقول( :معرفة هللا تعاىل العامية -أي :اإلمجالية -مركوزة ِف النفس ،وهي
()4

معرفة كل أحد أنه مفعول ،وأن له فاعال فعله ،ونقله من األحوال املختلفة) .
وهذا الشهرستاين يصرح بشهادة الفطرة على وجود هللا تعاىل ،ويفضل داللتها على داللة احلدوث
واإلمكان ،فيقول( :ما شهد به احلدوث ،أو دل عليه اإلمكان بعد تقدمي املقدمات ،دون ما شهدت به
الفطرة اإلنسانية من احتياج ِف ذاته إىل مدبر هو منتهى احلاجات ،فريغب إليه وال يرغب عنه ،ويفزع إليه
ِف الشدايد واملهمات؛ فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج املمكن اخلارج إىل الواجب ،واحلادث إىل
()5

احملدث) .

وهذا الفخر الرازي -أكثر املتكلمني إغراقا ِف املعقوالت -يذكر ِف تفسريه عند قوله تعاىل﴿ :أيِف مي
اَّلل
ك﴾ وجوه داللة الفطرة على وجود هللا تعاىل ،فيذكر لطمة الصب ،وما قال بعض العقالء من أهنا تدل
ش ٌّ
على وجود الصانع؛ ألن الصب يصيح سائال عمن ضربه ،فدل على أنه مفطور على أن كل حادث ال بد
( )1هذا الزم مذهبهم ِف تأويل احملبة باإلرادة ،وَل أقف على تصريح ألحد منهم هبذا االمتناع ،انظر :الكشاف
للزخمشري 346 ،345/1 :وشرح األَساء والصفات للرازي.364 ،363 :
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.344-341/16 :
( )3ذكر هذا القاَسي عن القزويين كما ِف دالئل التوحيد :ص ،25وَل أعرف م ْن القزويين هذا وال كتابه الذي ينقل عنه
القاَسي.
( )4الذريعة إىل مكارم الشريعة :ص.199
( )5هناية اإلقدام ِف علم الكالم :ص.125
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له من حمدث ،فإذا شهدت الفطرة هبذا فشهادهتا بافتقار مجيع احلوادث إىل الفاعل أوىل.
مث ذكر داللة هذه اللطمة على التكليف ووجوب اْلزاء ووجود الرسول.
وذكر -ثانيا -شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة البناء حمكمة الرتكيب ،إال بوجود
نقاش عاَل ٍ
وبان حكيم ،فمن باب أوىل أن تشهد الفطرة بافتقار العاَل إىل الفاعل املختار احلكيم .مث ذكر
()1

ظهور مقتضى الفطرة عند الشدائد ،وغري ذلك مما جعله وجوها لشهادة الفطرة بوجود هللا تعاىل .
بل وهذا الفيلسوف ابن رشد

()2

يقول بعد أن قرر دليلي االخرتاع والعناية من القرآن على وجود هللا

تعاىل( :فهذه الطريق هي الصراط املستقيم ،اليت دعا هللا الناس منها إىل معرفة وجوده ،ونبههم عليه مبا
جعل ِف فطرهتم من إدراك هذا املعىن ،وإىل هذه الفطرة األوىل املغروزة ِف طباع البشر اإلشارة بقوله تعاىل:
﴿وإي ْذ أخذ ربك يم ْن ب يين آدم يم ْن ظهويريه ْم ذ يريمت ه ْم وأ ْشهده ْم على أنْف يس يه ْم أل ْست بيربيك ْم قالوا ب لى
()3
ش يه ْدنا﴾) .
وقد نقل القاَسي عن القزويين أنه أقر باملعرفة الفطرية ،وأن أهل الكالم يعلمون أن شهادة الفطرة
()4

أقرب إىل اخللق ،وأسرع تعقال من داللة اإلمكان واحلدوث .

( )1انظر :مفاتيح الغيب.93-91/19 :
( )2هو أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد ،له إمامة ِف الفقه واخلالف ،اعتىن بتلخيص كتب أرسطو عناية تامة.
توِف سنة 595ه  .انظر :عيون األنباء ِف طبقات األطباء ،126-122/3 :وعن عقيدته انظر :درء تعارض العقل
والنقل البن تيمية.245-237/6 :
( )3مناهج األدلة :ص.62
( )4انظر :دالئل التوحيد :ص.25 ،24
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املبحث الثاين

داللة املخلوقات على اْلالق
ْتهيد
داللة كل شيء على هللا تعاىل
لقد جاءت األدلة العقلية الشرعية على إثبات الربوبية مناسبة ِف كثرهتا ملكانة هذا األصل من
االعتقاد.
وإذا كان من رمحة هللا تعاىل وحكمته أن ييسر للناس طرق العلم وأنواع األدلة بقدر حاجتهم

()1

أمر الناس أحوج إليه من معرفتهم برهبم عز وجل ،فكانت السبل الشرعية املبذولة للداللة
إليها  ،فليس ٌ
على هذا األصل العظيم فوق احلصر ،وغاية ما يوجد ِف كالم من تكلم ِف أدلته إمنا هو ذكر ألجناسها
وأنواعها ،أو أمهها وأشهرها ،أو ذكر لوجوه الداللة اليت تنتظم أفرادا كثرية منها ،ورمبا يذكر وجه منها على

أنه دليل واحد ،وهو ِف احلقيقة جنس حتته أدلة ال حتد ،كما قال ابن رشد ِف داللة االخرتاع( :وِف هذا
()2

اْلنس دالئل كثرية على عدد املخرتعات) .
وميكننا أن نقول ابتداء :إن كل شيء يدل على وجود هللا تعاىل؛ إذ ما من شيء إال وهو أثر من آثار
قدرته سبحانه ،وما مث إال خالق وخملوق ،واملخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة ،إذ ما من أثر إال وله
مؤثر ،كما اشتهر ِف قول األعرايب الذي سئل :كيف عرفت ربك؟ فقال -بفطرته السليمة :-البعرة تدل
على البعري ،واألثر يدل على املسري ،فسماء ذات أبراج ،وأرض ذات فجاج ،وجبال وحبار وأهنار ،أفال تدل
على السميع البصري؟

()3

.

اَّللي أبْغيي ربا
وقد نبه القرآن العزيز إىل داللة كل شيء على هللا تعاىل ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل أغْي ر م
وهو رب ك يل ش ْي ٍء﴾ [األنعام ،]164 :ووجه الداللة هنا كامن ِف لفظ الربوبية ،فإنه يتضمن السيادة
()4
وامللك والتدبري  ،واخللق من لوازم ذلك ،إذ ال يكون مالكا للعاملني ومدبرا هلم إال خالقهم ،وذلك
( )1انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص ،255 ،245وشرح الطحاوية البن أيب العز :ص 86بتخريج األلباين.
( )2مناهج األدلة :ص.61
( )3انظر :ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان البن الوزير :ص.83
( )4انظر :القرطني البن مطرف 3 :ومفردات الراغب ،184 :وقد ورد النهي عن إطالق الربوبية على املخلوق عند
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()1
احلمد يمَّللي ر ي
اَّلل خاليق ك يل ش ْي ٍء﴾
ب الْعال يمني﴾  ،وِف هذا املعىن قوله تعاىل ﴿ :م
مضمون قوله تعاىلْ ْ ﴿ :
ب ه يذهي الْب ْلد ية الم يذي حمرمها﴾
[الزمر ]62 :وفيه التصريح باخللق ،وقوله تعاىل﴿ :إيممنا أ يم ْرت أ ْن أ ْعبد ر م
اَّلل رب الْعال يمني﴾
[النمل ]91 :وفيه التصريح بامللك ،وقال تعاىل﴿ :أال له ْ
اخل ْلق و ْاأل ْمر ت بارك م
[األعراف ،]54 :وقال تعاىل﴿ :إي من ربمكم م ي
ي
يي ٍ
است وى على
اَّلل المذي خلق ال مسماوات و ْاأل ْرض يِف ستمة أيمام مثم ْ
اعبدوه﴾ [يونس ،]3 :وهنا صرح
الْع ْر يش يدبير ْاأل ْمر ما يم ْن ش يفي ٍع إيمال يم ْن ب ْع يد إي ْذنييه ذليكم م
اَّلل ربك ْم ف ْ
بالتدبري واخللق.

واملقصود :أن كل ما ذكر ِف القرآن من إضافة الربوبية أو شيء من معانيها إىل املخلوقات -مجيعها
أو بعضها ،سواء عرب عنها بلفظ >العاملني< أو ما ِف معناه ،-كل ذلك يتضمن إشارة إىل داللة هذه
املربوبات على رهبا ،وشهادة هذه اآلثار بوجود مؤثرها ،فدل ذلك على أن القرآن ال تكاد ختلو سورة من
سوره ،بل رمبا آية من آياته ،إال وفيها إشارة إىل دليل وجود هللا -تبارك وتعاىل ،-وبذلك يتقرر ما ذكرنا،
من أن أدلة وجود هللا عز وجل تفوق العد واحلصر ،ويتأكد قول أيب العتاهية:
()2
وِف كل شيء له آية
تدل على أنه واحد
()3

ويتبني صحة ما قيل :إن هلل طرائق بعدد أنفاس اخلالئق .
وعلى هذا النحو من االستدالل بآثار الربوبية ِف العواَل على الرب -جل وعال ،-جرى استدالل
األنبياء -عليهم السالم -أمام من جحد الربوبية ،كما كان إلبراهيم مع النمرود فيما أخرب هللا تعاىل عنه
ي
مم ي
س يمن الْم ْش يريق فأْ يت يهبا يمن
بقوله﴿ :رييب الم يذي ْحييي وميييت﴾ [البقرة ]258 :وقوله﴿ :فيإ من م
اَّلل يأْييت بالش ْ
الْم ْغ ير ي
ب﴾ [البقرة ]258 :أي :أن الدليل على وجوده حدوث هذه األشياء بعد عدمها ،وعدمها بعد
وجودها ،وهذا دليل ضروري ،لذلك ملا كابر النمرود ،وزعم أنه حييي ومييتَ ،ل يسلم له إبراهيم -عليه
()4

السالم ،-وَل ينتقل إىل حجة أخرى ،بل طرد احلجة نفسها  ،حىت أظهر مكابرة خصمه ،فكأنه قال له:
إضافته إىل املكلفني من اخللق ،كقول :اسق ربك ،أطعم ربك ،خبالف إضافته إىل غري املكلفني ،فإنه جيوز إطالقها
على املخلوق ،كقوهلم :رب الثوب ،ورب الدار ،لعدم وقوع عبادة غري هللا ِف هذه احلال ،انظر :درء تعارض العقل
والنقل البن تيمية.342/9 :
( )1سورة الفاحتة وغريها مخسة مواضع ،انظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن :ص.217
( )2انظر :ديوانه :ص ،122ونسبه ابن كثري ِف تفسريه إىل ابن املعتز ،انظر.26/1 :
( )3انظر :دالئل التوحيد للقاَسي :ص.22
( )4انظر :الصواعق املرسلة ،491 ،490/2 :وعمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ألمحد شاكر ،168/2 :وقد غلط
ابن القيم من قال إن إبراهيم -عليه السالم -انتقل إىل حجة أخرى ،وممن قال هبذا :الغزايل ِف القسطاس املستقيم،
انظر :جمموعة القصور العوايل.13/1 :
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إن كنت صادقا ِف زعمك أنك حتيي ومتيت ،فالذي حييي ومييت هو الذي يأيت بالشمس من املشرق فأت
هبا من املغرب لتثبت دعواك﴿ ،ف ب يهت الم يذي كفر﴾.
وهذا كليم هللا موسى -عليه السالم -ملا قال له فرعون﴿ :قال فم ْن ربكما يا موسى * قال رب نا
ٍ
ي
خلق وهدايةٌ للخالئق ،وال بد
المذي أ ْعطى ك مل ش ْيء خ ْلقه مثم هدى﴾ [طه ،]50 ،49 :أي :أنه قد ثبت ٌ
()1
هلا من خالق وهاد ،وذلك اخلالق واهلادي هو الرب ،ال رب غريه .
وهذا اْلواب -كما يقول البيضاويِ( :-ف غاية البالغة ،الختصاره وإعرابه عن املوجودات بأسرها
على مراتبها ،وداللته على أن الغين القادر بالذات ،املنعم على اإلطالق هو هللا تعاىل وأن مجيع ما عداه
()2

مفتقر إليه منعم عليه ِف حد ذاته وصفاته وأفعاله) .
وِف املراد يقول موسى عن هللا تعاىل﴿ :الم يذي أ ْعطى ك مل ش ْي ٍء خ ْلقه﴾ يقول صاحب أضواء البيان:

(فيه للعلماء أوجه ال يكذب بعضها بعضا ،وكلها حق ،وال مانع من مشول اآلية ْلميعها) ،مث ذكرها ،وهي

باختصار:
 أنه تعاىل أعطى كل شيء نظري خلقه ِف الصورة واهليئة أزواجا هلم ،مث هداهم لطريق املنكح... أنه تعاىل أعطى كل شيء صالحه مث هداه إىل ما يصلحه. أنه تعاىل أعطى كل شيء صورته املناسبة له ،فلم جيعل اإلنسان ِف صورة هبيمة... أنه تعاىل أعطى كل شيء صورته وشكله الذي يطابق املنفعة املنوطة به...()3

 أنه تعاىل أعطى اخلالئق كل شيء حيتاجون إليه ،مث هداهم إىل طريق استعماله .وقد جاء استدالل موسى على الربوبية بداللة املخلوقات مؤكيدا مرة بعد مرة ،ملا ِف هذه الداللة من

ضرورة عقلية ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :قال فيرعون وما رب الْعال يمني * قال رب ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض وما
ْ ْ
ي
ب ْي ن هما إي ْن كْنت ْم موقينيني * قال ليم ْن ح ْوله أال ت ْست يمعون * قال ربك ْم ورب آبائيكم ْاأل مولني * قال إي من
رسولكم الم يذي أريسل إيلْيكم لم ْجنو ٌن * قال رب الْم ْش يريق والْم ْغ ير ي
ب وما ب ْي ن هما إي ْن كْنت ْم ت ْع يقلون﴾ [الشعراء:
ْ
ْ
 ،]28-23فكان جواب موسى -عليه السالم -على إنكار فرعون للخالق -جل وعال -بأنه أعرف من
()4

أن ينكر  ،وأظهر من أن يشك فيه ،فإن العلم به مستقر ِف الفطر ،مغروز ِف القلوب ،كما أن افتقار
( )1الوسيط ِف تفسري القرآن اجمليد للواحدي.209/3 :
( )2تفسري البيضاوي.49/2 :
( )3انظر :أضواء البيان ِف إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي.453 ،452/4 :
( )4قول فرعون﴿ :وما رب الْعال يمني﴾ سؤال إنكار ،ال سؤال استعالم عن املاهية؛ ألن فرعون َل يكن مقرا بالصانع

البتة ،والسؤال عن املاهية إمنا يكون بعد االعرتاف بالوجود ،انظر :منهاج السنة البن تيمية ،171/2 :ودرء
التعارض له ،273 ،272/10 :وشرح الطحاوية.26/1 :
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السماوات واألرض وما بينهما ،واملشرق واملغرب ،وسائر املوجودات ،إىل الصانع ،واستقرار ذلك ِف فطر
الناس ،أمر ال ميكن إنكاره إال عنادا ،وقد ذكر موسى ِف حجته السماوات واألرض والليل والنهار واألولني
واآلخرين ،فذكر األعلى واألسفل ،وامليامن واملياسر ،واملتقدم واملتأخر ،وهذه هي اْلهات الست لإلنسان،
وذكر التقدم والتأخر بالزمان بعد ذكر التقدم والتأخر باملكان ،وذكر خلق اإلنسان بعد أن ذكر اخللق
العام ،وِف ذلك كله إمعان ِف التنبيه على داللة كل شيء على اخلالق جل وعال ،وَل يقل موسى ِف
احتجاجه :إن كنتم موقنني بكذا وكذا ،بل أطلق ،فكأنه أراد أن يقول هلم :أي يقني كان لكم بشيء من
األشياء فأول اليقني :اليقني برب العاملني ،وكذلك ملا رماه فرعون باْلنون أجاهبم موسى بأنكم أوىل هبذا
الوصف؛ فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية ،وأعظمها ِف الفطرة اإلقرار باخلالق ،فلما ذكر موسى أوال
أن من أيقن بشيء فهو موقن باهلل -واليقني بشيء هو من لوازم العقل ،-بني ثانيا أن اإلقرار به تعاىل هو
()1

أيضا من لوازم العقل .
واملقصود بالتنبيه إىل أن منهج األنبياء ِف االستدالل على الربوبية هو استشهاد هذا الكون بأمجعه،
واستنطاق الفطرة مبا تعرفه وتقر به ،من حاجة اخللق إىل خالق ،وافتقار الربية إىل بارئ.
يقول أبو سليمان اخلطايب -فيما نقله عنه اإلمام ابن تيمية( :-إنك إذا تأملت هيئة هذا العاَل
ببصرك ،واعتربهتا بفكرك ،وجدته كالبيت املبين ،املعد فيه ما حيتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد ،فالسماء
()2

مرفوعة كالسقف ،واألرض ممدودة كالبساط ،والنجوم منضودة كاملصابيح ،واْلواهر خمزونة كالذخائر،
وضروب النبات مهيمأة للمطاعم واملالبس واملشارب ،وصنوف احليوان مسخرة للمراكب ،مستعملة ِف
املرافق ،واإلنسان كاململك البيت ،املخول فيه ،وِف هذا كله داللة واضحة على أن العاَل خملوق بتدبري
()3

وتقدير ونظام ،وأن له صانعا حكيما ،تام القدرة ،بالغ احلكمة) .
فالعاَل كله إذا شاهد ودليل على وجود هللا تعاىل؛ لذلك َسي عالما ،يقول ابن تيمية( :العاَل بالفتح
مثل اخلات :ما يعلم به ،كما أن اخلات ما خيتم به ...ويسمى كل صنف من املخلوقات عالما؛ ألنه علم
()4

وبرهان على اخلالق تعاىل) .
وهذه الداللة مستندة إىل حقيقة فطرية بدهية تقدمت اإلشارة إليها ،أال وهي افتقار األثر إىل مؤثر،
واستحالة وجوده بدونه ،وإىل هذه القضية األولية مرد األنواع والوجوه اليت تتصرف إليها هذه الداللة ،داللة
( )1خلصت تقرير هذه اآليات من كالم ابن تيمية ِف درء التعارض ،275 ،274/10 :ومن جمموع الفتاوى:
.336 ،335/16
( )2أي :مضمومة بعضها إىل بعض .انظر :غريب احلديث للخطايب.89/3 ،38/2 :
( )3بيان تلبيس اْلهمية .180/1 :وانظر فصل (حقيقة الكون) من كتاب مقومات التصور اإلسالمي ،لسيد قطب.
( )4النبوات :ص ،268وانظر أصول الدين للبغدادي :ص.34
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املخلوق على اخلالق ،والذي حيدد وجه الداللة هو طبيعة األثر ِف املخلوق ،الناجتة عن صفة قائمة باخلالق
جل وعال ،-فمثال وجود املخلوق من أصله بعد عدمه هو أثر دال على خالقه القدير البديع ،الذياخرتعه من العدم ،على غري مثال سابق ،وإذا اعتربت ما ِف هذا املخلوق من أثر اإلتقان والتسوية ،دلك
ذلك على وجود خالقه العليم احلكيم ،الذي أتقنه وسواه ،وهكذا إذا نظرت إليه من جهة ما فيه من
العناية واملوافقة لغريه من املخلوقات ،أو من جهة ما فيه من التدبري والتسخري ،أو غري ذلك من اآلثار
القائمة هبذا املخلوق أو ذاك ،الشاهدة بوجود خالقه.
وعلى هذا النحو تتنوع وجوه الداللة ِف املخلوقات على اخلالق -جل وعال ،-وقد جتتمع هذه الوجوه
أو كثري منها ِف خملوق واحد ،فيكون آية لوجود هللا تعاىل من نواح خمتلفة.
ٍ
حصاة ملقاةٍ ِف الفالة ليست كداللة
كما قد يقتصر بعض املخلوقات على وجوه حمدودة ،فداللة
خلق اإلنسان ،وهكذا خلق اإلنسان ليس كخلق السماوات واألرض ،كما وللناظر واملستدل دور ِف هذا
()1

ال خيفى .
وفيما يلي سوف أذكر -إن شاء هللا تعاىل -ما وقفت عليه من أهم مظاهر الداللة ِف املخلوقات -
من حيث اْلملة -على خالقها  ،مراعيا عدم التكرار ما أمكن ،فإن بني هذه املظاهر تالزما وتداخال قد
يتعسر معه متييز بعضها عن بعض.
مث أتبع ذلك بذكر صور هذا الدليل من القرآن ملخصة ِف جنسني يشتمالن املخلوقات كلها:
األول :خلق اإلنسان.
الثاين :خلق السماوات واألرض وما بث فيهما من دابة.
مستأنسا ِف هذا التقسيم بقوله تعاىل﴿ :سن يري يهم آياتينا يِف ْاآلف ي
اق ويِف أنْف يس يه ْم﴾ [فصلت]53 :
ْ
وقوله تعاىل﴿ :ويمن آياتييه خ ْلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ث فيي يهما يم ْن دابمٍة﴾ [الشورى.]29 :
ض وما ب م
ْ

( )1انظر :آيات هللا ِف اآلفاق ،أو طريقة القرآن ِف العقائد حملمد أمحد العدوي :ص.1
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املطلب األول

مظاهر داللة املخلوقات على اْلالق
سأبني حبول هللا تعاىل ِف هذا املطلب مظاهر داللة املخلوقات على اخلالق من خالل مخس دالالت:

أوال :داللة اْللق واالخرتاع
()1

يراد هبذه الداللة :ما ظهر من اخرتاع جواهر األشياء املوجودة  ،أي :إجيادها بعد العدم.
ولعل هذه الداللة أقرب الوجوه وأظهرها ،فإن وجود املوجودات بعد العدم ،وحدوثها بعد أن َل تكن،
يدل بداهة على وجود من أوجدها وأحدثها ،وما من شك أن هذه الداللة قائمة على العلم حبدوث هذه
املخلوقات ،وعدم قدمها وأزليتها ،بيد أن العلم هبذا حاصل بالضرورة ،من طريقي احلس واخلرب الصادق.
يقول ابن تيمية( :نفس حدوث احليوان والنبات واملعدن واملطر والسحاب وحنو ذلك معلوم بالضرورة،
بل مشهود ال حيتاج إىل دليل ،وإمنا يعلم بالدليل ما َل يعلم باحلس وبالضرورة ،والعلم حبدوث هذه
احملدثات علم ضروري ،ال حيتاج إىل دليل ،وذلك معلوم باحلس أو بالضرورة :إما بإخبا ٍر يفيد العلم
()2

الضروري ،أو غري ذلك من العلوم الضرورية) .
وليس شرطا أن يقف كل أحد على حدوث كل شيء حىت يصدق بذلك ،بل إن ذلك غري ممكن،
كما يفهم من قوله تعاىل﴿ :ما أ ْشه ْدت هم خ ْلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض وال خ ْلق أنْف يس يه ْم﴾ [الكهف.]51 :
ْ

أما ما ابتدعه املتكلمون من االشتغال بإثبات هذه احلقيقة الضرورية ،واخرتاع دليل اْلواهر واألعراض
للتدليل عليها ،فمفارقة واضحة للمنهج الشرعي القرآين ،واستدالل عقيم بالغامض اخلفي املشكوك فيه،
بل املقطوع ببطالنه ،على الواضح اْللي ،الذي هو حق ال خياْله شك ،وسيأيت -إن شاء هللا -احلديث
عن مفارقة الطريقة الكالمية لطريقة القرآن ِف االستدالل حبدوث املخلوقات ،عند الكالم على خلق

اإلنسان.
ولقد أحسن ابن رشد حني رد العلم هبذه القضية واليت قبلها -أعين حاجة احلادث إىل حمدث،
واملخرتع إىل خم يرتع -إىل الفطرة ،حيث يقول( :وأما داللة االخرتاع فيدخل فيها وجود احليوان كله ،ووجود
النبات ،ووجود السماوات ،وهذه الطريقة تبىن على أصلني موجودين بالقوة ِف مجيع فطر الناس ،أحدمها:
( )1انظر :مناهج األدلة البن رشد :ص.60
( )2درء تعارض العقل والنقل219/7 :
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أن هذه املوجودات خمرتعة ،وهذا معروف بنفسه ِف احليوان والنبات ...فإنا نرى أجساما مجادية مث حتدث
فيها احلياة ،فنعلم قطعا أن هاهنا موجدا للحياة ومنعما هلا ،وهو هللا -تبارك وتعاىل ،-وأما السماوات
فنعلم من قبل حركاهتا اليت ال تفرت أهنا مأمورة بالعناية مبا هاهنا ،ومسخرة لنا ،واملس مخر مأمور خمرتع من
قبل غريه ضرورة.
وأما األصل الثاين :فهو أن كل خمرتع فله خم يرتع ،فيصح من هذين األصلني أن للموجود فاعال خم يرتعا
()1

له) .
وسبب تفريق ابن رشد بني احليوان والنبات وبني السماوات ِف طريق إدراك حدوثها أن نعلم حدوث
األولني باحلس واملشاهدة ،أما حدوث السماوات واألرضني والكواكب والشمس والقمر وغريها مما َل
نشاهد حدوثه فإمنا نقف على حدوثها من طرق أخرى غري احلس واملشاهدة ،حنو ما ذكره من التسخري
والعناية ،وحنو ما نراها عليه من النظام واإلتقان واإلحكام والتقدير والتدبري ،وغري ذلك من ملزومات
احلدوث ،فهذه كلها مسالك للعلم الضروري حبدوثها ،غري طريق املشاهدة واحلس.
وقد جاء التنبيه على داللة اخللق ِف القرآن ِف عدة مواضع ،كقوله تعاىل﴿ :أ ْم خليقوا يم ْن غ ْيري ش ْي ٍء
اخلاليقون * أم خلقوا ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض بل ال يوقينون﴾ [الطور ،]36 ،35 :وقوله تعاىل﴿ :أوال
أ ْم هم ْ
ْ
ي
ي
ي ْذكر ْي
اإلنْسان أنما خل ْقناه م ْن ق ْبل وَلْ يك شْيئا﴾ [مرمي ،]67 :وقوله تعاىل﴿ :وق ْد خل ْقتك م ْن ق ْبل وَلْ
تك شْيئا﴾ [مرمي ،]9 :فدلت هذه اآليات على حجة املخلوق إىل خالق ضرورة ،ودلت أيضا على بطالن

قول املتكلمني :إن هللا تعاىل عندما خيلق شيئا من شيء ،فإمنا يتم ذلك بتغيري الصفات واألعراض ،مع
بقاء اْلواهر على حاهلا ،وأنكروا أن تكون نفس األعيان القائمة بنفسها انقلبت حقيقتها فاستحالت
()2

ذاهتا .
وكذلك سائر اآليات اليت تذكر اخللق ،وتتحدث عن حدوث الذوات وصفاهتا ،فكلها تشري إىل هذه
اَّلل ي ْزيجي سحابا مثم ي ؤليف ب ْي نه مثم ْجيعله ركاما ف ت رى الْو ْدق خيْرج يم ْن
الداللة ،مثل قوله تعاىل﴿ :أَلْ ت ر أ من م
يي ي ٍ ي ي ٍ ي ي
ي
ي يي
ص يرفه ع ْن م ْن يشاء يكاد سنا ب ْرقي يه
خالله وي ن يزل من ال مسماء م ْن جبال فيها م ْن ب رد ف يصيب بيه م ْن يشاء وي ْ
اَّلل خلق ك مل دابمٍة يم ْن م ٍاء
اَّلل اللمْيل والنمهار إي من يِف ذليك لعيْب رة يأل يويل ْاألبْصا ير * و م
ي ْذهب بي ْاألبْصا ير * ي قليب م
ف يمْن هم م ْن ميْ يشي على بطْني يه ويمْن هم م ْن ميْ يشي على ير ْجل ْ ي
اَّلل ما يشاء إي من
ني ويمْن ه ْم م ْن ميْ يشي على أ ْرب ٍع خيْلق م
ْ
ْ
ٍ
ي
اَّلل على ك يل ش ْيء قد ٌير﴾ [النور.]45-43 :
م
وقد نبه ابن رشد إىل أن من أراد معرفة هللا تعاىل حق املعرفة من طريق دليل االخرتاع ،فعليه أن يتعرف
( )1الكشف عن مناهج األدلة :ص.61
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل 220/7 :وما بعدها ،و ،196/5وسيأيت -إن شاء هللا -نقد هذا القول ِف ص:
.260
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على جواهر األشياء ،ليقف على االخرتاع احلقيقي ِف مجيع املوجودات؛ ألن من َل يعرف حقيقة الشيء َل
()1

يعرف حقيقة االخرتاع .
وينبغي التنبه هنا إىل أن التعرف على جواهر األشياء وخواصها إمنا هو شرط ِف معرفة هللا تعاىل حق
املعرفة من طريق دليل االخرتاع فحسب كما ذكر ابن رشد ،وقد أحسن بذكر هذا القيد ،فإن من اخلطأ
اإلطالق والتعميم ِف هذا املقام؛ ألنا نعلم أن األنبياء -عليهم السالم -وأكثر أتباعهم من األولياء
والصاحلني هم أعرف اخللق باهلل قطعا ،وَل تتوقف معرفتهم به على معرفة جواهر األشياء ،والوقوف على
حقيقة االخرتاع فيها ،فلديهم إىل معرفة هللا ما هو أعظم من هذا الطريق ،أال وهو الوحي بالنسبة لألنبياء،
()2

واإلميان بالنسبة ألتباعهم .
وقد يعرب عن داللة اخللق هذه أو االخرتاع -كما يسميها ابن رشد -بعبارات أخرى ،كالعجز
()3

()4

والنقص واالفتقار  ،وكاحلدوث واإلمكان ِف الذوات والصفات  ،وذلك أنا إذا شاهدنا وجود بعض
املوجودات بعد عدمها ،وعدمها بعد وجودها -كاحليوان والنباتات واملعادن والسحاب واملطر والرعد
والربق ،وكما نشاهد من حركات الكواكب ،وتعاقب الليل والنهار ،وحدوثهما بعد بعضهما -فإنا بذلك
نعلم يقينا حبدوثها وافتقارها إىل ي
حمدث ،وال يكون هو حمدثا ،كما نعلم ضرورة إمكاهنا وحاجاهتا إىل
()5

واجب بنفسه ،وكل ما كان حمدثا ممكنا فهو مربوب مصنوع فقري ،ال بد له من رب خالق غين .
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :كل واحد من احلدوث واإلمكان دليل على االفتقار إىل الصانع،
وإن كانا متالزمني ...وكون املمكن واحملدث مفتقرا إىل الفاعل هو من لوازم حقيقته ،ال حيتاج أن يعلل بعلة
جعلته مفتقرا ،بل الفقر الزم لذاته ،فكل ما سوى هللا فقري إليه دائما ،ال يستغين عنه طرفة عني ،وهذا من
معاين اسم الصمد ،فالصمد :الذي حيتاج إليه كل شيء ،وهو مستغن عن كل شيء ،وكما أن غىن الرب
ثبت له لنفسه ال لعلة جعلته غنيا ،فكذلك فقر املخلوقات وحاجتها إليه ثبت لذواهتا ،ال لعة جعلتها
()6

مفتقرة إليه) .
( )1انظر :مناهج األدلة :ص.61
( )2انظر :جمموع الفتاوى 1/2 :وما بعدها فهو مهم جدا.
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،265/3 :وجمموع الفتاوى له ،12-9/2 :والرد على املنطقيني له:
ص.345
( )4انظر :شرح األصفهانية :ص ،16واملمكن هو ما كان قابال للوجود والعدم ،واحلادث ما كان مسبوقا بعدم ،انظر:
األربعني للرازي.101/1 :
( )5انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.266 ،265/3 :
( )6الرد على املنطقيني :ص.346
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وقد يساق دليل اخللق واالخرتاع هذا ِف هيئة تقرير االفتقار إىل مسبب األسباب ِف وجود
املوجودات ،كما هو تعبري ابن خلدون

()1

حيث يقول( :اعلم أن احلوادث ِف عاَل الكائنات ،سواء كانت

من الذوات أو من األفعال البشرية أو احليوانية ،فال بد هلا من أسباب متقدمة عليها ،هبا تقع ِف مستقر
العادة وعنها يتم كونه ،وكل واحد من تلك األسباب حادث أيضا ،فال بد له من أسباب أخرى ،وال تزال
()2

تلك األسباب مرتقية ،حىت تنتهي إىل مسبب األسباب وموجدها وخالقها ،ال إله إال هو سبحانه) .
وواضح أن مضمون هذا الكالم إمنا هو إبطال التسلسل ِف املؤثرات ،وذلك أن داللة اخللق واالخرتاع
ال تتم إال بإثبات بطالن تسلسل األسباب -اليت جعلها هللا تعاىل واسطة ِف وجود احملدثات -إىل ما ال
هناية ،فاإلنسان مثال سبب وجوده والداه ،وكذلك الشأن ِف الوالدين ،فلو تسلسل األمر إىل ما ال هناية
لكان ِف ذلك شبهة تقدح ِف احلاجة إىل اخلالق -جل وعال ،-بيد أن هذه الشبهة ظاهرة البطالن عند
مجيع العقالء ،بل هي معلومة الفساد بالضرورة ،وقد أمر النب -عليه الصالة والسالم -باالستعاذة باهلل
تعاىل ،واالنتهاء عند ورود هذه الوساوس والشبهات الشيطانية ،كما روى البخاري بسنده عن أيب هريرة
 قال :قال رسول هللا > :يأيت الشيطان أحدكم فيقول :من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حىت يقول:
()3

من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته<  .وهو عند مسلم بلفظ> :ال يزال الناس يتساءلون حىت
()4

يقال :هذا خلق هللا اخللق ،فمن خلق هللا؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل :آمنت باهلل< .
وِف بعض الروايات ِف غري الصحيحني> :فإن فعلتم فقولوا :هللا قبل كل شيء ،وهو كائن بعد كل
()5

شيء ،وهو خالق كل شيء< .

وذكر شيخ اإلسالم أن بعض أهل الكالم سئل :يَل َلْ يبني النب  الربهان املبني لفساد التسلسل

( )1هو عبد الرمحن بن حممد بن حممد بن حممد بن احلسن املعروف بابن خلدون ،اشتهر مبقدمة تارخيه ،اليت أسس فيها
قواعد علم االجتماع ،توِف سنة  .808انظر :البدر الطالع للشوكاين.337/1 :
( )2املقدمة :ص ،490مع تارخيه ابن خلدون.
وقد وصف ابن خلدون هذا الدليل بأنه أقرب الطرق واملآخذ ،وقولهِ( :ف مستقر العادة) هذا بناء على مذهبه
األشعري ِف إنكار تأثري األسباب ،أما السلف فيثبتون تأثريها مع كوهنا من قدر هللا تعاىل ،فاهلل تعاىل يفعل هبا ،ال
عندها كما يقول األشاعرة .وانظر حنو كالم ابن خلدون هذا أو قريبا منه ِف الفلسفة القرآنية للعقاد :ص ،115فقد
ذكر من أدلة وجود هللا تعاىل ِف القرآن برهان اخللق ،أو الربهان الكوين ،وفحواه كما ذكر أن املتحركات ال بد هلا
من حمرك ،واملمكنات ال بد هلا من ٍ
موجد واجب الوجود.
( )3الصحيح ،كتاب بدء اخللق ،باب صفة إبليس وجنوده ،)1194/3( ،حديث رقم.)3102( :
( )4الصحيح ،كتاب اإلميان ،باب بيان الوسوسة ِف اإلميان ،)111/1( ،حديث رقم.)134( :
( )5انظر :األَساء والصفات للبيهقي :ص ،25 ،24وكتاب العظمة أليب الشيخ ،414 ،413/1 :وصون املنطق
للسيوطي :ص.45
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والدور ،وإمنا أمر باالستعاذة؟ فكان جوابه أن هذا مثل من عرض له كلب ينبح عليه ليؤذيه ويقطع عليه
طريقه ،فتارة يضربه بعصاه ،وتارة يطلب من صاحب الكلب أن يزجره ،فالربهان هو الطريق األول ،وفيه
صعوبة ،واالستعاذة باهلل هو الثاين وهو أسهل.
وقد أنكر شيخ اإلسالم كال من السؤال واْلواب غاية اإلنكار ،إذ بنيا على أن وسواس التسلسل
يندفع بطريقني؛ أحدمها :الربهان ،واآلخر :االستعاذة ،وأن النب  إمنا أمر بالثاين دون األول ،وقال إن:
(هذا خطأ ،بل النب  أمر بطريقة الربهان حيث يؤمر هبا ،ودل على جماميع الرباهني اليت يرجع إليها غاية
نظر النظار ،ودل من الرباهني على ما هو فوق استنباط النظار ،والذي أمر به ِف دفع هذا الوسواس ليس
هو االستعاذة فقط ،بل أمر باإلميان ،وأمر باالستعاذة ،وأمر باالنتهاء ،وال طريق إىل نيل املطلوب من
()1

النجاة والسعادة إال مبا أمر به ،ال طريق غري ذلك)  .مث بني ذلك من وجوه عدة ،حاصلها:
أوال :أن الشبهات القادحة ِف العلوم الضرورية ال ميكن اْلواب عنها بالربهان ،وأن غاية الربهان أن
ينتهي إليها ،فإذا وقع الشك فيها انقطع طريق النظر والبحث ،وإذا تبني هذا ،فالوسوسة والشبهة القادحة
ِف العلوم الضرورية ال تزال بالربهان ،بل مىت فكر العبد ونظر ،ازداد ورودها على قلبه ،وقد يغلب الوسواس
حىت يعجز عن دفعه عن نفسه ،كما يعجز من حل الشبهة السوفسطائية ،وهذا يزول باالستعاذة باهلل؛ فإن
هللا تعاىل هو الذي يعيذ العبد ،وجيريه من الشبهات املضلة.
ثانيا :أن النب َ ل يأمر باالستعاذة وحدها ،بل أمر العبد أن ينتهي عن ذلك مع االستعاذة،

إعالما منه بأن ه ذا السؤال هو هناية الوسواس ،فيجب االنتهاء عنه ،ليس هو من البدايات اليت يزيلها ما
بعدها ،فإذا وصل العبد إىل غاية الغايات وهناية النهايات ،وجب وقوفه ،فإذا طلب بعد ذلك شيئا وجب
أن ينتهي.
ثالثا :أن النب  أمر العبد أن يقول> :آمنت باهلل< ،وِف رواية> :ورسوله< ،فهذا من باب دفع
الضد الضار بالضد النافع ،فإن هذا القول إميان ،وذكر هللا يدفع به ما يضاده من الوسوسة القادحة ِف
()2

العلوم الضرورية الفطرية .

ويقول شيخ اإلسالم ِف موضع آخر( :ومعلوم بضرورة العقل أن احملدث ال بد له من ي
حمدث ،وأنه
للمحدث ي
حمدث ،و ي
للمحدث ي
ي
ميتنع تسلسل ي
حمدث ،إىل غري غاية ،وهذا يسمى
احملدثات ،بأن يكون
تسلسل املؤثرات والعلل والفاعلية ،وهو ممتنع باتفاق العقالء ...ومعلوم أن احملدث الواحد ال حيدث إال
مبحدث ،فإذا كثرت احلوادث وتسلسلت ،كان احتياجها إىل ي
ي
احملدث أوىل ،وكلها حمدثات ،فكلها حمتاجة

( )1درء تعارض العقل والنقل.309 ،308/3 :
( )2انظر :هذه الوجوه ِف درء تعارض العقل والنقل.318 ،309/3 :
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()1
إىل حم يدث ،وذلك ال يزول إال ي
مبحدث ال حيتاج إىل غريه ،بل هو قدمي أزيل بنفسه -سبحانه وتعاىل. )-
وإذ قد تبني بطالن التسلسل ِف العلل ،فينبغي التنبه إىل أن انتهاء احملدثات إىل حم يدث ال يكون هو

حمدثا ،يلزم منه أن حدوثها مرتتبة على أسباهبا َل يكن من فعل تلك األسباب استقالال ،بل هو أيضا من
خلق هللا وفعله بتلك األسباب ،وإمنا كان خلقها وإحداثها أوال مباشرا جمردا عن السبب ،مث صار خلقها
ٍ
أسباب خملوقة أيضا  ،وهذا هو مضمون ما رواه البخاري بسنده عن أيب
وإحداثها بعد ذلك مرتبا على
هريرة  قال :قال النب > :ال عدوى وال صفر وال هامة< فقال أعرايب :يا رسول هللا ،فما بال اإلبل
تكون ِف الرمل كأهنا الظباء ،فيخالطها البعري األجرب فيجرهبا؟ فقال رسول هللا > :فمن أعدى
()2

األول؟< .
قال ابن حجر( :وهو جواب ِف غاية البالغة والرشاقة ،وحاصله :من أين جاء اْلرب للذي أعدى
بزعمهم؟ فإن أجيب :من بعري آخر ،لزم التسلسل ،أو سبب آخر فليفصح به ،فإن أجيب بأن الذي فعله
ِف األول هو الذي فعله ِف الثاين ثبت املدمعى ،وهو أن الذي فعل باْلميع ذلك هو اخلالق القادر على كل
()3

شيء ،وهو هللا سبحانه وتعاىل) .

( )1جمموع الفتاوى.445/16 :
( )2الصحيح ،كتاب الطب ،باب ال صفر ،)2161/5( ،حديث رقم.)5387( :
واهلامة :البومة ،كانوا يتشاءمون هبا ،وقيل غري ذلك .وصفر :الشهر ،كانوا يتشاءمون من السفر فيه ،أو هو داء
يأخذ البطن ،كما جز اإلمام البخاري .انظر :فتح الباري البن حجر.252 ،181/10 :
( )3فتح الباري ،252/10 :وانظر بدائع الفوائد البن القيم.127/4 :
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ثانيا :داللة العناية

()1

ويراد بالعناية ما نشهده وحنس به من االعتناء املقصود هبذه املخلوقات عموما ،وباإلنسان على وجه
اخلصوص ،والذي يتجلى فيما نراه وندركه من موافقة هذه املوجودات لإلنسان أت املوافقة ،وكذلك ِف
()2
فاعل ٍ
موافقة هذه املوجودات بعضها لبعض ،وذلك ال يكون قطعا إال من قيبل ٍ
قاصد لذلك مريد .
فهذه الداللة تنبين على أصلني:
األول :العلم هبذه املوافقة.

()3

الثاين :أن هذه املوافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد مريد .
فأما األصل األول فيتحصل -كما يقول ابن رشد -باعتبار موافقة املوجودات لإلنسان ،كالليل
والنهار ،والشمس والقمر ،واألزمنة األربعة ،واألمطار واملياه بأنواعها ،والرياح واألرض ،وكثري من احليوان
والنبات ،وكذلك أعضاء البدن واحليوان ،وجزئيات كثرية ال حتصى ،ومعرفة منافع املوجودات داخلة ِف هذا
اْلنس ،وكلما كان الوقوف على منافع املوجودات ي
وحكمها والغاية اليت وجدت ألجلها أطول وأكثر تأمال،
كان الوقوف على هذه الداللة أت.
وأما األصل الثاين :فهو قضية بدهية فطرية ،ال جيحدها إال مكابر ،وبذلك تكون داللته ِف غاية
القوة واحلجية ،حيث قامت على معلومات أولية بدهية ،ومشاهدات حسية ِف متناول اْلميع.
()4

كما أهنا تكون قد مجعت بني القطعية ِف الداللة والوضوح والبساطة للخاصة والعامة .
يقول ابن رشد شارحا دليل العناية هذا ...( :وذلك كما أن اإلنسان إذا نظر إىل شيء حمسوس،
ووضع ما ،مو ٍ
افق ِف مجيع ذلك للمنفعة املوجودة ِف ذلك الشيء
فرآه قد وضع بشكل ما ،وق ْدر ماْ ،
احملسوس ،والغاية املطلوبة- ،حىت يعرتف أنه لو وجد بغري ذلك الشكل ،وبغ يري ذلك الوضع ،أو بغري ذلك
القدرَ ،ل توجد فيه تلك املنفعة -علم على القطع أن لذلك الشيء صانعا صنعه ،ولذلك وافق شكله
ووضعه وق ْدره تلك املنفعة ،وأنه ليس ميكن أن تكون موافقة اجتماع تلك األشياء لوجود املنفعة
()5
باالتفاق) .
( )1مصدر عىن يعين عناية ،مبعىن قصد .انظر :مقاييس اللغة البن فارس.146/4 :
( )2انظر :مناهج األدلة :ص.60
( )3املرجع السابق :ص.60
( )4مناهج األدلة :ص.59
( )5املرجع السابق :ص.60
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ويضرب ابن رشد لذلك مثاال برجل رأى حجرا على األرض ،على صفة يتأتى منها اْللوس وضعا
وقدرا ،فإنه يعلم يقينا بأنه إمنا صنعه صانع ،ومىت َل يشاهد شيئا من هذه املوافقة للجلوس ،فإنه يقطع بأن
وجوده ِف ذلك املكان ،وعلى صفة ما ،إمنا هو باالتفاق ،مث يقول ابن رشد( :وكذلك األمر ِف العاَل كله،
فإنه إذا نظر اإلنسان إىل ما فيه من الشمس والقمر ،وسائر الكواكب ،اليت هي سبب األزمة األربعة -يعين
فصول السنة -وسبب الليل والنهار ،وسبب األمطار واملياه والرياح ،وسبب عمارة أجزاء األرض ،ووجود
الناس ،وسائر الكائنات من احليوانات الربية ،وكذلك املاء ،موافقا للحيوانات املائية ،واهلواء للحيوانات
الطائرة ،وأنه لو اختل شيء من هذه احل ْلقة والبنية الختل وجود املخلوقات اليت هاهنا ،علم على القطع أنه
ليس ميكن أن تكون هذه املوافقة اليت ِف مجيع أجزاء العاَل لإلنسان واحليوان والنبات باالتفاق ،بل ذلك
من قاصد قصده ،ومريد أراده ،وهو هللا عز وجل ،وعلم على القطع أن العاَل مصنوع ،وذلك أنه يعلم
()1

ضرورة أنه َل ميكن أن توجد فيه هذه املوافقة لو كان وجوده عن غري صانع ،بل عن االتفاق) .
ودليل العناية هذا ،ودليل االخرتاع قبله ،مها دليال الشرع على وجود هللا تعاىل ِف رأي ابن رشد،
()2

إضافة إىل املعرفة الفطرية .

()3

واآليات القرآنية املنبهة على وجود هللا تعاىل ،ال خترج ِف نظره عن هذين اْلنسني من األدلة  ،وهي
عنده ثالثة أنواع:

 -1نوع ينبه على العناية فحسب ،كقوله تعاىل﴿ :أَلْ ْجنع يل ْاأل ْرض يمهادا﴾ اآليات [النبأ،]16-6 :
وقوله﴿ :ت بارك الم يذي جعل يِف ال مسم ياء ب روجا وجعل فييها يسراجا وقمرا منيريا﴾ [الفرقان.]61 :
 -2نوع ينبه على االخرتاع فحسب ،كقوله تعاىل﴿ :ف ْلي ْنظ ير ْي
اإلنْسان يم مم خليق﴾ [الطارق،]5 :
ي
وقوله﴿ :أفال ي ْنظرون إيىل ْي
ت﴾ اآليات [الغاشية.]20-17 :
اإلبي يل كْيف خلق ْ
()4
 -3ونوع ينبه على الداللتني معا ،وهي أكثر اآليات الواردة ِف هذا املعىن .
وقد نبه ابن رشد بعد تقريره هذين الدليلني إىل أن هذه الطريقة ِف االستدالل على وجود هللا تعاىل
هي الصراط املستقيم اليت دعا هللا الناس فيها إىل معرفة وجوده ،ونبههم عليه مبا جعل ِف فطرهم من إدراك
()5

هذا املعىن .
كما نبه إىل أهنا طريقة اخلواص ،كما هي طريقة اْلمهور ،وإمنا االختالف بينهما ِف أمرين:
( )1مناهج األدلة :ص.98
( )2انظر :مناهج األدلة :ص.63 ،61
( )3املرجع السابق :ص.61
( )4انظر :مناهج األدلة :ص.61
( )5املرجع السابق :ص.62
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األول :التفصيل ،فبينما يقف اْلمهور عند املعرفة احلسية مبا يدل على العناية واالخرتاع ،ال

يتجاوزون ذلك ،يزيد العلماء على ذلك مبعرفة ما يدرك بالربهان ،من العناية واالخرتاع ،كمعرفة منافع
أعضاء اإلنسان واحليوان.
الثاين :التعمق ِف معرفة الشيء الواحد نفسه ،ومثال ذلك :النظر ِف املصنوعات البشرية ،فإن

اْلمهور إمنا يعرفون من أمرها أهنا مصنوعات ،وأن هلا صانعا ،وأما العلماء فيفضلون بزيادة علم بصنعتها،
وبوجه احلكمة فيها ،مما يلزم منه أن يكونوا أعلم بالصانع من جهة صنعته من اْلمهور ،الذين ال يعلمون
()1

إال أهنا مصنوعة فقط .
وما ذكره ابن رشد من االختالف بني اخلواص والعوام ِف كيفية النظر ِف دالليت االخرتاع والعناية حق،
إال أن هاهنا أمرا جيدر التنبيه إليه ،وهو أنا إذا سلمنا بأن ميزة اخلواص على العوام هي التفصيل والكثرة
والتعمق ِف إدراك احليكم والفوائد والغايات ،فهل األنبياء واألولياء وسادات املؤمنني ،من الصحابة
والتابعني ،وأئمة املسلمني ،الذين بلغوا الدرجات العالية ِف كمال اإلميان ،هل هم هبذا االعتبار من اخلواص
أم من العوام؟
فإنا نعلم يقينا أن الغالب عليهم أهنم َل يعانوا شيئا من علم الطبائعيني ،من احلكماء واألطباء
والفلكيني ،وَل يتكلفوا شيئا من ذلك ،وكذلك بالنسبة للعلوم العصرية احلديثة ،واملكتشفات املتأخرة ،نقطع
أهنم ما عرفوا عنها شيئا ،فهل نقول :فاهتم فضل ذلك؛ إ ْذ َل يتعمقوا أو يتعرفوا على تفاصيل احليكم ِف
املخلوقات؟ أم نقول :إن الق ْدر املطلوب لرسوخ اليقني ِف القلوب قد وىف القرآن باإلشارة إليه ،وأتى فيه مبا
ال مزيد عليه ،أما ما وراء ذلك من التعمق والتفصيل ،فليس مما يتوقف عليه زيادة إميان ويقني؟ نعم؛
يتوقف عليه زيادة معرفة بالصانع من جهة صنعته كما قال ابن رشد ،ولقد أحسن بذكر هذا القيد ،ولكن
مطلق املعرفة باخلالق غري اإلميان الشرعي ،املمدوح صاحبه ِف القرآن ،ولعل من أعظم ما يشهد هلذا الذي
قلناه أن أكثر الناس اليوم علما بتفاصيل ودقائق الصنائع ،وخصائص املخلوقات ي
وح ي
كمها هم من الكفار،
إما كتابيني ،أو مالحدة ،أو وثنيني ،وهؤالء قصاراهم أن يثبتوا وجود الصانع ويقروا به ،ومع ذلك ال يصح
أن يثبت هلم إميان يستحقون عليه املدح.
والذي دعا هنا إىل التنبيه إىل هذا األمر :ما وقع قدميا من كثري من أهل الكالم ،وال يزال يقع من
كثري ممن يؤلفون ِف العقائد ،من تسمية جمرد إثبات الصانع إميانا ،وهو خطأ فاحش ،ناتج عن اْلهل
()2

حبقيقة اإلميان ِف الكتاب والسنة واعتقاد السلف .
( )1املرجع السابق :ص.64-63
( )2من أوضح األمثلة لذلك :كتاب >قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن< فهو على ظرافته َل يبخل بوصف
اإلميان على أحد من مثبيت الصانع.
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وقد اعتمدت على ابن رشد ِف تقرير داللة العناية؛ ألنه قد وافق ِف ذلك منهج السلف إمجاال ِف
طريق إثبات وجود هللا تعاىل ،وجترد لبيان ما قصد الشرع بيانه من طرق معرفة هللا تعاىل ،كما أبلى بالء
()1

حسنا ِف نقد منهج املتكلمني العقيم ِف االستدالل هلذه القضية  ،وكان له سبق -فيما أعلمِ -ف تقرير
دالليت االخرتاع والعناية على حنو ما سبق ،وإن كان مسبوقا ِف اإلشارة عموما إىل أدلة القرآن العقلية على
()2

وجود هللا تعاىل ،كما ِف كالم أيب سليمان اخلطايب وغريه .
ومع ذلك فقد اعترب شيخ اإلسالم ابن تيمية ابن رشد مقصرا ِف حق أدلة القرآن ،رغم موافقته له
()3

على ما قرر من أدلة ،وحتسينه هلا ِف اْلملة .
يقول ابن تيمية( :فهذا الرجل -يعين ابن رشد -مع أنه من أعيان الفالسفة ،املعظمني لطريقتهم،
املعتنني بطريقة الفالسفة املشائني ،كأرسطو

()4

وأتباعه ،بني أن األدلة العقلية الدالة على إثبات الصانع

مستغنية عما أحدث املعتزلة ومن وافقهم من األشعرية وغريهم من طريقة األعراض وحنوها ،وأن الطرق
الشرعية اليت جاء هبا القرآن هي طرق برهانية تفيد العلم للعامة واخلاصة ،واخلاصة عنده يدخل فيهم
الفالسفة ،والطرق اليت ألولئك هي مع طوهلا وصعوبتها ال تفيد العلم ال للعامة وال للخاصة.
هذا مع أنه َل يقدر القرآن قدره ،وَل يستوعب أنواع الطرق اليت ِف القرآن ،فإن القرآن قد اشتمل
()5

على بيان املطالب اإلهلية بأنواع من الطرق ،وأكمل الطرق) .
هذا ،وميكن تلخيص االستدراكات على كالم ابن رشد عن دالليت اخللق والعناية ِف النقاط التالية:
 -1عدم إعطاء املعرفة الفطرية حقها من األمهية واحلجية ،فابن رشد وإن أملح إىل الفطرة بقوله بعد
ذكر االخرتاع والعناية( :فهذه الطريق هي الطريق املستقيم اليت دعا هللا الناس فيها إىل معرفة وجوده،
ونبههم عليه مبا جعل ِف فطرهتم من إدراك هذا املعىن ،وإىل هذه الفطرة األوىل املغروزة ِف طباع البشر
اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :وإي ْذ أخذ ربك يم ْن ب يين آدم يم ْن ظهويريه ْم ذ يريمت ه ْم﴾ ،إىل قوله﴿ :قالوا ب لى
( )1انظر :مناهج األدلة :ص 49وما بعدها.
( )2انظر :بيان تلبيس اْلهمية ،177/1 :وموقف ابن حزم من اإلل هيات للدكتور أمحد احلمد :ص.134
( )3انظر :بيان تلبيس اْلهمية.176/1 :
( )4هو أرسطو طاليس -أي :تام الفضيلة -بن نيقوماخس الفيثاغوري اْلهراشين ،تلميذ أفالطون ،إليه انتهت فلسلة
اليونانيني ،وهو خامتة علمائهم ،وسيد حكمائهم ،وهو واضع املنطق اليوناين ،لذا َسي باملعلم األول ،توِف سنة
 322قبل امليالد ،وأتباعه يسمون :املشاؤون ،وفلسفته تسمى املشائية القدمية ،نسبة إىل طريقته ِف التدريس وهو
يطوف ِف الرواق وقد أحاط به تالمذته .انظر :إخبار العلماء بأخبار احلكماء للقفطي :ص ،22 ،21واملوسوعة
العربية للفلسفة.1274 ،1273/2 :
( )5درء تعارض العقل والنقل333/9 :
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()1
ش يه ْدنا﴾) .

إال أن هذا ليس بصريح ِف كفاية املعرفة الفطرية ِف حتصيل أصل اليقني ،واإلقرار بوجود هللا تعاىل
دون احلاجة إىل نظر ،وغاية ما يدل عليه كالمه :التسليم باستناد األدلة العقلية اليت ذكرها -االخرتاع

والعناية -إىل العلوم الفطرية البدهية ،كالعلم حباجة األثر إىل مؤثر ،وحنو ذلك ،وهذا إمنا هو جزء من املعرفة
الفطرية ،ال يشمل كل ما قرره الشرع ِف آيات الفطرة وأحاديثها اليت سبقت اإلشارة إليها.
وقد صرح ابن رشد بإجياب النظر ،وعدم كفاية املعرفة الفطرية ،موافقا ِف ذلك املتكلمني ،كما ِف
قوله( :وليس لقائل أن يقول :إنه لو كان واجبا على كل من آمن باهلل -أعين ال يصح إميانه إال من قبل
وقوعه على هذه األدلة -لكان النب  ال يدعو أحدا إىل اإلسالم إال عرض عليه هذه األمثلة؛ فإن
()2

العرب كلها تعرتف بوجود الباري) .
 -2حصر أدلة الشرع ِف العناية واالخرتاع ،وقد انتقد ابن تيمية ابن رشد ِف هذا كما مر ِف كالمه
السابق ،وابن تيمية يرى أن الطرق الشرعية اليت نبه القرآن عليها إلثبات وجود هللا تعاىل كثرية جدا ،ال
()3

تكاد تنحصر .
وميكن االعتذار عن ابن رشد ِف هذا احلصر بأنه إمنا نبه على جنس األدلة ،وَل يتطرق إىل تعيني
األفراد ،بل إنه صرح كما ِف كالمه بدخول أفراد ِف هذين اْلنسني ال حصر هلا.
إال أن هذا االعتذار إمنا ينفعه بالنسبة ملا استدرك عليه من األدلة اليت ميكن ردها إىل دليلي االخرتاع
والعناية ،كدليل حدوث الذوات وصفاهتا ،ودليل العجز واالفتقار ،أما ما سوى ذلك كداللة الفطرة
السالفة ،وكداللة العاقبة احلسىن لألنبياء وأتباعهم ،والسوأى ملخالفيهم ،وظهور دينهم على سائر األديان،
وكداللة املعجزات والكرامات وآيات األنبياء ،فإن هلا داللة على وجود هللا تعاىل كما سيأيت تقريره ،فهذه
كلها ال ميكن االعتذار عن ابن رشد ِف إمهاهلا.
 -3قصر داللة بعض اآليات القرآنية على العناية فقط ،والصحيح أن كل ما دل على العناية دل
()4

على االخرتاع من باب االلتزام  ،فال وجه لقصر داللتها على العناية .وابن رشد نفسه ملا شرح آيات
()5

سورة النبأ اليت جعلها مقصورة الداللة على العناية  ،قال ِف تفسري قوله تعاىل﴿ :وب ن ْي نا ف ْوقك ْم سْب عا

( )1مناهج األدلة :ص.63 ،62
( )2مناهج األدلة :ص.47
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل 66/9 :وما بعدها.
( )4انظر :درء تعارض العقل والنقل.331/9 :
( )5انظر :مناهج األدلة :ص.62
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()1
يشدادا﴾( :فعرب بلفظ البنيان عن معىن االخرتاع هلا) .

( )1مناهج األدلة :ص.100
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ثالثًا :داللة اْلتقان والتدبْي
()1

وقد تسمى هذه الداللة :داللة القصد ،أو الغاية ،أو النظام  ،وهي وإن أمكن إدراجها ضمن داللة
العناية ،إال أن ِف إفرادها بالذكر زيادة تنبيه وتفصيل ،استدعته أمهيتها البالغة ،وداللة العناية جنس عظيم
يندرج حتته أنواع كثرية من األدلة ،ال حيسن إغفاهلا.
وقد أشار القرآن العزيز إىل هذه الداللة ِف مواضع كثرية ،كقوله تعاىل﴿ :ما ت رى يِف خ ْل يق المر ْمح ين يم ْن
ٍ ()2
اَّللي الم يذي أتْ قن ك مل ش ْي ٍء﴾ [النمل ،]88 :وقوله تعاىل:
ت فاو
ت﴾ [امللك ،]3 :وقوله تعاىل﴿ :صْنع م
ي ()3
﴿الم يذي أحسن ك مل شي ٍء خلقه﴾ [السجدة ،]7 :وقوله تعاىل﴿ :وال مسم ياء ذ ي
ك﴾ [الذاريات:
احلب
ات ْ
ْ
ْ
 ،] 7وغري ذلك من اآليات املنبهة إىل ما وجد عليه العاَل من نظام دقيق ،وإحكام مقصود ،ال ميكن حبال
أن يكون من غري مكون ،وال أن يستمر ويدوم دون خلل من غري مدبر مقدر.

وقد تأيت اإلشارة القرآنية إىل وجود ذلك ِف مجلة املخلوقات ،كقوله تعاىل﴿ :إينما ك مل ش ْي ٍء خل ْقناه
()4
بيقد ٍر﴾ [القمر ،]49 :وقوله تعاىل﴿ :وخلق ك مل ش ْي ٍء ف قدمره ت ْق يديرا﴾ [الفرقان ،]2 :وقوله تعاىل:
﴿وكل ش ْي ٍء يعْنده مبيي ْقدا ٍر﴾ [الرعد ،]8 :وقوله تعاىل﴿ :الم يذي خلق فس موى * والم يذي قدمر ف هدى﴾
اَّلل ليك يل ش ْي ٍء ق ْدرا﴾ [الطالق.]3 :
[األعلى ،]3 ،2 :وقوله تعاىل﴿ :ق ْد جعل م
كما قد يأيت التنبيه على ذلك أحيانا ِف بعض املخلوقات ،كقوله تعاىل﴿ :و ْاأل ْرض مد ْدناها وألْقْي نا
ٍ ()5
اَّلل ي
الرْزق
فييها رو ياسي وأنْبْت نا فييها يم ْن ك يل ش ْي ٍء م ْوز
ون﴾ [احلجر ،]19 :وقوله تعاىل﴿ :ول ْو بسط م
( )1النظر الفلسفة القرآنية للعقاد :ص 115وما بعدها.
( )2التفاوت :االختالف ِف األوصاف .انظر :املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين.386 :
( )3قال ابن عباس( :ذات اْلمال والبهاء ،واحلسن واالستواء) ،انظر :تفسري ابن كثري ،244/4 :وأصل احلبك:
اإلحكام ،انظر :املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين :ص 106ومقاييس اللغة.130/2 :
( )4قال الزخمشري( :املعىن :أنه أحدث كل شيء مراعى فيه التقدير والتسوية ،فقدره وهيأه ملا يصلح له) .الكشاف:
 ،88/3وقال ابن عطية( :تقدير األشياء هو حدها باألمكنة واألزمان واملقادير واملصلحة واإلتقان) .احملرر الوجيز:
.199/4
( )5قد ذكر الرازي ِف تفسريه (موزون) :عدة أوجه هي -1 :أنه بقدر احلاجة -2 .أنه موزون الرتكيب واملقادير من
األرض ،ومن السماء ومن اهلواء ،وتأثري الشمس ِف احلر والربد؛ فإنه تعاىل وزهنا مبيزان احلكمة حىت حصلت هذه
األنواع -3 .أي :متناسب حمكوم عليه عند العقول السليمة باحلسن واللطافة ومطابقة املصلحة -4 .األشياء اليت
توزن .انظر :مفاتيح الغيب ،172/19 :وقد رجح ابن جرير ِف تفسريه قوال يشمل الثالثة األول.15/14 :
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ليعيب يادهي لب غ ْوا يِف ْاأل ْر ي
ض ول يك ْن ي ن يزل بيقد ٍر ما يشاء﴾ [الشورى ،]27 :وقوله تعاىل﴿ :وأنْزلْنا يمن ال مسم ياء ماء
بيقد ٍر فأ ْسكنماه يِف ْاأل ْر ي
ض﴾ [املؤمنون.]18 :
فهذه اآليات وأمثاهلا تلفت نظر املستدل إىل داللة املخلوقات على باريها من خالل ما يشاهد فيها
من االنضباط وااللتزام التام بنظام ِف غاية الدقة ،ما كان له أن يوجد على هذه احلال دون قيم ومدبر ،وِف
ذلك أعظم دليل على بطالن اخلرافة القائلة حبدوث العواَل عن طريق املصادفة.
وال تزال اآليات القرآنية تنبه إىل هذه الداللة وتشري إليها ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وآيةٌ هلم اللمْيل ن ْسلخ
ي
ي
ي
ممس ْجت يري ليم ْست ق ٍر هلا ذليك ت ْق يدير الْع يزي يز الْعليي يم * والْقمر قد ْمرناه منا يزل
مْنه النمهار فإذا ه ْم مظْلمون * والش ْ
ح مىت عاد كالْعرج ي
ون الْق يد يمي * ال الشممس ي ْنبغيي هلا أ ْن ت ْد يرك الْقمر وال اللميل سابيق النمها ير وك ٌّل يِف ف ل ٍ
ك
ْ
ْ
ْ
ي
ي ْسبحون﴾ [يس ،]40-37 :وقول تعاىل﴿ :فالق ْي
ممس والْقمر ح ْسبانا
صب ي
اإل ْ
اح وجعل اللمْيل سكنا والش ْ
ذليك ت ْق يدير الْع يزي يز الْعليي يم﴾ [األنعام ،]96 :وقوله تعاىل﴿ :أَلْ َنْل ْقكم يم ْن م ٍاء م يه ٍ
ني * فجع ْلناه يِف ق را ٍر
ْ
()1
م يك ٍ
ني * إيىل قد ٍر م ْعل ٍوم * ف قد ْرنا فني ْعم الْق يادرون﴾ [املرسالت.]23-20 :

واآليات املنبهة إىل هذه الداللة كثرية جدا.
ومن الوجوه اللطيفة اليت يعرب هبا عن دليل اإلتقان هذا :ما ذكره بعض املتكلمني من االستدالل ببقاء

الكائنات على رقيهاِ ،ف حني أن الصناعات البشرية تأخذ ِف الرتقي ،وما ذلك إال الرتباط ذلك برتقي
صانعيها ِف العلم ،فبقاء العاَل على كمال صنعته وإتقاهنا ،وعدم تدرجه ِف ذلك من النقص حنو الكمال،
()2

يدل على كمال صانعه وأزليته وربوبيته .
والذي أخشاه من هذا الوجه ما يستشعر فيه من انسجام مع ما اشتهر من قول أيب حامد الغزايل:
(ليس ِف اإلمكان أبدع مما كان) ،مبعىن أنه غري داخل ِف القدرة اإلل هية خلق العاَل أحسن مما هو عليه
()3

اآلن ،تعاىل هللا عن ذلك علوا كبريا .

( )1والشاهد منها قوله (فقدرنا) بالتشديد على قراءة نافع والكسائي .انظر :السبعة البن جماهد :ص.666
( )2انظر :دالئل التوحيد للقاَسي :ص.54
( )3انظر :شرح جوهرة التوحيد للبيجوري :ص.40
160

رابعا :داللة التسخْي( )1والتدبْي
مرجع هذه الداللة إىل العناية ،والفرق بينها وبني الداللة السابقة :أهنا تدل على اخلالق من جهة
اخلضوع الكوين العام لسيطرٍة قاهرة ٍ
تامة ،ال متلك اخلروج عليها ذرة واحدة ،وتتمثل هذه السيطرة ِف السنن
والنواميس الكونية الدقيقة اليت تسري عليها العواَل دومنا ختلف ،فهي داللة من جهة القهر ،هلا تعلق
بصفات القدرة واْلربوت للخالق -جل وعال ،-بينما تتعلق داللة اإلحكام واإلتقان بصفات العلم
واحلكمة ،واللطف واخلربة.
وإذا نظرنا إىل هذا العاَل وجدناه جبميع أجزائه مقهورا مسي را مدب را مسخرا ،تظهر فيه آثار القهر
واالستعالء ملسريه ،وتتجلى فيه شواهد القدرة ملخضعه ومذَّلل ،مبا ال يدع جماال للشك ِف وجود مدبر
يدبره ،وقدير ميسك مبقاليده ،كما قال تعاىل﴿ :له مقالييد ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [الشوى.]12 :
وقد جاء ضمن األسئلة التقريرية اليت أمر هللا نبيه  أن حيتج فيها على الكفار﴿ :وم ْن يدبير ْاأل ْمر﴾
[يونس ،]31 :حيث إن احلس والفطرة يشهدان بضرورة مدبر هلذا العاَل ،فكان إقرار الكفار بذلك.
وإذا تأملنا اآليات القرآنية املنبهة إىل هذه الداللة وجدنا بعضها يشري إىل التسخري املطلق للكائنات،
كما ِف قوله تعاىل﴿ :والشممس والْقمر والنجوم مس مخر ٍ
ات بيأ ْم يرهي﴾ [األعراف ،]54 :وقوله تعاىل﴿ :وس مخر
ْ
اَّلل ربكم﴾ [فاطر ،]13 :وقوله تعاىل﴿ :وال مسح ي
اب
ممس والْقمر ك ٌّل ْجي يري يألج ٍل مسمى ذليكم م
الش ْ
ْ
ض﴾ [البقرة ]164 :وقوله تعاىل﴿ :أَل ي روا إيىل الطم يري مس مخر ٍ
الْمس مخ ير ب ْني ال مسم ياء و ْاأل ْر ي
ات يِف ج يو ال مسم ياء
ْ
ْ ْ
اَّلل إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [النحل ،]89 :وبعضها اآلخر ينبه إىل تسخري
ما ميْ يسكه من إيمال م
املخلوقات لإلنسان ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وس مخر لكم الْف ْلك ليت ْج يري يِف الْب ْح ير بيأ ْم يرهي وس مخر لكم ْاألنْهار
ممس والْقمر دائيب ْ ي
ني وس مخر لكم اللمْيل والنمهار﴾ [إبراهيم ،]33 ،32 :وقوله﴿ :وس مخر
* وس مخر لكم الش ْ
لكم اللميل والنمهار والشممس والْقمر والنجوم مس مخرات بيأم يريه إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ْع يقلون﴾ [النحل:
ٌ ْ
ْ
ْ
 ،]12وقوله﴿ :وهو الم يذي س مخر الْب ْحر ليتأْكلوا يمْنه حلْما ط يريا وت ْست ْخ يرجوا يمْنه يح ْلية ت ْلبسون ها وت رى الْف ْلك
مو ي ي ي
اَّلل س مخر لك ْم ما يِف
ضلي يه ولعلمك ْم ت ْشكرون﴾ [النحل ،]14 :وقوله﴿ :أَلْ ت ر أ من م
اخر ف ييه ولتْبت غوا يم ْن ف ْ
اَّلل س مخر لكم ما يِف ال مسماو ي
ْاأل ْر ي
ات
ض والْف ْلك ْجت يري يِف الْب ْح ير بيأ ْم يرهي﴾ [احلج ،]65 :وقوله﴿ :أَلْ ت رْوا أ من م
ْ
وما يِف ْاأل ْر ي
ض﴾ [لقمان ،]20 :وقال ِف تسخري األنعام﴿ :كذليك س مخ ْرناها لك ْم لعلمك ْم ت ْشكرون﴾
[احلج﴿ ،]36 :وذلمْلناها هل ْم ف يمْن ها ركوب ه ْم ويمْن ها يأْكلون * وهل ْم فييها منافيع ومشا يرب أفال ي ْشكرون﴾
[يس ،]73 ،72 :وقال ِف األرض﴿ :هو الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض ذلوال ف ْامشوا يِف مناكيبيها وكلوا يم ْن
( )1قال الراغب( :التسخري :سياقة إىل الغرض املختص قهرا) .املفردات :ص.227
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يرْزقي يه﴾ [امللك ،]15 :وقال﴿ :أَلْ ْجنع يل ْاأل ْرض يمهادا﴾ [النبأ ،]6 :وقال﴿ :و ْاأل ْرض ف ر ْشناها فني ْعم
الْم ي
اهدون﴾ [الذاريات.]48 :

ومن اإلشارات اللطيفة إىل داللة التدبري ِف املخلوقات على اخلالق -جل وعال :-قوله تعال﴿ :أوَلْ
الرْزق ليمن يشاء وي ْق يدر إي من يِف ذليك آلي ٍ
اَّلل ي ْبسط ي
ات ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [الزمر.]52 :
ي ْعلموا أ من م
ْ
فإن هذا استدالل مبا هو مشاهد حمسوس من اختالف الناس ِف سعة الرزق وضيقه ،وال بد لذلك
من سبب ،وال ميكن أن يكون ذلك راجعا حملض عقل الرجل وجهله؛ وإال ملا رأينا العاقل القادر ِف أشد

الضيق ،واْلاهل املريض الضعيف ِف أعظم السعة ،كما ال ميكن أن يكون ألجل الطبائع واألجنم واألفالك؛
ألنا نرى الساعة الواحدة يولد فيها امللك الكبري القاهر ،وغريه من ضعفة الناس واحليوانات ،بل والنبات،
فال ميكن حبال أن يكون الطالع هو املؤثر ِف ذلك ،وإذا بطلت هذه األقسام ،فال بد لذلك من مؤثر قادر
()1

عاَل حكيم ،وهو هللا تبارك وتعاىل .

( )1انظر :مفاتيح الغيب للرازي.289/26 :
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خامسا :داللة التخصيص
وتنص هذه الداللة على أنه جيوز عقال أن يكون كل جزء من العاَل على خالف صورته وصفته
وحالته اليت هو عليها اآلن ،فكونه على هذه الصورة اليت هو عليها اآلن حيتاج إىل خمصص خيصصها
()1

بالوجود ،دون غريها من الصفات واألحوال املمكنة األخرى .
وتقرير شرعية هذه الداللة حيتاج إىل شيء من التفصيل والدقة ،وذلك أن بعض املتكلمني كاْلويين
()2

قد احتفوا هبذه الداللة وأولوها اهتماما كبريا  ،إال أهنم ساقوها ِف صورة تتالءم مع مذهبهم األشعريِ ،ف
نفي التعليل ِف أفعال هللا تعاىل ،املفضي إىل إنكار حقيقة احلكمة فيها؛ مما حدا ابن رشد إىل رد هذه
()3

الداللة وإنكار شرعيتها ،متعلال باستلزامها هذا احملذور .
وقد انربى ابن تيمية لبيان شرعية هذا الدليل ،وأن له أصال ِف القرآن ،وأنه ال يلزم من األخذ به
إنكار حلكمة هللا تعاىل ِف ختصيص املوجودات بصفاهتا.
وتقريره على املنهج الشرعي ٌ
يقول ابن تيمية( :ومن سلك طريقة أيب املعايل ِف هذا الدليل ال حيتاج إىل أن ينفي احلكمة ،بل ميكنه
إذا أثبت احلكمة املرادة أن يثبت اإلرادة بطريق األوىل ،وحينئذ فالعاَل مبا فيه من ختصيصه ببعض الوجوه
دون بعض دال على مشيئة فاعله ،وعلى حكمته أيضا ورمحته ،املتضمنة لنفعه وإحسانه إىل خلقه.
وإذا كان كذلك فقولنا :إن ما سوى هذا الوجه جائز ،يراد به أنه جائز ممكن ِف نفسه ،وأن الرب
قادر على غري هذا الوجه ،كما هو قادر عليه ،وذلك ال يناِف أن تكون املشيئة واحلكمة خصصت بعض
()4

املمكنات املقدورات دون بعض) .
أما املستند الشرعي هلذه الداللة فيكمن ِف اآليات القرآنية اليت تدل على إمكان حتول املخلوقات إىل
()5

مقادير مضادة متاما ملا هي عليه اآلن .
مثل قوله تعاىل﴿ :أَل ت ر إيىل ربيك كيف م مد ي
الظ مل ول ْو شاء ْلعله ساكينا﴾ [الفرقان ،]45 :وقوله
ْ
ْ
تعاىلْ ﴿ :حنن قد ْمرنا ب ْي نكم الْم ْوت وما ْحنن يمب ْسبوقيني * على أ ْن ن ب يدل أ ْمثالك ْم ون ْن يشئك ْم يِف ما ال
( )1انظر> :بني ابن تيمية وابن رشد ِف اإلل هيات< ملنيف العتيب 358/1 :وما بعدها ،رسالة ماجستري جبامعة أم
القرى.
( )2انظر :العقيدة النظامية ِف األركان اإلسالمية للجويين :ص ،16واإلرشاد له :ص.28
( )3انظر :مناهج األدلة البن رشد :ص.56 ،55
( )4درء تعارض العقل والنقل112-111/9 :
( )5انظر :بني ابن تيمية وابن رشد ِف اإلل هيات ملنيف العتيب.362/1 :
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ت ْعلمون﴾ اآليات إىل قوله تعاىل﴿ :ل ْو نشاء جع ْلناه أجاجا ف ل ْوال ت ْشكرون﴾ [الواقعة.]70-60 :
اَّللي يأْتييك ْم
اَّلل علْيكم اللمْيل س ْرمدا إيىل ي ْويم الْ يقيام ية م ْن إيلهٌ غْي ر م
وقوله تعاىل﴿ :ق ْل أرأيْت ْم إي ْن جعل م
ي ٍ
اَّلل عليكم النمهار سرمدا إيىل ي ويم الْ يقيام ية من إيله غي ر مي
اَّلل يأْتييك ْم
ْ ٌ ْ
بيضياء أفال ت ْسمعون * ق ْل أرأيْت ْم إي ْن جعل م ْ
ْ
ْ
()1
بيلي ٍل تسكنون في ييه أفال ت ب ي
صرون﴾ [القصص ،]72 ،71 :واآليات املتضمنة هلذه الداللة كثرية  ،تنص
ْ
ْ ْ
على أن الصفات اليت وجدت عليها املوجودات متعلقةٌ مبشيئة هللا تعاىل ،ولو أراد ْلعلها على حال مغايرة
ملا هي عليه.
وبعد ،فهذه على وجه اإلمجال مظاهر داللة املخلوقات على خالقها ،ولعل هناك مظاهر أخرى أكثر
تفصيال ،إال أن الغالب أهنا ال خترج عما سبق ذكره ،وقد يتجلى للقارئ شيء منها ِف املطلب التايل،
حيث يكون احلديث عن صور االستدالل باملخلوقات على اخلالق ِف القرآن الكرمي.

( )1انظر :مثال :سورة االنفطار ،8 :امللك.30 ،17 ،16 :
164

املطلب الثاين

صور االستدالل باملخلوقات على اْلالق
الصورة األوىل
خلق اْلنسان
إن االستدالل خبلق اإلنسان قد لقي عناية خاصة وبالغة ِف القرآن ،قد ال تكون لغريه من أنواع
االستدالل باملخلوقات ،اليت قد تفوق خلق اإلنسان قدرا وأمهية ،ولعل من أبلغ األدلة على ذلك :أنه ذكر
اس يم ربيك الم يذي خلق * خلق
ِف أول آية أنزهلا هللا تعاىل على نبيه -عليه الصالة والسالم﴿ :-اقْ رأْ بي ْ
ْي
اإلنْسان يم ْن عل ٍق﴾ [العلق ،]2 ،1 :فذكر اخللق مطلقا ،مث كان التخصيص بالذكر من نصيب خلق
اإلنسان.

ومن حكمة هذا التخصيص أن الناس مجيعا مشرتكون ِف مباشرة هذه الداللة ،فاإلنسان هو
ي
املستدل ،وِف الوقت ذاته هو الدليل والربهان واآلية ،فهذه الداللة يعلمها اإلنسان من نفسه ،ويذكرها
()1

كلما تفكر ِف خلقه ،ومن يراه من بين جنسه .
كما أن ِف قرب هذه الداللة من كل إنسان ما قد يسد بعض القصور احلاصل منه ِف النظر ِف
ملكوت السماوات واألرض ،حيث إن ِف بدن اإلنسان من آثار الصنعة ما مياثل نظريه ِف سائر
املخلوقات.
وإذا كان االستدالل خبلق اإلنسان على الربوبية هبذه املثابة ،فال عجب إذا أن جاءت الدعوة إىل
التبصر ِف األنفس بأسلوب اإلنكار على من ترك ذلك ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ويِف أنْف يسكم أفال ت ب ي
صرون﴾
ْ
ْ

[الذاريات ،]21 :بل قد صرح بعض العلماء بوجوب النظر ِف خلق اإلنسان ،أخذا من قوله تعاىل:
()2
﴿ف ْلي ْنظ ير ْي
اإلنْسان يم مم خليق﴾ [الطارق. ]5 :
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه هللا( :-االستدالل على اخلالق خبلق اإلنسان ِف غاية احلسن

واالستقامة ،وهي طريقة عقلية صحيحة ،وهي شرعية دل القرآن عليها ،وهدى الناس إليها ،وبينها وأرشد
إليها ،وهي عقلية :فإن نفس كون اإلنسان حادثا بعد أن َل يكن ،ومولودا وخملوقا من نطفة ،مث من علقة،
( )1انظر :جمموع الفتاوى :البن تيمية.263 ،262/16 :
( )2انظر :أضواء البيان للشنقيطي.778/5 :
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هذا َل يعلم مبجرد خرب الرسول ،بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقوهلم ،سواء أخرب به الرسول أم َل خيرب،
لكن الرسول أمر أن يستدل به ،ودل به ،وبينه واحتج به ،فهو دليل شرعي؛ ألن الشارع استدل به ،وأمر
()1

أن يستدل به ،وهو عقلي؛ ألنه بالعقل تعلم صحته) .
لقد جاء ِف القرآن ذكر خلق اإلنسان ِف كثري من آياته ،جممال تارة ،ومفصال تارات ،تنبيها إىل
دالئل القدرة واحلكمة ،والعلم والعظمة ،والكمال واْلالل للخالق املبدع ،فتارة بذكر أطوار خلقه ،وتفصيل
القول فيها مبا يبهر العقول ،ويلجئها إىل التسليم بالربوبية لصاحب هذا الصنع والتقدير ،وتارة بالتنبيه إىل
حسن صورته ،وتسوية يخلقته ،وع ْدهلا ،وتارة بالتنبيه إىل ما ركبه فيه من جوارح وحواس ،وتارة بذكر ما
صنف إليه البشر من ألوان وألسنة وأجناس ،إىل غري ذلك من جماالت التفكر واالعتبار ،والتأمل واالدكار.
ولعل أكثر ما يلفت النظر ِف ذكر داللة خلق اإلنسان ِف القرآن ،كثرة االستدالل بأطوار خلقه،
ومراحل نشأته وحياته.

فقد جاء ذكر هذه األطوار جممال ِف عدة آيات ،مفصال ِف أكثر منها ،فمن مواضع إمجاهلا قوله
ات ثال ٍ
ون أمهاتيكم خ ْلقا يمن ب ع يد خ ْل ٍق يِف ظلم ٍ
تعاىل﴿ :خيْلقكم يِف بط ي
اَّلل ربك ْم له الْم ْلك ال إيله
ث ذليكم م
ْ ْ
ْ
ْ
إيمال هو فأ مىن تصرفون﴾ [الزمر ]6 :وقوله تعاىل﴿ :ما لكم ال ت رجون يمي
َّلل وقارا * وق ْد خلقك ْم أطْوارا﴾
ْ
ْ ْ
[نوح.]14 ،13 :
فتأمل كيف جعل التخليق ِف بطون األمهات ،وما سبقه من الدالئل ِف اآلية األوىل ،دليال على
ربوبية هللا تعاىل  ،وانفراده بامللك واستحقاق اإلل هية ،وكيف جاء التعجب من االنصراف عن مقتضى هذا
الربهان القاطع ،وما ذلك إال لشدة وضوحه وجالئه.
وكيف جعل نوح -عليه السالمِ -ف اآلية الثانية ذلك التخليق والتطوير مقتضيا لتوقري هللا -جل
وعال.-
أما تفصيل ذلك ،فقد جاء ِف عدة سور من القرآن مقتضبا ومبسوطا ،فقال تعاىل﴿ :يا أي ها النماس
ب يمن الْب ع ي
ث فيإنما خل ْقناكم يمن ت ر ٍ
إي ْن كْنتم يِف ريْ ٍ
ضغ ٍة خملمق ٍة وغ ْيري
اب مثم يم ْن نطْف ٍة مثم يم ْن علق ٍة مثم يم ْن م ْ
ْ
ْ ْ
ْ
)
(2
خملمق ٍة لينب يني لك ْم ون يقر يِف ْاأل ْرح يام ما نشاء إيىل أج ٍل مسمى مثم َنْ يرجك ْم يط ْفال مثم ليتْب لغوا أش مدك ْم ويمْنك ْم
م ْن ي ت و مىف ويمْنك ْم م ْن ي رد إيىل أ ْرذ يل الْعم ير ليكْيال ي ْعلم يم ْن ب ْع يد يع ْل ٍم شْيئا وت رى ْاأل ْرض ه يامدة فيإذا أنْزلْنا
احلق وأنمه ْحييي الْم ْوتى وأنمه على
ت يم ْن ك يل زْو ٍج هبي ٍ
اَّلل هو ْ
يج * ذليك بيأ من م
علْي ها الْماء ْاهت مز ْ
ت وأنْبت ْ
ت ورب ْ
( )1النبوات :ص.72 ،71
( )2تعددت أقوال العلماء ِف املراد بذلك ،ولعل أظهرها أن معىن خملقة :تامة ،وغري خملقة :غري تامة ،فيتبع ذلك التفاوت
تفاوت الناس ِف خ ْلقهم وصورهم وطوهلم وقصرهم ومتامهم ونقصاهنم .انظر :أضواء البيان للشنقيطي،21/57 :
 .22وسيأيت بيان معىن النطفة والعلقة واملضغة بعد قليل.
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ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾ [احلج ]6 ،5 :ومع أن هذه اآلية مسوقة أصال إلثبات البعث ،فإهنا َل ختل من إشارة
إال داللة اخللق على هللا -جل وعال ،-وإن كان املراد الداللة على تفرده باستحقاق اإلل هية ،كما هو شائع
احلق وأ من ما ي ْدعون
اَّلل هو ْ
ِف القرآن ،وكما يدل على ذلك قوله تعاىل ِف آخر السورة نفسها﴿ :ذليك بيأ من م
يمن دونييه هو الْب ي
اطل﴾ [احلج ،]62 :إال أن الداللة على وجود هللا تعاىل وربوبيته ِف اآلية هي من باب
ْ
()1
داللة التضمن ،ومن باب األوىل ،كما سبق أن تقرر .
وقد قال البيضاوي>( :ذلك< إشارة ما ذكر من خلق اإلنسان> ...بأن هللا هو احلق< أي:
()2

بسبب أنه الثابت ِف نفسه ،الذي به تتحقق األشياء) .
()3

وقال ابن عاشور ( :وجيوز أن تكون الباء للمالبسة ،أي :كان ذلك اخللق وذلك اإلنبات البهيج
مالبسا حلقية إل هية هللا ،وهذه املالبسة مالبسة الدليل ملدلوله ،وهذا أرشق من محل الباء على معىن
السببية ،وهو أمجع لوجوه االستدالل ...ووجه كون هذه األمور اخلمسة املعدودة ِف هذه اآلية مالبسة
ألحوال خلق اإلنسان وأحوال إحياء األرض :أن تلك األحوال دالة على هذه األمور اخلمسة :إما بداللة
()4

املسبب على السبب ،بالنسبة إىل وجود هللا وإىل ثبوت قدرته على كل شيء )...إخل .
ولقد ذكر هللا تعاىل تفصيل هذا الدليل ِف مواضع أخر ِف غري سياق إثبات البعث ،فقال تعاىل ِف
سورة املؤمنون:
ني * مثم جع ْلناه نطْفة( )6يِف ق را ٍر( )7م يك ٍ
اإلنْسان يم ْن سالل ٍة( )5يم ْن يط ٍ
﴿ولق ْد خل ْقنا ْي
ني * مثم خل ْقنا
( )1انظر :ص.200 :
( )2حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي ،284/6 :وقد تعقبه اخلفاجي صاحب احلاشية بأن ما ذكره فيه تكلف
وبعد ،واستظهر أن اإلشارة ِف قوله تعاىل (ذلك) إمنا هي إىل البعث املستدل عليه خبلق اإلنسان .وانظر فتح القدير
للشوكاين.437/3 :
( )3سبقت ترمجته.
( )4التحرير والتنوير.205 ،204/17 :
( )5الساللة :فعالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه ،وهذه الصيغة تدل على القلة ،واملراد هنا خلق آدم
عليه السالم -من تراب .انظر :أضواء البيان ،777/5 :وكذلك كل ذكر خللق الناس من تراب ِف القرآنفالتحقيق أن املراد به هذا .انظر :أضواء البيان.20/5 :
( )6النطفة ِف اللغة :املاء القليل الصاِف ،واملراد هبا هنا املين ،ومين الرجل داخل باتفاق ،وِف تناول اللفظ ملين املرأة
خالف ،ويدل على دخوله قوله تعاىل﴿ :إينما خل ْقنا ْي
اإلنْسان﴾ [اإلنسان ]2 :أي :أخالط من ماء الرجل وماء
املرأة .ومن ال يرى دخوله يفسر األمشاج بأخالط من الدم .انظر :املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين:
ص ،496 ،469وأضواء البيان.195-193/4 :
( )7وهو رحم املرأة.
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()2
()1
ضغة يعظاما فكس ْونا الْعيظام حلْما مثم أنْشأْناه خ ْلقا
ضغة فخل ْقنا الْم ْ
النطْفة علقة فخل ْقنا الْعلقة م ْ
()4
()3
اخلالييقني ﴾ [املؤمنون.]14-12 :
اَّلل أ ْحسن ْ
آخر ف تبارك م
وقد ذكر هنا أوال خلق آدمِ ،ف حني َل يذكر ِف قوله تعاىل﴿ :خلق ْي
اإلنْسان يم ْن عل ٍق﴾ [العلق:

 ،] 2وِف ذلك نكتة مهمة ،وهي أن آية العلق هذه مسوقة إلثبات اخلالق والنبوة ،فلم يذكر فيها ما تكون
النبوة طريق العلم به؛ ألن االستدالل إمنا يكون مبقدمات يعلمها املستدل ،وملا كان الناس مجيعهم يعلمون
أن اإلنسان خيلق من علق ،جاء االستدالل بذلك على الربوبية والنبوة ،وإمنا ساغ ذكر خلق آدم ضمن
أطوار خلق اإلنسان ِف غريها من اآليات؛ ألن النبوة قد ثبتت إذ ذاك ،فال مانع إذا من ضم هذا الطور
()5

األول إىل بقية األطوار ،لتكتمل السلسلة ،فتكون اآلية أدل على عظمة اخلالق تعاىل وقدرته .
وال خيفى ما ِف هذا من داللة على كمال املنهج القرآين ِف االستدالل.
وحنو هذه اآلية قوله تعاىل﴿ :هو الم يذي خلقكم يمن ت ر ٍ
اب مثم يم ْن نطْف ٍة مثم يم ْن علق ٍة مثم خيْ يرجك ْم يط ْفال
ْ ْ
ي
ي
ي
مثم ليتْب لغوا أش مدك ْم مثم ليتكونوا شيوخا ويمْنك ْم م ْن ي ت و مىف م ْن ق ْبل ولتْب لغوا أجال مسمى ولعلمك ْم ت ْعقلون﴾
[غافر.]67 :
وقوله تعاىل﴿ :ولعلمك ْم ت ْع يقلون﴾ معطوف على قوله﴿ :وليتْب لغوا أجال مسمى﴾ ،أي :أن مما أراده
هللا تعاىل من خلق اإلنسان على هذه احلالة الداللة على وجود خالقه ،وعلى انفراده بالربوبية واستحقاق

العبادة ،قال ابن عاشور( :فمن عقل ذلك من الناس فقد اهتدى إىل ما أريد منه ،ومن َل يعقل ذلك فهو
مبنزلة عدمي العقل؛ وألجل هذه النكتة َل يؤت لفعل >تعقلون< مبفعول وال مبجرور؛ ألنه ن زل منزلة الالزم،
أي :رجاء أن يكون لكم عقول ،فهو مراد له من ذلك اخللق).
اَّلل الم يذي
وقد ذكر تعاىل هذه األطوار واألحوال موصوفة بالقوة والضعف ،كما ِف قوله تعاىل ﴿ :م
ف مثم جعل يمن ب ْع يد ض ْع ٍ
خلقكم يمن ض ْع ٍ
ف ق موة مثم جعل يم ْن ب ْع يد ق موٍة ض ْعفا وشْيبة خيْلق ما يشاء وهو
ْ
ْ ْ
الْعلييم الْق يدير﴾ [الروم.]54 :

( )1العلق :الدم اْلامد ،والعلقة :القطعة منه ،انظر :املفردات ِف غريب القرآن :ص ،343وأضواء البيان للشنقيطي:
 ،21/5قال ابن فارس( :وقياسه صحيح؛ ألنه يعلق بالشيء) .مقاييس اللغة.125/4 :
( )2وهي اللحمة الصغريةَ ،سيت بذلك؛ ألهنا بقدر ما ميضغ .انظر :القرطني البن مطرف.32/2 :
( )3معىن ذلك أنه تعاىل نفخ فيه الروح ،وجعله َسيعا بصريا ،واستكمل خلقه ،وجعله بشرا سويا ،هذا حاصل أقوال
املفسرين ِف ذلك ،انظر :تفسري ابن جرير الطربي.11-9/18 :
( )4أي :املقدرين ،والعرب تطلق اخللق وتريد التقدير .انظر :أضواء البيان.817/5 :
( )5انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.262-260/16 :
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()1

قال أبو حيان( :والرتداد ِف هذه اهليئات شاهد بقدرة الصانع وعلمه)  ،فناسب ختم اآلية هباتني
الصفتني.
وذكر هللا عز وجل أن هذا التخليق والتطوير لإلنسان حصل له داخل ثالث ظلمات ،أال وهي ظلمة
البطن ،وظلمة الرحم ،وظلمة املشيمة املنطوية على اْلنني( ،)2فقال عز وجل﴿ :خيْلقكم يِف بط ي
ون أمهاتيك ْم
ْ
ات ثال ٍ
خ ْلقا يمن ب ع يد خ ْل ٍق يِف ظلم ٍ
ث﴾ [الزمر ،]6 :وِف ذلك زيادة داللة على عظمة اخلالق -جل
ْ ْ
ي
ي
وعال ،-وبالغ قدرته ،قال تعاىل﴿ :ما لك ْم ال ت ْرجون مَّلل وقارا * وق ْد خلقك ْم أطْوارا﴾ [نوح،]14 ،13 :
صرفون﴾ [الزمر ،]6 :أي :كيف يصرفكم صارف عن هللا تعاىل بعد كل
وقال ِف آخر آية الزمر﴿ :فأ مىن ت ْ
هذه الرباهني الساطعة واحلجج القاطعة؟
وقد نبهنا هللا تعاىل ِف كتابه أيضا إىل إحسانه صورة اإلنسان ،وتسوية يخلقته وعدله ،وأن ذلك كله
اَّلل الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض ق رارا وال مسماء بيناء
من الدالئل على اخلالق -جل وعال ،-فقال تعاىل ﴿ :م
وص موركم فأحسن صوركم ورزقكم يمن الطميب ي
اَّلل رب الْعال يمني﴾ [غافر،]64 :
اَّلل ربك ْم ف تبارك م
ات ذليكم م
ْ ْ
ْ
ْ
وقال تعاىل﴿ :يا أي ها ْي
اإلنْسان ما غمرك بيربيك الْك يريمي * الم يذي خلقك فس مواك ف عدلك * يِف أ يي صورةٍ ما شاء

رمكبك﴾ [االنفطار ،]8-6 :وصح عن النب -عليه الصالة والسالم -فيما رواه الرتمذي بسنده عن عائشة
رضي هللا عنها أنه كان يقول ِف سجوده> :سجد وجهي للذي خلقه ،وشق َسعه وبصره ،حبوله
()3

وقوته< ِ ،ف رواية عن علي  يرفعه> :سجد وجهي للذي خلقه وصوره ،وشق َسعه وبصره ،تبارك
()4

هللا أحسن اخلالقني< .

()6
()5
وقد ذكر الرازي عن الفراء والزجاج ِف قوله تعاىل﴿ :يِف أ يي صورٍة ما شاء رمكبك﴾ أن املراد :من

الصور املختلفة حبسب الطول والقصر ،واحلسن والقبح ،والذكورة واألنوثة ،مث قال الرازي( :وداللة هذه
احلالة على الصانع القادر ِف غاية الظهور؛ ألن النطفة جسم متشابه األجزاء ،وتأثري طبع األبوين فيه على
( )1البحر احمليط.180/7 :
( )2انظر :أضواء البيان للشنقيطي.779 ،778/5 :
( )3السنن ،أبواب الصالة ،باب ما يقول ِف سجود القرآن ،)474/2( ،حديث رقم ،)580( :وانظر :سنن أيب داود،
كتاب الصالة ،باب ما يقول إذا سجد ،)60/2( ،برقم ،)1414( :وقد صححه أمحد شاكر كما ِف حتقيقه
لسنن الرتمذي ،واأللباين كما ِف صحيح سنن الرتمذي :برقم (.)474
( )4سنن الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب رقم ،)486/5( ،)32( :حديث رقم ( ،)3421وقد صححها األلباين كما
ِف صحيح سنن الرتمذي :رقم (.)2721
( )5انظر :معاين القرآن.244/3 :
( )6انظر :معاين القرآن وإعرابه.295/5 :
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السوية ،فالفاعل املؤثر بالطبيعة ِف القابل املتشابه ال يفعل إال فعال واحدا ،فلما اختلفت اآلثار والصفات،
()1

دل ذلك االختالف على أن املدبر هو القادر املختار) .
ومما يبني عظمة حسن هذا التصوير ،وعظمة مصوره :التأمل ِف متيز صورة اإلنسان عن سائر احليوان،
وإدراك الفطر أهنا األكمل واألمجل ،واألحسن واألعدل ،حىت كان من عقوبة هللا تعاىل ملن َل يرع تلك
()2

النعمة ،سلب ذلك التمييز عنهم ،بأن مسخهم قردة وخنازير  ،وال يعين هذا أن غري اإلنسان من اخللق
غري حسن أو معدول؛ فإن كل خلق هللا حسن ،كما قال تعاىل﴿ :الم يذي أ ْحسن ك مل ش ْي ٍء خلقه﴾
[السجدة ،] 7 :لكن حنن نتحدث عن إحسان صورة اإلنسان خصوصا ،ومتيزها عن غريها ،وداللة ذلك
على اخلالق -جل وعال.-
جعله زوجني؛ ذكرا وأنثى ،كما قال تعاىل:
ومما نبه هللا تعاىل إليه ِف القرآن من أحوال خلق اإلنسانْ :
اَّلل خلقكم يمن ت ر ٍ
اب مثم يم ْن نطْف ٍة مثم جعلك ْم أ ْزواجا﴾ [فاطر ،]11 :وقال تعاىل﴿ :ويم ْن آياتييه أ ْن خلق
﴿و م
ْ ْ
لكم يمن أنْف يسكم أ ْزواجا ليتسكنوا إيلي ها وجعل ب ي نكم مومدة ور ْمحة إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ت ف مكرون﴾
ْ
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
[الروم ،]21 :وقال تعاىل﴿ :وأنمه خلق المزْوج ْ ي
ني ال مذكر و ْاألنْثى * يم ْن نطْف ٍة إيذا متْىن﴾ [النجم،]46 ،45 :
وقال تعاىل﴿ :فجعل يمْنه المزْوج ْ ي
ني ال مذكر و ْاألنْثى﴾ [القيامة ،]39 :وقال تعاىل﴿ :وهو الم يذي خلق يمن
الْم ياء بشرا فجعله نسبا و يص ْهرا وكان ربك ق يديرا﴾ [الفرقان ،]54 :ووجه داللة هذه اآليات على اخلالق
القادر -سبحانه وتعاىل -كما يقول البيضاوي :أنه (خلق من مادة واحدة بشرا ذا أعضاء خمتلفة ،وطباع
()3

متباعدة ،وجعله قسمني متقابلني ،ورمبا خيلق من نطفة واحدة توأمني ذكرا وأنثى)  ،فدل ذلك على
اخلالق القدير ،ولو كان ذلك بالطبع كما يقول الطبائعيونَ ،ل وجد الضدان من املادة الواحدة ،مع كون
الظروف متساوية.
وظاهرة الزوجية وخلق األضداد واملتقابالت ليست من خصائص خلق اإلنسان ،بل هي ِف كل ما
خلق هللا عز وجل ،كما قال -سبحانه وتعاىل﴿ :-ويم ْن ك يل شي ٍء خل ْقنا زْوج ْ ي
ني لعلمك ْم تذ مكرون﴾
ْ
[الذاريات ،]49 :قال ابن قتيبة( :يريد به ضدين :ذكرا وأنثى ،وأسود وأبيض ،وحلوا وحامضا ،وأشباه
()4

ذلك) .

ومن مظاهر التنوع ِف خلق اإلنسان ما ذكره هللا تعاىل ِف قوله﴿ :ويمن آياتييه خ ْلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض
ْ

( )1التفسري الكبري.81/31 :

اَّلل وغ ي
ضب علْي يه وجعل يمْن هم الْ يقردة
اَّللي م ْن لعنه م
( )2قال تعاىل ِف اليهود﴿ :ق ْل ه ْل أن بيئك ْم بيش ٍر يم ْن ذليك مثوبة يعْند م
اخلنا يزير﴾ [املائدة]60 :
وْ
( )3تفسري البيضاوي.145/2 :
( )4تأويل مشكل القرآن :ص.314
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واختيالف ألْ يسنتيكم وألْوانيكم إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليْلعالي يمني﴾ [الروم ،]22 :وال شك أن اقرتان هذا
ْ
ْ
ْ
االختالف ِف األلسن واأللوان ِف هذه اآلية الكرمية خبلق السماوات واألرض ،له داللته على كبري شأن
هذه اآلية من آيات هللا تعاىل.
بل إن له ميزة عليها من جهة االختالف ،فإن الواحد من البشر ال يشتبه بغريه حىت ال مييز منه ،على
كثرة عددهمِ ،ف حني إ ن السماوات متشاهبة ،وِف هذا االختالف من احلكم واملصاحل ما يدل على
خالقه  ،فإن اإلنسان حيتاج إىل التمييز بني األشخاص ليحفظ حقه ،ويعرف عدوه من صديقه ،وذلك
بالبصر من جهة اختالف األلوان والصور ،وبالسمع من جهة اختالف األلسن واألصوات ،فسبحان العليم
()1

احلكيم ،حيث جعل االختالف خمتصا هبذا دون باقي احلواس .
وال شك أن هذا االختالف من الرباهني القاطعة على بطالن إسناد التأثري إىل الطبائع ،كما يقول
()2

املالحدة؛ ألنه ال يكون إال بإرادة خمصصة .

وكذلك ورد االستدالل على اخلالق -جل وعال -مبا ركيب ِف اإلنسان من وسائل اإلدراك ،وذلك ِف
اَّلل أخرجكم يمن بط ي
ون أمهاتيك ْم ال ت ْعلمون شْيئا وجعل لكم
أكثر من موضع ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :و م ْ ْ ْ
ال مس ْمع و ْاألبْصار و ْاألفْئيدة لعلمك ْم ت ْشكرون﴾ [النحل ،]78 :وقال تعاىل﴿ :وهو الم يذي أنْشأ لكم ال مس ْمع
و ْاألبْصار و ْاألفْئيدة قلييال ما ت ْشكرون﴾ [املؤمنون ،]78 :وقال تعاىل﴿ :ق ْل هو الم يذي أنْشأك ْم وجعل لكم
ال مس ْمع و ْاألبْصار و ْاألفْئيدة قلييال ما ت ْشكرون﴾ [امللك.]23 :

وبعد ،فهذه بعض التنبيهات القرآنية إىل خلق اإلنسان ،وداللة أحواله وأطواره ،وبعض تفاصيله ،على
()3

خالقه -جل وعال ، -بل وعلى وحدانيته ،وانفراده باستحقاق األلوهية دون غريه.
وِف تقرير داللة ذلك إمجاال على وجود اخلالق -جل وعال ،-يقول أبو الفرج صدقة بن احلسني
البغدادي

()4

-كما نقل عنه شيخ اإلسالم ِف درء التعارض( :-وجه داللة اإلنسان من نفسه على هللا

( )1انظر :تفسري الرازي ،112 ،111/25 :وآيات هللا ِف األنفس واآلفاق ،أو طريقة القرآن الكرمي ِف العقائد ألمحد
العدوي :ص.4
( )2أضواء البيان للشنقيطي :ص.486
( )3ومن أراد التوسع ِف هذا فلرياجع كتاب :الدالئل واالعتبار ِف اخللق والتدبري للجاحظ ،واحلكمة ِف املخلوقات
للغزايل :ص ،55ومفتاح دار السعادة البن القيم.196-178/1 :
( )4صدقة بن احلسني بن خبتيار بن احلداد البغدادي ،أبو الفرج ،توِف سنة 573ه  ،ذكر ابن تيمية أنه من املتأخرين
املنتسبني إىل أمحد ،الذين مالوا إىل بعض كالم املعتزلة ،انظر :درء تعارض العقل والنقل ،270/1 :وذكر عنه ابن
اْلوزي عظائم ،استدل هبا على سوء معتقده ،انظر :املنتظم ،245-243/18 :ودافع عنه آخرون ،انظر :لسان
امليزان البن حجر العسقالين.226-224/3 :
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تعاىل أنه كان نطفة ،مث تقلبت به األحوال إىل أن انتهى إىل حال الكمال ،فال بد هلذا التنقل والتغري من
مغري ،وَل يكن التغري ِف وقت أوىل من وقت ،فال خيلو ذلك املغري :إما أن يكون قد اقتضى تغريها على
()1

سبيل اإلجياب من غري اختيار ،بالطبع أو القالب  ،أو يكون اقتضى تغريها على سبيل االختيار ،وهو
الفاعل ،وال خيلو ذلك الفاعل :إما أن يكون هو اإلنسان ،أو غريه.
وإن كان غريه فال خيلو :إما أن يكون من جنسه أو من غري جنسه ،فإن كان من جنسه ،فإما أن
يكون أبويه ،أو غريمها ،فإن كان من غري جنسه فهو قولنا ،وسنبطل سائر األقسام ونثبت هذا األخري.
أما أنه ال جيوز أن يكون اإلنسان قد تشكل ألجل أن الرحم على شكل القالب؛ فألن الكالم فيمن
شكل ذلك القالب ،كالكالم فيمن شكل اإلنسان؛ وألن القالب يقتضي تشكيل ظاهر ما يلقى فيه ،فما
الذي اقتضى تشكيل باطن اإلنسان ،ووضع أجزاء الباطن مواضعها؟ وال جيوز أن يكون املقتضي لتغيري
اإلنسان وتشكيله طبيعة غري عاملة وال خمتارة؛ ألن اإلنسان أبلغ ِف الرتتيب واحلكمة من بناء دار وصناعة
تاج ،وكما َل جيز أن حيصل ذلك ممن ليس بعاَل ،فكذلك اإلنسان .أال ترى أن أعضاء اإلنسان مقسومة
على حسب املنفعة ،وموضوعة مواضعها؟
وال جيوز أن اإلنسان هو الذي غري نفسه من حال إىل حال؛ ألنه لو قدر على ذلك ِف حال ضعفه،
لكان ِف حال كماله أقدر ،وإذا عجز عن خلق مثله ،وخ ْلق أعضائه ِف حال كماله ،فهو عن ذلك ِف
حال الضعف أعجز.
وال جيوز أن يكون املغري له من حال إىل حال أبويه؛ ألنه ليس جيري حسب إيثارمها ،أال ترى أهنما
يريدانه فال يكون ،ويكرهانه فيكون ،ويريدانه ذكرا فيكون أنثى ،ويريدانه أنثى فيكون ذكرا ،فإذا َل يكن
()2

ألبويه ِف ذلك تأثري ،فغريمها مما ال تعلق له به أجدر ،فصح أن لإلنسان فاعال خمالفا له  ،وهو هللا
()3

تعاىل) .
يقول ابن تيمية( :احلجة املتقدمة -وهي االستدالل حبدوث اإلنسان -حجة صحيحة ،وهي من
()4

احلجج اليت دل عليها القرآن وأرشد إليها) .

()5

وبنحو هذا قرر األشعري هذه احلجة باختصار  ،وإن كان ِف بعض املواضع قد فارق الطريقة
( )1يعين بالقالب :الوعاء الذي صنع فيه اإلنسان ،وهو الرحم.
( )2أي :من غري جنسه.
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل ،33-31 ،25/8 :حيث نقل ابن تيمية هذا النص ،وذكر أنه ِف كتاب >حمجة
الساري ِف معرفة الباري< أليب الفرج البغدادي.
( )4درء تعارض العقل والنقل.33/8 :
( )5انظر :اللمع ِف الرد على أهل األهواء والبدع أليب احلسن األشعري :ص ،20 ،19وانظر كذلك تقرير اخلطايب هلذه
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الشرعية القرآنية ِف إثبات وجود هللا تعاىل ،كما سيأيت بعد قليل ،كما ذكر حنو هذا التقرير عن أيب حنيفة
()1

رمحه هللا. -وال خيفى أن ما ذكره أبو الفرج ِف تقريره السابق لداللة خلق اإلنسان على وجود اخلالق -جل وعال-
اخلاليقون﴾ [الطور ،]35 :فهذه اآلية الكرمية
 ،هو ما تضمنه قوله تعاىل﴿ :أ ْم خليقوا يم ْن غ ْيري ش ْي ٍء أ ْم هم ْ
تقرر داللة آيات خلق اإلنسان ِف غاية القوة والوضوح.
()2

وقد روى البخاري بسنده عن جبري بن مطعم  أنه قال> :ملا َسعتها كاد قلب أن يطري<  ،وِف
()3

لفظ> :وذلك أول ما وقر اإلميان ِف قلب< .
يقول ابن تيمية ِف تقرير معىن اآلية( :هذا تقسيم حاصر ،يقول :أخلقوا من غري خالقهم؟ فهذا ممتنع
()4
ِف بدائيه العقول .أم هم خلقوا أنفسهم؟ فهذا أشد امتناعا ،فعلم أن هلم خالقا خلقهم.
وهو سبحانه إمنا ذكر الدليل بصيغة استفهام اإلنكار ليتبني أن هذه القضية اليت استدل هبا فطرية
بديهية ،مستقرة ِف النفوس ،ال ميكن أحدا إنكارها ،فال ميكن صحيح الفطرة أن يدعي وجود حادث
()5

بدون حمدث أحدثه ،وال ميكنه أن يقول :هو أحدث نفسه) .

وللفخر الرازي وجه استدالل آخر لطيف ِف خلق اإلنسان ،أخذه من قوله تعاىل﴿ :خلق ْي
اإلنْسان
ي
ي
ٍ ي
ني﴾ [النحل ،]4 :حيث يقول ِف تقرير داللة اآلية( :واملقصود أن االنتقال
يم مبي ٌ
م ْن نطْفة فإذا هو خص ٌ
()6
من تلك احلا لة اخلسيسة ،إىل هذه احلالة العالية الشريفة ،ال حيصل إال بتدبري مدبر حكيم عليم)  ،مث
ذكر أن هذا الوجه أوفق ِف تقرير وجه االستدالل على وجود الصانع احلكيم من تفسريه بأنه خصيم لربه
منكر خلالقه؛ ألن اآليات سيقت لتقرير وجه االستدالل على وجود الصانع ،ال لتقرير وقاحة الناس
ومتاديهم ِف الكفر.
احلجة كما نقلها عنه ابن تيمية ِف بيان تلبيس اْلهمية.178/1 :
( )1ذكرها عنه اخلوارزمي ِف مفيد العلوم ومبيد اهلموم :ص ،12كما ذكر ذلك د .حيىي فرغل ِف األسس املنهجية لبناء
العقيدة اإلسالمية ص.40
( )2الصحيح ،كتاب التفسري ،باب تفسري سورة الطور ،)1839/4( ،حديث رقم (.)4573
( )3املرجع السابق :كتاب املغازي ،باب شهود املالئكة بدرا 1475/4 ،حديث رقم (.)3798
( )4مجع بديهة ،وقد كتبت ِف مطبوعة الرد على املنطقيني( :بداية) ،ويظهر يل أن ما أثبته أنسب للسياق.
( )5الرد على املنطقيني :ص ،253وانظر الفتاوى ،11/2 :والصواعق املرسلة البن القيم ،494 ،493/2 :والفرقان بني
احلق والباطل البن تيمية ضمن الفتاوى ،151/13 :وتعليق اخلطايب على اآلية ِف األَساء والصفات للبيهقي:
ص.496 ،495
( )6تفسري الرازي.226/19 :
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وينبهنا األشعري إىل ٍ
وجه آخر لداللة خلق اإلنسان على اخلالق -جل وعال ،-فيقول( :ويدل ترتيب
ذلك على حمدث قادر حكيم ،من قيبل أن ذلك ال جيوز أن يقع باالتفاق ،فيتم من غري مرتب له ،وال
قاصد ما وجد منه

()1

()2

فيها  ،دون ما كان جيوز وقوعها عليه ،من اهليئة املخالفة هلا ،وجواز تقدمها ِف

الزمان ،وتأخرها بذلك إىل حمدثها ومرتبها؛ ألن ساللة الطني واملاء املهني حيتمل من اهليئات ضروبا كثرية،
ال يقتضي واحد منها ساللة الطني  ،وال املاء املهني بنفسه ،وال جيوز أن يقع شيء من ذلك فيها باالتفاق،
()3

الحتماهلا غريه) .
وهو ِف كالمه هذا ينبه إىل داللة اإلتقان والقصد ِف خلق اإلنسان ،على وجود خالق مبدع له.
وسياق كالمه يشري إىل دليل اْلواز ،الذي احتفى به املتكلمون بعده ،كاْلويين وغريه ،وهو دليل صحيح
ِف ذاته ،إال أن املتكلمني قد أضفوا إليه صورة قامتة ،بسبب جدهلم املذموم ،وتعقيداهتم املضلة ،مما كاد
()4

يسلبه بساطته وسهولته ،وسالسة أسلوبه  ،كما ِف كالم األشعري هنا.
أما استدالل املتكلمني خبلق اإلنسان على اخلالق -جل وعال -فقد جاء موافقا ملنهجهم البدعي ِف
إثبات الصانع وحدوث العاَل ،املتمثل ِف إثبات األعراض ،مث إثبات حدوثها ،مث إثبات أن األجسام ال
ختلو منها ،مث إثبات أن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث ،وهذا مبين على امتناع حوادث ال أول هلا،
وطرد ذلك ِف سائر األجسام مبين على القول بتماثلها ،فبذلك يثبتون أن العاَل حادث ،واحلادث ال بد له
()5

من حمدث ،فبذلك يثبت الصانع عندهم .
فلم جيعلوا خلق اإلنسان دليال مباشرا على خالقه ،كما جاءت به الطريقة القرآنية ،بل أخذوا أوال
يستدلون على أن اإلنسان خملوق حمدث ،بأن النطفة والعلقة واملضغة ال تنفك من أعراض حادثة،
كاالجتماع واالفرتاق وغري ذلك ،وما ال خيلو من احلوادث فهو حادث؛ المتناع حوادث ال أول هلا ،كما

( )1الضمري يعود إىل الرتتيب.
( )2الضمري يعود إىل األجسام.
( )3رسالة إىل أهل الثغر :ص.147-146
( )4انظر :تصوير هذا الدليل عند املتكلمني ونقد ابن رشد هلم وتعقب ابن تيمية له ِف (بني ابن تيمية وابن رشد ِف
اإلهليات) ملنيف العتيب ،367-345/1 :وقد مر احلديث عنه عند احلديث عن داللة التخصيص ِف املخلوقات.
( )5انظر :على سبيل املثال :شرح األصول اخلمسة لعبد اْلبار املعتزيل :ص ،95-93واحمليط بالتكليف له أيضا:
ص ،36والتمهيد للباقالين :ص 38وما بعدها ،واإلنصاف له أيضا :ص 27وما بعدها ،والشامل للجويين :ص68
وما بعدها من اْلزء األول ،واإلرشاد له أيضا :ص ،28واالقتصاد ِف االعتقاد للغزايل 19 :وما بعدها ،وكتاب
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي ،األصلني الثاين والثالث :ص 33وما بعدها ،وكتاب الداعي إىل اإلسالم البن
األنباري :ص 123وما بعدها ،وشرح املواقف للجرجاين.5/5 :
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هو قانوهنم ،إذا فاإلنسان حادث خملوق ،حيتاج إىل خالق.
وهكذا محلوا ما جاء ِف القرآن من ذكر خلق اإلنسان أطوارا على هذه الطريقة ،مع أن املفارقة بني
طريقتهم والطريقة القرآنية ظاهرة؛ فإن ما جعله القرآن دليال جعلوه هم مستدال عليه ،فالقرآن جيعل خلق
اإلنسان وحدوثه مقدمة بدهية تعرف باحلس ،ويبين عليها ضرورة وجود خالق أبدعه ،كما مر ِف قوله
اخلاليقون﴾ ،وهم يزعمون أن احلس إمنا يدرك حدوث األعراض
تعاىل﴿ :أ ْم خليقوا يم ْن غ ْيري ش ْي ٍء أ ْم هم ْ
دون األجسام ،وأن حدوث جواهر النطفة والعلقة واملضغة ال يعرف بالبديهة ،والذي دعاهم إىل هذا هو
قوهلم :إن األجسام كلها مركبة من اْلواهر املنفردة ،وأن ما يطرأ على األجسام من أحوال وختليق إمنا يكون
بإحداث أعر ٍ
اض ِف تلك اْلواهر ال غري ،كاألكوان األربعة ،اليت هي االجتماع واالفرتاق والتحريك
والتسكني ،وغريها من األعراض ،وهذا هو الشأن عندهم ِف كل ما حيدث هللا تعاىل من سحاب ومطر
وزرع ومثر وحيوان ،وغري ذلك من أنواع املخلوقات ،فالذي يفعله هللا تعاىل فيها إمنا هو مجع وتفريق
()1

ْلواهرها  ،وهو ما يسمونه إحداث أعراضها ،وهو الذي يعلم عندهم باحلس وبديهة العقل ،أما حدوث
أعيان األجسام ،أو ما يسمونه اْلواهر ،فإمنا يعلم بطريقتهم السالفة الذكر.
وزعموا أن أحدا ال ميكنه أن يقيم دليال على حدوث األجسام إال بطريقتهم هذه ِف االستدالل،
وهذا خمالف ملا عليه مجهور العقالء من السلف واخللف ،إذ إهنم يثبتون حتول األجسام بعضها إىل بعض،
( )1يقول فخر الدين الرازي ِف املطالب العالية( :199/6 :وأما القائلون حبدوث اْلواهر واألجسام فقد اتفقوا على أنه
تعاىل خيلق هذه اْلواهر مث يؤلفها مث يركبها ،فيتولد من تأليفها وتركيبها هذه األجسام العظيمة).
ولنقض هذا االتفاق املزعوم ِف حقيقة كيفية خلق هللا تعاىل للمخلوقات ،انظر :درء تعارض العقل والنقل البن
تيمية ،203-192/5 :حيث قرر أن استحالة جسم إىل جسم آخر مشهود ومعروف عند العامة واخلاصة ،وأن
القول ببقاء أجزاء اْلسم بعينها بعد استحالته إىل حالة أخرى -كاملين إذا صار آدميا ،واهلواء إذا صار نارا -أن
هذا مكابرة للحس ،والصواب أن نفس حقيقة الشيء استحالت ،فخلق من األوىل ما هو خمالف هلا ،وفنيت
األوىل ،وَل يبق من نفس حقيقتها شيء ،ولكن بقي ما خلق منها ،كما يبقى اإلنسان الذي خلق من أبيه بعد
موت أبيه.
وقد نبه الشيخ -رمحه هللا تعاىل -على أمهية معرفة هذه املسألة على وجهها بقوله( :ومن عرف هذا زاحت عنه
شبهات كثرية ِف اإلميان باهلل تعاىل وباليوم اآلخرِ ،ف اخللق والبعث ،وِف إحياء األموات وإعادة األبدان ،وغري ذلك
مما هو مذكور ِف غري هذا املوضع ،فهذا املوضع حيتاج إىل حتقيقه كل من نظر ِف هذه األمور ،فإنه مبعرفته حتل كثري
من الشبهات املتعلقة باهلل وباليوم اآلخر ،ويعرف من الكالم الذي ذمه السلف ،واملعقول الذي يقال :إنه معارض
للرسول ،ما يتبني به أن هؤالء خالفوا احلس والعقل) .درء تعارض العقل والنقل 186/5 :مث ساق على ذلك أدلة
حسية ونقلية وعقلية تشهد ملا قرره.
وانظر كالمه ِف هذه املسألة أيضا ِف درء تعارض العقل والنقل 219/7 :وما بعدها ،والفتاوى،272 ،271/16 :
وسيأيت طرف منه ،والنبوات له :ص  75وما بعدها.
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ي
ويقولون بأن الرب تعاىل ال يزال حيدث األعيان ،كما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :وق ْد خل ْقتك م ْن ق ْبل وَلْ
تك شْيئا﴾ [مرمي ،]9 :وقوله تعاىل﴿ :أوال ي ْذكر ْي
اإلنْسان أنما خل ْقناه يم ْن ق ْبل وَلْ يك شْيئا﴾ [مرمي،]67 :
فحدوث عني اإلنسان ِف بطن أمه ليس مما يستدل عليه ،بل هو معلوم لكل أحد ،وأوضح عنده مما
استدل به أهل الكالم على حدوثه لو كان صحيحا ،فكيف إذا كان باطال؟
ولو كان صحيحا من نفسه َل يكن معلوما إال بأدلة دقيقة غامضة ،ال ميكن أن تكون من أصل
()1

الدين ،فإن أصل الدين جيب أن يقوم على مقدمات أولية بينة معلومة بالبديهة .
فطريقهم كما يقول ابن تيمية( :تتضمن جحد ما هو املعلوم ،وهو حدوث األعيان احلادثة ،وهذا
معلوم للخلق ،وإثبات ما ليس مبعلوم بل هو باطل ،وهو أن اإلحداث هلا إمنا هو مجع وتفريق للجواهر،
وأنه إحداث لألعراض فقط ...فالقرآن استدل مبا هو معلوم للخلق ،من أنه ﴿خلق ْي
اإلنْسان يم ْن عل ٍق﴾

[العلق ،] 2 :وهؤالء جاؤوا إىل هذا املعلوم فزعموا أنه غري معلوم ،بل هو مشكوك فيه ،مث زعموا أهنم
يذكرون الدليل الذي به يصري معلوما ،فذكروا دليال باطال ال يدل على حدوثه ،بل يظن أنه دليل وهو
()2

شبهة ،وهلا لوازم فاسدة) .

ويقول ابن الوزير منكرا على املتكلمني هذه الطريقة( :ليت شعري -على كالم املتكلمني ،-يَل حض
()3

هللا اخللق على النظر ِف السماوات وحنوها؟ وما الفرق ِف داللة األعراض بني السماء وذرة من تراب؟) .
وممن نبه على بدعية هذه الطريقة وخفائها ،وغموضها وخطورهتا ،وصرح بذمها :اإلمام أبو احلسن
()4

األشعري  ،وهو مع ذلك َل يسلم من التأثر هبا عند استدالله خبلق اإلنسان على وجود هللا تعاىل ،حيث
ني * مثم جع ْلناه نطْفة يِف ق را ٍر م يك ٍ
اإلنْسان يم ْن سالل ٍة يم ْن يط ٍ
يقول معلقا على قوله تعاىل﴿ :ولق ْد خل ْقنا ْي
ني *

مثم خل ْقنا النطْفة علقة ﴾...إخل اآلية [املؤمنون ]14-12 :ما نصه( :وهذا من أوضح ما يقتضي الداللة
على حدوث اإلنسان ،ووجود ي
احملدث له ،من قيبل أن العلم قد أحاط بأن كل متغري ال يكون قدميا ،وذلك
أن تغريه يقتضي مفارقة حال كان عليها قبل تغريه ،وكونه قدميا ينفي تلك احلال ،فإذا حصل متغريا مبا
ذكرناه من اهليئات اليت َل يكن قبل تغريه عليها دل ذلك على حدوثها ،وحدوث اهليئة اليت كان عليها قبل

حدوثها؛ إذ لو كانت قدمية ملا جاز عدمها ،وذلك أن القدمي ال جيوز عدمه ،وإذا كان هذا على ما قلنا،
وجب أن يكون ما عليه األجسام من التغري منتهيا إىل هيئات حمدثةَ ،ل تكن األجسام قبلها موجودة ،بل

( )1انظر :الفتاوى ،272-267/16 :ودرء تعارض العقل والنقل 219/7 :وما بعدها.
( )2الفتاوى.272 ،271/16 :
( )3الربهان القاطع ِف إثبات الصانع ومجيع ما جاءت به الشرائع :ص.116
( )4انظر :رسالته إىل أهل الثغر :ص.187-185
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()1

كانت قبلها حمدثة)  .فهو هنا بىن استدالله على أصل املتكلمني ِف إثبات حدوث العاَل ،وهذا من
()2

البقايا اليت بقيت عند األشعري من أصول املعتزلة العقلية ،بعد رجوعه عن مذهبهم .
إال أن طريقة األشعري هذه أوضح من طريقة املتكلمني ،وأخص دليال ومدلوال؛ فإن هيئات اإلنسان
وصوره املختلفة وداللتها على حدوث اإلنسان ،وإن كانت من جنس طريقة األعراض ،إال أهنا أخص من
()3

مطلق داللة حدوث األعراض على حدوث ما قامت به من جواهر وأجسام .
واحلاصل هنا أن مفارقة الطريقة الكالمية البدعية للطريقة القرآنية من وجهني:
أحدمها :أهنم جعلوا احلوادث إمنا هي أعراض ال أعيان ،وهذا وإن كان فيه دليل صحيح على إثبات
صر احلدوث على األعراض
الصانع ،من جهة حاجة األعراض إىل حمدث ،إال أن فيه قصورا من جهة ق ْ
دون األجسام.
ثانيهما :استدالهلم حبدوث األعراض على حدوث حماهلا ،وهذا ال يتم إال بامتناع حوادث ال أول هلا،
وبالقول بتماثل األجسام ،وهذه مقدمات ينازعهم فيها أكثر العقالء ،بل يبينون فسادها بصريح
()4

املعقول .

( )1رسالة إىل أهل الثغر :ص ،146-144وانظر :اللمع ِف الرد على أهل الزيغ والبدع له :ص ،20حيث بدأه مبسألة
ِف إثبات الصانع قرر فيها داللة خلق اإلنسان ،على الطريقة القرآنية ،إال أنه َل يلبث أن ذكر شبهة احتمال قيدم
النطفة ،مث ردها على منهج املتكلمني ِف إثبات حدوث العاَل.
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،221/7 :والنبوات :ص.73
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل.228/7 :
( )4انظر :درء تعارض العقل والنقل ،235/7 :وفيه عموما بيان بطالن هذه املقدمات بالتفصيل.
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الصورة الثانية
خلق السماوات واألرض والدواب
تكلمت فيما مضى عن اجملال األول من جماالت االستدالل باملخلوقات على اخلالق ،أال وهو آيات
األنفس ،وسنذكر هنا اجملال اآلخر ،حسب ما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :سن يري يهم آياتينا يِف ْاآلف ي
اق ويِف
ْ
أنْف يس يه ْم﴾ [فصلت ،]53 :أال وهو آيات اآلفاق ،اليت تتمثل فيما ذكره هللا تعاىل ِف قوله﴿ :ويم ْن آياتييه
خ ْلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ث فيي يهما يم ْن دابمٍة﴾ [الشورى ،]29 :فإنا إذا فصلنا الكالم على مضمون
ض وما ب م
هذه اآلية ،نكون بإذن هللا تعاىل قد استوفينا التنبيه على داللة آيات هللا تعاىل ِف اآلفاق ،فإن اآلية قد
مشلت العاَل العلوي بذكر السماوات ،والعاَل السفلي بذكر األرض ،ومجيع األحياء بذكر الدواب املبثوثة،
وال يعين استيعاب التنبيه على داللة املخلوقات إحصاءها نوعا نوعا ،وبيان داللة كل منها ،فإن هذا ال
حيصيه إال خالقه -جل وعال ،-ولكن املقصود استيعاب ما ورد التنبيه عليه ِف القرآن ،وأنه شامل ألنواع
املخلوقات.
وداللة خلق السماوات واألرض على اخلالق ال تقل أمهية عن داللة خلق اإلنسان ،بل قد جاء ِف
بتفوقهما ِف الكرب والشدة على اإلنسان ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :خل ْلق
ماس ول يك من أ ْكث ر الن ي
خ ْل يق الن ي
ماس ال ي ْعلمون﴾ [غافر ،]57 :وقوله تعاىل:

موضعني من القرآن التصريح
ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض أ ْكب ر يم ْن
﴿أأنْت ْم أشد خ ْلقا أيم ال مسماء ب ناها * رفع َسْكها فس مواها * وأ ْغطش لْي لها وأ ْخرج ضحاها * و ْاأل ْرض ب ْعد
ذليك دحاها﴾ [النازعات ،]30-27 :وكان خلقها وفطرها هو دليل الرسل بعد الفطرة ،كما ِف قوله
تعاىل﴿ :أيِف مي
اط ير ال مسماو ي
كف ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [إبراهيم.]10 :
اَّلل ش ٌّ

وقد جاء األمر الصريح بالنظر ِف خلق السماوات واألرض ،كما جاء ِف شأن خلق اإلنسان ،قال
تعاىل﴿ :ق يل انْظروا ماذا يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [يونس ،]101 :كما جاء اإلنكار على الكفار ِف

إعراضهم عما ِف السماوات واألرض من آيات تدل على ربوبيته تعاىل ،وانفراده باستحقاق األلوهية دون
غريه ،وعلى املعاد واحلساب واْلزاء ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :أف ل ْم ي ْنظروا إيىل ال مسم ياء ف ْوق ه ْم كْيف ب ن ْي ناها
ي
ي
ي ي
ي
يج * ت ب ي
صرة
وزيمنماها وما هلا يم ْن ف ر ٍ
وج * و ْاأل ْرض مد ْدناها وألْقْي نا فيها رواسي وأنْبْت نا فيها م ْن ك يل زْو ٍج هب ٍ ْ
وت ال مسماو ي
يب﴾ [ق ،]8-6 :وقوله تعاىل﴿ :أوَل ي ْنظروا يِف ملك ي
ويذ ْكرى ليك يل عْب ٍد مني ٍ
ات و ْاأل ْر ي
ض وما
ْ
اَّلل يمن شي ٍء﴾ [األعراف ،]185 :وقال تعاىل﴿ :وكأ ين يمن آي ٍة يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض ميرون علْي ها
ْ ْ
خل ق م ْ ْ
اَّللي إيمال وه ْم م ْش يركون﴾ [يوسفِ ،]106 ،105 :ف حني مدح
وه ْم عْن ها م ْع يرضون * وما ي ْؤيمن أ ْكث ره ْم بي م
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هللا تعاىل أويل األلباب بأهنم :ي ت ف مكرون يِف خ ْل يق ال مسماو ي
ض قائلني﴿ :ربمنا ما خل ْقت هذا ب ي
ات و ْاأل ْر ي
اطال
سْبحانك ف يقنا عذاب النما ير﴾ [آل عمران.]191 :

واآليات الداعية إىل التفكر ِف خلق السماوات واألرض ،املنكرة على من غفل عن آياهتما ،كثرية
جدا ،يضيق املقام عن ذكرها ،وحسبنا ذكر ما تضمنت من لفتات إىل ما ِف خلق السماوات واألرض وما
بينهما من وجوه الداللة على اخلالق البديع -جل وعال.-
وأود قبل ذلك أن أنبه ِف هذا الشأن إىل ظاهرة قرآنية تلفت االنتباه ،أال وهي تكرر ذكر خلق

اَّلل
السموات واألرض باحلق ،وما ِف معناه من نفي خلقهما باطال ولعبا ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :خلق م
ال مسماو ي
احل يق إي من يِف ذليك آلية ليْلم ْؤيمنيني﴾ [العنكبوت ،]44 :وِف هذا املعىن آيات كثرية
ات و ْاأل ْرض بي ْ
جدا( ،)1وبعضها جاء باحلصر املتضمن مزيدا من التأكيد ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وما خل ْقنا ال مسماو ي
ات
احل يق﴾ [احلجر ،]85 :وهذه ظاهرة مهمة ،حري باملتأمل ِف كتاب هللا أن يقف
و ْاأل ْرض وما ب ْي ن هما إيمال بي ْ
عندها ،ويستوحي داللتها ،واملعىن أن هللا تعاىل َل خيلق تلك املخلوقات باطال ،بل خلقها صادرة عن
احلق ،مشتملة عليه ،آيلة إليه ،فاحلق سابق خللقها ،مقارن له ،غاية له ،فاحلق السابق :صدور ذلك عن
علمه وحكمته ،واحلق املقارن :ما اشتملت عليه من احلكم واملصاحل واملنافع ،و ي
اآليات الدالة على اخلالق
وصفاته ،وصدق رسله ،ولقائه ،وأما احلق الذي هو غاية خلقها فهو غايتان :غاية تراد من العباد؛ وهي
()2

معرفتهم خبالقهم وعبادهتم له ،وغاية تراد هبم؛ وهي اْلزاء بالعدل والفضل ،والثواب والعقاب .
وإىل هذه املعاين أشارت اآليات اليت تذكر خلق السماوات واألرض وما بينهما باحلق ،حبسب
سياقها .فتارة يشري السياق إىل كون احلق الذي خلقت السماوات واألرض به هو إفراد هللا تعاىل باإلهلية
دون غريه ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :خلق ال مسماو ي
احل يق ت عاىل ع مما ي ْش يركون﴾ [النحل ،]3 :وتارة
ات و ْاأل ْرض بي ْ
اَّلل ال مسماو ي
احل يق وليت ْجزى كل
ات و ْاأل ْرض بي ْ
يشري إىل البعث والعدل واْلزاء ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وخلق م
ن ْف ٍ ي
ت وه ْم ال يظْلمون﴾ [اْلاثية ،]22 :وتارة يكون ذكر اخللق باحلق مطلقا كما ِف أكثر
س مبا كسب ْ
اآليات اليت جاءت هبذا املعىن ،فيشمل كل هذه املعاين املتالزمة ،كما يشمل باألولوية داللة خلق
السماوات واألرض على خالقها وفاطرها ،وهذا ما نريد تفصيله ِف هذا املقام:
 -1آيات السماء:

تطلق العرب لفظ (السماء) على عدة معان ،جيمعها ويربط بينها :العلو ،فإن السماء مشتقة من
السمو ،والسني وامليم والواو أصل يدل على العلو ،يقالَ :سوت إذا علوت ،والعرب تسمي السحابة َساء،
( )1انظر :السور التالية :األنعام ،73 :إبراهيم ،19 :النحل ،3 :الروم ،8 :الزمر ،5 :التغابن ،3 :اْلاثية،22 :
األحقاف ،3 :ومبعناها ِف :يونس ،5 :واألنبياء ،18-16 :وص ،27 :والدخان.39 :
( )2انظر :بدائع الفوائد البن القيم ،167-162/4 :وأضواء البيان 365/7 :وما بعدها.
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واملطر َساء ،وكذلك سقف البيت ،وكل ٍ
عال مطل فهو َساء ،حىت يقال لظهر الفرسَ :ساء ،ويتوسعون
()1

حىت يسموا النبات َساء .
اَّلل
ولفظ السماء ِف القرآن العزيز مرتدد بني هذه املعاين ،فمن إطالقه على السحاب قوله تعاىل﴿ :و م
أنْزل يمن ال مسم ياء ماء﴾ [النحل ،]65 :وعلى املطر قوله تعاىل﴿ :ي ْريس يل ال مسماء علْيك ْم يم ْدرارا﴾ [نوح:
 ،]11وعلى سقف البيت قوله تعاىل﴿ :ف ْلي ْمد ْد بيسب ٍ
ب إيىل ال مسم ياء﴾ [احلج ،]15 :وعلى مطلق العلو
ص معد يِف ال مسم ياء﴾ [األنعام ،]125 :وقوله﴿ :وف ْرعها يِف ال مسم ياء﴾ [إبراهيم.]24 :
قوله﴿ :كأممنا ي م
وأطلق لفظ السماء ِف أكثر املواضع على ذلك اخللق العظيم ،املوصوف ِف الكتاب والسنة بأنه سبع
طباق ،هلا أبواب تستفتح ،وسكان من املالئكة والنبيني ،وبينها مسافات مقدرة ،وأوصاف أخرى ،تدل
على أهنا أجرام حمسوسة ،غري الكواكب ،وإمنا الكواكب زينة دنياهن.
()2

واملتأمل ِف املوارد اليت ذكرت فيها السماء ِف القرآن هبذا املعىن األخري ،سواء باإلفراد أو باْلمع ،
ال بد وأن يسلم بادئ ذي بدء ،بأن قدرا كبريا من هذا العاَل العلوي ،إمنا ثبت العلم به من طريق السمع،
إذ ليس هو بأمجعه داخال حتت احلس البشري ،وأظهر مثال لذلك السماوات السبع ،فإنا إذا استبعدنا
()3

الرأي القائل :إهنا الكواكب السيارة ؛ لظهور ضعفهَ ،ل يبق لنا طريق للعلم بكوهنا سبعا سوى السمع.
هذا وإن كون السماوات السبع أجراما حمسوسة ،بعضها فوق بعض ،فيها سكان من األنبياء
واملالئكة ،وهلا أبواب تستفتح وتوجل ،وبينها مسافات مقدرة بكذا وكذا ،إىل غري ذلك من األوصاف الثابتة
()4

بالسمع ،هو حقيقة شرعية ،ثبتت بالكتاب والسنة الصحيحة الصرحية ،مبا ال جمال معه للتأويل .
وإذا تقرر هذا ،فإنه يرتتب عليه أن ما ورد من االستدالل خبلق السماء ،وما فيها من آيات ،ليس كله
من باب االستدالل العقلي ،بل إن منه قدرا كبريا هو من باب االستدالل السمعي ،إذ العلم به إمنا حصل
من طريق السمع ،وهذا االستدالل السمعي على ربوبية هللا تعاىل وإن كان صحيحا ،إال أنه متوقف على
ثبوت النبوة ،فمثله كمثل ما تقدم ذكره من خلق اإلنسان من طني.
كما يرتتب على ذلك أيضا أن ما ورد ِف القرآن من األمر الصريح بالنظر إىل السماء ليس مقصورا
على الرؤية البصرية فحسب ،بل إنه يتناول كذلك الرؤية اإلميانية القلبية املستمدة من نور الوحي ،إذ ليس
ما تتناوله الرؤية البصرية من السماء الدنيا هو كل ما ِف السماوات من عظمة وكرب وسعة ،بل إن وراء ذلك
( )1انظر :مقاييس اللغة البن فارس.98/3 :
( )2نقل األلوسي عن صاحب اإلتقان قوله :حيث يراد العدد يؤتى بالسماء جمموعة ،وحيث يراد اْلهة يؤتى هبا مفردة.
انظر :روح املعاين.21/17 :
( )3انظر :التحرير والتنوير.85/1 :
( )4انظر :مثال صحيح البخاري ،كتاب بدء اخللق ،باب ذكر املالئكة ،)1173/3( ،حديث رقم.)3035( :
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َساوات أخرى ال تقل عنها عظمة واتساعا وداللة على باريها ،إال أن رؤيتها إميانية علمية ال بصرية ،وال
مينع ذلك من داللتها على بديع صنع هللا تعاىل .فإهنا باإلضافة إىل كوهنا حاصلة بالرؤية القلبية العلمية
املستمدة من اإلميان بالوحي ،فهي كذلك حاصلة مبشاهدة السماء الدنيا وما فيها من آيات ،فإهنا تدل
على البقية من باب قياس الغائب على الشاهد ،وهو مقبول بني املخلوقات دون اخلالق ،فالسماء الدنيا
تدلنا على ما ِف غريها من احلبك واإلتقان ،وعدم التفاوت والفروج ،كما قال هللا تعاىل عنها﴿ :وجع ْلنا
ال مسماء س ْقفا ْحمفوظاوه ْم ع ْن آي ياهتا م ْع يرضون﴾ [األنبياء.]32 :

وإن مما يقرب األمر التأمل ِف ذكر العرش ،فكم ورد ِف القرآن والسنة مضافا إىل الرب -تبارك
وتعاىل -على أنه من دالئل ربوبيته وشواهد عظمته ،وحنن إمنا علمنا به من طريق السمعَ ،ل نره طرفة عني،
إال بإمياننا رؤية قلبية علمية ،كما روي عن احلارث بن مالك  أنه قال ...( :وكأين أنظر إىل عرش ريب
بارزا ،)1()...وقد قال هللا عز وجل﴿ :قل من رب ال مسماو ي
ات ال مسْب يع ورب الْع ْر يش الْع يظي يم﴾ [املؤمنون:
ْ ْ
 ،]86ففي اقرتان العرش بالسبع ما يوحي مبا ذكرنا ،من أن الغالب ِف رؤيتها أهنا علمية ال بصرية.
اَّلل سبع َساو ٍ
ات يطباقا
وِف ضوء ما تقدم يفهم قوله تعاىل فيما قص عن نوح﴿ :أَلْ ت رْوا كْيف خلق م ْ
ي
ممس يسراجا﴾ [نوح ،]16 ،15 :يقول سيد قطب -رمحه هللا تعاىل:-
* وجعل الْقمر في يه من نورا وجعل الش ْ
(إمنا وجه نوح قومه إىل السماء ،وأخربهم كما علمه هللا أهنا سبع طباق ،فيهن القمر نور ،وفيهن الشمس
سراج ،وهم يرون القمر ويرون الش مس ،ويرون ما يطلق عليه اسم السماء ،وهو هذا الفضاء ذو اللون
األزرق ،أما ما هو؟ فلم يكن ذلك مطلوبا منهم ،وَل جيزم أحد إىل بشيء ِف هذا الشأن ،وهذا التوجيه
يكفي إلثارة التطلع والتدبر فيما وراء هذه اخلالئق اهلائلة من قدرة مبدعة ،وهذا هو املقصود من ذلك
()2

التوجيه) .

وهكذا القول ِف قوله تعاىل﴿ :مثم است وى إيىل ال مسم ياء فس مواه من سبع َساو ٍ
ات﴾ [البقرة ،]29 :وقوله:
ْ
ْ
است وى إيىل ال مسم ياء ويهي دخا ٌن ف قال هلا ولي ْأل ْر ي
ض ايئْتييا ط ْوعا أ ْو ك ْرها قالتا أت ْي نا طائيعيني * ف قضاه من
﴿مثم ْ
سبع َساو ٍ
ات يِف ي وم ْ ي
ني وأ ْوحى يِف ك يل َس ٍاء أ ْمرها﴾ [فصلت ]12 ،11 :وقوله تعاىل﴿ :الم يذي خلق سْبع
ْ
ْ
( )1أخرجه الطرباين ِف املعجم الكبري ،267-266/3 :برقم ( )3367وابن املبارك ِف الزهد ،106 :باب اهلرب من
اخلطايا والذنوب ،برقم ( .)314والبيهقي ِف شعب اإلميان ،363-362/7 :باب ِف الزهد وقصر األمل برقم:
( )10590و( )10591و( )10592وِف الزهد الكبري 355 :برقم ،)973( :وعبد الرازق الصنعاين ِف املصنف:
 129/11برقم )20114( :وابن أيب شيبة ِف اإلميان برقم .)115( :وأسانيد احلديث ضعيفة ،انظر :ختريج
اإلحياء للعراقي ِف حاشية إحياء علوم الدين للغزايل 234/4 :واإلصابة البن حجر 289/1 :وجممع الزوائد:
 62/1وختريج األلباين لكتاب اإلميان البن أيب شيبة 38 :احلاشية.
(ِ )2ف ظالل القرآن ،3714/6 :وانظر لألمهية ما قاله عن السماواتِ ،ف مقومات التصور اإلسالمي.329-326 :
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َساو ٍ
ات يطباقا ما ت رى يِف خ ْل يق المر ْمح ين يم ْن ت فاو ٍت ف ْاريج يع الْبصر هل ت رى يم ْن فطوٍر * مثم ْاريج يع الْبصر كمرت ْ ي
ني
ْ
ي ْن قليب إيليك الْبصر خ ي
اسئا وهو ح يسريٌ﴾ [امللك ،]4 ،3 :وغريها من اآليات اليت ذكرت فيها السماوات
ْ ْ
السبع.
فاملقصود أن االستدالل بالسماء على هللا تعاىل جيمع بني الطريقني :احلسي واإلمياين ،وينحصر
الطريق احلسي بالنسبة للبشر من غري األنبياء ِف السماء الدنيا ،وما فيها من آيات الربوبية ،فإذا تقرر هذا،
فلنشر اآلن إىل ما نبه إليه القرآن من أنواع الداللة فيها:
أ -رفع السماء وإمساكها
تتجلى ِف رفع السماء وإمساكها دالالت العناية والتسخري والتقدير ،كما ِف قوله تعاىل:
()1
اَّلل ميْ يسك ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض أ ْن ت زوال ولئي ْن زالتا إي ْن أ ْمسكهما يم ْن أح ٍد يم ْن ب ْع يد يه إينمه كان
﴿إي من م
اَّلل س مخر لك ْم ما يِف ْاأل ْر ي
ض والْف ْلك ْجت يري يِف
حلييما غفورا﴾ [فاطر ،]41 :وقوله تعاىل﴿ :أَلْ ت ر أ من م
ماس لرء ٌ ي
اَّلل بيالن ي
الْب ْح ير بيأ ْم يريه وميْ يسك ال مسماء أ ْن ت قع على ْاأل ْر ي
يم﴾ [احلج،]65 :
ض إيمال بييإ ْذنييه إي من م
وف رح ٌ
()2
اَّلل الم يذي رفع ال مسماو ي
ات بيغ ْيري عم ٍد ت رْون ها ﴾ [الرعد ]2 :وقوله تعاىل﴿ :ويم ْن آياتييه أ ْن
وقوله تعاىل ﴿ :م
()3
ي
ي
ت﴾ [الغاشية.]18 :
ت قوم ال مسماء و ْاأل ْرض بيأ ْم يرهي ﴾ [الروم ]25 :وقوله تعاىل﴿ :وإيىل ال مسماء كْيف رفع ْ
يقول ابن الوزير ِف تقرير داللة اآليات السابقة:
()4

(هذه حجة أمجع عليها الكفرة مع املسلمني؛ فإن اْلميع اتفقوا على أن العاَل ِف اهلواء  ،أرضه
وَساءه ،وما فيه من البحار واْلبال ،ومجيع األثقال ،وقد ثبت بضرورة العقل أن الثقيل ال يستمسك ِف
اهلواء إال مبمسك ،وأن هذا اإلمساك الدائم املتقن ال يكون من غري رب عظيم ،قدير عليم ،مدبر
()5

حكيم) .
وجيدر التنبيه هنا إىل أنه قد اشتهر عند أصحاب التفسري العلمي للقرآن تفسري هذا اإلمساك

( )1أي (كراهة أن تزوال ،فإن املمكن حال بقائه ال بد له من حافظ ،أو مينعهما أن تزوال؛ ألن اإلمساك منع) ،تفسري
البيضاوي.275/2 :
( )2حيتمل أهنا بعمد ال ترى ،وحيتمل أهنا بال عمد أصال( ،وتروهنا) تأكيد لنفي ذلك ،وهذا هو األليق بالسياق،
واألكمل ِف القدرة كما يقول ابن كثري ،انظر :تفسري القرآن العظيم.547/2 :
(( )3أي :قائمة ثابتة بأمره هلا وتسخريه إياها) ،تفسري ابن كثري.474/3 :
( )4يقصد باهلواء الفضاء والفراغ ،وهو إطالق معروف عند العرب ،ومنه قوله تعاىل﴿ :وأفْئيدت ه ْم هواءٌ﴾ أي :خالية من
اخلري ،ومنه قول حسان أليب سفيان بن احلارث :فأنت جموف يَنب هواء .انظر :تفسري الطربي.241/13 :
( )5إيثار احلق على اخللق :ص 54باختصار.
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()1

باْلاذبية ،وبذلك فسروا العمد ِف آييت الرعد ولقمان ،واإلمساك ِف آييت فاطر واحلج  ،والذي يظهر
ضعف هذا التفسري لوجوه:

()2

* أن األليق بالسياق ،واألكمل ِف القدرة أهنا بال عمد ،و(تروهنا) تأكيد لنفي ذلك .
* أن اللغة ال تؤيد تفسري العمد باْلاذبية ،كما أنه َل يرد بذلك نقل.
* أن هللا تعاىل يقول﴿ :ويم ْن آياتييه أ ْن ت قوم ال مسماء و ْاأل ْرض بيأ ْم يرهي﴾ [الروم ،]25 :وهذا يوحي بأن
إمساك العاَل هو مبحض األمر اإلهلي دون سبب ،وهذا ما يؤيده التفسري األول لقوله تعاىل﴿ :بيغ ْيري عم ٍد

ت رْون ها﴾.

* أن هذا التفسري قائم على أن املراد بالسماوات :الكواكب ،وقد تقدم أن هذا خمالف لصريح السنة،
من كوهنا أجراما حمسوسة ،غري الكواكب.
ب -بناؤها وحبكها وإيساعها
تتجلى ِف بناء السماء وحبكها وإيساعها داللة اإلتقان واإلحكام ،كما دل على ذلك قوله تعاىل:
()4
﴿وال مسماء ب ن ي ناها بيأي ٍد( )3وإينما لم ي
وسعون ﴾ [الذاريات ،]47 :وقوله تعاىل﴿ :الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض
ْ
ْ
فيراشا وال مسماء بيناء﴾ [البقرة ،]22 :وقوله تعاىل﴿ :وجع ْلنا ال مسماء س ْقفا ْحمفوظا وه ْم ع ْن آي ياهتا
م ْع يرضون﴾ [األنبياء.]32 :
()5

()6

قال إياس بن معاوية  :السماء على األرض مثل القبة .

وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغريمها من الصحابة -رضي هللا عنهم ،-قالوا ِف

( )1انظر :مثال> :الدروس الدينية< للشيخ حممد مصطفى املراغي :ص ،64-61نقال عن >التفسري العلمي للقرآن<
للدكتور أمحد أبو حجر :ص 232احلاشية ،واإلسالم يتحدى لوحيد الدين خان :ص .125وانظر كالما مهما
لسيد قطب -رمحه هللاِ -ف نقد تفسري القرآن بالنظريات العلمية ،وبيان طبيعة املنهج القرآين ِف عرض احلقائق
الكونيةِ ،ف كتابه :مقومات التصور اإلسالمي.329 ،327 ،325-322 :
( )2انظر :تفسري ابن كثري.547/2 :
( )3األيد :القوة ،مصدر آد يئيد ،ومن ظن أهنا مجع ٍ
يد فقط غلط غلطا فاحشا ،انظر :أضواء البيان.669/7 :
ْ
(( )4ملوسعون) إما أن يكون معناها( :وسعنا أرجاءها) ،أو هي من الوسع مبعىن الطاقة ،فيكون املعىن :وإنا لقادرون.
انظر :تفسري ابن كثري 250/4 :وتفسري البيضاوي.431/2 :
( )5هو إياس بني معاوية بن قرة ،أبو وائل ،تابعي ،توىل قضاء البصرة زمن عمر بن عبد العزيز ،وتوِف سنة  .122انظر:
املعارف البن قتيبة :ص.264
( )6انظر :تفسري ابن كثري 547/2 :وتفسري البيضاوي.37/1 :
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()1
تفسري قوله تعاىل﴿ :وال مسماء بيناء﴾ :بناء السماء على األرض كهيئة القبة ،وهي سقف على األرض .
وج﴾ [ق:
ويقول عز وجل﴿ :أف ل ْم ي ْنظروا إيىل ال مسم ياء ف ْوق ه ْم كْيف ب ن ْي ناها وزيمنماها وما هلا يم ْن ف ر ٍ
()2
 ،]6قال ابن عاشور( :واملراد بالسماء هنا ما تراه العني من كرة اهلواء اليت تبدو كالطبق ،وتسمى اْلو) .
ويقول تعاىل﴿ :أأنْت ْم أشد خ ْلقا أيم ال مسماء ب ناها * رفع َسْكها فس مواها﴾ [النازعات،]28 ،27 :
ات يطباقا ما ت رى يِف خ ْل يق المر ْمح ين يمن ت فاو ٍ
ويقول تعاىل﴿ :الم يذي خلق سبع َساو ٍ
ت ف ْاريج يع الْبصر ه ْل ت رى
ْ
ْ
ني ي ْن قليب إيليك الْبصر خ ي
يم ْن فطوٍر * مثم ْاريج يع الْبصر كمرت ْ ي
اسئا وهو ح يسريٌ﴾ [امللك ،]4 ،3 :ويقول تعاىل:
ْ ْ
﴿وال مسم ياء ذ ي
احلب ي
ك﴾ [الذاريات ]7 :ويقول﴿ :وال مسم ياء وما ب ناها﴾ [الشمس.]5 :
ات ْ
جـ -تزيينها بالكواكب والنجوم

تتجلى ِف تزيني السماء بالكواكب والنجوم دالالت العناية واإلتقان ،والتقدير والنظام ،يقول هللا
ي ي ()3
ب ﴾ [الصافات ،]6 :ويقول تعاىل﴿ :ولق ْد جع ْلنا يِف
تعاىل﴿ :إينما زيمنما ال مسماء الدنْيا بي يزين ٍة الْكواك
ي ي ()4
ماظ يرين ﴾ [احلجر ،]16 :ويقول تعاىل﴿ :ولق ْد زيمنما ال مسماء الدنْيا يمبصابييح﴾
ال مسم ياء ب روجا وزيمنماها للن

[امللك ،]5 :ويقول تعاىل﴿ :وزيمنما ال مسماء الدنْيا يمبصابييح و يح ْفظا ذليك ت ْق يدير الْع يزي يز الْعليي يم﴾ [فصلت:
 ]12ويقول تعاىل﴿ :ت بارك الم يذي جعل يِف ال مسم ياء ب روجا وجعل فييها يسراجا وقمرا منيريا﴾ [الفرقان،]61 :

ويالحظ ختصيص السماء الدنيا هبذه الزينة ،وذلك واضح ِف سياق قوله تعاىل﴿ :ف قضاه من سبع َساو ٍ
ات
ْ
يِف ي وم ْ ي
ني وأ ْوحى يِف ك يل َس ٍاء أ ْمرها وزيمنما ال مسماء الدنْيا يمبصابييح و يح ْفظا ذليك ت ْق يدير الْع يزي يز الْعليي يم﴾
ْ

[فصلت ،]12 :وما ذاك -وهللا أعلم -إال ألهنا هي اليت ِف مدى الرؤية احلسية البصرية ،دون بقية

( )1جامع البيان.162/1 :
( )2التحرير والتنوير ،286/26 :وقد فسر ابن عاشور السماوات بالكواكب -اليت هي عنده اجملموعة الشمسية عدا
األرض -استظهارا ،وأهنا هي املشاهدة بأعني املخاطبني ،فاالستدالل هبا استدالل باحملسوس ،وفسر طباقا ِف قوله
تعاىل﴿ :سبع َساو ٍ
ات يطباقا﴾ بأهنا مصدر طابق ،أي :أن السماوات شديدة املطابقة لبعضها البعض ،أي :متناسبة
ْ
ٍ
ي
ِف النظام ،وإليه اإلشارة بقوله﴿ :ما ت رى يِف خ ْل يق المر ْمح ين م ْن ت فاوت﴾ انظر :التحرير والتنوير17 ،16/29 :
و ،385/1وما ذهب إليه ابن عاشور -رمحه هللا تعاىل -خمالف ملا دل عليه صريح السنة ِف حديث املعراج وغريه،
كما يرده ختالف العدد بني السماوات السبع والكواكب ِف اجملموعة الشمسية ،فقد استقر األمر أخريا على أهنا
تسعة مبا فيها األرض ،أما ما ذكر من االستدالل باحملسوس فقد تقدم التفصيل فيه .وانظر :التفسري العلمي للقرآن
ِف امليزان :ص.382 ،381
( )3وِف املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين( :الكواكب :النجوم البادية ،وال يقال هلا :كواكب إال إذا بدت)،
ص.420
( )4وِف املفردات للراغب( :الربوج :القصور ،الواحد برج ،وبه َسي بروج النجوم ملنازهلا املختصة هبا) ص.41
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السماوات ،وِف هذا مزيد تأكيد على ضعف تفسري السماوات السبع بالكواكب.
وإنه ملن عجيب أمر العناية اإلهلية هبذا اإلنسان أن جتعل هذه املخلوقات العظيمة اهلائلة زينة ِف
السماء ،من أجل أن ينظر هو إليها ،فيتعرف على مزينها ومقدرها.
د -الليل والنهار والشمس والقمر

إن من آيات السماء الليل والنهار والشمس والقمر ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ويم ْن آياتييه اللمْيل والنمهار
ي
ي
مم ي
اسجدوا يمَّللي الم يذي خلقه من إي ْن كْنت ْم إييماه ت ْعبدون﴾
س وال ل ْلقم ير و ْ
ممس والْقمر ال ت ْسجدوا للش ْ
والش ْ
ني فمحونا آية اللمي يل وجع ْلنا آية النمها ير مب ي
[فصلت ،]37 :وقوله تعاىل﴿ :وجع ْلنا اللمْيل والنمهار آي ت ْ ي
صرة﴾
ْ
ْ
ْ
[اإلسراء.]12 :
وتتجلى داللة هذه اآليات من خالل أوصاف كثري فيها:

ي
ي
ممس
فمن ذلك تسخريها وتدبريها ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :الْع ْر يش ي ْغشي اللمْيل النمهار يطْلبه حثيثا والش ْ
والْقمر والنجوم مس مخر ٍ
اَّلل رب الْعال يمني﴾ [األعراف ،]54 :وقوله
ات بيأ ْم يرهي أال له ْ
اخل ْلق و ْاأل ْمر ت بارك م
ممس والْقمر ك ٌّل ْجي يري يألج ٍل مسمى
تعاىل﴿ :يك يور اللمْيل على النمها ير ويك يور النم هار على اللمْي يل وس مخر الش ْ
ممس والْقمر دائيب ْ ي
ني وس مخر لكم اللمْيل
أال هو الْع يزيز الْغفمار﴾ [الزمر ،]5 :وقوله تعاىل﴿ :وس مخر لكم الش ْ
والنمهار﴾ [إبراهيم.]33 :

ومن ذلك تقديرها وانتظامها ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وآيةٌ هلم اللمْيل ن ْسلخ يمْنه النمهار فيإذا ه ْم مظْليمون
* والشممس ْجت يري ليمست ق ٍر هلا ذليك ت ْق يدير الْع يزي يز الْعليي يم * والْقمر قدمرناه منا يزل ح مىت عاد كالْعرج ي
ون الْق يد يمي *
ْ
ْ
ْ
ْ
ي
ٍ
ممس ي ْنبغي هلا أ ْن ت ْد يرك الْقمر وال اللمْيل سابيق النمها ير وكلٌّ يِف ف لك ي ْسبحون﴾ [يس.]40-37 :
ال الش ْ
ومن ذلك اختالف الليل والنهار ،وما ِف معناه من التكوير واإليالج واإلغشاء والتقليب ،كما ِف
()1
قوله تعاىل﴿ :إي من يِف اختيال ي
ض آلي ٍ
اَّلل يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ات ليق ْوٍم ي تمقون﴾
ف اللمْي يل والنمها ير وما خلق م
ْ
[يونس ،]6 :وقوله تعاىل﴿ :وهو الم يذي جعل اللمْيل والنمهار يخ ْلفة ليم ْن أراد أ ْن ي مذ مكر أ ْو أراد شكورا﴾
[الفرقان ،]62 :وقوله تعاىل﴿ :يك يور اللمْيل على النمها ير ويك يور النمهار على اللمْي يل﴾ [الزمر ،]5 :وقوله
تعاىل﴿ :يوليج اللمْيل يِف النمها ير ويوليج النمهار يِف اللمْي يل﴾ [فاطر ،]13 :وقوله تعاىل﴿ :ي ْغ يشي اللمْيل النمهار﴾
اَّلل اللمْيل والنمهار إي من يِف ذليك لعيْب رة يأل يويل ْاألبْصا ير﴾
[األعراف ،54 :والرعد ،]3 :وقوله تعاىل﴿ :ي قليب م
اختيالف اللمْي يل والنمها ير أفال ت ْع يقلون﴾
[النور ،]44 :ووجه داللة هذه اآليات تشري إليه آية املؤمنون﴿ :وله ْ
[املؤمنون ،] 80 :فإهنا تفيد اختصاص هللا تعاىل بذلك ،حيث ال يقدر عليه غريه ،كما أفادته الالم من

( )1ومعىن االختالف أنه إذا جاء هذا ذهب هذا ،وإذا ذهب هذا جاء هذا ،انظر :تفسري الطربي.86/7 :
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()1

قوله (وله) ،وتقدمي اْلار واجملرور على متعلقه .
ومن ذلك أهنا مسخرة من أجل اإلنسان ،مكيفة على ما يالئمه ،كما يظهر من عدة وجوه منها:
اَّلل
* السكن ِف الليل ،وطلب املعاش ِف النهار ،كما دل عليه قوله تعاىل﴿ :ق ْل أرأيْت ْم إي ْن جعل م
عليكم اللميل سرمدا إيىل ي ويم الْ يقيام ية من إيله غي ر مي
اَّلل يأْتييكم بي ي
اَّلل
ضي ٍاء أفال ت ْسمعون * ق ْل أرأيْت ْم إي ْن جعل م
ْ ٌ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
عليكم النمهار سرمدا إيىل ي ويم الْ يقيام ية من إيله غي ر مي
اَّلل يأْتييكم بيلي ٍل تسكنون في ييه أفال ت ب ي
صرون * ويم ْن ر ْمحتي يه
ْ
ْ ٌ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ
()2
ي ي
ي
ضلي يه ولعلمك ْم ت ْشكرون﴾ [القصص.]73-71 :
جعل لكم اللمْيل والنمهار لت ْسكنوا ف ييه ولتْبت غوا يم ْن ف ْ
يقول ابن القيم معلقا على هذه اآليات( :خص هللا سبحانه النهار بذكر البصر؛ ألنه حمله ،وفيه

سلطان البصر وتصرفه ،وخص الليل بذكر السمع؛ ألن سلطان السمع يكون بالليل ،وتسمع فيه احليوانات
ي
وضعف سلطان
ما ال تسمع ِف النهار؛ ألنه وقت هدوء األصوات ،ومخود احلركات ،وقوةي سلطان السمع،
()3

البصر ،والنهار بالعكس؛ فيه قوة سلطان البصر وضعف سلطان السمع) .
وِف معىن اآليات السابقة قوله تعاىل﴿ :وجع ْلنا اللمْيل ليباسا * وجع ْلنا النمهار معاشا﴾ [النبأ،10 :

.]11
يقول ابن رشد( :يريد أن الليل جعله كالسرتة واللباس للموجودات اليت هاهنا من حرارة الشمس،
وذلك أنه لوال غيبة الشمس بالليل هللكت املوجودات ،اليت جعل هللا حياهتا بالشمس ،وهي احليوان
والنبات ،فلما كان اللباس قد يقي من احلر ،مع أنه سرتة ،وكان الليل يوجه فيه هذان املعنيانَ ،ساه هللا
تعاىل لباسا ،وهذا من أبدع االستعارة ،وِف الليل أيضا منفعة أخرى للحيوان ،وهو أن نومه يكون مستغرقا،
ملا كان ذهاب الضوء الذي حيرك احلواس إىل ظاهر البدن ،الذي هو اليقظة ،ولذلك قال تعاىل﴿ :وجع ْلنا
()4
ن ْومك ْم سباتا﴾ ،أي :مستغرقا من قيبل ظلمة الليل) .
ولوضوح داللة هذه اآليات جاء التعجيب من حال الكفار معها ،كما أفاده االستفهام ِف قوله
صرا إي من يِف ذليك آلي ٍ
تعاىل﴿ :أَل ي روا أنما جع ْلنا اللميل لييسكنوا في ييه والنمهار مب ي
ات ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [النمل:
ْ
ْ ْ
ْ ْ
()5

 ،]86وذلك أهنا آية مالزمة هلم طوال حياهتم ،ختطر بباهلم مرتني كل يوم .

* علم احلساب واملواقيت ،الذي تتوقف عليه مصاحل الناس ،وذلك باعتبار جريان الشمس والقمر،
كما نبه إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :وقدمره منا يزل ليت علموا عدد ي
احليساب﴾ [يونس ،]5 :وقوله تعاىل:
السنيني و ْ
ْ
( )1انظر :حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي.343/6 :
( )2السرمد :الدائم ،انظر :املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين :ص.231
( )3مفتاح دار السعادة.208/1 :
( )4مناهج األدلة.100 :
( )5انظر :التحرير والتنوير.43/20 :
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﴿ي ْسألونك ع ين ْاأل يهلم ية ق ْل يهي مواقييت ليلن ي
ممس والْقمر
ماس و ْ
احل يج﴾ [البقرة ،]189 :وقوله تعاىل﴿ :والش ْ
ح ْسبانا﴾ [األنعام ،]96 :قال البيضاوي( :أي :على أدوار خمتلفة حيسب هبما األوقات ،ويكونان علمي
()1

احلسبان ،وهو مصدر حسب بالفتح) .
ني فمحونا آية اللمي يل وجع ْلنا آية النمها ير مب ي
وكذلك قوله تعاىل﴿ :وجع ْلنا اللمْيل والنمهار آي ت ْ ي
صرة ليتْبت غوا
ْ
ْ
ْ
ضال يمن ربيكم وليت علموا عدد ي
احليساب﴾ [اإلسراء]12 :
السنيني و ْ
فْ ْ ْ ْ
هـ -الظل
نبه هللا تعاىل إىل كيفية مد الظل وقبضه ِف قوله﴿ :أَل ت ر إيىل ربيك كيف م مد ي
الظ مل ول ْو شاء ْلعله
ْ
ْ
ي
ي
ي
ضناه إيلْي نا ق ْبضا يسريا﴾ [الفرقان ،]46 ،45 :وقوله تعاىل:
ممس علْي يه دليال * مثم ق ب ْ
ساكنا مثم جع ْلنا الش ْ
ني والشممائي يل( )2س مجدا يمَّللي وهم د ي
اَّلل يم ْن شي ٍء ي ت فيمأ يظالله ع ين الْي يم ي
اخرون﴾
﴿أوَلْ ي رْوا إيىل ما خلق م
ْ
ْ

[النحل.]48 :
وِف تصدير اآليتني باالستفهام إثارة لالهتمام ،مبا ينبه على وجود داللة ذات شأن ِف اآلية.
وقد روى ابن جرير عن مجاعة من السلف أن املراد مبد الظل ِف اآلية األوىل( :ما بني طلوع الفجر
()3

إىل طلوع الشمس) .
وذكر الرازي أن حقيقة الظل أمر متوسط بني الضوء اخلالص والظلمة اخلالصة ،وهذا التوسط أعدل
()4
الطرفني ،ولذلك وصفت به اْلنة ِف قوله تعاىل﴿ :و يظ ٍل ممْد ٍ
ود﴾ [الواقعة. ]30 :
ممس علْي يه دلييال﴾( :إن الناظر إىل اْلسم امللون وقت الظل
وقال ِف معىن قوله تعاىل ﴿مثم جع ْلنا الش ْ

كأنه ال يشاهد شيئا سوى اْلسم واللون ،ونقول :الظل ليس أمرا ثالثا ،وال يعرف به إال إذا طلعت

الشمس ،ووقع ضوؤها على اْلسم ،زال ذلك الظل ..فلوال الشمس ملا عرف الظل ..فلهذا قال سبحانه:
ممس علْي يه دلييال﴾ ،أي :خلقنا الظل أوال ،ملا فيه من املنافع واللذات ،مث إنا هدينا العقول
﴿مثم جع ْلنا الش ْ
ضناه﴾ أي :أزلنا الظل ال
إىل معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس ،فكانت دليال على وجود النعمة﴿ ،مثم ق ب ْ
()5
دفعة ،بل يسريا يسريا) .

( )1أنوار التنزيل وأسرار التأويل.313/1 :
( )2أي :يرتاجع ويدور من جانب إىل جانب .انظر :تأويل مشكل القرآن البن قتيبة :ص ،416والقرطني البن مطرف:
.243/1
( )3التفسري.18/19 :
( )4انظر :التفسري الكبري.88/24 :
( )5التفسري الكبري.88/24 :
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()1

أما سجود الظالل ِف اآلية الثانية ،فقد فسر باخلضوع واالستسالم ،واالنقياد لتدبري هللا تعاىل ،
يي
َّلل يسجد من يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض ط ْوعا وك ْرها و يظالهل ْم بيالْغد يو و ْاآلص يال﴾
ْ
وحنوها قوله تعاىل﴿ :و م ْ
[الرعد ،]15 :وِف هذا تتجلى داللة التسخري والتدبري املتقدم ذكرها.
وذكر الرازي أيضا ِف وجه االستدالل بالظل على وجود هللا تعاىل أن حصول الظل أمر نافع لألحياء
والعقالء ،وهو من اْلائزات قطعا ،لوجوده بعد العدم ،وعدمه بعد الوجود ،فال بد له ضرورة من صانع
قادر مدبر حمسن يقدر بالوجه النافع ،وما ذاك إال من يقدر على حتريك األجرام العلوية ،واألجسام
()2

الفلكية ،على الوصف األحسن واألكمل ،وليس ذاك إىل هللا -سبحانه وتعاىل. -
وهذا كما نرى استدالل باالخرتاع والعناية واإلتقان والنظام والتسخري والتخصيص معا.
وقد أورد الرازي على داللة الظل على الربوبية اعرتاضا ،بأن الظل إمنا هو أمر عدمي ،فكيف يصح
كونه دليال؟ ورد عليه بأن الظل ليس عدما حمضا ،بل هو أضواء خملوطة بظلم ،وقال( :والتحقيق أن الظل
()3

عبارة عن الضوء الثاين ،وهو أمر وجودي) .
وميكن أن يرد أيضا بأن هتيئة أسباب الظل ،وتيسري املصاحل واملنافع املرتتبة عليه ،أمور وجودية تصحح
االستدالل به ،كما هو شأن االستدالل بالليل ،مع كونه ظلمة حمضة.
اَّلل جعل لك ْم يممما خلق
وقد نبه هللا تعاىل إىل داللة الظل السابقة بقوله ِف مع يرض االمتنان﴿ :و م
يظالال﴾ [النحل.]81 :
وِف ختام الكالم على آيات السماء وما يتعلق هبا أود أن أنبه إىل أمر مهم ،وهو أن االستدالل هبذه
االطالع على ما حوت من أوصاف وأشكال
اآليات ال يكفي فيه جمرد الدراسة النظرية ِف الكتب ،و
ي
وهيئات ،بل ال بد من التأمل املباشر ،والنظر البصري إىل السماء ،وخصوصا ِف الليل ،فإن أكثر آياهتا إمنا
تظهر فيه ،وقد حرم أكثر الناس ِف هذا الزمن من مزاولة التفكر ِف السماء وآياهتا بسبب حياة التمدن،
حيث حتول كثرة أضواء املصابيح الكهربائية دون النظر إىل النجوم ،ومن جرب النظر ِف السماء ِف ليلة
ظلماء ،وقابل بني ما يراه من آياهتا ،وما يتلوه من آيات القرآن ،فإنه سريى متام املطابقة بني اآليات املتلوة

واآليات املشهودة ،ولن جيد أي عناء ِف فهم دالالهتا وإدراك معانيها ،وال مانع من االستعانة ِف ذلك
بالوسائل احلديثة ،اليت متكن املشاهد من النظر ِف آفاق أبعد وأوسع ،مما يكون له أثره ِف زيادة جمال
التفكر واالعتبار ،وإن كان القدر املطلوب والكاِف لالستدالل والتفكر حاصال بدوهنا.
 -2آيات األرض:
( )1انظر :تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ،418 ،417 :وزاد املسري البن اْلوزي.453 ،319/4 :
( )2انظر :تفسري الرازي (مفاتيح الغيب).89/24 :
( )3مفاتيح الغيب.89/24 :
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ال حاجة إىل تكرار الكالم عن األرض كأحد األجرام الساحبة ِف الفضاء ،فقد مر ما يغين عن ذلك
عند احلديث عن السماء وآياهتا ،وإمنا احلديث هنا عن األرض كموطن لإلنسان.
وجمال االستدالل السمعي بالنسبة آليات األرض أضيق منه بالنسبة للسماء ،إذ األرض ِف متناول
احلواس ،وآياهتا قد تكون أقرب إىل احلس والشعور من آيات السماء ،ملا بينها وبني اإلنسان من رباط
األمومة واملواطنة ،فهي مسكنه املعد ،وفراشه املمهد ،بعد أن كان جزءا منها ،ومع ذلك فال بد أن تغيب
عن بعض الناس جوانب من األرض َل يطلعوا عليها ،وقد حتوي أنواعا من اآليات ِف احليوان واْلماد ،وما
يسمى بالظواهر الطبيعية ،وغري ذلك مما يسمع كثري من الناس بوجوده ،ويوقنون به من طريق التواتر ،دون
أن يقفوا عليه وينظروا إليه بأبصارهم ،ومع ذلك فاملؤمنون منهم إذا علموا بشيء من ذلك سبحوا اخلالق -
جل وعال -وعظموه ،وأثنوا عليه مبا علموا من دالئل قدرته وعظمته ،وَل مينعهم من ذلك أنه إمنا علم من
طريق السمع.
واملقصود هنا ذكر جممل ما جاء ِف القرآن من التنبيه إىل ظواهر العناية والتسخري ،واإلحكام
واإلتقانِ ،ف هذا اخللق العجيب.
أ -فمن ذلك هتيئة األرض للسكىن ،وإعدادها لتكون موطنا مالئما لإلنسان ،ويتجلى ذلك ِف
أوصاف كثرية ،نبه القرآن عليها بألفاظ متنوعة ،وأساليب متعددة ،وذلك -وهللا أعلم -إلثارة االنتباه،
ولفت األنظار ملا حتمل من داللة ،فجاء ذكر فرش األرض لإلنسان ِف قوله تعاىل﴿ :الم يذي جعل لكم

ْاأل ْرض فيراشا﴾ [البقرة ،]22 :ومبعناه جاء ذكر مهدها ِف عدة مواضع كما ِف قوله تعاىل﴿ :الم يذي جعل
لكم ْاأل ْرض﴾ [طه ،53 :والزخرف ،]10 :وقوله﴿ :أَلْ ْجنع يل ْاأل ْرض يمهادا﴾ [النبأ ،]6 :وكذلك
اَّلل جعل لكم ْاأل ْرض بيساطا﴾ [نوح:
بسطها ،كما ِف قوله تعاىل على لسان نوح -عليه السالم﴿ :-و م
 ،]19ومدها كما ِف قوله تعاىل﴿ :و ْاأل ْرض مد ْدناها﴾ [ق ،]7 :وسطحها كما ِف قوله تعاىل﴿ :وإيىل
ي
ْاأل ْر ي
ت﴾ [الغاشية ،]20 :وتذليلها كما ِف قوله تعاىل﴿ :هو الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض
ض كْيف سطح ْ
ذلوال﴾ [امللك ،]15 :ووضعها كما ِف قوله تعاىل﴿ :و ْاأل ْرض وضعها لي ْألن يام﴾ [الرمحن .]10 :فهذه
األوصاف املتقاربة تنبه إىل داللة العناية ِف هتيئة سطح األرض لإلنسان ،من حيث جعل مذلال ممهدا
كالفراش والبساط ،وتنبه كذلك إىل داللة اخللقِ ،ف كيفية صنع هذا السطح على أت وصف ،وخصوصا
آية الغاشية ،حيث وجه النظر إىل كيفية سطح األرض.
وجاء كذلك التنبيه إىل وصف آخر يدل على العناية التامة ،أال وهو التثبيت واإلرساء ،كما ِف قوله
اَّلل الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض ق رارا﴾ [غافر،]64 :
تعاىل﴿ :أم ْن جعل ْاأل ْرض﴾ [النمل ،]61 :وقوله ﴿ :م
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()1
وقوله تعاىل﴿ :وألْقى يِف ْاأل ْر ي
ض رو ياسي أ ْن متييد بيك ْم ﴾ [لقمان ،]10 :وهذه الرواسي اليت جعلها هللا
اْليبال
تعاىل أوتادا لألرض أن متيد وتضطرب جاء ذكرها ِف القرآن مرات متعددة ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :و ْ
أوتادا﴾ [النبأ ،]7 :وقوله﴿ :وجع ْلنا فييها رو ياسي ش ياخم ٍ
اْليبال أ ْرساها﴾
ات﴾ [املرسالت ،]27 :وقوله﴿ :و ْ
ْ
[النازعات ،]32 :واإلرساء هنا ،وإن كان وصفا للجبال ،إال أهنا برسوها تكون مثبيتة لألرض ،مانعة هلا
امليد والتزلزل.
بإذن هللا تعاىل من ْ
ومن شواهد العناية والتسخري ِف خلق األرض :جعل السبل ،الذي جاء ذكره ِف أكثر من موضع،
كما ِف قوله تعاىل﴿ :الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض م ْهدا وجعل لك ْم فييها سبال لعلمك ْم ت ْهتدون﴾ [الزخرف:
اَّلل جعل لكم ْاأل ْرض بيساطا * ليت ْسلكوا يمْن ها
 ،]10وِف كالم نوح لقومه فيما حكى هللا تعاىل عنه﴿ :و م
سبال فيجاجا﴾ [نوح ،]20 ،19 :وكذلك ِف كالم موسى لفرعون وقومه فيما حكاه هللا تعاىل عنه:

﴿الم يذي جعل لكم ْاأل ْرض م ْهدا وسلك لك ْم فييها سبال﴾ [طه ،]53 :وكذلك قوله تعاىل﴿ :وجع ْلنا يِف
ْاأل ْر ي
ض رو ياسي أ ْن متييد هبيي ْم وجع ْلنا فييها فيجاجا سبال لعلمه ْم ي ْهتدون﴾ [األنبياء ،]31 :وقوله﴿ :وألْقى يِف
ض رو ياسي أ ْن متييد بيكم وأنْهارا وسبال لعلمكم ت هتدون * وعالم ٍ
ْاأل ْر ي
ات﴾ [النحل ،]16 ،15 :وقد صرح
ْ ْ
ْ
ِف هذه اآليات بذكر حكمة جعل السبل ،وهي االهتداء ،واالهتداء هنا حيتمل معنيني ،أحدمها :اهتداء
الناس إىل مقاصدهم ِف سريهم ِف األرض ،والثاين :االهتداء إىل حكمة اخلالق بالنظر ِف خلق األرض وما
()2

فيها من آيات .

ومن أوصاف األرض اليت حتمل داللة العناية :ما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :أَلْ ْجنع يل ْاأل ْرض كيفاتا *
()3
أ ْحياءوأ ْمواتا﴾ [املرسالت.]26 ،25 :

قال الفراء( :تكفتهم أحياء على ظهرها ِف بيوهتم ومنازهلم ،وتكفتهم أمواتا ِف بطنها ،أي :حتفظهم
()4

وحترزهم) .
ب -ومن األوصاف اليت تكررت كثريا ِف القرآن على أهنا من الدالئل الكربى على الربوبية والبعث
معا :إحياء األرض بعد موهتا ،وجعلها صاحلة لإلنبات ،وفتق السماء باملاء ،وشق األرض بأنواع الزرع
والنبات ،كما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :وآيةٌ هلم ْاأل ْرض الْمْيتة أ ْحي ْي ناها وأ ْخر ْجنا يمْن ها حبا ف يمْنه يأْكلون *
وجع ْلنا فييها جن ٍ
اب وف مجرنا فييها يمن الْعي ي
مات يمن يَن ٍيل وأ ْعن ٍ
ون * لييأْكلوا يم ْن مث يرهي وما ع يملْته أيْ يدي يه ْم أفال
ْ
ْ
(( )1أي :تتحرك بكم ميينا ومشاال) ،جماز القرآن أليب عبيدة.126/2 :
( )2انظر :تفسري البيضاوي مع حاشية الشهاب.434/7 :
( )3كفات :اسم للشيء الذي يكفت فيه ،أي :جيمع ويضم فيه ،انظر :التحرير والتنوير.432/29 :
( )4معاين القرآن.224/3 :
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()1
ي ْشكرون * سْبحان الم يذي خلق ْاأل ْزواج كلمها يممما ت ْنبيت ْاأل ْرض ويم ْن أنْف يس يه ْم ويممما ال ي ْعلمون﴾ [يس:
 ،]36-33وقوله تعاىل﴿ :أوَل ي ر الم يذين كفروا أ من ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض كان تا رتْ قا ف فت ْقنامها وجع ْلنا يمن
ْ
الْم ياء ك مل شي ٍء ح ٍي أفال ي ْؤيمنون﴾ [األنبياء ،]30 :مع قوله تعاىل﴿ :ف ْلي ْنظ ير ْي
اإلنْسان إيىل طع يام يه * أنما
ْ
ي
ي
ي
ضبا * وزيْتونا وَنْال * وحدائق غ ْلبا
صبْب نا الْماء صبا * مثم شق ْقنا ْاأل ْرض شقا * فأنْبْت نا فيها حبا * وعنبا وق ْ
* وفاكيهة وأبا * متاعا لك ْم ويألنْع يامك ْم﴾ [عبس ،]32-24 :فإن الفتق والشق ِف هاتني اآليتني مبعىن،

على أرجح األقوال ِف تفسري اآلية األوىل( ،)2وأليقها بالسياق ،وقال تعاىل﴿ :أوَلْ ي رْوا إيىل ْاأل ْر ي
ض ك ْم أنْبْت نا
فييها يم ْن ك يل زْو ٍج ك يرٍمي * إي من يِف ذليك آلية وما كان أ ْكث ره ْم م ْؤيمنيني * وإي من ربمك هلو الْع يزيز المريحيم﴾

[الشعراء.]9-7 :
وِف تقرير داللة إحياء األرض بالنبات على وجود اخلالق -جل وعال -يقول القاَسي( :من أظهر
الرباهني على وجوده تعاىل :احلياة على األرض ،إ ْن نباتية أو حيوانية ،فإن احلي ال يتولد إال من حي ،وبه
زعم تولد احلي من املادة ،وذلك ألن املادة خالية من احلياة ،ساكنة
يستدل على نفي التولد الذايت ،وهو ْ
خاضعة للنظام الذي وضعه هلا خالقها ،ويستحيل أن تولد حياة ِف ذاهتا أو غريها ،ال سيما العقل
اإلنساين جبميع قواه وغرائزه ،فإنه ال بد له من خالق عاَل حكيم ،إذ املواد ال تولد عقال ،وال تستطيع أن
()3

خترج كائنا جهازيا متصفا بأوصاف مباينة لنظام املادة) .

احلي يمن الْمي ي
احل يي و ْحييي
ت وخيْريج الْميت يمن ْ
وما ذكره القاَسي قد أشار إليه قوله تعاىل﴿ :خيْريج ْ م
ْاأل ْرض ب ْعد م ْويهتا﴾ [الروم.]19 :
ي
وذكر النبات والزرع آية عظيمة على اخلالق -جل وعالِ -ف القرآن العظيم من الكثرة والتنوع حبيث

يضيق املقام عن حصره ،وإمنا جيري التنبيه على أمثلة يسرية.
ومن التنبيهات واإلشارات القرآنية ِف هذا الصدد :لفت االنتباه إىل تنوع الثمار واأللوان واألصناف
اخلارجة من األرض ،مع جتاورها ومتاثلها ِف البيئة اليت نشأت فيها ،كما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :ويِف ْاأل ْر ي
ض
ي
اب وزرعٌ و يَنيل يصْن وا ٌن وغي ر يصْن و ٍان( )4يسقى يمب ٍاء و ي
اح ٍد ون ف ي
مات يمن أ ْعن ٍ
ضل ب ْعضها
قط ٌع متجا يور ٌ
ْ
ْ
ات وجن ٌ ْ
ْ
ٌ
ض يِف ْاألك يل إي من يِف ذليك آلي ٍ
على ب ْع ٍ
ات ليق ْوٍم ي ْع يقلون﴾ [الرعد ،]4 :وقد ذكر الرازي ِف تفسريه أن تقرير
داللة هذه اآلية على وجود الفاعل املختار من وجهني:

( )1أي األجناس ،انظر :القرطني البن مطرف.88/2 :
( )2انظر :تفسري الرازي (مفاتيح الغيب) ،163 ،162/22 :وأضواء البيان للشنقيطي.615-613/4 :
( )3دالئل التوحيد.50 :
(( )4والصنوان :النخالت يكون أصلهن واحد) ،معاين القرآن للفراء.59 ،58/2 :
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ي
ووقوعها حتت تأثري متماثل من
األول :اختالف قطع من األرض بالطبيعة واملاهية مع جتاورها،

ظروف البيئة ،والعوامل اْلوية والفلكية ،فال بد أن يكون هذا االختالف ِف الصفات بتقدير العليم القدير.

الثاين :أن القطعة الواحدة من األرض تسقى مباء واحد ،فيكون تأثري الشمس فيها متساويا ،مث إن
تلك الثمار جتيء خمتلفة ِف الطعم واللون والطبع واخلاصية ،وحنن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع واألفالك
()1

للكل على السوية ...وهذا يدل داللة قطعية على أن الكل بتدبري ٍ
فاعل خمتار  ،وحنو داللة هذه اآلية ما
جاء ِف قوله تعاىل﴿ :وما ذرأ لك ْم يِف ْاأل ْر ي
ض خمْتليفا ألْوانه إي من يِف ذليك آلية ليق ْوٍم ي مذ مكرون﴾ [النحل:
()2
. ]13
وقريب منه أيضا قوله تعاىل﴿ :وهو الم يذي أنْزل يمن ال مسم ياء ماء فأ ْخر ْجنا بييه ن بات ك يل ش ْي ٍء فأ ْخر ْجنا
ضرا َنْريج يمْنه حبا مت راكيبا ويمن النمخ يل يمن ط ْلعيها قيْن وا ٌن( )3دانييةٌ وجن ٍ
يمْنه خ ي
مات يمن أ ْعن ٍ
اب والمزيْتون والرمان
ْ
ْ ْ
م ْشتبيها وغي ر متشابيٍه انْظروا إيىل مث يريه إيذا أ ْمثر وي ْنعي يه( )4إي من يِف ذليكم آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [األنعام99 :
ْ
ْ
وحنوها ِف.]141 :
قال البيضاوي ِف تعليقه على آخر هذه اآلية( :أي :آليات على وجود القادر احلكيم وتوحيده ،فإن
حدوث األجناس املختلفة واألنواع املفتنة من أصل واحد ،ون ْقلها من حال إىل حال ،ال يكون إال بإحداث
قادر يعلم تفاصيلها ،ويرجح ما تقتضيه حكمته ،مما ميكن من أحواهلا ،وال يعوقه عن فعله ني ٌّد يعارضه ،أو
()5

ٌّ
ضد يعانده) .
وال تقتصر داللة التنوع والتلون هذه على النبات وحده ،بل تشمل أيضا ما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :أَلْ
ي
اَّلل أنْزل يمن ال مسم ياء ماء فأخرجنا بييه مثر ٍ
ات خمْتليفا ألْوان ها ويمن ْي
ف ألْوان ها
ت ر أ من م
يض ومحٌْر خمْتل ٌ
اْلب يال جد ٌد بي ٌ
ْ ْ
ي
ماس والدمو ي
ود * ويمن الن ي
اَّلل يم ْن يعب يادهي الْعلماء﴾
ف ألْوانه كذليك إيممنا خيْشى م
اب و ْاألنْع يام خمْتل ٌ
وغرابييب س ٌ
[فاطر.]28 ،27 :
فإن قيل :إمنا حصل هذا التنوع واالختالف الختالف القوابل ،وغري ذلك من األسباب ،فاْلواب أن
تلك األسباب والقوابل هي مجيعا من فعل هللا تعاىل ،فهو سبحانه الذي أعد القوابل ،وهو الذي أمد كل
()6

شيء حبسب ما أعده له .
( )1انظر :مفاتيح الغيب ،7-6/20 :ودرء تعارض العقل والنقل البن تيمية.382/1 :
( )2انظر :مفاتيح الغيب.4/21 :
( )3هي عذوق النخل ،انظر :القرطني البن مطرف.168/1 :
( )4أي :إدراكه ونضجه ،املرجع السابق.168/1 :
( )5تفسري البيضاوي مع حاشية الشهاب.105/4 :
( )6انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.328/1 :
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ج  -ومن آيات األرض :الرياح والسحاب واملطر ،وهي من اآليات اليت ثىن القرآن ذكرها والتنبيه على
داللتها على الربوبية ،وأومأ إىل ذلك من خالل صفات ووظائف هلذه الرياح ،تدل على املقدر املدبر
الرياح مب يشر ٍ
احلكيم ،فمن ذلك ما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :ويم ْن آياتييه أ ْن ي ْريسل ي
ات وليي يذيقك ْم يم ْن ر ْمحتي يه
ي
ي
ضلي يه ولعلمك ْم ت ْشكرون﴾ [الروم ،]46 :فوصفت الرياح ِف هذه اآلية
ولت ْج يري الْف ْلك بيأ ْم يرهي ولتْبت غوا يم ْن ف ْ
بأهنا مبشرات؛ ألهنا عالمة على املطر تبشر به ،قال تعاىل﴿ :وليي يذيقك ْم يم ْن ر ْمحتي يه﴾ ،وذلك بإنزال الغيث
من السماء ،وحنو ذلك قوله تعاىل ِف آية أخرى﴿ :وهو الم يذي ي ْريسل ي
الرياح ب ْشرا ب ْني يد ْي ر ْمحتي يه ح مىت إيذا
ت فأنْزلْنا بييه الْماء فأخرجنا بييه يمن ك يل الثممر ي
أق لمت سحابا ثيقاال س ْقناه ليب ل ٍد مي ٍ
ات﴾ [األعراف ،]57 :وقد
ْ
ْ ْ
ْ
جاء هذا املعىن بصيغة االستفهام ِف قوله تعاىل﴿ :وم ْن ي ْريسل ي
اَّللي﴾
الرياح ب ْشرا ب ْني يد ْي ر ْمحتي يه أءلهٌ مع م
[النمل ،]63 :كما بينت اآلية وظيفة أخرى للرياح ،أال وهي إجراء الفلك وتسيريها ،كما جاء ِف قوله
اْلوا ير يِف الْب ْح ير ك ْاأل ْعاليم * إي ْن يشأْ ي ْس يك ين ي
الريح ف يظْل ْلن رواكيد على ظ ْه يرهي إي من يِف ذليك
تعاىل﴿ :ويم ْن آياتييه ْ
آلي ٍ
ات ليك يل صبما ٍر شكوٍر﴾ [الشورى ،]33 ،32 :وِف هذا من النفع العظيم ما ال خيفى ،ولذلك قال:
()1
ي
ضلي يه ولعلمك ْم ت ْشكرون﴾ ،وذلك بأنواع التجارات اليت حتملها هذه السفن .
﴿ولتْبت غوا يم ْن ف ْ
ومن وظائف الرياح الدالة على أهنا مسخرة مأمورة مدبرة :ما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :وأ ْرس ْلنا ي
الرياح
لواقيح فأنْزلْنا يمن ال مسم ياء ماء فأ ْسقْي ناكموه وما أنْت ْم له يخبا يزنيني﴾ [احلجر ،]22 :وذلك أهنا تقوم بعملية
التلقيح ،إما للسحاب فينزل املطر ،وإما للنبات فينتج الثمر ،واألول أليق بسياق اآلية ،وال مانع من دخول
()2

املعنيني ِف عموم لفظ (لواقح) ،وهللا أعلم .
وهذا جيرنا إىل احلديث عن خلق املطر وإنزاله من السحاب ،بل وخلق السحاب نفسه ،فقد جاء
تفصيله ِف القرآن ِف أكثر من آية ،مما يدل على بالغ أمهيته آية من آيات الربوبية ،كما ِف قوله عز وجل:
()1
()3
اَّلل ي ْزيجي سحابا مثم ي ؤليف ب ْي نه مثم ْجيعله ركاما ف ت رى الْو ْدق خيْرج يم ْن يخاللييه وي ن يزل يمن
﴿أَلْ ت ر أ من م
( )1ال يؤثر على هذا السفن احلديثة اليت تسري بالوقود ،فإهنا َل تظهر إال حديثا ،ومع ذلك فلم يستغن عن الشراعية
بالكلية ،مث إن املراد من اآلية جمرد االستدالل بآثار العناية ،وذلك حاصل بالتأمل فيما مضى من الزمان ،وقد قال
ك الْم ْشح ي
تعاىل﴿ :وآيةٌ هلم أنما مح ْلنا ذ يريمت هم يِف الْف ْل ي
ون * وخل ْقنا هل ْم يم ْن يمثْلي يه ما ي ْركبون﴾ [يس ]42 ،41 :وروى
ْ
ْ
ي
ي
ي
ي
ابن جرير ِف تفسريها عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال :أتدرون ما قوله تعاىل﴿ :وخل ْقنا هل ْم م ْن مثْله ما
ي ْركبون﴾؟ قلنا :ال ،قال :هي السفن جعلت بعد سفينة نوح -عليه الصالة والسالم -على مثلها .وذكر ابن كثري
أن هذا التفسري هو قول مجع من مفسري السلف .انظر :جامع البيان ،10/23 :وتفسري القرآن العظيم البن كثري:
.130/3
( )2انظر :على سبيل املثال تفسري البيضاوي 289/5 :مع حاشية الشهاب.
(( )3التزجية دفع الشيء لينساق) ،املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين :ص.212
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ي
ي ي ي ٍ ي ي ٍ ي
ص يرفه ع ْن م ْن يشاء يكاد سنا ب ْرقي يه ي ْذهب
ال مسماء م ْن جبال فيها م ْن ب رد ف يصيب بيه م ْن يشاء وي ْ
بي ْاألبْصا ير﴾ [النور ،43 :وانظر حنوها ِف سورة الروم.]30 :
يقول ابن تيمية( :وكذلك املطر معروف عند السلف واخللف بأن هللا تعاىل خيلقه من اهلواء ،ومن
البخار املتصاعد ،لكن خلقه للمطر من هذا كخلق اإلنسان من نطفة ،ي
وخلقه للشجر والزرع من احلب
والنوى ،فهذا معرفة باملادة اليت خلق منها ،ونفس املادة ال توجب ما خلق منها باتفاق العقالء ،بل ال بد
مما به خيلق تلك الصورة على ذلك الوجه ،وهذا هو الدليل على القادر املختار احلكيم ،الذي خيلق املطر
على قدر معلوم وقت احلاجة إليه ،والبلد اْلرز يسوق إليه املاء من حيث أمطر ،كما قال تعاىل ﴿أوَلْ ي رْوا
أنما نسوق الْماء إيىل ْاأل ْر ي
اْلريز﴾ اآلية [السجدة ،]27 :فاألرض اْلرز ال متطر ما يكفيها ،كأرض
ض ْ
()2
أرض إبليز  ،وإن أمطرت مطرا كثريا ،مثل مطر شه ٍر،
مصر ،لو أمطرت املطر املعتاد َل يكفها ،فإهنا ٌ
خربت املساكن ،فكان من حكمة الباري ورمحته أن أمطر أرضا بعيدة ،مث ساق ذلك املاء إىل أرض مصر،
فهذه اآليات يستدل هبا على علم اخلالق ،وقدرته ،ومشيئته ،وحكمته ،وإثبات املادة اليت خلق منها املطر
()3

والشجر ،واإلنسان واحليوان ،مما يدل على حكمته) .
 -3الدواب

وقد ذكرها هللا تعاىل ِف أكثر من موضع ضمن آيات اخللق العظيمة ،منها قوله تعاىل﴿ :إي من يِف
ي
ال مسماو ي
ٍ
ي
ٍ ي يي
ات و ْاأل ْر ي
ات ليق ْوٍم يوقينون﴾ [اْلاثية،3 :
ض آليات ل ْلم ْؤمنني * ويِف خ ْلقك ْم وما ي بث م ْن دابمة آي ٌ
 .]4وبث الدواب ِف األرض قد جاء ِف غري موضع على أنه من دالئل الربوبية ،كما ِف قوله تعاىل:
﴿خلق ال مسماو ي
ات بيغ ْيري عم ٍد ت رْون ها وألْقى يِف ْاأل ْر ي
ث فييها يم ْن ك يل دابمٍة وأنْزلْنا
ض رو ياسي أ ْن متييد بيك ْم وب م
اَّللي فأر يوين ماذا خلق الم يذين يم ْن دونييه ب يل
يمن ال مسم ياء ماء فأنْبْت نا فييها يم ْن ك يل زْو ٍج ك يرٍمي * هذا خ ْلق م
()4
الظماليمون يِف ضال ٍل مبي ٍ
ني﴾ [لقمان ، ]11 ،10 :والبث ِف هذه اآليات إشارةٌ إىل إجياد هللا تعاىل ما َل
()5

يكن موجودا ،وإظهاره إياه .
أصناف منها وأجناس،
وقد تنوع ذكر الدواب ِف القرآن ،فتارة تذكر جمملة كما سبق ،وتارة تذكر
ٌ
وينبه إىل ما فيها من وجود الداللة على خالقها -جل وعال ،-كما ِف قوله تعاىل﴿ :وإي من لك ْم يِف ْاألنْع يام
( )1أي :القطر واملطر ،انظر :جماز القرآن أليب عبيدة.67/2 :
( )2اإلبليز :الطني الذي خيلفه هنر النيل على وجه األرض بعد ذهابه ،وهو لفظ دخيل .انظر :املعجم الوسيط.3/1 :
مادة (أبا).
( )3منهاج السنة النبوية.444 ،443/5 :
( )4وانظر سورة البقرة ،164 :والشورى.29 :
( )5انظر :املفردات ِف غريب القرآن للراغب األصفهاين.37 :
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ي ي
ني ف ر ٍ
ي
يي ي ي
ث ودٍم لب نا خاليصا سائيغا ليلشما يربيني﴾ [النحل ،66 :وحنوها ِف
لعْب رة ن ْسقيك ْم ممما يِف بطونه م ْن ب ْ ْ
املؤمنون ،]22 ،21 :وقوله تعاىل﴿ :وجعل لكم يمن جل ي
ود ْاألنْع يام ب يوتا ت ْست يخفون ها ي ْوم ظ ْعنيك ْم وي ْوم
ْ ْ
ي
ي
ي ي
صوافيها وأ ْوبا يرها وأ ْشعا يرها أثاثا ومتاعا إيىل ح ٍ
اَّلل المذي
ني﴾ [النحل ،]80 :وقوله تعاىل ﴿ :م
إيقامتك ْم وم ْن أ ْ
جعل لكم ْاألنْعام ليت ْركبوا يمْن ها ويمْن ها تأْكلون * ولك ْم فييها منافيع وليتْب لغوا علْي ها حاجة يِف صدويرك ْم وعلْي ها
ات مي
ي آي ي
وعلى الْف ْل ي
اَّلل ت ْن يكرون﴾ [غافر ،]81-79 :وقوله تعاىل﴿ :و ْاألنْعام
ك ْحتملون * وي يريك ْم آياتييه فأ م
ال يحني ت يرحيون و يحني ت ْسرحون * و ْحت يمل
فءٌ ومنافيع ويمْن ها تأْكلون * ولك ْم فييها مج ٌ
خلقها لك ْم فييها يد ْ
س إي من ربمكم لرء ٌ ي
أثْقالك ْم إيىل ب ل ٍد َلْ تكونوا باليغي ييه إيمال بي يش يق ْاألنْف ي
احل يمري ليت ْركبوها
اخلْيل والْبيغال و ْ
يم * و ْ
وف رح ٌ
ْ
ويزينة وخيْلق ما ال ت ْعلمون﴾ [النحل ،]8-5 :وقوله تعاىل﴿ :ويمن ْاألنْع يام محولة وف ْرشا﴾ [األنعام:
.]142
والتنبيه ِف هذه اآليات جاء منصبا على منافع هذه الدواب وتسخريها ،كما قال تعاىل﴿ :كذليك

س مخ ْرناها لك ْم لعلمك ْم ت ْشكرون﴾ [احلج ،]36 :وهذا ال يكون إال عن مريد مقدر حكيم.
كما أن الداللة حاصلة من طريق آخر غري املنافع ،أال وهو خلقها البديع احملكم املتقن ،كما ِف قوله
ي
تعاىل﴿ :أفال ي ْنظرون إيىل ْي
ت﴾ [الغاشية ،]17 :ومجاهلا وهباؤها وزينتها ،كما ِف قوله
اإلبي يل كْيف خلق ْ
()1
ال يحني ت يرحيون و يحني ت ْسرحون﴾ [النحل. ]6 :
تعاىل﴿ :ولك ْم فييها مج ٌ
كما قد تأيت من طريق التنبيه إىل هداية هذه الدواب إىل أداء وظيفتها الكونيةِ ،ف غاية من الدقة
واالنضباط ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وأوحى ربك إيىل النمح يل أ ين مي
اْليب يال ب يوتا ويمن الشمج ير ويممما
اخت يذي يمن ْ
ْ
ْ
ي
ي
ي ع يرشون * مثم كليي يمن ك يل الثممر ي
يي ي
ي
ات ف ي
ي
اب خمْتل ٌ
ْ
اسلكي سبل ربيك ذلال خيْرج م ْن بطوهنا شر ٌ
ْ
ْ
ف ألْوانه فيه شفاءٌ
)
2
(
ليلن ي
ماس إي من يِف ذليك آلية ليق ْوٍم ي ت ف مكرون﴾ [النحل ، ]69 ،68 :وقوله تعاىل﴿ :والم يذي قدمر ف هدى﴾

[األعلى.]3 :

قال ابن القيم( :وال تزدرين العربة بالشيء احلقري من الذرة والبعوض؛ فإن املعىن النفيس يقتبس من
اث من الذين استنكرت عقوهلم ضرب هللا تعاىل ِف كتابه املثل بالذباب،
الشيء احلقري ،واالزدراء بذلك مري ٌ
ض يرب مثال ما ب عوضة فما
والعنكبوت ،والكلب ،واحلمار ،فأنزل هللا تعاىل﴿ :إي من م
اَّلل ال ي ْست ْحيي أ ْن ي ْ
ف ْوق ها﴾ [البقرة ،]26 :فما أغزر احليكم وأكثرها ِف هذه احليوانات اليت تزدريها وحتتقرها ،وكم من داللة
()3
فيها على اخلالق ولطفه ورمحته وحكمته ،فسل املعطل  :من أهلمها هذه احليل ،والتلطف ِف اقتناص

( )1انظر :ما قاله سيد قطب عن داللة اْلمال والزينة ِف الكونِ ،ف مقومات التصور اإلسالمي.343-338 :
( )2انظر :ما قاله ابن القيم عن النحلة ِف كتابه القيم >مفتاح دار السعادة<.248/1 :
( )3أي :امللحد ،الذي يعطل الربوبية.
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صيدها الذي جعل قوهتا؟ ومن جعل هذه احليل فيها ،بدل ما سلبها من القوة والقدرة ،فأغناها ما أعطاها
()1

من احليلة عما سلبها من القوة والقدرة ،سوى اللطيف اخلبري؟) .

( )1مفتاح دار السعادة.244/1 :
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املبحث الثالث

داللة دالئل النبوة على الربوبية
إن االستدالل بدالئل النبوة على الربوبية قسيم االستدالل هبا على النبوات ،وسأذكر هنا ما يتعلق
بأمر إثبات الربوبية ،وأرجئ االستدالل على النبوات إىل حينه -إن شاء هللا تعاىل.-
ودالئل النبوة تشمل عدة أمور أمهها :آيات األنبياء اليت يظهرها هللا تعاىل على أيديهم ،تصديقا هلم
ِف دعوى الرسالة ،وتسمى عند علماء الكالم باملعجزات ،ويتبع ذلك حصول العاقبة والنمصر للرسل
وأتباعهم باطراد ،مع قلة العدد والعدد ،كما تشمل أيضا كرامات األولياء ،اليت يظهرها هللا تعاىل على
أيدي أتباع الرسل إكراما هلم ،وهي من جنس آيات الرسل ،وتعترب امتدادا هلا ،إذ هي شاهدة بصدقهم،
حيث أكرم هبا أتباعهم ،ويدخل فيها ما حيصل لعباد هللا املؤمنني من إجابة الدعوات ،وكشف الكربات،
وإغاثة اللهفات ،وغري ذلك من أنواع الكرامات.
ومع أن دالئل النبوة موجهة أصال إلثبات دعوى النبوة والرسالة ،إال أن هلا داللة -دون شك -على
وجود حمدثها وموجدها ،وذلك من جهتني:
أوالمها :أن منها ما هو خارق للعادة ال يقدر عليه إال خالق السماوات واألرض ،ومسي ر نظام العاَل
على تلك العادة املخروقة ،فدل اقرتان خرق تلك العادة مع دعوى الرسالة ،على وجود رب قاد ٍر على كل
شيء ،هو الذي أرسل هذا الرسول ،وصدقه هبذه اآليات.
هذا فضال عن داللتها على صدق الرسول نفسه ،كما سيأيت -إن شاء هللا تعاىل -عند الكالم عن
النبوات.
يقول ابن الوزير( :وأما داللة املعجزات فهي من أقوى الدالالت ،وأوضح اآليات؛ ْلمعها بني أمرين
واضحنيَ ،ل يكن نزاع املبطلني إال فيهما ،أو ِف أحدمها ،ومها :احلدوث الضروري ،واملخالفة للطبائع
والعادات ...وعلى كل حال ،فالنبوات ،وآياهتا البينة ،ومعجزاهتا الباهرة ،وخوارقها الدامغة ،أمر كبري،
وبرهان منري ،ما طرق العاَل له معارض البتة ،خصوصا مع قدمه وتواتره ...وقد اعتضد ذلك بأمرين،
أحدمها :استمرار نصر األنبياء ِف عاقبة أمرهم ،وإهالك أعدائهم باآليات الرائعة .وثانيهما :سالمتهم
()1
و ي
أتباعهم ،وجناهتم على الدوام من نزول العذاب عليهم ،كما نزل على أعدائهم ،ولو مرة واحدة) .
ثانيتهما :أن ما سوى اخلوارق من دالئل النبوة ،قد ثبت به صدق الرسول ،الذي قد أخرب عن الرب
( )1إيثار احلق على اخللق.55 ،54 :
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اخلالق العظيم ،وعن صفات جالله وكماله ،مبا ال يدع جماال للشك ِف كمال ربوبيته وعظمته فضال عن
وجوده أصال.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهذه طريقة السلف من أئمة املسلمنيِ ،ف االستدالل على معرفة
الصانع وحدوث العاَل؛ ألنه إذا ثبتت نبوته بقيام املعجز [وجب تصديقه على ما أنبأهم عنه من الغيوب،
()1

ودعاهم إليه من وحدانية هللا تعاىل وصفاته وكالمه]) .
ويقول أيضا( :اآليات اليت يستدل هبا على ثبوت الصانع تدل املعجزة كداللتها وأعظم ،وإذا كانت
داللتها على صدق الرسول معلومة باالضطرار ...فكذلك من نازع ِف إثبات صانع يقلب العادات ،ويغري
العاَل عن نظامه ،فأظهر املدعي للرسالة املعجز الدال على ذلك ،علم بالضرورة ثبوت الصانع الذي خيرق
العادات ،ويغري العاَل عن نطاق املعتاد.
وباْلملة ،فانقالب العصا حية أمر يدل نفسه على ثبوت صانع قدير عليم حكيم ،أعظم من داللة
()2

ما اعتيد من خلق اإلنسان من نطفة ،فإذا كان ذاك يدل بنفسه على إثبات الصانع فهذا أوىل) .
ويقول ابن القيم( :وهذه الطريقة -يشري إىل االستدالل على اخلالق بآيات األنبياء -من أقوى الطرق
وأصحها ،وأدهلا على الصانع وصفاته وأفعاله .وارتباط أدلة هذه الطريق مبدلوالهتا أقوى من ارتباط األدلة
العقلية الصرحية مبدلوالهتا ،فإهنا مجعت بني داللة احلس والعقل ،وداللتها ضرورية بنفسها ،وهلذا يسميها
()3

هللا سبحانه آيات بينات) .
وقبل أن أنتقل إىل احلديث عن أنواع هذه الداللة ،وما ورد ِف الشرع من التنبيه إليها ،أود أن أنبه
على أن اْلانب السمعي ِف هذا الدليل إمنا هو ناحية ثبوته ،وهي حاصلة باستفاضة األخبار وتواترها ،أما
نفس داللته فال شك أهنا حسية عقلية ،فمىت ثبت اخلرب ثبتت هذه الداللة ،وال يضر توقفها على ثبوت
اخلرب ،وسيأيت مزيد بيان هلذا -إن شاء هللا تعاىلِ -ف فصل النبوة.
كما أن ما اشتهر من جعلها أدلة حسية مغايرة لألدلة العقلية غري دقيق ،فإن احلواس ما هي إال
أدوات يستخدمها العقل الكتساب املعارف ،فال يقال :إهنا دالئل غري عقلية فال عالقة هلا هبذا البحث.
( )1درء تعارض العقل والنقل ،352/8 :وما بني [ ] هو من كالم اخلطايب ِف كتابه >الغنية عن الكالم وأهله< وإمنا
أضاف إليه ابن تيمية أول الكالم.
وانظر شهادة عاَل معاصر قد مترس ِف الفلسفة والتصوف بأولوية هذه الطريقة ،وهو الدكتور /عبد احلليم حممود ِف
كتابه >اإلسالم والعقل< :ص 130وما بعدها وص 177وما بعدها ،وانظر >املدخل إىل دراسة علم الكالم<
للدكتور حسن الشافعي :ص.167
( )2درء تعارض العقل والنقل.44 ،43/9 :
( )3الصواعق املرسلة.1197/3 :
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وفيما يلي أشري إىل أمثلة ملا ورد ِف القرآن من التنبيه على أنواع هذه الداللة:
أوال :آيات األنبياء (املعجزات).

وأشهر آيات األنبياء وأكثرها ذكرا ِف القرآن :اآليات اليت أظهرها هللا تعاىل على يد نبيه موسى -

عليه السالم ،-وهي خري مثال على مرادنا ِف هذا املبحث ،حيث جابه هبا موسى منكري الصانع ،وهم
ٍ
ٍ
ي
اسأ ْل ب يين إي ْسرائييل إي ْذ جاءه ْم ف قال له
فرعون وقومه ،قال هللا تعاىل﴿ :ولق ْد آت ْي نا موسى ت ْسع آيات ب ينات ف ْ
فيرعون إييين ألظنك يا موسى مسحورا * قال لق ْد عليمت ما أنْزل هؤال يء إيمال رب ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض
ْ
ْ ْ
ْ
ي
بصائر﴾ [اإلسراء ،]102 ،101 :واآليات التسع هي :اليد ،والعصا ،والسنون ،ونقص الثمرات،
والطوفان ،واْلراد ،والقمل ،والضفادع ،والدم ،ذكر هذا ابن كثري عن ابن عباس ،وجماهد ،وعكرمة،
()1

والشعب ،وقتادة ،وقال( :وهذا القول ظاهر جلي ،حسن قوي) .
وقوله تعاىل﴿ :بصائير﴾ أي :هي حجج وأدلة تبصر بصدق ما يدعيه موسى ،من أن هللا تعاىل هو
رب العاملني ،وأنه وحده اإلله احلق املبني ،وأنه أرسله إىل فرعون وقومه.
ووصفه هلا باآليات البينات تأكيد على داللتها على ناصبها وموجدها ،وعلى صدق من ظهرت على
ْ
يده؛ إذ اآليات هي العالمات اليت يتوصل هبا إىل معرفة غريها ،ووصفها بأهنا بينات معناه أهنا جليات
واضحات ظاهرات الداللة على مدلوهلا.
واملقصود :أن موسى -عليه السالم -احتج باملعجزات على من أنكر وجود اخلالق -جل وعال ،-بل
وعلى من ادعى مقام الربوبية ،كما هو واضح من قوله تعاىل﴿ :لق ْد علي ْمت ما أنْزل هؤال يء إيمال رب
ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ ،فإن القادر وحده على خرق العادة وإظهار هذه اآليات هو رب السماوات واألرض
وما بينهما ،ومسري الكون على مشيئته وإرادته.
وهذه احلجة كما يقول ابن القيم (ليس ِف طرق األدلة أوثق وال أقوى منها ،فإن انقالب عصا تقلها
اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما مير به ،مث يعود عصا كما كانت ،من أدل دليل على وجود الصانع ،وحياته،
وقدرته ،وإرادته ،وعلمه بالكليات واْلزئيات ،وعلى رسالة الرسول ،وعلى املبدأ واملعاد ،فكل قواعد الدين
ِف هذه العصا ،وكذلك اليد ،وفلق البحر طرقا ،واملاء قائم بينها كاحليطان ،وفتق اْلبل من موضعه ،ورفعه
على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم ،وضرب حجر مربع بعصا ،فتسيل منه اثنتا عشرة عينا ،تكفي أمة
عظيمة ،وكذلك سائر آيات األنبياء ...فكل طريق من هذه الطرق أصح وأقرب وأسهل وأوصل من طرق
()2

املتكلمني) .
( )1تفسري القرآن العظيم .74/3 :وانظر تفسري ابن جرير ،172 ،171/15 :حيث أورد روايات عن السلف ِف حتديد
اآليات التسع ،بينها اختالف حول بعض اآليات.
( )2الصواعق املرسلة1198/3 :
199

ثانيا :حصول العاقبة لألنبياء وأتباعهم ،والدائرة على أعدائهم.
()1

قد مر ما ذكره ابن الوزير من أن داللة آيات األنبياء قد اعتضدت بأمرين:
أحدمها :استمرار نصر األنبياء ِف عاقبة أمرهم ،وإهالك أعدائهم.
ثانيهما :سالمتهم و ي
أتباعهم ،وجناهتم على الدوام من نزول العذاب عليهم ،كما نزل على أعدائهم

ولو مرة واحدة.
وقد كثرت اإلشارة ِف القرآن إىل هذه الداللة ،مبا يلفت النظر إىل أمهيتها دليال من أدلة الربوبية،

فضال عن داللتها على النبوة ،ومن أمثلة ذلك اآليات التالية:
ي ي
قال تعاىل﴿ :أَل يأْهتييم ن بأ الم يذين يمن ق بلي يهم ق ويم ن ٍ ٍ
صح ي
اب م ْدين
وح وعاد ومثود وق ْوم إيبْراهيم وأ ْ
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ي
ي
ي
ي
والْمؤت يفك ي
ي
اَّلل ليظْلمه ْم ولك ْن كانوا أنْفسه ْم يظْلمون﴾ [التوبة.]70 :
ات أت ْت ه ْم رسله ْم بيالْب ينات فما كان م
ْ
وقال تعاىل لفرعون﴿ :فالْي ْوم ن ن يجيك بيبدنيك ليتكون ليم ْن خ ْلفك آية وإي من كثيريا يمن الن ي
ماس ع ْن آياتينا
لغافيلون﴾ [يونس.]92 :
وقال تعاىل بعد قصة قوم لوط﴿ :إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليْلمت وييَسني * وإينمها لبيسبي ٍيل م يقي ٍم * إي من يِف ذليك

ي يي
صبي يحني * وبياللمْي يل
آلية ل ْلم ْؤمنني﴾ [احلجر ،]77-75 :وِف سورة الصافات﴿ :وإينمك ْم لتمرون علْي يه ْم م ْ
أفال ت ْع يقلون﴾ [الصافات.]138 ،137 :
ي
ي
ت مطر ال مس ْويء أف ل ْم يكونوا ي رْون ها﴾ [الفرقان.]40 :
وقال تعاىل﴿ :ولق ْد أت ْوا على الْق ْرية المييت أ ْمطر ْ
صحاب ال مس يفين ية وجع ْلناها آية ليْلعال يمني﴾ [العنكبوت.]15 :
وقال تعاىل عن نوح﴿ :فأ ْجنْي ناه وأ ْ
اَّلل يمن النما ير إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [العنكبوت.]24 :
وقال تعاىل عن إبراهيم﴿ :فأ ْجناه م
وقال تعاىل﴿ :أوَلْ ي يسريوا يِف ْاأل ْر ي
ض ف ي ْنظروا كْيف كان عاقيبة الم يذين يم ْن ق ْبلي يه ْم كانوا أش مد يمْن ه ْم ق موة
وأثاروا ْاألرض وعمروها أ ْكث ر يممما عمروها وجاءتْ هم رسلهم بيالْب ين ي
اَّلل لييظْليمه ْم ول يك ْن كانوا
ات فما كان م
ْ
ْ
ْ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
اَّلل وكانوا هبا ي ْست ْه يزئون﴾ [الروم:
أنْفسه ْم يظْلمون * مثم كان عاقبة المذين أساءوا السوأى أ ْن ك مذبوا بيآيات م
()2
. ]10 ،9
وقال تعاىل عن قوم فرعون﴿ :فجع ْلناه ْم سلفا ومثال لي ْآل يخ يرين﴾ [الزخرف ،]56 :وقال تعاىل ملوسى:
﴿وذكيرهم بيأيم يام مي
اَّلل إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليك يل صبما ٍر شكوٍر﴾ [إبراهيم.]5 :
ْ ْ
ي
ي
ي
ي
وقال تعاىل عن قوم لوط﴿ :وت رْكنا فيها آية للمذين خيافون الْعذاب ْاألليم * ويِف موسى﴾ إىل قوله
تعاىل﴿ :إينمهم كانوا ق وما ف ي
اس يقني﴾ [الذاريات ،]46-37 :وقال تعاىل﴿ :ولق ْد جاءه ْم يمن ْاألنْب ياء ما في ييه
ْ
ْ

( )1إيثار احلق على اخللق :ص ،55 ،54وانظر الربهان القاطع البن الوزير أيضا :ص.116
( )2وحنوها ِف املؤمنون ،82 ،21 :وفاطر.44 :
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م ْزدجٌر * يحكْمةٌ باليغةٌ فما ت ْغ ين النذر﴾ [القمر ،]5 ،4 :وقال تعاىل﴿ :ولق ْد أ ْهلكْنا أ ْشياعك ْم ف ه ْل يم ْن
اعتيربوا يا
م مدكي ٍر﴾ [القمر ،]51 :وقال تعاىل بعد ذكر ما حل بكفار أهل الكتاب على أيدي املؤمنني﴿ :ف ْ
أ يويل ْاألبْصا ير﴾ [احلشر.]2 :
()1

واآليات ِف هذا كثرية جدا ،أضعاف ما ذكر  ،تنص على أن ما حل بكفار األمم السابقة من

العذاب هو من آيات الربوبية ،مع كونه من أعظم عالمات صدق الرسل.
يؤكد هذا جميء لفظ >آية< مطلقا دون ذكر متعلقه ،فلم يقل :آية على كذا ،بل أطلق ليشمل
الداللة على سائر أصول اإلميان :األلوهية والنبوة والبعث.
وقد نبهت اآليات إىل أن العلم هبذه الدالئل والعرب يكون من طريقني:

 -1خرب َسعي ،مستند إىل ثبوت النقل ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :أَلْ يأْتيك ْم ن بأ الم يذين يم ْن ق ْبليك ْم﴾
()2
[إبراهيم .]9 :فإن االستفهام هنا إنكاري؛ ألهنم قد بلغتهم أخبارهم ،وتواترت إليهم ،وعلموها يقينا .
 -2حسي ،وهو ما يشاهد من آثار هذه األمم املعذبة املهلكة ،كما نبه إىل ذلك قوله تعاىل:
﴿وسكْنت ْم يِف مساكي ين الم يذين ظلموا أنْفسه ْم وت ب مني لك ْم كْيف ف ع ْلنا هبيي ْم وضربْنا لكم ْاأل ْمثال﴾ [إبراهيم:
 ،]45وكما ِف قوله تعاىل﴿ :أوَلْ ي رْوا أنما نأْييت ْاأل ْرض ن ْن قصها يم ْن أطْرافيها﴾ [الرعد ،]41 :وقوله﴿ :أفال
ي رْون أنما نأْييت ْاأل ْرض ن ْن قصها يم ْن أطْرافيها أف هم الْغاليبون﴾ [األنبياء ،]44 :فقد ذكر ابن كثري ِف تفسريه
عن ابن عباس أنه قال ِف تفسريها( :أوَل يروا أنا نفتح حملمد األرض بعد األرض) .وذكر عن احلسن
البصري أنه قال( :يعين بذلك ظهور اإلسالم على الكفر) .مث قال ابن كثري( :واملعىن :أفال يعتربون بنصر
()3

هللا ألوليائه على أعدائه ،وإهالكه األمم املكذبة والقرى الظاملة ،وإجنائه لعباده املؤمنني؟ ) .
ي
ي
ت مطر ال مس ْويء أف ل ْم يكونوا ي رْون ها﴾ [الفرقان:
وكما ِف قوله تعاىل﴿ :ولق ْد أت ْوا على الْق ْرية المييت أ ْمطر ْ
.]40
وكما ِف قوله تعاىل عن مثود﴿ :فتيْلك ب يوت ه ْم خا يوية يمبا ظلموا إي من يِف ذليك آلية ليق ْوٍم ي ْعلمون﴾
[النمل.]52 :

وكما ِف قوله تعاىل﴿ :وعادا ومثود وق ْد ت ب مني لك ْم يم ْن مساكيني يه ْم﴾ [العنكبوت.]38 :

( )1انظر :مثال املواضع التالية :آل عمران ،137 :واألنعام ،11 ،6 :واألعراف ،102-100 ،4 :وهود-100 :
 ،103ويوسف ،109 :والنحل ،112-111 ،36 :والكهف ،59 :ومرمي ،98 ،74 :وطه ،128 :واحلج:
 ،46واملؤمنون ،30 :وسبأ ،19 :ويس ،31 :والصافات ،73 :واألحقاف ،26 :والقمر ،14-6 :والطالق:
 ،10-8واملرسالت ،18-16 :وسورة الفيل.
( )2انظر :التحرير والتنوير البن عاشور.196/13 :
( )3تفسري القرآن العظيم ،199/3 :وانظر منه.572 ،571/2 :
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ثالثا :إجابة الدعوات وكشف الكربات.

وقد دل على هذا النوع من دالئل الربوبية قوله تعاىل ضمن دالئل ربوبيته ووحدانيته﴿ :أم ْن يجييب
ضطمر إيذا دعاه ويك ي
ْشف السوء و ْجيعلك ْم خلفاء ْاأل ْر ي
اَّللي قلييال ما تذ مكرون﴾ [النمل:
ض أ يءلهٌ مع م
الْم ْ
()1

. ]62

وال شك أن حصول إجابة دعوة املضطر ،وكشف الكرب عنه ،بعد رفع يديه إىل السماء ،واستغاثته
خبالقه ،من أعظم األدلة على وجود رب قادرَ ،سيع بصري ،رؤوف رحيم بعباده ،فإن اقرتان اإلجابة
بالدعاء ،وحصول عني املدعو به ،دليل عقلي حسي صريح على وجود السميع اجمليب ،وال يعرتض على
ذلك بعدم حصول اإلجابة ِف بعض احلاالت؛ فإنه ليس من شرط صحة هذا الدليل اطراد اإلجابة ِف كل
حالة استغاثة ،فإنه قد توجد موانع متنع من اإلجابة ِف بعض احلاالت ،كما أن احلكمة اإلهلية قد تقتضي
أحيانا عدم اإلجابة العاجلة.
أما ما يزعمه عباد األوثان من استجابتها هلم ،فإنه ال خيرج عن إحدى ثالث :إما أهنم يكْذبون ،كما
ون مي
دل على ذلك صريح القرآن﴿ :ومن أضل يمممن ي ْدعو يمن د ي
اَّلل م ْن ال ي ْست يجيب له إيىل ي ْويم الْ يقيام ية﴾
ْ
ْ
ْ
[األحقاف ،]5 :وإما أن يكون ذلك استدراجا هلم ،كما قال تعاىل﴿ :والم يذين ك مذبوا بيآياتينا سن ْست ْد يرجه ْم
يم ْن حْيث ال ي ْعلمون﴾ [األعراف ،]182 :وكما قال النب > :إذا رأيت هللا تعاىل يعطي العباد ما
()2

يسألون على معاصيهم إياه ،فإمنا ذلك استدراج<  ،وإما أن يكون ذلك من تالعب الشياطني هبم،
اَّلل
وخداعهم هلم ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :إي ْن ي ْدعون يم ْن دونييه إيمال إيناثا وإي ْن ي ْدعون إيمال شْيطانا م يريدا * لعنه م
()3
وقال أل ميختذ من يمن يعب يادك ن ي
صيبا م ْفروضا﴾ [النساء .]118 ،117 :وقوله تعاىل﴿ :دوهنيي ْم ب ْل كانوا
ْ
اْلي من أ ْكث ره ْم هبيي ْم م ْؤيمنون * فالْي ْوم ال ميْليك ب ْعضك ْم ليب ْع ٍ
ض ن ْفعا وال ضرا﴾ [سبأ.]42 ،41 :
ي ْعبدون ْ
والشياطني قد تتمثل للكفار ،من املشركني وأهل الكتاب ،عند دعائهم من يعظموهنم من دون هللا،
ورمبا قضت هلم بعض حوائجهم ،وخاطبتهم ببعض املغيبات ،ال يبلغ ذلك إجابتهم فيما ال يقدر عليه إال
()4

هللا حبال .
أما اليقني حبصول اإلغاثة من هللا تعاىل للمضطرين ،وبإجابته للداعني ،فإنه حيصل أيضا من طريقني:
( )1اآلية دلت على الربوبية من جهة التضمن ،وعلى األلوهية باملطابقة.
( )2أخرجه أمحد ِف املسند ،145/4 :عن عقبة بن عامر  ،وابن جرير ِف التفسري ،195/7 :وهذا لفظه ،وقد حسن
إسناده احلافظ العراقي ،كما ِف ختريج اإلحياء ،138/4 :وصححه األلباين ،كما ِف السلسلة الصحيحة،700/1 :
برقم (.)413
( )3قد فسر بعض السلف اإلناث ِف اآلية مبا ال حياة فيه من األوثان .انظر :تفسري الطربي.279/5 :
( )4انظر :إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن القيم.336/1 :
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طريق السمع ،وطريق احلس واملشاهدة.
فمن حضر حادثة اإلجابة كانت له حسية مشاهدة ،ومن أمثلة ذلك إجناء هللا تعاىل ألنبيائه وأوليائه،
وح ف لني ْعم الْم يجيبون﴾ [الصافات ،]75 :وقال
كما قال تعاىل عن نوح -عليه السالم﴿ :-ولق ْد نادانا ن ٌ
تعاىل عنه أيضا﴿ :فدعا ربمه أيين م ْغلوب فانْت ي
ص ْر * ف فت ْحنا أبْواب ال مسم ياء يمب ٍاء مْن ه يم ٍر﴾ [القمر،10 :
ٌ
.]11
اَّلل يمن النما ير إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات
وكما قال تعاىل عن إبراهيم اخلليل -عليه الصالة والسالم﴿ :-فأ ْجناه م
ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [العنكبوت ،]24 :وقد جاء ِف الصحيح أنه -عليه السالم -قال حني ألقي ِف النار:
()1
حسب هللا ونعم الوكيل .
وكما ثبت ِف صحيح البخاري

()2

من حديث أنسِ ،ف قصة األعرايب الذي دخل والنب  خيطب،

فطلب منه االستسقاء ،فدعا النب  حىت مطروا ،وَل يكن ِف السماء سحاب قبل دعائه -عليه الصالة
والسالم ،-فأجابه هللا تعاىل قبل أن ينزل يديه من دعائه.
وهو حديث ثابت مشهور.
()3

واألمثلة على هذا ال تعد وال حتصى  ،وال يزال حيصل من إجابة هللا تعاىل للدعوات ،وتفريج
الكربات ،ما يعلمه أهل اإلميان ومن نور هللا بصريته ،فهذا كله مشاهد حمسوس ملن حضره وباشره ،ومن َل
حيضره فإنه يعلم به من طريق اخلرب الصحيح ،إما من طريق الوحي ،كما ِف القرآن والسنة ،وإما من أخبار
الثقات العدول ،كما ِف كثري من كتب التواريخ والسري والرتاجم.

( )1انظر :صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب ﴿إن الناس قد مجعوا لكم﴾ ،)1662/4( ،حديث رقم (.)4287
( )2انظر :كتاب االستسقاء ،باب االستسقاء ِف املسجد اْلامع ،)343/1( ،حديث رقم (.)967
( )3راجع مثال كتاب >املستغيثني باهلل تعاىل عند املهمات واحلاجات واملتضرعني إليه سبحانه بالرغبات والدعوات وما
يسر هللا الكرمي هلم عن اإلجابات والكرامات< لإلمام أيب القاسم بن بشكوال.
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الفصل الثاين
أدلة توحيد الربوبية
مـقـدمـة
()1

أدق ما يعرف به توحيد الربوبية أن يقال :هو إفراد هللا تعاىل باخللق وامللك والتدبري .
وذلك أن املراد بتوحيد الربوبية هو إفراد هللا -جل وعال -جبميع معاين الربوبية اللغوية والشرعية ،ونفي
الشريك عنه ِف أي منها ،فيشمل ذلك توحيد هللا تعاىل ِف أفعاله املتعلقة مبشيئته ،كاخللق والتدبري ،كما
يشمل سائر صفات الربوبية الذاتية ،كامللك والقيومية والصمدية ،بل ويشمل سائر صفات الكمال اإلهلية
باعتبارها من لوازم الربوبية ،لكن جرى االصطالح على جعل األَساء والصفات قسما مستقال عن توحيد
الربوبية ،باعتبار أن الغالب عليه توحيد الرب ِف أفعاله ،وعلى هذا التقسيم سيجري البحث فيما يأيت من
()2

داللة الربوبية على األلوهية ،أما الصفات فسأفرد احلديث عنها ِف الفصل اخلاص بأدلة الكمال والتنزيه .
واقتصار بعض العلماء ِف تعريف توحيد الربوبية؛ بأنه توحيد هللا ِف أفعاله هو من باب التغليب أو
()3

التقريب .
وقد دلت الفطرة على توحيد الربوبية ،كما دلت على وجود هللا تعاىل ،وذلك أن اجتاه النفوس حال
( )1انظر :جتريد التوحيد املفيد للمقريزي :ص ،80وشرح السفارينية ،128/1 :وتيسري العزيز احلميد :ص ،33والقول
املفيد على كتاب التوحيد البن عثيمني.7-5/1 :
( )2قد يذكر من معاين توحيد الربوبية :توحيد هللا ِف ذاته ،وهذا إن كان املراد منه جمرد نفي تعدد الذوات اإلهلية فهو
الذي ذكرنا من نفي الشريك عن هللا تعاىل ِف صفات الربوبية الفعلية والذاتية ،أما إن كان على مراد املتكلمني
حيث يقولون :واحد ِف ذاته ال قسيم له ،ويفسرونه بنفي الرتكيب والتبعيض ،فهذا من بدع املتكلمني املفضية إىل
نفي الصفات اإلهلية ،وهو قول قائم على افرتاض ذات جمردة من الصفات ،وهذا ال وجود له إال ِف األذهان ،وميتنع
وجوده ِف األعيان.
انظر مثال> :رسالة التوحيد< حملمد عبده :الصفحات 65 ،64 ،58 :وانظر> :املدخل إىل دراسة العقيدة<
للدكتور الربيكان :ص78؛ حيث ذكر أن توحيد الربوبية يشمل اإلميان بوحدانية هللا تعاىل ِف ذاته ،وَل يبني املراد
بذلك.
وانظر لألمهية ما قاله ابن تيمية عن الرتكيب ِف الرد على املنطقيني :ص315 ،314؛ حيث بني أن تسمية ما
يوصف بالصفات تركيبا هو اصطالح غري شرعي فال يلتفت إليه ،ودرء تعارض العقل والنقل ،339/9 :وشرح
حديث النزول :ص .95-83
( )3انظر مثال :جمموعة التوحيد البن تيمية وابن عبد الوهاب وغريمها من العلماء :ص.5
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االضطرار إمنا يكون إىل جهة واحدة ،وملجأ واحد ،ال تلوي على غريه ،وال ترجو اإلغاثة عند سواه ،وِف
هذا أكرب داللة على أن النفوس مفطورة على أن رهبا ومدبر شؤوهنا والقادر على أمرها إمنا هو رب واحد ال
شريك له ،وقد مرت بنا اآليات القرآنية الدالة على هذا املعىن ،كقوله تعاىل﴿ :وإيذا م مسكم الضر يِف الْب ْح ير

ض مل م ْن ت ْدعون إيمال إييماه﴾ [اإلسراء.]67 :
ومن التنبيهات القرآنية إىل داللة الفطرة على توحيد الربوبية ،ما ذكره هللا تعاىل من قول نبيه يوسف -
اَّلل الْو ي
احد الْق مهار﴾ [يوسف]39 :؛ فإن هذا
اب مت ف يرقون خْي ٌر أيم م
عليه السالم -لصاحب السجن﴿ :أأ ْرب ٌ

السؤال استنطاق للفطرة ،واستشهاد هلا مبا تعرفه وتدركه من وحدانية فاطرها ،إذ ليس املراد بسؤاله هذا
املفاضلة بني حالني موجودين؛ فإن تعدد األرباب ال خري فيه أصال ،بل ليس له وجود ِف احلقيقة ،بدليل
قوله تعاىل ِف اآلية اليت تليها﴿ :ما ت ْعبدون يم ْن دونييه إيمال أ َْساء﴾ [يوسف ،]40 :يعين ال مسميات هلا ِف
()1
احلقيقة .
وكما أن جمرد اإلقرار بوجود هللا تعاىل ال يكفي لثبوت وصف اإلميان الشرعي لصاحبه ،وال ينفع عند
هللا تعاىل ِف اآلخرة ،فكذلك توحيد الربوبية ال يغين عن صاحبه شيئا ما َل يأت مبقتضياته من توحيد
األلوهية والعبادة ،واإلميان باليوم اآلخر.
وأوضح داللة على هذا وأجالها ما ذكره هللا تعاىل عن كفار مكة ،من إقرارهم هبذا النوع من أنواع
التوحيد ،وذلك ِف كثري من اآليات ،كقوله تعاىل﴿ :ق ْل م ْن ي ْرزقك ْم يمن ال مسم ياء و ْاأل ْر ي
ض أم ْن ميْليك ال مس ْمع
احلي يمن الْمي ي
اَّلل ف ق ْل أفال
ت وخيْريج الْميت يمن ْ
احل يي وم ْن يدبير ْاأل ْمر فسي قولون م
و ْاألبْصار وم ْن خيْريج ْ م
()2
ت تمقون﴾ [يونس.]31 :
ووجه الداللة هنا أهنم مع كوهنم مقرين بذلك فهم َل يزالوا متصفني بالكفر والشرك ،كما دل على
ذلك قوله تعاىل﴿ :وما ي ؤيمن أ ْكث رهم بي مي
اَّلل إيمال وه ْم م ْش يركون﴾ [يوسف ،]106 :قال ابن عباس رضي هللا
ْ
ْ

عنهما :من إمياهنم أهنم إذا قيل هلم :من خلق السموات؟ ومن خلق األرض؟ ومن خلق اْلبال؟ قالوا :هللا،
()3

وهم مشركون به .
( )1انظر :تفسري الرازي ،141/18 :التحرير والتنوير ،275/12 :الظالل ،1989/4 :وقد تضمنت هذه اآلية جبانب
التنبيه إىل فطرية التوحيد برهانا عقليا ظاهرا على الوحدانية ،أال وهو وصف الواحد بأنه قهار؛ فإن القهر التام
يستلزم الوحدة ،حيث إن الشركة تناِف متام القهر .وانظر :الصواعق املرسلة البن القيم.466/2 :
( )2وال تعين تلك اإلجابة الصحيحة أهنم كانوا حمققني هلذا النوع من التوحيد ،فاإلقرار به من حيث اْلملة شيء،
وحتقيقه شيء آخر .انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،348-344/9 :وجتريد التوحيد املفيد للمقريزي:
ص ،21 ،20و>الدين اخلالص< لصديق حسن.183 ،182/1 :
( )3أخرجه ابن جرير ِف تفسريه ،77/13 :وأخرج حنوه عن عكرمة ،وجماهد ،وقتادة.
205

وكذلك كما أن داللة القرآن العقلية على وجود هللا تعاىل تركزت حول االستدالل باملخلوقات على
اخلالق -جل وعال ،-فإهنا أيضا ِف الداللة على توحيد الربوبية قد ارتكزت على املخلوقات ،من حيث إن
انتظامها وصالح أمرها وعدم فسادها مستلزم النتفاء تعدد األرباب ،فبيان وجه هذه الداللة كامن ِف تقرير
هذا التالزم ،وهو ما سنبينه -إن شاء هللا تعاىلِ -ف هذا البحث.
ومما جيدر التنبيه إليه :أن املتكلمني ال يرون توقف العلم بصحة النبوة على العلم بوحدانية اخلالق،
()1

لذلك فهم ال مينعون من إثباهتا بالدالئل السمعية ،كما هو شأهنم ِف إثبات وجود اخلالق -جل وعال. -
ولقد اجتهت أنظار العلماء ِف االستدالل العقلي هلذا املطلب إىل ثالث آيات من كتاب هللا تعاىل،
َل تكد تتجاوزها إىل غريها ،أال وهي:

اَّلل يم ْن ول ٍد وما كان معه يم ْن إيل ٍه إيذا لذهب كل إيل ٍه يمبا خلق
قوله تعاىل ِف سورة املؤمنون﴿ :ما ماختذ م
ض سبحان مي
اَّلل ع مما ي ي
صفون﴾ [املؤمنون.]91 :
ولعال ب ْعضه ْم على ب ْع ٍ ْ
اَّلل لفسدتا فسبحان مي
اَّلل ر يب الْع ْر يش ع مما
وقوله تعاىل ِف سورة األنبياء﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
ْ
يي
صفون﴾ [األنبياء.]22 :
وقوله تعاىل ِف سورة اإلسراء﴿ :ق ْل ل ْو كان معه آ يهلةٌ كما ي قولون إيذا البْت غ ْوا إيىل يذي الْع ْر يش سبييال *
سْبحانه وت عاىل ع مما ي قولون علوا كبيريا﴾ [اإلسراء.]43 ،42 :
أما اآلية األوىل فال خالف ِف داللتها على هذا املطلب ،حيث صرحت بذكر اخللق الذي هو من
أظهر معاين الربوبية ،وإن كان هناك تباين بني كالم العلماء ِف كيفية تقرير داللتها.
وأما آيتا األنبياء واإلسراء فإهنما حمل خالف بني من تكلم ِف داللتهما.
فبعض أهل السنة على أن اآليتني مسوقتان لتقرير توحيد العبادة ،واملتكلمون وبعض أهل السنة
جيعلوهنما دالتني على توحيد الربوبية ،مسوقتني لتقريره ،كآية املؤمنون.
وللتحقيق ِف هذا اخلالف ،وحىت نقف على الدليل العقلي الشرعي على توحيد الربوبية ،فال بد لنا
من تفصيل القول حول معىن كل من اآليات الثالث ،ومعرفة مدى التطابق والتباين بني دالالهتا.
وملا كان املتكلمون يرون أن داللة اآليات الثالث هو دليل التمانع املشهور عندهم ،ويقرروهنا بذلك،
كان ال بد لنا أوال من عرض هذا الدليل ِف صوره املتعددة ،ومعرفة ما وجه إليه من نقد ،وما أجيب به عن
ذلك ،وذلك لنعلم عند تفصيل الكالم عن اآليات الثالث ،مدى صحة النسبة بينها وبني دليل املتكلمني،
وهل يتجه إليها ما وجه إليه من اعرتاضات.

( )1انظر مثال :معاَل أصول الدين للرازي.74 :
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املبحث األول

دليل التمانع عند املتكلمني بني الظن واليقني
يقوم دليل التمانع على افرتاضه بني األرباب لو وجدوا ،أي :يكون بعضهم مانعا لبعض من إنفاذ
أمره وتنفيذ مراده.
ي ()1
وموجبه :
ويقرر املتكلمون فرض التمانع هذا على وجهني ،حبسب جهة التمانع
 -1فباعتبار تواريد القدر على احملل الواحد ،يقررون امتناع وجود إهلني قادري ين ،نيسبة املقدورات إليهما

()2

سواء  ،بأن ذلك يستلزم أحد أمرين كالمها ممتنع باتفاق:
األول :كون املقدور املعني بني قادرين مستقلمني بإجياده ،هذا على فرض وقوعه هبما.
الثاين :الرتجيح بال مرجح ،إذا فرضنا وقوعه بأحدمها؛ ألن نسبة املمكنات إىل اإلهلني املفروضني
()3

تكون على السوية ،إذ املقتضي للقادرية :ذات اإلله ،وللمقدورية اإلمكان .
 -2وباعتبار تعاند اإلرادات وتضارهبا حول احملل الواحد ،يقررون الدليل بأنه :إذا أراد أحد اإلهلني
شيئا ،فإما أن ي
ميكن اآلخر إرادة ضده أو ميتنع ،وكالمها حمال.
أما األول :فالستلزامه اجتماع الضدين ،إن فرض وقوع مراد كل منهما.
وأما الثاين :فالستلزامه عجز اإلله املفروض فيه كمال القدرة ،حيث عجز عن مضادة اإلله اآلخر،
()4

مع كوهنا ممكنة ِف نفسها .
وقد أورد على دليل التمانع هذا عدة انتقادات وقوادح على كال التقريرين ،سلب مبوجبها وصف
()5

القطعية ،ووصم مبقتضاها بأنه حجة إقناعية ظنية ،ال يقينية :
( )1انظر :روح املعاين لآللوسي.26-25/17 :
( )2خيرج هبذا فرض وجود إهلني أحدمها أقوى قدرة من اآلخر ،فإنه ال حاجة لتقرير امتناعه ،إذ العجز مطلقا مناف
لأللوهية بداهة .انظر :التحرير والتنوير البن عاشور.42/17 :
( )3انظر :املواقف لإلجيي ،289 ،278 :وشرحه للجرجاين ،69/5 :وانظر هذا التقرير بتفصيل أكثر ِف االقتصاد ِف
االعتقاد للغزايل :ص ،51 ،50واألربعني ِف أصول الدين للرازي.313/1 :
( )4انظر :شرح املقاصد للتفتازاين ،35/4 :واملواقف :ص ،279ومعاَل أصول الدين للرازي.75-74 :
( )5احلجة اإلقناعية هي اليت تقبل الزوال بالتشكيك ،إذ كانت مركبة من الظنيات ،أو من الظنيات واليقينيات ،وال تكون
احلجة برهانية ِف اصطالح املتكلمني إال إذا كانت مركبة من اليقينيات فحسب ،انظر :الكليات للكفوي:
ص ،440وشرح السفارينية.43/1 :
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الشبهة األوىل :جتويز أن تكون قدرة كل من اإلهلني مشروطة بأال يفعل اآلخر معه ،فال يقدح ذلك

ِف القدرة ،كما يكون اإلله الواحد قادرا على أحد الضدين بشرط عدم اآلخر ،حيث يستحيل اجتماع
الضدين ،فيكون كل من الضدين مقدورا بشرط عدم اآلخر ،فهو مقدور على سبيل البدل ال اْلمع ،وال
يقدح ذلك ِف قدرة اإلله الواحد باتفاق.

()1

فكذلك يقال ِف القادرين :كل منهما قادر على الفعل املعني حال عدم قدرة اآلخر عليه .
وقد أورد ابن تيمية هذا االعرتاض وأجاب عنه بأنه تشبيه باطل( ،وذلك أن القادر على الضدين
يفعل كال منهما مبشيئته ،وإذا فعل أحدمها َل يكن عاجزا عن فعل اآلخر ،لكنه قادر عليه إن اختاره،
واْلمع بينهما ممتنع لذاته ،ليس بشيء ،وذلك ال يناِف القدرة بوجه من الوجوه ...خبالف إذا قيل :إنه ال
ميكنه الفعل إال إذا أمكنه غريه ،وَل يرد أن يفعل معه ،ولو أراد اآلخر أن يفعل ما فعله َل يقدر أن يفعله
هو؛ فإنه حينئذ ال يكون قادرا بنفسه ،بل يكون غري قادر حىت ميكنه اآلخر ،وميتنع من أن يفعل ما
()2

يفعله) .
كما أورده التفتازاين ،وأجاب عنه بنحو جواب ابن تيمية ،وعبارته:
(إ ن املمكن ِف ذاته ممكن على كل حال ،ضرورة امتناع االنقالب ،واملمتنع فيما ذكرت من حتيز
اْلسم هو االجتماع ،أعىن كونه ِف آن واحد ِف حيزين ،فكذا هاهنا :ميتنع اجتماع اإلدارتني ،وهو ال يناِف
()3

إمكان كل منهما ،فتعني أن لزوم احملال إمنا هو من وجود اإلهلني) .
وقد أورد التفتازاين هذه الشبهة ِف صورة أخرى ،وهي:
أن اإلله الواحد إذا وجد املقدور فإنه ال يبقى قادرا عليه ،ضرورة امتناع إجياد املوجود ،فيلزم من ذلك
أنه ال يصلح لأللوهية ،وأجاب بنفسه عليه بقوله:
(عدم القدرة بناء على تنفيذ القدرة ليس عجزا ،بل كمال للقدرة ،خبالف عدم القدرة بناء على سد
()4

عجز بتعجيز الغري إياه) .
الغري طريق القدرة عليه ،فإنه ٌ

الشبهة الثانية :جواز اتفاق اإلهلني وعدم اختالفهما ،وممن وجهها إىل هذا الدليل :ابن رشد
()5

()1

الفيلسوف  ،والتفتازاين املتكلم .
( )1انظر :هذا النقد ِف درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،362/9 :ومعه جوابه عنه ،وشرح املقاصد للتفتازاين:
 ،36 ،35/4حيث ذكره وأجاب عنه أيضا ،والتحرير والتنوير42/17 :
( )2درء تعارض العقل والنقل.362/9 :
( )3شرح املقاصد.36/4 :
()4شرح املقاصد.36/4 :
( )5انظر :مناهج األدلة :ص.67
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وقد أجيب عن هذه الشبهة بتقرير لزوم التمانع بينهما لو وجدا ،ومنع جواز االتفاق ،ملا يؤدي إليه
من القدح ِف قدرة كل منهما.
وبيان ذلك أنه مع تقدير اتفاق إرادتيهما ،فإنه ميتنع أن يكون الفعل الواحد املعني -املتفق عليه
بينهما -مفعوال هلما معا ِف نفس الوقت ،بل جيب أن يكون أحدمها منفردا به دون اآلخر ،وحينئذ ميتنع
تعلق قدرة اآلخر هبذا الفعل ،ال لشيء إال لكون قدرة األول قد تعلقت به ،مع كونه ممكنا ِف ذاته.
إذا تقرر هذا ،علم أنه ال يتصور وقوع االتفاق بينهما ِف اإلرادة إال على سبيل التداول ِف تنفيذ
املراد ،إما بالزمان؛ بأن يفعل هذا حينا وهذا حينا ،وإما باملكان؛ بأن يعمل هذا بعضا وهذا بعضا ،وإما
بالتفويض؛ بأن يفوض أحدمها إىل اآلخر القيام بالفعل ،وحينئذ يكون هذا نقصا ِف حق كل واحد منهما
يناِف اإلهلية ،حيث َل يقدر على االستقالل عن اآلخر.
قادر على االستقالل ،ولكن ال ميكنه منه وجود اآلخر ،كان هذا مثل العجز
ولو فرض أن كال منهما ٌ
()2

وأشد ،حيث منع من مقدوره .

الشبهة الثالثة :أن كون كل من اإلهلني املفرتضني عاملا بوجوه املصاحل واملفاسد يوجب عدم
()3

اختالفهما؛ فإن كال منهما إذا علم املصلحة ِف أحد الضدين امتنع من إرادة اآلخر .
وحنو هذا ما ذكره ابن عاشور ِف تفسريه -حمتجا به على أن إمكان التمانع ال يوجب هنوض الدليل-
من أن االختالف ِف اإلرادة إمنا جييء من تفاوت العلم ِف االنكشاف به ،ولذلك يقل االختالف بني
احلكماء ،واإلهلان يفرتض فيهما التساوي ِف العلم واحلكمة ،فعلمهما وحكمتهما يقتضيان انكشافا
متماثال ،فال يريد أحدمها إال ما يريده اآلخر ،فال يقع بينهما متانع.
مث أجاب ابن عاشور على هذا بأنه وإن كان احتماال صحيحا ،إال أنه يصري تعدد اإلله حينئذ عبثا
()4

ال فائدة فيه .
أما التفتازاين فقد كان أكثر توفيقا ِف اْلواب ،حيث يقول بعد إيراده السابق( :لو سلم كون اإلرادة
()5

تابعة للمصلحة ففرض الكالم فيما إذا استوت ِف الضدين وجوه املصاحل) .
أما ما ذكره ابن عاشور من أن إمكان التمانع ال يوجب هنوض الدليل ،فقد تقدم قريبا منع جواز
( )1انظر :شرح العقائد النفسية :ص ،29ناقضا بذلك ما قرره ِف شرح املقاصد من برهانية هذا الدليل ،انظره ِف:
.36/4
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.369/9 :
( )3انظر :شرح املقاصد للتفتازاين.36/4 :
( )4انظر :التحرير والتنوير.43/17 :
( )5شرح املقاصد.36/4 :
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االتفاق ،وأن االختالف والتمانع الزم قطعا.
وعلى فرض إمكانه وجوازه ال لزومه ،فإنه يكفي لنهوض الدليل ،ملا تقدم بيانه من إفضائه إىل نقص
قدرة كل من اإلهلني ،حيث ق يدت إرادته باآلخر.
ومما يرد به على هذه الشبهة اليت أويردت على دليل التمانع:
التأمل ِف وصف الرب ،باعتباره أعلى املوجودات وأكملها على اإلطالق ،فإن هذا يوجب الوحدانية،
ومينع التعدد واالشرتاك ،وذلك -كما يقول العقاد( :-ألن الكمال املطلق ال يكون كمالني مطلقني؛ وألن
األبد ال يكون أبدين؛ وألن الوجودين اللذين يتفقان ِف البداية والنهاية ِف تقدير كل شيء ،وتصديق كل
عمل ،وال خيتلفان ِف وصف من األوصاف ،وال ِف الزمة من لوازم هذه األصناف ،مها وجود واحد ال
()1

وجودين ،وليس بينهما من فاصل الذات ما جيعلها ذاتني اثنني) .
ومبا سبق من عرض دليل التمانع عند املتكلمني ،ونقض الشبه الواردة عليه ،يتبني لنا صحة هذا
الدليل عقال ،وقطعية داللته على توحيد الربوبية ،وهذا ٍ
كاف لتجويز االستدالل به شرعا ،حيث أدى إىل
ما يقرره الشرع من توحيد الربوبية ،وَل يلزم منه نفي شيء مما جاء به الشرع ،كما هو الشأن ِف دليل
اْلواهر واألعراض ،الذي مر ذكره ِف الفصل األول من هذا الباب.
ومع القول بصحته ،وتأديته املطلوب على مراد املتكلمني ،فإنه حمدود الفائدة ،إذ القول بإهلني
()2

متكافئني من كل وجه إمنا هو فرض فرضه املتكلمونَ ،ل يقل به أحد من بين آدم  ،وهذا من تقصري
املتكلمني عن بلوغ الغاية اليت قصد إليها القرآن ،كما سيظهر عند بيان مدى اتصال دليل التمانع باآليات
الثالث السالفة الذكر؛ فإن صحته ِف نفسه شيء ،وكونه هو مدلول اآليات واملراد منها شيء آخر ،وال
يلزم من كونه صحيحا ِف نفسه أن يكون هو مراد هللا تعاىل من كالمه ،فما كل كالم صحيح يفسر به
القرآن ألدىن مناسبة ،بل العربة مبدلول ألفاظ القرآن نفسها ،وما حتتمله من املعاين ،وما ال حتتمله ،وبسياق
اآليات ،وما قبلها ،وما بعدها ،مما يبني املراد منها وما سيقت لتقريره ،وهذا ما سنتعرض له ِف املبحث
الثاين.

( )1الفلسفة القرآنية :ص.119
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل.344/9 :
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املبحث الثاين

داللة القرآن العقلية على توحيد الربوبية
سبقت اإلشارة إىل اآليات الثالث ،اليت استأثرت باهتمام من تكلم ِف الدليل العقلي القرآين على
توحيد الربوبية ،وأن بعض املتكلمني يربطون بني داللتها وبني دليل التمانع ،وأهنم خيالفون فهم السلف
لآليات ،حيث يقصرون داللتها على توحيد الربوبية.
والغرض هنا ِف هذا املبحث بيان ذلك ،من خالل تفصيل الكالم حول كل من اآليات الثالث،
وبيان الصواب ،أو الراجح ِف معناها ،وما حتتمله من الداللة وما ال حتتمله ،مما ذكره املفسرون من أهل
الكالم وغريهم.

أوال :قوله تعاىل﴿ :ق ْل ل ْو كان معه آ يهلةٌ كما ي قولون إيذا البْت غ ْوا إيىل يذي الْع ْر يش سبييال﴾ [اإلسراء:
ً
.]42
جاءت هذه اآلية الكرمية ِف سياق الرد على املشركني ،الذين زعموا كذبا وهبتانا أن املالئكة املكرمني
صفاك ْم ربك ْم بيالْبنيني و ماختذ يمن
بنات هللا ،حيث يقول هللا -جل وعالِ -ف هذا السياق الكرمي﴿ :أفأ ْ
الْمالئيك ية إيناثا إينمك ْم لت قولون ق ْوال ع يظيما * ولق ْد صمرفْ نا يِف هذا الْق ْرآ ين ليي مذ مكروا وما ي يزيده ْم إيمال ن فورا * ق ْل
ل ْو كان معه آ يهلةٌ كما ي قولون إيذا البْت غ ْوا إيىل يذي الْع ْر يش سبييال * سْبحانه وت عاىل ع مما ي قولون علوا كبيريا *
تسبيح له ال مسماوات ال مسْبع و ْاأل ْرض وم ْن فيي يه من وإي ْن يم ْن ش ْي ٍء إيمال يسبيح يحب ْم يدهي ول يك ْن ال ت ْفقهون ت ْسبييحه ْم
إينمه كان حلييما غفورا﴾ [اإلسراء.]44-40 :
فاآلية إذا -كما هو واضح من السياق -جاءت ردا على زعم املشركني هذا ،الذي جعلوه مسوغا
الختاذهم املالئكة آهلة يعبدوهنا مع هللا تعاىل.
وقد رتبت اآلية الكرمية بطالن كون اآلهلة مع هللا تعاىل -كما هو زعم املشركني -على أن ذلك
يستلزم أن تبتغي هذه اآلهلة املزعومة سبيال إىل هللا تعاىل ذي العرش.
يفهم هذا الرتتيب من أداة (لو) وجواهبا ِف اآلية ،ولكن هل هي ِف هذا املوضع امتناعية تفيد امتناع
اْلواب المتناع شرطه ،كما هو مشتهر عند النحويني؟ أم أهنا تفيد امتناع الشرط خاصة ،وال داللة هلا على
()1

امتناع اْلواب وال على ثبوته ،كما هو قول احملققني فيما ذكر ابن هشام  ،وكما يفهم من تعريف سيبويه

( )1انظر> :مغين اللبيب عن كتب األعاريب< :ص.340
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()1
ليلو ،حيث قال عنها( :إهنا حرف ملا كان سيقع لوقوع غريه) ؟ سوف نرى أن هلذا السؤال وجوابه ارتباطا

وثيقا باخلالف الواقع حول املراد من ابتغاء السبيل ،الذي جعل ِف اآلية الزما لتعدد اآلهلة ،ودليال على
بطالن ألوهيتها ،فإن املقصود من ابتغاء السبيل إىل ذي العرش ِف هذه اآلية قوالن للمفسرين سلفا وخلفا،
()2

كالمها حيتمله السياق .
األول :أنه للمغالبة واملعازة واملنازعة ِف امللك ،وهذا القول مذكور عن ابن عباس
()5

()6

()3

( )4

واحلسن

وسعيد بن جبري ومقاتل .

اَّلل يم ْن ول ٍد وما كان معه يم ْن إيل ٍه إيذا
وعلى هذا القول تكون داللة اآلية كداللة قوله تعاىل﴿ :ما ماختذ م
ض سبحان مي
اَّلل ع مما ي ي
ٍي
صفون﴾ [املؤمنون.]91 :
لذهب كل إيله مبا خلق ولعال ب ْعضه ْم على ب ْع ٍ ْ
القول الثاين :أهنم يبتغون إىل ذي العرش سبيال للتقرب والتزلف.
()7

()8

وهذا القول مروي عن قتادة  ،وجماهد .

( )1الكتاب ،224/4 :وقد قال أبو حيان عن هذا التعريف( :وهو أحسن من قول النحويني :إهنا حرف امتناع
المتناع) ،البحر احمليط ،88/1 :وانظر ِف هذا البحث النحوي كتاب >دراسات ألسلوب القرآن< حملمد عبد
اخلالق عضيمة :القسم األول ،643 ،642/2 :وطبقات الشافعية الكربى البن السبكي ،277/1 :وما بعدها،
حيث ذكر حتقيقا مهما لوالده تقي الدين عن استعمال >لو< ِف القرآن ِف رسالة َساها> :كشف القناع ِف
حكم لو لالمتناع< قال فيها( :تتبعت مواقع >لو< من الكتاب العزيز والكالم الفصيح فوجدت املستمر فيها
انتفاء األول ،وكون وجوده -لو فرض -مستلزما لوجود الثاين ،وأما الثاين :فإن كان الرتتيب بينه وبني األول مناسبا
اَّلل لفسدتا﴾ )..وقال
وَل خيلف األول غريه فالثاين منتف ِف هذه الصورة ،كقوله تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
بعد ذلك( :وإنكار كون >لو< امتناعية جحد لضروريات ،ودعوى ذلك مطلقا منقوضة مبا ال قبل به ،والضابط
فيه ما ذكرت) ،طبقات الشافعية الكربى.279-277/1 :

( )2ممن ذكر احتمال اآلية للقولني صاحب التحرير والتنوير ،انظر ،111/15 :وقد صرح بأن مآهلما واحد ،والسعدي
ِف تفسريه ،111 ،110/3 ،والشنقيطي ِف أضواء البيان ،539/3 :وقد صرح بأن كال القولني حق يدل عليه
القرآن.
( )3ذكره عنه القرطب بدون سند .انظر :اْلامع ألحكام القرآن.266 ،265/10 :
( )4ذكره عنه ابن اْلوزي ِف زاد املسري ،انظر ،38/5 :والواحدي ِف الوسيط.109/3 :
( )5رواه عنه ابن أيب حات ،كما ذكر السيوطي ِف الدر املنثور ،انظر ،331/4 :وذكره عنه ابن اْلوزي ِف زاد املسري:
 ،38/5والقرطب ِف اْلامع ،265/10 :وابن عطية ِف احملرر الوجيز.458/3 :
( )6ذكره عنه -بدون سند -أبو الليث السمرقندي ِف حبر العلوم ،انظر.269/2 :
( )7رواه عنه ابن جرير بسنده ،انظر.91/15 :
( )8ذكره عنه اآللوسي ِف روح املعاين ،انظر ،79/8 :وَل يذكر من رواه عنه.
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وقد مال إىل ترجيح كل من القولني مجع من احملققني ،مستندا كل منهم إىل أدلة.

()1

فممن رجح القول األول :اإلمام البغوي ِف تفسريه ،حيث ذكر القولني مث قال( :واألول أصح) .
()2

()4

()3

كما ذكر ابن عطية أنه قول أيب علي الفارسي والنقاش واملتكلمني؛ أيب منصور وغريه .
وممن رجحه أيضا أبو السعود ،حيث يقول ِف تفسريه بعد ذكر القولني:
(واألول ،هو األظهر األنسب [بقوله] ﴿سْبحانه﴾؛ فإنه صريح ِف أن املراد بيان أنه يلزم مما يقولونه

حمذور عظيم من حيث ال حيتسبون ،وأما ابتغاء السبيل إليه تعاىل بالتقرب فليس مما خيتص هبذا التقرير ،وال
()5

مما يلزمهم من حيث ال يشعرون ،بل هو أمر يعتقدونه رأسا) .
()6

()7

وممن رجح ذلك أيضا الشوكاين  ،والشنقيطي وقال( :إنه املتبادر من الكالم  ،والصحيح الذي
()8

هو احلق من التفسريين) .

()9

أما القول الثاين فقد اقتصر إمام املفسرين ابن جرير الطربي على ذكره ،وتبعه على ذلك ابن كثري ،
وهو الذي رجحه ابن تيمية وقال :إنه الصحيح

()10

.

وتبعه شارح الطحاوية ،وذكر أنه املنقول عن السلف

()11

.

وقد استند من رجح القول بالتقرب إىل األدلة اآلتية:
 -1أن املشركني َل يكونوا ينكرون الصانع ،أو يقولون :إن آهلتهم متانع هللا تعاىل وتغالبه ،مع أن هللا
تعاىل يقول ِف اآلية﴿ :ل ْو كان معه آ يهلةٌ كما ي قولون﴾ ،فدل ذلك على أن املراد باآلية توحيد العبادة
( )1معاَل التنزيل.116/3 :
( )2هو احلسن بن أمحد بن عبد الغفار ،من أكابر أئمة النحويني ،توِف سنة 377ه  .انظر :نزهة األلباء ِف طبقات
األدباء البن األنباري :ص.233 ،232
( )3هو حممد بن احلسن بن حممد بن زياد بن هارون املوصلي مث البغدادي ،أبو بكر النقاش ،إمام أهل العراق ِف
القراءات والتفسري ،ضعفه مجاعة ،توِف سنة 351ه  .انظر :طبقات املفسرين للسيوطي :ص.82-80
( )4انظر :احملرر الوجيز.458/3 :
( )5إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي.174/5 :
( )6انظر :فتح القدير.230/3 :
( )7انظر :أضواء البيان.540/3 :
( )8املرجع السابق.293/7 :
( )9انظر :جامع البيان للطربي ،91/15 :وتفسري القرآن العظيم البن كثري.47/3 :
( )10انظر :درء تعارض العقل والنقل.35/9 :
( )11انظر :شرح الطحاوية البن أيب العز.42 ،41/1 :
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()1

واأللوهية ،ال الربوبية .

 -2أن تعدية الفعل﴿ :ابتغوا﴾ ب (إىل) يوحي ذلك ،كما هو ِف قوله تعاىل﴿ :فم ْن شاء ماختذ إيىل ربييه

سبييال﴾ [املزمل ،]19 :أي :إىل عبادته وطاعته ،ولو كان املراد املمانعة واملغالبة لكان األنسب تعديته
()2
ب (على) ،كما هو الشأن ِف قوله تعاىل﴿ :فيإ ْن أط ْعنك ْم فال ت ْب غوا علْي يه من سبييال﴾ [النساء. ]34 :
 -3أن اختاذ السبيل مأمور به مرغب فيه ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وابْت غوا إيلْي يه الْو يسيلة﴾ [املائدة:
 ،]35وقوله تعاىل﴿ :أولئيك الم يذين ي ْدعون ي ْبت غون إيىل رهبييم الْو يسيلة أي ه ْم أقْ رب﴾ [اإلسراء ،]57 :فدل
()3
هذا على أن املراد ِف اآلية التقرب والتزلف ،ال املمانعة .
 -4أن هذا القول هو املروي عن السلف ،وقد ذكره ابن جرير كما تقدم ،وَل يذكر غريه.
أما أدلة أصحاب القول األول ،فمرجعها إىل أن هذا القول هو األنسب للسياق ،واملتبادر من
الكالم ،وميكن تفصيل ذلك مبا يلي:
 -1أن اآلية أتبعت بتسبيح هللا عن الزم قوهلم :إن معه آهلة ،وهو ابتغاؤها السبيل إليه ،فدل ذلك
على أنه حمذور عظيم ،وأنه يلزم قوهلم من حيث ال حيتسبون.
()4

وهذا ال ينطبق على القول بالتقرب والتزلف .
 -2أن اآلية سبقت بذكر ادعاء املشركني أن املالئكة بنات هللا -تعاىل وتنزه ،-فأشبه هذا السياق
اَّلل يم ْن ول ٍد وما كان معه يم ْن
قوله تعاىل ِف سورة املؤمنون﴿ :ب ْل أت ْي ناه ْم بي ْ
احل يق وإينمه ْم لك ياذبون * ما ماختذ م
إيل ٍه إيذا لذهب كل إيل ٍه يمبا خلق ولعال ب ْعضه ْم على ب ْع ٍ
ض﴾ [املؤمنون.]91 ،90 :
هذا وبالتأمل ِف أدلة القولني جند أهنا متقاربة ِف عدم قطعيتها برتجيح أحدمها ،ولعل هذا ما دعا كثريا
()5

من املفسرين إىل عدم الرتجيح بينهما  ،خصوصا وأن كليهما حيتمله السياق ،ولكن يبقى الكالم ِف
أيهما أوىل بأن يكون املراد من اآلية ،فإن هذا اخلالف حوهلا هو من اختالف التضاد ال التنوع ،فال ميكن
أن يكون القوالن مرادين من اآلية معا.
وما ذكره القائلون بالتقرب والتزلف من أن املشركني َل يكونوا منكرين للصانع ،وال قائلني مبمانعة
آهلتهم له ،ميكن اْلواب عليه بأن القرآن قد صرح بأهنم ادعوا الولد هلل تعاىل ،ومن الزم هذا أن يكون

( )1انظر :املوضعني السابقني.
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.350/9 :
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.351 ،350 :
( )4انظر :روح املعاين.79/15 :
( )5انظر :مثال تفسري القاَسي ،231/10 :ونظم الدرر للبقاعي.384/4 :
214

()1

متصفا بالربوبية كوالده  ،فتحدث املمانعة ،فأقام احلجة عليهم من الزم قوهلم ،كما دلت على ذلك آية
املؤمنون.
كما أن الرتابط والتالزم بني معىن اإلهلية ومعىن الربوبية ،املتمثل ِف اقتضاء الربوبية الستحقاق
األلوهية ،وِف انبناء استحقاق األلوهية على االتصاف بالربوبية ،جيعل من قول املشركني> :إن مع هللا تعاىل
آهلة تستحق العبادة< ،ملزوما للقول بربوبية هذه اآلهلة ،وإن َل يصرحوا هبا ،فأقام احلجة عليهم بإبطال
()2

الزم دعواهم .
وصورة هذا التالزم :لو كان هؤالء اآلهلة اليت تعبدوهنا مع هللا تعاىل تستحق العبادة للزم من هذا
اتصافها بالربوبية ،وهذا باطل بدليل حتمية حصول املغالبة واملعازة ،املفضية إىل خراب العاَل ،وهو ٍ
منتف
حسا ،فيكون استحقاقها للعبادة باطال ،وهو املطلوب.
هذا استدالل على بطالن قوهلم ببيان انتفاء الزم الالزم.
أما ما ذكر من أن هذا هو قول السلف  ،فهو معارض مبا ورد عن السلف من القول بالتفسري اآلخر،
فال إمجاع منهم على أحد القولني.
أما بقية ما ذكروا ،فال يعدو أن يكون مرجحات حمتملة ،ال تنهي اخلالف.
وكذلك ما ذكره من رجح القول باملغالبة ،ال يعدو أن يكون احتماال ال يقطع برتجيح هذا القول.
فإن التسبيح على القول بالتقرب يكون من ادعائهم اآلهلة مع هللا تعاىل ،وهو ِف حد ذاته حمذور
عظيم جيب تنزيه هللا تعاىل منه ،ولو َل يرد ذكر املغالبة واملمانعة.
أما ما ذكر من مشاهبة سياق هذه اآلية لسياق آية >املؤمنون< ،من ذكر ادعاء املشركني الولد هلل
ي
ونقض ذلك بداللة اآلية حمل البحث ،فهو الذي يبقي ِف النفس ميال إىل ترجيح القول بأن املراد
تعاىل،
من ابتغاء السبيل هو املغالبة واملعازة ،واملنازعة ِف امللك.

()3

ومما جيدر التنبيه إليه أن >لو< ِف اآلية على هذا القول تكون امتناعية  ،ويكون نظم الدليل
هكذا:
لو وجد مع هللا تعاىل آهلة (أرباب) للزم من ذلك أن يلتمسوا الطريق ملغالبته ِف امللك ،ولنتج عن
ذلك خراب العاَل ،وذلك ٍ
منتف حسا ،فدل ذلك على انتفاء وجود اآلهلة.

( )1انظر :روح املعاين لآللوسي ،260 ،259/9 :والتحرير والتنوير البن عاشور ،114/19 :وقد استدل على ذلك
بقوله تعاىل﴿ :ق ْل إي ْن كان ليلمر ْمح ين ول ٌد فأنا أ مول الْعابي يدين﴾ [الزخرف.]81 :
( )2انظر :الكشاف للزخمشري ،7/3 :وانظر تعليق ابن املنري عليه ِف الصفحة نفسها.
( )3انظر :إشارة اآللوسي إىل هذا ِف روح املعاين.79/15 :
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()1

أما على القول بالتقرب والتزلف فإن (لو) تكون مفيدة المتناع الشرط خاصة دون اْلواب  ،إذ ال
يتفق القول بامتناعه مع هذا القول ِف اآلية؛ فإنه مبين على حصول اْلواب وحتققه ال امتناعه ،وقد تقدم
أن القول باقتصار إفادة (لو) على امتناع الشرط أصوب عند حمققي النحويني من القول بإفادهتا امتناع
اْلواب المتناع الشرط.
واحلاصل من هذا البحث :أن اآلية دلت على بطالن اختاذ آهلة تعبد مع هللا تعاىل من خالل إبطال
ربوبيتها ،وذلك ببيان الالزم لتعدد األرباب ،مع حتمية الصراع املفضي إىل خراب العاَل ،فاآلية إذا جتمع
()2

الداللة على املطلبني :توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية  ،وهللا أعلم.
ب الْعر يش ع مما ي ي
اَّللي ر ي
صفون﴾
اَّلل لفسدتا فسْبحان م
ثانيًا :قوله تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
ْ
[األنبياء.]22 :
جاءت هذه اآلية الكرمية ِف أوائل سورة األنبياء ،بعد ذكر تنزيه هللا تعاىل عن اللهو واللعب ،وهتديد
الكفار جبزاء وصفهم هللا تعاىل بالنقائص ،وبيان أن اخللق مجيعا مربوبون هلل تعاىل ،وذكر تسبيح املالئكة
الدائم هلل -تبارك وتعاىل.-
وجاء ِف اآلية السابقة هلا مباشرة استنكار عبادة ٍ
آهلة ال تتصف بصفات الربوبية ،اليت هي مسوغات
استحقاق املعبود ألن يعبد.
قال هللا عز وجل ِف هذا السياق﴿ :وما خل ْقنا ال مسماء و ْاأل ْرض وما ب ْي ن هما ال يعبيني * ل ْو أرْدنا أ ْن
احل يق على الْب ي
مخذ هلوا( )3ال مخت ْذناه يمن لدنما إي ْن كنما ف ي
ي
اط يل ف ي ْدمغه فيإذا هو ز ياه ٌق ولكم
اعليني * ب ْل ن ْق يذف بي ْ
نت ْ
ْ
( )1لعل عدم االنتباه هلذه املسألة هو الذي أوقع الرازي ِف أن يقول ِف تفسري الدليل على القول بالتقرب( :فما َل تقدر
أن تتخذ ألنفسها سبيال إىل هللا فكيف يعقل أن تقربكم إىل هللا؟ ) مفاتيح الغيب ،217/20 :وهذا خطأ واضح؛
فإنه على هذا القول تكون اآلهلة املزعومة قادرة على اختاذ السبيل ،بنص قوله تعاىل﴿ :أولئيك الم يذين ي ْدعون ي ْبت غون
إيىل رهبييم الْو يسيلة أي ه ْم أقْ رب﴾ [اإلسراء ،]57 :وكان الصحيح أن يقال ِف تقرير الدليل على هذا القول :إذا كانت
هذه اآلهلة اليت تزعمون تتقرب إىل هللا ،وتبتغي إليه السبيل بعبادته ،فهذا دليل فقرها ،وعدم صالحيتها لأللوهية،
وعليكم أن تتجهوا إىل من تتقرب إليه دون غريه.
( )2وهذا ما وفق إليه الشيخ السعدي -رمحه هللا تعاىلِ -ف تقرير معىن اآلية .انظر :تيسري الكرمي الرمحن ِف تفسري كالم
املنان.111 ،110/3 :
( )3فسر اللهو بالعبث واللعب مطلقا ،فيكون املعىن :ما خلقنا اخللق من غري حكمة وقصد جليل وغاية عظيمة ،وفسره
بعض السلف بأنه اختاذ الزوجة والولد ،وجعلوا اآلية ردا على النصارى ِف ادعائهم بنوة عيسى -عليه السالم،-
وعلى هذا القول يكون هذا السياق مشاهبا لسياق آييت اإلسراء واملؤمنون ،إال أن اآللوسي جعل التفسري األول هو
الظاهر واملناسب للسياق ،انظر :روح املعاين ،20/17 :وسيأيت مزيد بيان هلذه اآلية -إن شاء هللا -عند ذكر أدلة
التنزيه.
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صفون * وله من يِف ال مسماو ي
الْويل يممما ت ي
ات و ْاأل ْر ي
ض وم ْن يعْنده ال ي ْستكيْربون ع ْن يعبادتييه وال ي ْست ْح يسرون *
ْ
ْ
ي ي ()2
()1
يسبيحون اللمْيل والنمهار ال ي ْفت رون * أيم ماختذوا آ يهلة يمن ْاأل ْر ي
ض ه ْم ي ْن يشرون * ل ْو كان فيي يهما آهلةٌ إمال
اَّلل لفسدتا فسبحان مي
اَّلل ر يب الْعر يش ع مما ي ي
صفون * ال ي ْسأل ع مما ي ْفعل وه ْم ي ْسألون * أيم ماختذوا يم ْن دونييه
م
ْ
ْ
احل مق ف ه ْم م ْع يرضون﴾
آ يهلة ق ْل هاتوا ب ْرهانك ْم هذا يذ ْكر م ْن معيي ويذ ْكر م ْن ق ْبليي ب ْل أ ْكث ره ْم ال ي ْعلمون ْ

[األنبياء.]24-16 :
فاآلية كما هو واضح جاءت ِف سياق الرد على املشركني ،الذين كانوا يعبدون مع هللا تعاىل آهلة
أخرى ،كما أهنا أتبعت مبا يؤكد أن الرد كان موجها بالدرجة األوىل إىل عبادة هذه اآلهلة من دون هللا
ي يي ي
فوصف اآلهلة بأهنا متخذة من دون هللا تعاىل
تعاىل ،وذلك ِف قوله تعاىل﴿ :أيم ماختذوا م ْن دونه آهلة﴾ْ ،
يدل على أهنم ما كانوا يعبدوهنا العتقادهم أهنا متصفةٌ بالربوبية ،شريكة هلل تعاىل ِف اخللق وامللك
()3
والتدبري  ،وإمنا كانوا يتخذوهنا وسائط وشفعاء عن هللا تعاىل ،فأشبه هذا قوله تعاىل﴿ :والم يذين ماختذوا يم ْن
دونييه أوليياء ما ن عبدهم إيمال ليي ق يربونا إيىل مي
اَّلل زلْفى﴾ [الزمر.]3 :
ْ
ْ ْ
ورغم وضوح السياق ِف تأدية هذا املعىن جند عامة املتكلمني عندما يقررون داللة هذه اآلية وما
شاهبها من أدلة التوحيد ِف القرآن ال يصلون إىل هذا املراد الذي دل عليه السياق ،بل يقفون بداللة اآلية
عند إثبات الوحدانية ،وانفراد هللا تعاىل بالربوبية دون هذه اآلهلة املزعومة.
وِف هذا تفريط ظاهر ِف التوحيد الذي بعثت من أجله الرسل ،وأنزلت لبيانه الكتب.
كما أن املتكلمني يبالغون ِف الربط بني هذه اآلية ،وبني دليل التمانع الذي يعولون عليه ِف تقرير
الوحدانية.
ودليل التمانع مع كونه صحيحا مؤديا للغرض منه ،ليس بالضرورة أن يكون هو املدلول املباشر هلذه
اآلية ،كما يرى املتكلمون.

(َ )1ل يدع املشركون آلهلتهم أهنا تنشر املوتى ،بل كان أكثرهم ينكر البعث ،ولكن ملا كان هذا الزم قوهلم بإهليتها -إذ ال
يعبد حبق إال من يقدر على اإلنشار ،وهم يزعمون أهنا تعبد حبق -جعل ذلك كصريح الدعوى ،فأنكر عليهم.
انظر :الكشاف للزخمشري .7/3 :وسيأيت مزيد بيان هلذا.
(( )2إال) هنا مبعىن غري أو سوى عند عامة املفسرين ،إال ما ذكره املاوردي من أن فيها وجها آخر ،وهو أن تكون مبعىن
الواو ،فيكون املعىن :لو كان فيهما آهلة مع هللا لفسدتا ،وقد قرر الدليل على الوجه األول بأنه إبطال عبادة غري هللا
تعاىل بعجزه عن قدرة هللا ،كأنه أراد عما يقدر هللا عليه من تدبري العاَل وإصالح أمره ،أما الوجه الثاين فقرره
بالتمانع .انظر :النكت والعيون للمارودي ،332/3 :وانظر :معاين القرآن للفراء ،200/2 :وتفسري القرطب،
 ،279/11ومغين اللبيب.99 :
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.344/9 :
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يقول ابن تيمية( :الذي ذكره النظار عن املتكلمني ،الذي َسوه دليل التمانع ،برهان تام على
مقصودهم ،وهو امتناع صدور العاَل عن اثنني ،وإن كان هذا هو توحيد الربوبية ،والقرآن يبني توحيد اإلهلية
()1

وتوحيد الربوبية . ..وليس األمر كما ظنه هؤالء ،بل هو برهان صحيح عقلي كما قدره فحول النظار) .
مث قرر دليل التمانع على حنو ما سبق.
ويقول ِف بيان أن دليل التمانع ليس هو مقصود اآلية( :ومقصود القرآن توحيد اإلل هية ،وهو مستلزم
اَّلل لفسدتا﴾ ،فلم يقل :لو كان فيهما
ملا ذكروه من غري عكس ،وهلذا قال تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
إل هان ،بل املقدر آهلة غري اإلله املعلوم أنه إله ،فإنه َل ينازع أحد ِف أن هللا إله حق ،وإمنا نازعوا :هل يتخذ
()2

غريه إهلا مع كونه مملوكا له؟) .
وإذا تقرر أن اآلية مؤدية ِف داللتها لتوحيد الربوبية ،حىت مع كوهنا مسوقة لأللوهية ،فهل ما ذكره
املتكلمون ِف تقرير داللة التمانع هو مدلول اآلية بصورة مباشرة ،أم أنه يلتقي معها ِف جمرد كونه من لوازم
مدلوهلا ،كما يرى شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل-؟
هذا ما سنعرفه -إن شاء هللا تعاىل -بعد تفصيل القول ِف داللة اآلية.
وعامة املتكلمني عندما يذكرون دليل التمانع يرجعونه إىل هذه اآلية قبل غريها ،باعتبار أهنا رتبت
امتناع تعدد األرباب على كونه مستلزما لفساد السماوات واألرض ،وهذا منتف وقوعه حسا ومشاهدة،
فيلزم انتفاء التعدد.
ومما يزيد االستغراب أن أكثر املتكلمني إذا استدلوا بالتمانع على الوحدانية يبادرون إىل االستشهاد
()3

هبذه اآلية  ،على أهنا مضمنة هذا الدليل ،وال يبادرون إىل آية >املؤمنون< ،اليت هي أصرح ِف تأدية
مرادهم ،وأقرب إىل ما ذكروا من هذه اآلية.
ورمبا اكتفى بعضهم بذكر آية األنبياء هذه ،ورمبا ذكر بعضهم معها >آية املؤمنون< ،على أهنا
تفصيل ملا فيها من داللة.
وكان األوىل هبم االنصراف مباشرة إىل آية >املؤمنون< ،حيث صرحت بذكر التمانع ِف الربوبية،
قبل االلتفات ِ-ف هذا الصدد -إىل آية األنبياء ،اليت حتتمل ما أرادوا من االستدالل بالتمانع ،وحتتمل
معىن آخر غريه ،كالقولني آنفا ِف آية اإلسراء.
فما قيل ِف آية اإلسراء -من احتماهلا أن تكون دالة على توحيد األلوهية ،على تفسري ابتغاء السبيل
إىل ذي العرش املذكور فيها بأنه للتقرب والتزلف ،واحتماهلا كذلك أن تكون دالة على توحيد الربوبية على
( )1درء تعارض العقل والنقل.355 ،354/9 :
( )2درء تعارض العقل والنقل ،370 ،369/9 :وانظر ص 378 :من اْلزء نفسه.
( )3انظر مثال :اإلنصاف للباقالين :ص ،49والغنية ِف أصول الدين للمتويل الشافعي :ص.67
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التفسري باملغالبة واملنازعة -فإنه يقال هنا أيضا ِف هذه اآلية ،حبسب تفسري املراد بفساد السماوات
واألرض ،اجملعول الزما لتعدد اآلهلة ،وبرهانا على امتناعه.
فلقد رتبت اآلية نفي كون اآلهلة مع هللا تعاىل على استلزام ذلك لفساد السماوات واألرض ،وال فرق
بني أن يقال ِف املراد باآلهلة ِف هذه اآلية األرباب ،أو اآلهلة حبق ،إذا اعتربنا أن اإلله ال يكون حقا إال إذا
اتصف بالربوبية ،وإمنا الفرق املؤثر ِف حتديد معىن اآلية ونظم دليلها هو احلاصل بني ما ذكر من أقوال ِف
تفسري املراد بفساد السماوات واألرض ،الذي جعل ِف اآلية الزما لتعدد اآلهلة ،وتلك األقوال هي:
()1

 -1أنه فساد أهل السماوات واألرض ،وهذا ما ذكره الفراء وابن جرير .
 -2أنه الفساد الناشئ عن عبادة غري هللا تعاىل ،وهو ما يقابل الصالح الناشئ عن توحيد هللا
()2

باأللوهية ،فهو فساد معنوي ،وهذا ما انتصر له ابن تيمية ،وبالغ ِف تقريره .
 -3أنه اختالل نظام العاَل وخرابه ،فهو فساد مادي ،وهذا قول أكثر من تعرض هلذه اآلية من
()3

املفسرين واملتكلمني .

()4

 -4أنه عدم تكون السماوات واألرض من األصل ،وهذا ذكره شارح املقاصد .
وهذا األخري هو أضعف ما قيل ِف ذلك ،بل إنه ظاهر البطالن والتكلف ،إذ ال يصح أبدا ،ال لغة
()5

وال شرعا ،تسمية عدم الوجود فسادا .
والقوالن األوالن مبعىن واحد ،بداللة أن ابن جرير صرح ِف تقرير معىن اآلية بذكر العبادة فقال( :لو
كان ِف السماوات واألرض آهلة تصلح هلم العبادة سوى هللا الذي هو خالق كل األشياء ،وله العبادة
()6

واأللوهة اليت ال تصلح إال له ﴿لفسدتا﴾ يقول :لفسد أهل السماوات واألرض) .
وعلى هذا التفسري للفساد ،فإن اآلية ال داللة فيها على توحيد الربوبية إال من جهة التضمن ،وذلك
أمر آخر ،وسوف نرجئ بيان داللة اآلية على هذا التفسري إىل حني الكالم على أدلة توحيد اإلل هية،
حيث املكان املالئم هلذا التقرير.
وإمنا الذي يهمنا ِف هذا الفصل هو تقرير داللة اآلية على القول اآلخر ِف تفسري الفساد املذكور
( )1انظر :معاين القرآن ،200/2 :وجامع البيان.13/17 :
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل ،377-372/9 :ومنهاج السنة.335-330/3 :
( )3انظر :تفسري البغوي ،241/3 :والكشاف للزخمشري ،7/3 :وتفسري النسفي ،75/2 :وتفسري ابن كثري،194/3 :
وفتح القدير للشوكاين ،204/3 :وتفسري السعدي ،273 ،272/3 :والتحرير والتنوير البن عاشور.37/17 :
( )4انظر.37/4 :
( )5انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية.371 ،341/9 :
( )6جامع البيان.13/17 :
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فيها.

ولقد كدت أعرض عن ذكر داللة اآلية على هذا الوجه ،ليما رأيته من كالم ابن تيمية وغريه

()1

ِف

ختطئة هذا القول ،وقوة احلجة ِف ذلك.
إال أين آثرت ذكر ذلك ألمرين:
األول :أن كثريا من العلماء املشهود هلم بسلفية املنهج قد قبلوا تقرير اآلية على هذا القول،
()3

()2

()4

()5

كالبغوي وابن كثري والشوكاين والسعدي .
الثاين :صحة دليل التمانع ِف نفسه ،الذي فسرت به اآلية على هذا الوجه ،بشهادة ابن تيمية نفسه
كما تقدم ،مع إنكاره دعوى أنه دليل اآلية كما تقدم.

()6

أما تقرير داللة اآلية على هذا الوجه ِف تفسري الفساد ،فمن أحسن ما رأيت فيه قول الزخمشري ِف
الكشاف( :واملعىن :لو كان يتوالمها ويدبر أمرمها آهلة شىت ،غري الواحد الذي هو فاطرمها ،لفسدتا ،وفيه
داللة على أمرين:
أحدمها :وجوب أال يكون مدبرمها إال واحدا.

اَّلل﴾.
والثاين :أال يكون ذلك الواحد إال إياه وحده ،لقوله﴿ :إيمال م

فإن قلتَ :ل وجب األمران؟
قلت :لعلمنا أن الرعية تفسد بتدبري املليكني ،ملا حيدث بينهما من التغالب والتناكر واالختالف...
()7

()8

وألن هذه األفعال حمتاجة إىل تلك الذات املتميزة بتلك الصفات ،حىت تثبت وتستقر) .
وما نبه إليه الزخمشري من داللة االستثناء ِف اآلية على معىن زائد ِف اآلية على جمرد نفي التعدد -
( )1يقول املقبلي( :وليست اآلية الكرمية هي دليل التمانع كما يزعمون ،حىت يرد عليها ما ذكرنا؛ ألنه َل يدع أحد إهلا
حكيما مماثال للباري تعاىل ،واآلية رد على املدعني لوقوع اآلهلة ،وإمنا ادعوا أصناما وحجارة وحنوها )..األرواح
النوافح حاشية على العلم الشامخ.303 :
( )2انظر :معاَل التنزيل.241/3 :
( )3انظر :تفسري القرآن العظيم.194/2 :
( )4انظر :فتح القدير.402/3 :
( )5انظر :تيسري الكرمي الرمحن.273 ،272/3 :
( )6هو حممود بن عمر بن حممد بن عمر ،العالمة أبو القاسم الزخمشري اخلوارزمي ،النحوي ،اللغوي ،املتكلم املعتزيل،
املفسر ،يلقب جبار هللا ،ممن برع ِف األدب والنحو واللغة ،وكان متظاهرا باالعتزال داعية إليه ،توِف سنة 538ه .
انظر :طبقات املفسرين للسيوطي :ص.105 ،104
( )7يشري إىل تدبري أمر السماوات ،أو إىل ما ذكر ِف اآلية اليت قبلها من اإلنشار.
( )8الكشاف.8 ،7/3 :
220

وهو أال يكون ذلك الواحد إال هللا القدير على كل شيء -قد سبقه باإلشارة إليه املاوردي

()1

ِف تفسريه،

حيث ذكر أ نه على هذا الوجه ِف تفسري االستثناء يكون املقصود باآلية إبطال ألوهية غري هللا تعاىل ،من
جهة عجزه عن القيام بأمر السماوات واألرض ،مما يفضي إىل فسادمها.
بل إن املاوردي ينبه إىل داللة أشرف وأهم ،حيث ينص على أن املقصود إبطال عبادة غري هللا عز
()2

وجل ،بناء على عجزه عن التدبري .
وهذا يدعونا إىل ذكر ما وفق إليه غري واحد من املفسرين ،من التنبيه إىل داللة اآلية على توحيد
اإلل هية ،حىت على القول بتفسري الفساد باختالل نظام العاَل.
ومن هؤالء الشيخ عبد الرمحن السعدي ،حيث فسر فساد السماوات واألرض بأنه فساد هلما ِف
()3

ذاهتما ،وفساد ملن فيهما من املخلوقات  ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية يقرر هذا اْلمع بني الداللتني ِف
بعض املواضع ،مع أنه يصرح ِف مواضع أكثر بأن الفساد ِف اآلية إمنا يقصد منه الفساد املعنوي ،الناشئ
عن عبادة غري هللا تعاىل؛ فمن ذلك قوله ِف نص حيتاج إىل تأمل ،للتوفيق بينه وبني سائر كالمه ِف تأكيد
مباينة هذه اآلية ملا قاله املتكلمون ،يقول مبينا وجه لزوم الفساد ِف اآلية:
(ووجه بيان لزوم الفساد :أنه إذا قدر مدبران[ ،ما تقدم من أنه]

()4

ميتنع أن يكونا غري متكافئني؛

لكون املقهور مربوبا ال ربا ،وإذا كانا متكافئني امتنع التدبري منهما ،ال على سبيل االتفاق ،وال على سبيل
االختالف ،فيفسد العاَل بعدم التدبري ..وهذا من جهة امتناع الربوبية الثنني ،ويلزم من امتناعهما امتناع
()5

اإلهلية ،فإن ما ال يفعل شيئا ال يصلح أن يكون ربا يعبد ،وَل يأمر هللا أن يعبد) .
والذي أراه أن هذا هو االجتاه املرضي ِف تقرير داللة اآلية ،وأنه أوىل من قصر داللتها على أحد
نوعي التوحيد دون اآلخر ،وهللا أعلم.
()6

وقد نبه ابن املنري

ِف تعليقه على الكشاف إىل لطيفة مهمةِ ،ف تقرير داللة اآلية على معىن

( )1هو علي بن حممد بن حبيب القاضي ،أبو احلسن املاوردي البصري الشافعي ،كان حافظا للمذهب ،عظيم القدر،
مقدما عند السلطان ،له املصنفات الكثرية ِف كل فن ،توِف سنة 450ه  .انظر :طبقات املفسرين للسيوطي:
ص.72 ،71
( )2انظر :النكت والعيون.442/3 :
( )3انظر :تفسري السعدي.273 ،272/3 :
( )4يبدو يل أن هذه العبارة زائدة ،وقد أضافها احملقق من بعض النسخ اخلطية.
( )5منهاج السنة ، 333/3 :أما نفيه أن تكون طريقة املتكلمني هي طريقة القرآن فانظره ِف درء تعارض العقل والنقل:
.378/9
( )6هو ناصر الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن منصور اْلذامي املالكي ،املعروف بابن املنري ،قاضي اإلسكندرية ،كان
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التمانع ،رمبا يكون فيها تضييق لشقة اخلالف.

وهي أن اآلية الكرمية سبقت بقوله تعاىل﴿ :أيم ماختذوا آ يهلة يمن ْاأل ْر ي
ض ه ْم ي ْن يشرون﴾ [األنبياء،]21 :

وِف هذا إلزام هلم بالزم ما ادعوه ملعبوداهتم من استحقاق العبادة ،وهو كوهنا قادرة على إحياء املوتى ،مث
()1

أبطل بعد ذلك هبذه اآلية الدعوى والزمها.
وجاء اإلبطال مقتصرا على صورة واحدة من الصور املفرتضة لتعدد اآلهلة ،كانت أدق الصور
واألقسام املفرتضة ،وهي أن تكون هذه اآلهلة موصوفة مجيعها بصفات الكمال ،الشاملة للقدرة على إحياء
املوتى.
وأعرضت اآلية عن الصور األخرى ،كأن ال يتصف بالكمال أحد من اآلهلة ،أو أن يتصف به أحدها
دون البقية؛ ألن هذه مما يعلم بطالن التعدد فيها بالبداهة ،وال ينتظم هذا إال على أن يكون املقصود من
()2
قوله تعاىل﴿ :ه ْم ي ْن يشرون﴾ إلزام املشركني ادعاء الكمال آلهلتهم .
وهذا يوافق ما مر ِف املطلب السابق ،من أن عدم إنكار مشركي العرب لتوحيد الربوبية ال مينع من أن
يكون االستدالل له مطلبا شرعيا ،فيكون الشرع قد نزل من َل يأت مبقتضاه من توحيد العبادة منزلة من
أنكره.
وهناك نظرة أخرى ِف تفسري الفساد املذكور ِف اآلية ،أرى أن فيها مجعا بني األقوال ،وهي أن نقول:
إن الفساد يقع ِف السماوات واألرض حبسب وقوع عبادة غري هللا تعاىل ،فهو نسب.

وعلى هذا القول يكون الفساد منحصرا ِف األرض ،بداللة قوله تعاىل﴿ :ظهر الْفساد يِف الْب ير والْب ْح ير
ي
ماس﴾ [الروم ،]41 :وقوله تعاىل﴿ :وال ت ْف يسدوا يِف ْاأل ْر ي
ت أيْ يدي الن ي
صال يحها﴾ [األعراف:
مبا كسب ْ
ض ب ْعد إي ْ
 ]56فإنه جاء خالل األمر بدعاء هللا تعاىل ،وهو مخ العبادة.
أما السماوات فقد سلمت من الفساد ،لسالمة سكاهنا من االنصراف عن عبادة هللا تعاىل أو الفتور
عنها.
وعلى هذا يكون معىن اآلية :لو كان ِف السماوات واألرض آهلة مع هللا تبعد عبادة عامة ألدى ذلك
إىل فساد السماوات واألرض بعامة.
والذي ميكن أن يورد على هذا املعىن هو أنه متعارض مع تصريح اآلية بانتفاء وقوع الفساد ،كما هو
إماما فاضال متبحرا ِف العلوم ،توِف سنة 638ه  .انظر :النجوم الزاهرة ِف ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي:
.361/7
اَّلل لفسدتا﴾ [األنبياء.]22 :
( )1أي :قوله تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
( )2انظر :حاشية ابن املنري على كشاف الزخمشري ،7/3 :وقد قال ابن املنري بعد هذا الشرح النفيس( :فتأمل هذا الفصل
بعني اإلنصاف جتد أنفس األنصاف) .وقد ذكر حنوه ،أو قريبا منها اآللوسي ِف تفسريه.28 ،27/9 :
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مستفاد من أداة الشرط (لو) وجواهبا.
وميكن اْلواب عن هذا مبا سبق ذكره من أن احملققني من النحاة على أن (لو) إمنا تفيد امتناع الشرط
دون جوابه ،وبأن الفساد املنتفي وقوعه هو الفساد العام املطبق الشامل للسماوات واألرض ومن فيهن،
احلق أ ْهواءه ْم لفسد يت ال مسماوات و ْاأل ْرض وم ْن فيي يه من﴾ [املؤمنون.]71 :
كما قال تعاىل﴿ :ول يو اتمبع ْ
لكن ي يرد أيضا على هذا املعىن أنه يلزم منه عدم تقييد اآلهلة ِف اآلية بأهنا آهلة حبق ،حىت يتناول
السياق اآلهلة املوجودة فعال وإن كانت زائفة ،وهذا خالف املتبادر من ظاهر اآلية من أن املعىن :لو كان
فيهما آهلة غري هللا تستحق أن تعبد ألوجب ذلك فساد السماوات واألرض.
كما أنه يتناىف مع داللة اآلية على امتناع الشرط كما هو ظاهر ،وهللا أعلم.
()1
اَّلل يم ْن ول ٍد وما كان معه يم ْن إيل ٍه إيذا لذهب كل إيل ٍه يمبا خلق ولعال
ثالثا :قوله تعاىل﴿ :ما ماختذ م
اَّللي ع مما ي ي
اَل الْغْي ي
صفون * ع ي
ب ْعضه ْم على ب ْع ٍ
ب والشمهاد ية ف ت عاىل ع مما ي ْش يركون﴾ [املؤمنون:
ض سْبحان م
.]92 ،91
تضمنت هذه اآلية الكرمية أصرح األدلة العقلية القرآنية على توحيد الربوبية ،إذ بين امتناع تعدد
اآلهلة

()2

فيها على اتصافها مجيعا بصفات الربوبية ،اليت من أظهرها اخللق ،والقدرة ،والعلو على كل شيء،
()3

مما يدل صراحة على أن املراد باإلل ه فيها الرب .
وهلذا َل حيصل خالف بني مفسري السلف واخللف ِف داللتها على هذا املطلب ،كما هو احلال ِف
اآليتني السابقتني ،وإن كان هناك تباين ِف كيفية تقرير هذه الداللة.
وكثري من املفسرين يفسروهنا بدليل التمانع ،وجيعلوهنا مفصلة آلية األنبياء ،ومبينة ملقتضى الفساد

(( )1الذهاب هنا مستعار لالستقالل باملذهوب به ،وعدم مشاركة غريه له فيه) انظر :التحرير والتنوير البن عاشور:
 ،114/18بتصرف يسري.
( )2قد استغىن هذا السياق القرآين باالستدالل على انتفاء تعدد اآلهلة عن االستدالل على انتفاء اختاذ الولد ،وذلك إما
لظهور فساده ،أو بناء على أن ابن اإلله يلزم أن يكون إهلا ،إذا الولد يكون من جنس والده وجوهره ،انظر :روح
املعاين لآللوسي.260/9 :
( )3يدل على هذا سباق اآلية وسياقها ،انظر :تفسري السعدي ،372/3 :ففيه ما يؤيد هذا .ومعلوم أن لفظي إله ورب
ِف القرآن قد يتحدان ِف املعىن ،وقد يفرتقان حبسب اجتماع اللفظني وافرتاقهما ،انظر :بيان هذا ِف جمموعة مؤلفات
الشيخ حممد بن عبد الوهاب 17/5 :عن دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب :ص 335للدكتور
عبد العزيز العبد اللطيف ،وال يعين هذا عدم داللة اآلية على توحيد األلوهية ،بل هي تدل عليه من طريق
االقتضاء ،إذ هو مقتضى توحيد الربوبية.
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()1

املذكور فيها .
ويريب ابن تيمية على هذا التقرير لدليل اآلية ،ويبني أن ِف هذه اآلية برهانني يقينيمني على امتناع تعدد
األرباب.
فالربهان األول ِف قوله تعاىل﴿ :إيذا لذهب كل إيل ٍه يمبا خلق﴾ ،وقد علم أن ذلك َل حيصل ،فإذن

ليس مع هللا تعاىل إله؛ فإن ما ذكر ِف الربهانني الزم لثبوت إله مع هللا تعاىل ،وإذا علم انتفاء الالزم ،علم
انتفاء امللزوم قطعا.
()2

وبيان هذا التالزم -كما يذكر ابن تيمية  -أنه إذا كان مع هللا تعاىل إله امتنع أن يكون هذا اإلله
مستقال خبلق العاَل مع أن هللا تعاىل مستقل خبلق العاَل ،إذ إن هذا مجع بني النقيضني ،وفساده معلوم
بالضرورة ،وامتنع أيضا أن يكون هذا اإلله مشاركا له أو معاونا؛ ألن ذلك يستلزم عجز كل منهما ،والعجز
يعود على األلوهية باإلبطال.
وبيان ذلك العجز أن أحدمها إذا َل يكن قادرا إال بإعانة اآلخر ،لزم عجزه حال االنفراد ،وامتنع أن
()3

يكون قادرا حال االجتماع؛ أما األول فواضح؛ وأما الثاين فألنه دور قبلي  ،فإن هذا ال يكون قادرا حىت
جيعله اآلخر قادرا أو يعينه اآلخر ،وذلك ال جيعله قادرا وال يعينه حىت يكون هو قادرا ،وهو ال يكون قادرا
حىت جيعله ذاك أو يعينه ،فامتنع أن يكون أحدمها قادرا ،فامتنع أن يكون لكل واحد منهما فعل حال
االنفراد وحال االجتماعِ ،ف حني إن ألوهية كل منهما تستلزم أن يكون قادرا عند انفراده ،فال بد أن ميكن
أحدمها أن يفعل فعال ال يشاركه اآلخر فيه ،وحينئذ يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول هذا ،فيذهب كل
إله مبا خلق ،هذا مبخلوقاته ،وهذا مبخلوقاته ،وهذا غري واقع؛ فإنه ليس ِف العاَل شيء إال وهو مرتبط بغريه
من أجزاء العاَل ،فإذا﴿ :وما يمن إيل ٍه إيمال إيله و ي
اح ٌد﴾ [املائدة ،]73 :هذا تقرير الربهان األول ِف اآلية.
ٌ
ْ
أما الربهان الثاين :وهو ِف قوله تعاىل﴿ :ولعال ب ْعضه ْم على ب ْع ٍ
ض﴾ فينبين على امتناع كوهنما
متساويني ِف القدرة ،وإال كان مفعول كل منهما متميزا عن مفعول اآلخر ،وهو باطل كما تقدم؛ ألهنما إذا
كانا كذلك َل يفعال شيئا حال االتفاق ،وال حال االختالف ،سواء كان االتفاق الزما ،أو كان
االختالف هو الالزم ،أو جاء االتفاق وجاء االختالف؛ ألنه إذا قدر لزوم اتفاقهما فإن أحدمها ال يريد
وال يفعل حىت يريد اآلخر ويفعل ،وليس تقدم أحدمها أوىل من تقدم اآلخر لتساويهما ،فيلزم أال يفعل
واحد منهما ،فإن قدر التقارن بني إرادتيهما وفعلهما ،فالتقدير أنه ال ميكن أحدمها أن يريد ويفعل إال مع
( )1انظر :احملرر الوجيز البن عطية ،154/4 :وتفسري ابن كثري.280/3 :
( )2انظر :منهاج السنة النبوية ،315/3 :وما بعدها.
( )3الدور القبلي (هو أن يكون هذا قبل ذاك ،وذاك قبل هذا ،وذاك فاعال هلذا ،وهذا فاعال لذاك ،فيكون الشيء فاعال
لفاعله ،ويكون قبل قبله) .الرد على املنطقيني البن تيمية :ص .257وانظر التعريفات للجرجاين :ص.105
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اآلخر ،فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة اآلخر وفعله ،فيكون كل منهما عاجزا حال االنفراد ،وميتنع مع
ذلك أن يصريا قادرين كما تقدم.
أما إذا قدر لزوم اختالفهما ،فإنه ميتنع مع تساويهما أن يفعال شيئا؛ ألن هذا مينع هذا ،وهذا مينع
هذا؛ لتكافؤ القدرتني ،فال يفعالن شيئا ،وأيضا فإن امتناع أحدمها مشروط مبنع اآلخر ،فيلزم أن يكون كل
منهما مانعا ممنوعا ،وهذا ممتنع...
أما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختالفهما ،فإن ختصيص أحدمها دون اآلخر يكون حمتاجا إىل
مرجح ،وال مرجح إال مها ،وترجيح أحدمه ا دون اآلخر حمال ،واتفاقهما على ترجيح أحدمها يفتقر إىل
مرجح آخر ،فيلزم التسلسل ِف العلل.
فتبني أنه لو قدر إل هان متكافئان ِف القدرة َل يفعال شيئا ،ال حال االتفاق ،وال حال االختالف،
فال بد أن يكون حينئذ -إذا قدر إل هان -أن يكون أحدمها أقدر من اآلخر ،فتبطل ألوهية اآلخر ،وهو
()1

املطلوب .
وال شك أن القارئ قد حلظ تطويال ِف تقرير هذه احلجة على توحيد الربوبية ،وهو أمر ليس مبعتاد ِف
براهني القرآن وحججه ،اليت متيزت بالسهولة ،والبعد عن التكلف والتعقيد ،واحلق أنه كذلك األمر حىت ِف
هذه احلجة ،فاآلية إمنا هي ِف كلمات معدودة سهلة ،وإمنا دعا اإلمام ابن تيمية -رمحه هللا تعاىل -إىل هذا
البسط لداللة اآلية -مع أنا َل نذكر إال ملخص كالمه -ما شغمب به بعض أهل الكالم ،من القول بأن
هذه احلجة إقناعية ال برهانية ،إلمكان اتفاق اإلهلني على خلق العاَل وتدبري شؤونه ،وأن هذا هو األليق
مبقام األلوهية ،حيث كمال العلم واحلكمة ،وقد مر ِف خالصة تقرير الشيخ لداللة اآلية ما أبطل هذه
الشبهة غاية اإلبطال.
كما مر أيضا عند الكالم على دليل التمانع عند املتكلمني إبطال ما أورد عليه من شبه.
ومبا ذكير من تقري ٍر لداللة اآلية يتبني أن برهان التمانع الذي يذكره املتكلمون إلثبات الوحدانية غري
مقطوع الصلة باألدلة القرآنية ،وخصوصا آية املؤمنون هذه.
فقضية التغالب والتنازع جامع جيمع بينهما ،ولعل هذا يعطيه شيئا من الصبغة الشرعية ،األمر الذي
جعل أكثر املفسرين يربطون بينه وبني داللة اآليات القرآنية.
أما إذا اعتربنا أن صحته ِف نفسه وسالمته كافيني ِف إضفاء الشرعية عليه ،فال شك ِف شرعيته هبذا
( )1اختصرت تقرير هذين الربهانني بشيء من التصرف من كالم ابن تيمية ِف منهاج السنة ،325-313/3 :والعجيب
أن الشيخ -رمحه هللا -بعد هذا التقرير قال( :وهذا بعض تقرير الربهانني اللذين ِف القرآن).
وقد ذكر الشيخ الدكتور حممد خليل هراس أنه َل جيد من سبق ابن تيمية إىل هذا التقرير ،انظر :ابن تيمية السلفي:
ص ،91وانظر :درء تعارض العقل والنقل ،361-355/9 :والصواعق املرسلة البن القيم.464-463/2 :
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االعتبار ،كما سق أن ذكرنا ،وهللا أعلم.
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الفصل الثالث
أدلة الكمال والتنزيه
مقدمة
املقصود هنا بيان غناء نصوص الوحي ِف هذا الباب بالدالئل العقلية اليقينية ،الساملة مما ِف دالئل
أهل األهواء والبدع الكالمية من التناقض واللوازم الباطلة ،والقول على هللا تعاىل بال علم؛ فإن املعطلة -
نفاة الصفات اإلل هية كليا أو جزئيا -هلم صولة وجولة ِف هذا الشأن ،ليست كغريها ِف بقية أبواب
االعتقاد ،وهم ِف ذلك ال يلوون على شيء مما جاء به النب  ،زاعمني أنه َل يتكلم ِف الصفات اإلهلية
()1

مبا يعول عليه ،أو أنه َل يتكلم ِف ذلك ببيان أصال .
يقول ابن تيمية( :املعطلة نفاة الصفات أو بعضها ال يعتمدون ِف ذلك على ما جاء به الرسول ،
إذ كان ذلك يتضمن اإلثبات ال النفي ،لكن يعتمدون على ما يظنونه أدلة عقلية ،ويعارضون به ما جاء به
الرسول.
وحقيقة قوهلم :إن الرسول َل يذكر ِف ذلك ما يرجع إليه ،ال من َسع ومن عقل ،خبالف غري
الصفات ،فهم يعرتفون بأن الرسول ذكر ِف القرآن أدلة عقلية على ثبوت الرب ،وصدق الرسول ،وقد
يقولون أيضا :إنه أخرب باملعاد ،أما الصفات فزعموا أن احلق الذي عليه الربهان هو نفيها ،ولكن ملا رأوا أن
الرسول إمنا ذكر اإلثبات ،وَل يذكر ما يزعمون من النفي ،وال ذكر دليال عقليا عليه ،نسبوا إىل ما جاء به
الرسول أنه ليس فيه دليل َسعي وال عقلي ،وال خرب يبني احلق ،وال دليل يدل عليه ،فعاقبهم هللا جبنس
ذنوهبم ،فكان ما يقولونه ِف هذا الباب خارجا عن العقل والسمع ،مع دعواهم أنه من العقليات الربهانية،
()2

فإذا اختربه العارف وجده من الشبهات الشيطانية) .
وليس من غرض هذا البحث تفصيل الرد على نفات الصفات وأصناف املعطلة ،فإن الكالم ِف هذا
اجملال يطول جدا ،وقد تصدى له علماء السلف قدميا وحديثا ،وبينوا بطالن قول املعطلة باألدلة القطعية،
()3

النقلية والعقلية ،مبا ال مزيد عليه .
( )1انظر :كالم القاضي عبد اْلبار املتقدم ،ويقول الدهلوي ِف كتابه >حجة هللا البالغة< وهو يتكلم عن الصفات:
(واحلق ِف هذا املقام :أن النب َ ل يتكلم فيه بشيء )...والعجيب أنه قال بعد ذلك( :واحلق أن صفاته وأَساءه
توقيفية.192/1 :)...
( )2جمموع الفتاوى[ 176 ،175/13 :بتصرف].
( )3انظر :على سبيل املثال :جمموعة >عقائد السلف< ْلمع من األئمة ،وشرح اعتقاد أهل السنة لاللكائي ،ومؤلفات
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وملا كان هذا البحث حمصورا ِف الدالالت العقلية دون السمعية ،وجب التمييز بني ما هو َسعي وما
هو عقلي ،من صفات هللا تعاىل؛ وذلك لبيان ما يتناوله البحث من الدالئل الكثرية ِف هذا الباب الواسع،
أما أَساء هللا تعاىل فال خيفى كوهنا َسعية ،فال عالقة هلا هبذا البحث.
والصفات السمعية هي اليت ال سبيل للعقل إىل معرفتها إال من جهة إخبار الوحي هبا ،لذلك تسمى:
الصفات اخلربية ،ومن أمثلتها صفات :الوجه ،واليدين ،والعني ،واجمليء ،والنزول ،واالستواء على العرش،
وغريها ،فهذه ال سبيل إىل إثباهتا هلل تعاىل إال السمع ،على أن العقل وإن كان ال يثبتها مباشرة ،فإنه
()1

كذلك ال يدل على انتفائها ،أو امتناع اتصاف هللا تعاىل هبا  ،وإمنا تكون عالقتها بالدالئل العقلية من
جهة ثبوت صدق املخرب هبا ،وما قام على ذلك من أدلة عقلية ،فمستندها العقلي :دالئل النبوة العقلية.
وأما الصفات العقلية :فهي ما كان للعقل جمال ِف إجياهبا هلل تعاىل ،مستندا ِف ذلك إىل ما متليه
()2

الفطرة ،من وجوب اتصاف اخلالق البارئ األول بالكمال املطلق .
وال يعين هذا استقالله ِف إثباهتا عن السمع ،إال أن يكون ذلك على سبيل التفصيل ِف التنزيه ،فإن
()3

السمع إمنا أتى به جممال ،كما هو الالئق بالصفات السلبية .
أما الصفات الثبوتية ،فقد جاء النقل بالتفصيل فيها ،عقليها وَسعيها ،وما كان عقليا منها ليس املراد
به أن العقل مستقل بإثباهتا هلل تعاىل ،بال املراد انضمام داللته عليها إىل الداللة السمعية اخلربية ،فهي
صفات نقلية عقلية ،نقلية؛ لداللة النقل عليها ،وعقلية؛ ألن للعقل وجها ِف إدراك ثبوهتا هلل تعاىل،
ووجوب اتصافه هبا ،فخرج بذلك أن يقدر صفة يوجب العقل ثبوهتا هلل تعاىل مع كون النقل َل يأت هبا،
وَل يشر إليها من قريب أو بعيد ،فهذه ال يصح وجودها أصال ،ضرورة كون الكتاب جاء تبيانا لكل شيء،
وصفة الرب املعبود هو أوىل شيء بالبيان.
ولعل من نافلة القول أن نؤكد على أن ثبوت الكمال املطلق هلل تعاىل مسألة فطرية ،يقر هبا مجيع
اخللق ،فهي رديفة لإلقرار باخلالق من األصل ،إذ ال يتصور إثبات اخلالق ِف الفطر إىل على وجه يكون فيه
موصوفا مبنتهى الكمال وغايته ،فكماله مالزم لكونه خالقا ،لذلك كان الغالب على أدلة كمال الرب ِف
القرآن والسنة أن تكون َسعية.
كما أنه َل يقع خالف ِف هذه املسألة من حيث األصل واملبدأ ،وإمنا وقع اخلالف العظيم فيها من
شيخ اإلسالم ابن تيمية؛ ال سيما التدمرية ،ونقض التأسيس ،ودرء تعارض العقل والنقل ،ومنهاج السنة ،ومؤلفات
تلميذه ابن القيم؛ خصوصا الصواعق املرسلة ،واجتماع اْليوش اإلسالمية ،والنونية ،وغريها كثري.
( )1بل هو أقرب إىل إثبات بعضها كما سيأيت.
( )2وذلك كصفات القدرة ،والعلم ،واحلياة ،والعلو ،والرمحة ،وغريها ،وسيأيت ذكر الضابط هلا إن شاء هللا تعاىل.
( )3ال جيوز نفي وصف عن هللا تعاىل إال استنادا إىل دليل شرعي ،إما مفصل ،أو جممل ،كما سيأيت.
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جهة بيان صفات الكمال وتفصيلها ،فالذين َل يعتصموا بالوحي ِف هذا اجملال ،وأطلقوا العنان ألهوائهم
اليت يسموهنا :عقوال ،غلوا ِف اجتاهني :إما ِف التنزيه املف يرط ،املؤدي إىل التعطيل ،وهذا حال أكثر أهل
األهواء ،ومنهجهم ِف الصفات معاكس متاما لطريقة الكتاب والسنة ،ومنهج السلف ،حيث يعتمدون
()2
()1
اإلثبات اجململ ،والنفي املفصل  ،وإما ِف اإلثبات املف يرط ،غري املنضبط بنفي املثيل .

اَّلل
وأما الذين اعتصموا بالوحي ومنهاج النبوة ،فقد هداهم هللا تعاىل ملا اختلف فيه من احلق بإذنه ﴿و م
ي ه يدي من يشاء إيىل يصر ٍ
اط م ْست يقي ٍم﴾ [البقرة ،]213 :فتمسكوا بطريقة الكتاب والسنة ِف الصفات ،واليت
ْ
ْ
تنص على اإلمجال ِف النفي والتنزيه ،والتفصيل ِف اإلثبات ،على أساس نفي املثيل ،ونفي إدراك كيفية
()3

الصفة ،مع معرفة معناها املميز للصفات بعضها من بعض .
وفيما يلي سوف أعرض -إن شاء هللا تعاىل -ما وقفت عليه من الطرق العقلية اليت استخدمها
()4

القرآن ،أو أشار إىل داللتها على صفات الكمال هلل تعاىل  .مث أتبع ذلك مبا ورد ِف القرآن والسنة من
االستدالل العقلي على تنزيه هللا تعاىل عن العيوب والنقائص.

( )1انظر مثال ما ذكره األشعري عن توحيد املعتزلة ِف مقاالت اإلسالميني.235/1 :
( )2انظر ما ذكره البغدادي عن الكرامية ِف الفرق بني الفرق.217 ،216 :
( )3انظر قاعدة اإلثبات املفصل والنفي اجململ ِف فتاوى ابن تيمية.37/6 :
( )4انظر :تفسري سورة العلق البن تيمية ِف الفتاوى ،358-356/16 :حيث ذكر بعض الطرق القرآنية ِف إثبات
صفات الكمال ،وقد أوردهتا هنا من غري التزام برتتيبه.
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املبحث األول
أدلة الكمال

أوال :داللة أفعال هللا تعاىل
ً
تتجلى آثار صفات هللا تعاىل ِف مفعوالته ،سواء كان ذلك ِف خملوقاته أو كلماته ،كما تتجلى ِف
أفعاله تعاىل ،كاإلحياء واإلماتة ،والربء واإلعدام ،والمرزق ،واخلفض والرفع ،وإنزال الغيث ،وإهالك العصاة،
وإرسال الرسل ،وتدبري شؤون اخلالئق ،وغري ذلك من أفعال الرب تعاىل ،فما كان من هذه األفعال
مشاهدا حمسوسا بالنسبة للمستدل ،فإنه يدل على الصفات داللة حسية عقلية ،ال تستند إىل السمع،
وذلك كاألفعال املذكورة ،فإهنا -دون شك -دالة على كمال قدرة فاعلها ،وكمال حكمته ،وكمال رمحته
وعلمه ،بل إن إهالكه للعصاة واملكذبني للرسل دال على غضبه وانتقامه ،وقهره وجربوته ،كما أن إنعامه
على عباده وإحسانه إليهم دال على رمحته ولطفه وحنانه.
وقد تقدم ِف الفصل األول أمثلة كثرية هلذا النوع من األدلة العقلية الشرعية على صفات الكمال،
وأشرنا إىل أن هذه املخلوقات مع كوهنا تدل على خالقها من وجوه كثرية؛ فإهنا تدل على كثري من صفات
الكمال الثابتة له ،بل إن من أعظم الطرق الشرعية لالستدالل على وجود اخلالق -جل وعال :-التعرف
عليه من خالل آثار صفاته ِف مفعوالته.
وملا كانت هذه الداللة ِف غاية الظهور والبيان ،فقد أغىن ما سبق ذكره هناك عن إعادته هنا ،إال أين
أود أن أنبه إىل بعض األمثلة من النصوص الشرعية اليت تضمنت استدالال صرحيا بأفعال هللا تعاىل على
بعض صفاته ،حيث إن أفعال هللا تعاىل ال تنحصر ِف اخللق ،بل هي أمشل وأعم ،فكالم هللا تعاىل -مثال-
هو من أفعاله املتعلقة مبشيئته ،والقرآن من كالمه ،وكل ذلك ليس مبخلوق ،وله داللة عظيمة على صفات
ا لكمال هلل تعاىل ،وكذلك أحكام هللا تعاىل الشرعية كما سيأيت ،وإليك فيما يلي بعض األمثلة الصرحية
على هذا الضرب من االستدالل:
 -1قوله تعاىل﴿ :وأ يسروا ق ولكم أ يو اجهروا بييه إينمه علييم بيذ ي
ات الصدوير * أال ي ْعلم م ْن خلق وهو
ْ
ٌ
ْ ْ
اخلبيري﴾ [امللك.]14 ،13 :
اللم يطيف ْ
فهذه اآلية الكرمية فيها أعظم دليل ميكن أن يقام على صفة العلم هلل تعاىل ،بل دلت على العلم
باْلزئيات ،الذي أنكره الفالسفة وغالة القدرية ،وأكفرهم السلف بذلك ،وداللتها تتبني من وجوه:
أ -أن اخللق هو اإلبداع بتقدير سابق ،متضمن تقدير املخلوقات ِف العلم قبل تكوينها.
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ب -أن خلق اخلالق مشروط بتصوره للمخلوق قبل أن خيلقه؛ ألنه خيلقه بإرادة ،واإلرادة مشروطة
بالعلم ،إذ إرادة ما ال يشعر به حمال ،وهذه -كما يقول ابن تيمية -هي الطريقة املشهورة لنظار املسلمني،
وطرد هذه الداللة على أصول السنة أن من سوى هللا تعاىل ال خيلق شيئا؛ ألنه ال حييط علما جبزئيات
أفعاله ،فال يكون خالقا هلا ،وإن كان شاعرا مريدا هلا من بعض الوجوه ،فهو فاعل هلا من ذلك الوجه.
ج  -أن علم هللا تعاىل بنفسه يستلزم علمه بسائر خملوقاته؛ باعتباره خالقا هلا ،إذ هو سببها التام،
والعلم باألصل يوجب العلم بالفرع.
د -أنه تعاىل لطيف يدرك الدقيق ،خبري يدرك اخلفي ،كما يظهر من صنعه ،وهذا هو املقتضي للعلم
باألشياء ،فيجب وجود املقتضى؛ لوجود السبب التام.
ه  -أن املخلوقات فيها من اإلحكام واإلتقان ما يستلزم علم الفاعل هلا؛ ألن العمل املتقن ميتنع
صدوره من غري العاَل.
ومن خالل هذه الوجوه تعلم داللة اآلية القاطعة على علم هللا تعاىل باْلزئيات والكليات وكل شيء؛
فإن من أقر بأن هللا تعاىل هو اخلالق ،وأنه خالق الصدور ،وما تضمنته من اخلطرات ،فكيف ختفى عليه
وهي خلقه؟

()1

.

وهذا التقرير لداللة اآلية يصح على كال التقديرين ِف إعراب (من) ِف اآلية ،فسواء قدرت مرفوعة
على الفاعلية ،فيكون املعىن :أال يعلم اخلالق الذي شأنه اخللق؟
أو قدرت منصوبة على املفعولية ،فيكون املعىن :أال يعلم الرب خملوقه ومصنوعه؟
()2

فعلى كال التقديرين فالداللة صحيحة صرحية .
يقول ابن رشد معلقا على هذا الدليل ِف اآلية:
(وجه الداللة :أن املصنوع يدل من جهة الرتتيب الذي ِف أجزائه -أعين كون صنع بعضها من أجل
بعض ،-ومن جهة موافقة مجيعها للمنفعة املقصودة لذلك املصنوع أنه َل حيدث من صانع هو طبيعة ،وإمنا
وجدت عن صانع رتب ما قبل الغاية ألجل الغاية ،فوجب أن يكون عاليما به.
مثال ذلك :أن اإلنسان إذا نظر إىل البيت فأدرك أن األساس إمنا صنع من أجل احلائط ،وأن احلائط

من أجل السقف ،تبني أن البيت إمنا وجد عن فاعل عاَل بصناعة البناء ،وهذه الصفة هي صفة قدمية ،إذ

( )1انظر :هذه الوجوه ِف جمموع الفتاوى ،355 ،354 ،60/16 :ودرء تعارض العقل والنقل،117 ،114/10 :
وشرح األصفهانية :ص 24وقد أوردت عبارات ابن تيمية بتصرف.
( )2وقد ضعف النحاس التقدير بالنصب ،كما ِف إعراب القرآن ،470/4 :بينما رجحه أبو حيان ِف البحر احمليط:
 ،300/8وانظر :الصواعق املرسلة البن القيم.492/2 :
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()1

ال جيوز عليه أن يتصف هبا وقتا ما) .

احلرام قيياما ليلن ي
احلرام وا ْهل ْدي والْقالئيد ذليك
مهر ْ
اَّلل الْك ْعبة الْب ْيت ْ
 -2قوله تعاىل﴿ :جعل م
ماس والش ْ
ٍ ي
ي
اَّلل ي علم ما يِف ال مسماو ي
ض وأ من م ي
ات وما يِف ْاأل ْر ي
يم﴾ [املائد.]97 :
لت ْعلموا أ من م ْ
اَّلل بك يل ش ْيء عل ٌ
جعل الكعبة ومتعلقاهتا مما ذكر ِف اآلية قياما للناس- ،أي :ملن كان حيرم
هذه اآلية قد صرحت بأن ْ
ذلك من العرب ويعظمه ،جعله قواما ملن ال قوام له منهم ،فهو مبنزلة الرئيس الذي حيجز قويهم عن
()2

ضعيفهم ،ومسيئهم عن حمسنهم ،وظاملهم عن مظلومهم ، -صرحت بأن ذلك له حكمة عظيمة ،وهي
العلم بأن هللا تعاىل يعلم ما ِف السماوات وما ِف األرض ،وأن هللا بكل شيء عليم ،وذلك واضح من الزم
التعليل ِف قوله تعاىل﴿ :ليت ْعلموا﴾.
ووجه الداللة هنا على علم هللا تعاىل مبصاحل خلقه ظاهر من ترتب ذلك على ما شرعه هلم ،حىت
ظهرت آثاره عليهم ،وأصبح واقعا حمسوسا لديهم.
ولكن ما وجه الداللة ِف ذلك على أنه تعاىل يعلم ما ِف السماوات وما ِف األرض ،وأنه تعاىل بكل
شيء عليم؟
جواب ذلك كما يقول ابن عاشور( :أنه تعاىل أمر ببناء الكعبة ِف زمن إبراهيم ،فلم يدر أحد يومئذ
إال أن إبراهيم اختذها مسجدا ،ومكة يومئذ قليلة السكان ،مث إن هللا أمر حبج الكعبة ،وحبرمة حرمها،
وحرمة القاصدين إليها ،ووقت للناس أشهر القصد فيها ،وهدايا يسوقوهنا إليها ،فإذا ِف مجيع ذلك صالح
عظيم ،وحوائل دون مضار كثرية بالعرب لوال إجياد الكعبة ..فكانت الكعبة سبب بقائهم ،حىت جاء هللا
باإلسالم ،فال شك أن الذي أمر ببنائها قد علم أن ستكون هنالك أمة كبرية ،وأن ستحمد تلك األمة
عاقبة بناء الكعبة ،وما معه من آثارها ،وكان ذلك متهيدا ملا علمه من بعثة حممد  فيهم ،وجعلهم محلة
()3

شريعته إىل األمم ،وما عقب ذلك من عظم سلطان املسلمني ،وبناء حضارة اإلسالم) .
فهذا وجه الداللة على أن هللا تعاىل يعلم ما ِف األرض ،وأما ما ِف السماوات فمن باب أوىل،
()4

باعتبار أهنا أقرب إليه ،وأنه تعاىل أعىن هبا .
قال ابن عاشور( :وأما داللة ذلك على أنه بكل شيء عليم :فألن فيما ثبت من هذا العلم الذي
( )1مناهج األدلة :ص.70
(( )2القيام ِف األصل مصدر قام إذا انتقل على رجليه ،ويستعار للنشاط ،ويستعار من ذلك للتدبري واإلصالح؛ ألن
شأن من يعمل عمال مهما أن ينهض له ...فالقيام هنا مبعىن الصالح والنفع) التحرير والتنوير البن عاشور:
.56/7
( )3التحرير والتنوير.60/6 :
( )4انظر :املرجع السابق.60/6 :
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تقرر ،من علمه مبا ِف السماوات وما ِف األرض ،أنواعا من املعلومات ،جليلة ودقيقة ،فالعلم هبا قبل
وقوعها ال حمالة ،فلو َل يكن يعلم مجيع األشياء َل خيل من جهل بعضها ،فيكون ذلك اْلهل معطال
جعل الكعبة قياما وما نشأ عن ذلك
لعلمه بكثري مما يتوقف تدبريه على العلم بذلك اجملهول ،فهو ما دبر ْ
()1

إال عن عموم علمه باألشياء ،ولوال عمومه ما ت تدبري ذلك املقدر) .

ورغم وضوح داللة هذه اآلية على مدلوهلا وقطعية ذلك ،إال أن أقواما من الزنادقة -كما يذكر اإلمام
ابن قتيبة رمحه هللا -أنكروا االرتباط بني أول اآلية وآخرها ،وظنوا بعماهم أن ذلك خلل ِف القرآن ،فأبانوا
بذلك عن جهل فاضح ،وحاشا القرآن أن يأتيه الباطل من بني يديه أو من خلفه ،وقد تصدى اإلمام ابن
قتيبة للرد عليهم ،فكان مما قاله جوابا على استشكاهلم هذه اآلية:
(وتأويل هذا أن أهل اْلاهلية كانوا يتغاورون ،ويسفكون الدماء بغري حقها ،ويأخذون األموال بغري
حلها ،وخييفون السبل ،ويطلب الرجل منهم الثأر فيقتل غري قاتله ،ويصيب غري اْلاين عليه ،وال يبايل من
()2

كان ،بعد أن يراه كفءا لوليه ،ويسميه :الثأر الْمنيم  ،ورمبا قتل أحدهم محيمه حبميمه ...ورمبا أسرف
ِف القتل ،فقتل بالواحد ثالثة أو أربعة وأكثر ..فجعل هللا الكعبة البيت احلرام ،وما حوهلا من احلرم،
والشهر احلرام ،واهلدي ،والقالئد ،قواما للناس ،أي :أمنا هلم ،فكال الرجل إذا خاف على نفسه ْلأ إىل
احلرم فأمن .يقول هللا عز وجل﴿ :أوَل ي روا أنما جع ْلنا حرما آ يمنا وي تخطمف النماس يمن حوهلييم أفبيالْب ي
اط يل
ْ ْ
ْ ْ ْ
اَّللي يكْفرون﴾ [العنكبوت.]67 :
ي ْؤيمنون وبيني ْعم ية م
وإذا دخل الشهر احلرام تقسمتهم ي
الرحل ،وتوزعتهم النجع ،وانبسطوا ِف متاجرهم ،وأمنوا على أمواهلم
وأنفسهم.
وإذا أهدى الرجل منهم ه ْديا ،أو قلد بغريه من حلاء شجر احلرم ،أمن كيف تصرف ،وحيث سلك.
ولو ترك الناس على جاهليتهم وتغاورهم ِف كل موضع وكل شهر لفسدت األرض ،وفين الناس،
وتقطعت السبل ،وبطلت املتاجر .ففعل هللا ذلك لعلمه مبا فيه من صالح شؤوهنم ،وليعلموا أنه كما علم
فيه اخلري هلم ،أنه يعلم أيضا ما ِف السماوات وما ِف األرض ،من مصاحل العباد ومرافقهم ،وأنه بكل شيء
()3

عليم) .
وللكعبة شأن عظيم ،من تأمل فيه َل يستغرب أن جيعلها هللا تعاىل من أعظم أدلة علمه الشامل.
يقول ابن تيمية ...( :وكذلك الكعبة ،فإهنا بيت من احلجارة ،بواد غري ذي زرع ،ليس عندها أحد
حيفظها من عدو ،وال عندها بساتني وأمور يرغب الناس فيها ،فليس عندها رغبة وال رهبة ،ومع هذا فقد
( )1التحرير والتنوير.60/6 :
( )2أي :الثأر الذي فيه وفاء طلبته ،كأنه َل يذق النوم قبل أخذه به .انظر :لسان العرب .597/12 :مادة (نوم).
( )3تأويل مشكل القرآن البن قتيبة.74 ،73 :
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حفظها باهليبة والعظمة ،فكل من يأتيها يأتيها خاضعا ذليال ،متواضعا ِف غاية التواضح ،وجعل فيها من
الرغبة ما يأتيها الناس من أقطار األرض ،حمبة وشوقا ،من غري باعث دنيوي ،وهي على هذا احلال من
ألوف السنني ،وهذا مما ال يعرف ِف العاَل لبنية غريها ...والكعبة هلا خاصة ليست لغريها ،وهذا مما حري
الفالسفة وحنوهم؛ فإهنم يظنون أن املؤثر ِف هذا العاَل هو حركات الفلك ،وأن ما بىن وبقي فقد بين بطالع
سعيد ،فحاروا ِف الكعبة ،إذ َل جيدوا ِف األشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح ،والعظمة
()1

والدوام ،والقهر والغلبة) .
وأخريا ،فلعل ما بسط ذكره ِف داللة هذه اآلية داخل ِف اآليات البينات ،املذكورة ِف قوله تعاىل:
ي
ت و يضع ليلن ي ي
يي
﴿إي من أ مول ب ي ٍ
ات مقام إيبْر ياهيم وم ْن دخله
ات ب ين ٌ
ماس للمذي بيب مكة مباركا وهدى ل ْلعال يمني * فيه آي ٌ
ْ
كان آ يمنا﴾ [آل عمران.]67 ،96 :
اَّللي كْيف ْحييي ْاأل ْرض ب ْعد م ْويهتا﴾ [الروم.]50 :
 -3قوله تعاىل﴿ :فانْظ ْر إيىل آثا ير ر ْمح ية م
هذه اآلية مسوقة أصال لالستدالل بإحياء األرض امليتة على القدرة على البعث ،فهي دليل على
صفة القدرة ،واآليات مثلها كثرية جدا ،وسنرجئ احلديث عن دالئل هذه الصفة إىل حني الكالم عن
املعاد ،فإن غالب استدالل القرآن على القدرة كان منصبا على تقرير إمكان البعث ،وقدرة هللا تعاىل عليه،
أما ما نريده هنا من اآلية فداللتها على رمحة هللا تعاىل ،حيث نبهت إىل أن ما يرى من إغاثة هللا تعاىل
لعباده بإنزال املطر بعد قنوطهم ،هو أثر حسي لرمحة هللا تعاىل ودليل عليها ،فقد سبق هذه اآلية قوله
اَّلل الم يذي ي ْريسل ي
الرياح ف تثيري سحابا ف يْبسطه يِف ال مسم ياء كْيف يشاء و ْجيعله كيسفا ف ت رى الْو ْدق خيْرج
تعاىل ﴿ :م
يم ْن يخاللييه فيإذا أصاب بييه م ْن يشاء يم ْن يعب يادهي إيذا ه ْم ي ْستْب يشرون * وإي ْن كانوا يم ْن ق ْب يل أ ْن ي ن مزل علْي يه ْم يم ْن
اَّللي[ ﴾...الروم.]50-48 :
ق ْبلي يه لمْبلي يسني * فانْظ ْر إيىل آثا ير ر ْمح ية م
وِف هذه اآلية رد قاطع على من يؤول الرمحة باإلنعام ،حيث نصت على أن اإلنعام املتمثل ِف إحياء
األرض بالنبات إمنا هو أثر من آثار رمحة هللا تعاىل ،اليت هي صفة قائمة به عز وجل ،على الوجه الالئق به
سبحانه.
 -4ما رواه أبو الشيخ األصبهاين بسنده عن أيب موسى  أن موسى عليه السالم قال له قومه:
أينام ربك؟ قال :اتقول هللا إن كنتم مؤمنني .فأوحى هللا إىل موسى عليه السالم أن خذ قارورتني فامألمها
ماء ،مث أمسكهما ،ففعل ،فنعس فنام ،فسقطتا من يده فانكسرتا ،فأوحى هللا عز وجل إىل موسى :إين
()2

كذلك أمسك السماوات واألرض أن تزوال ،ولو منت لزالتا .
ِف هذا األثر استدالل مبا هو مشاهد حمسوس من أفعال هللا تعاىل ِف هذا الكون على كمال حياته
( )1النبوات :ص.161 ،160
( )2العظمة ،425/2 :برقم )3 -119( :بتحقيق رضاء هللا املباركفوري .وأخرجه البيهقي ِف األَساء والصفات :ص.68
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وقيوميته .والتنبيه إىل هذا الدليل بضرب املثل بالقارورتني هو من جنس قياس األوىل ،فإن حاجة السماوات
واألرض إىل مدبر قيوم ال يغفل وال ينام ،أعظم من حاجة القارورتني إىل مثل ذلك.
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ثانيا :طريقة قياس األوىل
طريقة القياس هي أن اخلالق أوىل من املخلوق بالكمال ِف النفي واإلثبات ،فكل وصف كمال يثبت
للمخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه وأمكن اتصاف اخلالق به فهو أحق به ،وواجب اتصافه به ،وكل
نقص تنزه عنه غريه فهو أوىل بالتنزه عنه.
وهذا النوع من القياس هو الذي جيب َسعا وعقال استعماله ِف حق هللا تعاىل ،دون غريه ،فال جيوز ِف
هذا الشأن استعمال قياس التمثيل ،الذي يستوي فيه األصل والفرع ،وال قياس الشمول الذي يدخل فيه
طرفا القياس حتت قضية كلية تستوي أفرادها ،وذلك أن اخلالق سبحانه ليس كمثله شيء ،وهو مفارق كل
()1

املفارقة ِف صفاته للمخلوق .
وقد تض ممن هذه الطريقة كثري من نصوص الكتاب والسنة ،كما جاء استعماهلا ِف حق هللا تعاىل عند
كثري من أئمة السلف ،وَل يكن ذلك مقتصرا على باب الكمال والتنزيه هلل تعاىل ،بل جاء استعمال هذا
القياس الشرعي ِف سائر أبواب االعتقاد ،كما سيأيت.
يقول ابن تيمية( :واألقيسة العقلية -وهي األمثال املضروبة كاليت تسمى :أقيسة منطقية ،وبراهني
عقلية ،وحنو ذلك -استعمل سلف األمة وأئمتها منها ِف حق هللا -سبحانه وتعاىل -ما هو الواجب ،وهو
ما يتضمن نفيا وإثباتا بطريقة األوىل؛ ألن هللا تعاىل وغريه ال يكونان متماثلني ِف شيء من األشياء ،ال ِف
نفي وال إثبات ،بل ما كان من اإلثبات الذي ثبت هلل تعاىل ولغريه ،فإنه ال يكون إال حقا ،متضمنا مدحا
وثناء وكماال ،وهللا أحق به ،ليس هو فيه مماثال لغريه ،وما كان من النفي الذي ينفى عن هللا وعن غريه،
فإنه ال يكون إال نفي عيب ونقص ،وهللا سبحانه أحق بنفي العيوب والنقائص عنه من املخلوق ،فهذه
األقيسة العادلة ،والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة.
فأما ما يفعله طوائف من أهل الكالم ،من إدخال اخلالق واملخلوقات حتت قياس أو متثيل يتساويان
فيه ،فهذا من الشرك والعدل باهلل ،وهو من الظلم ،وهو ضرب األمثال هلل ،وهو من القياس والكالم الذي
()2

ذمه السلف وعابوه) .
ويدل قياس األوىل على صفات الكمال من طريقني :طريق الرتجيح والتفضيل ،وطريق داللة األثر
على املؤثر ،وأن واهب الكمال أحق به ،وفيما يلي بيان كل منهما:

( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل.29/1 :
( )2بيان تلبيس اْلهمية ِف تأسيس بدعهم الكالمية.536/2 :
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األول :طريق الرتجيح والتفضيل :وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق احملدث املربوب املمكن ،فإنه
يكون ثابتا للخالق ي
احملدث الواجب من باب أوىل ،فطرة وبداهة ،ال لشيء إال لكون هذا خالقا قدميا
()1

واجبا ،وذلك خملوقا حمدثا ممكنا  .وعلى هذا دلت األدلة الكثرية ،ومنها:

 -1ما ورد من ذكر املثل األعلى ِف قوله تعاىل﴿ :وله الْمثل ْاألعلى يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض وهو
ْ
احل يكيم﴾ [الروم.]27 :
الْع يزيز ْ
وقوله تعاىل﴿ :ليلم يذين ال ي ؤيمنون بي ْاآل يخرية مثل ال مسويء ويمي
احل يكيم﴾ [النحل:
َّلل الْمثل ْاأل ْعلى وهو الْع يزيز ْ
ْ
ْ

]60

فإن املراد باملثل األعلى هنا :الوصف األعلى واألكمل واألفضل ،وهو -كما يقول ابن القيم:-
(الكمال املطلق ،املتضمن لألمور الوجودية واملعاين الثبوتية ،واليت كلما كانت أكثر ِف املوصوف وأكمل،
()2

كان أعلى من غريه) .
ومما يؤيد هذا التفسري للمثل األعلى سياق اآليتني ،فقد جاء ذكر املثل ِف سورة النحل ،بعد ذكر ما
افرتاه املشركون من جعل الولد هلل تعاىل ،حيث يقول عز وجل﴿ :وجيعلون يمَّللي الْب ن ي
ات سْبحانه وهل ْم ما
ْ
يشت هون * وإيذا ب يشر أحدهم بي ْاألنْثى ظل وجهه مسودا وهو ك يظيم * ي ت وارى يمن الْقويم يمن س ي
وء ما ب يشر بييه
ْ
م ْ
ْ ْ
ٌ
ْ
ْ
اب أال ساء ما حيكمون * ليلم يذين ال ي ؤيمنون بي ْاآل يخرةي مثل ال مسويء ويمي
أميْ يسكه على ه ٍ
ون أ ْم يدسه يِف الت ر ي
َّلل
ْ
ْ
ْ
الْمثل ْاأل ْعلى﴾ [النحل.]60-57 :
فلما أثبتوا هلل -تعاىل وتقدس -الولد ِف أدىن وصفيه وهو األنثى ،رد هللا تعاىل عليهم بأن هذا حكم

سيئ باطل ،حيث جعلوا للخالق -جل وعال -ما يعتربونه نقصا ِف حقهم ومذمة ،وبني أنه -سبحانه
وتعاىل -هو األوىل بالتنزيه من كل نقص ،وباالتصاف بكل كمال ،وأن هذا هو الواجب ِف حقه ضرورة،
وأن األوىل واألحق بوصف ال مسوء والنقص هم هؤالء الذين جيعلون هلل ما يكرهونه من الصفات ،وال يؤمنون
باليوم اآلخر.
( )1انظر :شرح األصفهانية البن تيمية :ص.86
( )2انظر :الصواعق املرسلة ،1036 ،1030/3 :وقد ذكر ابن القيم أن املثلى األعلى يتضمن أربعة أمور:
 -1ثبوت الصفات العليا هلل تعاىل ِف نفس األمر.
 -2وجودها ِف العلم والتصور.
 -3ذكر صفاته ،واإلخبار عنها ،وتنزيهها عن النقص والتمثيل.
 -4عبادة املوصوف ،حبا ،وتوحيدا ،وإخالصا ..إخل.
وعلى هذه األمور خرج ما ورد عن السلف من تفسريات للمثل األعلى ،مزيال بذلك ما استشكله بعض املفسرين
من اختالف عباراهتم.
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أما آية الروم ،فقد جاء إثبات املثل األعلى فيها هلل تعاىل بعد ذكر قدرته على البعث ،واالس ي
تدالل
على ذلك بالبدء ،وأ ن من قدر على اخللق أول مرة فهو أوىل بالقدرة على اإلعادة ،قال تعاىل﴿ :وهو
اخل ْلق مثم يعييده وهو أهون علي يه وله الْمثل ْاألعلى يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
احل يكيم﴾
ض وهو الْع يزيز ْ
الم يذي ي ْبدأ ْ
ْ
ْ
ْ
[الروم.]27 :
فهذا -وهللا أعلم -كأنه من باب التعميم بعد التخصيص ،فكما أنه تعاىل كان أوىل بوصف كمال
القدرة على اخللق أول مرة ،فكذلك شأنه دائما سبحانه ،له الوصف األكمل األعظم ،وهذا هو احلكم
()1

الثابت ضرورة ِف حقه سبحانه ،ال يشاركه فيه أحد ،وال يليق به غريه .
 -2ما ورد ِف القرآن والسنة وصفا هلل -تبارك وتعاىل -على صيغة التفضيل( :أفعل) ،مثل :األكرم،
واألعلى ،وأنه تعاىل أكرب ،وأعلم ،وأبقى ،وأرحم الرامحني ،وأحكم احلاكمني ،وأحسن اخلالقني ،وخري
الغافرين ،وغريها كثري ،فهذه النصوص املصرحة بإثبات الوصف األعلى هلل -تبارك وتعاىل ،-مع ما سبق
من ذكر املثل األعلى ،ومع ما جاء من نفي التمثيل ،تكون مبثابة التقييد لسائر نصوص الصفات ،بأهنا إمنا
تكون على الوجه األكمل مطلقا ،فهي ذات داللتني:
األوىل :نفي التصور ،ونفي استلزام النقص ِف ذات الصفة.
الثانية :نفي املثيل والنظري واملشارك ِف ذلك الكمال املطلق.
يقول شيخ اإلسالم -رمحه هللا تعاىل -معلقا على أول سورة العلق( :كل واحد من ذ ْكر أنه خلق وأنه
األكرم الذي علم بالقلم يدل على هاتني الطريقتني

()2

من

()3

إثبات الصفات ،كما دلنا على الطريقة

األوىل :طريقة االستدالل بالفعل .فإن قوله﴿ :األكرم﴾ يقتضي أنه أفضل من غريه ِف الكرم ،والكرم اسم
جامع ْلميع احملاسن ،فيقتضي أنه أحق جبميع احملامد ،واحملامد هي صفات الكمال ،فيقتضي أنه أحق
باإلحسان إىل اخللق والرمحة ،وأحق باحلكمة ،وأحق بالقدرة ،والعلم واحلياة وغري ذلك.
وكذلك قوله﴿ :خلق﴾ فإن اخلالق قدمي أزيل ،مستغ ٍن بنفسه ،واجب الوجود بنفسه ،قيوم ،ومعلوم
أنه أحق بصفات الكمال من املخلوق احملدث املمكن ،فهذا من جهة قياس األوىل ،ومن جهة األثر :فإن
اخلالق لغريه ،الذي جعله حيا ،عاليما ،قادراَ ،سيعا ،بصريا ،هو أوىل بأن يكون حيا ،عاليما ،قادراَ ،سيعا،
بصريا ،واألكرم الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان ما َل يعلم ،هو أوىل أن يكون عليما ،وكذلك سائر
( )1ذكر اآللوسي ِف معىن قوله تعاىل ِف هذه اآلية﴿ :يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ :أن داللة خلقهما على عظيم القدرة أت
من داللة اإلنشاء ،فهو أدل على جواز اإلعادة ،وهلذا جعل أعلى من اإلنشاء فتأمل .اه  .روح املعاين،38/11 :
وعلى هذا تكون اآلية إشارة إىل معىن قوله تعاىل﴿ :خل ْلق ال مسماو ي
ض أ ْكب ر يم ْن خ ْل يق الن ي
ات و ْاأل ْر ي
ماس﴾ [غافر.]57 :

( )2يعين طريقة الرتجيح والتفضيل ،وطريقة داللة األثر على املؤثر.
( )3كذا ِف املطبوع ،ولعلهاِ( :ف) ،أو (لي).
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()1

صفات الكمال واحملامد) .
 -3إنكار التسوية بني صفات الكمال ومن يتصف هبا ،وبني ما يقابل ذلك من صفات النقص ومن
يتصف هبا ،كما ِف اآليات التالية:
﴿أفم ْن خيْلق كم ْن ال خيْلق أفال تذ مكرون﴾ [النحل.]17 :
اَّلل مثال عْبدا ممْلوكا ال ي ْق يدر على ش ْي ٍء وم ْن رزقْ ناه يمنما يرْزقا حسنا ف هو ي ْن يفق يمْنه يسرا وج ْهرا
﴿ضرب م
احلمد يمي
اَّلل مثال رجل ْ ي
ني أحدمها أبْكم ال ي ْق يدر على ش ْي ٍء
َّلل ب ْل أ ْكث ره ْم ال ي ْعلمون * وضرب م
ه ْل ي ْست وون ْ ْ
ي
ي
ت يخب ٍري هل يست يوي هو ومن يأْمر بيالْع ْد يل وهو على يصر ٍ
اط م ْست يقي ٍم﴾
ْ
وهو كلٌّ على م ْواله أيْنما ي وج ْهه ال يأْ ْ ْ ْ
[النحل]76 ،75 :
﴿ه ْل ي ْست يوي الم يذين ي ْعلمون والم يذين ال ي ْعلمون﴾ [الزمر.]9 :
صري * وال الظلمات وال النور * وال ي
﴿وما يست يوي ْاأل ْعمى والْب ي
احلرور * وما ي ْست يوي ْاأل ْحياء
الظل وال ْ
ْ
وال ْاأل ْموات﴾ [فاطر.]22-19 :
()2
وغريها من اآليات كثري  ،تدل على أن الرب تعاىل أكمل من كل املوجودات ،وأحق منها بصفات
الكمال ،من جهة أنه ال يستوى املتصف هبا مع اخلايل منها ،وقد علم من الفطرة ،ومن كونه تعاىل واهبا
للكمال ،وجوب اتصافه بالوصف األعلى ،وتنزيهه من األدىن ،فثبت بذلك اتصافه جبميع صفات الكمال،
على وجه ال يشاركه فيه غريه.
ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وقد بني هللا سبحانه أنه أحق بالكمال من غريه ،وأن غريه ال
يساويه ِف الكمالِ ،ف مثل قول تعاىل﴿ :أفم ْن خيْلق كم ْن ال خيْلق أفال تذ مكرون﴾ ،وقد بني أن اخللق صفة

كمال ،وأن الذي خيلق أفضل من الذي ال خيلق ،وأن من عدل هذا هبذا فقد ظلم ،وقال تعاىل﴿ :ضرب
اَّلل مثال عْبدا ممْلوكا ال ي ْق يدر على ش ْي ٍء وم ْن رزقْ ناه يمنما يرْزقا حسنا ف هو ي ْن يفق يمْنه يسرا وج ْهرا ه ْل ي ْست وون
م
احل ْمد يمَّللي ب ْل أ ْكث ره ْم ال ي ْعلمون﴾ ،فبني أن كونه مملوكا عاجزا صفة نقص ،وأن القدرة وامللك واإلحسان
ْ
اَّلل مثال
صفة كمال ،وأنه ليس هذا مثل هذا ،وهذا هلل ،وذاك ملا يعبد من دونه .وقال تعاىل﴿ :وضرب م
ني أحدمها أبكم ال ي ْق يدر على شي ٍء وهو كلٌّ على مواله أي نما ي ويجهه ال يأْ ي
رجل ْ ي
ت يخب ٍْري ه ْل ي ْست يوي هو
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ومن يأْمر بيالْع ْد يل وهو على يصر ٍ
اط م ْست يقي ٍم﴾ ،وهذا مثل آخر ،فاألول مثل العاجز عن الكالم وعن الفعل،
ْ

الذي ال يقدر على شيء ،واآلخر املتكلم اآلمر بالعدل ،الذي هو على صراط مستقيم ،فهو عادل ِف
أمره ،مستقيم ِف فعله ،فبني أن التفضيل بالكالم ،املتضمن للعدل و ي
العمل املستقيم ،فإن جمرد الكالم

( )1جمموعة الفتاوى.361 ،360/16 :
( )2انظر مثال :سورة األعراف -148 :سورة يونس - 35 :سورة طه - 89 :سورة الروم.28 :
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والعمل قد يكون حممودا ،وقد يكون مذموما ،فاحملمود هو الذي يستحق صاحبه احلمد ،فال يستوي هذا
()1

والعاجز عن الكالم والفعل) .
 -4أن الفطرة والعقل قد استقر فيهما إنكار التسوية بني صاحب الكمال ،وصاحب النقص ،روى
()2

()3

أن يقال :ال إله

اإلمام أمحد بسنده عن عدي بن حات  أن النب  سأله> :يا عدي :ما أفمرك
إال هللا؟ فهل من إله إال هللا؟ ما أفمرك أن يقال :هللا أكرب؟ فهل شيء هو أكرب من هللا عز وجل< قال:
()4

فأسلمت. ..

الطريق الثاين :إثبات الصفات من طريق داللة األثر على املؤثِر :ويراد هبذه الطريقة أن واهب

الكمال ومعطيه وفاعله أحق باالتصاف به من املوهوب املعطى ،يقول شيخ اإلسالم( :من جعل غريه على
صفة من صفات الكمال فهو أوىل باتصافه بصفة الكمال من مفعوله ،وأما صفات النقص ،فال يلزم إذا
جعل اْلاعل غريه ناقصا أن يكون هو ناقصا ،فالقادر يقدر أن يعجر غريه ،وال يكون عاجزا ،واحلي ميكنه
أن يقتل غريه ،وال يكون ميتا ،وكذلك من جعل غريه ظاليما وكاذبا ،ال يلزم أن يكون ظاملا وكاذبا؛ ألهنا
()5

صفات نقص) .
فأولوية االتصاف هنا منحصرة ِف صفات الكمال ،اليت ال نقص فيها بوجه من الوجوه.
ويقول شيخ اإلسالم عند بيانه لطرق إثبات الكمال( :وأما الطريق األخرى ِف إثبات الصفات -وهي
االستدالل باألثر على املؤثر ،وأن من فعل الكمال فهو أحق بالكمال -فهذا أكمل ،ومثاله قوله تعاىل:
اَّلل الم يذي خلقه ْم هو أشد يمْن ه ْم ق موة﴾ [فصلت.]15 :
﴿وقالوا م ْن أشد يمنما ق موة أوَلْ ي رْوا أ من م

وهكذا كل ما ِف املخلوقات من قوة وشدة تدل على أن هللا أقوى وأشد ،وما فيها من علم يدل على
أن هللا أعلم ،وما فيها من علم وحياة يدل على أن هللا أوىل بالعلم واحلياة .وهذه الطريقة يقر هبا عامة

( )1الفتاوى ،80 ،79/6 :وقد ذكر الشيخ على مثال ما سبق بعض اآليات الدالة على نقص املعبودات من دون هللا،
مستدال هبا على وجوب ضد ذلك النقص من الكمال املطلق للمعبود احلق.
( )2هو الصحايب اْلليل :عدي بن حات بن عبد هللا بن سعد بن احلشرج بن امرئ القيس بن عدي الطائي ،أبو طريف،
أسلم سنة تسع ،وقيل عشر ،وكان نصرانيا قبل ذلك ،وثبت على إسالمه ِف الردة ،وشهد فتح العراق ،وشهد
صفني مع علي ،ومات سنة 68ه  .وقد أسن .انظر :اإلصابة ِف متييز الصحبة.461 ،460/2 :
( )3أي :ما حيمل على الفرار؟ النهاية ِف غريب احلديث البن األثري اْلزري.427/3 :
( )4املسند ،378/4 :وانظر :سنن الرتمذي ،كتاب التفسري ،باب >ومن سورة فاحتة الكتاب< ،203/5 ،حديث
رقم ،)2953( :وقد حسنه األلباين كما ِف صحيح سنن الرتمذي ،20 ،19/3 :برقم.)2353( :
( )5الفتاوى.450/16 :
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()1

العقالء ،حىت الفالسفة يقولون :كل كمال ِف املعلول فهو من العلة) .
والفرق بني هذه الطريقة وطريقة الرتجيح والتفضيل هو أن األحقية بالكمال هنا من جهة أنه واهبه
()2

ومعطيه وفاعله ،أما هناك فمن جهة كونه تعاىل أفضل وأكمل من خلقه مطلقا  ،فطرة وبداهة.
ولكي يتم االستدالل هبذه الطريقة ال بد من بيان الضابط لوصف الكمال الذي ال نقص فيه بوجه
ما ،حىت ميكن االحرتاز مما هو كمال ِف حق املخلوق ،نقص ِف حق اخلالق.
وضابط ذلك هو أن يكون الوصف وصف كمال ِف ذاته ،بقطع النظر عن نسبته إىل اخلالق أو
املخلوق ،وذلك كاحلياة ،والغىن ،واإلرادة ،والرمحة ،والعلو ،وغريها ،وأن يكون ساملا من استلزام ما يناِف
بقية صفات الكمال الواجبة هلل تعاىل ،فما كان من صفات املخلوق مسلتزما إلمكان العدم ،كالوالدة،
والنمو ،فإن هللا تعاىل ينمزه عنه ملنافاته لوجوبه وقيوميته ،وكذلك ما كان مستلزما للحدوث أو الفقر،
املنافيني ألوليته وغناه ،كالنوم ،والطعام ،والشراب ،والنكاح ،وغريها ،فهذه كلها صفات كمال ِف حق
املخلوق ،يكون معيبا ناقصا عند فقدها ،لكنها مستحيلة ِف حق هللا تعاىل ،الستلزامها ما يناِف كماله
()3

الواجب .
أما األمثلة على هذه الطريقة من طرق إثبات صفات الكمال فمن أظهرها قوله تعاىل ِف قوم هود:
استكْب روا يِف ْاأل ْر ي
احل يق وقالوا م ْن أشد يمنما ق موة﴾ [فصلت .]15 :فأنكر عليهم غفلتهم
ض بيغ ْيري ْ
﴿فأما ع ٌ
اد ف ْ

أو تغافلهم عن أن الذي وهبهم القوة أوىل منهم بكماهلا.

ومما يدخل ِف هذه الطريقة دالئل القدرة ،حنو قوله تعاىل﴿ :وربك الْغ يين ذو المر ْمح ية إي ْن يشأْ ي ْذ يهْبك ْم
ي
ف يم ْن ب ْع يدك ْم ما يشاء كما أنْشأك ْم يم ْن ذ يريمية ق ْوٍم آخ يرين﴾ [األنعام.]33 :
وي ْست ْخل ْ
فإن هذا استدالل على قدرة هللا تعاىل على إنفاذ مشيئته بقياس الالحق على السابق ،فكما أنه
أنشأكم من ذرية آبائكم بعد أن َل تكونوا ،وذهب هبم واستخلفكم من بعدهم ،فهو كذلك -من باب
أوىل -قادر على أن يذهبكم ويستخلف من بعدكم قوما آخرين.
فهذا من جنس داللة األثر على املؤثر ،حيث استدل باألثر السابق ،على قدرة هللا تعاىل على
إعادته.
قال ابن القيم( :فهذا قياس جلي ،يقول سبحانه :إن شئت أذهبتكم واستخلفت غريكم ،كما
أذهبت من قبلكم واستخلفتكم ،فذكر أركان القياس األربعة :علة احلكم ،وهي عموم مشيئته وكماهلا،

( )1جمموع الفتاوى[ ،358 ،357/16 :بتصرف].
( )2انظر :الفتاوى.358/16 :
( )3انظر :األكملية ضمن جمموع الفتاوى.87/6 :
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()1

واحلكم ،وهو ذهابه هبم وإتيانه بغريهم ،واألصل وهو من كان قبلهم ،والفرع وهم املخاطبون) .
وقريب من هذا قياس القدرة على خلق عيسى من غري أب على خلق آدم -عليهما السالم -من
اَّللي كمث يل آدم خلقه يمن ت ر ٍ
اب مثم قال له ك ْن ف يكون﴾ [آل
تراب ،كما قال تعاىل﴿ :إي من مثل يعيسى يعْند م
ْ
عمران.]59 :
قال ابن القيم( :فأخرب سبحانه أن عيسى نظري آدم ِف التكوين ،جبامع ما يشرتكان فيه من املعىن
الذي تعلق به وجود سائر املخلوقات ،وهو جميئها طوعا وكرها ملشيئته وتكوينه ،فكيف يستنكر وجود
عيسى من غري أب من يقر بوجود آدم من غري أب وال أم ،ووجود حواء من غري أم؟ فآدم وعيسى
()2

نظريان ،جيمعهما املعىن الذي يصح تعليق اإلجياد واخللق به) .
وعلى ما سبق بيانه بنيت قاعدة الكمال الكربى ،اليت تنص على أن كل كمال ال نقص فيه بوجه من
الوجوه ثبت للمخلوق ،وأمكن اتصاف اخلالق به ،فهو أوىل به وجوبا.
وقولنا ِف هذه القاعدة( :ال نقص فيه بوجه من الوجوه) ،احرتاز عما هو كمال ِف حق املخلوق،
نقص ِف حق اخلالق ،وهو كل ما كان مستلزما إلمكان العدم عليه ،املناِف لوجوبه وقيوميته ،أو مستلزما
()3

للحدوث املناِف لقدمه ،أو مستلزما للفقر املناِف لغناه .
وقولنا( :وأمكن اتصاف اخلالق به) :ألن املمتنع ال حقيقة له أصال ،فضال عن أن يقال :إنه موجود
أو كمال ،وقد سبق بيان الضابط فيما ميكن وما ال ميكن ،عند بيان ضابط وصف الكمال الساَل من
النقص.
وقولنا( :إنه جيب اتصافه به) :ألن ما جاز هلل تعاىل من األوصاف فإنه يكون واجبا له ،حيث إنه ال
يتوقف على غريه ،إذ لو توقف على غري َل يكن موجودا إال به ،فإن كان خملوقا لزم الدور القبلي املمتنع،
وإن كان واجبا آخر قدميا بنفسه ،قيل :إن كان أحد هذين هو املعطي للكمال دون العكس فهو الرب
واآلخر عبده.
فإن قيل :بل كل منهما ي
يعطي لآلخر الكمال :لزم الدور ِف التأثري وهو باطل.
وإن قيل :كل واحد له آخر يكمله إىل غري هناية :لزم التسلسل ِف املؤثرات ،وهو باطل بالضرورة
واتفاق العقالء.
وإذا كان كماله بنفسه ال يتوقف على غريه :كان الكمال له واجبا بنفسه ،وامتنع ختلف شيء من

( )1إعالم املوقعني.185/1 :
( )2إعالم املوقعني.181/1 :
( )3انظر :األكملية ضمن جمموع الفتاوى البن تيمية.87/6 :
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()1

الكمال عنه :بل ما جاز له من الكمال وجب له .
ومن جنس االستدالل بقياس األوىل :ما جاء ِف السنة من إثبات إمكان رؤية هللا -تبارك وتعاىل-
مع نفي اإلحاطة ،فقد جاء ِف حديث أيب رزين العقيلي الطويل فيما رواه عبد هللا بن اإلمام أمحد بسنده:
قول النب  ...> :فتنظرون إليه وينظر إليكم ،قلت :يا رسول هللا ،كيف وحنن ملء األرض ،وهو
شخص واحد ،ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال> :أنبئك مبثل ذلك ِف آالء هللا عز وجل :الشمس والقمر آية
منه صغرية ،وتروهنما ساعة واحدة ويريانكم ،وال تضامون ِف رؤيتهما ،ولعمر إل هك هلو أقدر على أن
()2

يراكم وترونه من أن تروهنما ويريانكم وال تضامون ِف رؤيتهما< .
وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أيب رزين قال :قلت :يا رسول هللا ،أكلنا يرى ربه يوم القيامة؟
()3

قال> :أكلكم يرى القمر خمليا به؟ قال :قلنا :نعم .قال :هللا أعظم< .
فهذا قياس أولوي صريح ،حيث بني أن إمكانية رؤية هللا تعاىل من كل واحد من عباده أوىل من
إمكان رؤيتهم للقمر دون ضيم وعناء؛ ألن األعظم واألكرب أوىل أن يرى مما هو دونه.
أما استخدام قياس األوىل ِف مسألة التفريق بني الرؤية وبني اإلحاطة واإلدراك ،فقد جاء ِف األثر أن
عكرمة أو ابن عباس قاس رؤية هللا تعاىل مع عدم اإلدراك على رؤية السماء مع عدم إدراكها ،قياسا أولويا،
كما ذكر السيوطي أن ابن جرير ،وابن أيب حات ،وابن مردويه أخرجوا عن عكرمة عن ابن عباس قوله:
>إن النب  رأى ربه .فقال له رجل عند ذلك :أليس قال هللا﴿ :ال ت ْد يركه ْاألبْصار﴾ [األنعام،]103 :
()4
فقال له عكرمة :ألست ترى السماء؟ قال :بلى .قال :فكلمها ترى؟< .

( )1انظر :األكملية البن تيمية .ضمن جمموع الفتاوى.79-77/6 :
( )2جزء من حديث طويل رواه عبد هللا بن أمحد ِف زوائده على املسند ،14 ،13/4 :وِف السنة 489-485/2 :رقم
( ،)1120وقال حمققه :إسناده ضعيف .وابن أيب عاصم ِف السنة :ص ،289 ،286برقم ( )636قال األلباين
ِف ظالل اْلنة ِف خترج السنة البن أيب عاصم :إسناده ضعيف ،انظر :ص.289 ،231
وذكر ابن القيم أن هذا حديث كبري مشهور ،جاللة النبوة بادية على صفحاته ،تنادي عليه بالصدق ،وأنه صححه
بعض احلفاظ ،وذكر من خرجه من األئمة ،كالطرباين ،واألصبهانيني :أيب الشيخ ،وأيب نعيم ،وابن مردويه ،وابن
منده ،وغريهم ،وأهنم قابلوه بالقبول ،وتلقوه بالتصديق والتسليم ،وذكر قول ابن منده :روى هذا احلديث حممد بن
إسحاق الصغاين ،وعبد هللا بن أمحد بن حنبل ،وغريمها ،وقرؤوه بالعراق جبمع العلماء وأهل الدين ،وَل ينكره أحد
منهم ،وَل يتلكم ِف إسناده ،وكذلك رواه أبو زرعة وأبو حات على سبيل القبول .انظر :زاد املعاد البن القيم:
 ،678 ،677/3وحادي األرواح له ،171-167 :وخمتصر الصواعق املرسلة :ص.380 ،379
( )3املسند :ص 147برقم )1094( :وابن أيب عاصم ِف السنة :ص 200رقم ( )459وقال األلباين :حديث حسن.
( )4انظر :الدر املنثور ،69/3 :وَل أجده ِف تفسري ابن جرير آلية األنعام ،وقد ذكر هذا األثر ابن تيمية ِف درء تعارض
العقل والنقل ،237/1 :على أن املستدل هو ابن عباس ال عكرمة ،وهللا أعلم.
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فهذا االستدالل من أئمة السلف بقياس األوىل ،على إمكان الرؤية دون اإلحاطة واإلدراك ،إذ إمكان
ذلك ِف حق املخلوق يدل على إمكانه ِف حق اخلالق من باب أوىل.
ومما جاء ِف السنة من استعمال القياس ِف إثبات قدرة الرب تعاىل :ما روى البخاري بسنده عن ٍ
أنس
 أن رجال قال :يا نب هللا ،كيف حيشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال النب > :أليس الذي
()1

أمشاه على الرجلني ِف الدنيا قادرا على أن ميشيه على وجهه يوم القيامة؟< قال قتادة :بلى وعزة ربنا .
واألولوية هنا ِف قياس القدرة الالحقة على السابقة ،ال ِف كيفية املشي.
وذكر عن ابن عباس أنه قاس تكليم هللا تعاىل عباده يوم القيامة ِف ساعة واحدة ،على رزقهم ِف
()2

ساعة واحدة .

( )1الصحيح ،كتاب التفسري ،باب قوله تعاىل :الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم ...اآلية 1784/4 :رقم
( .)4482وانظر صحيح مسلم ،كتاب صفات املنافقني وأحكامهم ،باب حيشر الكافر على وجهه،1714/4 .
 1715برقم (.)2806
( )2ذكره ابن تيمية ِف الفتاوى.133/5 :
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ثالثا :إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها
إن إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها طريقة متكاملة مع سابقتها ،والفرق بينهما أن السابقة
يستدل فيها على ثبوت صفات الكمال بطريق األوىل من جهة اإلثبات ،وأن اخلالق واهب الكمال أوىل
بكل كمال فطرة وبداهة ،وأما هنا :فاملقصود أن هللا تعاىل لو َل يكن موصوفا بإحدى الصفتني املتقابلتني
للزم اتصافه باألخرى ،فلو َل يوصف باحلياة لوصف باملوت ،ولو َل يوصف بالسمع لوصف بالصمم ،ولو
َل يوصف بالبصر لوصف بالعمى ،ولو َل يوصف بالكالم لوصف باخلرس ،ولو َل يوصف بأنه مباين
()1

للعاَل لكان داخال فيه ،فس ْلب إحدى الصفتني املتقابلتني عنه يستلزم ثبوت األخرى .
وقد علم من الطريقة السابقة وجوب اتصافه بالوصف األعلى ،فعلم من جمموع هاتني الطريقتني
وجوب اتصافه بأكمل الوصفني املتقابلني:
ومن أمثلة هذه الطريقة ِف القرآن والسنة :النصوص اليت تبطل ألوهية األصنام واألوثان ،وكل ما عبد
من دون هللا تعاىل ،بداللة اتصافها بصفات النقص.
فكل نقص جعل دليال على بطالن ألوهية املتصف به فإنه جيب تنزيه هللا تعاىل عنه ،وإثبات كمال
ضده له ،وذلك كوصف األصنام بأهنا أموات ،ال تسمع ،وال تبصر ،وال تنفع ،وال تضر ،وال متلك ،وال
تعقل ،وال هتدي ،وال تبطش ،وال تنصر ،وال تنتصر ،وال متشي ،وغري ذلك من العيوب والنقائص ،فهذه
كلها تدل على ثبوت ما يقابلها من صفات الكمال لإلله احلق -سبحانه وتعاىل.-
وسيأيت التنبيه على كثري من األمثلة من الكتاب والسنة على هذه املسألة ،عند الكالم على أدلة
توحيد العبادة ،وذلك كقوله تعاىل ِف عجل بين إسرائيل﴿ :أفال ي رْون أمال ي ْريجع إيلْي يه ْم ق ْوال وال ميْليك هل ْم
ضرا وال ن ْفعا﴾ [طه ،]89 :قال ابن القيم( :فجعل امتناع صفة الكالم والتكليم ،وعدم ملك الضر والنفع
دليل عدم اإلل هية ،وهذا دليل عقلي َسعي على أن اإلل ه ال بد أن يكلم ويتكلم ،وميلك لعابده الضر
()2

والنفع ،وإال َل يكن إل ها) .

ي
ي
ٍ ي
ني ي ب ي
صرون يهبا أ ْم هل ْم آذا ٌن
وكقوله تعاىل﴿ :أهل ْم أ ْرج ٌل ميْشون هبا أ ْم هل ْم أيْد ي ْبطشون هبا أ ْم هل ْم أ ْع ٌ ْ
ي ْسمعون يهبا﴾ [األعراف ،]195 :قال ابن القيم( :فجعل سبحانه عدم البطش والسمع والبصر دليال على

عدم إل هية من عدمت فيه هذه الصفات ،فالبطش واملشي من أنواع األفعال ،والسمع البصر من أنواع
( )1انظر :التدمرية البن تيمية :ص ،151وقد أورد ابن تيمية اعرتاضا للنفاة على هذه الطريقة ،ورد عليه ردا مفصال،
انظر :التدمرية :ص ،164-151والفتاوى له ،88/6 :وما بعدها.
( )2الصواعق املرسلة.914/3 :
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الصفات ،وقد وصف سبحانه نفسه بضد صفة أرباهبم ،وبضد ما وصفه به املعطلة واْلهمية ،فوصف
نفسه بالسمع والبصر والفعل واليدين واجمليء واإلتيان ،وذلك ضد األصنام ،اليت جعل امتناع هذه الصفات
()1

عليها منافيا إلل هيتها) .
وقد احتج اإلمامان عثمان بن سعيد الدرامي وابن خزمية هبذه اآلية على ثبوت صفات الرجل واليد
()2

والعني والسمع هلل عز وجل على أهنا صفات كمال .
وَل يذكرا األذن ،لعدم ثبوهتا ِف نص صريح ،وال يلزم من ثبوهتا آلة للسمع ِف حق املخلوق أن تكون
كذلك للخالق ،إذ صفة املخلوق غري صفة اخلالق ،كما أن ذاته غري ذاته ،ولوازم صفة املخلوق ال تلزم
صفة اخلالق.
أما العني واليد فقد صرح هبما القرآن والسنة ،و ي
الرجل قد صرحت هبا السنة ،كما ِف احلديث الذي
رواه البخاري بسنده عن أيب هريرة  أن النب  قال> :حتاجت اْلنة والنار <...فذكر احلديث وفيه:
()3

>فأما النار فال متتلئ ،حىت يضع رجله ،فتقول :قط قط قط <...احلديث .
وهذا من احتياط أئمة السلف ِف إثبات الصفات ،لكن الذي يظهر أنه يلزم من االستدالل هبذه
اآلية على ثبوت الرجل واليد والعني طرد ذلك ِف األذن ،وإال َل يكن لآلية داللة مستقلة على هذه
الصفات ،وهللا أعلم.
واإلمام أمحد عاب على اْلهمية تشبيههم هللا تعاىل باألصنام ِف نفي الكالم واحلركة عنه ،وعبارته:
(فقد أعظمتم على هللا الفرية ،حني زعمتم أنه ال يتكلم ،فشبهتموه باألصنام اليت تعبد من دون هللا ،ألن
()4

األصنام ال تتكلم وال تتحرك وال تزول من مكان إىل مكان) .

()5

فإن احتملت عبارته هذه إثبات احلركة والنقلة هلل تعاىل ،كما فهم شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،فهذا
جار على طريقة إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها ،وأن كل نقص دل على بطالن ألوهية املتصف
به ،فالواجب إثبات كمال ضده لإلل ه احلق سبحانه ،ولو َل يرد صرحيا ،كما هو احلال ِف احلركة.
ونظري هذا استدالل بعض العلماء على إثبات العينني هلل تعاىل مبا رواه اإلمام البخاري بسنده عن ابن
عمر رضي هللا عنهما أن النب  قال> :إن هللا ال خيفى عليكم ،إن هللا ليس بأعور -وأشار إىل عينه-
( )1الصواعق املرسلة.915/3 :
( )2انظر :الرد على بشر املريسي لإلمام الدارمي ،ضمن جمموعة عقائد السلف ،402 :وكتاب التوحيد البن خزمية:
.202/1
( )3الصحيح ،كتاب التفسري ،باب قوله تعاىل﴿ :وت قول هل يمن م يز ٍ
يد﴾ )1836/4( ،حديث رقم.)4569( :
ْ ْ
( )4الرد على الزنادقة واْلهمية :ص ،36الطبعة السلفية1393 ،ه .
( )5انظر :شرح حديث النزول :ص.419
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()1

وإن املسيح الدجال أعور العني اليمىن< .
ومعلوم أن تثنية العينني هلل تعاىل َل يصرح هبا ِف القرآن ،وال ِف صحيح السنة ،وإمنا ذكرت ِف
()2

حديث ضعيف .
وهكذا فكل وصف استلزم القدح ِف الكمال الواجب لإلله احلق ،فالواجب إثبات كمال ضده له،
كما أن كل وصف يقدح سلبه ِف ألوهية فاقده ،فالواجب إثباته لإلله احلق ،لكن يبقى أمر تسميته والتعبري
عنه توقيفيا ،سدا لذريعة القول على هللا بال علم ،فال يوصف بالعقل مثال ،وال ينفى عنه ،بل يعرب باحللم،
املؤدي ملعناه ،مع ورود النقل به ،وكذا اْلسدية واْلسمية ،ال ينفى وال يثبت ،ويستغىن عنه بالصمد ،وهل مم

جرا.

يقول ابن تيمية( :والكبد والطحال وحنو ذلك هي أعضاء األكل والشرب ،فالغين املنزه عن ذلك منزه
عن آالت ذلك ،خبالف اليد فإهنا للعمل والفعل ،وهو -سبحانه وتعاىل -موصوف بالعمل والفعل ،إذ
()3

ذلك من صفات الكمال ،فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن ال يقدر على الفعل) .
ويقول أيضا( :ومثل هذا ِف القرآن متعدد ،من وصف األصنام بسلب صفات الكمال ،كعدم التكلم
والفعل ،وعدم احلياة ،وحنو ذلك مما يبني أن املتصف بذلك منتقص معيب ،كسائر اْلمادات ،وأن هذه
الصفات ال تسلب إال عن ناقص معيب ،وأما رب اخللق الذي هو أكمل من كل موجود ،فهو أحق
املوجودات بصفات الكمال ،وأنه ال يستوي املتصف بصفات الكمال والذي ال يتصف هبا ،وهو يذكر أن
اْلمادات ِف العادة ال تقبل االتصاف هبذه الصفات.
فمن جعل واجب الوجود ال يقبل االتصاف فقد جعله من جنس األصنام اْلامدة ،اليت عاهبا هللا
()4

تعاىل وعاب عابديها) .
وهبذه الطريقة ميكن إقامة الدليل العقلي الشرعي على علو هللا تعاىل على خلقه ،ومباينته هلم ،حيث
كانت جهة العلو أشرف اْلهات ،واالتصاف هبا اتصافا بأكمل الوصفني املتقابلني ،فوجب إثباهتا هلل
ي
صنع على عْي يين﴾ 2695/6 ،حديث رقم .)6972( :وانظر:
( )1الصحيح ،كتاب التوحيد ،باب قول هللا تعاىل ﴿ولت ْ
كتاب األربعني ِف دالئل التوحيد أليب إَساعيل اهلروي :ص ،65 ،64بتحقيق الدكتور علي الفقيهي ،ورد الدارمي
على بشر املريسي ،ضمن عقائد السلف :ص ،401والصواعق املرسلة البن القيم ،259-256/1 :وشرح كتاب
التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد هللا الغنيمان.282 ،281/1 :
( )2ومتنه> :إن العبد إذا قام ِف الصالة قام بني عيين الرمحن ،<...رواه العقيلي ِف الضعفاء الكبري ،71 ،70/1 :وِف
سنده إبراهيم بن يزيد اخلوزي ،مرتوك احلديث ،وانظر الصواعق املرسلة ،258-256/1 :احلاشية.
( )3التدمرية :ص.144 ،143
( )4األكملية ،ضمن جمموع الفتاوى .83 ،82/6 :وانظر.223/5 :
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()1

تعاىل دون ما يقابلها من وصف املسامتة أو السفول ،الذي هو وصف نقص .
وقد قال هللا تعاىل ِف املشركني﴿ :أيم ماختذوا آ يهلة يمن ْاأل ْر ي
ض ه ْم ي ْن يشرون﴾ [األنبياء ،]21 :فأملح
بقوله ﴿ :يمن ْاأل ْر ي
ض﴾ إىل صفة نقص ال تليق باإلل ه احلق ،فدل على وجوب اتصافه بضدها وهو وصف
()2

العلو ِف السماء .

ومن النصوص الدالة على هذه الطريقة :النصوص اليت تنفي التساوي بني الوصفني املتقابلني ،كقوله
تعاىل﴿ :ه ْل ي ْست يوي الم يذين ي ْعلمون والم يذين ال ي ْعلمون﴾ [الزمر ،]9 :وقوله تعاىل﴿ :وما ي ْست يوي ْاأل ْعمى
صري * وال الظلمات وال النور * وال ي
والْب ي
احلرور﴾ [فاطر ،]21-19 :ففي هذا بيان أن العاَل
الظل وال ْ
()3

أكمل ممن ال يعلم ،وأن البصري أكمل ،والنور أكمل ،والظل أكمل ،وحينئذ فاملتصف به أوىل بالكمال .

( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل.6 ،5/7 :
( )2هذا على أحد التقديرين ِف متعلق اْلار واجملرور.
( )3انظر :األكملية ضمن الفتاوى.81/6 :
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املبحث الثاين
أدلـة التنزيه

يراد بالتنزيه االبتعاد باملنمزه عما ال يليق به ،وما يراد بيان تنزيه هللا تعاىل عنه هنا يعود إىل أمرين:
األول :التنزيه عن العيب والنقص املضاد للكمال(.)1
يدل عليه مجلة سائر دالئل الكمال املتقدمة ،باعتبار أهنا تدل على ثبوت الكمال ،وانتفاء ما
يضاده ،كما أن األدلة املثبتة لكل وصف من أوصاف الكمال تدل على انتفاء ما يضاد هذا الوصف من
العيوب والنقائص ،فدالئل القدرة -مثال -تدل على تنزه هللا تعاىل عن التعب واللغوب واإلعياء والعجز
وغري ذلك مما يناِف كمال القدرة ،وكذلك دالئل صفة احلياة ،تدل على تنزل هللا تعاىل عن النوم ،واملوت،
و ي
السنة ،والغفلة ،وسائر األوصاف املنافية لكمال حياته وقيوميته ،وهكذا دالئل العلم ،تدل على انتفاء
اْلهل ،والنسيان ،وسائر ما يناِف كمال العلم ،ودالئل الغىن تدل على تنزهه عن الطعام والشراب ،والنكاح
والولد ،وسائر ما يلزم منه االفتقار إىل غريه؛ ملنافاة ذلك لكمال غناه -سبحانه وتعاىل.-
وهذه الدالالت راجعة أصال إىل الرتابط التام بني التنزيه والكمال ِف حق هللا تعاىل؛ فإن النفي ِف
عدم ال حممدة فيه ،وإمنا املقصود بالنفي إثبات
حق هللا تعاىل ليس مقصودا لذات النفي ،إذ النفي احملض ٌ
()2

كمال ضد الوصف املنفي  ،فهو نفي متضمن لإلثبات ،فينتج عن ذلك أن ما دل على اإلثبات فإنه
يدل على النفي ،وما دل على النفي فإنه يدل على اإلثبات.
وعلى هذا النحو تقوم الداللة العامة عل ى التنزيه العام هلل تعاىل ،والنفي اجململ لكل وصف ال يليق به
سبحانه.
يقول ابن تيمية مبينا داللة قياس األوىل على التنزيه:
(الواجب أن يكون أ فضل األنواع وأكملها هلل ،وما فيها نقص وعيب فاملخلوق أحق هبا من اخلالق،
إذ كل كمال ِف املخلوق فهو من خالقه ،فيمتنع أن يكون األنقص خلق األكمل ...وميتنع اتصاف
( )1انظر :تفسري سورة العلق البن تيمية ضمن جمموع الفتاوى.363/16 :
( )2انظر :التدمرية البن تيمية :ص ،141 ،57ومنهاج السنة له319/2 :؛ حيث يقول( :وهذا أصل مستمر ،وهو أن
العدم احملض الذي ال يتضمن ثبوتا ،ال مدح فيه وال كمال ،فال ميدح الرب نفسه به ،بل وال يصف به نفسه ،وإمنا
يصفها بالنفي املتضمن معىن ثبوتيا ،كقوله تعاىل﴿ :ال تأْخذه يسنةٌ وال ن ْوٌم﴾ [البقرة .)]255 :وبذلك نبه الشيخ -
رمحه هللا تعاىل -إىل أن نفي إمكان رؤية الباري تعاىل ال يتضمن صفة مدح.
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األكمل بالنقائص ،واتصاف األنقص بالكماالت ،وهلذا يوصف سبحانه بأنه األكرم واألكرب واألعلى،
وأنه أرحم الرامحني ،وخري احلاكمني ،وخري الغافرين ،وأحسن اخلالقني ،فال يوصف قط إال مبا يوجب
اختصاصه بالكماالت ،واملمادح واحملاسن اليت ال يساويه فيها غريه ،فضال عن أن يكون لغريه النوع
الفاضل وله النوع املفضول ...فهذه الطريقة -وهي أن ما يستحقه املخلوق من الكمال الذي ال نقص فيه
فاخلالق أوىل به ،وما ينزه عنه املخلوق من العيوب املذمومة فاخلالق تعاىل أوىل بتنزيهه من كل عيب وذم-
()1

من أبلغ الطرق الربهانية) .
ومما ينزه هللا تعاىل عنه من هذا الباب:
 -1الولد والصاحبة.

نسبة الولد إىل هللا تعاىل نقص ورد نفيه ،وتنزيه هللا عنه تفصيال ،على خالف قاعدة> :النفي
()2

اجململ< اليت غلبت على التنزيهات ِف القرآن ؛ وذلك أن الكفار من أهل الكتاب واملشركني قد افرتوا
على هللا الكذب ،ووصفوه مبا ال يليق به سبحانه ،وأثاروا ِف ذلك الشبه املضلة ،فكان ال بد من ختصيص
مقاالهتم بالرد والتفنيد ،واإلبطال والتنديد ،ومن أقبح هذه االفرتاءات على هللا تعاىل وأظهرها كفرا وتنقصا
لرب العاملني نسبتهم اختاذ الولد إليه﴿ ،سْبحانه وت عاىل ع مما ي قولون علوا كبيريا﴾ [اإلسراء.]43 :

وقد تقاَست هذه املقالة طوائف من املشركني ومن أهل الكتاب ،كما حكى هللا تعاىل عنهم ِف
ت النمصارى الْم يسيح ابن مي
ت الْي هود عزي ر ابن مي
اَّلل وقال ي
مواضع كثرية من كتابه كما ِف قوله﴿ :وقال ي
اَّلل ذليك
ْ
ٌْ ْ
ق وهلم بيأفْ و ياه يهم يض ي
اَّلل أ مىن ي ْؤفكون﴾ [التوبة ،]30 :وقال تعاىل
اهئون ق ْول الم يذين كفروا يم ْن ق ْبل قات لهم م
ْ
ْ ْ
اَّلل وإينمه ْم لك ياذبون﴾ [الصافات،]152 ،151 :
عن املشركني﴿ :أال إينمه ْم يم ْن إيفْ يك يه ْم لي قولون * ولد م
()3

واآليات ِف هذا كثرية .

وخلطورة هذه الفرية العظيمة من جهة كوهنا إحلادا ِف صفات الرب تعاىل وتنقصا له ،ومن جهة ما
رتب عليها من عبادة الولد املزعوم ،فقد أبطلها هللا تعاىل بأدلة متنوعة ،أعظمها:
اَّلل
أ -منافاة اختاذ الولد لكمال غناه -سبحانه وتعاىل ،-وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :قالوا ماختذ م
ولدا سبحانه هو الْغ يين له ما يِف ال مسماو ي
ات وما يِف ْاأل ْر ي
ض﴾ [يونس .]68 :وذلك أن الولد يلزم من اختاذه
ْ
احلاجة واالفتقار؛ فإن الولد يتخذه املتخذ حلاجته إىل معاونته ،كما يتخذ املال ،فإن الولد إذا اشتد أعان
( )1النبوات :ص 343 ،342بتصرف.
( )2انظر :هذه القاعدة ِف التدمرية البن تيمية :ص 8وما بعدها ،حيث نبه إىل أن طريقة الرسل اليت جاء هبا القرآن ِف
صفات هللا تعاىل هي اإلثبات املفصل لصفات الكمال ،والنفي اجململ لصفات النقص ،خبالف طريقة اْلهمية ومن
وافقهم.
( )3انظر :مثال :البقرة ،116 :ويونس ،68 :والنحل ،75 :والكهف ،18 :ومرمي ،88 :واألنبياء.26 :
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والده ،وكذلك فإن الوالدة تكون بغري اختيار الوالد ،والرب ميتنع أن حيدث شيء بغري اختياره ،كما أن
()1

اختاذ الولد هو عوض عن الوالدة ملن َل حتصل له ،فهو أنقص من الوالدة .
وملا كانت الوالدة هبذه املثابة من منافاة غناه سبحانه تكرر ِف القرآن جميء تقرير أن هللا تعاىل إذا أراد
شيئا فإمنا يقول له :كن؛ فيكون ،بعد تنزيهه عن الولد ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ما كان يمَّللي أ ْن ي ت ي
مخذ يم ْن ول ٍد
سْبحانه إيذا قضى أ ْمرا فيإممنا ي قول له ك ْن ف يكون﴾ [مرمي ،35 :وحنوها ِف البقرة.]117 ،116 :
ب -أن اختاذ الولد ٍ
مناف ألحدية هللا وصمديته ،روى البخاري بسنده عن أيب هريرة  عن النب
 قال:
>قال هللا :كذبين ابن آدم وَل يكن له ذلك ،وشتمين وَل يكن له ذلك ،فأما تكذيبه إياي فقوله :لن
يعيدين كما بدأين ،وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته ،وأما شتمه إياي فقوله :اختذ هللا ولدا ،وأنا
()2

األحد الصمدَ ،ل ألد وَل أولد ،وَل يكن يل كفؤا أحد< .
ففي هذا احلديث بيان أن اختاذ الولد مناف ألحدية هللا تعاىل وصمديته ،فلذلك كان شتما هلل تعاىل،
وانتقاصا لقدره.
ج  -امتناع الولد المتناع الوالدة عليه سبحانه ،ولو كان جائزا على هللا تعاىل اختاذ الولد ملا كان ذلك
الولد إال من طريق التبين واالصطفاء ،المتناع الوالدة عليه -سبحانه وتعاىل ،-ولوقع االصطفاء إذ ذاك
على أشرف املخلوقات ،وأليقها هبذا املقام ،ولكان موصوفا بالذكورة دون األنوثة ،ال كما تزعمون من نسبة
البنات إىل هللا تعاىل.
ي
صطفى يممما
هذا االحتجاج هو -وهللا أعلم مبراده -مضمون قوله تعاىل﴿ :ل ْو أراد م
اَّلل أ ْن ي تمخذ ولدا ال ْ
احد الْق مهار﴾ [الزمر ،]4 :وِف معناه قوله تعاىل﴿ :لو أرْدنا أ ْن ن ت ي
خيْلق ما يشاء سبحانه هو ا مَّلل الْو ي
مخذ
ْ
ْ
هلوا( )3ال مخت ْذناه يمن لدنما إي ْن كنما ف ي
اعليني﴾ [األنبياء .]17 :أي( :لو أراد هللا أن يفعل هذا لكان يصطفي
ْ
ْ
لنفسه ،وجيعل هذا الولد املتخذ من اْلوهر األعلى السماوي ،املوصوف باخللوص والنقاء من عوارض
()4

البشر ،اجملبول على الثبات والبقاء ،ال من جوهر هذا العاَل الفاين الدائر  ،الكثري األوساخ واألدناس
()5

واألقذار) .
د -أن الوالدة ال تكون إال من اثنني ،وهللا سبحانه ال صاحبة له ،فأىن يكون له ولد؟ قال تعاىل:
( )1انظر :النبوات البن تيمية :ص.30 ،29
( )2الصحيح ،كتاب التفسري ،سورة اإلخالص )1903/4( ،حديث رقم.)4691( )4690( :
( )3املراد باللهو هنا :الزوجة والولد ،انظر :جامع البيان للطربي.10/17 :
(َ )4ل أفهم مراده هبذه الكلمة ،ولعلها :الداثر ،مبعىن :الدارس ،راجع أساس البالغة للزخمشري :ص.183
( )5الصواعق املرسلة.481/2 :
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﴿وجعلوا يمي
اْلي من وخلقهم وخرقوا له بنيني وب ن ٍ
ات بيغ يري يع ْل ٍم سبحانه وت عاىل ع مما ي ي
صفون * ب يديع
َّلل شركاء ْ
ْ
ْ
ْ
ٍ
ٍ ي
ال مسماو ي
ي
ي
ات و ْاأل ْر ي
يم﴾ [االنعام:
ض أ مىن يكون له ول ٌد وَلْ تك ْن له صاحبةٌ وخلق ك مل ش ْيء وهو بك يل ش ْيء عل ٌ
.]101 ،100
فبني سبحانه أنه مبدع السماوات واألرض ،واإلبداع خلق الشيء على غري مثال سابق ،خبالف
التولد الذي يقتضي تناسب األصل والفرع وجتانسهما ،واإلبداع خلق الشيء مبشيئة اخلالق وقدرته،
وباستقالل اخلالق به وعدم شريك له ،والتولد ال يكون إال جبزء من املوليد ،بدون مشيئته وقدرته ،وال يكون
إال بانضمام أصل آخر إليه.
يقول ابن تيمية معلقا على هذه اآلية:
(فنفى التولد عنه المتناع التولد من شيء واحد ،وأن التولد إمنا يكون بني اثنني ،وهو سبحانه ال
صاحبة له ،وأيضا فإنه خلق كل شيء ،وخ ْلقه لكل شيء يناقض أن يتولد عنه شيء ،وهو بكل شيء

عليم ،وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعال بإرادته ،فإن الشعور فارق بني الفاعل باإلرادة والفاعل
بالطبع ،فيمتنع مع كونه عاملا أن يكون كاألمور الطبيعية اليت تتولد عنها األشياء بال شعور ،كاحلار والبارد،
()1

فال جيوز إضافة الولد إليه بوجه سبحانه) .
وهذه احلجة كما تبطل زعم املشركني والنصارى ،فهي كذلك تبطل دعوى الفالسفة أن العقول
()2

والنفوس صدرت عن هللا تعاىل .
ه  -وِف خصوص نسبة املشركني البنات إىل هللا تعاىل مع كوهنم يرون الذكور أكمل الوصفني فإن
القرآن حيتج عليهم بقياس األوىل ،تبعا لقاعدة الكمال املبينة آنفا ،فيقول تعاىل عنهم﴿ :وجيعلون يمي
َّلل ما
ْ
يكْرهون وت ي
احل ْسىن﴾ [النحل ،]62 :ويقول تعاىل﴿ :ألكم ال مذكر وله ْاألنْثى
صف ألْ يسنت هم الْك يذب أ من هلم ْ
* تيْلك إيذا قي ْسمةٌ يضيزى﴾ [النجم.]22 ،21 :
قال ابن تيمية( :وكان املشركون يقولون :إن املالئكة بنات هللا ،كما حكى هللا ذلك عنهم بقوله:
﴿وجعلوا الْمالئيكة الم يذين ه ْم يعباد المر ْمح ين إيناثا﴾ [الزخرف ،]19 :وهم مع هذا جيعلون البنات نقصا
وعيبا ،ويرون الذكر كماال ،فقال هلم :كيف تصفون ربكم بأنقص الوصفني ،وأنتم مع هذا ال ترضون هذا
ألنفسكم؟ فهذا احتجاج عليهم بطريق األوىل ِف بطالن قوهلم :إن له البنات وهلم البننيَ ،ل حيت مج بذلك

( )1الرد على املنطقيني :ص ،219وانظر درء تعارض العقل والنقل له 369/7 :وما بعدها.
( )2انظر :الرد على املنطقيني البن تيمية :ص ،219أما نظرية الصدور أو الفيض عند الفالسفة فتقوم على أن
املوجودات صدرت عن هللا ،كما يفيض النور عن الشمس ،وذلك على مراتب متدرجة ،وأول القائلني هبا من
القدماء :أفلوطني ،ومن اإلسالميني :الفارايب وابن سينا .انظر :النجاة البن سينا ،288 :وما بعدها ،واملوسوعة
الفلسفية العربية .664 ،663/1 :مادة (فيض).
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()1

على نفي الولد مطلقا ،كما يقول من يفرتي على القرآن) .
ي
ي
ي ي
ي
يم * أوم ْن ي نشمأ يِف
وقال تعاىل﴿ :وإذا بشر أحده ْم مبا ضرب للمر ْمح ين مثال ظ مل و ْجهه م ْسودا وهو كظ ٌ
اخليص يام غْي ر مبي ٍ
ني﴾ [الزخرف.]18 ،17 :
احليْلي ية وهو يِف ْ
ْ
قال ابن القيم( :فأشار بتنشئتهن ِف احللية إىل أهنن ناقصات ،فيحتجن إىل حلية يكملن هبا ،وأهنن
احليْلي ية﴾ تعريضا مبا
ات فال يي م
ِب عن حجتهن ِف وقت اخلصومة ،مع أن ِف قوله﴿ :أوم ْن ي نشمأ يِف ْ
عيي ٌ
وضعت له احللية من التزين ملن يفرتشهن ويطأهن ،وتعريضا بأهنن ال ينشمأن ِف احلرب والطعان والشجاعة،
()2

فذكر احللية اليت هي عالمة الضعف والعجز والوهن) .
قول على هللا تعاىل بال علم ،وليس عليه دليل أصال ،وهذا وحده كاف ِف املنع من
و -أن هذا ٌ
ان يهبذا أت قولون على مي
نسبته إىل هللا تعاىل ،إىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :إي ْن يعْندكم يمن س ْلط ٍ
اَّلل ما ال
ْ ْ
ني * فأْتوا بي يكتابيك ْم إي ْن كْنت ْم ص يادقيني﴾
ت ْعلمون﴾ [يونس ،]68 :وقوله تعاىل﴿ :أ ْم لك ْم س ْلطا ٌن مبي ٌ
[الصافات.]157 ،156 :
ز -إعراض أنبياء هللا وأوليائه عن عبادة غريه ،وقد اعترب كثري من املفسرين ذلك دليال عقليا على نفي
الولد عن هللا تعاىل ،مستندين إىل قوله سبحانه﴿ :ق ْل إي ْن كان ليلمر ْمح ين ول ٌد فأنا أ مول الْعابي يدين﴾ [الزخرف:

 ،]81أي :لذلك الولد؛ ألنه حينئذ يكون مستحقا للعبادة ،كوالده؛ وألن ذلك مرضاة للرب ،وطاعة له،
وقيام حبق عبادته ،كما حيصل ِف الدنيا من تعظيم أبناء امللوك طلبا لرضاهم ،فلو صح ذلك وقام عليه
برهان لكنت أوىل منكم بعادة هذا الولد وتعظيمه ،لكن هذا ممتنع غاية االمتناع على هللا -جل وعال،-
فال أعبد أحدا غريه ،فدل إعراض أعب يد الناس لرب العاملني من األنبياء وغريهم عن عبادة هذا الولد املزعوم
()3

على بطالن نسبته إىل هللا -سبحانه وتعاىل. -
( )1درء تعارض العقل والنقل ،362/7 :ويقصد بقوله( :من يفرتي على القرآن) ما زعمه إلْكيا اهلراسي من أن حجج
القرآن ليس فيها ف ْلج ،وأهنا خطابيات ،حيث إن االحتجاج عليهم بنسبة البنات إىل هللا تعاىل دون البنني ال ينفي
الولد مطلقا ،فرد عليه الشيخ بأن ذلك ليس مراد اآلية ،وإمنا املراد منها إفحامهم من جهة تفضيلهم أنفسهم على
هللا تعاىل ،وإظهار تناقضهم ِف ذلك فحسب ،أما التنزيه من الوالدة والولد مطلقا ففي آيات أخرى كما تقدم.
وانظر كالم إلكيا مع الرد عليه ِف درء تعارض العقل والنقل ،360/7 :وما بعدها ،مع حبث مهم ِف تنزيه هللا تعاىل
عن الولد .انظر :الفتاوى البن تيمية ،302 ،301/3 :والنبوات له :ص.342
( )2الصواعق املرسلة.485/2 :
( )3انظر :تقرير اآلية على هذا الوجه أو حنوه ِف تفسري كل من :الزخمشري ،427 ،426/3 :والرازي،229/27 :
 ،231والنسفي ،125/2 :وابن جزي ،319/2 :والبيضاوي ،378/2 :والبقاعي ،56 ،55/7 :وأيب السعود:
 ،56/8واآللوسي ،104 ،103/13 :والشوكاين ،566/4 :والقاَسي ،356/14 :والسعدي ،459/4 :وابن
عاشور ،264/25 :واملراغي ،114/25 :وسيد قطب ،3203/5 :واْلزائري ،658/4 :وغريهم ،وقد اختار ابن
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 -2اْللول ِف املخلوقات وخمالطتها.

تقدمت اإلشارة إىل وجوب اتصاف هللا تعاىل بالعلو ،باعتباره أكمل الوصفني املتقابلني ،ونود أن ننبه
هنا إىل ما أشار إليه اإلمام أمحد -رمحه هللا تعاىل -من داللة قياس األوىل على وجوب تنزه هللا تعاىل عن
خمالطة خلقه ،ووجوب مباينته هلم ،ونقض الشبهة اليت يتعلق هبا اْلهمية وغريهم ،وهي معية هللا تعاىل
خللقه ،املذكورة ِف القرآن ،فذكر -رمحه هللا تعاىل -األدلة السمعية على ثبوت العلو ،مث نبه إىل أن السفل
وصف ذم ال محْد ،وأن ذلك معلوم بالضرورة عند مجيع من سلمت فطرهم ،وأنه ال جيوز عقال أن جيتمع

الرب تعاىل وإبليس ِف مكان واحد ،وأن املقصود من معيته خللقه معيته بعلمه ،مث قال -رمحه هللا تعاىل:-
(ومن االعتبار ِف ذلك لو أن رجال كان ِف يديه قدح من قوارير ٍ
صاف ،وفيه شراب صاف ،كان بصر ابن
آدم قد أحاط بالقدح ،من غري أن يكون ابن آدم [ِف]

()1

القدح ،فاهلل -وله املثل األعلى -قد أحاط

جبميع خلقه ،من غري أن يكون ِف شيء من خلقه.
وخصلة أخرى :لو أن رجال بىن دارا جبميع مرافقها ،مث أغلق باهبا وخرج منها ،كان ابن آدم ال خيفى
عليه كم بيتا ِف دراه ،وكم سعة كل بيت ،من غري أن يكون صاحب الدار ِف جوف الدار ،فاهلل -وله
()2

املثل األعلى -قد أحاط جبميع خلقه ،وعلم كيف هو ،وما هو ،من غري أن يكون ِف شيء مما خلق) .
ويقول شيخ اإلسالم معلقا على كالم اإلمام أمحد:
(مث ذكر اإلمام أمحد حجة اعتبارية عقلية قياسية إلمكان ذلك >يعين اجتماع املعية مع العلو فوق
كل شيء< هي من باب األوىل ،قال :ومن االعتبار ِف ذلك ...إخل ،قلت :وقد تقدم أن كل ما يثبت
من صفا ت الكمال للخلق فاخلالق أحق به وأوىل ،فضرب أمحد -رمحه هللا -مثال وذكر قياسا ،وهو أن
العبد إذا أمكنه أن حييط بصره مبا ِف يده وقبضته من غري أن يكون داخال فيه ،وال حمايثا

()3

له ،فاهلل

سبحانه أوىل باستحقاق ذلك واتصافه به ،وأحق بأن ال يكون ذلك ممتنعا ِف حقه.

جرير قوال ال يبعد عنه وأسنده إىل السدي ،وكذلك ابن كثري ،انظر :تفسري ابن جرير ،103/25 :وابن كثري:
.143/4
وقد أنكر الشنقيطي تقرير اآلية على هذا النحو غاية اإلنكار ،وبالغ ِف رده مبا ال طائل حتته ،انظر :أضواء البيان:
.310-287/7
( )1ليست ِف املطبوع ،وأضفتها ليستقيم الكالم.
تعليقات سخيفة جترأ صاحبها على اإلمام أمحد حنو قوله:
( )2الرد على الزنادقة واْلهمية :ص .39 ،38على الكتاب
ٌ
(ال داعي لضرب األمثال إلثبات علم املوىل -جل وعال -وبينونته من خلقه) ،وحنوه ص ،44 ،37فال يلتفت
إليها.
( )3أي :ال خمالطا ،وال متصال.
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ي
مطابق ملا ذكرناه من أن هللا
وذ ْكر أمحد ِف ضمن هذا القياس قول هللا تعاىل﴿ :وله الْمثل ْاأل ْعلى﴾
ٌ

له قياس األوىل واألحرى باملثل األعلى ،إذ القياس األوىل واألحرى هو املثل األعلى ،وأما املثل املساوي أو
الناقص فليس هلل حبال ،ففي هذا الكالم الذي ذكره ،واستدالليه هبذه اآلية حتقيق ملا قدمناه ،من أن
األقيسة ِف باب صفات هللا هي أقيسة األوىل ،كما ذكره من هذا القياس؛ فإن العبد إذا كان هذا الكمال
ثابتا له فاهلل الذي له املثل األعلى أحق بذلك.
مث ذكر قياسا آخر فقال :وخصلة أخرى ...إخل.
وهذا أيضا قياس عقلي من ق ياس األوىل ،قرر به إمكان العلم بدون املخالطة ،فذكر أن العبد إذا فعل
مصنوعا كدا ٍر بناها ،فإنه يعلم مقدارها ،وعدد بيوهتا ،مع كونه ليس هو فيها ،لكونه هو بناها ،فاهلل الذي
خلق كل شيء ،أليس هو أحق بأن يعلم خملوقاته ،ومقاديرها ،وصفاهتا ،وإن َل يكن فيها حمايثا هلا؟ وهذا
()1

من أبني األدلة العقلية) .
 -3الظلم.

مما تردد ِف القرآن تنزيه هللا -تبارك وتعاىل -عنه :الظلم املناِف للحكمة ،وملا كانت دالئل حكمة هللا
تعاىل التامة قد استقرت ِف النفوس ،وعلمتها العقول ،وأيقنت هبا ،فقد احتج هبا على تنزيه هللا تعاىل عن
صي
احل ي
ات كالْم ْف يس يدين يِف ْاأل ْر ي
ض أ ْم ْجنعل الْمت يمقني
الظلم ،كما قال تعاىل﴿ :أ ْم ْجنعل الم يذين آمنوا وع يملوا ال م
كالْف مجا ير﴾ [ص ،]28 :وقال تعاىل﴿ :أم ح يسب الم يذين اجت رحوا ال مسيئ ي
ات أ ْن ْجنعله ْم كالم يذين آمنوا وع يملوا
ْ
ْ
صي
احل ي
ات سواء ْحمياه ْم وممات ه ْم ساء ما ْحيكمون﴾ [اْلاثية ،]21 :وقال تعاىل﴿ :أف ن ْجعل الْم ْسلي يمني
ال م
كالْم ْج يريمني * ما لك ْم كْيف ْحتكمون﴾ [ن.]36 ،35 :
قال ابن تيمية( :هذا استفهام إنكار على من ظن ذلك ،وهو يتضمن تقرير املخاطبني واعرتافهم بأن
بني معروف ،جيب اعرتافهم به ،وإقرارهم به ،كما يقال ملن ادعى أمرا ممتنعا،
هذا ال جيوز عليه ،وأن ذلك ٌ
()2

مثل ن عم كثرية ِف موضع صغري ،فيقال له :أهاهنا كانت هذه النمعم؟ أي :هذا ممتنع فاعرتف باحلق) .
الثاين :التنزيه عن املثل والنظْي

وهذا ركن التنزيه الثاين ،ويدل عليه َسعا قوله تعاىل﴿ :لْيس ك يمثْلي يه ش ْيءٌ﴾ [الشورى ،]11 :وقوله
ض يربوا يمَّللي ْاأل ْمثال﴾ [النحل ،]74 :وقوله
تعاىل﴿ :ه ْل ت ْعلم له يَسيا﴾ [مرمي ،]65 :وقوله تعاىل﴿ :فال ت ْ
تعاىل﴿ :وَلْ يك ْن له كفوا أح ٌد﴾ [اإلخالص.]4 :
( )1بيان تلبيس اْلهمية ،547 ،546/2 :وانظر تعليق ابن تيمية على سائر كالم اإلمام أمحد ِف الرد على اْلهمية ِف
نقض التأسيس ،534/2 :إىل آخر اْلزء الثاين.
( )2النبوات :ص.354
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وأما الدليل العقلي الشرعي على ذلك ،فهو قاعدة املثل األعلى اليت سبق بياهنا ،واملشار إليها بقوله
تعاىل﴿ :وله الْمثل ْاألعلى يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [الروم.]27 :
ْ
ووجه داللة القاعدة على امتناع املثيل واملكافئ -كما قال ابن القيم -رمحه هللا :-أنه (يستحيل أن

يشرتك ِف املثل األعلى اثنان؛ ألهنما إن تكافآ ملن يكن أحدمها أعلى من اآلخر ،وإن َل يتكافآ فاملوصوف
باملثل األعلى أحدمها وحده ،يستحيل أن يكون ملن له املثل األعلى مثل أو نظري ،وهذا برهان قاطع من
()1

إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبه ،فتأمله فإنه ِف غاية الظهور والقوة) .

( )1الصواعق املرسلة.1032/3 :
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الفصل الرابع
أدلة توحيد العبادة
مقدمة
املراد بتوحيد األلوهية توحيد العبادة ،وهو إفراد هللا عز وجل جبميع أنواعها الظاهرة والباطنة ،فهو
توحيد هللا تعاىل بأفعال خلقه ،كالصالة ،والدعاء ،والذل ،واخلضوع ،واالنقياد ،واخلوف ،والرجاء ،والذبح،
()1

والنذر ،وسائر العبادات والقربات بأنواعها األربعة :القولية والقلبية والبدنية واملالية .
ويدخل ِف هذا إفراد هللا تعاىل بالطاعة والتحاكم ،إذ هي داخلة ِف الذل واخلضوع واالنقياد هلل
تعاىل.
ويطلق بعض العلماء على هذا النوع من التوحيد :التوحيد اإلرادي الطلب ،أو التوحيد العملي ،وجيعله
قسيما للنوعني اآلخرين من التوحيد ،توحيد الربوبية ،وتوحيد األَساء والصفات ،ويطلق عليهما :التوحيد
()2

العلمي ،أو االعتقادي اخلربي .
وهذا التقسيم ألنواع التوحيد مأخوذ من طريق االستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة ،فهو يقيين ال
()3

شك فيه .
واملنهج الشرعي ِف الداللة العقلية على استحقاق هللا تعاىل لإلفراد بالعبادة والتأله دون غريه يدور
حول حمور واحد ال يكاد يتجاوزه ،أال وهو :داللة التفرد بالربوبية على استحقاق اإلفراد بالعبادة.
وأعين بالربوبية هنا ما يشمل األفعال والكمال ،املعرب عنهما اصطالحا بتوحيد الربوبية ،وتوحيد
()4

األَساء والصفات ،فهما ِف هذا املقام القسيم املقابل لتوحيد العبادة كما تقدم  ،وإن كان ٍ
لكل منهما
داللته اخلاصة على توحيد األلوهية كما سيأيت.
وقد جاءت هذه الداللة العقلية ِف مقامني :أحدمها إجيايب ،واآلخر سلب.
( )1انظر :دعوة التوحيد للدكتور حممد خليل هراس 41 :وما بعدها.
( )2انظر :شرح الطحاوية البن أيب العز.42/1 :
( )3انظر :الرد على من شغب على هذا التقسيم ِف كتاب صيانة اإلنسان للسهسواين :ص ،436وما بعدها ،ودعاوى
املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف :ص ،328وما بعدها.
( )4أحملت فيما سبق عند تعريف توحيد الربوبية؛ إىل أنه ميكن اعتبار توحيد الربوبية شامال ْلميع صفات الكمال
باعتبارها من لوازم الربوبية.
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وأعين باإلجيايب :إثبات التفرد باستحقاق العبادة ،استنادا إىل التفرد بالربوبية باملعىن السابق ،وبالسلب:
إثبات ذلك من طريق إبطال الشرك ِف األلوهية.
وسأعرض فيما يلي األدلة العقلية الشرعية على توحيد األلوهية والعبادة من خالل هذين املقامني.
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املبحث األول

داللة الربوبية على األلوهية
جاء تقرير داللة الربوبية على األلوهية ِف القرآن من طريقني:
األول :داللة توحيد الربوبية مبعىن االنفراد باخللق وامللك والتدبري واإلنعام وسائر األفعال املتعدية.
الثاين :داللة االنفراد بالكمال املطلق ،وهو املسمى بتوحيد األَساء والصفات.
وفيما يلي تفصيل كل من الداللتني ،وصورمها ِف القرآن والسنة.

املطلب األول
داللة توحيد الربوبية على توحيد العبادة
سبق بيان أن املراد بتوحيد الربوبية :إفراد هللا عز وجل باخللق وامللك والتدبري ،وأن القرآن قد أقام
األدلة اليقينية القاطعة على هذا النوع من التوحيد.
واملقصود هنا بيان األثر املرتب على هذه احلقيقة ِف القرآن ،وكيف ربط توحيد الربوبية بتوحيد
العبادة ،باعتبار أن األول من أعظم األدلة على الثاين ،وما كان ليعاد وي مثىن بذكر دالئل هذا النوع جملرد
اإلقرار به والوقوف عنده ،إذ اإلقرار به فطري ،واإلتيان بأصله حاصل من عامة بين آدم ،إال ما شذ منهم،
كما مر ِف الفصل األول .وقد جاء عرض هذه الداللة العقلية لتوحيد الربوبية على توحيد األلوهية
بصورتني :جمملة ومفصلة.
أما اجململة فكانت بذكر لفظ الربوبية الشامل لسائر معاين اخللق وامللك والتدبري واإلنعام وغريها،
واالحتجاج بأن من ثبتت له هذه الصفة هو املستحق وحده ألن يعبد دون غريه ،ومن أوضح األمثلة على
هذا ما يلي:
اَّللي أبْغيي ربا وهو رب ك يل ش ْي ٍء﴾ [األنعام ،]164 :فقد استنكر ِف
 -1قوله تعاىل﴿ :ق ْل أغْي ر م
اْلملة األوىل أن يكون له مطلوب سوى هللا تعاىل ،وهذا يتضمن التعبد دون شك ،وأقام الدليل القاطع
على ذلك ِف اْلملة الثانية التالية ،إذ كل ما سوى هللا تعاىل مربوب ،فال يصلح للربوبية ،وال يستحق أن
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()1

يعبد .

اعبد ي
ون﴾ [األنبياء ،92 :وانظر املؤمنون ،]52 :حيث رتيب األمر
 -2قوله تعاىل﴿ :وأنا ربك ْم ف ْ
بالعبادة على وصف الربوبية بالفاء.

وهكذا ميكن اعتبار لفظ (رب) حامال هلذه الداللة على هذا النحو حيث ورد مضافا إىل العاملني.
احد الْق مهار * رب ال مسماو ي
اَّلل الْو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض وما
 -3قوله تعاىل﴿ :ق ْل إيممنا أنا مْن يذٌر وما يم ْن إيل ٍه إيمال م
ب ْي ن هما الْع يزيز الْغفمار﴾ [ص.]66 ،65 :
 -4قوله تعاىل﴿ :رب ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
اصطي ْرب ليعيبادتييه﴾ [مرمي.]65 :
ض وما ب ْي ن هما ف ْ
اعب ْده و ْ
وأما تفصيل هذه الداللة فيكون بذكر معاين الربوبية معىن معىن ،وتعليق استحقاق هللا تعاىل لإلفراد
بالعبادة على انفراده هبذه املعاين واألوصاف دون غريه.
وهذا التفصيل قد يأيت أحيانا ِف سياق واحد ،تذكر فيه بعض معاين الربوبية ،كاخللق والتدبري ،مث
ختتم بذكر اقتضائها للتوحيد ِف العبادة ،وقد جاء هذا األسلوب ِف االستدالل على هذا املطلب بكثرة ِف
القرآن ،ومن أمثلته البينة:
 -1قوله تعاىل﴿ :إي من ربمكم م ي
ي
يي ٍ
است وى على الْع ْر يش
اَّلل المذي خلق ال مسماوات و ْاأل ْرض يِف ستمة أيمام مثم ْ
اعبدوه أفال تذ مكرون﴾ [يونس]3 :
يدبير ْاأل ْمر ما يم ْن ش يفي ٍع إيمال يم ْن ب ْع يد إي ْذنييه ذليكم م
اَّلل ربك ْم ف ْ
احل ي
اَّلل ربك ْم ال إيله إيمال هو
اَّلل فاليق ْ
ب والنموى﴾ اآليات إىل قوله﴿ :ذليكم م
 -2قوله تعاىل﴿ :إي من م
ٍ
ي
ٍ ي
يل﴾ [األنعام.]102-95 :
خالق ك يل ش ْيء ف ْ
اعبدوه وهو على ك يل ش ْيء وك ٌ
اَّلل الم يذي جعل لكم اللميل ليتسكنوا في ييه والنمهار مب ي
ض ٍل على الن ي
ماس
صرا إي من م
 -3قوله تعاىل ﴿ :م
اَّلل لذو ف ْ
ْ
ْ ْ
ول يك من أ ْكث ر الن ي
اَّلل ربك ْم خاليق ك يل ش ْي ٍء ال إيله إيمال هو فأ مىن ت ْؤفكون﴾ [غافر:
ماس ال ي ْشكرون * ذليكم م
.]62 ،61
 -4قوله تعاىل﴿ :ق ْل م ْن ي ْرزقك ْم يمن ال مسم ياء و ْاأل ْر ي
احلق
اَّلل ربكم ْ
ض ﴾...إىل قوله تعاىل﴿ :فذليكم م
صرفون﴾ [يونس .]32 ،31 :واملعىن هنا :فذلكم هللا معبودكم احلق .إذ
فماذا ب ْعد ْ
احل يق إيمال الضمالل فأ مىن ت ْ
كانوا مقرين أن هللا تعاىل رهبم احلق ،بدليل اآلية قبلها.
 -5قوله تعاىل﴿ :يا أي ها النماس ْاعبدوا ربمكم الم يذي خلقك ْم والم يذين يم ْن ق ْبليك ْم لعلمك ْم ت تمقون * الم يذي
ات يرْزقا لكم فال جتعلوا يمي
جعل لكم ْاألرض فيراشا وال مسماء بيناء وأنْزل يمن ال مسم ياء ماء فأخرج بييه يمن الثممر ي
َّلل
ْ
ْ
ْ
ْ
()2
أنْدادا وأنْت ْم ت ْعلمون﴾ [البقرة.]22 ،21 :
( )1انظر :تفسري البيضاوي.330/1 :

( )2ذكر عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه فسر ﴿ ْاعبدوا ربمكم﴾ أي :وحدوا ربكم .انظر :جامع البيان للطربي:
.160/1
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قال ابن القيم عن قوله تعاىلْ ﴿ :اعبدوا ربمكم﴾- ،ضمن تعليق نفيس له على هاتني اآليتني( :-وِف

ضمن هذه الكلمة الربهان القطعي على وجوب عبادته؛ ألنه إذا كان ربنا الذي يربينا بنعمه وإحسانه ،وهو
مالك ذواتنا ورقابنا وأنفسنا ،وكل ذرة من العبد فمملوكة له ملكا خالصا حقيقيا ،وقد رباه بإحسانه إليه،
وإنعامه عليه ،فعبادته له ،وشكره إياه واجب عليه ،وهلذا قالْ ﴿ :اعبدوا ربمكم﴾ ،وَل يقل :إل هكم ،والرب

هو السيد واملالك واملنعم واملريب واملصلح ،وهللا تعاىل هو الرب هبذه االعتبارات كلها ،فال شيء أوجب ِف
()1

العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده ال شريك له) .
ي يي ي
 -6قوله تعاىل﴿ :ق يل ْ ي ي
اصطفى﴾ اآليات إىل قوله تعاىل﴿ :ق ْل
احل ْمد مَّلل وسال ٌم على عباده المذين ْ
هاتوا ب ْرهانك ْم إي ْن كْنت ْم ص يادقيني﴾ [النمل.]64-59 :
ففي هذا السياق الكرمي تكرر قوله تعاىل﴿ :أ يءله مع مي
اَّلل﴾ ِف ختام اآليات اليت تضمنت معاين
ٌ
الربوبية ،وهذا استفهام إنكار على املشركني أن يعبدوا غري هللا تعاىل ،مع اعرتافهم بأنه املنفرد باخللق والعناية
والتدبري .وقد غلط ابن تيمية من جعل معىن االستفهام :أي إل ه مع هللا موجود؛ ألن املشركني ما كانوا
يقولون :إن شركاءه م الذين جيعلوهنم مع هللا آهلة يفعلون هذه األمور ،والتقرير ِف اآلية ال يكون إال ملا
يقرون به ،وهم مقرون بأن شركاءهم َل يفعلوا ذلك ،لكن َل يكونوا مقرين بأنه ليس مع هللا تعاىل آهلة
أخرى ،كما قال تعاىل﴿ :أئينمكم لت ْشهدون أ من مع مي
اَّلل آ يهلة أخرى قل ال أ ْشهد قل إيممنا هو إيله و ي
اح ٌد وإين يمين
ْ
ٌ
ْ
ْ
ْ
()2
ب يريءٌ يممما ت ْش يركون﴾ [األنعام.]19 :
اح ٌد ال إيله إيمال هو المر ْمحن المريحيم * إي من يِف خ ْل يق ال مسماو ي
 -7قوله تعاىل﴿ :وإيهلكم إيله و ي
ات و ْاأل ْر ي
ض
ْ ٌ
واختيال ي
ف اللمي يل والنمها ير والْف ْل ي
اَّلل يمن ال مسم ياء يم ْن م ٍاء فأ ْحيا
ك المييت ْجت يري يِف الْب ْح ير يمبا ي ْن فع النماس وما أنْزل م
ْ
ْ
ٍ
بييه ْاألرض ب عد مويهتا وب م ي ي
ص ير ي
اح وال مسح ي
يف ي
اب الْمس مخ ير ب ْني ال مسم ياء و ْاأل ْر ي
ض
الري ي
ث فيها م ْن ك يل دابمة وت ْ
ْ
ْ ْ
ٍ
ي
ي
آلي ٍ
ات لق ْوم ي ْعقلون﴾ اآلية [البقرة.]164 ،163 :
فقد ذكر ابن جرير عن بعض السلف أهنا نزلت تصديقا من هللا تعاىل لنبيه  ،واحتجاجا له على
ما يدعو إليه من توحيد العبادة ،وذلك أنه ملا نزل قوله تعاىل﴿ :وإيهلكم إيله و ي
اح ٌد ال إيله إيمال هو المر ْمحن
ْ ٌ
المريحيم﴾  ،طلب املشركون حجة وبرهانا على هذه الدعوى اليت هي أصل اخلصومة بينهم وبني النب ،
()3

فأنزل هللا تعاىل اآلية اليت بعدها برهانا على ذلك .

( )1بدائع الفوائد .132/4 :وقد علق على متام اآليتني مبا حيسن االطالع عليه ألمهيته .انظر.134-132/4 :
( )2انظر :الفتاوى ،683/11 :وشرح الطحاوية البن أيب العز 37/1 :بتحقيق الرتكي.
( )3انظر :جامع البيان ،66 ،65/2 :وقد ذكر ِف سبب نزوهلا خالفا حاصله :هل نزلت بطلب املشركني؟ أم ابتداء من
هللا تعاىل احتجاجا لنبيه ؟ وعلى كال القولني فاملراد حاصل ،وهو اشتماهلا على االستدالل بالربوبية على
األلوهية ،وانظر بيان الدالئل املذكورة ِف اآلية فيما تقدم ِف الفصل األول ،وانظر أيضا ِف ذلك تفسري الرازي:
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وقد نبه ابن جرير إىل أن هللا تعاىل إمنا حاج هبذه اآلية قوما كانوا مقرين بأن هللا تعاىل خالقهم ،غري
أهنم يشركون ِف عبادته ،وَل حياج هبا املعطلة وال الدهرية الذين ينكرون الصانع أصال ،وإن كان ِف أصغر ما
عد هللا تعاىل ِف هذه اآلية من احلجج البالغة املقنع ْلميع األنام.
وهو هبذا التنبيه يرد على من يعرتض على داللة اآلية بأن أصنافا من الكفار ينكرون أن تكون
السماوات واألرض وسائر ما ذكر ِف اآلية خملوقا أصال ،فال ينهض عليهم االحتجاج مبا فيها.
 -8ما حكاه هللا تعاىل من قول إبراهيم لقومه﴿ :قال أف رأيْت ْم ما كْنت ْم ت ْعبدون * أنْت ْم وآباؤكم
ب الْعال يمني * الم يذي خلق يين ف هو ي ْه يدي ين * والم يذي هو يطْعيم يين ويس يق ي
ني *
اْألقْدمون * فيإنمه ْم عد ٌّو ييل إيمال ر م
ْ
ني * والم يذي ميييت يين مثم ْحيي ي
ضت ف هو ي ْش يف ي
ني﴾ [الشعراء.]81-75 :
وإيذا م ير ْ
()1

واألمثلة على هذا كثرية جدا ِف القرآن .

كما قد يأيت االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة مفصال بصورة أكرب وأكثر حتديدا ،وذلك
بذكر معىن واحد من معاين الربوبية ،واالستدالل به على توحيد العبادة ،وهذا أكثر ما يأيت ِف القرآن من
االستدالل بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة ،وال تكاد ختلو سورة منه.
وسأعرض فيما يلي ما وقفت عليه ِف القرآن من آحاد معاين الربوبية اليت استخدمت دليال على
توحيد العبادة ،مع ذكر أمثلة متنوعة لكل معىن:
أ -اْللــق.

()2

وهو أبرز معاين الربوبية ،وهو عند بعض املتكلمني كاألشعري وغريه أخص أوصاف اإلل ه  .وهو
دال على بقية معاين الربوبية بطريق اللزوم.
ومن األمثلة القرآنية الظاهرة ِف االستدالل به على توحيد العبادة ما يلي:
* ما قصه هللا تعاىل من قول صاحب يس﴿ :وما ييل ال أ ْعبد الم يذي فطريين﴾ [يس ،]22 :فإنه قصد
اإلفراد بالعبادة ،ال مطلق العبادة ،بدليل ذكره للدونية والشفاعة ِف قوله بعدها﴿ :أأ ميختذ يم ْن دونييه آ يهلة إي ْن
ي يرْد ين المر ْمحن بيض ٍر ال ت ْغ ين ع يين شفاعت ه ْم شْيئا﴾ [يس ،]23 :فاخلصومة كانت ِف إفراد هللا تعاىل بالعبادة،
ال ِف مطلق عبادته ولو مع غريه على سبيل االستشفاع.
يقول ابن القيم عن هذا االحتجاج:
 178/4وما بعدها ،فقد توسع ِف بيان الدالئل اليت تضمنتها هذه اآلية الكرمية.
( )1انظر :مثال :سورة األنعام ،1 :واألعراف ،56-54 :وطه ،54-49 :والسجدة ،4 :والزمر ،6-2 :ونوح-14 :
.21
( )2انظر :أصول الدين للبغدادي ،ص ،123وامللل والنحل للشهرستاين ،100/1 :ودرء تعارض العقل والنقل:
.377/9
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(أخرج احلجة عليهم ِف معرض املخاطبة لنفسه تأليفا هلم ،ونبه على أن عبادة العبد ملن فطره أمر
واجب ِف العقول ،مستهجن تركها ،قبيح اإلخالل هبا؛ فإن خلقه لعبده أصل إنعامه عليه ،ونعمه كلها بعد
()1

تابعة إلجياده وخلقه) .

اَّلل ما لك ْم يم ْن إيل ٍه غْي ره هو
*ما ذكره هللا تعاىل من قول نبيه صاحل -عليه السالم -لقومهْ ﴿ :اعبدوا م
ض واست عمركم فييها فاست ْغ يفروه مثم توبوا إيلي يه إي من رييب ق ير ي
ي
يب﴾ [هود ]61 :فقد أردف
ْ
ْ
يب جم ٌ
ٌ
أنْشأك ْم من ْاأل ْر ي ْ ْ ْ
دعواه توحيد العبادة بدليلها القاطع ،أال وهو االنفراد باخللق.

* ما ذكره هللا تعاىل من شأن صاحب اْلنتني بقوله﴿ :قال له ص ي
احبه وهو حيا يوره أكف ْرت بيالم يذي
خلقك يمن ت ر ٍ
اَّلل رييب وال أ ْش يرك بيرييب أحدا﴾ [الكهف،37 :
اب مثم يم ْن نطْف ٍة مثم س مواك رجال * ل يكنما هو م
ْ
.]38
* قوله تعاىل﴿ :ال تسجدوا ليلشمم ي ي
اسجدوا يمَّللي الم يذي خلقه من إي ْن كْنت ْم إييماه ت ْعبدون﴾
س وال ل ْلقم ير و ْ
ْ
ْ
[فصلت.]37 :

* قوله تعاىل﴿ :أفم ْن خيْلق كم ْن ال خيْلق أفال تذ مكرون﴾ [النحل ،]17 :واملراد هنا إنكار التسوية
والعدل ِف استحقاق العبادة .فالذي خيلق هو املستحق للعبادة دون من ال خيلق ،فهو مبعىن قوله تعاىل:
ات و ْاألرض وجعل الظلم ي
احلمد يمَّللي الم يذي خلق ال مسماو ي
ات والنور مثم الم يذين كفروا بيرهبيي ْم ي ْع يدلون﴾ [األنعام:
ْ
﴿ ْْ
()2
 ،]1على أظهر التفسريين لقوله﴿ :ي ْع يدلون﴾ .
* ما ذكره هللا تعاىل من جواب موسى لفرعون عندما سأله﴿ :قال فم ْن ربكما يا موسى * قال رب نا
()3
الم يذي أ ْعطى ك مل ش ْي ٍء خ ْلقه مثم هدى﴾ [طه ،]50 ،49 :فإن معىن سؤال فرعون :من ربكما الذي
تعبدانه؟ أي :من معبودكما؟ وإال فهو يعلم أنه َل خيلقهما ،وإمنا يطمع ِف عبادهتما له.
* ما ذكره هللا تعاىل ِف كتابه الكرمي ،من جواب الرسل ألقوامهم ملا قالوا هلم﴿ :وإينما ل يفي ش ٍ
ك يممما
اط ير ال مسماو ي
كف ي
ت ْدعون نا إيلْي يه م ير ٍ
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [إبراهيم ،]10 ،9 :والرسل َل
اَّللي ش ٌّ
ت رسله ْم أيِف م
يب * قال ْ
()4
يكونوا يدعوهنم إىل اإلقرار بالصانع  ،إذ كان هذا مسلما لدى اْلميع ،وإمنا كانوا يدعوهنم إىل توحيد
العبادة ،ونبذ األنداد ،فمورد شك الكفار هنا هو إفراد هللا تعاىل بالعبادة دون غريه ،فيكون قول الرسل:
اط ير ال مسماو ي
كفي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ استدالال على توحيد العبادة بالدليل الفطري الداخلي ،الذي
اَّللي ش ٌّ
﴿أيِف م
( )1الصواعق املرسلة.496 ،495/2 :
( )2انظر :أضواء البيان.17/2 :
( )3قد تقدم ِف الفصل األول من هذا الباب ذكر األقوال ِف تفسري هذه اآلية.
( )4انظر :تفسري الطربي ،190/13 :وكالم ابن تيمية املتقدم.
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هو مضمون استفهامهم االستنكاري﴿ :أيِف مي
ك﴾ ،وبالدليل العقلي اخلارجي ،الذي هو خلق
اَّلل ش ٌّ
السماوات واألرض.
وال يعين هذا عدم داللة اآلية على إثبات الصانع بطريق األوىل كما تقدم ِف الفصل األول.
()1
احل يكيم﴾ [آل
* قوله تعاىل﴿ :هو الم يذي يص يورك ْم يِف ْاأل ْرح يام كْيف يشاء ال إيله إيمال هو الْع يزيز ْ
عمران.]6 :
* ما ذكر هللا تعاىل عن نبيه إلياس -عليه السالم ،-حيث قال لقومه﴿ :أت ْدعون ب ْعال وتذرون
()2
ب آبائيكم ْاأل موليني﴾ [الصافات.]126 ،125 :
أ ْحسن ْ
اخلالييقني * م
اَّلل ربمك ْم ور م
وِف هذا السياق -زيادة على إقامة الدليل على توحيد العبادة -إبطال احتجاج املشركني باتباع دين
اآلباء األولني.
وهكذا فالقرآن مملوء من جنس هذا االستدالل العقلي القاطع.

يقول الشنقيطي( :ومن كثرة اآليات القرآنية الدالة على إقامة هذا الربهان القاطع املذكور على توحيده
جل وعال -علم من استقراء القرآن أن العالمة الفارقة بني من يستحق العبادة ومن ال يستحقها هو كونهخالقا لغريه  ،فمن كان خالقا لغريه فهو املعبود حبق ،ومن كان ال يقدر على خلق شيء ،فهو خملوق حمتاج،
()3

ال يصح أن يعبد حبال) .
ومما جاء ِف السنة على هذا املنوال:
 ما ِف الصحيحني عن ابن مسعود  قال :سألت النب  :أي الذنب أعظم عند هللا؟ قال:()4

(أن جتعل هلل ندا وهو خلقك) .قلت :إن ذلك لعظيم ...إخل .
والشاهد هنا قوله( :وهو خلقك) ،فإنه دليل على استحقاق هللا تعاىل لإلفراد بالعبادة ونبذ األنداد،
وقد قرنه  بذكر الشرك؛ ليبني بعظمة داللته وظهورها عظمة هذا الذنب وظهور قبحه.
 ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن احلارث بن احلارث األشعري يرفعه> :إن هللا عز وجل أمر حيىيبن زكريا -عليهما السالم -خبمس كلمات < ...احلديث ،وفيه أن حيىي -عليه السالم -قال
(ِ )1ف هذه اآلية كما يقول ابن كثري تصريح ببطالن ألوهية عيسى ابن مرمي؛ فإنه خلق كغريه من سائر البشر ،وصور ِف
رحم أمه ،واإلل ه ال يتقلب ِف األحشاء حاال بعد حال كما قال ابن جرير :فإن خالق ما ِف األرحام ال تكون
األرحام مشتملة عليه ،وإمنا تشتمل على املخلوقني) .انظر :جامع البيان ،168/3 :وعمدة التفسري.218/2 :
( )2معىن أحسن اخلالقني :أحسن املقدرين .انظر :أضواء البيان للشنقيطي.781/4 :
( )3أضواء البيان.366/7 :
( )4صحيح البخاري ،كتاب التفسري ،باب قوله تعاىل﴿ :فال جتْعلوا يمَّللي أنْدادا وأنْت ْم ت ْعلمون﴾ ( ،)1626/4حديث رقم
( .)4207وصحيح مسلم ،كتاب اإلميان :باب كون الشرك أقبح الذنوب ،)87/1( ،حديث رقم (.)86
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()1

لبين إسرائيل> :وإن هللا خلقكم ورزقكم ،فاعبدوه وال تشركوا به شيئا< .
فرتب األمر بتوحيد العبادة على التفرد باخللق والرزق.
 ما رواه البيهقي بسنده عن أيب الدرداء  أن النب  قال> :يقول هللا عز وجل( :وإين()2

واإلنس واْلن ِف نبأ عظيم ،أخلق ويعبد غريي ،وأرزق ويشكر غريي)< .
ووجه الشاهد منه ظاهر ،وهو التهويل من أمر الشرك ِف العبادة ،مع أن الفطرة والعقل شاهدان بأن
من خيلق ويرزق هو وحده صاحب احلق أن يعبد ويشكر ،وال خيفى ما ِف هذا املعىن من تطابق مع ما قبله
من اآليات واحلديث.
ب -امللك.

وهو من لوازم اخللق بداهة ،إذ ميتنع أن يكون مالك اخللق غري خالقهم ،الذي أوجدهم من العدم،
()3

كما أنه من املعاين الرئيسة الظاهرة للربوبية ،لغة وشرعا كما سبق .
لذلك جاءت الدعوة إىل توحيد العبادة مقرتنة بذكر انفراد هللا تعاىل بامللك املطلق التام ،اقرتان
املدلول بدليله ،والدعوى حبجتها ،وذلك ِف نصوص كثرية من الكتاب والسنة ،منها على سبيل املثال:
ب ه يذ يه الْب ْلدةي الم يذي حمرمها وله كل ش ْي ٍء﴾ [النمل.]91 :
* قوله تعاىل﴿ :إيممنا أ يم ْرت أ ْن أ ْعبد ر م
والشاهد فيها قوله تعاىل﴿ :وله كل ش ْي ٍء﴾ ،قال ابن جرير ِف معناه( :ولرب هذه البلدة األشياء
()4
كلها ملكا ،فإياه أمرت أن أعبد ،ال من ال ميلك شيئا) .
* قوله تعاىل﴿ :ثال ٍ
صرفون﴾ [الزمر ،]6 :ووجه
ث ذليكم م
اَّلل ربك ْم له الْم ْلك ال إيله إيمال هو فأ مىن ت ْ
الداللة هنا على توحيد العبادة :أهنم ما كانوا ينكرون أن هلل تعاىل اخللق وامللك دون غريه ،بدليل أن هللا
( )1املسند ،202 ،130/4 :وانظر :سنن الرتمذي ،كتاب األمثال ،باب ما جاء ِف مثل الصالة والصيام والصدقة،
 148/5برقم ،)2863( :وقال عنه :حديث حسن صحيح .وقد حسنه ابن كثري ِف تفسريه ،62/1 :وأورده أمحد
شاكر ِف عمدة التفسري ،117/1 :وصححه األلباين كما ِف صحيح اْلامع 356/1 :برقم ( )1724من الطبعة
الثانية ،وِف صحيح الرتغيب والرتهيب 219/1 :برقم (.)553
( )2شعب اإلميان ،باب ِف تعديد نعم هللا عز وجل وما جيب من شكرها )134/4( ،حديث رقم .)4563( :وذكر
السيوطي ِف الدر املنثور142/6 :؛ أنه أخرجه الطرباين ِف مسند الشاميني واحلاكم ِف التاريخ ،وقد ضعفه الشيخ
األلباين كما ِف سلسلة األحاديث الضعيفة ،393/5 :حديث رقم ( ،)2371والقصد من احلديث داللته العقلية
فال يضر ضعفه إن شاء هللا.
( )3راجع تعريف توحيد الربوبية فيما سبق.
( )4جامع البيان ،24/20 :وقد ذكر ابن جرير أن احلكمة من ختصيص مكة بإضافة الربوبية إليها مع أنه رب البالد كلها
ليعرفهم نعمته عليهم وإحسانه إليهم بتحرميها دون سائر البالد ،مما جلب هلم األمن دون غريهم .وهذا هو مضمون
سورة قريش.
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تعاىل ملا أمر نبيه بقوله﴿ :ق ْل م ْن بيي يدهي ملكوت ك يل ش ْي ٍء﴾ [املؤمنون ]88 :كان اْلواب﴿ :سي قولون
يمَّللي﴾ [املؤمنون.]89 :
فاستدل مبا أقروا به -وهو االنفراد بامللك -على ما أنكروه ،وهو قول> :ال إل ه إال هللا< ،فدل داللة
قطعية على أن معناها :ال معبود حبق إال هللا ،مث أنكر عليهم غاية اإلنكار أن يصرفوا عن احلق مع ظهوره
وقيام برهانه.
* قوله تعاىل﴿ :قل يمي
مجيعا له م ْلك ال مسماو ي
َّلل الشمفاعة ي
ات و ْاأل ْر ي
ض مثم إيلْي يه ت ْرجعون﴾ [الزمر.]44 :
ْ

فهذا استدالل بامللك على االستئثار بالشفاعة ،وهو رد على شبهة املشركني ِف عبادة غري هللا ،وأن
()1

املقصود هبا جمرد الشفاعة عند هللا تعاىل .
فرد عليهم بأن هذه املعبودات كما أهنا ال متلك شيئا من السماوات واألرض فكذلك ال متلك شيئا
من أمر الشفاعة ،وإمنا ميلكها الذي ميلك السماوات واألرض وحده.
* ما رواه اإلمام أمحد بسنده عن احلارث بن احلارث األشعري أن النب  قال> :إن هللا عز وجل
أمر حيىي بن زكريا خبمس كلمات ،أن يعمل هبن ،وأن يأمر بين إسرائيل أن يعملوا هبن <...وذكر احلديث
وفيه:
>وأوهلن :أن تعبدوا هللا ال تشركوا به شيئا ،فإن مثل ذلك مثل رجل اشرتى عبدا من خالص ماله،
بويرق أو ذهب ،فجعل يعمل ويؤدي الذي عليه إىل غري سيده ،فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن
()2

هللا خلقكم ورزقكم ،فاعبدوه وال تشركوا به شيئا< .
ووجه الشاهد ِف هذا احلديث -سوى ما تقدم عند ذكر داللة اخللق -أن النب  قاس استحقاق
هللا تعاىل للعبادة من مملوكيه على استحقاق صاحب العبد اململوك أن تكون خدمته وعمله خالصني لسيده
قياسا أولويا ،إذ إن وصف عبودية اخللق هلل تعاىل أعظم ثبوتا منها فيما بينهم ،كما أن صفة امللك هلل تعاىل
اخلالق الرازق مطلقة تامة كاملة ،خبالف ملك املخلوق احملدود الناقص املقيد ،فإذا كان واجبا عقال وفطرة
أن خيلص العبد عمله لسيده املخلوق املرزوق ،فمن باب أوىل إخالص العمل التأهلي للسيد اخلالق الرازق.
* وهذا املعىن الذي تقدم ِف احلديث السابق قد ذكره هللا تعاىل ِف كتابه حيث قال﴿ :ضرب لك ْم
ي
ي
ي
ت أ ْميانك ْم يم ْن شركاء يِف ما رزقْ ناك ْم فأنْت ْم في ييه سواءٌ ختافون ه ْم
مثال م ْن أنْفسك ْم ه ْل لك ْم م ْن ما ملك ْ
صل ْاآلي ي
ك يخيفتيكم أنْفسكم كذليك ن ف ي
ات ليق ْوٍم ي ْع يقلون﴾ [الروم.]28 :
ْ
ْ

وقد علق شيخ اإلسالم ابن تيمية على هذه اآلية فقال:
(يقول تعاىل :إذا كان الواحد منكم ليس له من مماليكه شريك فيما رزقه هللا ،حبيث خياف ذلك

( )1انظر :تفسري البيضاوي.327/2 :
( )2سبق خترجيه.
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اململوك كما خياف السادة بعضهم بعضا ،فكيف جتعلون يل شريكا هو مملوكي ،وجتعلونه شريكا فيما
خيتص يب من العبادة واملخافة والرجاء ،حىت ختافوه كما ختافوين؟
ومن املعلوم أن ملك الناس بعضهم بعضا ملك ناقص ،فإن السيد ال ميلك من عبده إال بعض
منافعه ،ال ميلك عينه ،وهو شبيه مبيلك الرجل بعض منافع امرأته ،ي
وملك املستأجر بعض منافع أجريه...
فإذا كان هذا امليلك الناقص ال يكون اململوك فيه شريكا للمالك ،فكيف بامليلك احلق التام لكل شيء؟
يملك املالك لألعيان والصفات ،واملنافع واألفعال ،الذي ال خيرج عن ملكه شيء بوجه من الوجوه ،وال
لغريه ملك مفرد ،وال شريك ِف ملك وال معاونة له بوجه من الوجوه ،كيف يسوغ ِف مثل هذا أن جيعل
()1

مملوكه شريكه بوجه من الوجوه؟ ) .
()2

جـ -التدبـيـر .
وهو جنس يدخل حتته أنواع كثرية ،كاإلحياء واإلماتة ،والنفع والضر ،والرزق واملنع ،واخلفض والرفع،
والتحريك والتسكني ،واْلمع والتفريق ،وغري ذلك من أنواع تدبري هللا تعاىل للخالئق ،ومما يدخل فيه
اإلنعام مبختلف صوره الظاهرة والباطنة ،ومن االستدالل بصفة التدبري مجلة على توحيد العبادة قوله تعاىل:
احلق[ ﴾...يونس،]32 ،31 :
اَّلل ربكم ْ
اَّلل ف ق ْل أفال ت تمقون * فذليكم م
﴿ ...وم ْن يدبير ْاأل ْمر فسي قولون م
وقوله تعاىل﴿ :أفمن هو قائيم على ك يل ن ْف ٍ ي
ت﴾ [الرعد.]33 :
س مبا كسب ْ
ْ
ٌ
املعىن :هل يستوي الرب القائم حبفظ أرزاق مجيع اخلالئق ،الضامن هلا ،العاَل هبم ،ومبا يكسبونه من
األعمال ،الرقيب عليهم- ،وهذه معاين القيومية -هل يستوي من هذا حاله ِف استحقاق العبادة هبذه
اآلهلة اليت يعبدها املشركون مع كوهنا ال تتصف بشيء من ذلك إطالقا؟

()3

.

()4

وقد حذف اْلواب ِف اآلية اكتفاء بعلم السامع مبا ذكر عما ترك ذكره .
وسأذكر أمثلة مما ورد ِف الكتاب والسنة من االستدالل املفصل هبذه املعاين من معاين الربوبية على
توحيد العبادة:
املثال األول :اْلحياء ،واْلماتة ،وقد جاء ذكرها عقب كلمة التوحيد ِف موضعني من القرآن ،إيذانا
بأن احمليي املميت هو املستحق للعبادة وحده دون من ال ميلك موتا وال حياة وال نشورا ،قال تعاىل﴿ :ال
إيله إيمال هو ْحييي وميييت﴾ [األعراف ،158 :الدخان.]8 :
( )1درء التعارض ،390 ،389/7 :وانظر :إعالم املوقعني البن القيم 389/7 :وما بعدها.
( )2مشتق من الدبر :وهو آخر الشيء ،وأطلق على تصريف األمور؛ ألن املدبر ينظر إىل ما تصري إليه عاقبة األمور،
وأواخرها .انظر :مقاييس اللغة البن فارس( ،324/2 :مادة دبر).
( )3انظر :تفسري ابن جرير الطربي.159 ،158/13 :
( )4املرجع السابق.159/13 :
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وذكرها إبراهيم اخلليل -عليه السالم -ضمن صفات معبوده احلق بقوله﴿ :والم يذي ميييت يين مثم ْحيي ي
ني﴾

[الشعراء.]81 :

اَّلل هو الْوييل وهو ْحييي الْم ْوتى وهو على
وقال تعاىلِ :ف حماجة املشركني﴿ :أيم ماختذوا يم ْن دونييه أ ْوليياء ف م
ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾ [الشورى ،]9 :فالويل احلق هو القادر على إحياء املوتى ،دون من ال يقدر على ذلك.
كما جاء االستدالل بالتوِف -الذي هو قبض األرواح واإلماتة -على توحيد العبادة مبا هو أصرح من
ك يمن يد ييين فال أ ْعبد الم يذين ت عبدون يمن د ي
ٍ
ي
ون
ْ
ْ
ذلك ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل يا أي ها النماس إ ْن كْنت ْم يِف ش ْ
()1
اَّلل الم يذي ي ت وفماك ْم﴾ [يونس.]104 :
اَّللي ول يك ْن أ ْعبد م
م
ي
ي
ت يِف من يامها ف ي ْم يسك المييت قضى علْي ها
وكما ِف قوله تعاىل ﴿ :م
اَّلل ي ت و مىف ْاألنْفس حني م ْوهتا والمييت َلْ مت ْ
الْموت وي ريسل ْاألخرى إيىل أج ٍل مسمى إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ت ف مكرون﴾ [الزمر.]42 :
ْ
ْ
ْ
قال ابن جرير عند تفسريها( :يقول تعاىل ذكره :ومن الداللة على أن األلوهية هلل الواحد القهار
()2

خالصة دون كل ما سواه :أنه مييت وحييي ويفعل ما يشاء ،وال يقدر على ذلك شيء سواه) .
اَّللي وكْنت ْم أ ْمواتا فأ ْحياك ْم مثم
ويدخل هذا النوع من االستدالل ضمنا ِف قوله تعاىل﴿ :كْيف تكْفرون بي م
ميييتك ْم مثم ْحيييك ْم مثم إيلْي يه ت ْرجعون﴾ [البقرة ،]28 :فإن ترك عبادة هللا ،أو عبادة غريه من أعظم الكفر دون
شك.
املثال الثاين :اْلنعام ،ويدخل فيه أمور كثرية جاء االحتجاج هبا ِف القرآن على توحيد العبادة:
* أشرفها االجتباء واالصطفاء والتفضيل ،كما ِف قول موسى لقومه﴿ :أغي ر مي
اَّلل أبْغييك ْم إيهلا وهو
ْ
فضملك ْم على الْعال يمني﴾ [األعراف.]140 :
ب هذا الْب ي ي
وع
ت * الم يذي أطْعمه ْم يم ْن ج ٍ
* ومنها اإلميان واإلطعام كما ِف قوله تعاىل﴿ :ف ْلي ْعبدوا ر م
ْ
وآمن هم يمن خو ٍ
ف﴾ [قريش ،]4 ،3 :وقوله تعاىل﴿ :وقالوا إي ْن ن تمبي يع ا ْهلدى معك ن تخطم ْ ي ي
ف م ْن أ ْرضنا أوَلْ
ْ ْ ْ
من يك ْن هل ْم حرما آ يمنا ْجيَب إيلْي يه مثرات ك يل ش ْي ٍء يرْزقا يم ْن لدنما ول يك من أ ْكث ره ْم ال ي ْعلمون﴾ [القصص،]57 :
واهلدى الذي دعاهم إليه هو إفراد هللا تعاىل بالعبادة ،ومثله قوله تعاىل﴿ :أوَلْ ي رْوا أنما جع ْلنا حرما آ يمنا
يي
اط يل ي ؤيمنون وبينيعم ية مي
اَّلل يكْفرون﴾ [العنكبوت ،]67 :وقد سبقت هذه
وي تخطمف النماس يم ْن ح ْوهل ْم أفبيالْب ي ْ
ْ
اآلية بذكر شركهم ِف الدعاء الذي هو مخ العبادة ،وذلك ِف حال الرخاء ،وقد كانوا خملصني ِف الشدة،
صني له ي
اَّلل خمْلي ي
كما ِف قوله تعاىل﴿ :فيإذا ركيبوا يِف الْف ْل ي
الدين ف ل مما جنماه ْم إيىل الْب ير إيذا ه ْم ي ْش يركون﴾
ك دعوا م
( )1خصص التوِف بالذكر هنا دون غريه من صفات األفعال ومعاين الربوبية والتدبري ملا فيه من التخويف الرادع عن العناد،
أو ألنه واسطة بني البدء واإلعادة ،فاكتفى بذكره للداللة عليه ،وقيل غري ذلك ،انظر :تفسري الرازي،172/17 :
وروح املعاين لآللوسي.184/6 :
( )2جامع البيان.8/24 :
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[العنكبوت ،]65 :أيِ :ف العبادة والدعاء.
اط ير ال مسماو ي
اَّللي أ ميختذ ولييا ف ي
ات و ْاأل ْر ي
ض وهو يطْعيم وال يطْعم﴾
وكما ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل أغْي ر م
[األنعام ،]14 :وهذا استدالل باخللق واإلنعام معا.
اَّللي ي ْرزقك ْم يمن ال مسم ياء
اَّللي علْيك ْم ه ْل يم ْن خالي ٍق غْي ر م
وحنوه قوله تعاىل﴿ :يا أي ها النماس اذْكروا ني ْعمة م
و ْاأل ْر ي
ض ال إيله إيمال هو فأ مىن ت ْؤفكون﴾ [فاطر.]3 :

* ومنها تسخري األنعام وسائر املخلوقات ،وسورة النحل مملوءة من هذا النوع من االستدالل ،حىت
()1
إهنا َسيت سورة النيعم ،لكثرة ما ذكر هللا تعاىل فيها من أنواع النعم على عباده ؛ جاء فيها قوله تعاىل بعد
ي ي ي
اَّلل جيحدون﴾ [النحل ،]71 :وقوله﴿ :أفبيالْب ي
ي
اط يل ي ْؤيمنون وبيني ْعم ية
ذكر مجلة من النعم السابغة﴿ :أفبين ْعمة م ْ
اَّللي ه ْم يكْفرون﴾ [النحل ،]72 :وقوله﴿ :كذليك يتيم ني ْعمته علْيك ْم لعلمك ْم ت ْسليمون﴾ [النحل،]81 :
م
وقوله﴿ :ي ع يرفون نيعمة مي
اَّلل مثم ي ْن يكرون ها وأ ْكث رهم الْكافيرون﴾ [النحل.]83 :
ْ
ْ
واْلحود والكفران املستنكر بعد التذكري هبذه النيعم إمنا كان بعبادة غري هللا تعاىل معه ،مع أهنا ليس هلا
شرك مع هللا تعاىل ِف إيالء هذه النيعم وإسدائها ،أو بنسبة هذا اإلنعام إىل غري هللا تعاىل ،إما إىل أوثان أو
إىل أسباب ،كما قال تعاىل﴿ :و ْجتعلون يرْزقك ْم أنمك ْم تك يذبون﴾ [الواقعة ،]82 :فقد جاء عن السلف أهنم
()2

فسروا التكذيب ِف هذه اآلية بنسبة إنزال املطر إىل األنواء  ،وهذا شرك ِف الربوبية ال ِف العبادة؛ ألنه

نسبة صفة من صفات الربوبية لغري هللا تعاىل.
()3

املثال الثالث :النفع والضر  ،استدل هبما اخلليل -عليه السالم -على التوحيد ،كما ِف قوله:
ضت ف هو ي ْش يف ي
ني﴾ [الشعراء ،]80 :وقال تعاىل ِف سياق االحتجاج للتوحيد﴿ :وإي ْن ميْس ْسك
﴿وإيذا م ير ْ
ي
اَّلل بيض ٍر فال ك ي
ضلي يه ي ي
صيب بييه م ْن يشاء يم ْن يعب يادهي وهو الْغفور
م
اشف له إيمال هو وإي ْن ي يرْدك يخب ٍْري فال را مد لف ْ
المريحيم﴾ [يونس ،107 :وحنوها ِف األنعام ،]17 :وقال﴿ :وإيذا م مسكم الضر يِف الْب ْح ير ض مل م ْن ت ْدعون
إيمال إييماه﴾ [اإلسراء ،]67 :وقال﴿ :قل أف رأي تم ما ت ْدعون يمن د ي
اَّلل بيض ٍر ه ْل ه من
اَّللي إي ْن أراديين م
ون م
ْ
ْ ْْ
( )1انظر :تفسري ابن كثري.639/2 :
( )2انظر :تفسري ابن كثري ،315/4 :واألنواء هي منازل القمر.
(َ )3ل يأت ِف القرآن إسناد الضر وحده إىل هللا تعاىل باملنطوق ،وإمنا يفهم ذلك مما جاء مبعناه من اآليات ،ومن ترتيب
سر بديع ،وهو تنزيه هللا تعاىل عن نسبة
بطالن عبادة الشركاء على جتردهم من االتصاف به ،كما سيأيت ،وِف ذلك ٌّ
الشر إليه إال على سبيل اخللق ،والضر من جنس الشر ،فال ينسب إىل هللا تعاىل وصفا ،بل خلقا ،كما ال يذكر إال
مقرونا بضده أو مقيدا على الوجه الالئق باهلل تعاىل ،كما ِف قوله﴿ :إينما يمن الْم ْج يريمني منت يقمون﴾ [السجدة.]22 :
وهذا معىن قوله  ...> :والشر ليس إليك< أخرجه مسلم ِف صالة املسافرين ،باب الدعاء ِف صالة الليل:
 449/1برقم ( .)771انظر :احلسنة والسيئة لشيخ اإلسالم ابن تيمية.52-48 :
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كي
اَّلل علْي يه ي ت ومكل الْمت وكيلون﴾ [الزمر:
اشفات ض يرهي أ ْو أراديين بير ْمح ٍة ه ْل ه من ممْ يسكات ر ْمحتي يه ق ْل ح ْسيب م
.]38
واآليات ِف هذا املعىن كثرية جدا ،كما سيأيت ِف املقام السلب.
وجاء االستدالل بتفرد هللا تعاىل هبما على توحيد العبادة ِف قول النب  حلصني اخلزاعي -والد
عمران بن حصني -فيما رواه اإلمام الرتمذي بسنده عن عمران بن حصني مرفوعا> :يا حصني ،كم تعبد
اليوم إل ها؟ قال :سبعة ،ستا ِف األرض وواحدا ِف السماء .قال :فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال :الذي
()1

ِف السماء< .

()2

وِف رواية ابن خزمية

أن النب  قال له> :فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال :الذي ِف السماء.

قال :فإذا هلك املال من تدعو؟ قال :الذي ِف السماء .قال :فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟
أرضيته ِف الشكر ،أم ختاف أن يغلب عليك؟ قال :وال واحدة من هاتني<.
اَّللي أبْتغيي
املثال الرابع :اهلداية :وقد جاء االستدالل هبا على توحيد التحاكم ِف قوله تعاىل﴿ :أف غْي ر م
صال﴾ [األنعام ،]114 :وِف مناظرة موسى لفرعون﴿ :قال رب نا
حكما وهو الم يذي أنْزل إيلْيكم الْ يكتاب مف م
ٍ
ي
اسم ربيك ْاأل ْعلى * الم يذي خلق
المذي أ ْعطى ك مل ش ْيء خ ْلقه مثم هدى﴾ [طه ،]50 :وقال تعاىل﴿ :سبي يح ْ
اَّلل على ما هداك ْم ولعلمك ْم ت ْشكرون﴾
فس موى * والم يذي قدمر ف هدى﴾ [األعلى ،]3-1 :وقال﴿ :وليتكيربوا م
[البقرة ،185 :واحلج ،]37 :وال يكون تكبري هللا تعاىل إال بإفراده بالعبادة ،وقال إبراهيم لقومه فيما أخرب
هللا عنه﴿ :أحتاج يوين يِف مي
اَّلل وق ْد هد يان﴾ [األنعام ،]80 :أيِ :ف وجوب إفراده بالعبادة .وقال تعاىل﴿ :ق ْل
أن ْدعو يمن د ي
اَّلل﴾ [األنعام ،]71 :وقال
اَّللي ما ال ي ْن فعنا وال يضرنا ون رد على أ ْعقابينا ب ْعد إي ْذ هدانا م
ون م
ْ
تعاىل -على لسان الرسل﴿ :-وما لنا أمال ن ت ومكل على مي
اَّلل وق ْد هدانا سب لنا﴾ [إبراهيم ،]12 :وقال﴿ :أَلْ
ني * وليسانا وشفت ْ ي
ْجنعل له عْي ن ْ ي
مجديْ ين * فال اقْ تحم الْعقبة﴾ [البلد.]11-8 :
ني * وهديْناه الن ْ
ْ
واآليات ِف هذا املعىن كثرية ،وسيأيت املزيد -إن شاء هللا -عند إبطال الشرك.

( )1السنن ،كتاب الدعوات ،باب رقم ( ،520 ،519/5 ،)70حديث رقم ،)3483( :وانظر :السنن الكربى
للنسائي ،247/6 :برقم ،)10832( :وأورده األلباين ِف القسم الضعيف من سنن الرتمذي.
( )2ذكرها احلافظ ابن حجر ِف >اإلصابة ِف متييز الصحابة< ( )336/1وَل أهتد إليها ِف املوجود من صحيح ابن
خزمية.
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املطلب الثاين
داللة االنفـراد بالكمال على توحيد العبادة.
االتصاف بالكمال املطلق إمنا يدل ِف هذا الباب على استحقاق صاحبه للعبادة ،أما داللته على
توحيد العبادة واستحقاق هللا عز وجل أن يفرد هبا ،فمن حيث إن من َل يبلغ هذا الكمال وَل يتصف به
لزمه االتصاف بضده ،مما يناِف التعبد فطرة وعقال.
وعلى هذا فكل ما جاء ِف الكتاب والسنة من صفات اْلالل والكمال الثابتة للرب -تبارك وتعاىل-
فإهنا أدلة على استحقاقه ألن يفرد بالعبادة ،إ ْذ َل يشاركه أحد ِف شيء من ذلك الكمال اإلل هي.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :وهللا سبحانه َل يذكر هذه النصوص [يعين آيات الصفات] جملرد
تقرير صفات الكمال ،بل ذكرها لبيان أنه املستحق للعبادة دون ما سواه ،فأفاد األصلني اللذين هبما يتم
التوحيد ،ومها :إثبات صفات الكمال ،ردا على أهل التعطيل ،وبيان أنه املستحق للعبادة ال إل ه إال هو،
()1

ردا على املشركني ،والشرك ِف العاَل أكثر من التعطيل) .
وهبذا االعتبار فإن مجيع معاين الربوبية السابق ذكرها ِف داللة توحيد الربوبية على توحيد العبادة
تدخل ِف هذا النوع من الداللة.
ومن األمثلة الظاهرة ِف القرآن على هذا النوع من الداللة:
()2
احلي الْقيوم ال تأْخذه يسنةٌ وال
اَّلل ال إيله إيمال هو ْ
 -1ما جاء ِف أعظم آية ِف كتاب هللا تعاىل ﴿ :م

ن ْوٌم﴾ [البقرة ،255 :وحنوها ِف آل عمران ،]1 :والداللة هنا كامنة ِف اقرتان كلمة التوحيد هباذين االَسني
من األَساء احلسىن ،فإنه يفيد دون شك داللة الكمال املطلق على توحيد العبادة.
وذلك أن هاذين االَسني متضمنان لسائر صفات الكمال ،وعليهما مدار األَساء احلسىن كلها ،فإن
احلياة ال تكون أكمل حياة وأمتمها إال بثبوت كل كمال يضاد نفيه كمال احلياة ،وكذلك القيومية تتضمن
كمال الغىن والقدرة ،فاملتصف هبا قائم بنفسه ،ال حيتاج إىل غريه بوجه من الوجوه ،مقيم لغريه ،فال قيام
()3

لغريه إال بإقامته .
( )1الفتاوى.83 ،82/6 :
( )2ثبت ذلك ِف صحيح مسلم من حديث أيب بن كعبِ ،ف صالة املسافرين ،باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي،
( ،)465/1برقم (.)810
( )3انظر :شرح الطحاوية البن أيب العز.92-90/1 :
271

ي
احلمد يمي
يي
ي ي
َّلل
 -2ومما جيمل هذه الداللة قوله تعاىل﴿ :هو ْ
احلي ال إله إمال هو ف ْادعوه خمْلصني له الدين ْ ْ
ري
ب الْعال يمني﴾ [غافر.]65 :
فقد رتب األمر بالدعاء

()1

ِف هذه اآلية بالفاء ،على ما سبقه من الوصف باحلياة وانتفاء األلوهية عن

غري هللا تعاىل.
 -3ومما هو صريح ِف االستدالل بتفرد هللا تعاىل بالكمال على تفرده باستحقاق العبادة :سورة
صمد * َلْ يلي ْد وَلْ يول ْد * وَلْ يك ْن له كفوا أح ٌد﴾.
اَّلل أح ٌد * م
اإلخالص﴿ :ق ْل هو م
اَّلل ال م
فإن اآلية األوىل منها تدل على تفرد هللا تعاىل بالكمال املطلق (فهو أحد ال مياثله شيء من األشياء
()2

بوجه من الوجوه) .
والثانية تدل على أن هللا تعاىل هو السيد الذي يصمد إليه ِف احلوائج ،وهذا هو معىن الصمد على
()3

أحد القولني .
صمد﴾ بني ذكر الكمال ِف أول السورة والتنزيه ِف آخرها
فعلى هذا يكون جميء قوله تعاىل ﴿ :م
اَّلل ال م

من جنس االستدالل بالكمال على أن صاحبه هو املستحق ألن يفرد بالعبادة واملسألة دون غريه.
 -4ومن هذا الضرب من االستدالل قوله تعاىل﴿ :رب ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
اعب ْده
ض وما ب ْي ن هما ف ْ
()4
اصطي ْرب ليعيبادتييه ه ْل ت ْعلم له يَسيا ﴾ [مرمي.]65 :
و ْ

وقد مر ذكر هذه اآلية ِف داللة الربوبية على توحيد العبادة ،أما هنا فالداللة املقصودة كامنة ِف جميء
قوله تعاىل﴿ :ه ْل ت ْعلم له يَسيا﴾ بعد األمر بالعبادة وباالصطبار عليها ،فإن هذه إشارة إىل داللة التفرد
بالكمال على استحقاق التفرد بالعبادة ،فكأنه قال :هل تعلم له َسيا فيستحق أن يعبد معه؟

 -5ومن اإلشارات القرآنية إىل هذه الداللة :ذكر األَساء احلسىن والصفات العلى الدالة على الكمال
اَّلل ال إيله إيمال هو له ْاأل َْساء
بعد ذكر كلمة التوحيد ،وذلك ِف كثري من اآليات ،كما ِف قوله تعاىل ﴿ :م
احلسىن﴾ [طه ،]8 :وقوله﴿ :وإيهلكم إيله و ي
اح ٌد ال إيله إيمال هو المر ْمحن المريحيم﴾ [البقرة ،]163 :وقوله﴿ :ال
ْ ٌ
ْْ
احل يكيم﴾
اَّلل هلو الْع يزيز ْ
إيله إيمال هو الْع يزيز ْ
اَّلل وإي من م
احل يكيم﴾ [آل عمران ،]18 ،6 :وقوله﴿ :وما يم ْن إيل ٍه إيمال م
اَّلل الم يذي ال إيله إيمال هو و يسع ك مل ش ْي ٍء يع ْلما﴾ [طه ،]98 :وقوله:
[آل عمران ،]62 :وقوله﴿ :إيممنا إيهلكم م
اَّلل الم يذي ال إيله إيمال هو ع ي
اَّلل الْو ي
اَل الْغْي ي
ب
احد الْق مهار﴾ [ص ،]65 :وقوله﴿ :هو م
﴿وما يم ْن إيل ٍه إيمال م
( )1الدعاء هنا يشمل النوعني :دعاء املسألة ،ودعاء العبادة ،انظر :الفرق بينهما ِف تيسري العزيز احلميد :ص،215
.227
( )2تفسري سورة اإلخالص البن تيمية :ص.29
( )3تفسري سورة اإلخالص البن تيمية :ص.13
( )4معىن َسيا :شبيها أو مثال ،انظر :جامع البيان.106/16 :
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والشمهادةي هو المر ْمحن المريحيم﴾ [احلشر.]22 :
 -6وأوضح من ذلك داللة على التوحيد جميء تنزيه هللا سبحانه عن الشرك بعد ذكر صفات
اَّلل الم يذي ال إيله إيمال هو الْمليك الْقدوس ال مسالم الْم ْؤيمن
الكمالِ ،ف كثري من اآليات كقوله تعاىل﴿ :هو م
اْلبمار الْمتكيرب سبحان مي
اَّلل ح مق ق ْد يريه
الْمهْي يمن الْع يزيز ْ
اَّلل ع مما ي ْش يركون﴾ [احلشر ،]23 :وقوله﴿ :وما قدروا م
ْ
ي ي
و ْاألرض ي
ات بيي يميني يه سْبحانه وت عاىل ع مما ي ْش يركون﴾ [الزمر.]67 :
مجيعا ق ْبضته ي ْوم الْقيامة وال مسماوات مطْ يويم ٌ
ْ
 -7ومن االستدالل بصفات الكمال اإلهلية على وجوب توحيد هللا بالعبادة ما قصه هللا تعاىل عن
هدهد سليمان ،من إنكار سجود سبأ للشمس من دون هللا ،قال تعاىل فيما حكاه عنه﴿ :ويجْئتك يم ْن
ٍ
ي
ني * إييين وج ْدت امرأة متْليكهم وأوتيي ي
سبٍإ بينبٍإ ي يق ٍ
يم * وج ْدت ها وق ْومها
ْ
ت م ْن ك يل ش ْيء وهلا ع ْر ٌ
ْ
ش عظ ٌ
ْ
ي
ون مي
س يمن د ي
اَّلل وزيمن هلم الشْميطان أ ْعماهل ْم فصدمه ْم ع ين ال مسبي ييل ف ه ْم ال ي ْهتدون * أمال
ي ْسجدون للش ْ
مم ي ْ
يي ي
اخلبء يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
اَّلل ال إيله إيمال هو رب
ض وي ْعلم ما ختْفون وما ت ْعلينون * م
ي ْسجدوا مَّلل المذي خيْريج ْ ْ
الْع ْر يش الْع يظي يم﴾ [النمل.]26-22 :
والشاهد أن اهلدهد استدل على توحيد العبادة بأن هللا تعاىل هو وحده الذي خيرج املخبوء ِف
()1

السماوات واألرض ،وقد فسر ذلك بأنه املطر والنبات  ،فهذا استدالل بكمال القدرة على أنه ال
يستحق العبادة غري هللا تعاىل ،مث أردف ذلك بذكر صفة العلم مستدال هبا على نفس املطلب.

( )1انظر :ترجيح أساليب القرآن البن الوزير :ص.163-159 ،43
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املبحث الثاين

إبطال الشرك ِف العبادة
تقدمت داللة القرآن على تفرد هللا تعاىل باستحقاق العبادة ،استنادا إىل تفرده بالربوبية والكمال
املطلق.
ونعرض هنا إثبات القرآن هلذا املطلب من خالل صورة أخرى هلذا االستدالل ،أال وهي إبطال عبادة
اآلهلة املتخذة من دون هللا تعاىل ،وذلك ببيان أمرين:
األول :أهنا ال تتصف بشيء من معاين الربوبية.
الثاين :أهنا متصفة بالنقص املناِف الستحقاق العبادة.

وسنرى أن هذه الصورة لالستدالل بالربوبية على العبادة هي األكثر جميئا ِف الكتاب والسنة ،وإن
كانت ِف جوهرها ال ختتلف عن الصورة السابقة.
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املطلب األول
جترد الشركاء من الربوبية
تقدم أن أبرز معاين الربوبية :اخللق وامللك والتدبري ،وفيما يلي عرض إلبطال القرآن عبادة الشركاء،
بداللة جتردهم من هذه املعاين.
أوال :أن الشركاء ال خيلقون شيئًا بل ُخيلقون:
قال تعاىل﴿ :و ماختذوا يم ْن دونييه آ يهلة ال خيْلقون شْيئا وه ْم خيْلقون﴾ [الفرقان.]3 :
()1
ون مي
وقال تعاىل﴿ :إي من الم يذين ت ْدعون يمن د ي
اجتمعوا له﴾ [احلج.]73 :
اَّلل ل ْن خيْلقوا ذبابا ول يو ْ
ْ

وقال تعاىل﴿ :أفم ْن خيْلق كم ْن ال خيْلق أفال تذ مكرون﴾ [النحل .]17 :واملعىن :أيكون هذا مثل هذا

ِف استحقاق العبادة؟

()2

.

ون مي
وقال تعاىل﴿ :والم يذين ي ْدعون يمن د ي
اَّلل ال خيْلقون شْيئا وه ْم خيْلقون﴾ [النحل .]20 :وِف هذه
ْ
اآلية وآية الفرقان السابقة زيادة معىن على بقية اآليات ،وهي أن هذه اآلهلة املزعومة مع كوهنا ال ختلق،
()3

فهي نفسها خملوقة ،وِف هذا إشارة إىل أن خالقها أحق منها بالعبادة .
وقال تعاىل﴿ :هذا خ ْلق مي
اَّلل فأر يوين ماذا خلق الم يذين يم ْن دونييه ب يل الظماليمون يِف ضال ٍل مبي ٍ
ني﴾
[لقمان.]11 :
قال ابن القيم معلقا على هذه اآلية( :فلله ما أحلى هذا اللفظ وأوجزه ،وأدله على بطالن الشرك؛
فإهنم إن زعموا أن آهلتهم خلقت شيئا مع هللا طولبوا بأن يروه إياه ،وإن اعرتفوا بأهنا أعجز وأضعف وأقل
()4

من ذلك كانت إهليتها باطال وحماال) .
وقال تعاىل﴿ :أم جعلوا يمي
اَّلل خاليق ك يل ش ْي ٍء وهو
َّلل شركاء خلقوا كخ ْل يق يه ف تشابه ْ
اخل ْلق علْي يه ْم ق يل م
ْ
الْو ي
احد الْق مهار﴾ [الرعد.]16 :
وقال تعاىل﴿ :قل أرأي تم شركاءكم الم يذين ت ْدعون يمن د ي
اَّللي أر يوين ماذا خلقوا يمن ْاأل ْر ي
ض أ ْم هل ْم
ون م
ْ
ْ ْْ
( )1انظر :تعليق ابن القيم على هذه اآلية ِف إعالم املوقعني ،236 ،235/1 :والصواعق املرسلة له.467 ،466/2 :
( )2انظر :جامع البيان البن جرير الطربي.92/14 :
( )3انظر :مفاتيح الغيب للرازي.15/20 :
( )4الصواعق املرسلة.465/2 :
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يشرٌك يِف ال مسماو ي
ات﴾ [فاطر ،40 :وحنوها ِف األحقاف.]4 :
ْ
ي
ي
ي
ي
اخل ْلق مثم يعيده فأ مىن
اَّلل ي ْبدأ ْ
وقال تعاىل﴿ :ق ْل ه ْل م ْن شركائك ْم م ْن ي ْبدأ ْ
اخل ْلق مثم يعيده ق يل م
ت ْؤفكون﴾ [يونس.]34 :
ثانيا :أن الشركاء ليس هلم نصيب من امللك.
اَّللي ال ميْليكون يمثْ قال ذ مرٍة يِف ال مسماو ي
قال تعاىل﴿ :ق يل ْادعوا الم يذين زعمتم يمن د ي
ات وال يِف ْاأل ْر ي
ض
ون م
ْ ْ ْ
وما هل ْم فيي يهما يم ْن يش ْر ٍك وما له يمْن ه ْم يم ْن ظ يه ٍري﴾ [سبأ.]22 :
وهذه اآلية كما يقول ابن القيم :أخذت على املشركني مبجامع الطرق اليت دخلوا منها إىل الشرك،
وسدهتا عليهم أحكم ٍ
سد وأبلغه؛ فإن العابد إمنا يتعلق باملعبود ملا يرجو من نفعه ،وحينئذ فال بد أن يكون
املعبود مالكا لألسباب اليت ينفع هبا عابده ،أو شريكا ملالكها ،أو ظهريا ،أو وجيها ذا حرمة وقدر يشفع
()1

عنده ،فإذا انتفت هذه األمور األربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده .
اَّللي شفعاء قل أولو كانوا ال ميْليكون شيئا وال ي ع يقلون * قل يمي
وقال تعاىل﴿ :أيم ماختذوا يمن د ي
َّلل
ون م
ْ
ْ
ْ
ْ ْ
ْ
مجيعا له م ْلك ال مسماو ي
ي
الشمفاعة ي
ات و ْاأل ْر ي
ض مثم إيلْيه ت ْرجعون﴾ [الزمر.]44 ،43 :
()2
اَّلل ربك ْم له الْم ْلك والم يذين ت ْدعون يم ْن دونييه ما ميْليكون يم ْن قيطْ يم ٍري ﴾ [فاطر:
وقال تعاىل﴿ :ذليكم م
.]13
ثالثا :أن الشركاء ليس هلم شيء من التدبْي.
احتج بعض السلف بقوله تعاىل﴿ :ق يل اللمه مم ماليك الْم ْل ي
ك ت ْؤييت الْم ْلك م ْن تشاء وت ْن يزع الْم ْلك يمم ْمن
اخلْي ر إينمك على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير * توليج اللمْيل يِف النمها ير وتوليج
تشاء وتعيز م ْن تشاء وت يذل م ْن تشاء بيي يدك ْ
ي
النمهار يِف اللمي يل وختْريج ْ ي
ي
احل يي وت رزق من تشاء بيغ ْيري يحس ٍ
اب﴾ [آل عمران:
ْ
احل مي من الْميت وختْريج الْميت من ْ ْ ْ
 ]27 ،26على بطالن دعوى النصارى إل هية عيسى -عليه السالم-؛ حيث كانوا حيتجون عليها بأنه
حييي املوتى ،ويربئ األسقام ،وخيلق الطري من الطني ،وحيدث بالغيوب ،وغري ذلك مما جعله هللا تعاىل آية
لنبوته ،فإن من سلطان هللا تعاىل وقدرته ماَل يعطه عيسى ،وذلك مثل متليك امللوك ،واصطفاء األنبياء،
وإيالج الليل ِف النهار ،والنهار ِف الليل ،وإخراج احلي من امليت ،وامليت من احلي ،ورزق من شاء هللا
تعاىل بغري حساب ،فكل ذلك َل يسلط عيسى عليه ،وَل ميلكْه ،ولو كان إهلا لكان ذلك كله إليه ،ومعلوم
()3

لدى النصارى أن عيسى -عليه السالم -كان يهرب من امللوك من بلد إىل بلد .
( )1باختصار من الصواعق املرسلة.462 ،461/2 :
( )2القطمري :الغشاء الذي على نواة التمر .انظر :معاين القرآن للنحاس.448/5 :
( )3انظر :جامع البيان البن جرير الطربي ،227/3 :وقد أسند ابن جرير هذا املعىن عن حممد بن جعفر بن الزبري بن
العوام ،وهو من فقهاء السلف وقرائهم ،توِف ما بني عامي  110و120ه  ،انظر :هتذيب التهذيب البن حجر
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ومن أنواع التدبري اليت أبطل هللا عبادة الشركاء بالتجرد منها:
 -1عدم النفع والضر:
وقد امتأل القرآن برتديد هذا الدليل على بطالن عبادة هللا تعاىل ،ومن أمثلة ذلك:
* قوله تعاىل﴿ :ق ْل أف ماخت ْذ ْت يم ْن دونييه أ ْوليياء ال ميْليكون يألنْف يس يه ْم ن ْفعا وال ضرا﴾ [الرعد ،]16 :وإذا
كانت ال متلك ذلك ألنفسها فكيف متلكه لعابديها؟
* ما ذكره هللا تعاىل من قول مؤمن يس﴿ :أأ ميختذ يم ْن دونييه آ يهلة إي ْن ي يرْد ين المر ْمحن بيض ٍر ال ت ْغ ين ع يين
شفاعت هم شيئا وال ي ْن يقذ ي
ون * إييين إيذا ل يفي ضال ٍل مبي ٍ
ني﴾ [يس.]24 ،23 :
ْ ْ
فهو استدل على بطالن عبادة هذه اآلهلة بكوهنا ال تنفعه وقت حاجته إليها ،إذ ال متلك من القدرة
ما تنقذه به من الضر لو أصابه هللا تعاىل به ،كما أهنا ال متلك من اْلاه واملكانة عند هللا تعاىل ما يشفع له
()1

ِف دفع ذلك الضر ،فبأي وجه تستحق تلك اآلهلة العبادة .

* ما قصه هللا تعاىل من استنكار إبراهيم على قومه ِف قوله﴿ :قال أف ت عبدون يمن د ي
اَّللي ما ال
ون م
ْ
ْ
ون مي
ي ْن فعكم شيئا وال يضركم * أ ٍ
ف لكم وليما ت عبدون يمن د ي
اَّلل أفال ت ْع يقلون﴾ [األنبياء ،]67 ،66 :أي:
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
أفال تعقلون أن الذي يستحق العبادة إمنا هو مالك النفع والضر ،دون من ال ميلك ذلك؟
* ما ذكره هللا تعاىل ِف معرض إبطال ألوهية املسيح وأمه حيث قال تعاىل﴿ :قل أت عبدون يمن د ي
ون
ْ ْ
ْ
اَّللي ما ال ميْليك لك ْم ضرا وال ن ْفعا﴾ [املائدة.]76 :
م
()2
واآليات ِف هذا املعىن كثرية جدا .

فهذه اآليات وأمثاهلا تدل على أن هذه اآلهلة ال تنفع أحدا وال تضره أبدا ،سواء عبدها أم َل
يعبدها ،وأن ذلك دليل على بطالن عبادهتا.
وال يتعارض هذا مع قوله تعاىل﴿ :ي ْدعو لم ْن ضره أقْ رب يم ْن ن ْفعي يه﴾ [احلج ،]13 :فإن هذه اآلية
إمنا أثبتت النفع والضر للمدعو على هيئة اسم مضاف إليه ،والشيء يضاف إىل الشيء ألدىن مالبسة،
كما ِف قوله تعاىل﴿ :ب ْل مكْر اللمْي يل والنمها ير﴾ [سبأِ ،]33 :ف حني نفت اآلية اليت قبلها قدرة غري هللا
تعاىل على الضر والنفع ،حيث كان املنفي فيها هو فعلهم الضر والنفع ،قال تعاىل﴿ :ي ْدعو يمن د ي
اَّللي ما
ون م
ْ
ي
ال يضره وما ال ي ْن فعه﴾ [احلج ،]12 :وِف هذه اآلية قال﴿ :ي ْدعو لم ْن ضره أقْ رب يم ْن ن ْفعيه﴾ وَل يقل:
يضر أعظم مما ينفع ،وال ريب أن بني املعبود من دون هللا وبني ضرر عابديه تعلقا يقتضي اإلضافة ،كأنه
العسقالين.82 ،81/9 :
( )1انظر :الصواعق املرسلة البن القيم.497/2 :
( )2انظر :مثال :األنعام ،71 :يونس ،107 ،106 ،18 :اإلسراء ،57 :مرمي ،42 :الفرقان ،55 ،3 :الزمر،38 :
طه ،89 :الشعراء ،73 :احلج.13 ،12 :
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قيل :ملن شره أقرب من خريه ،وخسارته أقرب من رحبه ،ولو جعل فاعل الضر فإمنا هو هبذا االعتبار ،وهو
أنه سبب فيه ،ال أنه هو الذي فعله ،وهبذا البيان يظهر مزيد إبطال إلهلية هذه املعبودات ،من حيث إهنا
()1

ليست فقط ال تنفع وال تضر مطلقا ،بل ضررها احلاصل لعابديها أيضا ليس صادرا منها .
 -2عدم اهلداية للحق ،أو االهتداء إليه:
اَّلل ي ْه يدي ليْلح يق أفم ْن ي ْه يدي
كما ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل ه ْل يم ْن شركائيك ْم م ْن ي ْه يدي إيىل ْ
احل يق ق يل م
()2
احل يق أحق أ ْن ي تمبع أم ْن ال ي يه يدي إيمال أ ْن ي ْهدى فما لك ْم كْيف ْحتكمون﴾ [يونس]35 :
إيىل ْ
وكما ِف قوله تعاىل منكرا على قوم موسى اختاذهم العجل إهلا﴿ :أَلْ ي رْوا أنمه ال يكليمه ْم وال ي ْه يدي يه ْم
سبييال﴾ [األعراف.]148 :
ووجه الداللة هنا على بطالن الشركاء ظاهر ،فإن اهلداية جبميع أنواعها من أعظم الضرورات
واملطالب ،وال بد للمعبود إن كان إهلا حقا أن ميلكها لعابديه ،وحيث انتفت اهلداية عن غري هللا تعاىل دل
ذلك على بطالن عبادة غريه.
 -3عدم امتالك الرزق:

اَّللي ما ال ميْليك هلم يرْزقا يمن ال مسماو ي
كما ِف قوله تعاىل﴿ :وي عبدون يمن د ي
ات و ْاأل ْر ي
ض شْيئا وال
ون م
ْ
ْ
ْ
ي ْست يطيعون﴾ [النحل.]73 :
ون مي
وكما ِف قول اخلليل -عليه السالم﴿ :-إي من الم يذين ت عبدون يمن د ي
اَّلل ال ميْليكون لك ْم يرْزقا فابْت غوا
ْ
ْ
يعْند مي
اَّلل ي
الرْزق و ْاعبدوه وا ْشكروا له﴾ [العنكبوت.]17 :
وكما دل عليه قوله تعاىل﴿ :أم ْن هذا الم يذي ي ْرزقك ْم إي ْن أ ْمسك يرْزقه﴾ [امللك ،]21 :أي :من يمن
()3
شركائكم الذين تعبدون من دون هللا تعاىل يستطيع أن يرزقكم إن أمسك هللا تعاىل رزقه عنكم ؟ فإن

كنتم تعلمون أنه ال رازق إال هللا فالتزموا أال تعبدوا غريه.
اَّلل الم يذي خلقك ْم مثم رزقك ْم مثم ميييتك ْم مثم ْحيييك ْم ه ْل يم ْن شركائيك ْم م ْن ي ْفعل
وكما قال عز وجل ﴿ :م
يم ْن ذليك ْم يم ْن ش ْي ٍء سْبحانه وت عاىل ع مما ي ْش يركون﴾ [الروم.]40 :
 -4عدم النصرة:
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.274-271/15 :
( )2ي يهدي أي :ي ْهتدي ،وعرب عن الشركاء مبا يدل على أهنا قابلة لالهتداء ومبن اليت للعاقل مع كوهنم ليسوا كذلك؛
ألهنم نزلوها منزلة من يعقل ،أو لوجود اهلداية ِف بعض الشركاء ،كعيسى واملالئكة وعزير .انظر :زاد املسري،31/4 :
وحاشية الشهاب على تفسري البيضاوي ،27/5 :وقد فسر الفراء االهتداء ِف آخر اآلية بأنه االنتقال من مكان إىل
احل يق﴾.
مكان ،انظر :معاين القرآن ،464/1 :وال خيفى بعده وعدم توافقه مع قوله تعاىل﴿ :أفم ْن ي ْه يدي إيىل ْ
( )3انظر :تفسري القرآن العظيم البن كثري.421/4 :
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وقد نبه هللا تعاىل إىل هذه الداللة ِف مواضع عدة ،كما ِف قوله عز وجل﴿ :أم ْن هذا الم يذي هو جْن ٌد
لكم ي ْنصركم يمن د ي
ون المر ْمح ين إي ين الْكافيرون إيمال يِف غروٍر﴾ [امللك ،]20 :وقوله ِف وصف الشركاء﴿ :وال
ْ ْ
ْ
ي
ي
يي
ي
ي
صرك ْم﴾
صرا﴾ [األعراف ،]192 :وقوله﴿ :والمذين ت ْدعون م ْن دونه ال ي ْستطيعون ن ْ
ي ْستطيعون هل ْم ن ْ

[األعراف ،]197 :وج اء االحتجاج صراحة على بطالن عبادة اآلهلة بداللة حلول العذاب بعابديها جزاء
عبادهتا ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ولق ْد أهلكْنا ما حولكم يمن الْقرى وصمرفْ نا ْاآلي ي
ات لعلمه ْم ي ْريجعون * ف ل ْوال
ْ
ْ ْ
نصرهم الم يذين ماختذوا يمن د ي
اَّللي ق ْربانا آ يهلة ب ْل ضلوا عْن ه ْم وذليك إيفْكه ْم وما كانوا ي ْفت رون﴾ [األحقاف:
ون م
ْ
.]28 ،27
وقوله تعاىل﴿ :ذليك يمن أنْب ياء الْقرى ن قصه عليك يمْن ها قائيم وح ي
صي ٌد * وما ظل ْمناه ْم ول يك ْن ظلموا
ْ
ْ
ٌ
ت عْن هم آ يهلت هم المييت ي ْدعون يمن د ي
اَّللي يم ْن ش ْي ٍء ل مما جاء أ ْمر ربيك وما زادوه ْم غْي ر
ون م
أنْفسه ْم فما أ ْغن ْ
ْ
ْ
ت ْتبي ٍ
يب﴾ [هود ،]101 ،100 :وهذان السياقان يدالن على بطالن الشرك ِف العبادة من وجهني:
األول :أهنا لو كانت حقا ما عذبوا.
الثاين :أن معبوداهتم َل تدفع عنهم العذاب ،فدل على أهنا ليست أهال ألن تعبد.
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املطلب الثاين
إبطال عبادة الشركاء بداللة اتصافهم بالنقص
سبقت اإلشارة إىل أن من َل يتصف بالكمال املطلق لزمه االتصاف بالنقص ،وأن هذا ٍ
مناف للتعبد
فطرة وعقال  ،والقرآن مملوء باالستدالل العقلي على بطالن الشرك من هذا الباب .وهو مع داللته على
بطالن عبادة غري هللا تعاىل  ،يدل داللة صرحية على ثبوت صفات اْلالل والكمال لإلله احلق ،كما سبق
بيانه .ومن اإلشارات اإلمجالية إىل هذا الدليل قوله تعاىل﴿ :وجعلوا يمي
َّلل شركاء ق ْل َسوه ْم﴾ [الرعد.]33 :
ووجه الشاهد ِف هذه اآلية :أن تسمية هذه اآلهلة اجملعولة شركاء هلل تعاىل املأمور به ِف اآلية يكشف
حقيقة حاهلا؛ فإهنا إن َسيت بأَساء اإلله احلق ،كاحلي القيوم اخلالق البارئ ،ظهر زيفها ،من عدم موافقة
هذه األَساء حلقيقتها ،وإن َسيت بأَسائها احلقيقية ،كاحلجارة واألصنام وغريها من سائر املعبودات من
دون هللا ،ظهر بطالن عبادهتا مبا دلت عليه أَساؤها احلقيقية من نقص.
يقول ابن تيمية معلقا على هذه اآلية:
(قد حام حول معىن هذه اآلية كثري من املفسرين ،فما شفوا عليال ،وال أرووا غليال ،وإن كان ما قالوه
صحيحا ،فتأمل ما قبل اآلية وما بعدها يطلعك على حقيقة املعىن ،فإنه سبحانه يقول﴿ :أفم ْن هو قائي ٌم
على ك يل ن ْف ٍ ي
ت﴾ [الرعد ،]33 :وهذا استفهام تقرير ،يتضمن إقامة احلجة عليهم ،ونفي كل
س مبا كسب ْ
معب ود مع هللا ،الذي هو قائم على كل نفس مبا كسبت ،بعلمه وقدرته ،وجزائه ِف الدنيا واآلخرة ،فهو
رقيب عليها ،حافظ ألعماهلا ،جماز هلا مبا كسبت ،فإذا جعلتم أولئك شركاء فسموهم إذا باألَساء اليت
يسمى هبا القائم على كل نفس مبا كسبت؛ فإنه سبحانه يسمى باحلي القيوم ،احمليي املميت ،السميع
البصري ،الغين عما سواه ،وكل شيء فقري إليه ،ووجود كل شيء به ،فهل تستحق آهلتكم اَسا من تلك
األَساء؟
هبت يبني ،فإذا انتفى عنها ذلك علم
فإذا كانت آهلة حقا فسموها باس ٍم من هذه األَساء ،وذلك ٌ
بطالهنا كما علم بطالن مسماها.
وأما إن َسوها بأَسائها الصادقة عليها ،كاحلجارة وغريها من اْلمادات ،أو البقر وغريها من
احليوانات ،أو الشياطني ،أو الكواكب املسخرات حتت أوامر الرب ،وغريها من األَساء اليت هي أَساء
خملوقات حمتاجة ،مدبرة مقهورة ،فهذه أَساؤها احلق ،وهي تبطل إهليتها؛ ألن األَساء اليت من لوازم اإلل هية
مستحيلة عليها ،فظهر أن تسميتها آهلة من أكرب األدلة على بطالن إهليتها ،وامتناع كوهنا شركاء هلل عز
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()1

وجل) .
ومن صفات النقص اليت نبه القرآن إىل داللتها على بطالن عبادة املوصوف هبا ما يلي:
أوال :عدم السمع والبصر:
وهذا مما استدل به إبراهيم -عليه السالم -على أبيه ِف بطالن عبادته األصنام ،حيث قال فيما أخرب
ت يَل ت عبد ما ال يسمع وال ي ب ي
هللا تعاىل عنه﴿ :يا أب ي
صر وال ي ْغ يين عْنك شْيئا﴾ [مرمي ،]42 :وعلى قومه
ْ
ْ
ْ
حيث سأهلم عن آهلتهم﴿ :ه ْل ي ْسمعونك ْم إي ْذ ت ْدعون﴾ [الشعراء ،]72 :وجعلها هللا تعاىل عالمة على
ي
استجابوا لك ْم وي ْوم الْ يقيام ية
بطالن دعاء غريه ،حيث يقول﴿ :إي ْن ت ْدعوه ْم ال ي ْسمعوا دعاءك ْم ول ْو َسعوا ما ْ
يكْفرون بي يش ْركيك ْم وال ي نبيئك يمثْل خبي ٍري﴾ [فاطر.]14 :
ي
ي
ٍ ي
ني ي ب ي
صرون يهبا أ ْم هل ْم آذا ٌن
ويقول عز وجل﴿ :أهل ْم أ ْرج ٌل ميْشون هبا أ ْم هل ْم أيْد ي ْبطشون هبا أ ْم هل ْم أ ْع ٌ ْ
()2
ي ْسمعونبيها﴾ [األعراف.]195 :
()3
ويقول عز وجل﴿ :وإي ْن ت ْدعوهم إيىل ا ْهلدى ال يسمعوا وت راهم ي ْنظرون إيليك وهم ال ي ب ي
صرون﴾
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

[األعراف.]198 :
ووجه االستدالل ِف هذه اآليات ظاهر من بيان أن هذه اآلهلة املدعوة من دون هللا تعاىل هي أقل
حاال ممن يدعوها ويستغيث هبا ،وهم أقدر منها على القيام ببعض مصاحلهم ،حيث فقدت اْلوارح اليت
هي أدوات الكسب ،اليت يناط هبا النفع والضر ،فكيف يصح أن ترفع إىل مقام األلوهية مع أن احلس
واملشاهدة يشهدان بكوهنا دون الصفات البشرية؟

()4

.

ثانيا :عدم القدرة على الكَلم.
وقد نبه اخلليل إبراهيم -عليه السالم -إىل داللة هذا الوصف على نقص األصنام ،مما يدل على
()5
بطالن إل هيتها ،حيث قال هلا فيما أخرب هللا تعاىل عنه﴿ :ما لك ْم ال ت ْن يطقون﴾ [الصافات ،]92 :ونبه
اسألوه ْم إي ْن كانوا ي ْن يطقون﴾ [األنبياء.]63 :
قومه إىل ذلك حيث قال هلم فيما أخرب هللا﴿ :ف ْ
وقال تعاىل عن قوم موسى وعبادهتم العجل﴿ :أفال ي رْون أمال ي ْريجع إيلْي يه ْم ق ْوال وال ميْليك هل ْم ضرا وال
( )1جمموع الفتاوى[ 197 ،196/15 :بتصرف].
( )2انظر :تعليق ابن القيم على هذه اآلية ِف إعالم املوقعني.200 ،199/1 :
(ِ )3ف املراد هبذه اآلية قوالن كالمها حيتمله السياق ،األول :أهنم أصنام ،وروي عن السدي .والثاين :أهنم املشركون،
وروي عن جماهد ،واالستشهاد باآلية هنا على األول ،انظر :جامع البيان.153 ،152/9 :
( )4انظر :تفسري املنار حملمد رشيد رضا.529/9 :
( )5وقد قال إبراهيم -عليه السالم -ذلك هتكما واستهزاء باألصنام ،واحتقارا لشأهنا ،وال مينع هذا من تضمن اآلية
للداللة املذكورة.
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ن ْفعا﴾ [طه.]89 :

فاستدل بعدم خماطبته هلم على بطالن عبادته وألوهيته .ومثله قوله تعاىل﴿ :أَلْ ي رْوا أنمه ال يكليمه ْم
وال ي ْه يدي يه ْم سبييال ماختذوه وكانوا ظالي يمني﴾ [االعراف.]148 :

اَّلل
وِف هذا املعىن ما ضرب هللا تعاىل من املثل لنفسه وملا يعبد من دونه ،حيث قال تعاىل﴿ :وضرب م
ني أحدمها أبكم ال ي ْق يدر على شي ٍء وهو ك ٌّل على مواله أي نما ي ويجهه ال يأْ ي
مثال رجل ْ ي
ت يخب ٍْري ه ْل ي ْست يوي
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
هو ومن يأْمر بيالْع ْد يل وهو على يصر ٍ
اط م ْست يقي ٍم﴾ [النحل.]76 :
ْ
قال ابن القيم( :فالصنم الذي يعبد من دونه مبنزلة رجل أبكم ،ال يعقل وال ينطق ،بل هو أبكم
()1

القلب واللسان ،قد عدم النطق القلب واللسان  ،ومع هذا فهو عاجز وال يقدر على شيء البتة ،وعلى
هذا فأينما أرسلته ال يأتيك خبري ،وال يقضي لك حاجة ،وهللا سبحانه حي قادر متكلم ،يأمر بالعدل وهو
()2

على صراط مستقيم ،وهذا وصف له بغاية الكمال واحلمد) .
ثالثا :حاجتها للطعام والشراب ،وأهنا خملوقة مفتقرة فانية.

وسبب كون الطعام والشراب صفة نقص :هو منافاهتا الغىن املطلق ،واحلياة الكاملة ،واستلزامها كثريا
من اآلفات ،كقضاء احلاجة ،واْلوع والعطش ،واملوت ،وغري ذلك من اللوازم اليت ال تليق مبقام األلوهية،
لذلك نزه هللا تعاىل نفسه عنها ِف قوله﴿ :وهو يطْعيم وال يطْعم﴾ ،على قراءة من قرأ الفعل الثاين بفتح
الياء والعني ،وهي قراءة سعيد بن جبري وجماهد واألعمش ،وهي موافقة ألحد األقوال ِف تفسري الصمد،
()3

وهو أنه الذي ال جوف له ،وال يأكل الطعام  .وهبذه احلجة أبطل هللا تعاىل ألوهية عيسى ابن مرمي اليت
ت يم ْن ق ْبلي يه الرسل
ادعاها النصارى ،حيث يقول تبارك وتعاىل﴿ :ما الْم يسيح ابْن م ْرمي إيمال رس ٌ
ول ق ْد خل ْ
وأمه يص يديقةٌ كانا يأْكال ين الطمعام انْظر كيف ن ب يني هلم ْاآلي ي
ات مثم انْظ ْر أ مىن ي ْؤفكون﴾ [املائد.]75 :
ْ ْ
فهذه اآلية الكرمية أبطلت ألوهية املسيح وأمه من وجهني كما يقول ابن القيم:
(األول :حاجتهما إىل الطعام والشراب ،الدالة على ضعف بنيتهما عن القيام بنفسيهما ،ومن هذا
حاله ال يكون إل ها ،إذ من لوازم اإلل ه أن يكون غنيا.
الثاين :استلزام ذلك حصول الفضالت القذرة ،اليت يتنزه عنها مقام األلوهية ،وهلذا -وهللا أعلم -كين
عنها ِف اآلية بالزمها الذي هو أكل الطعام.
فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ صاحبة وولدا من هذا اْلنس؟ ولو كان يليق به ذلك أو ميكن
( )1كذا ،ولعلها :اللساين.
( )2إعالم املوقعني.212/1 :
( )3انظر :أضواء البيان ،167 ،166/2 :وانظر هذه القراءة الشاذة ِف إحتاف فضالء البشر للبنا ،6/2 :حيث ذكرها
عن احلسن واملطوعي.
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لكان األوىل به أن يكون من جنس ال يأكل وال يشرب ،وال يكون منه الفضالت املستقذرة اليت يستحيا
()1

منها ،ويرغب عن ذكرها) .
وأما املوت فهو من لوازم الطعام والشراب كما سبق ،وال ختفى منافاته لالتصاف بكمال احلياة الالئقة
احل يي الم يذي ال ميوت وسبي ْح يحب ْم يدهي﴾
مبقام األلوهية ،فنزه هللا تعاىل نفسه من ذلك بقوله﴿ :وت ومك ْل على ْ
[الفرقان ،]58 :كما أشار إىل داللته على بطالن ألوهية املتصف به كما ِف قوله تعاىل﴿ :والم يذين ي ْدعون
ون مي
يمن د ي
ات غْي ر أ ْحي ٍاء وما ي ْشعرون أيمان ي ْب عثون﴾ [النحل،20 :
اَّلل ال خيْلقون شْيئا وه ْم خيْلقون * أ ْمو ٌ
ْ
.]21
ومعىن كوهنا أمواتا ِف هذه اآلية :أهنا مجادات ال حياة فيها ،فكل ما كان خاليا من احلياة صح وصفه
()2

باملوت ،ولو َل يقبل احلياة أصال ،وكان أنقص مما هو موصوف باحلياة .
وال شك أن ِف هذا الدليل أبلغ الرد على عباد القبور ،واملستغيثني باملوتى ،وعلى من يعتقد فيهم
القدرة على النفع والضر ،أو التصرف والتدبري لشيء من أحوال اخللق.
وقد استدل نبينا  هبذا الوصف على بطالن ألوهية املسيح -عليه السالم -كما هي دعوى
النصارى.
فقد روى ابن جرير الطربي بإسناده عن الربيع

()3

قال :إن النصارى أتوا رسول هللا  فخاصموه ِف

عيسى ابن مرمي ،وقالوا له :من أبوه؟ وقالوا على هللا الكذب والبهتان ،ال إل ه إال هوَ ،ل يتخذ صاحبة وال
ولدا ،فقال هلم النب > :ألستم تعلمون أنه ال يكون ولد إال وهو يشبه أباه؟ <.
قالوا :نعم.
قال> :ألستم تعلمون أن ربنا حي ال ميوت ،وأن عيسى يأيت عليه الفناء؟ <
()4

قالوا بلى ...إىل آخر احلديث .
وقد أكد هللا تعاىل بطالن ألوهية عيسى -عليه السالم -بالتنبيه إىل بشريته ،وأنه كغريه من الناس،
يعرتيه ما يعرتيهم من األحوال واألطوار ،حىت قال ابن جرير ِف قوله تعاىل ِف وصف عيسى﴿ :ويكليم

النماس يِف الْم ْه يد وك ْهال﴾ [آل عمران :]46 :إن هللا تعاىل إمنا أخرب بأنه يتكلم كهال ،مع أن الغالب أن
الناس يتكلمون كذلك ،تأكيدا على مماثلته لغريه من الناس ،وأنه كان يعاين ما يعانيه غريه من التقلب ِف
( )1الصواعق املرسلة[ ،483 ،482/2 :بتصرف].
( )2انظر :التدمرية البن تيمية :ص.160
( )3هو ابن أنس البكري ،روى عن أنس بن مالك وأيب العالية واحلسن البصري ،توِف سنة  139أو  140ه  .انظر:
هتذيب التهذيب البن حجر العسقالين.207/3 :
( )4جامع البيان ،109 ،108/3 :واحلديث مرسل ،وقد ذكره ابن تيمية ِف اْلواب الصحيح.196/1 :
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األحداث طفال مث كهال  ،ومرور األزمنة واأليام عليه من صغر إىل كرب ،ومن حال إىل حال ،مما ال جيوز
()1

على اإلل ه احلق .
رابعا :أفوهلا واحتجاِبا.
وهبذا احتج إبراهيم -عليه السالم -على بطالن عبادة قومه للكواكب ،كما قص هللا تعاىل عنه ذلك
ي
ي ي ي
صناما آ يهلة إييين أراك وق ومك يِف ضال ٍل مبي ٍ
ني * وكذليك ن يري
ِف قوله﴿ :وإي ْذ قال إيبْراهيم ألبييه آزر أت تمخذ أ ْ
ْ
()2
إيب ر ياهيم ملكوت ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
ض ولييكون يمن الْموقينيني * ف ل مما ج من علْي يه اللمْيل رأى ك ْوكبا قال هذا رييب
ْ
)
3
(
ف ل مما أفل قال ال أ يحب ْاآلفيليني﴾ اآليات إىل قوله تعاىل﴿ :وتيْلك ح مجت نا آت ْي ناها إيبْر ياهيم على ق ْويم يه ن ْرفع
ات من نشاء إي من ربمك ح يك ي
درج ٍ
يم﴾ [األنعام ،]83-74 :ويتبني وجه داللة األفول على بطالن
ْ
يم عل ٌ
ٌ
عبادة اآلفل بأمور ،منها:
 -1أن األفول مغيب واحتجاب عن اخللق ،والشأن ِف اإلل ه احلق أن يكون دائم الشهود واملرافقة
خللقه ،ليدبر شؤوهنم ،ويقوم على مصاحلهم ،فدل مغيب الكوكب والشمس والقمر على بطالن عبادهتما؛
()4

ألهنا ال تغين شيئا عن عابديها حال مغيبها .
 -2ما ذكره صاحب تفسري املنار ،من أن العاقل السليم الفطرة والذوق ،ال خيتار لنفسه حب شيء
يغيب عنه ،ويوحشه فقد مجاله وكماله ،حىت ِف احلب الذي هو دون حب العبادة ،فكيف حبب العبادة
الذي هو أعلى احلب وأكمله؟ فإنه ال جيوز أن يكون إال للرب احلاضر القريب ،السميع البصري الرقيب،
الذي ال يغيب وال يأفل ،وال ينسى وال يذهل ،والظاهر ِف كل شيء بآياته وجتليه ،الباطن ِف كل شيء
()5
يحبكمته ولطفه اخلفي فيه .

( )1انظر :جامع البيان.272/3 :

( )2هل كان إبراهيم ِف قوله عن الكوكب﴿ :هذا رييب﴾ ناظرا يبحث عن احلقيقة وينشدها ،أم أنه كان مناظرا لقومه يريد
إقامة احلجة عليهم ،مع اطمئنان قلبه ومعرفته لربه؟ قوالن للعلماء ،وأكثر احملققني على الثاين ،وممن رجح األول ابن
جرير ِف تفسريه 250/7 :وابن الوزير اليماين ِف الربهان القاطع :ص 106وما بعدها ،وممن رجح الثاين احلافظ ابن
كثري ِف تفسريه ،170 ،169/2 :والشنقيطي ِف أضواء البيان ،180/2 :ونص على أن القرآن يبطل القول
األول ،وإن كان لفظ اآلية حيتمل القولني.
( )3التحقيق أن قول إبراهيم﴿ :ال أ يحب ْاآلفيليني﴾ داخل ِف هذه احلجة ،خالفا ملن زعم أن احلجة خمتصة بقوله:
اَّللي ما َلْ ي ن يزْل بييه علْيك ْم سلْطانا﴾ [األنعام ،]81 :انظر:
﴿وكْيف أخاف ما أ ْشرْكت ْم وال ختافون أنمك ْم أ ْشرْكت ْم بي م
آداب البحث واملناظرة للشنقيطي.83 ،82/2 :
( )4انظر :التحرير والتنوير البن عاشور.321 ،320/7 :
( )5انظر :تفسري املنار.558/7 :
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وقد زعم كل من املتفلسفة وأهل الكالم أن األفول ِف هذه اآليات معناه احلركة والتغري ،وأن إبراهيم
استدل على بطالن ربوبية الكواكب بطريقة األعراض واألجسام ،حيث جعل حلول احلوادث هبذه
()1

الكواكب دليال على حدوثها ،على قول املتكلمني  ،أو أنه جعل أفوهلا دليال على إمكاهنا على قول
()2

الفالسفة .
وقد أبطل شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا القول من الوجوه التالية:
 -1لو كان قول إبراهيم﴿ :هذا رييب﴾ معناه :هذا رب العاملني ،لكانت احلجة عليهم ال هلم :ألنه
()3

حينئذ َل تكن احلركة عنده مانعة من كونه رب العاملني ،وإمنا املانع األفول .
 -2أن األفول باتفاق أهل اللغة والتفسري هو املغيب واالحتجاب ،ال احلركة واالنتقال .ويطلق على
()4

ذهاب ضوء القمر والكواكب بطلوع الشمس ،كما يطلق على غروب هذه األجرام .
 -3أن إبراهيم -عليه السالم -لو استدل باحلركة لكان من حني بزغت الكواكب استدل بذلك ،وَل
ينتظر حىت املغيب ،ولكان نفس احلركة اليت يشاهدها من حني تطلع إىل أن تغيب هي األفول.
 -4أن إبراهيم َل يكن يعين بقوله﴿ :هذا رييب﴾ أنه رب العاملني على أي وجه قاله ،وال اعتقد ذلك

قومه وال غريهم ،وإمنا كان الذي يقول ذلك يتخذه ربا يعبده لينال بذلك أغراضه ،كما كان عباد الكواكب
()5

يفعلون ذلك ،وكان قومه من هؤالءَ ،ل يكونوا جاحدين للصانع ،بل مشركني به .
وهبذا يظهر أن إبراهيم -عليه السالم -إمنا كان بصدد إبطال عبادة قومه لغري هللا تعاىل ،وأنه إمنا
احتج باألفول على هذا املطلب ال غري ،وأن األفول واملغيب واالحتجاب صفات نقص تدل على بطالن

( )1انظر :تفسري الرازي ،54/13 :وانظر رد شيخ اإلسالم على استدالل الرازي هبذه اآليات على نفي قيام احلوادث
بذات هللا تعاىل ِف درء تعارض العقل والنقل.216/2 :
( )2انظر :مناهج األدلة البن رشد :ص ،52وانظر رد ابن تيمية عليه ِف درء تعارض العقل والنقل ،82/9 :وما بعدها.
وانظر أيضا رد ابن تيمية على القرامطة ِف استدالهلم هبذه اآليات على مذهبهم الفاسد ِف درء تعارض العقل
والنقل.317-315/1 :
( )3انظر :منهاج السنة.196/2 :
( )4انظر :شرح حديث النزول البن تيمية :ص.423
( )5انظر :درء تعارض العقل والنقل ،356/8 :وانظر هذه الوجوه ِف درء تعارض العقل والنقل،112-109/1 :
 ،317-311و ،356 ،355/8ومنهاج السنة ،196-194/2 :وجمموع الفتاوى ،256-253/6 :والرد على
املنطقيني ،307-304 :وشرح حديث النزول .426-423 :وانظر كالم الدارمي ِف رده على بشر املريسي ِف
عقائد السلف .413 ،412 :وموافقة ابن الوزير البن تيمية ِف هذا النقد ِف كتابه الربهان القاطع :ص،103
 ،104مع خمالفته له ِف أن إبراهيم كان ناظرا ال مناظرا كما يرجح ابن تيمية وغريه.
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عبادة من يتصف هبا.
وإذا تقرر هذا ،فقد يرد سؤال عن كيفية اْلمع بينه وبني قول النب  عن ربه -تبارك وتعاىل -فيما
رواه مسلم بسنده عن أيب موسى > :حجابه النور< وِف رواية >النار ،لو كشفه ألحرقت سبحات
()1

وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه<  ،وكذلك ما جاء عن بعض السلف ِف تفسري قوله تعاىل:
()2
﴿الم يذين ي ْؤيمنون بيالْغْي ي
ب﴾ [البقرة ]3 :أنه هللا تعاىل .
واْلواب :أنه ال إشكال هنا البتة؛ فإن هللا تعاىل رقيب شهيد على خلقه َل يغب عنهم طرفة عني،
اَّلل على ك يل ش ْي ٍء ش يهي ٌد﴾ [الربوج ،]9 :وكما قال النب  فيما رواه مسلم بسنده
كما قال تعاىل﴿ :و م
()3
عن أيب هريرة> :وأنت الباطن فليس دونك شيء<  ،وليس احتجابه عن خلقه كاحتجاب الكواكب
وأفوهلا ومغيبها ،وإمنا احتجب -سبحانه وتعاىل -حبجاب النور ،للحكمة اليت بينها احلديث ،وهي أن
()4

حيرتق خلقه بسبحات وجه -تعاىل وتقدس ،-فاحتجابه -تبارك وتعاىل -إمنا كان لكمال عظمته وهيبته
وجالل أنواره ولنقص اخلالئق وقصورهم عن إطاقة تلك األنوار القدسية ،روى اإلمام مسلم بسنده عن أيب
()5
ٍ
ذر  أنه سأل النب  :هل رأيت ربك؟ فقال> :نور أىن أراه؟<  ،فعدم رؤية الباري تعاىل رؤية
حسية ِف الدنيا إمنا انتفت لقيام مانع ِف األبصار ،ال ملغيب العزيز اْلبار ،وسوف يزول هذا املانع بقدرة
هللا تعاىل ِف اآلخرةِ ،ف حق املؤمنني املوعودين برؤية رهبم ِف اْلنة.
أما اإلخبار عن هللا تعاىل بالغياب ،املأخوذ من تفسري بعض السلف لقوله تعاىل﴿ :الم يذين ي ْؤيمنون
بيالْغْي ي
ب﴾ ،فقد يتوهم تعارضه مع قوله تعاىل﴿ :وما كنما غائيبيني﴾ [األعراف ،]7 :ومع ما تقرر سابقا من
أن الغياب واألفول واالحتجاب صفة نقص جعلها اخلليل دليال على بطالن عبادة الكوكب.
والواقع أال تعارض إطالقا ،وذلك أن اسم الغيب والغائب من األمور اإلضافية ،يراد به ما غاب عنا
فلم ندركه ،ويراد به ما غاب عنا َل يدركنا ،وهللا سبحانه ليس غائبا ،ولكن ملا َل يره العباد كان غيبا ،ولذا
يدخل ِف الغيب الذي يؤمن به وليس هو بغائب؛ فإن الغائب اسم فاعل ،وأما الغيب فهو مصدر،
فتسميته باسم املصدر دون الفاعل فيه تنبيه على النسبة إىل الغري ،أي :ليس هو بنفسه غائبا ،إمنا غاب
( )1الصحيح ،كتاب اإلميان ،باب ِف قوله عليه السالم :إن هللا ال ينام ،وِف قوله :حجابه النور)141/1( ...؛ حديث
رقم.)179( :
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.51/14 :
( )3الصحيح ،كتاب الذكر ،باب ما يقول عند النوم ،)1655/4( ،حديث رقم.)2713( :
( )4قال النووي( :قال صاحب العني واهلروي ومجيع الشارحني للحديث من اللغويني واحملدثني :معىن سبحات وجهه:
نوره وجالله وهباؤه) شرح صحيح مسلم.14 ،13/3 :
( )5الصحيح ،كتاب اإلميان ،باب ِف قوله عليه السالم :نور أىن أراه ،)141/1( ...حديث رقم.)178( :
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()1

عن غريه أو غاب غريه عنه ،فاملعىن ِف كونه غيبا هو انتفاء شهودنا له .
خامسا :عجزها عن الدفاع عن نفسها والكيد بأعدائها.
وهذا معىن قوله تعاىل ِف وصف الشركاء﴿ :وال أنْفسه ْم ي ْنصرون﴾ [األعراف ،]197 ،192 :وقوله
ي
ي
ي
صحبون﴾ [األنبياء ،]43 :وهبذا الوصف فيها أراد
صر أنْفس يه ْم وال ه ْم منما ي ْ
تعاىل﴿ :ال ي ْستطيعون ن ْ
اخلليل -عليه السالم -أن يدل قومه على بطالن عبادهتا حني حطمها ،كما أخرب هللا تعاىل عنه بقوله:
﴿ف راغ علْي يهم ضربا بيالْي يم ي
ني﴾ [الصافات ،]93 :وقوله﴿ :فجعله ْم جذاذا إيمال كبيريا هل ْم لعلمه ْم إيلْي يه
ْ ْ
ي
ي
اسألوه ْم إي ْن كانوا ي ْنطقون﴾ [األنبياء.]63-58 :
ي ْرجعون﴾ إىل قوله تعاىل﴿ :قال ب ْل ف عله كبيريه ْم هذا ف ْ
()2
وقد روي ِف السرية أن عمرو بن اْلموح كان قد اختذ ِف داره صنما من خشب يقال له :مناة،
فكان ابنه معاذ يسري بالليل هو ومعاذ بن جبل على ذلك الصنم فيطرحونه منكسا على رأسه ِف حفرة
يتخذها الناس للعذرة ،فإذا أصبح عمرو قال :ويلكم ،من عدا على آهلتنا هذه الليلة؟ فيأخذه ويغسله
ويطيبه ،مث يعود املعاذان إىل فعلهما فيه ،فلما أكثرا عليه ،جاءه عمرو بسيفه فعلقه عليه وقال له :إين وهللا
خري فامتنع ،فهذا السيف معك ،فغدا عليه الشابان ،فأخذا
ما أعلم من يصنع بك ما ترى؛ فإن كان فيك ٌ
السيف من عنقه ،مث قرنا به كلبا ميتا ،وألقياه ِف بئر ،فلما رآه عمر على تلك احلال ثاب إىل عقله ،وأسلم
وحسن إسالمه ،وأنشأ يقول ِف صنمه:
وهللا لو كنت إهلا َل
ٍ
أف

مللقاك

إهلا

تكن
ْ

أنت

وكلب

وسط

بئر

مستدن

اآلن

فتشناك

عن

سوء

ِف

قر ْن
الغِب

()3

وأما عجز اآلهلة عن الكيد بأعدائها ،فقد اختذه األنبياء برهانا على بطالهنا ،واحتجوا به على
املشركني ،حيث حتدوهم غاية التحدي أن يلحقوا هبم هم وشركاؤهم أدىن أذى ،وذلك على الرغم مما صرح
به الرسل من احتقا ٍر وتسفيه لشأن هذه اآلهلة ومن يعبدها ،ووصفها مبا هي أهله من العجز والنقص ،كما
ذكر هللا تعاىل ذلك عن بعض أنبيائه:

وح إي ْذ قال ليق ْويم يه يا ق ْويم إي ْن كان كب ر علْيك ْم
فقال عن نوح -عليه السالم﴿ :-واتْل علْي يه ْم ن بأ ن ٍ
اَّلل ف على مي
ات مي
مق يامي وت ْذكي يريي بيآي ي
اَّلل ت ومك ْلت فأ ْي
مجعوا أ ْمرك ْم وشركاءك ْم مثم ال يك ْن أ ْمرك ْم علْيك ْم غ ممة مثم
يل وال ت ْن يظر ي
ون﴾ [يونس.]71 :
اقْضوا إي م
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.53 ،52/14 :
( )2هو الصحايب اْلليل عمرو بن اْلموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة األنصاري السلمي ،من سادات
األنصار ،استشهد يوم أحد ،وبشره النب  باْلنة .انظر :اإلصابة.523 ،522/2 :
( )3السرية النبوية البن هشام 453 ،452/1 :باختصار.
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وقال عن هود -عليه السالم -حني قال له قومه﴿ :إي ْن ن قول إيمال اعت راك ب عض آ يهلتينا بيس ٍ
وء قال إييين
ْ
ْ
اَّللي
اَّلل وا ْشهدوا أيين ب يريء يممما ت ْش يركون * يمن دونييه ف يكيد يوين ي
مجيعا مثم ال ت ْن يظر ي
ون * إييين ت ومك ْلت على م
أ ْش يهد م
ْ
ٌ
اصيتيها إي من رييب على يصر ٍ
رييب وربيكم ما يمن دابمٍة إيمال هو آ يخ ٌذ بين ي
اط م ْست يقي ٍم﴾ [هود.]56-54 :
ْ
ْ
ي
ي
وقال ِف حق إبراهيم -عليه السالم﴿ :-وال أخاف ما ت ْش يركون بيه إيمال أ ْن يشاء رييب شْيئا وسع رييب
ك مل شي ٍء يع ْلما أفال ت تذ مكرون * وكيف أخاف ما أ ْشرْكتم وال ختافون أنمكم أ ْشرْكتم بي مي
اَّلل ما َلْ ي ن يزْل بييه
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ي
ي
علْيكم س ْلطانا فأي الْف يريق ْ ي
ني أحق بي ْاأل ْم ين إي ْن كْنت ْم ت ْعلمون * المذين آمنوا وَلْ ي ْلبيسوا إيميان ه ْم بيظ ْل ٍم أولئك
ْ
هلم ْاأل ْمن وه ْم م ْهتدون﴾ [األنعام.]82-80 :
ون فال ت ْن يظر ي
وأمر نبيه حممدا -عليه أفضل الصالة والسالم -بقوله﴿ :ق يل ْادعوا شركاءكم مثم كييد ي
ون *
ْ
صاحلييني﴾ [األعراف.]196 ،195 :
إي من ولييي م
اَّلل الم يذي ن مزل الْ يكتاب وهو ي ت ومىل ال م
سادسا :أهنا ترد النار.
ً

ون مي
كما دل عليه قوله تعاىل ِف كفار قريش﴿ :إينمكم وما ت عبدون يمن د ي
اَّلل حصب جهنمم أنْت ْم هلا
ْ
ْ
ْ
وا يردون * ل ْو كان هؤال يء آ يهلة ما وردوها وك ٌّل فييها خاليدون﴾ [األنبياء.]99 ،98 :

وهذا الوصف ِف احلقيقة ليس دليال عقليا مستقال قائما بذاته على بطالن إهلية هذه األصنام ،أو
غريها من املعبودات اليت ت يرد النار مع عابديها؛ ألن داللته إذا تكون متوقفة على ورود هذه اآلهلة املزعومة
النار ،وهي لما ت يرد ،واحلاصل أن اخلطاب هبذه اآلية وجه إىل الكفار ِف الدنيا قبل حصول الورود ،فلذلك
ال يقال :إنه دليل تامٌّ مستقل على بطالن اآلهلة إال بعد ورودها النار مع عابديها ،وشهودهم ذلك.
ويقال عن داللة هذه اآلية -كما عرب سيد قطب :-إنه (برهان وجداين ،ينتزع من هذا املشهد
()1

املعروض عليهم ِف الدنيا ،وكأمنا هو واقع ِف اآلخرة) .
فاآلية إذا أريد هبا الزجر والتهديد ِف الدنيا ،بعرض مشهد القيامة ،والتبكيت والتوبيخ ِف اآلخرة بعد
حصول الورود.
ومما يدل على ذلك سياق اآليات قبلها وبعدها ،فإنه ذكر قبلها قيام الساعة وما حيصل فيها من
هبوت الكفات ،وذعرهم ،ودعوهتم بالويل والثبور ،وحتسرهم على تفريطهم ،مث وجه اخلطاب هلم ببيان
مآهلم ومصريهم ،هم وآهلتهم ،مث جاءت هذه اآلية موخبة هلم ومبكتة ،زيادة ِف التنكيل هبم ،مث جاء
وصف حاهلم ِف النار.

احلق فيإذا يهي ش ي
اخصةٌ أبْصار الم يذين كفروا يا ويْلنا ق ْد
فقال تعاىل ِف هذه اآليات﴿ :واقْ ت رب الْو ْعد ْ
ون مي
كنما يِف غ ْفل ٍة يمن هذا بل كنما ظالي يمني * إينمكم وما ت عبدون يمن د ي
اَّلل حصب جهنمم أنْت ْم هلا وا يردون * ل ْو
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
(.2399/17 )1
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كان هؤال يء آ يهلة ما وردوها وكلٌّ فييها خاليدون * هل ْم فييها زفيريٌ وه ْم فييها ال ي ْسمعون﴾ [األنبياء-97 :
.]100
فظاهر من السياق إذن أن قوله تعاىل﴿ :ل ْو كان هؤال يء آ يهلة ما وردوها﴾ ،أنه من متام ما يقال هلم يوم
ٌ
القيامة ،توبيخا وتقريعا هلم على ما كان منهم من عبادهتا.
وإذ تقرر هذا فال يتوجه اخلطاب هلم ِف الدنيا هبذه اآلية إال على سبيل التخويف والتهديد ،ال على
سبيل االحتجاج واالستدالل.
اللهم إال أن يقال :إنه ال مانع من توجه هذا االستدالل واالحتجاج عليهم باعتبار انضمامه إىل
الدالئل والرباهني األخرى القاطعة ،اليت دلت على بطالن عبادهتا ،وعلى صدق حممد -عليه الصالة
والسالم ،-وأنه ال خيرب إال حبق ،وأن ما يذكره من ورودها النار واقع ال حمالة ،ملا ثبت من صدقه وتأكد
نبوته ،فحينئذ يكون اخلطاب موجها إليهم ِف الدنيا على سبيل االحتجاج.
ومما يؤيد هذا التوجيه ،أن كفار قريش َل جيادلوا النب ِ ف هذه احلجة من هذه اْلهة ،وما ورد
عنهم البتة أهنم قالوا له :كيف حتتج علينا بأمر َل نسل ْمه لك بعد ،وَل نؤمن لك فيه؟ بل إهنم ذهبوا
جيادلونه ِف أمر آخر غري هذه املسألة ،وهو أنه إذا كان كل من عبد من دون هللا سيدخل النار مع من
عبده ،فكيف الشأن بعيسى ابن مرمي وقد عبده النصارى؟ حىت أنزل هللا تعاىل ِف الرد عليهم اآلية اليت
ي
احل ْسىن أولئيك عْن ها مْب عدون﴾ [األنبياء.]101 :
ت هل ْم يمنما ْ
بعد هذا السياق﴿ :إي من المذين سب ق ْ
فال شك أن انصرافهم عن الطعن ِف الدليل على النحو األول إىل التشغيب عليه على هذا النحو
دال على أهنم َل يروا فيه مطعنا ِف أصل داللته ،ملا اقرتن به واحتف من دالئل أخرى تدل على صدق
النب  وبطالن األصنام ،أو أهنم علموا أنه ما وجه إليهم على سبيل الداللة املستقلة الفورية على بطالن
اآلهلة ،كما تقدم آنفا.
وإذا كانت هذه اآلية الكرمية ليست دليال تاما مستقال على بطالن اآلهلة ،أو على األقل موقوفة
الداللة على حصول الورود يوم القيامة ،فما سبب إيرادها ِف هذا البحث اخلاص باألدلة العقلية؟
واْلواب أنه ما كان هلذه اآلية أن تورد ِف هذا البحث ،لوال ما ذكره الرازي ِف تفسريه هلا من شبهة
خطرية ،أظهرهتا مبظهر ضعيف ،ال يليق بأدلة القرآن وحججه املنزلة من لدن حكيم خبري .فقد قال الرازي
عند تفسريه هذه اآلية ما نصه:

(هاهنا سؤال :وهو أن قوله﴿ :ل ْو كان هؤال يء آ يهلة ما وردوها﴾ -لكنهم وردوها ،فهم ليسوا آهلة-
حجة ،وهذه احلجة إما أن يكون ذكرها لنفسه أو لغريه ،فإن ذكرها لنفسه فال فائدة فيه؛ ألنه كان عاملا
بأهنا ليست آهلة ،وإن ذكرها لغريه فإما أن يذكرها ملن يصدق بنبوته أو ملن يكذب بنبوته؛ فإن ذكرها ملن
صدق بنبوته فال حاجة إىل هذه احلجة؛ ألن كل من يصدق نبوته َل يقل بإهلية هذه األصنام ،وإن ذكرها
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ملن يكذب نبوته فذلك املكذب ال يسلم أن تلك اآلهلة يردون النار ،ويكذبونه ِف ذلك ،فكان ذكر هذه
احلجة ضائعا كيف كان ،وأيضا القائلون بإهليتها َل يعتقدوا فيها كوهنا مدبرة للعاَل ،وإال لكانوا جمانني ،بل
اعتقدوا فيها كوهنا متاثيل الكواكب أو صور الشفعاء ،وذلك ال مينع من دخوهلا ِف النار.
وأجيب عن ذلك بأن املفسرين قالوا :املعىن لو كان هؤالء -يعين األصنام -آهلة على احلقيقة ما
()1

وردوها ،أي :ما دخل عابدوها النار) .

()2
وال خيفى ضعف اْلواب الذي أورده عن هذه الشبهة  ،فإن قوله تعاىل﴿ :وك ٌّل فييها خاليدون﴾
يشمل العابد واملعبود ،وحىت على فرض صحة ما ذكره عن املفسرين ،فإن الشبهة ال تزال قائمة ،واْلواب

الصحيح هو ما تقدم ذكره من أن اخلطاب ِف اآلية إمنا يتجه إىل املشركني بعد ورودهم النار مع آهلتهم،
وأنه قبل ذلك يكون مبثابة الوعيد والتهديد هلم ،وهللا أعلم.
وأما الشبهة الثانية اليت جاءت ِف كالم الرازي ،وهي أن املشركني ما كانوا يعتقدون ربوبية هذه اآلهلة،
وإمنا عبدوها للتقرب ،وأن ذلك ال مينع دخوهلا النار فال أدري ما وجه السؤال فيها أصال؛ فإن ورود هذه
اآلهلة على النار على سبيل اإلهانة والتبكيت لعابديها برهان على بطالن عبادهتا دون شك ،سواء اعتقد
عابدوها فيها الربوبية ،أو عبدوها للتقرب والشفاعة ،فالدليل مستقيم على كال احلالني.
وما ذكره من كوهنم إمنا عبدوها للتقرب هو احلق الذي شهد له القرآن ،ولكن ال تعارض مع داللة
اآلية حبال ،وهللا أعلم.
وبعد ،فهذه بعض اإلشارات من الكتاب والسنة إىل داللة النقص على بطالن األلوهية ،وباْلملة
فكل ما تقدم ِف املطلب السابق من االستدالل على بطالن عبادة آهلة مع هللا بعدم اتصافها بشيء من
معاين الربوبية؛ فإنه يدخل ِف داللة اتصافها بالنقص على بطالن ألوهيتها ،إذ فقدان االتصاف مبعاين
الربوبية ولوازمها من أعظم النقص املناِف لكمال األلوهية.

( )1التفسري الكبري.225/22 :
( )2هذا من أوضح األمثلة ملا قيل من أن الرازي يورد الشبهة نقدا ويردها نسيئة.
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املطلب الثالث
إبطال احتجاج املشركني بالشفاعة والزلفى
بالتأمل ِف األدلة اليت جاءت ِف القرآن الكرمي إلبطال عبادة غري هللا تعاىل نعلم أن احلجة اليت ميكن
أن يديل هبا املشركون ِف العبادة ال تعدو أحد أمرين:
األول :أن معبودهم قد شارك هللا تعاىل ِف بعض صفات الربوبية كالنفع والضر.
الثاين :أن معبودهم يقرهبم إىل هللا تعاىل ،ويشفع هلم عنده.
وغالب ما جاء ِف القرآن من إبطال الشرك ِف العبادة متجه إىل األمر األول ،ال ألن الغالب على
املشركني اعتقاد الربوبية ِف اآلهلة ،فإن القرآن قد صرح بأهنم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على وجه اإلمجال،
فلم يدعوا وجود خالقني للعاَل ،أو أن هلل تعاىل شريكا ِف تدبري األمر ،بل الصواب أن هذا َل يقل به أحد
من عقالء بين آدم على اإلطالق ،حىت فرعون ِف قوله﴿ :أنا ربكم ْاأل ْعلى﴾ [النازعاتَ ،]24 :ل يكن
يدعي أنه خالق العاَل ومدبيره ،وإمنا كان ذلك مبعىن أنه جيب على قومه طاعته واالنقياد له ،وعدم
()1

االشتغال بطاعة غريه  ،لكن قد حيصل منهم اعتقاد بعض خواص اخلالق ثابتة للمخلوق على سبيل التبع
()2

ال االستقالل ،كقول مشركي العرب :لبيك ال شريك لك ،إال شريكا هو لك ،متلكه وما ملك ،
وكاعتقاد النفع والضر ،بل ميكن القول :إنه ال يكاد خيلو عابد لغري هللا تعاىل من اعتقاد بعض معاين
()3

الربوبية فيه  ،ولو النفع والضر على أقل تقدير ،حىت ولو عبده على سبيل التقرب والتزلف ،فإن اعتقاده
شرك ِف الربوبية دون
أنه ميلك إجابته ،وجيلب له منفعة ،أو يدفع عنه مضرة ،على أي وجه كان ذلكٌ ،
شك ،وإن َل يعتقد مساواته لرب العاملني ِف اخللق وامللك والتدبري ،فكان غالب ما ِف القرآن من الرباهني
على بطالن الشرك ِف األلوهية منصبا على االستدالل بعدم اتصاف الشركاء بالربوبية؛ ألن انفراد هللا تعاىل
هبا وبالكمال املطلق دون غريه أعظم األدلة وأوضحها وأظهرها داللة على وجوب إفراده بالعبادة دون غريه،
فكان للمبالغة ِف نفي ذلك عن اآلهلة املتخذة من دون هللا تعاىل مع كون عابديها غالبا ال يعتقدونه فيها:
داللةٌ زائدة على جمرد إثبات عدم استحقاقها العبادة ،وهي أهنا ال تصلح عبادهتا أصال وال تصح ،وأن ذلك
قبيح ممتنع ِف العقول السليمة والفطر املستقيمة ،وهلذا امتنع كل االمتناع أن يشرع هللا تعاىل أو يأذن ِف
( )1انظر :تفسري الرازي.64/22 :
( )2انظر :تفسري الطربي.79/13 :
( )3انظر :حجة هللا البالغة للدهلوي.184/1 :
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عبادة غريه ولو على سبيل التقرب والتزلف.
وهذا هو األمر الثاين الذي حيتج به املشركون على عبادة غري هللا تعاىل ،وهو الذي عليه أكثر
املشركني ِف العبادة ،كما ذكر هللا ذلك عنهم ِف قوله تعاىل﴿ :والم يذين ماختذوا يم ْن دونييه أ ْوليياء ما ن ْعبده ْم إيمال
ون مي
ليي ق يربونا إيىل مي
اَّلل زلْفى﴾ [الزمر ،]3 :وقوله تعاىل﴿ :وي عبدون يمن د ي
اَّلل ما ال يضره ْم وال ي ْن فعه ْم
ْ
ْ
اَّللي﴾ [يونس.]18 :
وي قولون هؤال يء شفعاؤنا يعْند م
وما تقدم ِف هذا الفصل كان ِف سبيل إبطال عبادة غري هللا تعاىل باحلجة األوىل ،أما احلجة الثانية

فتحتاج إىل مزيد بيان إلبطاهلا؛ فإن صاحبها ينكر أن يكون معبوده متصفا بشيء من الربوبية ،لكنه يزعم
أن عبادة غريه على سبيل التقرب والوساطة سائغة ،وأهنا رمبا تكون أوىل من عبادة هللا تعاىل مباشرة ،جريا
على عادة الناس مع ملوك األرض ِف اختاذ الوسائط والشفاعات ،اليت هي أعظم أسباب حصول املطلوب
منهم ،أو ألن العابد يكون أقل شأنا وأحقر منزلة من أن يتوجه مباشرة بالعبادة إىل هللا تعاىل ،فال بد له إذا
من التماس الوسيط الشافع من ذوي احلظوة واملنزلة عند هللا تعاىل من األنبياء واألولياء وغريهم ،أو غري
()1

ذلك مما توحيه الشياطني إىل أوليائهم ،مما يتومهونه مسوغا هلم ِف التوجه إىل غري هللا تعاىل بالعبادة .
وإبطال هذه احلجة عقال يكون ببيان فساد الشرك من أصله ،وقبحه ِف الفطر والعقول ،ولو كان
اَّلل مثال رجال في ييه شركاء متشاكيسون
على سبيل التقرب والتزلف ،كما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :ضرب م
ي
احلمد يمي
ي
َّلل ب ْل أ ْكث ره ْم ال ي ْعلمون﴾ [الزمر.]29 :
ورجال سلما لرج ٍل ه ْل ي ْست يويان مثال ْ ْ
يقول ابن القيم( :هذا مثل ضربه هللا ملن عبده وحده فسلم له ،وملن عبد من دونه آهلة ،فهم شركاء
فيه متشاكسون عسرون ،فهل يستوي ِف العقول هذا وهذا؟
وقد أكثر هللا تعاىل من هذه األمثال ،ونوعها مستدال هبا على حسن شكره وعبادته ،وقبح عبادة
غريه ،وَل حيتج عليهم بنفس األمر ،بل مبا ركبه ِف عقوهلم من اإلقرار بذلك ،وهذا كثري ِف القرآن ،فمن
()2

تتبعه وجده) .

الرْزيق فما الم يذين ف ي
ض يِف ي
اَّلل فضمل ب ْعضك ْم على ب ْع ٍ
ضلوا بير يادي
ومما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :و م
ي
اَّللي ْجيحدون﴾ [النحل.]71 :
ت أ ْميان ه ْم ف ه ْم في ييه سواءٌ أفبيني ْعم ية م
يرْزق يه ْم على ما ملك ْ
فإن هذا مثل ضربه هللا تعاىل للمشركني به ،ينكر فيه عليهم مساواة عبيده به ِف العبادةِ ،ف حني إهنم
ال يرضون أن يكونوا هم وعبيدهم سواء فيما رزقهم هللا تعاىل من رزق.
روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس أنه قال ِف معىن اآلية( :يقولَ :ل يكونوا ليشركوا عبيدهم ِف
( )1انظر :حجة هللا البالغة للدهلوي ،177/1 :وانظر الرد على شبهة املشركني ِف أن هللا تعاىل أعظم من أن يتقرب إليه
مباشرة ،وأن ِف ذلك غضا من مقامه الرفيع ِف فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية.133/6 :
( )2مفتاح دار السعادة.9/2 :
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أمواهلم ونسائهم ،فيكف يشركون عبيدي معي ِف سلطاين؟ ) وِف رواية عنه أنه قال ِف معناها( :فكيف
()1

ترضون يل ما ال ترضون ألنفسكم؟ ) .

اَّلل لفسدتا﴾ [األنبياء ،]22 :على قول من
ومن أدلة ذلك قوله تعاىل﴿ :ل ْو كان فيي يهما آ يهلةٌ إيمال م
()2
جعل التمانع ِف اآلية متانعا ِف األلوهية ،والفساد فيها مبعىن الفساد الناشئ عن عبادة غري هللا تعاىل .
يقول ابن القيم معلقا على هذه اآلية:
(أي :لو كان ِف السماوات واألرض آهلة تعبد غري هللا لفسدتا وبطلتا ،وَل يقل :أرباب ،بل قال:
آهلة ،واإلله :املعبود املألوه ،وهذا يدل على أنه من املمتنع املستحيل عقال أن يشرع هللا عبادة غريه أبدا،
وأنه لو كان معه معبود سواه لفسدت السماوات واألرض ،فقْبح عبادة غريه قد استقرت ِف الفطر والعقول،
وإن َل يرد النهي عنه ِف الشرع ،بل العق ل يدل على أنه أقبح القبيح على اإلطالق ،وأنه من احملال أن
يشرعه هللا قط ،فصالح العاَل ِف أن يكون هللا وحده هو املعبود ،وفساده وهالكه ِف أن يعبد معه غريه،
()3

وحمال أن يشرع لعباده ما فيه فساد العاَل وهالكه ،بل هو املنزه عن ذلك) .
وملا كانت عبادة غري هللا تعاىل هبذه املثابة من القبح وخمالفة العقل والفطرة ،جاء ِف القرآن التأكيد
على أن املشركني ليس هلم على شركهم هذا أي دليل أصال ،وأهنم إمنا يعتمدون ِف ذلك على أوهام ال
()4
ي يي
َّلل من يِف ال مسماو ي
ات وم ْن يِف ْاأل ْر ي
ض وما ي تمبيع الم يذين ي ْدعون يم ْن
حقيقة هلا ،كما قال تعاىل﴿ :أال إ من م ْ
ون مي
د ي
ي حجة يتبعها هؤالء
اَّلل شركاء إي ْن ي تمبيعون إيمال الظم من وإي ْن ه ْم إيمال خيْرصون﴾ [يونس .]66 :املعىن :أ م
ِف شركهم؟ احلقيقة أهنم إمنا يتبعون الظن ،والظن ال معول عليه ،كما قال تعاىل﴿ :وما ي تمبيع أ ْكث ره ْم إيمال
احل يق شيئا إي من م ي
ي
يم يمبا ي ْفعلون﴾ [يونس.]36 :
ظنا إي من الظم من ال ي ْغ يين من ْ ْ
اَّلل عل ٌ

( )1جامع البيان عن تأويل آي القرآن.142/14 :
( )2راجع الفصل املتعلق بأدلة توحيد الربوبية.281 ،280 :
( )3مفتاح دار السعادة ،11/2 :وانظر :جتريد التوحيد املفيد للمقريزي.52 :
( )4حيتمل ِف (ما) أن تكون استفهامية ،وحيتمل أن تكون نافية ،واالستشهاد باآلية هنا على االحتمال األول ،انظر:
روح املعاين لآللوسي.145/6 :
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الفصل اْلامس
دالئـل النبـوة
مـقـدمـة
كان احلديث ِف الفصول السابقة عن اإلهليات؛ الباب األول من األبواب الثالثة الرئيسة لالعتقاد:
()1

اإلل هيات ،والنبوات ،واملعاد  ،وِف هذا الفصل يكون احلديث -إن شاء هللا تعاىلِ -ف اْلوانب العقلية
من النبوات ،فنبني الدالئل العقلية اليت جاءت ِف الكتاب والسنة إلثبات النبوات عموما ،والرسالة اخلامتة
على وجه اخلصوص ،وأن القرآن كالم هللا تعاىل ،ووحي من عنده.
وقد جاءت دالئل النبوة العقلية ِف الكتاب والسنة كثرية ومتنوعة ومفصلة ،رمبا أكثر من غريها من
أبواب االعتقاد؛ ذلك أهنا هي املستند العقلي العام لسائر مسائل االعتقاد ودالئلها السمعية ،فإذا ثبتت
النبوة وجب عقال قبول سائر ما خيرب به النب عن هللا تعاىل واليوم اآلخر وسائر األمور الغيبية ،لذلك كانت
دالئل النبوة من أعظم الطرق عند السلف ملعرفة هللا تعاىل وإثبات وجوده ،كما تقدم ِف الفصل األول من
هذا الباب.
وملا كانت النبوة من أصول االعتقاد هبذه املثابة تكفل هللا تعاىل بنصب اآليات والرباهني الدالة عليها،
مبا ال يبقى بعده عذر ألحد ِف تكذيبها ،وميتنع أن يرسل هللا تعاىل رسوال ال جيعل معه من آيات صدقه ما
مييزه عن الكذابني والدجاجلة ،كما ميتنع -كما يقول ابن تيمية( -أن جيعل جمرد اخلرب احملتمل للصدق
()2

والكذب دليال له ،وحجة على الناس) .
فكان ذكر البينات مع ذكر اإلرسال ِف القرآن معا ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :لق ْد أ ْرس ْلنا رسلنا
ات﴾ [احلديد ،]25 :وقوله﴿ :ف ل مما جاءتْ هم رسلهم بيالْب ين ي
بيالْب ين ي
ات﴾ [غافر ،]83 :والبينات مجع البينة،
ْ
ْ
وهي اآلية الواضحة ،الدالة على صدق الرسول.
وقد قال النب  فيما رواه الشيخان عن أيب هريرة > :ما من األنبياء نب إال أعطي من اآليات
()3

ما مثله آمن عليه البشر. <...
( )1انظر :اعتبار هذا التقسيم وصحته ِف اْلواب الصحيح البن تيمية.379/6 :
( )2النبوات :ص.221
( )3صحيح البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب كيف نزول الوحي )1905/4( ،حديث رقم ( )4696و(،)6846
وصحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  )121/1( ...حديث رقم (.)152
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واآليات والدالئل اليت ينصبها هللا تعاىل لتصديق أنبيائه ورسله هي شهادته احلسية العقلية هلم ،ال جمرد
الشهادة القولية السمعية ،وهبذا تعلم شهادة هللا تعاىل بصدق رسله ،فتقوم هبا احلجة ،إذ ال تنفع الشهادة
ماَل تعلم من غري طريق املدعي.
يقول عز وجل﴿ :رسال مب يش يرين ومْن يذ يرين ليئ مال يكون ليلن ي
اَّلل ع يزيزا
اَّللي ح مجةٌ ب ْعد الرس يل وكان م
ماس على م
اَّلل ي ْشهد يمبا أنْزل إيليك أنْزله بيعيْل يم يه والْمالئيكة ي ْشهدون وكفى بي مي
اَّلل ش يهيدا﴾ [النساء:
ح يكيما * ل يك ين م
ْ
()1

 .]166 ،165فاحلجة قائمة على اخللق مبقتضى هذه الشهادة .
ويقول -تبارك وتعاىل﴿ :-وي قول الم يذين كفروا لست مرسال قل كفى بيا مي
َّلل ش يهيدا ب ْي يين وب ْي نك ْم وم ْن
ْ ْ
ْ
ي ي ()2
اب﴾ [الرعد.]43 :
يعْنده يع ْلم الْكت
()3
ويقول تعاىل﴿ :أفمن كان على ب ين ٍة يمن ربييه وي ْت لوه ش ي
اه ٌد يمْنه ويم ْن ق ْبلي يه كيتاب موسى إيماما ور ْمحة
ْ
ْ
ي
ي
ي
ٍ
ي
ي
ي
ي
أولئيك ي ْؤيمنون بييه ومن يكْفر بيه من ْاأل ْحز ي
احلق م ْن ربيك ولك من
اب فالنمار م ْوعده فال تك يِف م ْرية مْنه إينمه ْ
ْ ْ
أ ْكث ر الن ي
ماس ال ي ْؤيمنون﴾ [هود ،]17 :أي :أفمن كان هذا حاله كمن َل يكن كذلك؟ أو :أفمن كان
هذه حاله يذم ،أو يطعن فيه ،أو يعرض عن متابعته ،أو يفنت ويعذب؟

()4

.

وقد جاء ِف القرآن بيان إمكان اإلرسال عقال ،بل ضرورته واضطرار الناس إليه ،وأن حاجتهم إليه
أعظم من حاجتهم إىل الطعام والشراب واهلواء.
فأما إمكانه فدليله عموم أدلة قدرة هللا تعاىل على كل شيء؛ فإن دالئل الكمال واْلالل شاهدة كما
يقول اإلمام ابن تيمية( :بأن إرسال رسول من البشر يبلغهم رساالت رهبم ويهديهم إىل صراط مستقيم
أبلغ ِف قدرة الرب ورمحته بعباده وإحسانه إليهم وأعظم إثباتا للكمال من كون ذلك غري ممكن له ،ومن
()5

امتناعه عن فعله) .
وقد جاء اإلنكار على من تعجب من أن يرسل هللا تعاىل رسوال إىل الناس منهم ،يبشرهم وينذرهم،
كما ِف قوله تعاىل﴿ :أكان ليلن ي
ماس عجبا أ ْن أ ْوحْي نا إيىل رج ٍل يمْن ه ْم أ ْن أنْ يذ ير النماس وب يش ير الم يذين آمنوا﴾
وسيأيت احلديث بتمامه.
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.466 ،465/160 :
( )2انظر :تعليق ابن تيمية على هذه اآلية ِف الفتاوى.195-192/14 :
( )3الضمري ِف ﴿ يمنْه﴾ عائد إىل هللا تعاىل ،والشاهد هو القرآن﴿ ،وي ْت لوه﴾ أي :يتبعه ي
فيصدقه ويزكيه ،ويؤيده ويثبته،
والذي على بينة من ربه :الرسول وأتباعه يوم القيامة ،بداللة قوله بعدها﴿ :أولئيك ي ْؤيمنون بييه﴾ ،وانظر تفصيل
القول ِف اآلية ِف جمموع الفتاوى البن تيمية ،102-62/15 :حيث أطال ِف بياهنا مبا يبهر.
( )4انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،43/3 :وجمموع الفتاوى البن تيمية.79/15 :
( )5درء تعارض العقل والنقل ،24/10 :وقد جاءت كلمة (غري ممكن) (عنه ممكن) وهو خطأ.
295

[يونس ،]2 :وقال كل من نوح وهود لقومه فيما حكاه هللا تعاىل﴿ :أوع يجْبت ْم أ ْن جاءك ْم يذ ْكٌر يم ْن ربيك ْم
على رج ٍل يمْنك ْم ليي ْن يذرك ْم﴾ [األعراف ،]69 ،63 :وقال تعاىل عن كفار قريش﴿ :وع يجبوا أ ْن جاءه ْم
مْن يذٌر يمْن ه ْم﴾ [ص ،4 :وحنوها ِف سورة ق.]2 :
وقد قرر هللا -تبارك وتعاىل -إمكان النبوة واإلرسال ِف أول سورة أنزهلا على نبيه ،حيث قال له:
اس يم ربيك الم يذي خلق * خلق ْي
اإلنْسان يم ْن عل ٍق * اقْ رأْ وربك ْاأل ْكرم * الم يذي علمم بيالْقل يم * علمم
﴿اقْ رأْ بي ْ
ْي
اإلنْسان ما َلْ ي ْعل ْم﴾ [العلق.]5-1 :

فإن لذكر التعليم هنا بعد ذكر اخللق داللة على إمكان النبوة؛ فإن النبوة نوع من التعليم ،وهذا وجه،
ووجه آخر وهو االستدالل بقياس األوىل ،يقول اإلمام ابن تيمية( :فإن جعل اإلنسان نبيا ليس بأعظم من
جعل العلقة إنسانا حيا عاليما ناطقا َسيعا بصريا متكلما قد علم أنواع املعارف ..والقادر على هذ التعليم
()1

كيف ال يقدر على ذاك التعليم؟ ) .
وتأمل كيف أنه ملا كانت اآليات أول ما نزل ،وكان املقام مقام إثبات النبوة ،خص التعليم بالذكر
بعد اخللق ،دون اهلداية العامة الشاملة لإلنسان واحليوان ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :الم يذي خلق فس موى * والم يذي
قدمر ف هدى﴾ [األعلى .]3 ،2 :وقوله﴿ :رب نا الم يذي أ ْعطى ك مل ش ْي ٍء خ ْلقه مثم هدى﴾ [طه ،]50 :وذلك
كما يقول ابن تيمية( :-أن هذا التعليم اخلاص يستلزم اهلدى العام وال ينعكس ،وهذا أقرب إىل إثبات()2

النبوة ،فإن النبوة نوع من التعليم) .

وكذلك قوله تعاىل ِف آخر هذه اآليات﴿ :علمم ْي
اإلنْسان ما َلْ ي ْعل ْم﴾ يدل على النبوة من جهة أن
جنس اإلنسان فيه أنواع من النقص ،فإذا كان قادرا على تعليمه مع ذلك ،كان قادرا -من باب أوىل-
()3

على تعليم األنبياء الذين هم أكمل الناس .
وأما بيان ضرورة اإلرسال ِف ذاته ،فقد نبهت إليه اآليات الدالة على أن مقتضى احلكمة التامة أن
من خلق للعبادة ال يصح وال حيسن أن يهمل ،ويرتك دون أمر وهني ،ودون حساب أو جزاء؛ فإن ذلك
يتناىف مع احلكمة اإلل هية ،ومع تنزه اخلالق عن العبث واللهو ،وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :أ ْحيسب
()4
ْي
اإلنْسان أ ْن ي ْت رك سدى﴾ [القيامة ،]36 :أي :مهال ال يؤمر وال ينهى  ،وكذلك قوله تعاىل﴿ :أفح يسْبت ْم
أممنا خل ْقناك ْم عبثا﴾ [املؤمنون ،]115 :واألمر والنهي والشرائع ال بد هلا من رسول مبلغ.
( )1جمموع الفتاوى ،364 ،263/16 :بتصرف يسري.
( )2جمموع الفتاوى.264/16 :
( )3انظر :املرجع السابق.362/16 :
( )4انظر :القرطني البن مطرف ،194/2 :وجماز القرآن أليب عبيدة.278/2 :
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فاملسألة إذن هلا اتصال مباشر بتنزيه هللا تعاىل عما يناِف حكمته ،وهذا من أقوى األدلة العقلية على
إمكاهنا ،بل ضرورهتا ،ولذلك جاء التأكيد التام بأن الناس ال مناص هلم عن أن يبعث إليهم رسول يبتلون
بدعوته ،وتقام عليهم احلجة به ،مهما كان حاهلم من الشرك واإلسراف ،كما ِف قوله تعاىلَ﴿ :لْ يك ين
()1
الم يذين كفروا يمن أ ْه يل الْ يكت ي
اب والْم ْش يركيني مْن ف يكني ح مىت تأْتيي هم الْب ينة﴾ [البينة.]1 :
ْ
()2
وكما ِف قوله تعاىل﴿ :أف نض يرب عْنكم ي
الذ ْكر ص ْفحا أ ْن كْنت ْم ق ْوما م ْس يرفيني﴾ [الزخرف.]5 :
ْ
ومما يشري إىل ضرورة اإلرسال ،وحاجة البشر املاسة إليه :اآليات واآلثار اليت تنبه إىل حاهلم ِف فرتات
انقطاع الرسل عنهم ،واندراس تعاليمهم ،حيث يكونون ِف حال مزرية من الفساد العام املطبقِ ،ف

التصورات وِف السلوكِ ،ف مجيع النواحي الدينية والدنيوية ،واطراد هذا ِف كل أمة تندثر فيها النبوة دليل
قاطع -دون شك -على افتقار العاَل الشديد إىل الرساالت السماوية ،وامتناع استغنائهم عنها بعقوهلم.
ومن أمثلة ذلك :قوله تعاىل ِف وصف العرب قبل البعثة احملمدية﴿ :وإي ْن كانوا يم ْن ق ْبل ل يفي ضال ٍل
مبي ٍ
ني﴾ [آل عمران ،164 :اْلمعة ،]2 :وقوله تعاىل ِف ذكر أول احنراف ِف الناس﴿ :كان النماس أمة
احل يق لييحكم ب ني الن ي ي
ي
ي
ي
وي
اخت لفوا في ييه﴾
احدة ف ب عث م
ماس فيما ْ
ْ
اَّلل النمبييني مبش يرين ومْنذ يرين وأنْزل معهم الْكتاب بي ْ ْ
[البقرة ،]213 :ومعىن اآلية :أهنم كانوا أمة واحدة على التوحيد ،مث اختلفوا فبعث هللا تعاىل رسله لريدوهم
()3

إىل التوحيد .
ومن أمثلة ذلك :ما رواه مسلم بسنده عن عياض بن محار  أن النب  خطب ذات يوم فقال
ِف خطبته> :إن ريب عز وجل أمرين أن أعلمكم ما جهلتم مما علمين ِف يومي هذا :كل مال حنلته عبادي
حالل ،وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم ،وإهنم أتتهم الشياطني فأضلتهم عن دينهم ،وحرمت عليهم ما
أحللت هلم ،وأمرهتم أن يشركوا يب ما َل أنزل به سلطانا .مث إن هللا عز وجل نظر إىل أهل األرض فمقتهم،
()4

عجميهم وعربيهم إال بقايا من أهل الكتاب <...احلديث .
والكتاب والسنة مملوآن مبا يدل على ذلك ملن تأمل فيهما ،بل ما تواتر من أخبار األمم وتواريخ
البشر شاهد على أن الرساالت اإلل هية ما عدمت ِف مكان أو زمان إال فسد أهله ،ووقعوا ِف الضالل
( )1يقول ابن تيمية( :لفظ "منفك" يستعمل فيما يلزم به اإلنسان ،ويقيد اختياره ،ويقهر عليه ،إذا ختلص منه يقال:
انفك منه) جمموع الفتاوى ،494/16 :فمعىن اآلية :أهنم َل يكونوا مرتوكني بال شرع وال رسالة ،انظر :معاين
القرآن للفراء ،281/3 :وجمموع الفتاوى.495/16 :
( )2ومعناها :ألجل إسرافكم نعرض عن إنزال الذكر وإرسال الرسل؟ انظر :جمموع الفتاوى.495/16 :
( )3هذا الراجح ِف تفسري اآلية ،انظر :حتقيق ذلك ِف دعوة التوحيد للهراس :ص.97-86
( )4الصحيح ،كتاب اْلنة ...باب الصفات اليت يعرف هبا ِف الدنيا أهل اْلنة وأهل النار )1741/4( ،برقم)2865( :
وانظر :املسند لإلمام أمحد.162/4 :
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املبني ،وما وجدت وتوافرت إال كان ذلك سببا لصالح البالد والعباد.
ومما تقدم ذكره من بيان ضرورة الرساالت للعاملني ،وحاجة اخلالئق املاسة إليها ،تظهر احلكمة والرمحة
اإلل هية ِف تنويع دالئل النبوة ،واإلكثار من أفرادها ،ومن وجوه الدالالت فيها ،مبا يناسب خطورة قدرها،
ومكانتها من أصول االعتقاد ،كما هي سنة هللا تعاىل ِف تيسري الدالئل وأسباب العلم بالشيء بقدر أمهيته
واحلاجة إليه.
وقد اعتىن العلماء بذكر دالئل النبوة ،والتنبيه على أنواعها وأقسامها ،وصنفوها باعتبارات خمتلفة؛
فباعتبار الزمان مثال هناك آيات األنبياء قبل بعثهم ،كاإلرهاصات والبشارات ،وآياهتم حني بعثهم،
كاملعجزات احلسية ،وآياهتم ِف حياهتم ،كنصرهم وإهالك أعدائهم ،وآياهتم بعد موهتم كنصرة أتباعهم
()1

وهالك أعدائهم .
وباعتبار من ظهرت على يديه قسم ابن الوزير دالئل النبوة احملمدية إىل حسية وعقلية ،وجعل احلسية
ثالثة أنواع :معجزاته ،وخ ْلقه ،وخلقه.
أما العقلية فجعلها ستة أنواع :أميته ،وغفلته قبل الرسالة ،وصربه ،واستجابة اخللق له ،والبشارات
()2

السابقة له ،وإخباره باملغيبات .
ويالحظ أنه ميكن إرجاع كثري من هذه األنواع إىل نوع واحد ،أال وهو داللة أحواله -عليه الصالة
والسالم -على نبوته ،كما أن جعله احلسية قسيمة للعقلية يوهم مغايرهتا هلا ،وسيأيت أهنا داخلة فيها
باعتبار احلواس وسائل إدراك.
وباعتبار طبيعة الدليل وجماله يقسم شيخ اإلسالم دالئل النبوة إىل بابني :باب العلم ،وباب القدرة
والتأثري؛ فاألول يدخل فيه اإلخبار باملغيبات بأنواعها كما سيأيت ،كما يدخل فيه ما جاء ِف الكتب
والنبوآت السابقة ،من اإلخبار مببعث نبينا حممد -عليه الصالة والسالم ،-ويدخل ِف ذلك أيضا أخبار
()3

الكهنة ،كسطيح وشق

()4

وغريمها ،وكذلك املنامات وتعبريها ،كمنام كسرى ،وتعبري املوبذان  ،فهذا كله

من باب العلم؛ وأما باب القدرة والتأثري ،فيدخل فيه اآليات احلسية اليت أجراها هللا على يد نبيه ،ويقسم
هذه أيضا إىل قسمني ،فهي كما يقول ابن تيمية( :إما أن تكون ِف العاَل العلوي أو فيما دون ،وما دونه
( )1انظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.408/6 :
( )2انظر :إيثار احلق على اخللق.82-79 :
( )3سطيح الكاهن ،اَسه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي األزدي ،وشق هو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك
بن نذير بن قسر ،من كهنة العرب ِف جاهليتهم ،ذكروا هلما خلقا عجيبا ،أدركا مولد النب عليه الصالة والسالم.
انظر :مجهرة أنساب العرب البن حزم :ص ،388 ،375 ،374واألعالم للزركلي.170 ،14/3 :
( )4لفظ فارسي ،معناه الفقيه ،أو احلاكم ،وهو كرئيس القضاة عند املسلمني .انظر :تاج العروس للزبيدي.493/9 :
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إما بسيط وإما مركب ،والبسيط إما اْلو وإما األرض ،واملركب إما حيوان ،وإما نبات ،وإما معدن،
واحليوان إما ناطق ،وإما هبيم ،فالعلوي كانشقاق القمر وغريه ،وأما اْلو فاستسقائه واستصحائه ،وأما
األرض واملاء فاهتزاز اْلبل حتته ،وتكثري املاء ِف عني تبوك وغريها ،وأما املركبات فتكثريه الطعام غري
()1

مرة. )...
وسوف أعرض ِف هذا الفصل -إن ش اء هللا -ما تيسر يل من أنواع دالئل النبوات عموما ،والنبوة
اخلامتة خصوصا ،وذلك من خالل املباحث التالية:
 -1اإلخبار باملغيبات.
 -2اآليات احلسية (املعجزات).
 -3داللة النصرة والعاقبة.
 -4داللة األحوال والصفات.
 -5داللة مضمون الرسالة.
 -6إعجاز القرآن.
 -7الرد على من زعم أن حممدا  مف ٍرت أو معلمم.
وقد أفردت إعجاز القرآن مببحث خاص ألمهيته ،وتعلقه مبسائل تستدعي استقالله .أما املبحث
األخري فهو كالتتمة للفصل ،وقد أفردته لشدة االحتياج إليه ِف كل عصر ،وهللا تعاىل قد توىل إبطال تلك
الفرية ِف كتابه الكرمي ،وأقام احلجج والرباهني الدامغة على ذلك.
وأود قبل الدخول ِف مباحث هذا الفصل أن أنبه إىل األمور التالية ِف شأن آيات األنبياء عموما:
 -1أن آيات األنبياء مستلزمة لصدقهم استلزام الدليل للمدلول ،وذلك أهنا أدلة وبراهني ،فلها

حد الدليل والربهان ،ومعىن ذلك أنه ال يتصور أن توجد هذه اآليات مع انتفاء صدقهم ،إذ ليس ملن
يدعي النبوة إال حاالن :إما أن يكون هللا تعاىل قد أرسله حقا فيكون صادقا فيؤيده باآليات ،أو ال يكون
()2

صادقا فال يؤيده هبا .
 -2أن دالئل النبوة فيها الظاهر لكل أحد ،ومنها ما خيتص به من عرفه ،فالظاهر من دالئل

النبوة كاآليات احلسية ،كعصى موسى مثال ،واإلجابة الفورية الظاهرة لدعاء النب -عليه الصالة والسالم.-
والدقيق اخلاص كاإلعجاز البالغي والتشريعي والعلمي ِف القرآن ،ال يعرفه إال من عرف لغة العرب ،ومن

كان له علم بوجوه املصاحل واملفاسد ِف التشريعات والقوانني ،ومن كان من أهل العلوم التجريبية والطبية
وغريها ،فهؤالء يعرفون من ذلك ما ال يدركه العامي اْلاهل الذي ال يكاد يعرف من القرآن إال قراءة
( )1الفتاوى 315/11 :وانظر حنو هذا ِف اْلواب الصحيح.158-80/6 :
( )2انظر :النبوات البن تيمية.328 ،287 :
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ألفاظه ،وعلى هذا فليس ضرورة أن تكون كل آية على النبوة صاحلة لكل أحد ،بل يستدل لكل واحد مبا
يناسبه من اآليات والدالئل ،وهذا هو مقتضى احلكمة ،وقد جعل هللا تعاىل آيات كل نب مناسبة لقومه،
باعتبار ما برعوا فيه ومتيزوا به ،فلما كان قوم موسى قد اشتهروا بالسحر أتاهم مبا يناسبهم من اآليات
احلسية اليت تبطل سحرهم ،وملا كان قوم عيسى قد اشتهروا بالطب أجرى هللا تعاىل على يديه إبراء املرضى
بإذن هللا ،وملا كان العرب أرباب بيان وفصاحة أتاهم القرآن فأعجزهم وأخضعهم.
 -3أنه ال يشرتط ِف آيات األنبياء أن يستدلوا ِبا وال أن يتَ َحدوا ،كإخبار من تقدم بنبوة حممد
()1

؛ فإنه دليل على صدقه وإن كان هو َل يعلم مبا أخربوا به ،وال يستدل به .

 -4أن شأن آيات النبوة كشأن آيات القرآن ،من حيث اْلعَلم واْللزام وتكذيب املكذبني،

فإذا كان كالم هللا تعاىل ِف القرآن ،أو ِف غريه من كتبه املنزلة يتضمن اإلعالم واإللزام منه لعباده ،حيث
تضمن إخباره وأمره هلم ،فكذلك الشأن بالنسبة آليات النبوة ودالئلها؛ فإهنا تتضمن إخبار هللا تعاىل
لعباده بأن هذا رسوله ،كما أهنا تتضمن أمره هلم بطاعته واتباعه واإلميان به ،وهذا هو اإللزام.
أما تكذيب املكذبني فإنه كذلك واحد ِف األمرين ،فكما أهنم زعموا أن آياته القولية ليست من
كالمه ،بل هي قول البشر ،وأن الرسول افرتاها على هللا ،كذلك زعموا أن آياته الفعلية اليت صدق هبا
رسوله ليست منه ،وال تدل على صدق الرسول ،وإمنا هي من فعل الرسول نفسه وتأثريه ،فينسبها إىل هللا
()2

كذبا عليه ،وهي ِف احلقيقة -بزعمهم -سحر مفرتى .
 -5أن دالئل النبوة خمتصة باألنبياء ،وهذا يعين أمرين :أنه ال يشاركهم فيها أحد ،وأهنا مالزمة
()3

للنبوة ،فتدل عليها ولو كان النب ميتا ،أو غائبا .

( )1انظر :النبوات البن تيمية :ص.156
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص.334
( )3انظر :املرجع السابق.387 :
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املبحث األول

اْلخبار باملغيبات
اإلخبار بالغيوب هو أهم ما ِف باب النبوات من مسائل ودالئل ،كما أنه ألصقها مبدلول لفظة
(نب) ،كما دل على ذلك أحد الوجهني ِف تفسريها ،وهو أهنا من النبأ ،وهو اخلرب الذي له شأن
()1

وخطب  ،وكما هي قراءة من قرأها باهلمز (نبء) ،فهي فعيل من النبأ مبعىن مفعول ،أي :منبمأ ،أو مبعىن
()2

فاعل ،ألنه ينبئ مبا يوحى إليه .

وقد قال هللا عز وجل ِف وصف نفسه﴿ :ع ي
اَل الْغْي ي
ب فال يظْ يهر على غْيبي يه أحدا * إيمال م ين ْارتضى يم ْن
ني يدي يه ويمن خ ْل يف يه رصدا * ليي علم أ ْن ق ْد أب لغوا يرساال ي
ي
ٍ ي
ت رهبيي ْم وأحاط يمبا لديْ يه ْم
ْ
ْ
رسول فإنمه ي ْسلك م ْن ب ْ ي ْ ْ
وأ ْحصى ك مل ش ْي ٍء عددا﴾ [اْلن.]28-26 :
فذكر سبحانه أنه يطلع رسله املرتضني على ما شاء من غيبه ،وهو ما كان له تعلق برساالهتم من
()3

الشرائع ،وما تثبت به نبوهتم من أنباء الغيب .
السمر يِف ال مسماو ي
وقال تعاىل عن القرآن﴿ :قل أنْزله الم يذي ي علم ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾ [الفرقان ،]6 :وهذه
ْ
ْ
إشارة إىل أن ما ِف القرآن من األسرار اليت ال يعلمها إال هللا تعاىل دليل قاطع على أنه منزل من عند هللا،
()4

وأنه احلق الذي ال شك فيه ،وأن من أتى به صادق .

()5

وإخبار الرسل بأنباء الغيب الذي جعله هللا تعاىل آية لنبوهتم ينقسم إىل أنواع ثالثة  :اإلخبار عن
هللا تعاىل ومالئكته واليوم اآلخر وسائر عواَل الغيب ،واإلخبار بالغيوب املاضية ،واإلخبار بالغيوب
املستقبلة.
وسأتكلم فيما يلي عن كل واحد من هذه األنواع ،وكيفية داللته على صدق الرسول.

( )1والوجه اآلخر أهنا من النْمبوة مبعىن الرفعة ،من نبا ينبو بدون مهز ،انظر :معاين القرآن وإعرابه للزجاج ،145/1 :وفيه
خطأ طباعي ،حيث أثبتت اهلمز ِف قوله( :نبا ينبو) ،وانظر :مقاييس اللغة البن فارس.385 ،384/5 :
( )2انظر :عمدة احلفاظ ِف تفسري أشرف األلفاظ للسمني احللب ،156/4 :وقراءة اهلمز هي قراءة نافع وحده ،انظر:
السبعة البن جماهد :ص ،157وزاد املسري البن اْلوزي.90/1 :
( )3انظر :زاد املسري البن اْلوزي ،385/8 :والتحرير والتنوير البن عاشور.248/29 :
( )4انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.198/14 :
( )5انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،315/11 :وما بعدها.
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أوال :اْلخبار عن أمور الغيب (أصول االعتقاد).

واملقصود بذلك إخبار األنبياء واملرسلني عموما ،وخامتهم خصوصا ،بتفاصيل أصول االعتقاد ،اليت
جعل هللا تعاىل اإلميان هبا أخص أوصاف املتقني ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :اَل * ذليك الْ يكتاب ال ريْب في ييه
هدى ليْلمت يمقني * الم يذين ي ْؤيمنون بيالْغْي ي
ب﴾ [البقرة ،]3-1 :وذلك يتضمن اإلخبار عن هللا تعاىل وربوبيته
وألوهيته وأَسائه وصفاته وأفعاله وكلماته ،وعن مالئكته ،وعن اليوم اآلخر وما يكون فيه ،وعن اْلنة والنار
وصفتيهما ،وعن سائر أمور الغيب الداخلة ِف قوله تعاىل﴿ :الم يذين ي ْؤيمنون بيالْغْي ي
ب﴾ ،فاإلخبار بذلك كله
على وجه التفصيل هو من أعظم اآليات الدالة على صدق األنبياء عموما ،ونبينا خصوصا -صلى هللا
عليه وعلى سائرهم ،-ووجه ذلك أن يوافق هبذا اإلخبار خرب من قبله من األنبياء ،من غري تعلم منهم ،وال
من أتباعهم ،فالداللة هنا ترتكز ِف هذه املوافقة ،وطريق العلم هبذه املوافقة يكون بالنظر فيما بأيدي
أتباعهم من بقايا كتبهم ،ومقارنته مبا جاء به -عليه الصالة والسالم ،-أو بالنظر فيما عند خواص
()1

علمائهم .
فالتوافق التام بني علوم األنبياء ،وتصديق بعضها لبعض -مع العلم اليقيين بعدم التقائهم وتواطئهم،
أو توارثهم هذا العلم -دليل قاطع يشهد هلم مجيعا بالصدق ،من أوهلم إىل آخرهم.
أما كيفية العلم بانتفاء تعلم الالحق منهم من السابق ،فهذا يعلم باستقراء أحواهلم ،وما تواتر من
سريهم.
وقد جاء ِف القرآن العظيم هذا الدليل املهم من دالئل النبوة ،وفيه التنبيه إىل كفايته ِف الداللة على
ٍي ي
ي
صدق الرسول ،وإغنائه عن اآليات احلسية ،كما جاء ِف قوله تعاىل﴿ :وقالوا ل ْوال يأْتينا بيآية م ْن ربيه أوَلْ
تأْهتييم ب ينة ما يِف الصح ي
ف ْاألوىل﴾ [طه ،]133 :يقول ابن تيمية ِف تقرير هذه اآلية:
ْ
(فإنه أتاهم بتجلية ما ِف الصحف األوىل ،كما ِف التوراة واإلجنيل ،مع علمهم بأنه َل يأخذ عن أهل
الكتاب شيئا ،فإذا أخربهم بالغيوب اليت ال يعلمها إال نب ،أو من أخربه نب ،وهم يعلمون أنه َل يعلم
ذلك خبرب أحد من األنبياء ،تبني هلم أنه نب ،وتبني ذلك لسائر األمم؛ فإنه إذا كان قومه املعادون وغري
املعادين له مقرين بأنه َل جيتمع بأحد يعلمه ذلك ،صار هذا منقوال بالتواتر ،وكان مما أقر به خمالفوه ،مع
()2

حرصهم على الطعن لو أمكن) .
ومن إشارات القرآن إىل هذا الدليل :ما جاء من ذكر تعليم النب  وغريه من األنبياء وسائر الناس
اَّلل
ما َل يكونوا يعلمون هم وال آباؤهم من علوم الكتاب واحلكمة ،كما ِف قوله تعاىل حملمد ﴿ :وأنْزل م
اَّللي علْيك ع يظيما﴾ [النساء ،]113 :وكما
علْيك الْ يكتاب و ْ
ضل م
احليكْمة وعلممك ما َلْ تك ْن ت ْعلم وكان ف ْ
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.316/11 :
( )2اْلواب الصحيح ،408 ،407/1 :وانظر منه.344/5 :
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اَّلل على بش ٍر يم ْن ش ْي ٍء ق ْل م ْن أنْزل
اَّلل ح مق ق ْد يريه إي ْذ قالوا ما أنْزل م
دل عليه قوله تعاىل﴿ :وما قدروا م
ماس ْجتعلونه ق ر ي
الْ يكتاب الم يذي جاء بييه موسى نورا وهدى ليلن ي
اطيس ت ْبدون ها وختْفون كثيريا وعلي ْمت ْم ما َلْ ت ْعلموا
اَّلل﴾ [األنعام ،]91 :يقول ابن القيم( :جعل هللا سبحانه تعليمهم ما َل يعلموا هم وال
أنْت ْم وال آباؤك ْم ق يل م
آباؤهم دليال على صحة النبوة والرسالة ،إذ ال ينال هذا العلم إال من جهة الرسل ،فكيف يقولون :ما أنزل
()1

هللا على بشر من شيء) .

ومما حيمل هذه الداللة ما وصف هللا تعاىل به نبيه ِ ف رده على قول املشركني﴿ :أئينما لتا يركوا آ يهلتينا
ليش ي
اع ٍر ْجمن ٍ
احل يق وصدمق الْم ْرسليني﴾ [الصافات:
ون﴾ [الصافات ،]36 :قال تعاىل رادا عليهم﴿ :ب ْل جاء بي ْ
 ،]37وشاهدنا هنا قوله تعاىل﴿ :وصدمق الْم ْرسليني﴾؛ فإن معناها -كما يقول الواحدي -أن حممدا (إمنا
()2
أتى مبا أتى به من قبله من الرسل) .
وال شك أن ذكر هذا الوصف ِف معرض الرد على من وصفه بأنه شاعر جمنون ،يعين اعتباره قطعي
الداللة على صحة نبوته.
هذه بعض الشواهد القرآنية اليت ذكر فيها هذا الدليل ،واألمثلة غريها كثرية ،وسيأيت الكثري منها عند
ذكر النوع اخلامس من دالئل النبوة ،وهو داللة مضمون الرسالة.
ثانيا :اْلخبار بالغيوب املاضية.
من املعلوم أن الغيبيات تنقسم إىل مطلقة ونسبية ،فاملطلقة ال يعلمها إال هللا تعاىل ومن شاء أن
يطلعه عليها من خلقه ،وأما النسبية فهي ما غابت عن بعض الناس؛ لعدم إدراك حواسهم هلا ،وعدم
وصول خربها إليهم ،وإن كان بعضهم اآلخر عاملا هبا مطليعا عليها.

ومثال هذا قوله تعاىل عن عيسى -عليه السالم﴿ :-وأن بيئكم يمبا تأْكلون وما تد ي
مخرون يِف ب يوتيك ْم إي من
ْ
يِف ذليك آلية لك ْم إي ْن كْنت ْم م ْؤيمنيني﴾ [آل عمران.]49 :
فهذا غيب بالنسبة لعيسى عليمه بالوحي ،وهو شهادة بالنسبة ملن خياطبهم من بين إسرائيل ،وكذلك
قوله تعاىل عن يوسف﴿ :ال يأْتييكما طع ٌام ت ْرزقانييه إيمال ن بمأْتكما بيتأْ يويلي يه ق ْبل أ ْن يأْتييكما ذليكما يممما علمم يين
رييب﴾ [يوسف ،]37 :وكذلك ما رواه ابن إسحاق بسنده عن عروة بن الزبري أن صفوان بن أمية وعمري
بن وهب تآمرا عند الكعبة على اغتيال النب  ،وَل يعلم هبما أحد ،فأطلع هللا نبيه على ذلك ،وكان هذا
()3

سببا إلسالمهما .

( )1مفتاح دار السعادة.57/1 :
( )2الوسيط ِف تفسري القرآن اجمليد ،للواحدي.525/3 :
( )3انظر :السرية النبوية البن هشام ،662 ،661/1 :وتاريخ اإلسالم للذهب ،املغازي.73-71 :
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وأمثلة هذا كثرية.
وال فرق بني نوعي الغيب بالنسبة لعدم إدراك اإلنسان له ،وانقطاع عمله عنه ،فكله غيب بالنسبة له،
وميتنع انكشافه له إال بسبب حسي ،أو وحي من هللا تعاىل.
والغيوب املاضية من قصص األمم السابقة مع رسلهم وغريها تدخل ِف الغيب النسب ،فقد يكون
معلوما لدى بعض األمم متواترا لديهم ،منقطعا عن غريهم من األمم ،كما هو شأن كثري من أخبار بين
إسرائيل ،فهي معلومة لدى أهل الكتاب ،وإن كانت جمهولة لدى أكثر العرب ،وقد تنقلب بعض األخبار
املاضية غيبا مطلقا ،بسبب انقطاعها عن أهل األرض مجيعا ،كما ذكر هللا تعاىل ِف قوله عمن جاء من
اَّلل﴾ [إبراهيم.]9 :
األمم بعد مثود﴿ :والم يذين يم ْن ب ْع يد يه ْم ال ي ْعلمه ْم إيمال م

فهذه األخبار الغيبية املاضية بأنواعها قد جاء هبا حممد  ،وكلها دالئل تشهد بصحة نبوته ،فإنه -
كما يقول شيخ اإلسالم( :-كان خيرب الناس باألمور املاضية خربا مفصال ال يعلمه أحد ،إال أن يكون نبيا
أو من أخربه نب ،وقومه يعلمون أنه َل خيربه بذلك أحد من البشر ،وهم مع عداوهتم له وحرصهم على ما
يطعنون به عليه َل ميكنهم أن يطعنوا طعنا يقبل منهم ،وعليم سائر األمم بأن قومه املعادين له اجملتهدين ِف
الطعن عليه َل ميكنهم أن يقولوا :إن هذه الغيوب علمها إياه بشر ،فوجب على مجيع اخللق أن يقروا بأن
()1

هذا َل يعلمه إياه بشر) .
فهذه الداللة إذن مستندة إىل ثبوت عدم تعلمه -عليه الصالة والسالم -من بشر ،وهذا ما سنبينه -
إن شاء هللا تعاىلِ -ف املبحث األخري من هذا الفصل.
وقد كان إخبار النب  بالغيوب املاضية على نوعني:
 -1ما كان هللا تعاىل خيربه به ابتداء ،وجيعله علما وآية لنبوته ،وذلك كسائر قصص األنبياء الواردة ِف
القرآن.
 -2جواب ما كان يسأله عنه املشركون وأهل الكتاب ،لينظر هل هو نب أم ال ،وذلك كقصة
()2

أصحاب الكهف وذي القرنني .
وكل من هذين النوعني له داللتان:
أ -داللةٌ على صدق دعوى النبوة ،من جهة أنه إخبار بالغيب الذي ال يعلمه إال نب علمه هللا.
ويوضح هذه الداللة الشيخ السعدي ِف تعليقه على قوله تعاىل﴿ :وما كْنت يجباني ي
ب الْغ ْريييب
إي ْذ قضي نا إيىل موسى ْاألمر وما كْنت يمن الش ي
ماه يدين﴾ [القصص ]44 :فيقول( :واملقصود:
ْ
ْ
أن الْمجريات اليت جرت ملوسى -عليه الصالة والسالمِ -ف هذه األماكن فقصصتها كما
( )1اْلواب الصحيح ،403/1 :بتصرف واختصار.
( )2انظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.319/5 :
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هي ،من غري زيادة وال نقص ،ال خيلو من أحد أمرين :إما أن تكون حضرهتا وشاهدهتا ،أو
ذهبت إىل حماهلا فتعلمتها من أهلها ،فحينئذ قد ال يدل ذلك على أنك رسول هللا ،إذ
األ مور اليت خيرب هبا عن شهادة ودراسة من األمور املشرتكة غري املختصة باألنبياء ،ولكن هذا
قد علم وت ييقن أنه ما كان وما صار ،فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك ،فتعني األمر
()1

الثاين ،وهو أن هذا جاءك من قبل هللا ووحيه وإرساله) .
ب -دال لة على صدق دعوى النبوة ،من جهة االعتبار مبا ِف هذه األخبار من أحوال املؤمنني
والكافرين ،مما يوجب اتباع سبيل املؤمنني الذين اتبعوا الرسل السابقني ،وجتنب سبيل
()2

الكافرين الذين خالفوا الرسل السابقني ،إذ حكم الشيء حكم نظريه .
وهلذه القصص واألخبار املاضية أيضا داللة على نبوة األنبياء قبل حممد  ،وذلك من وجهني:
 -1أهنم أخربوا به قبل أن يبعث بسنني كثرية ،فكان األمر كما أخربوا.
 -2أنه أخرب مبثل ما أخربوا به ،من غري مواطأة بينهم وبينه ،وأخربوا بأخبار مفصلة ميتنع االتفاق
()3

عليها عادة إال بتواطؤ ،فعلم أن كال من املخربين صادق .
أما اإلشارات القرآنية إىل داللة اإلخبار بالغيب املاضي على صدق النبوة فتجيء عادة بعد ذكر
قصص األنبياء مع أممهم ،وعلى ذلك األمثلة التالية:
بن ي
 قال تعاىل بعد ذكر قصة نوح مع قومه﴿ :تيْلك يم ْن أنْب ياء الْغْي يوحيها إيلْيك ما كْنت ت ْعلمها أنْت
ي
اصي ْرب إي من الْعاقيبة ليْلمت يمقني﴾ [هود.]49 :
وال ق ْومك م ْن ق ْب يل هذا ف ْ
قال ابن تيمية معلقا على هذه اآلية:
(فذكر أن هذا الذي أوحاه إليه من أنباء الغيب ما يعلمه هو وال قومه من قبل هذا؛ فإذا َل يكن
قومه يعلمون ذلك ال من أهل الكتاب وال من غريهم ،وهو َل يعاشر إال قومه ،وقومه يعلمون ذلك منه،
ويعلمون أهنم َل يكونوا يعلمون ذلك ،ويعلمون أيضا أنه هو َل يكن تعلم ذلك ،وأنه َل يكن يعاشر
()4

غريهم ،صار ذلك حجة على قومه ،وعلى من بلغه خرب قومه) .
 قال تعاىل بعد ذكر قصة آل عمران﴿ :وما كْنت لديْ يه ْم إي ْذ ي ْلقون أقْالمه ْم أي ه ْم يكْفل م ْرمي وماكْنت لدي يهم إي ْذ خيْت ي
صمون﴾ [آل عمران.]44 :
ْ ْ

( )1تيسري الكرمي الرمحن ِف تفسري كالم املنان ،23/4 :وانظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.325/5 :
( )2انظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.320/5 :
( )3انظر :اْلواب الصحيح.320/5 :
( )4اْلواب الصحيح.323/5 :
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وقد نبه حممد بن أيب بكر الرازي

()1

إىل وجه الداللة ِف هذه اآلية بإيراد سؤال يقول( :كيف نفى

حضور النب ِ ف زمن مرمي ...وذلك معلوم عندهم ال شك فيه ،وترك استماعه ذلك اخلرب من حفاظه،
وهو الذي كانوا يتومهونه؟ [يعين كفار مكة ،مث أجاب على ذلك برباعة مبينا وجه الداللة ِف اآلية بقوله]:
كان معلوما أيضا عندهم علما يقينيا أنه ليس من أهل القراءة والرواية ،وكانوا منكرين للوحي ،فلم يبق إال
املشاهدة واحلضور ،وهي غاية االستحالة ،فنفيت على طريق التهكم باملنكرين للوحي ،مع علمهم أنه ال
()2

قراءة له وال رواية) .

 قال تعاىل بعد ذكر قصة موسى﴿ :وما كْنت يجباني يب الْغ ْريييب إي ْذ قضْي نا إيىل موسى ْاأل ْمر وما كْنت
يمن الش ي
ماه يدين * ول يكنما أنْشأْنا ق رونا ف تطاول علْي يهم الْعمر وما كْنت ثا يويا يِف أ ْه يل م ْدين ت ْت لو علْي يه ْم آياتينا
ول يكنما كنما مريسليني * وما كْنت يجباني ي
ب الطوير إي ْذ ناديْنا ول يك ْن ر ْمحة يم ْن ربيك ليت ْن يذر ق ْوما ما أتاه ْم يم ْن ن يذي ٍر
ْ
يم ْن ق ْبليك لعلمه ْم ي تذ مكرون﴾ [القصص ،]46-44 :وقد تقدم كالم السعدي ِف تقرير داللتها.
 قال تعاىل بعد اخلرب عن إنزاله القرآنْ ﴿ :حنن ن قص علْيك أ ْحسن الْقص يص يمبا أ ْوحْي نا إيلْيك هذا
الْق ْرآن وإي ْن كْنت يم ْن ق ْبلي يه ل يمن الْغافيليني﴾ [يوسف.]3 :
والشاهد ِف قوله تعاىل﴿ :وإي ْن كْنت يم ْن ق ْبلي يه ل يمن الْغافيليني﴾ ،فإن هذا تنبيه إىل أنه -عليه الصالة

والسالم -ما كان يعلم شيئا من شأن القرآن ،وما فيه من قصص السابقني ،قبل أن ينزل عليه الوحي من
ربه بذلك( ،)3وحنو هذا قوله تعاىل﴿ :ما كْنت ت ْد يري ما الْ يكتاب وال ْي
اإلميان﴾ [الشورى.]52 :
بن ي
 وقال تعاىل بعد ذكر قصة يوسف مع إخوته﴿ :ذليك يم ْن أنْب ياء الْغْي يوح ييه إيلْيك وما كْنت لديْ يه ْم
إي ْذ أ ْمجعوا أ ْمره ْم وه ْم ميْكرون﴾ [يوسف.]102 :
ثالثا :اْلخبار بالغيب املستقبل.
وداللة اإلخبار بالغيب املستقبل إمنا تظهر وتقوم هبا احلجة عند وقوعها وفق ما أخرب به عنها؛ فإذا

وقع املخرب به كما كان أخرب عنه فيما مضى عرف صدق من أخرب به ،وهذا ال ميكن أن خيرب به إال نب أو
من أخذ عن نب ،ونبينا حممد  معلوم أنه َل يأخذ عن أحد من األنبياء شيئا ،فدل وقوع ما أخرب به أنه
()4

سيقع وفق ما أخرب على صدق نبوته .
واألمثلة على هذا كثرية جدا ِف الكتاب والسنة ،ومما جاء ِف القرآن من ذلك:
( )1هو حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،زين الدين :صاحب خمتار الصحاح ِف اللغة ،من فقهاء احلنفية ،وله
علم بالتفسري واألدب ،توِف بعد سنة 666ه ز انظر :األعالم للزركلي.55/6 :
( )2منوذج جليل ِف أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل ،أو مسائل الرازي وأجوبتها ،حملمد بن أيب بكر الرازي :ص.32
( )3انظر :تفسري الطربي.150/12 :
( )4انظر :النبوات البن تيمية :ص.155 ،154
306

ي
ي
 -1قوله تعاىل﴿ :اَل * غليب ي
ت الروم * يِف أ ْدىن ْاأل ْر ي
ض يع
ض وه ْم يم ْن ب ْعد غلبي يه ْم سي ْغلبون * يِف بي ْ
يسنيني ...اآليات﴾ [الروم.]5-1 :
روى الرتمذي بسنده عن نيار بن مكرم األسلمي ،أن أبا بكر  حتدى املشركني هبذه اآلية ،وأنه ملا
()1

وقع ما أخربت به أسلم ناس كثري ،وأن ذلك وقع يوم بدر .

 -2قوله تعاىل بعد حتدي املشركني أن يأتوا بسورة من مثل القرآن﴿ :فيإ ْن َلْ ت ْفعلوا ول ْن ت ْفعلوا﴾
[البقرة ،]24 :ومعلوم أهنم َل يفعلوا البتة.
اْل ْمع وي ولون الدب ر﴾ [القمر ]45 :وهذا وعد من هللا تعاىل للمؤمنني
 -3قوله تعاىل﴿ :سي ْهزم ْ
هبزمية املشركني ،وقد صدق هللا تعاىل وعده هذا يوم بدر.
روى ابن جرير بسنده عن عكرمة أن عمر بن اخلطاب  ملا نزلت هذه اآلية جعل يقول :أي مجع
()2

اْل ْمع وي ولون الدب ر﴾ .
يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأى النب  يثب ِف الدرع ويقول﴿ :سي ْهزم ْ
صي
احل ي
ات لي ْست ْخليفنمه ْم يِف ْاأل ْر ي
ض كم ا
 -4قوله تعاىل﴿ :وعد م
اَّلل الم يذين آمنوا يمْنك ْم وع يملوا ال م
است ْخلف الم يذين يم ْن ق ْبلي يه ْم وليم يكن من هل ْم يدين هم الم يذي ْارتضى هل ْم وليب يدلنمه ْم يم ْن ب ْع يد خ ْوفي يه ْم أ ْمنا﴾ [النور:
ْ
 ،]55ومعلوم لكل أحد أن هذا الوعد الصادق قد حتقق للمسلمني ملا وفوا بشرطه.
 -5قوله تعاىل﴿ :ق ْل ليلم يذين كفروا ست ْغلبون و ْحتشرون إيىل جهنمم وبيْئس الْ يمهاد﴾ [آل عمران،]12 :
()3
وقد حتقق هذا وشاهده الناس ِف الدنيا ،وهذا يصدق خرب الثاين ِف اآلية .
 -6وعده تعاىل ِف آيات عديدة بإظهار دينه على الدين كله ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :هو الم يذي أ ْرسل
احل يق لييظْ يهره على ي
الدي ين كلي يه﴾ [التوبة ،33 :الفتح ،28 :الصف ،]9 :ووقوع هذا
رسوله بيا ْهلدى ويدي ين ْ
معلوم لكل أحد.

 -7قوله تعاىل عن اليهود﴿ :ف تمنموا الْم ْوت إي ْن كْنت ْم ص يادقيني * وال ي تمن ْمونه أبدا﴾ [البقرة،94 :
 ،95وحنوها ِف اْلمعة.]7 ،6 :
قال قوام السنة األصبهاين( :قد قطع عليهم ِف هذا القول أهنم ال يتمنونه أبدا فكان كذلك ،وِف
( )1السنن ،كتاب تفسري القرآن ،باب (ومن سورة الروم) )345 ،344/5( ،برقم ( )3194وقال الرتمذي :هذا حديث
صحيح حسن غريب ،وانظر املسند ،304 ،276/1 :ودالئل النبوة للبيهقي ،91/2 :وتفسري ابن جرير:
 ،12/21ومستدرك احلاكم ،كتاب التفسري  ،424/2وقال :صحيح على شرط الشيخني وَل خيرجاه ،ووافقه
الذهب ،وذكر ابن تيمية أن ذلك مشهور متواتر عن أهل التفسري واملغازي واحلديث والفقه ،وأن القصة متواترة عند
الناس ،انظر :اْلواب الصحيح.408 :
( )2جامع البيان ،108/27 :وأخرج حنوه الطرباين ِف األوسط عن أيب هريرة ،انظر :الدر املنثور لسسيوطي.184/6 :
( )3انظر :اْلواب الصحيح.410/1 :
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امتناعهم من متين املوت دليل على علمهم بصدقه ،وإال فأي شيء أسهل من أن يقولوا :قد متنينا
()1

املوت) .

()2

واألمثلة القرآنية على هذا كثرية جدا .

()3

أما ما جاء ِف السنة من ذلك فال يكاد حيصى  ،فمن ذلك ما رواه الشيخان عن جابر بن َسرة
()4

قال :قال رسول هللا ( :إذا هلك كسرى فال كسرى بعده ،وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده  ،والذي
()5

نفسي بيده لتنفقن كنوزمها ِف سبيل هللا عز وجل) .
ومن ذلك ما جاء من أحاديث الفنت وأخبار آخر الزمان وأشراط الساعة ،روى الشيخان عن أيب
هريرة أن النب ( :ال تقوم الساعة حىت تقاتلوا الرتك صغار العني ،دلف
()8( )7

()6

األنوف ،محر اخلدود ،ينتعلون

الشعر ،كأن وجوههم اجملان املطْرقة ) .
وروى الشيخان عن أيب هريرة أن النب  قال( :ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز
()9

تضيء هلا أعناق اإلبل ببصرى) .
( )1احلجة ِف بيان احملجة.352/1 :
( )2انظر :املرجع السابق ،351/1 :وما بعدها.
( )3أحيل القارئ الكرمي ِف ذلك إىل رسالة علمية بعنوان( :نبوءات الرسول  :ما حتقق منها وما يتحقق) حملمد ويل هللا
عبد الرمحن الندوي ،وقد نشرهتا دار السالم بالقاهرة .وإىل كتاب :الصحيح املسند من دالئل النبوة للشيخ مقبل
الوادعي :ص 401وما بعدها.
( )4املراد أهنما َل تبق مملكتهما على الوجه الذي كان ِف زمن النب  ،فلم يبق كسرى بالعراق ،وال قيصر بالشام ،فال
يستشكل بقاء مملكتيهما بعد النب  .انظر :فتح الباري البن حجر العسقالين.724 ،723/6 :
( )5صحيح البخاري ،كتاب املناقب باب عالمات النبوة ِف اإلسالم )1135/3( ،حديث رقم .)2953( :وصحيح
مسلم ،كتاب الفنت ،باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب )1772/4( ...حديث رقم.)2919( :
( )6مجع أدلف ،باإلعجام وباإلمهال ،قيل :معناه الصغر ،وقيل :االستواء ِف طرف األنف ،وقيل :تشمري األنف عن
الشفة العليا ،وقيل غري ذلك ،وقد جاء ِف رواية >فطس األنوف< ،والفطس االنفراش .انظر :فتح الباري البن
حجر العسقالين.703/6 :
( )7قال البيضاوي :شبه وجوههم بالرتسة لبسطها وتدويرها ،وباملطرقة لغلظها وكثرة حلمها [نقال عن ابن حجر ِف فتح
الباري.]703/6 :
( )8صحيح البخاري ،كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة ِف اإلسالم )1070/3( ،حديث رقم (،)2770( )2769
وصحيح مسلم ،كتاب الفنت وأشراط الساعة ،باب ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل،)1769/4( ...
حديث رقم.)2912( :
( )9صحيح البخاري ،كتاب الفنت ،باب خروج النار ،)2605/6( ،حديث رقم ،)6701( :وصحيح مسلم ،كتاب
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قال ابن تيمية( :وهذه النار قد خرجت قبل جميء الكفار إىل بغداد سنة مخس ومخسني وستمائة،
وقد تواتر من أهل بصرى أهنم رأوا ببصرى أعناق اإلبل من ضوء تلك النار ،وخرب هذه النار مشهور
()1

متواتر ،بعد أن خرجت جببال احلجاز ،وكانت حترق احلجر وال تنضج اللحم  ،وفزع هلا الناس فزعا
()2

شديدا) .
واألحاديث ِف هذا كثرية جدا.
وِف آخر هذا املبحث عن داللة اإلخبار بالغيوب على صدق نبوة األنبياء أود أن أنبه إىل مسألة
مهمة ،وهي أنه قد يقول قائل :كيف يكون اإلخبار عن الغيب آية على صدق الرسل ،وحنن نرى الكهنة
واملنجمني والعرافني خيربون بذلك فيصيبون أحيانا أو كثريا؟
واْلواب أن حال الفريقني ال ميكن أن يلتبس على العقالء ،ملا بينهما من الفروق العظيمة ،اليت هي
غاية ِف التضاد ،كما يظهر من أحواهلم وأقواهلم وأفعاهلم ،وسيأيت تفصيل ذلك ِف املبحث التايل ،عند
احلديث عن الفرق بني النب والساحر ،واخلوارق اإلل هية واخلوارق الشيطانية.
كما أن غري األنبياء إمنا يصلون إىل معرفة بعض املغيبات أحيانا بأسباب تؤدي إىل ذلك،
يستخرجوهنا وحيتالون هلا ،ويعانون ِف طلبها ،كما يفزع املنجم إىل حسابه ،واملتكهن إىل رئيه ،وذلك معلوم
من أحواهلم ،وأما أنبياء هللا -عليهم السالم -فإمنا كانوا خيربون بذلك من غري استخراج وال طلب حيلة
ملعرفته ،بل يعلمهم هللا تعاىل به ابتداء على الوجه الذي يعلم اخللق به أنه ال يوصل إليه إال من قبل هللا
تعاىل ،وهذا هو الفصل -كما يقول اإلمام الطربي -بني علم األنبياء بالغيوب ،وإخبارهم عنها ،وبني علم
()3

سائر املتكذبة على هللا أو املدعية علم ذلك .

الفتني وأشراط الساعة باب ال تقوم الساعة حىت خترج نار من أرض احلجاز )1764/4( ،برقم.)2902( :
( )1هذا الوصف زائد على ما ِف احلديث ،وحيتاج إىل النظر ِف ثبوته ،واآلية على النبوة هنا ليست النار بذاهتا ،بل اخلرب
عنها قبل وقوعها ،وال عالقة لذلك مبا ذكر من وصفها.
( )2الرد على املنطقيني :ص.446
( )3انظر :تفسري الطربي.278/3 :
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املبحث الثاين

اْليــات اْلسيــة
وهي ما حيدثه هللا تعاىل من خرق للعادة ،ونقض للسنن والقوانني اليت يدبر عليها خلقه ،على وجه
يدل على صدق النب والرسول ِف دعوى النبوة والرسالة ،سواء كان ذلك بطلب من النب ،أو من قومه،
كإنزال املائدة لعيسى ،أو كان من هللا ابتداء من غري طلب ،كمباركة الطعام لنبينا عليه الصالة والسالم،
وسواء كان ذلك مقرونا ٍ
بتحد للكفار ،مثل انشقاق القمر لنبينا -عليه الصالة والسالم ،-ووصفه لبيت
املقدس ،أو َل يكن كذلك ،مثل نبع املاء من بني أصابعه.
ويبني العلماء وجه الداللة ِف هذه اآليات على صدق الرسول بضرب مثال ،وهو أنه لو قام رجل ِف
جملس أحد امللوك ،وقال للحاضرين :إن امللك يأمركم بطاعيت واتباعي ،والدليل على صدق قويل أن امللك
سيخرق عادته ،ويقوم من مكانه ويقعد اآلن ،مث فعل امللك ذلك ،لدل ذلك داللة قاطعة ال شك فيها
()1

على صدق دعواه على امللك ،أنه أمره على الناس ،وأمرهم بطاعته .
فكذلك إذا خرق هللا تعاىل عادته ِف أفعاله ِف خملوقاته ،تصديقا لنبيه ،دل ذلك قطعا على صدق
ذلك النب ،وإقرار هللا تعاىل له على دعوى النبوة ،بل وتأييده فيها ،وهي داللة ضرورية ال حتتاج إىل نظر،
وتورث يقينا مبدلوهلا فور العلم هبا.
وملا كان طبع الناس مائال إىل اإلميان باحملسوسات ،فقد يسر هللا تعاىل برمحته وحكمته من اآليات
احلسية ألنبيائه ما يكفي معشاره ملن أراد اإلميان ،إال أنا نلحظ -ونتعجب -أن الغالب فيمن يطلبون
اآليات احلسية من أنبيائهم من الكفار أهنم ال يؤمنون .كما ذكر هللا تعاىل عن آل فرعون ،وهم أشهر
وأكثر من جاءهتم األنبياء باآليات احلسية﴿ :وقالوا م ْهما تأْتينا بييه يم ْن آي ٍة ليت ْسحرنا يهبا فما ْحنن لك يمب ْؤيمنيني
ات مف م ٍ
اْلراد والْق ممل والضمف يادع والدمم آي ٍ
استكْب روا وكانوا ق ْوما ْجم يريمني *
* فأ ْرس ْلنا علْي يهم الطوفان و ْ
صالت ف ْ
الر ْجز قالوا يا موسى ْادع لنا ربمك يمبا ع يهد يعْندك لئي ْن كش ْفت عنما ي
ول مما وقع علْي يهم ي
الر ْجز لن ْؤيمن من لك
ولن ْريسل من معك ب يين إي ْسرائييل * ف ل مما كش ْفنا عْن هم ي
الر ْجز إيىل أج ٍل ه ْم باليغوه إيذا ه ْم ي ْنكثون * فانْت ق ْمنا يمْن ه ْم
فأ ْغرقْ ناه ْم يِف الْي يم بيأنمه ْم ك مذبوا بيآياتينا وكانوا عْن ها غافيليني﴾ [األعراف.]136-132 :
فهم َل يذكروا هذه اآليات ،وَل يتأملوا ما دلت عليه من صدق موسى -عليه السالم ،-فذمهم هللا
تعاىل على الغفلة عن آياته ،وعدم النظر والتأمل فيها ،حيث إهنا آيات حمسوسة مشاهدة ،فإذا جرد العقل

( )1انظر مثال :الداعي إىل اإلسالم أليب الربكات بن األنباري :ص.285
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عن الغفلة ،وحدق النظر فيها ،حصل له العلم مبدلوهلا ،وقد حيصل العلم بذلك ،ولكن مينع من اخلضوع له
ي
است ْي قنْت ها أنْفسه ْم ظ ْلما وعلوا﴾ [النمل:
اتباع اهلوى ،كما قال تعاىل عن قوم فرعون﴿ :وجحدوا هبا و ْ
 ،]14يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :احلق إذا ظهر صار معلوما بالضرورة ،واآليات والدالئل الظاهرة
تدل على لوازمها بالضرورة ،لكن اتباع اهلوى يصد عن التصديق هبا ،واتباع ما أوجبه العلم هبا ،وهذه حالة
عامة املكذبني ،مثل مكذيب حممد وموسى -عليهما السالم -وغ يريمها؛ فإهنم علموا صدقهما علما يقينيا،
ملا ظهر من آيات الصدق ودالئله الكثرية ،ولكن اتباع اهلوى صدهم ،كما قال تعاىل﴿ :فيإنمه ْم ال
()1
يك يذبونك ول يك من الظمالي يمني بيآي ي
اَّللي ْجيحدون﴾ [األنعام. )]33 :
ات م

فتكذيب املكذبني إذن -رغم مشاهدهتم ومعاينتهم ما يقتضي تصديق األنبياء من اآليات احلسية-
إمنا يرجع إىل هذا السبب ،ال إىل قصور ِف داللة هذه اآليات.
وقد كان لنبينا -عليه الصالة والسالم -احلظ الوافر من هذه اآليات ،كما سجلت ذلك كتب السرية

والدالئل ،فضال عن القرآن وكتب احلديث ،إال أن مشس القرآن قد هبرت الناظرين ،فلم يروا اآليات احلسية
لنبينا  كما رأوها لغريه من األنبياء -عليهم السالم.-
ومن أعظم ذلك وأشهره ما ذكره هللا تعاىل من انشقاق القمر فلقتني ،آية على صدقه -عليه الصالة
والسالم ،-كما قال عز وجل﴿ :اقْ ت رب ي
ت ال مساعة وانْش مق الْقمر * وإي ْن ي رْوا آية ي ْع يرضوا وي قولوا يس ْحٌر
م ْست يمٌّر﴾ [القمر.]2 ،1 :
قال ابن تيمية ...( :وانشقاق القمر قد عاينوه وشاهدوه ،وتواترت به األخبار ،وكان النب  يقرأ
هذه السورة ِف اجملامع الكبار ،مثل اْلمع واألعياد ،ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودالئلها
()2

واالعتبار ،وكل الناس يقر ذلك وال ينكره ،فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة) .
ويقول( :ومعلوم بالضرورة ِف مطرد العادة أنه لو َل يكن انشق ألسرع الناس املؤمنون به إىل تكذيب
()3

ذلك فضال عن أعدائه من الكفار واملنافقني ،ال سيما وهو يقرأ عليهم ذلك ِف أعظم جمامعهم) .
ويسمي علماء الكالم هذا النوع من اآليات :املعجزات ،نظرا حلاهلا من عجز اخللق عن أن يأتوا
مبثلها ،وال شك بأن على هذا مدار اعتبارها ،ألمن التباسها خبوارق العادات الداخلة ِف مقدور اخللق،
كاخلوارق الشيطانية؛ فإنه ليس كل ٍ
خرق للعادة يكون معجزا داال على النبوة.
( )1النبوات ،232 ،231 :بتصرف.
( )2اْلواب الصحيح ،414/1 :وانظر منه.419 ،418/1 :
( )3اْلواب الصحيح ،419/1 :وِف صحيح مسلم عن أيب واقد الليثي قال :كان  يقرأ فيهما -العيدين -بقاف
والقرآن اجمليد ،واقرتبت الساعة وانشق القمر ،انظر :صحيح مسلم ،كتاب صالة العيدين ،باب ما يقرأ به ِف صالة
العيدين )507/2( :حديث رقم (.)891
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كما يشرتط ِف هذه اآليات التالزم بينها وبني دعوى النبوة ،بأن تقع على وفق ما أخرب به النب ،أو
بطلب منه ،أو تظهر على يديه خمتصة به ،على وجه مغا ير ملا يكون ِف مقدور البشر ،لذلك ميتنع أن
يستد ل نب بآية بعد ظهورها ،إذ ال تالزم ِف هذه احلال ،كما ميتنع أن حيتج خبارق ال خيتص به ،ويظهر
على غريه من غري األنبياء.
وقد قلل الفيلسوف ابن رشد من شأن املعجزات احلسية ،وضعف داللتها ،إذ كانت ِف نظره ليست
من العالمات اخلاصة بالرسل؛ ألن العقل ال يدرك ارتباطا بينهما ،وحصر اإلعجاز فيما كان من األفعال
املعجزة الداخلة ِف أفعال الرسالة ،كاإلعجاز ِف التشريع ،وإصالح النفوس ،وهتذيب األخالق والسلوك،
وغري ذلك من املعارف اليت هي من شأن األنبياء ،أما املعجزات احلسية فال تفيد اليقني عنده ،وإمنا تصلح
إلقناع اْلمهور ،وضرب ابن رشد لذلك مثاال فقال( :لو أن شخصني ادعيا الطب ،فقال أحدمها :الدليل
على أين طبيب أين أسري على املاء [وقال اآلخر :الدليل على أين طبيب أين] أبرئ هذه املرضى ،لكان
تصديقنا بوجود الطب للذي أبرأ املرضى بربهان ،وتصديقنا بوجود الطب للذي مشى على املاء مقنعا،
ومن طريق األوىل واألحرى ،ووجه الظن الذي يعرض للجمهور ِف ذلك :أن من قدر على املشي على املاء
الذي ليس من وضع البشر ،فهو أحرى أن يقدر على اإلبراء الذي هو من صنع البشر ،وكذلك وجه
االرتباط الذي بني املعجز الذي ليس هو من أفعال الصفة -والصفة اليت استحق هبا النب أن يكون نبيا
()1

هي الوحي -وبني هذه الصفة هو ما يقع ِف النفس أن من أقدره هللا على هذا الفعل الغريب ،وخصه به
()2

من سائر أهل وقته ،فليس يبعد عليه ما يدعيه ،من أنه قد آثره هللا بوحيه) .
ومع موافقتنا البن رشد على أن القرآن وما تضمن من أنواع اهلداية النبوية هو اآلية الكربى اليت ال
تدانيها آية من آيات النبوة ،إال أنا ال نوافقه ِف التقليل من شأن اآليات احلسية؛ فإنه ليس مجيع األنبياء قد
أويت قرآنا معجزا ،يدل داللة قاطعة على نبوته ،فهل يعين هذا عدم قيام الدليل القاطع على نبوهتم؟ كما
أن علوم األنبياء ومضمون دعوهتم تبقى عادة ِف أتباعهم عدة أجيال ،فلو جاء أحد يدعو إىل مثل
طريقتهم ،ويدعي النبوة ،وهو كاذب ِف حقيقة األمرَ ،ل يكن من سبيل إىل معرفة كذب دعواه على قول
ابن رشد هذا ،وَل يبق إال انضمام دالئل النبوة إىل أحواله وأقواله للوقوف على حقيقة أمره.
واملثال الذي ذكره فيه مغالطة؛ فإنه جعل اآليات احلسية تقابل مشي أحد الرجلني على املاء،
واستدالله بذلك على طبه ،والواقع أن هذه املقابلة غري منصفة ،واإلنصاف والصواب أن تقابل اآليات
احلسية ِف املثال بشهادة طبيب أعظم ،قد اشتهر عند الناس ،وعرف خبربته الكاملة ِف الطب ،فشهادة
(ِ)1ف املطبوع :ومن.
( )2مناهج األدلة :ص ،120 ،119وما بني [ ] زيادة من عندي اقتضاها السياق ،ويشبه أن تكون املطبوعة فيها
سقط.
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هذا الطبيب األعظم أوثق وأقطع ِف الداللة على طب من شهد له ،من جمرد مداواة املرضى وإبرائهم
أحيانا؛ فإنه ال يلزم من حصول الربء على يد أحد من الناس أن يكون طبيبا ،وقد تقدم أن اآليات احلسية
قائمة مقام شهادة هللا تعاىل بصدق نبيه ،وقوليه :صدق عبدي فيما يبلغ عين ،وجرى ضرب املثل لذلك،
مبا يبني الداللة القاطعة اليت ال شك فيها للمعجزات احلسية على صدق النبوة ،وإن كان ذلك ال يتم إال
بذكر الفارق اليقيين بني املعجز اإلل هي واخلارق الشيطاين ،وهذا ما سنبينه فيما يلي.
فإن الداللة العقلية ِف هذا النوع من دالئل النبوة وإن كانت ظاهرة إال أهنا متوقفة على بيان الفرق
بني معجزات األنبياء وخوارق السحرة ،ومتوقفة كذلك على بيان أن األخبار املتضمنة لدالئل النبوة تفيد
العلم ،وفيما يلي بيان هذين األمرين:
األول :الفرق بني النيب والساحر ،واْلوارق اْللـهية واْلوارق الشيطانية.

ملا كانت داللة املعجزات احلسية على النبوة متوقفة على التفريق بني اخلوارق اإلل هية واخلوارق
الشيطانية -حىت يتوصل بذلك إىل التمييز بني النب والساحر -بينها هللا تعاىل أت بيان ،كما جاء ذلك ِف
خامتة سورة الشعراءِ ،ف قوله تعاىل﴿ :وإينمه لت ْن يزيل ر يب الْعال يمني * ن زل بييه الروح ْاأل يمني * على ق ْلبيك ليتكون
ني﴾ اآليات إىل قوله تعاىل﴿ :هل أن بيئكم على من ت ن مزل الشمي ي
يمن الْمْن يذ يرين * بيليس ٍ
ان عريٍيب مبي ٍ
اطني * ت ن مزل
ْ
ْ
ْ
على ك يل أفم ٍ
اك أثيي ٍم * ي ْلقون ال مس ْمع وأ ْكث ره ْم ك ياذبون * والشعراء ي تمبيعهم الْغاوون﴾ [الشعراء-192 :
.]227
فهذا السياق الكرمي أصل ِف إثبات النبوة ،والتفريق بين األنبياء وآياهتم والكذابني وخوارقهم ،وذلك
أنه نبه إىل احلقائق التالية:
 -1أن آيات األنبياء ال يقدر عليها أحد غري هللا ،ال من اإلنس وال من اْلن ،فهي خارقة لعادة
الثقلني .أما ما يأيت به الكهان والسحرة فإنه ال خيرج عن كونه مقدورا للجن أو اإلنس ،وهذا فارق بني
نفس اخلوارق ،وقد أشار إليه قوله تعاىل ِف هذا السياق﴿ :وما ت ن مزلت بييه الشمي ي
اطني * وما ي ْنبغيي هل ْم وما
ْ
ي ْست يطيعون﴾ [الشعراء.]211 ،210 :
وبناء على هذا ،فإن ما يأيت به هؤالء الكذبة ميكن أن يعارض مبثله ،إذ كانت خوارقهم أمورا معتادة
()1

معروفة ألصحاهبا ،ليست خارقة لعادهتم ،أما آيات األنبياء فال ميكن أحدا معارضتها مبثلها البتة .
وهذا حىت بالنسبة لكرامات الصاحلني كما سيأيت؛ فإهنا ال تكون من جنس آيات األنبياء الكربى،
اليت قال هللا تعاىل فيها﴿ :لق ْد رأى يمن آي ي
ات ربييه الْكْب رى﴾ [النجم ،]18 :فهذه خمتصة باألنبياء ،ال
ْ
يشاركهم فيها أحد من األولياء ،فضال عن أن يقدر عليها شياطني اإلنس واْلن ،أما اآليات الصغرى،
كتكثري الطعام واملاء ،فهذه قد يشاركهم فيها الصاحلون ،على ٍ
فارق عظيم ِف القدر ،كما سيأيت بيانه ،أما
( )1انظر :النبوات البن تيمية :ص ،422 ،189 ،188وما بعدها ،وانظر :أعالم النبوة للماوردي :ص.36
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اخلوارق الشيطانية فجنس آخر ،يقوم على التحايل ،واألسباب اخلفية ،والتخييل ،فال تلتبس بآيات األنبياء
()1

الصغرى ،فضال عن الكربى .
 -2أن من تظهر عليه آيات النبوة ال يكون إال صادقا فيما خيرب به ،ال يكذب قط ،وَل جيمرب عليه

كذب ،أما أصحاب اخلوارق الشيطانية فإهنم ال بد أن يكونوا موصوفني بالكذب ،وأنه عادة عندهم،
وصفة مالزمة هلم ،وهذا فارق يعلم من حال من ظهرت عليه اخلارقة وصفته وسريته ،وقد أشار إليه قوله
تعاىل ِف هذا السياق﴿ :هل أن بيئكم على من ت ن مزل الشمي ي
اطني * ت ن مزل على ك يل أفم ٍ
اك أثيي ٍم * ي ْلقون ال مس ْمع
ْ
ْ
ْ
وأ ْكث ره ْم ك ياذبون﴾ ،والعقالء يدركون هذا الفرق الواضح غاية اإلدراك ،كما كان من أم املؤمنني خدجية
بنت خويلد رضي هللا عنها ،ملا رأت النب  قد خاف على نفسه ،عندما نزل عليه الوحي ِف الغار ،أن
()2

يكون ذلك من قبل الشياطني  ،استدلت -لكمال عقلها -على أن الذي أتاه ال ميكن أن يكون من
هذا القبيل ،مبا علمت من أوصافه وأحواله املناقضة إلخوان الشياطني ،فقالت -ملا قال> :إين خشيت
على نفسي<( :-كال وهللا ال خيزيك هللا أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتصدق احلديث ،وحتمل الكل،
وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق).
قال ابن تيمية( :فاستدلت رضي هللا عنها حبسن عقلها على أن من يكون هللا قد خلقه هبذه
األخالق الكرمية اليت هي أعظم صفات األبرار املمدوحني ،أنه ال خيزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه ،وَل
()3

يكن معها قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك ،بل علمته مبجرد عقلها الراجح) .
()4

وقد أنكر املتكلمون هذا التفسري خلشية النب ِ ف هذه القصة  ،جريا على منهجهم ِف رد
()5

النصوص اليت يزعمون قدحها ِف عصمة األنبياء ،ويتكلفون هلا تأويالت أشبه بتأويالت الباطنية  ،فزعموا
ِف هذا احلديث أن النب  إمنا خشي على نفسه املوت أو املرض ،أو غري ذلك مما ذكروا ،غري الظاهر
()6

املتبادر ،املصرح به ِف طرق أخرى  ،وادعوا أن هللا تعاىل أحدث له علما ضروريا بأنه نب ،مبجرد مالقاته
( )1انظر :الفرق بني اآليات الصغرى والكربى لألنبياء ِف النبوات البن تيمية :ص.296
( )2قطعة من حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة ،انظر :صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء
الوحي ( )5/1حديث رقم ،)3( :وصحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بدء الوحي ،)126/1( ،حديث رقم:
(.)160
( )3منهاج السنة ،420/2 :وانظر :شرح األصفهانية له :ص.93
( )4انظر :الشفا للقاضي عياض ،702/2 :وفتح الباري البن حجر ،33/1 :واملختار من كنوز السنة لدراز :ص،3
.27 ،26
( )5انظر :جمموع فتاوى ابن تيميةِ ،295/10 :ف حبث نفيس حلو عصمة األنبياء ِف الصفحات.299-289 :
( )6انظر :طبقات ابن سعد ،130/1 :وتاريخ الطربي ،532/1 :ودالئل النبوة أليب نعيم :ص ،171والسرية النبوية
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جربيل ،وَساعه الوحي منه ،بال دليل على ذلك ،وفرطوا بذلك فيما ِف ظاهر القصة من داللة بليغة مهمة،
على خلو ذهن النب متاما من شأن الوحي ،وعدم توقعه له ،أو خطوره له على بال ،أو استعداده له ،أو
تعنيه ِف طلبه ،قبل أن يفجأه ِف الغار ،حىت بلغ األمر أن التبست عليه حقيقته ،حىت يسر هللا له من ثبته،
وجلى له حقيقة األمر ،فما كان أغناه لو كان متقوال متصنعا عن أن يقول> :قد خشيت على نفسي<.
 -3أن ما يأمر به النب الصادق إمنا يكون من جنس ما أمرت به الرسل قبله ،من العدل ،وطلب
اآلخرة ،وتوحيد هللا ،والرب والتقوى ،وإىل هذه اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :وإينمه ل يفي زب ير ْاأل موليني * أوَلْ يك ْن هل ْم
آية أ ْن ي ْعلمه علماء ب يين إي ْسرائييل﴾ ،أما الساحر والكاهن فإمنا يأمران بالشرك والظلم ،وتعظيم الدنيا،
واإلمث والعدوان ،كما هو شأن نظرائه ،وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل﴿ :ت ن مزل على ك يل أفم ٍ
اك أثيي ٍم﴾ ،فذكر
()1

من صفة هؤالء اإلمث ،املناقض ملضمون دعوة النبوة إىل الرب واإلحسان .
هذه هي الفروق األساسية املأخوذة من هذا السياق ،والكافية كل الكفاية ِف التفريق بني النب
الصادق واملتنبئ الكاذب ،واخلوارق اإلل هية واخلوارق الشيطانية.
وميكن أن يضاف إليه ا طرق أخرى قد تكون راجعة إليها ،أو مستنبطة منها ،كما ِف احلقائق
الالحقة.
 -4أن الكهانة والسحر واخلوارق الشيطانية تنال باالكتساب :التعلم والسعي والطلب ،كما هو
جمرب وم عروف ،خبالف النبوة وآياهتا؛ فإنه ال يناهلا أحد باكتسابه ،وإمنا هي اصطفاء من هللا تعاىل وابتداء
منه ،ولو قدر أهنا تنال باالكتساب ،فإمنا تنال باألعمال الصاحلة ،والصدق والعدل والتوحيد ،ال حتصل مع
الكذب على هللا وغريه ،فالطريق الذي حتصل به -لو حصلت بالكسب -مستلزم للصدق على هللا فيما
()2

خيرب به .

 -5أن آيات األنبياء وخوارقهم ال تكون إال نافعة طيبة من ٍ
جنس خري ،ال يلزم منها شر وال أذى
ألحد بغري حق ،كما هو شأن اخلوارق الشيطانية ،املالزمة ألنواع الشرور.
 -6وال مانع من أن يقال إمجاال :إن هللا تعاىل ال يبعث رسوال ويؤيده باآليات إال وجيعل له من
القرائن والدالئل احملتفة به ما ميتنع معه أن يقع أدىن التباس بينه وبني إخوان الشياطني ،فمجموع أحوال كل
من الفريقني أكرب شاهد على صدق أحدمها أو كذبه ،كما أشار إىل ذلك قوله تعاىل﴿ :اتمبيعوا م ْن ال

ي ْسألك ْم أ ْجرا وه ْم م ْهتدون﴾ [يس ،]21 :فجعل وصف اهلداية للمرسلني موجبا التباعهم ،أما الكاذبون

على هللا تعاىل من إخوان الشياطني فال ينفكون من وصف الضاللة ،كما قال تعاىل ِف أمثاهلم﴿ :وال
(ضمن تاريخ اإلسالم للذهب) :ص .131وانظر :الوحي احملمدي حملمد رشيد رضا :ص ،62حاشية (.)2
( )1انظر :النبوات :ص.190-188
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص.188
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ت تمبيعوا أ ْهواء ق ْوٍم ق ْد ضلوا يم ْن ق ْبل وأضلوا كثيريا وضلوا ع ْن سو ياء ال مسبي ييل﴾ [املائدة.]77 :
()1
وكما م
دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :قال موسى أت قولون ليْلح يق ل مما جاءك ْم أ يس ْحٌر هذا وال ي ْفليح
ال مس ي
احلق بأنه سحر ،و م
احرون﴾ [يونس ،]77 :فقد أنكر موسى وصفهم ما جاء به من ي
استدل على ذلك
بقوله﴿ :وال ي ْفليح ال مس ي
احرون﴾ ،أي :إهنم ال يتم هلم ما يريدون ،وال ينجحون ِف مآرهبم ،كما هو حال
الرسل ،املؤيدين من هللا.

مسألة >التفريق بني آيات األنبياء وكرامات الصاْلني<
الذي دعا إىل هذه املسألة هو إنكار بعض أهل البدع للكرامات ،بزعم أهنا لو جاز وقوعها اللتبست
بآيات األنبياء ،ولوال ذلك ملا احتجنا إىل إيرادها ،فالصاحلون ال يتصور منهم ادعاء النبوة ،وكرامات
()2

الصاحلني من جنس معجزات األنبياء ،بل هي داخلة فيها  ،فهي كرامة للويل ومعجزة للنب ِف آن واحد؛
فإن الويل ما ناهلا وأكرم هبا إال لصدقه ِف متابعة النب ،فدلت على صدق ذلك النب ،وطريق التفريق بينها
وبني اخلوارق الشيطانية هي نفس الطريق السابقةِ ،ف التفريق بني آيات األنبياء وخوارق السحرة ،أي :أهنا
تعلم مبجموع أحوال وأقوال كل من الفريقني.
()3

أما طرق التفريق بينها وبني آيات األنبياء فكثرية بينة ،منها :
 -1أن الكرامات معتادة ِف الصاحلني من هذه األمة ومن قبلها من األمم ،فهي ليست خارقة لعادة
الصاحلني ،أما آيات األنبياء فهي خارقة لعادة الصاحلني خمتصة باألنبياء.
 -2أن الكرامات تنال بالصالح والدعاء والعبادة ،أما معجزات األنبياء فال تنال بذلك ،ولو طلبها
اَّللي﴾ [األنعام.]109 :
الناس؛ حىت يأذن هللا فيها ،كما قال تعاىل﴿ :ق ْل إيممنا ْاآليات يعْند م
 -3أن األولياء أنفسهم ال يدعون النبوة ،بل يشهدون على أنفسهم أهنم ما كانوا لينالوا هذه
الكرامات من هللا تعاىل لوال لزومهم متابعة األنبياء.
 -4أن كرامات األولياء من حيث خرقها للعادة ال تصل إىل حد آيات األنبياء ،وإن كانت تدخل
معها ِف جنس خرق العادة ،فإذا وجد تكثري الطعام مثال على يد أحد الصاحلني؛ فإنه ال يبلغ ما كان للنب
 من إطعام اْليش الكثري من الطعام اليسري ،فقد يوجد لغري األنبياء من جنس ما وجد هلم ،لكن ال
مياثلون ِف ق ْدره ،فاألنبياء إذا خمتصون إما جبنس اآليات ،فال يكون إال ملثلهم ،وهذا ِف اآليات الكربى،
( )1الراجح أن هذا من قول موسى ،وليس من قول فرعون وقومه ،بداللة دخول االستفهام عليه ،وهم جيزمون بكونه
سحرا ،وأما قوهلم فمحذوف دلت عليه اآلية السابقة هلذه اآلية ،وهي قوله تعاىل﴿ :ف ل مما جاءهم ا ْحلق يم ْن يعْن يدنا
ي
ني﴾ ،وحنو هذا احلذف أسلوب عريب معروف .انظر :تفسري الطربي.146 ،145/11 :
قالوا إي من هذا لس ْحٌر مبي ٌ
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص.8
( )3انظر :النبوات البن تيمية :ص ،189وص ،422وما بعدها ،وإيثار احلق على اخللق البن الوزير :ص.67 ،66
316

كاإلتيان بالقرآن ،وانشقاق القمر ،وقلب العصا حية ،وغري ذلك ،وإما بقدرها وكيفيتها ،كنار اخلليل -
()1

عليه السالم -بالنسبة لنار أيب مسلم اخلوالين ؛ فإهنا ليست مثلها ِف قدرها وعظمتها ،وكقول الذي
عنده علم من الكتاب﴿ :أنا آتييك بييه ق ْبل أ ْن ي ْرت مد إيلْيك ط ْرفك﴾ [النمل ]40 :بالنسبة لقول العفريت:
()2
﴿أنا آتييك بييه ق ْبل أ ْن ت قوم يم ْن مق يامك﴾ [النمل. ]39 :
الثاين :إفادة األخبار املتضمنة لدالئل النبوة العلم.

من املعلوم أن معاينة اآليات احلسية لألنبياء ومشاهدهتا مباشرة َل يتيسر لكل أحد ،وإمنا كان ذلك
حمصورا فيمن حضرها ساعة ظهورها ،كحال من كان موجودا ِف امليدان الذي حصلت ِف املباراة بني
موسى -عليه السالم -وسحرة فرعون -رمحه هللا ،-وكحال من أبصر بعيين رأسه انشقاق القمر فلقتني،
تصديقا لنبينا حممد -عليه الصالة والسالم ،-فهل يقال :إن داللة هذه اآليات البينات ،واحلجة هبا إمنا
تتوجه على من حضرها وباشر مشاهدهتا؛ ألن العلم الضروري بوقوعهما إمنا حصل هلؤالء؟ الواقع أن هذا
()3

َل يقل به أحد  ،بل ال ميكن أن يقول به عاقل يدري ما يقول ،وذلك أن اإلحساس املباشر بالبصر أو
اللمس أو غري ذلك إمنا هو طريق حمدود جدا من طرق العلم واملعرفة ،ولو توقف العلم اليقيين بأي شيء
عليه ألفضى ذلك إىل اْلهل بأكثر احلقائق ،والتشكيك ِف أكثر الضروريات ،إذ إن عمر اإلنسان حمدود،
كما أن إدراكه للمحسوسات قاصر ،وهذه مسألة أظهر من أن ينبه عليها ،ولكن املقصود أن املشاهدة
البصرية وإن كانت أدق وأعمق وأعظم ِف اإلدراك واإليقان بالشيء ،إال أهنا أضيق من الطريق اآلخر
للمعرفة والعلم ،أال وهو السماع وتلقي األخبار ،الذي حقيقته أنه استفادة من إدراكات من النوع األول
املباشر ،حصلت ألناس آخرين ،فهو إذا تعويض وتكميل للقصور الطبيعي احلاصل ِف اإلحساس املباشر
لإلنسان ،حيث َل يستوعب قدرا كبريا من املدركات ،وهذا وإن كان ينزل عن رتبة املباشرة ،إال أنه ال ينزل
عن رتبة اإلفادة اليقينية  ،إذا توافرت فيه شروط ذلك ،كالتواتر ،أو الثقة مع احتفاف القرائن الدالة على
الصدق ،وثبوت اخلرب.
واملقصود من هذا أن طريق العلم هبذه اآليات اليت أيد هللا تعاىل هبا أنبياءه ورسله بالنسبة ملن يأيت بعد
( )1تنبأ األسود العنسي ِف اليمن ،فأنكر عليه سيد التابعني عبد هللا بن ث وب ،املعروف بأيب مسلم اخلوالين ،فألقاه
األسود ِف نار عظيمة فلم تضره ،فلما علم عمر بن اخلطاب  بذلك قال :احلمد هلل الذي َل ميتين حىت أراين ِف
أمة حممد من صنع به كما صنع بإبراهيم اخلليل .انظر :هذا اخلرب ِف سري أعالم النبالء للذهب.9 ،8/4 :
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص.296
( )3انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،130/5 :والرد على املنطقيني له :ص ،329حيث غلط من قال :إن
السمنية ينكرون ما سوى احلسيات حىت املتواترات ،وإهنم إمنا أنكروا ما ال ميكن اإلحساس به ،وَل ينكروا وجود ما
ال حيسون هم به .وقد تقدم التنبيه على هذا.
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زمنهم ،هو نفس الطريق الذي علم به ذلك معاصروهم ،ممن َل يباشروا ظهور اآلية ،متاما كما لو أن أحد
احلاضرين ِف قصة موسى مع السحرة مثال كان ضريرا أعمى ال يرى؛ فإنه يوقن ويعلم ضرورة بالذي حصل
من ظهور موسى عليهم ،وتأييد هللا تعاىل له باآليات البينات ،من طريق َساع الناس حوله خيربونه بذلك.
وبذلك نعلم أنه ال ينبغي التقليل من شأن داللة اآليات احلسية لألنبياء -عليهم السالم ،-بدعوى
أنه قد مضى زمنها وانقضى عهدها ،وأفاد منها من أفاد عند معاينتها وحضورها ،مث َل يبق هلا سلطان بعد
ذل ك على غريهم ،بل كل من بلغته وأتاه خربها من طريق صحيح مفيد للعلم ،فحكمه وحكم من حضرها
()1

سواء ،وقد قامت عليه احلجة هبا .
يقول ابن تيمية عن األخبار واآلثار اليت تتضمن ذكر معجزات األنبياء:
(وهذه األخبار :منها ما هو ِف القرآن ،ومنها ما هو متواتر يعلمه العامة واخلاصة ..فإن كال من ذلك
تواترت به األخبار ،واستفاضت ،ونقلته األمة جيال بعد جيل ،وخلفا عن سلف ،فما من طبقة من طبقات
األمة إال وهذه اآليات منقولة مشهورة مستفيضة فيها ،ينقلها أكثر ممن ينقل كثريا من القرآن ،وقد نقلها
وَسعها من األمة أكثر ممن َسع ونقل كثريا من آيات القرآن ،وأكثر ممن َسع ونقل أنه كان يسجد ِف
الصالة سجديت السهو ،وممن َسع ونقل نصب الزكاة وفرائضها ،بل مواقيت الصالة وأعدادها إمنا شاع
نقلها للعمل الدائم هبا ،وأما هذه اآليات فنقلها أكثر من مواقيت الصالة من جهة األخبار املعينة ،وذلك
أن آيات الرسول كان كثري منها يكون مبشهد من اخللق العظيم ،فيشاهدون تلك اآليات ،كما شاهد أهل
ٍ
ومخسمائة -نبع املاء من بني أصابعه ،وظهور املاء الكثري من بئر احلديبية ،ملا نزحوها
احلديبية -وهم ألف
وَل يرتكوا فيه قطرة ،حىت روى العسكر ..وكانوا ينقلون ذلك بينهم ،وهو مشهور ينقله بعض من شاهده
إىل من غاب عنه ،فكان استفاضة آياته وشهرهتا وتواترها ِف األمة أعظم من تواتر سجود السهو ِف
الصالة؛ فإن هذا إمنا كان مرات قليلة ،وَل حيضره إال املصلون خلفه لتلك الصالة ،وكذلك نقلهم لنصب
الزكاة وفرائضها ..وكذلك حكمه بالشفعة )..إىل أن قال( :فإذا كان مثل هذه األمور تواتر ِف األمة،
واتفقت على نقله ،فكيف مبا كان أشهر وأ ظهر عند من عاينه ،وكان علم الذين رأوه به أظهر من علمهم
هبذه األحكام ،وقد نقلوا ذلك إىل من غاب عنهم؛ فإنه قطعا جيب أن يكون تواتر هذه اآليات ِف األمة
()2

أعظم وأظهر) .
وهذا الذي ذكره شيخ اإلسالم ال خيتص مبعجزات نبينا حممد  ،بل هو عام ِف مجيع آيات األنبياء
قبله.
وقد أفاض ابن تيمية -رمحه هللاِ -ف ذكر الطرق اليت يعلم هبا أن مرويات دالئل النبوة وأخبارها تفيد
( )1انظر :أعالم النبوة للمارودي :ص.45
( )2اْلواب الصحيح.327-324/6 :
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()1

العلم ،وميكن تلخيصها ِف الفقرات التالية :
 -1التواتر العام :وهو تناقل األمة هلا جيال بعد جيل ،وخلفا عن سلف مبختلف طبقاهتا.
 -2التواتر اخلاص :وهو تواترها عند أهل العلم باحلديث ،وقطعهم بصحتها ،وتيقنهم بذلك ،وإن
كانت قد ال تتواتر وتستفيض عند غريهم؛ فإن األخبار قد تتواتر وتستفيض عند قوم دون قوم ،حبسب
عنايتهم هبا وطلبهم هلا ،وعلمهم مبن أخرب هبا ،وصفاهتم ومقاديرهم ،وما دل من الدالئل على صدقهم.
 -3التواتر املعنوي :حني يسمع الناس أخبارا متفرقة ،حبكايات يشرتك جمموعها ِف أمر واحد،
فيحصل مبجموع األخبار علم ضروري بذلك األمر ،وإن كان كل من األخبار لو جترد وحده َل يفد العلم،
وإن كان كل من احلكايات ليست وحدها منقولة بالتواتر.
 -4اتفاق من حضر هذه اآليات عند نقلها وروايتها وتصديق بعضهم لبعض ،رغم كثرهتم الكاثرة،
وذلك من غري تواطؤ وال تشاعر ،مع ما عرف عنهم من حتري الصدق ،وشدة توقي الكذب على
رسول هللا  ،فاتفاقهم على إقرار ذلك ،وعلى تناقله بينهم دون نكري بينهم ،يعلم منه قطعا صحة هذه
اآليات عن حممد  وثبوهتا.
 -5ما من صنف من العلماء إال وقد تواتر عندهم من اآليات ما فيه كفاية ،كعلماء التفسري،
وعلماء احلديث ،وعلماء السري واملغازي ،واملؤرخني ،والفقهاء ،وغريهم.
 -6مصنفات العلماء الكثرية ِف ذكر آياته وبراهينه ،مثل دالئل النبوة للبيهقي ،وأليب نعيم ،وأليب
الشيخ ،وللطرباين ،وأليب زرعة ،والبن أيب الدنيا ،وللحريب ،وللفريايب ،وللمقدسي ،وغريهم.
فمن هذه الطرق اليت خلصناها من كالم الشيخ -رمحه هللا تعاىل ،-نعلم حجة آيات األنبياء على كل
من بلغته بطريق صحيح ،فضال عمن باشرها ،وأن من يقلل من شأن داللتها ،أو ال يأبه هلا ،أو يريد
االستغناء عنها بإعجاز القرآن ،أو االكتفاء بداللة مضمون الرسالة والدعوة على صدق الرسول ،أو غري
ذلك من أنواع دالئل النبوة ،أنه ال يستند إىل دليل ،وال حجة عقلية ،وال َسعية.
بل إن حجيتها قائمة على كل من حصلت له مكنة العلم هبا ،ولو َل حيصل له العلم هبا فعال لتفريط
منه ،خالفا ملا يزعمه بعض املناطقة ،من أن املتواترات واجملربات واحلدسيات خمتصة حجيتها مبن علمها،
فال تكون حجة على غريه ،وجيعلون هذا فرقا بينها وبني غريها من القضايا الربهانية ،فعلى هذا ال تكون
آيات األنبياء حجة على من َل حيصل عنده التواتر.
وهذا -كما يقول شيخ اإلسالم رمحه هللا -أصل من أصول اإلحلاد والكفر ،ويقال ِف الرد على هذا
القول :من أراد أن حيصل له العلم فليسمع كما َسع غريه ،فإن أعرضَ ،ل يك ذلك مانعا من قيام احلجة

( )1انظر :اْلواب الصحيح.361-324/6 :
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()1

عليه ،كما قامت على الكفار مع إعراضهم عن َساع القرآن وتدبره .

( )1انظر :الرد على املنطقيني :ص.100-92
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املبحث الثالث

داللة النصرة والعاقبة
كثرت اإلشارة ِف القرآن الكرمي إىل داللة النصرة والعاقبة ،وجاء التنبيه إىل أن ما حيس ويشاهد من
اطراد العادة بأن ينصر هللا تعاىل أنبياءه ورسله ،ويؤيدهم ويظهرهم على عدوهم بأنواع الظهور ،بالسنان
وباللسان ،وجيعل العاقبة دائما هلم وألنصارهم وأتباعهم ولو بعد حني ،أن هذا من أعظم اآليات الدالة
على صدق هؤالء الرسل ،وأهنم لو كانوا يفرتون على هللا الكذب بدعوى النبوة والرسالة ،المتنع ِف حكمة
هللا تعاىل أن يؤيدهم وينصرهم ،على هذا الوجه املطرد ،ولكان ذلك تلبيسا وإضالال عاما للخلق ،يتنزه عنه
أرحم الرامحني ،وأحكم احلاكمني.
وال تقتصر هذه الداللة على النصر احلسي ،املتمثل ِف جناة الرسل وأتباهم ،وهالك أعدائهم
واستئصاهلم ،بل هي تشمل إىل جانب ذلك النصر املعنوي ،وذلك بظهور حجج الرسل وبراهينهم الدالة
على صدقهم؛ فإن هذا من أعظم أنواع النصر ،كما تشمل إذالل أعداء الرسل والظهور عليهم وإن َل
()1

يستأصلوا ،وهذا كحال اجملاهد الذي هزم عدوه ،واألول كحال اجملاهد اليت قتل عدوه .
وال يعرتض على هذا الدليل بأن الكفار قد يتسلطون ،وتكون هلم الدولة ِف كثري من األحيان ،كما
كان من شأن فرعون ومنرود وغريهم من امللوك الكافرين ،فإن هؤالء َل يدع أحد منهم النبوة والرسالة،
فاالعرتاض مبثلهم ليس واردا على هذا الدليل أصال ،أما من يدعي أن هللا أرسله إىل الناس ،وأمرهم بطاعته
واتباعه ،فإنه ال خيلو من حالني؛ إما أن يكون رسوال صادقا فينصره هللا وأتباعه ،وجيعل العاقبة هلم ،وإما أن
()2

يكون كذابا مفرتيا على هللا تعاىل فينتقم هللا منه ،ويقطع دابره .
كما أن ظهور الكفار على املؤمنني أحيانا هو بسبب ذنوهبم ،وخمالفتهم ألنبيائهم ،كما حصل
للمسلمني ِف أحد ،وهذا مما يزيد ِف الداللة على صدق النب ويؤيدها ،حيث كان (مدار النصر والظهور
كما يقول شيخ اإلسالم -مع متابعة النب وجودا وعدما ،من غري سبب يزاحم ذلك ...وهذا يوجبالعلم بأن املدار علة للدائر ،وقولنا :من غري مزامحة وصف آخر ،يزيل النقوض الواردة ،فهذا االستقراء
والتتبع يبني أن نصر هللا وإظهاره هو بسبب اتباع النب ،وأنه سبحانه يريد إعالء كلمته ونصره ونصر أتباعه
على من خالفه ...وهذا يوجب العلم بنبوته ...وهذا خبالف الكفار الذين ينتصرون على أهل الكتاب
( )1انظر :النبوات البن تيمية :ص.42-40
( )2انظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.417 ،416/1 :
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أحيانا؛ فإن أولئك ال يقول مطاعهم :إين نب ،وال يقاتلون أتباع األنبياء على دين ،وال يطالبون من أولئك
أن يتبعوهم على دينهم ،بل قد يصرحون بأنا إمنا نصرنا عليكم بذنوبكم ،وأن لو اتبعتم دينكم َل ننصر
عليكم ،وأيضا فال عاقبة هلم ،بل هللا يهلك الظاَل بالظاَل ،مث يهلك الظاملني مجيعا ،وال قتيلهم يطلب
بقتله سعادة بعد املوت ،وال خيتارون القتل ليسعدوا بعد املوت ،فهذا وأمثاله مما يظهر به الفرق بني انتصار
()1

األنبياء وأتباعهم وبني ظهور بعض الكفار على املؤمنني ،أو ظهور بعضهم على بعض) .
كما ال جيوز أيضا أن يعرتض عليه بأن ِف األنبياء من قتل ،كما ِف قوله تعاىل عن بين إسرائيل:
﴿ذليك بيأنمهم كانوا يكْفرون بيآي ي
احل يق﴾ [البقرة ]61 :وغريها من اآليات ،فإن
اَّللي وي ْقت لون النمبييني بيغ ْيري ْ
ات م
ْ
(حال هؤالء -كما يقول شيخ اإلسالم -كحال من يقتل من املؤمنني شهيدا ِف اْلهاد ،ومعلوم أن من
كان هذا حاله فهو أكمل ممن ميوت حتف أنفه ،مث إن القتل ال يتعارض مع حقيقة االنتصار والظهور،
فإن الدين الذي قتل عليه الشهداء ينتصر ويظهر ،فتكون ألهله السعادة ِف الدارين؛ من قتل كان شهيدا،
ومن عاش كان منصورا سعيدا ،وهذا غاية ما يكون من النصر ،كما قال تعاىل﴿ :ق ْل ه ْل ت ربمصون بينا إيمال
ي
احلسن ي ْ ي
ني﴾ [براءة ،] 52 :فإذا كان هذا قتل املؤمنني ،فما الظن بقتل األنبياء ،ففيه هلم وألتباعهم
إ ْحدى ْ ْ
()2
من سعادة الدارين ما هو من أعظم الفالح) .
وهذا الن وع من الداللة الشرعية هو ِف حقيقته قياس عقلي متثيلي؛ ألنه مبين على اعتبار الشيء
بنظريه ،والتسوية بني املتماثلني ،والتفريق بني املختلفني ،كما جاءت اإلشارة إىل ذلك ِف قوله تعاىل عند
ذكر عاقبة الذي كفروا من أهل الكتاب ،وكيف أن هللا تعاىل أخرجهم من ديارهم ،وأظهر نبيه عليهم:
﴿هو الم يذي أ ْخرج الم يذين كفروا يمن أ ْه يل الْ يكت ي
احل ْش ير ما ظن ْنت ْم أ ْن خيْرجوا وظنوا أنمه ْم
اب يم ْن يديا يريه ْم يأل مويل ْ
ْ
اَّلل يم ْن حْيث َلْ ْحيت يسبوا وقذف يِف ق لوهبييم الر ْعب خيْ يربون ب يوت ه ْم
اَّللي فأتاهم م
مانيعت ه ْم حصون ه ْم يمن م
ي
ي
اعتيربوا يا أ يويل ْاألبْصار﴾ [احلشر ،]2 :وكما ِف قوله تعاىل﴿ :إي من يِف ذليك لعيْب رة
بيأيْدي يه ْم وأيْدي الْم ْؤيمنيني ف ْ
ص يريه م ْن يشاء﴾ ،وكما ِف قوله تعاىل
يأل يويل ْاألبْصا ير﴾ [آل عمران ،]13 :وذلك بعد قوله﴿ :و م
اَّلل ي ؤيد بين ْ
ي
ص يهم يعْب رةٌ يأل يويل ْاأللْب ي
اب﴾ [يوسف.]111 :
عن الرسل﴿ :لق ْد كان يِف قص ْ
قال شيخ اإلسالم( :فالعربة إمنا تكون ،بالقياس والتمثيل ..فإذا عرفت قصص األنبياء ومن اتبعهم
ومن كذهبم ،وأن متبعيهم كان هلم النجاة والعاقبة والنصر والسعادة ،وملكذبيهم اهلالك والبوار ،جعل األمر

ِف املستقبل مثلما كان ِف املاضي ،فعلم أن من صدقهم كان سعيدا ،ومن كذهبم كان شقيا ،وهذه سنة هللا
وعادته ،وهلذا يقول سبحانه ِف حتقيق عادته وسنته ،وأنه ال ينقضها وال يبدهلا﴿ :أكفمارك ْم خْي ٌر يم ْن أولئيك ْم
( )1اْلواب الصحيح[ 417 ،416/6 :بتصرف يسري].
( )2اْلواب الصحيح[ 426 ،415/6 :بتصرف].
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أ ْم لك ْم ب راءةٌ يِف الزب ير﴾ [القمر ،]43 :يقول :فإذا َل يكونوا خريا منهم فكيف ينجون من العذاب مع
مماثلتهم هلم؟ هذا بطريق االعتبار والقياس ،مث قال﴿ :أ ْم لك ْم ب راءةٌ يِف الزب ير﴾ أي :معكم خرب من هللا بأنه
()1

ال يعذبكم؟ فنفى الدليلني العقلي والسمعي) .

ووجه الداللة ِف هذا النوع من الدالئل على صدق األنبياء ظاهر ،حيث ارتبطت العاقبة بسببها
املباشر وعلتها الظاهرة ،فالنصر لألنبياء وأتباعهم بسبب صدقهم وإمياهنم ،واهلالك للكافرين واالنتقام منهم
لكفرهم وعنادهم ،فهذه الداللة من جنس داللة سائر اآليات واملعجزات على صدق األنبياء ،وكما قال
شيخ اإلسالم( :كون هذا فعل ألجل هذا وكون ذاك سبب هذا هو مما يعلم باالضطرار عند تصور األمر
على ما هو عليه ،كانقالب العصا حية عقب سؤال فرعون اآلية ،وانشقاق القمر عن سؤال مشركي مكة
()2

آية وأمثال ذلك) .
بل إن االستدالل بالعاقبة أبلغ ِف حصول املقصود من االستدالل باملعجزات ،وذلك أن األدلة
نوعان:
 -1نوع يدل على جمر العلم باملدلول عليه دون ترغيب وال ترهيب ،فهو من جنس اخلرب اجملرد،
واملعجزات من هذا النوع ،فهي تدل على صدق النب ،مث يعلم بعد ما خيرب به النب من األمر والنهي،
والوعد والوعيد.
 -2ونوع يدل على املراد مع احلض فيه أو الرهبة منه ،فهو من جنس احلث والطلب واإلرادة واألمر
بالشيء والنهي عنه ،ومن هذا إثبات نبوة األنبياء مبا فعل هبم وبأتباعهم من حسن العاقبة ،وما فعل
مبكذبيهم من ضد ذلك ،وهذه الطريق أبلغ وأكمل ،حيث تفيد العلم بصدقهم ،وترغب ِف اتباعهم،
()3

وترهب من خالفهم .
ومما يؤكد هذا االرتباط والتالزم بني العاقبة وعلتها -والذي ميثل وجه الداللة ِف هذا النوع من دالئل
النبوة -ذلك التميز املوجود ِف عقوبة أعداء الرسل وإهالكهم؛ فإهنا تكون من جنس ال يعذب به إال من
كذب الرسل ،وذلك كتغريق فرعون ،وإهالك قوم هود بالريح الصرصر العاتية ،وقوم صاحل بالصيحة ،وحنو
ذلك مما يسمى عذاب االستئصال ،وهللا تعاىل قد مييت الناس ويهلكهم بأنواع معتادة من البأس كأنواع
الطواعني واألوبئة ،لكن هذا معتاد لغري مكذيب الرسل ،أما ما عذب هللا به مكذيب الرسل فهو خاص هلم،
()4

وهلذا كان من آيات هللا الدالة على صدق أنبيائه .
( )1النبوات :ص ،379 ،378بتصرف ،وانظر :الفتاوى .332/3
( )2اْلواب الصحيح ،393/6 :وانظر منه.421-419/6 :
( )3انظر :املرجع السابق.427 ،426/6 :
( )4انظر :النبوات البن تيمية :ص.154
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ولعل مما يشهد هلذا قوله تعاىل لبين إسرائيل ملا سألوا عيسى -عليه السالم -أن ينزل عليهم مادة من
اَّلل إييين من يزهلا علْيك ْم فم ْن يكْف ْر ب ْعد يمْنك ْم فيإيين أع يذبه عذابا ال أع يذبه أحدا يمن الْعال يمني﴾
السماء﴿ :قال م
[املائدة.]115 :
()1

وأما طريق العلم هبذه الداللة فإنه على ثالث حاالت :
إما أن يكون بالبصر ،أو بالسمع ،أو هبما معا:
فأما البصر واملشاهدة فلمن رأى وعاين بنفسه ،كيف نصر هللا تعاىل أنبياءه وأهلك أعداءه ،وهذا
كحال بين إسرائيل إذ قال هللا هلم﴿ :وإي ْذ ف رقْ نا بيكم الْب ْحر فأ ْجنْي ناك ْم وأ ْغرقْ نا آل فيْرع ْون وأنْت ْم ت ْنظرون﴾

[البقرة.]50 :
وكحال من رأى من أهل مكة وغريهم ما أوقعه هللا تعاىل بأصحاب الفيل ،ويلحق هبذا من رأى
وشاهد آثار املهلكني ،ووقف عليها وأحسها ،فإن حراسة الكعبة شهادة مللة إبراهيم ،وإرهاص ملبعث خات
املرسلني -عليهما الصالة والسالم.-
وأما طريق السمع فيكون مبعرفة األخبار اليت تفيد العلم ،كتواتر األخبار بقصة موسى مع فرعون،
وقصة إبراهيم مع النمرود ،وقصة نوح والطوفان ،وأمثال ذلك من األخبار املتواترة عند أهل امللل وغريهم.
وأما اشرتاك السمع والبصر معا ،فكأن تشاهد آثار السابقني ،كديار مثود ،ويعلم باخلرب تفصيل ما
حصل هلم ،وكأن يعترب مبا كان على مثال السابق ،ويعلم باخلرب ما ِف ذلك من الذكرى ،كحال سفينة
ك الْم ْشح ي
نوح ،اليت قال هللا فيها﴿ :وآيةٌ هلم أنما مح ْلنا ذ يريمت هم يِف الْف ْل ي
ون * وخل ْقنا هل ْم يم ْن يمثْلي يه ما
ْ
ْ
اْلا يري ية * لين ْجعلها لك ْم ت ْذكيرة
ي ْركبون﴾ [يس ،]41 ،40 :وقال تعاىل﴿ :إينما ل مما طغى الْماء مح ْلناك ْم يِف ْ
وتعيي ها أذ ٌن و ي
اعيةٌ﴾ [احلاقة ،]12 ،11 :فإن مشاهدة السفن بعدها يذكر هبا ،ومبا جرى من خربها.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية:
(وباْلملة فالعلم بأنه كان ِف األرض من يقول بأهنم رسل هللا ،وأن أقواما اتبعوهم ،وأن أقواما
خالفوهم ،وأن هللا نصر الرسل واملؤمنني ،وجعل العاقبة هلم ،وعاقب أعداءهم؛ هو من أظهر العلوم املتواترة
وأجالها ،ونقل هذه األمور أظهر وأوضح من نقل أخبار ملوك الفرس والعرب ِف جاهليتها ،وأخبار اليونان
وعلماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية ...فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار األنبياء وأتباعهم ينقلها من
أهل امللل من ال حيصى عدده إال هللا ،ويدونوهنا ِف الكتب ،وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق
وحترمي الكذب ،ففي العادة املشرتكة بينهم وبني سائر بين آدم ما مينع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب ،بل
()2

ما مينع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله) .
( )1انظر :شرح األصفهانية :ص ،103 ،102والنبوات له :ص.164 ،163
( )2شرح األصفهانية :ص ،103والنظر :النبوات له :ص.37
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ولظهور داللة هذا النوع على النبوة َل يكن فضل من كان إميانه صادرا من جهته كفضل من آمن
()1

بالرسالة قبل الظهور والنصرة؛ فإن هؤالء قد استخدموا بصائرهم ،وخضعوا للحق من أول أمره .
وإذ قد أبنا فيما سبق حقيقة هذا النوع من دالئل النبوة ،ووجه داللته عليها وطرق معرفته ،وما قد يرد
عليه من اعرتاضات ،وتفنيدها ،فلنلق نظرة فيما يلي على بعض اإلشارات القرآنية إىل هذا الدليل:
ت يم ْن ق ْبليك ْم سن ٌن ف يسريوا يِف ْاأل ْر ي
ض فانْظروا كْيف كان عاقيبة الْمك يذبيني﴾
 -1قال تعاىل﴿ :ق ْد خل ْ

[آل عمران .]137 :قال ابن القيم( :أي :قد كان من قبلكم أمم أمثالكم ،فانظروا إىل عواقبهم السيئة،

واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيب بآيات هللا ورسله ،وهم األصل وأنتم الفرع ،والعلة اْلامعة:
()2

التكذيب ،واحلكم :باهلالك) .
وقد جاء ِف هذه اآلية األمر بالسري ِف األرض ،وهذا يكون حسيا ومعنويا :حسيا ِف حق من أراد
معاينة ذلك ،فإذا َل يكن يراه ببلده فليذهب لينظر إليه حيث كان ،ومعنويا بالتأمل ِف أخبار من غرب،
وتذكر آثارهم ،واالعتبار مما يقوم بالقلب من مشاهد مصارعهم ،وبقايا مساكنهم ،كما قال تعاىل﴿ :فتيْلك
ب يوت ه ْم خا يوية يمبا ظلموا إي من يِف ذليك آلية ليق ْوٍم ي ْعلمون * وأ ْجنْي نا الم يذين آمنوا وكانوا ي تمقون﴾ [النمل،52 :
.]53
 -2قال تعاىل﴿ :أَلْ ي رْوا ك ْم أ ْهلكْنا يم ْن ق ْبلي يه ْم يم ْن ق ْرٍن م مكنماه ْم يِف ْاأل ْر ي
ض ما َلْ من يك ْن لك ْم وأ ْرس ْلنا
ال مسماء علْي يه ْم يم ْدرارا وجع ْلنا ْاألنْهار ْجت يري يم ْن ْحتتي يه ْم فأ ْهلكْناه ْم بيذنوهبيي ْم وأنْشأْنا يم ْن ب ْع يد يه ْم ق ْرنا آخ يرين﴾
[األنعام ،]6 :قال ابن القيم( :فذكر سبحانه إهالك من قبلنا من القرون ،وبني أن ذلك كان ملعىن القياس،
وهو ذنوهبم ،فهم األصل ،وحنن الفرع ،والذنوب :العلة اْلامعة ،واحلكم :اهلالك ،فهذا حمض قياس العلة،
وقد أكده سبحانه بضرب من األوىل ،وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا ،فلم تدفع عنهم قوهتم وشدهتم ما
()3

حل هبم) .

 -3قال تعاىل﴿ :سن يري يهم آياتينا يِف ْاآلف ي
احلق﴾ [فصلت،]53 :
اق ويِف أنْف يس يه ْم ح مىت ي تب مني هل ْم أنمه ْ
ْ

فقد ذكر املفسرون أن املراد بذلك ما كان من فتوح اإلسالم اخلارقة ،وفسروا اآلفاق بأهنا بالد العجم،
()4
وفسروا قوله تعاىل﴿ :ويِف أنْف يس يه ْم﴾ بأن املراد بالد العرب .
 -4قوله تعاىل﴿ :ولو ت ق مول علْي نا ب ْعض ْاألقا يو ييل * ألخ ْذنا يمْنه بيالْي يم ي
ني * مثم لقط ْعنا يمْنه الْوتيني * فما
ْ
( )1انظر :مفتاح دار السعادة البن القيم.13/2 :
( )2إعالم املوقعني.181/1 :
( )3إعالم املوقعني.182/1 :
( )4انظر :الكشاف ،395/3 :وتفسري الطربي.5/25 :
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يمْنكم يمن أح ٍد عْنه ح ي
اج يزين﴾ [احلاقة.]47-44 :
ْ ْ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
اَّلل الْباطل وحيق
اَّلل خيْت ْم على ق ْلبيك وميْح م
اَّلل كذبا فيإ ْن يشأ م
وقوله تعاىل﴿ :أ ْم ي قولون افْ ت رى على م
احل مق بيكليماتييه﴾ [الشورى.]24 :
ْ
وما ِف معناه من اآليات الدالة على أن هللا تعاىل ما كان لينصر نبيه ويؤيده بأنواع الظهور والتمكني
لو كان متقوال عليه مفرتيا ،وقد ذكر ِف اآلية األوىل أنه لو تقول بعض األقاويل ألهلكه ،فكيف لو كان
متقوال الرسالة كلها؟

()1

.

قال ابن تيمية معلقا على اآلية الثانية:
(فمحوه للباطل وإحقاقه احلق خرب منه ال بد أن يفعله ..فإنه إذا أنزل كلماته دل هبا على أنه نب
صادق ،إذ كانت آية له ،ويبني هبا احلق من الباطل ،وهو أيضا حيق احلق ويبطل الباطل بكلماته اليت تكون
هبا األشياء ،فيحق احلق مبا يظهره من اآليات ،وما ينصر به أهل احلق كما تقدمت كلمته بذلك ،كما
ت كليمت نا ليعيب يادنا الْم ْرسليني * إينمه ْم هلم الْمْنصورون * وإي من جْندنا هلم الْغاليبون﴾
قال﴿ :ولق ْد سب ق ْ
()2
[الصافات. )]173-171 :
 -5قال تعاىل على لسان شعيب -عليه السالم﴿ :-ويا ق ويم ال جي يرمنمكم يشقاقيي أ ْن ي ي
صيبك ْم يمثْل ما
ْ
ْ ْ
ٍ
ٍ
ي
ود أو ق وم صالي ٍح وما ق وم ل ٍ
وط يمْنك ْم بيبعيد﴾ [هود ،]89 :وحنوه ِف قول مؤمن
أصاب ق ْوم ن ٍ
ْ
وح أ ْو ق ْوم ه ْ ْ
اب * يمثْل دأْ ي
آل فرعون﴿ :وقال الم يذي آمن يا ق ويم إييين أخاف علْيكم يمثْل ي ويم ْاأل ْحز ي
وح وع ٍاد
ب ق ْويم ن ٍ
ْ
ْ
ْ
ي
ي
ي
اَّلل ي يريد ظ ْلما ل ْلعباد﴾ [غافر ،]31 ،30 :فهذا اخلطاب وإن خرج خمرج
ومثود والم يذين يم ْن ب ْع يد يه ْم وما م
الوعظ والتذكري ،إال أنه استدالل عقلي على صدق األنبياء بداللة العاقبة احلسنة هلم ،والسيئة ألعدائهم،
على حنو ما تقدم ،وهو مع ذلك وجداين حيمل أسلوب الرتغيب والرتهيب.
 -6قال تعاىل﴿ :وإي من لوطا ل يمن الْم ْرسليني * إي ْذ جنْمي ناه وأ ْهله أ ْمجعيني﴾ [الصافات،]134 ،133 :
جعل اإلجناء ظرفا لكونه من املرسلني إشارةٌ إىل ما ِف هذا اإلجناء من الداللة على صدقه وتأييد هللا له،
فإن ْ
قال ابن عاشور( :وإمنا خص حني إجنائه جبعله ظرفا للكون من املرسلني؛ ألن ذلك الوقت ظرف لألحوال
()3

الدالة على رسالته ،إذ هي مماثلة ألحوال الرسل من قبل ومن بعد) .
 -7ومن لطيف اإلشارات القرآنية إىل هذه الداللة قول مؤمن آل فرعون عن موسى -عليه السالم:-
﴿وإي ْن يك ص يادقا ي ي
صْبك ْم ب ْعض الم يذي يعيدك ْم﴾ [غافر.]28 :
( )1انظر :النبوات البن تيمية :ص.345
( )2النبوات :ص.346
( )3التحرير والتنوير.171/23 :
326

فكأنه قال هلم( :أقل ما يكون ِف صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم ،وِف بعض ذلك
()1

هالككم)  .ومفهوم ذلك أنه إذا أصاهبم بعض ما يعدهم من اهلالك ،كان برهانا على صدقه ،فكيف إذا
أصاهبم كل ما يعدهم؟ وهو الواقع فعال ،كما علم من عاقبة فرعون وجنوده ،قال تعاىل﴿ :فأخ ْذناه
وجنوده ف نب ْذناه ْم يِف الْي يم فانْظ ْر كْيف كان عاقيبة الظمالي يمني﴾ [القصص.]40 :
لكن ينبغي التنبيه هنا إىل أن هذه الداللة العقلية إمنا متت بعد حصول التغريق لفرعون ،وقبل ذلك
كانت من مؤمن آل فرعون على سبيل الوعظ واْلدل ،أما الرباهني اليت احتج هبا عليهم قبل ذلك -وهي
آيات موسى -فقد نبه إليها بقوله﴿ :وق ْد جاءكم بيالْب ين ي
ات يم ْن ربيك ْم﴾ [غافر.]28 :
ْ

( )1معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج.372/4 :
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املبحث الرابع

داللـة األحـوال واألوصـاف
ال خيفى أن ما مر ذكره من أنواع دالئل النبوة داخل ِف أحوال الرسل ،إال أن املقصود هنا تلك
نب من األنبياء وصفاته ،وخصوصا خامتهم -عليهم
الداللة املستقلة اليت جيدها الناظر ِف جمموع أحوال ٍ
()1

السالم  ،-فإن الناظر عندما يتحقق من أحواله وصفاته على ما هي عليه دون تشويه ،أو افرتاء ،أو
تزييف ،مع جترده من اهلوى ،والتعصب؛ يقطع بعقله أن من هذا حاله ووصفه ال ميكن أن يكون كذابا،
ويوقن بأنه صادق فيما يدعيه من إرسال هللا له ،ونزول الوحي عليه ،بل إنه يعلم يقينا أنه ميتنع عليه -وهذا
حاله -أن يكون جمنونا ،أو ذا صرع ،وختيالت ،ومنامات باطلة ،أو غري ذلك مما يفرتيه أعداء هللا على
رسوله ،وجيعلونه تفسريا لظاهرة الوحي.
وحتصيل هذه الداللة يكون بالتأمل الشامل ِف أحوال الرسول وصفاته اخللقية ،منذ والدته وحىت
وفاته ،بل يتبع ذلك التأمل ِف حال أمته من بعده.
وطريق ذلك :النظر فيما تواتر وقطع بصحته من سريته وأخباره ،اليت تناقلها الناس جيال بعد جيل،
ودوهنا العلماء واعتنوا حبفظها وروايتها.
وقد جاء ِف القرآن التنبيه على هذه الداللة املهمة مجلة وتفصيال ،من ذلك داللة جممل أحوال
احد ٍة أ ْن ت قوموا يمي
الرسول وصفاته على صدقه ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :قل إيممنا أ يعظكم بيو ي
َّلل مثْ ىن وف رادى مثم
ْ
ْ
ت ت ف مكروا ما بيص ي
احبيكم يمن يجن ٍمة إي ْن هو إيمال ن يذير لكم ب ْني يدي عذ ٍ
اب ش يديد﴾ [سبأ ،]46 :وقوله تعاىل:
ْ
ْ ْ
ٌ ْ
ي
ي ي ي ٍ
ني﴾ [األعراف ،]184 :وقوله تعاىل﴿ :ق ْل ل ْو
﴿أوَلْ ي ت ف مكروا ما بيصاحبي يه ْم م ْن جنمة إي ْن هو إيمال نذ ٌير مبي ٌ
اَّلل ما ت ل ْوته علْيك ْم وال أ ْدراك ْم بييه ف ق ْد لبيثْت فييك ْم عمرا يم ْن ق ْبلي يه أفال ت ْع يقلون﴾ [يونس،]16 :
شاء م
وغريها من اآليات .ومن ذلك داللة أحواله تفصيال  ،وأن من اتصف هبذا الوصف وكان هذا حاله ميتنع أن
يكون كاذبا مفرتيا على هللا .وسيأيت ذكر األمثلة إن شاء هللا تعاىل.
يقول ابن الوزير منبها على حجية هذا النوع من دالئل النبوة واستقالله عن غريهِ ،ف تعليق له على
اآليات اليت مر ذكرها.
( ..ال فرق بالنظر إىل دليل املعجز بني أن يكون النب  كان يتلو يمن قبله كتابا وخيطه بيمينه أو
( )1ألنا نعلم من أحواله وصفاته -عليه الصالة والسالم -ما َل يتهيأ لغريه من األنبياء ،وإن كان ما تواتر عنهم من ذلك
كاف ِف استقالل هذه الداللة هلم.
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ال ،وبني أن يكون لبث فيهم عمرا من قبله أو ال ،إذ فعل املعجز يتعذر على من قرأ قبله كتابا وخطه،
وعلى من َل يلبث فيهم عمرا ،كما يتعذر على من َل يكن كذلك ،فلما فرق هللا بني احلالتني -حىت أثبتت
الريبة ِف إحدامها دون األخرى ،وحىت وخبهم بقوله﴿ :أفال ت ع يقلون﴾ حيث َل ي
يصدقوا من لبث فيهم عمرا
ْ
كثريا َل يأت بشيء من القرآن ،وال جرى على لسانه ذكر النبوة ،مث جاء بذلك بعدما مضى أكثر عمره،
علمنا أنه تعاىل احتج عليهم ِف هاتني اآليتني بالقرائن اليت تفيد العلم ،إذ لو َل حيتج هبا ملا كان هلما معىن،
()1

ولكان إفحام الرسول حني جاء هبما ممكنا ،وذلك ال جيوز) .
وقد نبه ابن الوزير إىل كثري من قرائن األحوال الدالة مبجموعها على صدق النبوة ،نشري إليها فيما يلي
باختصار:
 -1أن الرسل من أعدل الناس طريقة ،وأصدقهم هلجة ،وأكثرهم وقارا ،وأوسطهم من ناحية
الصفات اخللقية.
 -2معاداهتم لقراباهتم وأرحامهم الذين جبلت الطباع على حمبتهم.
()2

 -3أهنم فقراء مساكني  ،تقتحمهم العيون ،وال يؤبه هلم عند أعداء هللا ،ومع ذلك جتدهم رابطي
اْلأش ،قلوهبم راسية رسو اْلبال ،مطمئنة واثقة بنصر هللا.
 -4حصول أغراضهم ،وكون العاقبة هلم وألتباعهم على أعدائهم.
 -5زهدهم ِف الدنيا ،وإقباهلم على اآلخرة.
 -6عدم تغري طريقتهم ِف الزهد واإلقبال على اآلخرة؛ إذا متكنوا من الدنيا.
 -7إمجاعهم وعدم اختالفهم ِف دعوهتم مع عدم تواطئهم.
()3

 -8عجز أعدائهم عن إثبات كذبة واحدة ِف أي مما قالوا به وأخربوا به .
هذا قليل من كثري من األوصاف واألحوال املقارنة لألنبياء؛ منها ما هو ِف خ ْلقهم ،ومنها ما هو ِف
خلقهم؛ منها ما هو فيهم ،ومنها ما هو ِف أتباعهم؛ منها ما هو ِف أقواهلم ،ومنها ما هو ِف أفعاهلم،
وكلها تدل بداهة على صدقهم ،كما قال عبد هللا بن رواحة ِف النب :

( )1الربهان القاطع :ص ، 86 ،85وانظر ما بعدها؛ فقد أسهب ابن الوزير ِف تقرير داللة قرائن األحوال عقال ،وغنيتها
عن املعجزة ،فراجعه فإنه مهم.
(ِ )2ف مسند اإلمام أمحد ( )384/2عن أيب هريرة  أن النب  قال عن لوط -عليه السالم> :-فما بعث بعده نب
إال ِف ثروة من قومه< ،وأورده األلباين ِف الصحيحة برقم ،)1867( :وفسر قولهِ( :ف ثروة) بالعدد الكثري ،انظر:
الفتح الرباين للبنا.179/18 :
( )3انظر :الربهان القاطع البن الوزير من أوله .وانظر حنوا من هذا البن تيمية ِف شرح األصفهانية :ص.105 ،104
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لو

َل

تكن

فيه

مبينة

آيات

كانت

بداهته

تنبيك

باخلرب

()1

وكما قال عبد هللا بن سالم  عن النب  فيما رواه اإلمام أمحد بسنده> :فلما رأيته عرفت أن
()2

وجهه ليس بوجه كذاب< .

وروي عن كعب األحبار عند تفسري قوله تعاىل﴿ :يكاد زي ت ها ي ي
ضيء ول ْو َلْ متْس ْسه ن ٌار﴾ [النور:
ْ
 ]35أنه قال( :يكاد نور حممد وأمره يتبني للناس ولو َل يتكلم أنه نب ،كما يكاد ذلك الزيت يضيء ولو
()3

َل متسسه نار) .
وقد ذكر هللا تعاىل بعضا من أحوال األنبياء وصفاهتم الدالة على صدقهم ،فمن ذلك:
 -1قوله تعاىل ِف حق خات األنبياء -عليه الصالة والسالم﴿ :-وما كْنت ت ْت لو يمن ق ْبلي يه يمن كيت ٍ
اب
ْ
ْ
وال ختطه بيي يمينيك إيذا ال ْرتاب الْمْب يطلون﴾ [العنكبوت ،]48 :فبني أن كونه أميا ال يقرأ وال يكتب مانع من

حصول الريبة ِف نبوته.
يقول ابن تيمية( :يبني سبحانه يمن حاله ما يعلمه العامة واخلاصة ،وهو معلوم ْلميع قومه الذين

شاهدوه ،فتواتر عند من غاب عنه وبلغته أخباره من مجيع الناس ،أنه كان أميا ال يقرأ كتابا ،وال حيفظ
كتابا من الكتب ،ال املنزلة وال غريها ،وال يقرأ شيئا مكتوبا ،ال كتابا منزال وال غريه ،وال يكتب بيمينه
كتابا ،وال ينسخ شيئا من كتب الناس ،املنزلة وال غريها.
ومعلوم أن من يعلمم من غريه إما أن يأخذ تلقينا وحفظا ،وإما أن يأخذ من كتاب ،وهو َل يكن يقرأ
شيئا من الكتب من حفظه ،وال يقرأ مكتوبا ،والذي يأخذ من كتاب غريه ،إما أن يقرأه ،وإما أن ينسخه،
()4

وهو َل يكن يقرأ وال ينسخ) .
 -2قوله تعاىل﴿ :اتمبيعوا م ْن ال ي ْسألك ْم أ ْجرا وه ْم م ْهتدون﴾ [يس ،]21 :فجعل عدم سؤاهلم األجر
من الناس مع اهتدائهم موجبا التباعهم.
 -3قوله تعاىل﴿ :أف ل ْم يدمبمروا الْق ْول أ ْم جاءه ْم ما َلْ يأْ يت آباءهم ْاأل موليني * أ ْم َلْ ي ْع يرفوا رسوهل ْم ف ه ْم
له مْن يكرون﴾ [املؤمنون ،]69 ،68 :قال ابن القيم معلقا عليها( :فدعاهم سبحانه إىل تدبر القول ،وتأمل
()5

حال القائل؛ فإن كون القول [للشيء] كذبا وزورا يعلم من نفس القول تارة ،وتناقضه واضطرابه ،وظهور

( )1النظر الروض األنف للسهيلي ،153/3 :حتقيق عبد الرمحن الوكيل.
( )2املسند.451/5 :
( )3رواه ابن جرير ِف تفسريه ،137/18 :وشاهدنا هنا قول كعب األحبار ،دون تفسريه لآلية بذلك.
( )4اْلواب الصحيح ،339 ،338/5 :وانظر :الفتاوى له.266/16 :
( )5يبدو أن هذه الكلمة زائدة.
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باد على صفحاتهٍ ،
شواهد الكذب عليه ،فالكذب ٍ
وباد على ظاهره وباطنه ،ويعرف من حال القائل تارة،
فإن املعروف بالكذب والفجور واملكر واخلداع ال تكون أقواله إال مناسبة ألفعاله ،وال يتأتى منه من القول
والفعل ما يتأتى من البار الصادق املربأ من كل فاحشة وغدر وكذب وفجور ،بل قلب هذا وقصده وقوله
وعمله يشبه بعضه بعضا ،وقلب ذلك وقوله وعمله وقصده يشبه بعضه بعضا ،فدعاهم سبحانه إىل تدبر
القول ،وتأمل سرية القائل وأحواله ،وحينئذ تبني هلم حقيقة األمر ،وأن ما جاء به من أعلى مراتب
()1

الصدق) .

اَّلل ما ت ل ْوته علْيك ْم وال أ ْدراك ْم بييه ف ق ْد لبيثْت فييك ْم عمرا يم ْن ق ْبلي يه أفال
 -4قوله تعاىل﴿ :ق ْل ل ْو شاء م

ت ْع يقلون﴾ [يونس.]16 :

فأنكر عليهم أهنم ال يعقلون هذه احلجة الظاهرة على صدقه ،وهي أنه قد أمضى جل عمره فيهم
ٍ
خوض ِف شيء من أمر النبوة ،مث إذا به خيوض دفعة واحدة ِف أمر النبوة وما يتبعها من اخلرب عن هللا
دون

تعاىل وصفاته ،وأحكامه ،ومالئكته ،وجنته ،وناره ،وغري ذلك من العلوم اإلل هية .فكيف يكون ذلك من
()2
متنبئ كاذب ،أو معلمم جمنون؟ .
ومن كالم ابن القيم ِف تعليق له على هذه اآلية:
(احلجة الثانية :أين قد لبثت فيكم عمري إىل حني أتيتكم به ،وأنتم تشاهدون ،وتعرفون حايل،
وتصحبوين حضرا وسفرا ،وتعرفون دقيق أمري وجليله ،وحتققون سرييت ،هل كانت سرية من هو أكذب
اخللق وأفجرهم وأظلمهم؟ فإنه ال أكذب وال أظلم وال أقبح سرية ممن جاهر ربه وخالقه بالكذب والفرية
عليه ،وطلب إفساد العاَل ،وظلم النفوس ،والبغي ِف األرض بغري احلق.
هذا وأنتم تعلمون أين َل أكن أقرأ كتابا ،وال أخط بيميين ،وال صاحبت من أتعلم منه ،بل صحبتكم
()3

ِف أسفاركم ملا تتعلمون منه ،وتسألونه عن أخبار األمم وامللوك وغريها ،ماَل أشارْككم فيه بوجه ،مث
جئتكم هبذا النبأ العظيم ،الذي فيه علم األولني واآلخرين ،وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل ،فأي
()4

برهان أوضح من هذا؟ وأي عبارة أفصح وأوجز من هذه العبارة املتضمنة له؟ ) .
ي
ي ي ي ٍ
ني﴾ [األعراف،]184 :
 -5قوله تعاىل﴿ :أوَلْ ي ت ف مكروا ما بيصاحبي يه ْم م ْن جنمة إي ْن هو إيمال نذ ٌير مبي ٌ
فأنكر عليهم عدم تفكرهم ِف حاله ،وتوصليهم بذلك إىل احلكم بصدقه ،وأنه ال ميكن أن خيفى عليهم،
( )1الصواعق املرسلة.470 ،469/2 :
( )2انظر :الربهان القاطع البن الوزير :ص ،96وانظر لألمهية تعليق ابن تيمية على هذه اآلية ِف اْلواب الصحيح:
.335 ،334/5
( )3هكذا ِف املطبوع ،ويظهر يل أن صواهبا( :فلم) ،حىت يستقيم املعىن.
( )4الصواعق املرسلة.472-470/2 :
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فهو صاحبهم الذي يعرفونه ،وقد لبث فيهم عمرا طويال قبل أن يفجأهم هبذا األمر ،فهل يعرفون من حاله
جنونا ،أو صرعا ،أو كذبا ،أو خيانة ،أو غري ذلك من موانع النبوة ،ال حكم للعقل املتجرد بعد النظر ِف
أحواله إال أن يقطع بأنه نب صادق مرسل من هللا ،منذر من عذابه الشديد ،ظاهر احلال غري خافيه ،بني
احلجة ،مبني ملا أرسل به.
 -6روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي هللا عنها ِف حديث بدء الوحي إىل النب  ،أنه ملا رجع
من غار حراء ،ترجف بوادره ،قال خلدجية> :أي خدجية ،ما يل؟ لقد خشيت على نفسي< فأخربها
اخلرب ،قالت خدجية :كال ،أبشر فوهللا ال خيزيك هللا أبدا ،فوهللا إنك لتصل الرحم ،وتصدق احلديث،
()1

وحتمل الك مل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على نوائب احلق .

يقول ابن تيمية معلقا:
ف من تعمد الكذب؛ فإنه يعلم من نفسه أنه َل يكذب ،لكن خاف ِف أول األمر أن
(فهو َل خي ْ

يكون قد عرض له عارض سوء ،فذكرت خدجية ما ينفي هذا ،وهو ما كان جمبوال عليه من مكارم
األخالق ،وحماسن الشيم واألعمال ،وهو الصدق املستلزم للعدل ،واإلحسان إىل اخللق ،ومن اجتمع فيه
()2

الصدق والعدل واإلحسانَ ،ل يكن ممن خيزيه هللا ،كما هو معلوم من سنة هللا تعاىل) .
اَّلل وا ْشهدوا أيين ب يريء يممما ت ْش يركون * يمن دونييه ف يكيد يوين ي
مجيعا مثم
 -7قوله تعاىل عن هود﴿ :إييين أ ْش يهد م
ْ
ٌ
ال ت ْن يظر ي
يل وال
ون * إييين ت ومك ْلت على م
اَّللي رييب وربيك ْم﴾ [هود ،]56-54 :وحنوها عن نوح﴿ :مثم اقْضوا إي م
ون فال ت ْن يظر ي
ون﴾ [يونس ،]71 :ولنبينا ﴿ :ق يل ْادعوا شركاءكم مثم كييد ي
ت ْن يظر ي
ون﴾ [األعراف،]195 :
ْ
فهذا من أعظم اآليات أن رجال واحد ا خياطب أمة عظيمة هبذا اخلطاب غري جزع وال فزع وال خوار ،بل
()3

هو واثق مبا قاله ،جازم به .
 -8ومن أعظم األمثلة على هذا النوع من دالئل النبوة :ما جاء ِف قصة هرقل مع أيب سفيان ،اليت
رواها الشيخان عن ابن عباس رضي هللا عنهما ،وفيها أن هرقل ألقى على أيب سفيان أحد عشر سؤاال،
تتناول أحوال وصفات النب  ،وبعد أن عرف هرقل جواهبا من أيب سفيان ،بىن على ذلك ثبوت النبوة
احملمدية ،وأن من هذا حاله ال ميكن أن يكون كاذبا وهي:
كيف نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان :قلت :هو فينا ذو نسب.
مث قال :هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت :ال.
( )1صحيح البخاري ،كتاب التفسري باب تفسري سورة العلق ،)41894( ،حديث رقم ،)4670( :وصحيح مسلم،
كتاب اإلميان ،باب بدء الوحي ،126/1 ،حديث رقم.)160( :
( )2شرح األصفهانية ص[ 93بتصرف] وانظر :النبوات له.353 :
( )3انظر :مدارج السالكني البن القيم.465/3 :
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قال :هل كان من آبائه من ملك؟ قلت :ال.
قال :فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت :بل ضعفاؤهم.
قال :أيزيدون أم ينقصون؟ قلت :بل يزيدون.
قال :هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت :ال.
قال :فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت :ال.
قال :هل يغدر؟ قلت :ال.
قال :هل قاتلتموه؟ قلت :نعم.
قال :كيف قتالكم إياه؟ قلت :احلرب بيننا وبينه سجال ،ينال منا وننال منه.
قال :ماذا يأمركم؟ قلت :يقول :اعبدوا هللا وحده وال تشركوا به شيئا ،واتركوا ما يقول آباؤكم ،ويأمرنا
بالصالة ،والصدق ،والعفاف ،والصلة.
مث أبان هرقل بعد ذلك أليب سفيان وجه داللة هذه املعلومات املهمة عن أحوال النب وصفاته على
صدق نبوته ،فقال له:
(سألتك عن نسبه ،فذكرت أنه فيكم ذو نسب ،فكذلك الرسل تبعث ِف نسب قومها.
وسألتك :هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت أن ال ،فقلت :لو كان أحد قال هذا قبله لقلت:
رجل يأتسي بقول قيل قبله.
وسألتك :هل كان من آبائه من ملك ،فذكرت أن ال ،قلت :فلو كان من آبائه من ملك قلت :رجل
يطلب ملك أبيه.
وسألتك :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت :أن ال ،فقد أعرف أنه َل يكن
ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا.
وسألتك :أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ،وهم أتباع الرسل.
وسألتك :أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أهنم يزيدون ،وكذلك أمر اإلميان حىت يتم.
وسألتك :أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ال ،وكذلك اإلميان حيث
ختالط بشاشته القلوب.
وسألتك :هل يغدر؟ فذكرت أن ال ،وكذلك الرسل ال تغدر.
وسألتك :مب يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا هللا وال تشركوا به شيئا ،وينهاكم عن عبادة
()1

األوثان ،ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف ،فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتني) .
( )1انظر :صحيح البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ؟ ( ،)8 ،7/1حديث
( .)7وصحيح مسلم ،كتاب اْلهاد والسري ،باب كتاب النب إىل هرقل ،)1117/3( ،حديث.)1773( :
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املبحث اْلامس

داللـة مضمون الرسـالـة
تتوجه داللة مضمون الرسالة على صدق صاحبها من طريقني:
األول :موافقته للرساالت السابقة.
ويسمى هذا النوع من دالئل النبوة :املسلك النوعي ،حيث يسلك ِف االستدالل هنا لصدق النبوة
طريق التأمل ِف أقوال النب وهديه وما يدعو إليه ،ومدى موافقة ذلك ملن سبقه من األنبياء ،وقد علم
بالتواتر أن دعوهتم واحدة ،وأهنم متفقون ِف أصول ما يدعون إليه من شرائع اإلميان واإلسالم ،فباملقارنة
بني أحدهم وبني سائرهم يظهر صدقه من موافقته هلم.
يقول ابن تيمية( :النبوة ِف اآلدميني هي من عهد آدم؛ فإنه كان نبيا ،وكان بنوه يعلمون نبوته وأحواله
باالضطرار ،وقد علم جنس ما يدعو إليه الرسل ،وجنس أحواهلم ،فاملدعي للرسالة ِف زمن اإلمكان إذا
أتى مبا ظهر به خمالفته للرسل علم أنه ليس منهم ،وإذا أتى مبا هو من خصائص الرسل علم أنه منهم ،ال
()1

سيما إذا علم أنه ال بد من رسول منتظر ،وعلم أن لذلك الرسول صفات متيزه عمن سواه) .
وال شك أن هذا النوع من الدالئل على النبوة يكون أقوى كلما كثر أفراد األنبياء؛ ألن ِف كثرهتم
نب من األنبياء ِف دعوهتم كان ذلك أقوى ِف
تأكيدا على أصوهلم اليت أمجعوا عليها ،فمىت ما وافقهم بعد ٌّ

الداللة على صدقه ،وذلك خبالف أوائل األنبياء كنوح -عليه السالم ،-فإنه غري مسبوق بنظري له ِف
دعوته املشركني إىل اإلسالم ،فتكون موافقته له وتصديقه له آية على صدقه ،وهبذا يعلم أن أعظم األنبياء
حظا من هذه الداللة هو خامتهم -عليه أفضل الصالة والتسليم.-
ومما ينبغي أن يعلم أن هذا النوع من دالئل النبوة إمنا يتأكد ِف حق من أقر جبنس األنبياء واملرسلني،
كأهل الكتاب؛ ألهنم قد عرفوا دعوة الرسل ،وأقروا جبنس اإلرسال ،أما من أنكر جنس الرسالة ،كقوم نوح
وعاد ومثود ،وكبعض مشركي العرب ،فإن احلال يكون خمتلفا بالنسبة هلم ،ولذلك أخرب هللا تعاىل عنهم
بأهنم كذبوا املرسلني ،مع أن كال منهم إمنا جاءه رسول واحد ،لكن ملا كان تكذيبهم إياه غري خاص به،
()2

بل هو تكذيب ْلنس اإلرسال ،كانوا مكذبني للرسل مجيعا .
اَّلل بشرا
فهؤالء أحيلوا ِف جواب شبههم ِف إنكار جنس الرسالة ،كقوهلم فيما حكاه هللا﴿ :أب عث م
( )1شرح األصفهانية :ص.93
( )2انظر :سورة الشعراء :اآليات .176 ،160 ،141 ،123 ،105
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رسوال﴾ [اإلسراء ،]94 :على أهل الكتاب الذين قد تواتر عندهم خرب الرسل ،كما قال تعاىل﴿ :وما
وحي إيلي يهم فاسألوا أهل ي
أرس ْلنا يمن ق بليك إيمال يرجاال ن ي
الذ ْك ير إي ْن كْنت ْم ال ت ْعلمون﴾ [النحل .]43 :يقول
ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ْ
اإلمام ابن تيمية:
(فكان علمهم بثبوت معني من هذا النوع يوجب العلم بقضية مطلقة ،وهو أن هذا النوع موجود،
()1

خبالف ما إذا أثبت ذلك ابتداء بال وجود نظري؛ فإنه يكون أصعب ،وإن كان ممكنا) .
واملقصود أن هؤالء يسلك هبم طرق أخرى إلثبات اإلرسال من أصله ،وتقرير جنس النبوة أوال،
وهكذا كانت طريقة القرآن مع هؤالء ،كما ِف قوله تعاىل حكاية عن نوح﴿ :أوع يجْبت ْم أ ْن جاءك ْم يذ ْكٌر يم ْن
ربيك ْم على رج ٍل يمْنك ْم ليي ْن يذرك ْم﴾ [االعراف ،]63 :وكما قال ِف حق حممد ﴿ :أكان ليلن ي
ماس عجبا أ ْن
أ ْوحْي نا إيىل رج ٍل يمْن ه ْم﴾ [يونس ،]2 :أما أهل الكتاب فمحجوجون بأعظم حجة ،حيث كان ما جاء به

حممد  مصدقا ملا معهم موافقا له ،وكان كفرهم به ألحد سببني :إما اْلهل مبا جاء به ،وهذا هو الغالب
على عامتهم ،وإما العناد واالستكبار ،وهذا حال أهل الرياسة الدينية منهم .وأما العرب فإهنم بعدما أقروا
()2

جبنس األنبياء َل يبق لديهم أي شك ِف نبوة حممد  إذ كانت من هذا اْلنس .
ويقول ابن تيمية( :ومن املعلوم أن موسى كان قبل حممد -صلوات هللا عليهما وسالمه ،-وَل يأخذ
عنه شيئا ،وكل من عرف حال حممد  يعلم أنه َل يأخذ عن أهل الكتاب شيئا ،فإذا أخرب هذا مبثل ما
أخرب به هذا عن م ي
رسل واحد من غري تواطؤ وال تشاعر -فيما ميتنع ِف العادة التوافق فيه من غري تواطؤ-
كان هذا مما يدل على صدق كل من الرسولني ِف أصل الرسالة ،وعلى صدق خرب كل من الرسولني فيما
()3

أخرب به من صفات ربه ،إذ كان كل منهما أخرب مبثل ما أخرب به اآلخر) .
وكذلك األمر بالنسبة لسائر األنبياء واملرسلني ،فإهنم قد متيزوا هبذه اخلاصية العظيمة ،أال وهي
احل يق وصدمق الْم ْرسليني﴾ [الصافات:
تصديق بعضهم لبعض ،كما قال تعاىل عن نبينا ﴿ :ب ْل جاء بي ْ
ِ ،]37ف حني أن حال أعداء األنبياء من السحرة والكهنة وأضراهبم معاكس هلذا متاما ،فهم ال ينفكون
من وقوع التخالف والعداوة فيما بينهم ،والتضاد بني ما يدعو إليه كل منهم ،وكذلك احلال بالنسبة ألتباع
()4

كل من الفريقني .
أما النصوص اليت تنبه إىل هذا النوع من دالئل النبوة فمتوافرة ،ومن أظهرها:

( )1الرد على املنطقيني :ص.370
( )2انظر :النبوات البن تيمية :ص.39
( )3درء تعارض العقل والنقل ،78/5 :وانظر :شرح األصفهانية له :ص.154 ،153
( )4انظر :النبوات البن تيمية :ص.166 ،165
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 -1قوله تعاىل لنبينا ﴿ :ق ْل ما كْنت بي ْدعا يمن الرس يل﴾ [األحقاف ،]9 :وكذلك سائر اآليات
اليت تقرر وقوع اإلرسال قبل حممد  ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :ولق ْد أ ْرس ْلنا رسال يم ْن ق ْبليك﴾ [الرعد،38 :
وح والنمبييني يم ْن ب ْع يدهي﴾ [النساء ،]163 :وقوله:
وغافر ،]78 :وقوله﴿ :إينما أ ْوحْي نا إيلْيك كما أ ْوحْي نا إيىل ن ٍ
﴿ما ي قال لك إيمال ما ق ْد قييل ليلرس يل يمن ق بليك﴾ [فصلت ،]43 :وقوله﴿ :كذليك ي ي
وحي إيلْيك وإيىل الم يذين
ْ ْ
احل يكيم﴾ [الشورى ،]3 :وغريها كثري.
اَّلل الْع يزيز ْ
يم ْن ق ْبليك م
قال الشنقيطي عند آية األحقاف( :ومعىن اآلية :قل هلم يا نب هللا :ما كنت أول رسول أرسل إىل
البشر ،بل قد أرسل هللا قبلي مجيع الرسل إىل البشر ،فال وجه الستبعادكم رساليت واستنكاركم إياها؛ ألن
()1

هللا أرسل قبلي رسال كثرية) .
 -2قصة النجاشي مع املهاجرين إىل احلبشة ،وفيها أنه طلب من جعفر بن أيب طالب - وكان
على رأسهم -أن يقرأ عليه شيئا من القرآن ،فقرأ عليه أول سورة مرمي ،فبكى النجاشي حىت أخضل حليته
()2

وبكت أساقفته ،مث قال :إن هذا الكالم ليخرج من املشكاة اليت جاء هبا موسى ،انطلقوا راشدين .
فالنجاشي ِف هذه القصة استدل على صحة نبوة حممد  ،مبا رأى من التوافق التام بني دعوته ودعوة
موسى -عليه السالم ، -عرف ذلك مما َسعه من القرآن ،مع أنه َل يسمع منه إال القليل ،لكن ملا كانت
موانع قبول احلق زائلة ِف حقه ،عرف احلق وخضع له ،وكان من املؤمنني ،وملا مات صلى عليه النب 
()3

صالة الغائب - ،رضي هللا عنه ورمحه ،-كما أن ِف العرض احلكيم لدعوة اإلسالم الذي قام به جعفر
 أ مام النجاشي وأساقفته ما يؤكد انتماء هذه الدعوة ْلنس دعوة األنبياء واملرسلني ،فال عجب أال يرتدد
النجاشي ِف اإلميان وقبول دعوة احلق.
 -3شهادة ورقة بن نوفل  بأن ما رآه النب ِ ف غار حراء إمنا هو الناموس الذي كان يأيت
()4

موسى -عليه السالم -كما ثبت ذلك ِف الصحيحني  .فورقة عرف من وصف النب  حلاله مع امللك،
وما جرى له ِف الغار ،ومما قال له امللك -إضافة إىل ما عرفه سابقا عن حممد  من كمال بشري -أنه ما
جاءه إمنا هو وحي من هللا ،من جنس ما كان يأيت موسى -عليه السالم.-
الثاين :طريق حتسني العقل.
( )1أضواء البيان.377/7 :
( )2انظر :سرية ابن هشام ، 293-289/1 :وقد حسن إسناد القصة الدكتور أكرم العمري ِف السرية النبوية الصحيحة:
.174/1
( )3انظر :صحيح البخاري ،كتاب اْلنائز ،باب التكبري على اْلنازة أربعا ،447/1 ،برقم ( )1268ومسلم ،كتاب
اْلنائز ،باب ِف التكبري على اْلنازة ،547/2 ،برقم (.)953( )952
( )4تقدم خترجيه .والناموس هو صاحب السر ،وهو جربيل -عليه السالم ،-انظر :فتح الباري البن حجر.30/1 :
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ال تقتصر داللة مضمون الدعوة على صدق النب على جمرد موافقتها ِف طبيعتها وشرائعها للنبوات
السابقة حىت تلحق بنوعها ،بل يشمل ذلك أيضا موافقتها للعقول السليمة ،وللفطر املستقيمة؛ فإنه ما من
أحد سليم الفطرة صحيح التجرد موفور العقل يعرض عليه حال النب  وما جاءه به من عقائد وشرائع
وأخالق وآداب ،بل وما رواه عن ربه تعاىل من قرآن ،وما نطق به من حكمة ،إال ويقطع أن هذا ال ميكن
أن يكون إال نبيا صادقا ،وأنه ميتنع أشد االمتناع ِف حكم العقل أن من هذا حاله وكالمه يكون كاذبا
متقوال على هللا.
احد ٍة أ ْن ت قوموا يمي
وإىل هذا املعىن اإلشارة ِف قوله تعاىل﴿ :قل إيممنا أ يعظكم بيو ي
َّلل مثْ ىن وف رادى مثم
ْ
ْ
ٍ
ي
ت ت ف مكروا ما بيص ي
احبيكم يمن يجن ٍمة إي ْن هو إيمال ن يذير لكم ب ْني يدي عذ ٍ
اب شديد﴾ [سورة سبأ.]46 :
ْ
ْ ْ
ٌ ْ
يقول ابن القيم( :ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به ،وامللة اليت دعا إليها ،من أعظم براهني
صدقه ،وشواهد نبوته ،ومن َل يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له ،ولضده
صفات أوجبت قبحه ونفور العقل عنه ،فقد سد على نفسه باب االستدالل بنفس الدعوة ،وجعلها
()1

مستدال عليه فقط) .
ومن أمثلة االستدالل على صحة الرسالة مبعرفة العقل حلسنها وقبول الفطرة السليمة هلا قوله تعاىل:
﴿ومن أحسن يدينا يمممن أسلم وجهه يمي
َّلل وهو ْحم يس ٌن واتمبع يملمة إيبْر ياهيم حنييفا﴾ [النساء.]125 :
ْ ْ ْ
ْ ْ

قال ابن القيم( :وهذا احتجاج منه سبحانه على أن دين اإلسالم أحسن األديان ،مبا تضمنه مما
تستحسنه العقول وتشهد به الفطر ،وأنه قد بلغ الغاية القصوى ِف درجات احلسن والكمال ،وهذا

استدالل بغري األمر اجملرد ،بل هو دليل على أن ما كان كذلك فحقيق بأن يأمر به عباده ،وال يرضى منهم
اَّلل وع يمل ص ي
سواه ،ومثل هذا قوله تعاىل﴿ :ومن أحسن ق وال يمممن دعا إيىل مي
احلا وقال إين يمين يمن الْم ْسلي يمني﴾
ْ ْ
ْ ْ
()2

[فصلت ،]33 :فهذا احتجاج مبا ركب ِف العقول والفطر؛ ألنه ال قول للعبد أحسن من هذا القول) .

ومن أمثلة ذلك أيضا قول حكيم العرب ِف جاهليتهم ،أكثم بن صيفي ،عن النب > :إن هذا
()3

الذي يدعو إليه لو َل يكن دينا لكان ِف أخالق العرب حسنا< .
وهذا تنزل منه على سبيل اْلدل ،فهو يقول :إن هذا الذي جاء به حممد لو كان من عنده -على
فرض أنه من مقدور البشر -ألوجب العقل الصحيح متابعته عليه ،وطاعته فيه ،فكيف وهو دين هللا
( )1مفتاح دار السعادة ،6/2 :وهو ِف كالمه هذا يرد على من ينفي التحسني والتقبيح العقليني ،وقد أسهب ِف الرد
عليهم ِف هذا املوضع فراجعه.
( )2مفتاح دار السعادة.10/2 :
( )3انظر :سرح العيون ِف شرح رسالة ابن زيدون البن نباتة املصري .33 :وانظر ترمجة أكثم بن صيفي وقصة إسالمه ِف
اإلصابة ِف متييز الصحابة البن حجر.118/1 :
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وشريعته ،الذي ال يطيق خملوق إحداثه واخرتاعه.
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املبحث السادس
إعـجـاز القرآن

لقد شاء هللا تعاىل أن تكون اآلية الكربى الدالة على صدق الرسول اخلات  هي ذات الكتاب
الذي يتضمن دعوته ،ففيه هدي النبوة ،وفيه برهاهنا .روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة  أن النب 
قال> :ما من األنبياء نب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر ،وإمنا كان الذي أوتيته وحيا
()1

أوحاه هللا إيل ،فأرجوا أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة< .
وقد أنكر هللا عز وجل على الكفار عدم اكتفائهم بالقرآن آية على صدق حممد  ،كما ِف قوله
اَّللي وإيممنا أنا ن يذير مبيني * أوَل يك ي
ي
ْف يه ْم أنما
ات يم ْن ربييه ق ْل إيممنا ْاآليات يعْند م
ٌ ٌ
تعاىل﴿ :وقالوا ل ْوال أنْ يزل علْيه آي ٌ
ْ
أنْزلْنا علْيك الْ يكتاب ي ْت لى علْي يه ْم إي من يِف ذليك لر ْمحة ويذ ْكرى ليق ْوٍم ي ْؤيمنون﴾ [العنكبوت.]51 ،50 :
فبالرغم من إحلاحهم ِف سؤال اآليات احلسية واقرتاحهم الكثري منها إال أهنم َل جيابوا إىل ذلك ،وإمنا
كانوا يردون دائما إىل القرآن ،ويندبون للنظر ِف داللته ،أو إىل معارضته إن كانوا صادقني ِف تكذيبهم،
وذلك أن هللا تعاىل قد علم من أنفسهم العناد واالستكبار ،وإرادة التعجيز للنب ِ ف طلب اآليات ،ال
()2

إرادة احلق واإلميان ،لذلك -وهللا أعلمَ -ل جيابوا إىل ما سألوا  ،إذ ِف داللة القرآن أعظم كفاية ملن كان
صادقا ِف طلب احلق ،كما أن له  من اآليات احلسية ما يكفي عن السؤال واالقرتاح ،ملن بلدت قرحيته
وقصر فهمه عن معرفة داللة القرآن.
ووجه داللة القرآن على صدق النب -عليه الصالة والسالم :-هو أنه ليس ِف مقدور أحد كائنا من
كان أن يأيت هبذا القرآن من عند نفسه إال رب العاملني -تبارك وتعاىل ،-كما دل على ذلك قوله عز
ون مي
اَّلل ول يكن تص يديق الم يذي ب ني يدي يه وت ْف ي
وجل﴿ :وما كان هذا الْقرآن أ ْن ي ْفت رى يمن د ي
صيل الْ يكت ي
اب ال
ْ ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ريْب في ييه يمن ر ي
ب الْعال يمني﴾ [يونس.]37 :
ْ
قال ابن تيمية ِف معىن اآلية( :يقول :ما كان ليفعل هذا ،فلم ينف جمرد فعله ،بل احتمال فعله،
وأخرب بأن مثل هذا ال يقع ،بل ميتنع وقوعه ،فيكون املعىن :ما ميكن وال حيتمل وال جيوز أن يفرتى هذا
()3

القرآن من دون هللا ،فإن الذي يفرتيه من هللا خملوق ،واملخلوق ال يقدر على ذلك) .
( )1تقدم خترجيه.
( )2انظر :تفسري الرازي.13/19 :
( )3اْلواب الصحيح.425/5 :
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وكما دل على ذلك أيضا قوله تعاىل﴿ :وما ت ن مزلت بييه الشمي ي
اطني * وما ي ْنبغيي هل ْم وما ي ْست يطيعون *
ْ
إينمه ْم ع ين ال مس ْم يع لم ْعزولون﴾ [الشعراء.]212-210 :
وِف هذا املعىن قوله تعاىل﴿ :قل لئي ين اجتمع ي
ت ْي
اْلين على أ ْن يأْتوا مبييثْ يل هذا الْق ْرآ ين ال يأْتون
اإلنْس و ْ
ْ
ْ
()1
مبييثْلي يه ول ْو كان ب ْعضه ْم ليب ْع ٍ
ض ظ يهريا﴾ [اإلسراء. ]88 :
فإذا كان اإلتيان مبثل القرآن ممتنعا على هؤالء حال اجتماعهم ،فهو على حممد وحده أشد امتناعا،
وِف آية اإلسراء هذه وما ِف معناها -كقوله تعاىل﴿ :ول ْن ت ْفعلوا﴾ [البقرة -]24 :دليل عقلي على النبوة
من جهة أنه ال يقدم على هذا اخلرب العظيم املؤمكد بالقسم من يطلب من الناس أن يصدقوه ،إال وهو واثق
بأن األمر كذلك ،ولو كان عنده شك ِف ذلك ْلاز أن يظهر كذبه ِف هذا اخلرب فيفسد عليه ما قصده،
وهذا ما ال يق دم عليه العاقل ،ومجيع األمم متفقة مؤمنها وكافرها على كمال عقل حممد ومعرفته وخربته،
فال يتصور أن يصدر هذا اخلرب عن مثله إال وهو يعلم أن هذا مما يعجز عنه اخللق ،وهذا ِف حد ذاته من
علوم الغيب الدالة على نبوته ،وهو آية مستقلة ،هلا داللتها ،غري اإلعجاز؛ ألنه قد وقع األمر كما أخرب،
()2

وَل يقدر أحد على معارضة القرآن .
وملا كانت داللة إعجاز القرآن على النبوة ال تنهض إال بإثبات امتناع القرآن على الثقلني ،وعجزهم
عن أن يأتوا مبثله ،أمر هللا تعاىل نبيه  أن يتحدى كل من كذبه أن يأيت مبثله ،أو بعشر سور مثله ،أو
بسورة من مثله على األقل ،وليستعينوا مبا شاؤوا ،وكرر هذا األمر لنبيه ِف عدة مواضع من كتابه ،مبالغة ِف
حثهم على معارضة القرآن ،ليثبتوا بذلك دعواهم أنه مفرتى؛ فإن هم َل يستجيبوا هلذه الدعوة ،وَل يقدموا
على مواجهة هذا التحدي -وكذلك كان -ثبت أنه إمنا أنزل بعلم هللا ،وأهنم إمنا يتبعون أهواءهم .وَل ينقل
()3

عن النب  أنه حتدى مكذبيه بغري القرآن .
وقد جاء هذا التحدي ِف مخسة مواضع من كتاب هللا تعاىل ،أربعة منها كان نزوهلا ِف املرحلة املكية
من الدعوة ،واألخري كان نزوله ِف أول املرحلة املدنية ،فأما ما كان ِف مكة:
( )1يذكر بعض من يتكلم ِف إعجاز القرآن هذه اآلية ضمن آيات التحدي ،وإمنا هي خرب عن امتناع أن يكون القرآن
صادرا عن غري هللا تعاىل ،كما دلت على ذلك اآليتان املذكورتان قبلها ،أما التحدي فإنه طلب وإنشاء ،بأن
حيدوهم الرسول ،أي :يدعوهم وحيثهم إىل أن يعارضوه ،كما يقال :حادي العيس ،ملن يبعثها على السري (انظر:
اْلواب الصحيح البن تيمية .)423 ،422/5 :وهذا املعىن ليس موجودا ِف هذه اآلية ،وهللا أعلم.
( )2انظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.411-409/5 :
( )3انظر :النبوات البن تيمية :ص ،178 ،177وقد ذكر ابن تيمية أنه ال يشرتط ِف دالئل النبوة التحدي ،بل َل ينقل
التحدي بغري القرآن ال عن نبينا وال عن غريه من األنبياء ،وإمنا كان موقف السحرة من موسى معارضة ال ٍ
بتحد
منه ،أو طلب.
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()1
احلق يم ْن يعْن يدنا قالوا ل ْوال أ يويت يمثْل ما أ يويت
فأوهلا  :قوله تعاىل عن كفار مكة﴿ :ف ل مما جاءهم ْ
()3
()2
موسى أوَلْ يكْفروا يمبا أ يويت موسى يم ْن ق ْبل قالوا يس ْحر يان تظاهرا وقالوا إينما بيك ٍل كافيرون * ق ْل فأْتوا
ي
يي
اب يمن يعْن يد مي
بي يكت ٍ
اعل ْم أممنا ي تمبيعون
اَّلل هو أ ْهدى يمْن هما أتمبي ْعه إي ْن كْنت ْم صادقني * فيإ ْن َلْ ي ْستجيبوا لك ف ْ
ْ
اَّلل ال ي ْه يدي الْق ْوم الظمالي يمني﴾ [القصص-48 :
اَّللي إي من م
أ ْهواءه ْم وم ْن أضل يمممن اتمبع هواه بيغ ْيري هدى يمن م
اب يمن يعْن يد مي
 ،]50والشاهد ِف هذا السياق قوله﴿ :قل فأْتوا بي يكت ٍ
اَّلل هو أ ْهدى يمْن هما أتمبي ْعه إي ْن كْنت ْم
ْ
ْ
ص يادقيني﴾ فإن التحدي فيه ظاهر ،وال يضر اخلالف احلاصل ِف مرجع الضمري ِف قوله ﴿ :يمْن هما﴾ ،فسواء
قيل :إهنما التوراة والقرآن ،أو التوراة واإلجنيل ،فهو يطالبهم على كال احلالني أن يأتوا بكتاب من عند هللا
كما جاء هو بكتاب من عند هللا هو أهدى من التوراة واإلجنيل ،وكما جاء موسى بكتاب من عند هللا،
وكما جاء عيسى بكتاب من عند هللا ،والربهان الدال على كونه من عند هللا الذي به يعرف صدق ذلك
من كذبه هو ما فيه من اهلداية ،فلئن زعموا أن هذه الكتب السماوية سحر مفرتى ،فليأتوا هم باحلق

املتضمن للهدى إن كانوا صادقني ِف زعمهم هذا ،فإن َل يستجيبوا لذلك فإمنا يتبعون أهواءهم ،وال أحد
أضل ممن هذا حاله.
على أن الذي يتأمل سياق الكالم ال يشك ِف أن مرجع الضمري مها التوراة والقرآن ،إذ َل يرد ذكر
لعيسى وال لإلجنيل ِف هذه السورة ،ال قبل هذا املوضع وال بعده ،وإمنا الذي جاء قبله ذكر قصة موسى
وجميئه بالتوراة إىل قوم فرعون ،وتكذيبهم له ووصفهم ملا جاء به بأنه سحر مفرتى ،كما ِف قوله تعاىل:
﴿ف ل مما جاءهم موسى بيآياتينا ب ين ٍ
ات قالوا ما هذا إيمال يس ْحٌر م ْفت رى وما يَس ْعنا يهبذا يِف آبائينا ْاأل موليني * وقال
ْ
موسى رييب أ ْعلم يمب ْن جاء بيا ْهلدى يم ْن يعْن يدهي﴾ [القصص ،]37 ،36 :مث تكرر ذكر كتاب التوراة وما فيه
من اهلدى ِف اآلية ( ،)43مث انتقل الكالم إىل تقرير نبوة حممد  وما جاء به من احلق الذي هو القرآن
( )1املستند ِف ترتيب النزول أثر ذكره السيوطي ِف اإلتقان عن جابر بن زيد ،من علماء التابعني ،وقد قال السيوطي بعد
إيراده( :هذا سياق غريبِ ،ف هذا الرتتيب نظر) اإلتقان :ص ،25وانظر :اإلعجاز البياين لبنت الشاطئ :ص،67
 .68وعدم ثبوته ال يضر ،فالداللة غري مبنية على ترتيب النزول.
( )2أي :أوَل يكفر جنس البشر مبا أويت موسى من تلك اآليات العظيمة ،وهبذا يفهم كيف نسب الكفر إىل قوم َل
يدركوا موسى ،انظر :تفسري ابن كثري.393/3 :
( )3هذه قراءة الكوفيني الثالثة :عاصم ،ومحزة ،والكسائي ،وقرأ باقي السبعة :ساحران بألف قبل احلاء ،وعلى قراءة
الكوفينيِ :ف املقصود ي
بالسحرين ثالثة أقوال :أهنما التوراة واإلجنيل ،أو التوراة والفرقان ،أو اإلجنيل والفرقان ،وعلى
قراءة الباقنيِ :ف املقصود بالساحرين ثالثة أقوال كذلك :موسى وهارون ،أو موسى وحممد ،أو عيسى وحممد -
عليهم الصالة والسالم( .-انظر :تفسري الطربي .)85-83/20 :وقد رجح ابن جرير قراءة الكوفيني ،واضطرب
كالمه ِف حتديد املراد بالسحرين ،فذكر أهنما كتابا موسى وعيسى ،مث عاد فذكر أهنما كتابا موسى وحممد .وانظر
هاتني القراءتني ِف كتاب السبعة البن جماهد :ص.495
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دون شك.
فاملذكور ِف هذا السياق إمنا هو موسى والتوراة ،وحممد والفرقان ،وِف اآلية مزيد حبث ليس هذا جماله،
إال أين أود أن أنبه إىل أن هذه اآلية متيزت عن سائر آيات التحدي مبا يلي:
 -1أنه طلب منهم كتابا ،بينما طلب منهم ِف غريها سورة ،أو عشر سور ،أو حديثا مثله.
 -2أنه قيد الكتاب هنا بكونه من عند هللا ،فألزمهم أن ينسبوه إىل هللا تعاىل إذا هم أتوا به ،بينما
تنزل معهم ِف غريها فاكتفى بأن يكون حديثا مثله ،ولو كان مفرتى ظاهر االفرتاء.
 -3أنه ذكر وجه اإلعجاز ِف هذه اآلية ،وأنه اهلداية ،فاشرتط أن يكون ما يأتون به ﴿أ ْهدى

يمْن هما﴾ ،وهذا يدل على أن التحدي ِ-ف هذه اآلية على األقل -غري مقصور ِف اإلعجاز البالغي ،بل
إن اقرتان القرآن بالتوراة ِف التحدي دال على أن اإلعجاز املراد ِف هذه اآلية خاصة دون غريها إمنا هو ِف

اهلداية ال غري؛ ألن التوراة ليست بلغة العرب أصال ،فضال عن أن تكون معجزا من جهة الفصاحة.
ٍ
ي يي
استط ْعت ْم يم ْن
ثانيها :قوله تعاىل﴿ :أ ْم ي قولون افْ ت راه ق ْل فأْتوا بيع ْش ير سوٍر مثْله م ْفت ريات و ْادعوا م ين ْ
ي
يي
ون مي
د ي
اَّللي﴾ [هود.]14 ،13 :
اعلموا أممنا أنْ يزل بيعيْل يم م
اَّلل إي ْن كْنت ْم صادقني * فيإ ْن َلْ ي ْستجيبوا لك ْم ف ْ
ثالثها :قوله تعاىل﴿ :أم ي قولون افْ ت راه قل فأْتوا بيسورةٍ يمثْلي يه و ْادعوا م ين استطعتم يمن د ي
اَّللي إي ْن كْنت ْم
ون م
ْ
ْ ْْ ْ
ْ
ص يادقيني * ب ْل ك مذبوا يمبا َلْ يحييطوا بيعيْل يم يه ول مما يأْهتيي ْم تأْ يويله﴾ [يونس ]39 ،38 :وقوله تعاىل هنا﴿ :بيسورٍة
يمثْلي يه﴾ نص ِف أن مرجع اهلاء هو القرآن ال غري ،وعلى هذا حتمل آية سورة البقرة اليت فيها قوله ﴿ :يم ْن
يمثْلي يه﴾  ،واليت حيتمل الضمري فيها أن يعود إىل القرآن ،أو إىل حممد  ،وِف قوله﴿ :ب ْل ك مذبوا يمبا َلْ يحييطوا
بيعيْل يم يه﴾ إشارة إىل أن من دالئل صدقه وصدق من جاء به ما فيه من علم.
ويالحظ التدرج ِف التحدي بني هذه اآلية وسابقتها ،فقد اَنفض املتحدى به عشر سور إىل سورة
()1

واحدة ،وهذا دال على أن سورة هود سابقة لسورة يونس ِف ترتيب النزول ،وإن كانتا مكيتني مجيعا .
رابعها :قوله تعاىل﴿ :فذكير فما أنْت بينيعم ية ربيك بيك ي
ون * أم ي قولون ش ي
اه ٍن وال ْجمن ٍ
اعٌر ن ت ربمص بييه
ْ
ْ
ْ
ون * قل ت ربمصوا فيإيين معكم يمن الْمت ربي ي
ريب الْمن ي
صني * أ ْم تأْمره ْم أ ْحالمه ْم يهبذا أ ْم ه ْم ق ْوٌم طاغون * أ ْم
ْ
ْ
ْ
ي قولون ت ق موله بل ال ي ْؤيمنون * ف ْليأْتوا يحب يد ٍ
يث يمثْلي يه إي ْن كانوا ص يادقيني﴾ [الطور .]34-29 :واحلديث
ْ
يصدق هنا على القليل والكثري ،فليأتوا من جنس هذا الكالم ولو بالقليل.
خامسها :قوله تعاىل﴿ :وإي ْن كْنتم يِف ريْ ٍ
ب يممما ن مزلْنا على عْب يدنا فأْتوا بيسورٍة يم ْن يمثْلي يه و ْادعوا شهداءك ْم
ْ
ون مي
يمن د ي
اَّلل إي ْن كْنت ْم ص يادقيني * فيإ ْن َلْ ت ْفعلوا ول ْن ت ْفعلوا فاتمقوا النمار﴾ [البقرة ،]24 ،23 :وملا كانت
ْ
هذ ه اآلية آخر ما نزل ،جاء التأكيد فيها على هزميتهم ِف هذا التحدي بقوله تعاىل﴿ :ول ْن ت ْفعلوا﴾ ،وقد
( )1انظر :تفسري الرازي.95/17 :
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تقدم أن هذا من دالئل النبوة من جهة اإلخبار بالغيب املستقبل ،حيث شهد الواقع أهنم َل يفعلوا ولن
()1
يفعلوا ،كما أن قوله هنا ﴿ :يمن يمثْلي يه﴾ فيه زيادة تنزل معهم ،يقول الدكتور حممد عبد هللا دراز ( :فكأنه

يقول :ال أكلفكم باملماثلة العامة ،بل حسبكم أن تأتوا بشيء فيه جنس املماثلة ومطلقها ،رمبا يكون مثال
()2

على التقريب ال التحديد ،وهذا أقصى ما ميكن من التنزل) .
هذه آيات التحدي بالقرآن ،ودليلها واحد ،وهو أنكم أيها املكذبون بالقرآن ونبوة حممد  إن كنتم
صادقني ِف زعمكم أن حممدا مف ٍرت على ربه ِف نسبته هذا الكالم إليه ،فهو بشر مثلكم ،وأنتم فصحاء
()3

بلغاء مثله ،بل رمبا كان فيكم من قد فاقه ِف ذلك من الشعراء واخلطباء  ،فلتفرتوا كما افرتى ،ولتأتوا مبثل
()4

ما أتى به ،فيظهر بذلك كذبه ،وتسقط الكلفة عنكم ِف معاناة تكذيبه وتسفيهه واخلصومة معه .
ويزيد هذا إيضاحا قول اإلمام اخلطايب( :بقي النب  يطالبهم به مدة عشرين سنة ،مظهرا هلم
النكري ،زاريا على أدياهنم ،مسفها آراءهم وأحالمهم ،حىت نابذوه وناصبوه احلرب ،فهلكت فيه النفوس،
وأريقت املهج ،ي
وقطعت األرحام ،وذهبت األموال ،ولو كان ذلك ِف وسعهم وحتت أقدارهم َل يتكلفوا
احلزن الوعر
هذه األمور اخلطرية ،وَل يركبوا تلك القوافر املبرية ،وَل يكونوا تركوا السهل الدمث من القول إىل ْ
من الفعل ،وهذا ما ال يفعله عاقل وال خيتاره ذو لب ،وقد كان قومه قريش خاصة موصوفني برزانة األحالم
ووفارة العقول ...فكيف كان جيوز على قول العرب وجمرى العادة مع وقوع احلاجة ولزوم الضرورة أن
يغفلوه ،وال يهتبلوا الفرصة فيه ،وأن يضربوا عنه صفحا ،وال حيوزوا الفلح والظفر فيه ،لوال عدم القدرة عليه،
والعجز املانع منه؟ ومعلوم أن رجال عاقال لو عطش عطشا شديدا خاف منه اهلالك على نفسه ،وحبضرته
()5

ماء معرض للشرب ،فلم يشربه حىت هلك عطشا ،حلكمنا أنه عاجز عن شربه ،غري قادر عليه) .
هذه على وجه اإلمجال داللة القرآن على صدق النبوة ،أما تفصيل الكالم ِف ذلك ،وبيان السبب
املباشر ِف عجز العرب عن املعارضة ،وهل املثلية املطلوبة منهم مقتصرة على النواحي اللغوية ،أم أهنا تشمل
( )1فقيه متأدب مصري أزهري ،كان من هيئة كبار العلماء باألزهر ،توِف سنة 1377ه  .انظر :األعالم للزركلي:
.246/6
( )2النبأ العظيم :ص 84حاشية .1
( )3هذا قبل النبوة ،أما بعدها فإن األحاديث النبوية تشهد أنه  أفصح العرب ،انظر :جامع العلوم واحلكم البن
رجب :ص ،5-3والنبأ العظيم للدكتور دراز :ص.96
( )4انظر :ما قاله ابن جرير ِف تفسريه آلية هود ِف التحدي ،10/12 :وشرح األصفهانية البن تيمية :ص،166 ،165
والنبوات له :ص.164
( )5بيان إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل ِف إعجاز القرآن :ص ،22 ،21وانظر كالما حنو هذا ِف بدائع الفوائد البن
القيم 135/4 :و>النبأ العظيم< للدكتور دراز :ص.89
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ما ِف القرآن من أخبار الغيب وأحكام التشريح واألخالق واآلداب واحلكم واملواعظ وغريها من املعاين اليت
يعجز عن مجعها أحد من اخللق على حنو ما ِف القرآن ،ففي هذا كالم طويل ،وخالف ال يتسع املقام
لذكره فضال عن حتقيقه ،إال أن اخلالصة أنه ال خالف ِف تعدد الوجوه والدالئل ِف القرآن على أنه معجز
للخلق ،وليس من مقدورهم ،فبالغته معجزة ،وأخباره معجزة ،وأحكامه وشرائعه معجزة ،وأخالقه وآدابه
معجزة ،وسائر معانيه وعلومه معجزة للعرب ولغريهم من اإلنس واْلن ،إال أن التحدي املوجه :هل كان
()2

()1

شامال هلذه الوجوه كلها ؟ هذا املقام قد وقع فيه خلط بني حقيقتني متباينتني :
األوىل :أن التحدي الذي جاء ِف القرآن إمنا هو ٍ
حتد بلفظه ونظمه وبيانه ال غري ،فال يدخل ِف ذلك
إخباره بالغيب ،وال غري ذلك من معانيه.
الثانية :أن إثبات النبوة بالقرآن وإثبات تنزيله من عند هللا ال يتوقف على كونه معجزا ِف لفظه ،بدليل
أن التوراة واإلجنيل والزبور -مع كوهنا ليست معجزة بألفاظها كإعجاز القرآن -متضمنة لكثري من الوجوه
الدالة على نبوة من أوحيت إليهم ،وأهنا من كالم هللا.
وإذا كان النب ِ ف أوائل دعوته إمنا نزل عليه قليل من القرآن ،ومع ذلك كان هذا القليل هو برهان
نبوته؛ فإن هذا يدل على أن قليل القرآن وكثريه أو كله سواء ِف إثبات النبوة وقيام احلجة هبا على من
َسعه ،وأن الوجه ِف ذلك إمنا هو وجه البيان والنظم ،فإذا أقروا أنه كالم رب العاملني هبذا الدليل كانوا
مطا لبني بأن يؤمنوا بأن ما جاء فيه من املعاين حق ال ريب فيه ،يقول حممود شاكر( :وإذن فإقرارهم من
وجه النظم والبيان أن هذا القرآن كالم رب العاملني دليل يطالبهم باإلقرار بصحة ما جاء فيه..
أما صحة ما جاء فيه؛ فليست هي الدليل الذي يطالبهم باإلقرار بأن نظم القرآن وبيانه مباين لنظم
()3

البشر وبياهنم ،وأنه هبذا من كالم رب العاملني) .
وهبذا التحقيق يظهر لنا أن مصطلح >إعجاز القرآن< قد وقع فيه إمجال ،فقد يطلق على التحدي
الذي وجهه هللا تعاىل ِف القرآن إىل املكذبني من قريش والعرب ،وهذا دون شك حمصور ِف الناحية اللفظية
البيانية ،إذ هي القدر املشرتك بني سائر آيات القرآن وسوره ،ال ختتص به سورة عن سورة ،وال آية عن آية،
وعجز فصحاء العرب وبلغائهم دليل على عجز غريهم من معاصريهم ومن جاء بعدهم ممن هو دوهنم ِف
الفصاحة والبيان من باب أوىل ،كما قد يطلق >إعجاز القرآن< على وجوه داللته على النبوة احملمدية،
من حيث إنه حوى معاين يعجز عنها حممد وغريه من اإلنس واْلن ،وِف بيان هذه املعاين توسع العلماء
وأطنبوا ،وذكروها على أهنا أنواع إلعجاز القرآن ،وجعلوها شرحا وبيانا آليات التحدي ،مع أهنا -كما
( )1انظر :حتقيق هذه املسألة لألستاذ حممود شاكر ِف تقدميه لكتاب الظاهرة القرآنية ملالك بن نب :ص.31-26
( )2انظر :الظاهرة القرآنية :ص.28
( )3الظاهرة القرآنية ،28 :من مقدمة حممود شاكر.
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ظهر لنا مما سبق -ال تالزم بينها وبني إثبات أن القرآن كالم هللا ،حىت جتعل دليال عليه ،إذ ميكن أن يوحي
هللا تعاىل هذه املعاين إىل نبيه فيبينها للناس بكالمه هو ،وبلفظه هو ،أو أهنا تكون من كالم هللا تعاىل لكن
دومنا إعجاز بياين ،كما هو شأن األحاديث القدسية ،وكما هو شأن التوراة واإلجنيل ،وحينئذ تكون داللتها
على النبوة من جهة اهلداية ،كما سبق بيانه ِف آية القصص ،فال اختصاص للقرآن حينئذ هبذا النوع من
اإلعجاز من بني الكتب اإلل هية.
وهبذا البيان أيضا يعلم صواب من تكلم من العلماء ِف بيان وجوه إعجاز القرآن ،وداللته على
()2

()1

النبوة  ،كما حكى اخلطايب ِف رسالته ِف بيان إعجاز القرآن  ،حيث ذكر قول من قال بالصرفة،
ووصفه بأنه قريب ،إال أنه ضعفه ،وسيأيت الكالم عليه ،وذكر قول من قال إنه معجز ملا تضمنه من أنباء
الغيب املستقبل ،ومع تأكيده على أن هذا من أنواع إعجازه ،إال أنه ضعفه بكونه ليس موجودا ِف كل
سورة من القرآن ،فهو بذلك يريد اختيار الوجه الذي وقع به التحدي ،مث ذكر القول بأن اإلعجاز حاصل
من جهة البالغة ،وأن عليه أكثر علماء أهل النظر ،إال أنه يعرض هلم فيما اختاروه إشكال من جهة حتديد
هذه البالغة اليت اختص هبا القرآن ،واملعىن الذي متيزت به عن سائر أنواع الكالم البليغ ،مث انتقدهم
اخلطايب بأهنم أحالوا ِف بيان هذا اإلشكال على إيهام ،وذكروا ما ال مقنع فيه ،مث ذكر هو أن من أسباب
اإلعجاز البالغي ِف القرآن :مجعه بني وصفي الفخامة والعذوبة ،فهما وصفان إذا انفردا كانا متضادين،
(ألن العذوبة نتاج السهولة ،واْلزالة واملتانة تعاْلان نوعا من الوعورة ،فكان اجتماع األمرين ِف نظم القرآن
()3

مع ي
نبو كل واحد منهما عن اآلخر فضيلة خص هبا القرآن) كما ذكر أن سبب تعذر مثل ذلك على
البشر :عدم إحاطتهم جبميع أَساء اللغة العربية وألفاظها.
مث ذكر أن الكالم إمنا يقوم بثالثة أشياء( :لفظ حامل ،ومعىن به قائم ،ورباط هلما ناظم ،وإذا تأملت
القرآن وجدت هذه األمور فيه ِف غاية الشرف والفضيلة ...وقد توجد هذه الفضائل الثالث على التفرق
ِف أنواع الكالم ،فأما أن توجد جمموعة ِف نوع واحد ،فلم توجد إال ِف كالم العليم القدير ،الذي أحاط
بكل شيء علما ،وأحصى كل شيء عددا .فتفهم اآلن واعلم أن القرآن إمنا صار معجزا؛ ألنه جاء بأفصح
()4

األلفاظ ِف أحسن نظوم التأليف مضمنا أصح املعاين) .
مث ذكر اخلطايب ِف آخر رسالته وجها آخر إلعجاز القرآن ،ذهل عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ

( )1انظر :مثال احلجة ِف بيان احملجة أليب القاسم األصبهاين.351 ،350/1 :
( )2انظر :ثالث رسائل ِف إعجاز القرآن :ص.70 ،24-22
( )3ثالث رسائل ِف اإلعجاز :ص.26
( )4املرجع السابق :ص.27
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()1

من آحادهم ،أال وهو صنيعه بالقلوب ،وتأثريه ِف النفوس .
وهكذا نرى أن اخلطايب -رمحه هللا تعاىلَ -ل جيعل اْلانب املعنوي من اإلعجاز مبعزل عن التحدي،
بل اعتربه ثالث ثالثة أسس يقوم اإلعجاز البالغي على اجتماعها ِف الكالم ،إال أن األصل فيها اْلانب
البياين ،واْلانب املعنوي مرجح على سبيل التبع واالنضمام.
وكذلك وصف الرازي تنوع وجوه داللة القرآن على النبوة بأنه اختالف ِف وجه إعجازه فقال:
(اختلف الناس ِف الوجه الذي ألجله كان القرآن معجزا ،فقال بعضهم :هو الفصاحة ،وقال بعضهم :هو
األسلوب ،وقال ثالث :هو عدم التناقض ،وقال رابع :هو اشتماله على العلوم الكثرية ،وقال خامس :هو
()2

الصرف ،وقال سادس :هو اشتماله على اإلخبار عن الغيوب) .
مث اختار هو القول األول ،حمتجا بوصف السور املطلوبة ِف التحدي بأهنا مفرتيات ،كما نصت على
ذلك آية س ورة هود ،إذ لو كان وجه اإلعجاز هو كثرة العلوم أو اإلخبار عن الغيب أو عدم التناقض َل
يكن لوصفها بذلك معىن ،أما على القول بالفصاحة فإن ذلك يصح؛ ألن الفصاحة ال يشرتط فيها صدق
الكالم.
فهذا اخلالف الذي حكاه الرازي يزول عند تفصيل املراد باإلعجاز على حنو ما ذكر سابقا.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية( :والقرآن مما يعلم الناس -عرهبم وعجمهم -أنه َل يوجد له نظري ،مع
حرص العرب وغري العرب على معارضته ،فلفظه ونظمه آية ،وإخباره بالغيوب آية ،وأمره وهنيه آية ،وإذا
()3

ترجم بغري العربية كانت معانيه آية ،كل ذلك ال يوجد له نظري ِف العاَل)  .وقال أيضا( :كل ما ذكره
الناس من الوجوه ِف إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ،وال تناقض ِف ذلك ،بل كل قوم تنبهوا ملا تنبهوا
()4

له) .
وذكر ابن الوزير اليماين أن وجوه إعجاز القرآن ثالثة:
األول :بالغته وأسلوبه.
الثاين :ما اشتمل عليه من أنباء الغيب.
الثالث :ما اشتمل عليه من املنع من املفاسد واألمر باملصاحل ،واألخبار الصادقة واألحكام العادلة.
وقد استنبط هذه الوجوه الثالثة من قوله تعاىل عن القرآن﴿ :وما ت ن مزلت بييه الشمي ي
اطني * وما ي ْنبغيي هل ْم
ْ
وما ي ْست يطيعون * إينمه ْم ع ين ال مس ْم يع لم ْعزولون﴾ [الشعراء .]212-210 :فاألول أشار إليه قوله تعاىل:
( )1انظر :املرجع السابق :ص.70
( )2مفاتيح الغيب.195/17 :
( )3النبوات :ص.164
( )4اْلواب الصحيح.429/5 :
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﴿وما ي ْست يطيعون﴾ ،والثاين أشار إليه قوله تعاىل﴿ :إينمه ْم ع ين ال مس ْم يع لم ْعزولون﴾ ،والثالث أشار إليه بقوله:
()1
﴿وما ي ْنبغيي هل ْم﴾؛ ألن الشياطني ال يصدر منهم ما فيه إرشاد إىل اخلري واملنع من الشر .
وذكر ابن الوزير أنه َل يعلم من سبقه للوجه الثالث ،وأنه نبهه إليه قوله تعاىل﴿ :ق ْل م ْن أنْزل الْ يكتاب
الم يذي جاء بييه موسى﴾ [األنعام ،]91 :قال( :ألن كتاب موسى -عليه السالم -غري معجز من جهة
البالغة ..ولكنهم يعلمون مجلة بالتواتر أنه مشتمل على املنع من املفاسد واألمر باملصاحل ،وهذا ال يكون
()2

من شيطان؛ ألنه نقيض قصده) .
وما ذكره ابن الوزير هنا ِف الوجه األخري ،واستنباطه ذلك من آية الشعراء واألنعام ،يؤكد ما سبق
ذكره من داللة القرآن على النبوة من جهة اهلداية ،وِف ذلك يقول ابن تيمية:
(ومن تدبر ما صنفه مجيع العقالء ِف العلوم اإلل هية واخللقية والسياسية؛ وجد بينه وبني ما جاء ِف
الكتب اإلل هية :التوراة واإلجنيل والزبور وصحف األنبياء ،وجد بني ذلك وبني آيات القرآن من التفاوت
أعظم مما بني لفظه ونظمه وب ني سائر ألفاظ العرب ونظمهم ،فاإلعجاز ِف معناه أعظم وأكثر من اإلعجاز
ِف لفظه ،ومجيع عقالء األمم عاجزون عن اإلتيان مبثل معانيه ،أعظم من عجز العرب عن اإلتيان مبثل
()3

لفظه) .
ومن الوجوه اليت ذكرت إلعجاز القرآن :القول بأن هللا تعاىل صرف مهم العرب ودواعيهم عن
مع ارضته ،مع كوهنا من مقدورهم .ورغم أن هذا القول ال يعطل الداللة العقلية للقرآن على صحة النبوة،
بل هي قائمة تامة حىت على القول به -إذ هو على هذا القول آية ظاهرة باهرة تدل على صدق الرسول
داللة حسية كغريها من آيات األنبياء ،كما لو أن هللا تعاىل جعل معجزة نب من األنبياء أن حيرك يده أو
رجل وال يستطيع ذلك غريه من الناس ،دومنا آفة ِف جوارحهم ،لكانت تلك آية عظيمة دالة على
()4

نبوته  -إىل أن القول هبا ينزل بإعجاز القرآن من مرتبة اإلعجاز الذايت إىل مرتبة اإلعجاز اخلارجي،
وشتان بني املنزلتني.

()5

وهلذا أنكر أهل السنة القول بالصرفة  ،بل إن املعتزلة الذين صدروا هذا القول منهم من خالف ِف

( )1انظر :العواصم والقواصم.204/1 :
( )2العواصم والقواصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم 204/1 :وما ذكر أنه َل يعلم من سبقه إليه سبقه إليه ابن تيمية،
كما ِف اْلواب الصحيح.350-349/5 :
( )3اْلواب الصحيح.434/5 :
( )4انظر :بيان إعجاز القرآن للخطايب :ص.23
( )5انظر :تفسري ابن كثري.65/1 :
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()1

ذلك كاْلاحظ  ،مع كونه تلميذا للنظام ،الذي ذكر أنه أول من قال هبذا القول ،وألف ِف ذلك كتابه
()3

()2

(نظم القرآن) خمالفا به رأي شيخه  ،وكالقاضي عبد اْلبار اهلمداين املعتزيل ،ومنهم من عده وجها من
()4

وجوه اإلعجاز كالرماين  ،إال أنه َل حيصر اإلعجاز فيه.
ومن أهل السنة من جيعل القول بالصرفة مقبوال على سبيل التنزل مع اخلصم ،مبعىن أنه حىت على
القول به فإن داللته على صحة النبوة صحيحة ثابتة ،وإال فاملقطوع به أنه قول باطل ،أو على األقل غري
()5

مرضي كما عرب ابن كثري  ،وقد مرت عبارة اخلطايب اللينة ِف التعبري عن ضعف هذا القول ،حيث وصفه
بأنه قريب إال أنه مرجوح.
يقول ابن تيمية( :من أضعف األقوال قول من يقول من أهل الكالم :إنه معجز بصرف الدواعي مع
متام املوجب هلا ،أو بسلب القدرة التامة ،أو بسلبهم القدرة املعتادة ِف مثله سلبا عاما ،مثل قوله تعاىل
لزكريا﴿ :آي تك أمال تكليم النماس ثالث لي ٍال س يويا﴾ [مرمي ...]10 :فإن هذا يقال على سبيل التقدير
والتنزيل ،وهو أنه إذا قدر أ ن هذا الكالم يقدر الناس على اإلتيان مبثله ،فامتناعهم مجيعهم عن هذه
()6

املعارضة مع قيام الدواعي العظيمة إىل املعارضة من أبلغ اآليات اخلارقة للعادات )...إخل .
()7

وممن نصر القول بالصرفة ،وجعله وجه إعجاز القرآن ابن حزم  ،مع أنه يقول ِف ترجيح أن املعجز
من القرآن هو النظم واملعىن معا( :وقال سائر أهل اإلسالم :بل كال األمرين ،نظمه وما فيه من اإلخبار
()8

بالغيوب ،وهذا هو احلق الذي ما خالفه فهو باطل)  .فكأنه جيعل هذا هو املتحدى به ،والصرفة السبب
املباشر للعجز عن املعارضة.
وعلى كل حال فاألدلة املوجبة لرد هذا القول كثرية منها:
 -1ما ذكره الرازي من أنه (لو كان الوجه ِف كون القرآن معجزا هو الصرف لكان داللة الكالم
( )1هو عمر بن حبر بن حمبوب ،أبو عثمان اْلاحظ ،من أئمة املعتزلة ،كان عاملا باألدب ،فصيحا بليغا مصنفا ِف فنون
العلم ،توِف سنة255 :ه  .انظر :معجم األدباء لياقوت ،74/16 :ونزهة األلباء البن األنباري :ص.148
( )2انظر :اإلعجاز البياين لبنت الشاطئ :ص.83
( )3انظر :املغين.322/16 :
( )4انظر :ثالث رسائل ِف إعجاز القرآن :ص .110والرماين هو أبو احلسن علي بن عيسى بن عبد هللا ،من كبار
النحويني ،كان متفننا ِف اللغة والفقه واالعتزال واملنطق ،توِف سنة 384ه  .انظر :نزهة األلباء :ص.235-233
( )5انظر :تفسري القرآن العظيم.65/1 :
( )6اْلواب الصحيح.431/5 :
( )7انظر :الفصل.27/3 :
( )8الفصل.26/3 :
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()1

الركيك النازل ِف الفصاحة على هذا املطلوب أوكد من داللة الكالم العايل ِف الفصاحة) .
 -2أنه ينزل برتبة اإلعجاز القرآين كما تقدم.
 -3أنه ال دليل عليه أصال ،بل هو قول مبتدع.
 -4أن من العرب من عارض القرآن كمسيلمة وغريه ،وإن كان نادرا ،فدل على عدم الصرف.
وبعد ،فهذا على وجه اإلمجال واإلجياز الشديد عرض سريع لقضية إعجاز القرآن ،ذكرت منها ما
رأيته كافيا لبيان الداللة العقلية املستقلة إلعجاز القرآن على النبوة ،وإال فهي قضية واسعة رمبا احتملت
رسالة كاملة.
ولنختم هذا املبحث بذكر ما ال بد منه لتمامه ،من الشبه الواردة على هذا الدليل األعظم من دالئل
النبوة ،مع الرد عليها وتفنيدها.
وقد كفانا مؤونة ذلك مبا ال مزيد عليه الدكتور حممد عبد هللا دراز -رمحه هللاِ -ف كتابه >النبأ
العظيم< ،حيث استقصى ما ميكن أن يتعلق به املكذبون من شبه إلسقاط داللة اإلعجاز ،وكر عليها
بالنقضِ ،ف غاية من القوة والدقة.
وقد ذكر أن شبههم ِف ذلك ال تعدو ستة وجوه.
 -1أن يزعموا أهنم على ذلك قادرون.
 -2أهنم علموا من أنفسهم العجز ،لكن َل يقروا بعمومه عليهم وعلى غريهم.
 -3أن يقروا بأنه َل يعارض القرآن أحد ،إال أهنم ينكرون أن سبب ذلك عجزهم.
 -4أن يقروا بعجز الناس عنه ،لكن ينكرون أن يكون سر ذلك بالغته وفصاحته.
 -5أن يقروا بإعجاز القرآن لسائر اخللق ،عدا من جاء به.

()2

 -6أن يردوا هذه الداللة لعجزهم عن معرفة أسرار اإلعجاز وأسبابه .
مث نقض هذه الوجوه واحدا واحدا مبا أورد خالصته على الرتتيب فيما يلي:

 -1هذا الزعم ليس جبديد ،وقد ذكره القرآن عن الكفار ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وإيذا ت ْت لى علْي يه ْم
آيات نا قالوا ق ْد يَسعنا لو نشاء لق ْلنا يمثْل هذا إي ْن هذا إيمال أس ي
اطري ْاأل موليني﴾ [األنفال ،]31 :ومع ذلك َل
ْ ْ
يتقدموا مبحاولة تذكر ،إال ما ذكر عن مسيلمة وأمثاله من اهلذيان ،وهو إمنا كان يقتبس من القرآن مع
تبديل بعض األلفاظ ،يقول الدكتور دراز( :وإن ِف التاريخ لعربا تؤثر من أناس حاولوا مثل هذه احملاولة،

فجاؤوا ِف معارضة القرآن بكالم ال يشبه القرآن ،وال يشبه كالم أنفسهم ،بل نزلوا به إىل ضرب من
السخف والتفاهة ٍ
باد عوارهٍ ،
باق عاره وشناره ،فمنهم عاقل استحيا أن يتم جتربته ،فحطم قلمه ومزق
( )1تفسري الرازي( :مفاتيح الغيب).195/17 :
( )2انظر :النبأ العظيم ص ،80وما بعدها وقد اختصرت كالمه مع شيء من التصرف.
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صحيفته ،ومنهم ماكر وجد الناس ِف زمنه أعقل من أن تروج فيهم سخافاته ،فطوى صحفه وأخفاها إىل
()1

حني ،ومنهم طائش برز هبا إىل الناس ،فكان سخرية للساخرين ومثال لآلخرين) .
ومن كان عنده وسواس أنه يقدر عليه ،فدواؤه أن ينظر ِف أساليب العرب حىت تستحكم عنده ملكة
النقد البياين ،وتستبني له طريق احلكم ِف مراتب الكالم ،مث ينظر ِف القرآن بعد ذلك ،فإنه كلما زاد بصره
بأسرار اللغة زادت معرفته بقدر نفسه.
 -2وأما زعمهم عدم عموم اإلعجاز فجوابه أن يقال﴿ :فاسألوا أهل ي
الذ ْك ير إي ْن كْنت ْم ال ت ْعلمون﴾
ْ ْ
[النحل ،]43 :ارجعوا إىل أدبائكم وأعظمكم فصاحة وبيانا ،مث سلوهم :هل يقدرون على مثل القرآن؟
فإن ادعوا ذلك ،فجواهبم ما سبق ذكره ِف جواب الشبهة السابقة ،وإن أقروا بالعجز قامت احلجة هبم على
غريهم.
وجياب على ذلك أيضا بشهادة التاريخ أن أحدا َل يرفع رأسه ملعارضة القرآن دهرا ما ،ال ِف عصر
نزوله وال بعده ،مع أن عصر نزوله هو أزهى عصور البيان العريب ،فيكون عجز أهله داال على عجز من
بعدهم من باب أوىل ،هذا مع كون األوائل قد ووجهوا بالتحدي ،وندبوا إىل املعارضة ،وهم أهل األن فة
واخلصومة واللدد ،احلريصون على تكذيب حممد ،مث هم بعد ذلك ال ينتدبون ملعارضته ،فال أعظم من هذا
()2

داللة على عموم العجز واإلعجاز .
 -3أما إنكار أن يكون سبب ترك املعارضة العجز فيقال ِف رده:
الفروض اليت ميكن أن يعلل هبا سكوهتم عن املعارضة هي:
أ -عدم توفر البواعث إىل ذلك.
ب -أهنم َل يكرتثوا وَل يكن شغلهم الشاغل ،فأعرضوا عنه استصغارا لشأنه.
()3

ج  -أن يكون عرض عارض هلم عطلهم عن ذلك ،مع توجه إرادهتم إليه .
وهذه الفروض يعلم بطالهنا عن أدىن تأمل.
أما األول :فإن القرآن قد أعاد وثىن قضية التحدي ،وقرعهم على عجزهم عن ذلك ،وِف ذلك ما
يكفي إلثارة حفيظة اْلبان ،وإشعال مهته للدفاع عن نفسه ،فكيف األمر مبن كان جمبوال على األنفة
واحلمية كما هو حال العرب؟ بل كيف إذا كان األمر الذي تتحداه به هو صناعته اليت يفاخر هبا؟ بل
()4

كيف لو كان مع ذلك يرمى بسفاهة الرأي وضالل املعتقد؟ .
( )1النبأ العظيم :ص.82
( )2انظر :النبأ العظيم :ص.85-83
( )3انظر :النبأ العظيم :ص.86
( )4النظر املرجع السابق :ص.86
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وأما الثاين :فالواقع يشهد خبالفه ،فإهنم َل ينصرفوا عنه البتة ،بل كان شغلهم الشاغل ،ومههم
الناصب ،حىت إهنم َل يدعوا وسيلة ملقاومته إال توسلوا هبا ،ترغيبا وترهيبا ،باللني والشدة ،بالسنان
واللسان ،فكيف يقول عاقل بعد هذا :إهنم كانوا ِف شغل عن القرآن وقلة عناية بشأنه؟ مع أنه كان
ميكنهم أن يسرتحيوا من عناد هذه املقاومة املكليفة هلم أشد الكلفة ،وأن يسكتوه مبعارضتهم هذا الكالم
()1

الذي يتحداهم به .
وأما الثالث :فهو القول بالصرفة ،ولو صح ملا استبان إال بعد أن يبسطوا ألسنتهم ،وجيربوا قدرهتم ،إذ
ال ميكن أن حيسوا بزوال قدرهتم إىل بعد احملاولة والتجربة ،وهم َل حياولوا وَل جيربوا ،فكان ذلك دليال على
يأسهم الطبيعي م ن أنفسهم ،وعلى شعورهم بأن عجزهم عنه عجز فطري عتيد ،كعجزهم عن إزالة
اْلبال ،وعن تناول جنوم السماء ،وأهنم كانوا ِف غىن هبذا العلم الضروري عن طلب الدليل عليه باحملاوالت
والتجارب.
على أنه لو صح هذا القول لكان عجب الناس إذا متوجها إىل أنفسهم :كيف عجزوا عنه وهو ِف
مستوى كالمهم؟ كيف عيوا به وهو منهم على طرف ألسنتهم؟ أو لرجعوا إىل نتاجهم القدمي ،فأتوا منه مبا
يضاهي القرآن ،وتقدموا به للتحدي؛ فإنه كان مشحونا بالدعوة إىل ما دعا إليه القرآن ،كما كان ِف كالم
()2

()3

احلنفاء من فحول اخلطباء والشعراء ،كقس بن ساعدة وأمية بن أيب الصلت وغريمها.
ولكن َل جييئوا بقدمي وال جديد ،بل كان القرآن مثار عجبهم وإعجاهبم ،حىت إهنم ليخرون سجدا
عند َساعه ،قبل أن يتمهلوا للموازنة بينه وبني فصيح كالمهم ،بل منهم من ال يستطيع أن يكتم ما ِف
()4

نفسه ،فيقول معرتفا :ما هذا بقول بشر .
 -4إما إنكار أن يكون سر اإلعجاز ِف فصاحته وبيانه فال يقول به إال من َل يرزق قوة الفصل بني
درجات الكالم ،ومعرفة أنه ليس بكالم عريب ككل كالم عريب ،وأن الناحية اللغوية البيانية جديرة بأن
تتفاوت فيها القوى ،نازلة إىل حد العجز ،أو صاعدة إىل حد اإلعجاز.
فمن كان هذا سبيله فعليه أن يأخذ حكمه مسلما عن أهله ،ويقنع فيه بشهادة العارفني به ،وليأخذ
( )1انظر :املرجع السابق :ص.87
( )2هو قس بن ساعدة بن جذامة بن زفر بن إياد بن نزار اإليادي ،البليغ اخلطيب املشهور ،أول من آمن بالبعث من
أهل اْلاهلية ،كانت العرب تعظمه ،ذكروا أنه عمر دهرا طويال ،مات قبل البعثة ،وروي أن النب  ترحم عليه.
انظر :اإلصابة ِف متييز الصحابة البن حجر العسقالين.265 ،264/3 :
( )3الثقفي ،الشاعر املشهور ،امتنع عن اإلسالم حسدا للنب  ،ورثى املشركني الذين قتلوا ببدر ،ومات كافرا باتفاق،
سنة 9ه فيما يقال ،انظر :اإلصابة البن حجر.135 ،134/1 :
( )4انظر :النبأ العظيم للدكتور دراز :ص.89
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()2

()1

عربة ِف ذلك من قصة الوليد بن املغرية وَساعه القرآن من رسول هللا . 
()3

 -5أما زعمهم إمكان أن يكون معجزا للجميع عدا حممدا  ، مبعىن أنه أسلوب خاص به ،كما
أن غريه خيتص بأسلوبه ،فجوابه :أنه ال يلزم من التحديث بالقرآن أن يؤتى بنفس صورته الكالمية ،وإمنا
كالم أيا كان منطه ومنهاجه ،على النحو الذي حي يسنه املتكلم أيا كانت فطرته ومزاجه ،حبيث إذا
املطلوب ٌ
قيس مع القرآن مبقياس الفضيلة البيانية حاذاه أو قاربه ِف ذلك املقياس وإن كان على غري صورته
()4

اخلاصة  ،وهذا هو القدر الذي فيه يتنافس البلغاء ،وفيه يتماثلون أو يتقاربون ،وذلك غري املعارض
والصور املعينة اليت ال بد من االختالف فيها بني متكلم ومتكلم.
وحينئذ إذا فرضنا ِف املدعوين إىل املعارضة من هو كفء وند حملمد ِ ف املقدرة البيانية ،أو من هم
أكمل منه فيها ،أو أهنم مجيعا دونه ِف تلك املنزلة؛ فإن األعلني سيجيئون على وفق سليقتهم بقول أحسن
من قوله ،وأما األنداد فسيجيئون بشيء مثله ،وأما من هم دون فلن يكرب عليهم أن يقاربوا وجييئوا بشيء
()5

من مثله ،وشيء من هذه املراتب الثالث لو ت كان كافيا ِف رد احلجة وإبطال التحدي .
فإن قيل :بل الواقع أن أحدا ال يداين حممدا ِف بالغته ،وقصورهم عن معارضة القرآن راجع إىل
ذلك.
فجوابه :أن التفاوت الذي كان بني حممد  وبني فصحاء العرب َل يكن تفاوتا خارقا للعادة،
خارجا عن حدود القدرة البشرية ،وإمنا كان شبيها مبا يكون ِف العادة بني البليغ واألبلغ ،واحلسن
واألحسن ،وهذا القدر من التفاوت إن حال بينهم وبني أن جييئوا مبثل كالمه كله َل يكن ليحول بينهم
وبني قطعة واحدة منه ،فل و كان القرآن من كالمه ملا أعياهم ذلك اليسري أن يأتوا به ،أو مبثله ،أو
()6

يدانوه .
فإن قيل :إن مرجع هذا التفاوت هو اختصاص حممد من بني الناس بفطرة شاذة ال تناسب بينها
وبني سائر الفطر ِف قليل وال كثري.
( )1هو الوليد بن املغرية بن عبد هللا بن عمرو بن خمزوم ،أبو عبد مشس ،من قضاة العرب ِف اْلاهلية ،ومن زعماء قريش،
نزل فيه قوله تعاىل﴿ :ذ ْريين وم ْن خل ْقت و يحيدا﴾ ،اآليات  30-11من سورة املدثر ،وقصة َساعه القرآن من النب
ِ ف تفسري ابن جرير الطربي .156/29 :هلك ِف السنة األوىل من اهلجرة .انظر :األعالم للزركلي.122/8 :
( )2انظر :النبأ العظيم :ص.94-89
( )3سيأيت -إن شاء هللا تعاىلِ -ف املبحث التايل رد القرآن على من زعم أن حممدا افرتاه.
( )4راجع ما قاله الطربي ِف املراد باملثلية ِف قوله تعاىل﴿ :بيسورةٍ يم ْن يمثْلي يه﴾ ،جامع البيان.166/1 :
( )5انظر :النبأ العظيم :ص.96-94
( )6انظر :النبأ العظيم :ص.97 ،96
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فجوابه :أن حقيقة هذا القول إخراج حممد  من بشريته ،وكأن قائله يقول :إن من اإلنسان ما ليس
بإنسان ،أو إن ما جييء به هذا اإلنسان ال يكون من عمل اإلنسان ،والواقع أن الطبيعة اإلنسانية العامة
واحدة ،فلو كان أسلوب القرآن من عمل صاحبه اإلنسان لكان حريا أن جييء بشيء من مثله من كان
أشبه هبذا اإلنسان مزاجا ،وأقرب إليه هديا وَستا ،ولكان جديرا بأصحابه الذين نزل القرآن بني أظهرهم
فقرؤوه وتذوقوه ومتثلوه أن يدنوا أسلوهبم شيئا فشيئا من أسلوبه على ما تقضي به غريزة التأسي ،ولكن شيئا
()1

من ذلك كله َل يكن .
 -6أما العجز عن إدراك إعجاز القرآن ومعرفة أسراره ،فجواب ذلك أن يقال :إن كان هذا العجز
()2

عن جهل فدواؤه العلم و>إمنا شفاء العي السؤال<  ،وقد انتدب العلماء لبيان إعجاز القرآن قدميا
وحديثا ،فلريجع إليهم ِف هذا ،وليقرأ ما كتبوه ،حىت يقف الناظر على روعة البيان القرآين ،ويتكشف له
سر إعجازه.
وإن كان عن يأس وعدم ملكة فليسعه التقليد ِف هذا؛ فإن من علم حجة على من َل يعلم ،وعجز
الفصحاء والبلغاء عن معارضة القرآن ،وشهادهتم له بأنه فوق طاقة البشر كل أولئك حجة على الناس
()3

أمجعني ،واحلمد هلل رب العاملني .

( )1انظر :املرجع السابق :ص.100-97
( )2انظر :سنن أيب داود ،كتاب الطهارة ،باب ِف اجملروح يتيمم ،)93/1( ،برقم (.)336
( )3انظر :النبأ العظيم .101 ،100 :وسائر ما أوردته من شبهات وردود فإمنا هو ملخص من هذا الكتاب.
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املبحث السابع

الرد على من زعم أن حمم ًدا  مف ٍرت يعلِمه بشر
كل ما مضى من أنواع دالئل النبوة ردود على هذا االفرتاء ،وقد مر عند ذكر شبهات املنكرين
إلعجاز القرآن أهنم قالوا :ما الذي يؤمننا من أن يكون معجزا لكل أحد عدا حممدا ،وأن هذا من قبيل
االختصاص بأسلوب معني من الكالم ،ال يشارك صاحبه فيه غريه؟ وذكرنا جواب ذلك باختصار ،وهنا
نسوق الدالئل القاطعة على امتناع صدور القرآن عن النب  بالذات ،وامتناع أن يكون قد تعلمه من
بشر .وهللا تعاىل قد بني أن من يحكم تفصيل اآليات أن يصري املكذبون إىل هذا القول الظاَل ،لتتم بذلك
حكمة االبتالء ،ويظهر املكذب من املصدق ،وذلك ِف قوله تعاىل﴿ :وكذليك نص يرف ْاآلي ي
ات وليي قولوا

()1
در ْست ولينب ينه ليق ْوٍم ي ْعلمون﴾ [األنعام.]105 :

وقد اهتم املشركون النب  هبذه الفرية ،كما ذكر هللا تعاىل عنهم ِف قوله﴿ :وقال الم يذين كفروا إي ْن
ك افْ ت راه وأعانه علي يه ق وم آخرون ف ق ْد جاءوا ظ ْلما وزورا * وقالوا أس ي
اطري ْاأل موليني ا ْكتتب ها ف يهي
هذا إيمال إيفْ ٌ
ْ ٌْ
متْلى علْي يه بكْرة وأ يصيال﴾ [الفرقان.]5 ،4 :
السمر يِف ال مسماو ي
فرد هللا تعاىل عليهم ِف اآلية اليت تليها بقوله﴿ :قل أنْزله الم يذي ي علم ي
ات و ْاأل ْر ي
ض﴾
ْ
ْ

[الفرقان ،]6 :وهذه إشارة إىل أن ما ِف القرآن من األسرار اليت ال يعلمها إال هللا دال على أن هللا تعاىل
()2

هو الذي أنزله ؛ فإن ذلك ليس ِف مقدور أحد من البشر ،ال حممد وال غريه ،وأهل امللل متفقون على ما
دل عليه العقل الصريح من أن األمور الغيبية املفصلة ،ال يؤخذ خربها قط إال عن نب ،كموسى وحممد -
عليهما الصالة والسالم ،-وهذا من خصائص األنبياء دون غريهم ،فإذا كان حممد  قد أخرب من ذلك
مبا أخرب به موسى وغريه من األنبياء -وقد عرف أن حممدا َل يتعلم هذا من بشر -كان هذا آية وبرهانا
()3

قاطعا على نبوته .
وسوف يأيت بعد قليل -إن شاء هللا تعاىل -بيان الطرق اليت هبا يعلم أنه َ ل يتعلم من بشر .ومما
رد هللا تعاىل عليهم به ِف زعمهم هذا :ما ِف القرآن من اإلحكام واالنسجام من مجيع الوجوه ،وخلوه متاما
(ِ )1ف هذا احلرف ثالث قراءات سبعيات :در ْست ،ودار ْست ،ودرست مبعىن :امنحت وتقادم عهدها ،واستشهادنا هنا
على القراءتني األوليني .انظر :كتاب السبعة البن جماهد :ص.246
( )2انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية.198/14 :
( )3انظر :اْلواب الصحيح البن تيمية.388-386/5 :
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من التناقض والفساد واالختالف ،سواء ِف أخباره أو ِف أحكامه ،وذلك ما ال يقدر عليه غري هللا تعاىل،
يقول هللا تعاىل منكرا على املنافقني﴿ :أفال ي تدبمرون الْقرآن ولو كان يمن يعْن يد غ يري مي
يي
اختيالفا
اَّلل لوجدوا فيه ْ
ْ
ْ
ْ ْ
كثيريا﴾ [النساء ،]82 :وقد تقدم تفصيل هذا ِف املبحث السابق.
ومن أعظم ما يدل على بطالن هذه الدعوى :م ا ذكره هللا تعاىل من أنه ما كان حملمد أن يفرتي على
هللا تعاىل هذه الفرية العظيمة كما زعموا وهي من أظلم الظلم ،كما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :وم ْن أظْلم
يممم ين افْ ت رى على مي
اَّلل ك يذبا أو قال أ ي
اَّلل﴾ [األنعام:
يل وَلْ يوح إيلْي يه ش ْيءٌ وم ْن قال سأنْ يزل يمثْل ما أنْزل م
وحي إي م
ْ
 ،]93مث يرتكه هللا تعاىل دون أن ينتقم منه ،بل يؤيده وميكن له ،وينتقم من أعدائه ،كما تقدم بيانه ِف
داللة التأييد والعاقبة والنصرة.
وقد جاء هذا املعىن ِف قوله تعاىل﴿ :أم ي قولون افْ ت راه قل إي ين افْ ت ري ته فال متْليكون ييل يمن مي
اَّلل شْيئا هو
ْ
ْ
ْ
أ ْعلم يمبا ت يفيضون في ييه كفى بييه ش يهيدا ب ْي يين وب ْي نك ْم وهو الْغفور المريحيم﴾ [األحقاف ،]8 :فهو يقول
ملكذبيه :إين إذا افرتيت القرآن كما هو زعمكم ،فإين أعرض نفسي لعذاب هللا األليم ،وحينئذ لن تغنوا
عين من هللا شيئا ،ولن تردوا عذابه عين ،فكيف أكذب عليه من أجلكم واحلال هذه ،فإقرار هللا تعاىل يل،
صرته وتأييده يل ،كل ذلك شهادة منه بصدقي ،وكفى باهلل شهيدا بيين وبينكم.
وعدم تعذيبه إياي ،بل ن ْ
وِف هذا املعىن قوله تعاىل﴿ :ولو ت ق مول علْي نا ب ْعض ْاألقا يو ييل * ألخ ْذنا يمْنه بيالْي يم ي
ني * مثم لقط ْعنا يمْنه
ْ
الْوتيني * فما يمْنكم يمن أح ٍد عْنه ح ي
اج يزين﴾ [احلاقة ،]47-44 :وقوله تعاىل﴿ :أ ْم ي قولون افْ ت راه ق ْل إي ين
ْ ْ
افْ ت ريْته ف عل مي إي ْجر يامي وأنا ب يريءٌ يممما ْجت يرمون﴾ [هود.]35 :
أما الطرق اليت هبا يعلم قطعا انتفاء أن يكون حممد  تعلم القرآن من أحد من البشر ،فكثرية جدا،
أمهها:
 -1أن هذا املعلم املزعوم إن كان من العرب فقد ظهر أنه َل يكن أحد منهم على الدين الذي دعا
إليه ،وحىت احلنفاء منهم على ندرهتم كان جيتنبون عبادة األوثان ،ويتشككون بفطرهم فيما كان عليه
قومهم من فساد االعتقاد ،دون أن يتهدوا إىل تفصيل أمر االعتقاد وبيان العلوم اإلل هية ،على حنو ما أوحي
إىل نبينا  ،وَل يدع أحد من املشركني أن حممدا  قد أخذ القرآن ودينه اْلديد من أحد من هؤالء،
لعلمهم التام بقصورهم عن هذا املقام؛ وإمنا كان غاية ما تعلقوا به ِف هذا الباب أن يتهموه بالتعلم على يد
غالمني صبيني أعجميني آلل احلضرمي ،كان يصقالن السيوف ،اَسهما :يسار ،وخري ،وكانا يقرآن التوراة
بلساهنما ،فمر هبما رسول هللا  ومها يقرآن ،فاستغلها املشركون إلثارة الشبهات والشكوك حول النب
 ،والذي ثبت ِف النقل أنه مر هبما مرة واحدة ،لكن لو فرض أنه جالسهما عدة مرات فمن أين هلما -
كما يقول الدكتور العمري( :-أن يعلما رسول هللا  نظاما شامال ينبثق عن عقيدة مغايرة للنصرانية؟ مث
ملاذا انفرد الرسول  مبعرفة ما عندمها من العلم ،وأين مالكهما ابن احلضرمي من ذلك ،وقد آمن برسالة
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حممد  ،وعنه نقل اخلرب الصحيح بشأن غالميه النصرانيني ،وغين عن القول أن ال عالقة للغالمني
()1

األعجميني ببالغة القرآن املعجزة) .
وقد نقض هللا تعاىل هذه الشبهة من أصلها ،بعد أن حكاها عن املشركني ،كما ِف قوله تعاىل:
ني﴾
﴿ولق ْد ن ْعلم أنمه ْم ي قولون إيممنا ي عليمه بشٌر ليسان الم يذي ي ْل يحدون إيلْي يه أ ْعج يم ٌّي وهذا ليسا ٌن عري ٌّ
يب مبي ٌ
[النحل.]103 :
 -2أن أهل الكتاب -وهم املتهمون بتعليم النب  -يشهدون خبالف ذلك .ولو صح أنه تعلم
منهم لكانوا خيربون بذلك ويظهرونه ،بعد أن قامت العداوة بينهم وبينه ،ولو أظهروا ذلك لنقل وعرف،
لتوفر اهلمم والدواعي على نقل مثل ذلك.
يقول ابن تيمية( :هاجر [النب] إىل املدينة وهبا خلق كثري من اليهود ،لعلهم كانوا بقدر نصف أهلها،
وكانوا يسألونه عن الغيوب اليت ال يعلمها إال نب ،فيخربهم هبا ،فآمن به طائفة من أهل الكتاب وكفرت
أخرى ،والطائفتان ليس فيهم من يقول :إن هذا تعلمه منا ،أو من إخواننا ،وال يقولون له :إنك قرأته ِف
كتبنا ،ولو كان شيء من ذلك بي نوه وأظهروا كذبه ِف دعوى النبوة ،ال سيما مع ما فعله باليهود من القتل
()2

واحلصار واْلالء والسب وغري ذلك .وهذا من أعظم ما تتوافر اهلمم والدواعي على نقله) .
أما شهادة أهل الكتاب لنبينا  فمعلومة متواترة ،حىت إن هللا تعاىل قال له﴿ :فيإ ْن كْنت يِف ش ٍ
ك يممما
اسأ يل الم يذين ي ْقرءون الْ يكتاب يم ْن ق ْبليك﴾ [يونس ،]94 :فأحال من وقع ِف شك من نبوته
أنْزلْنا إيلْيك ف ْ
على أهل الكتاب؛ فإن كتاهبم شاهد على نبوته ،ناطق بصفته ،مبشر به وبكتابه ،كما قال تعاىل﴿ :وإينمه
ل يفي زب ير ْاأل موليني * أوَلْ يك ْن هل ْم آية أ ْن ي ْعلمه علماء ب يين إي ْسرائييل﴾ [الشعراء ،]197 ،196 :وكما قال
تعاىل﴿ :الم يذي يجيدونه مكْتوبا يعْنده ْم يِف الت ْموراةي و ْي
اإل ْيجن ييل﴾ [األعراف ،]157 :وكما قال تعاىل﴿ :والم يذين
احل يق فال تكون من يمن الْم ْم يرتين﴾ [األنعام ،]114 :وقال:
آت ْي ناهم الْ يكتاب ي ْعلمون أنمه من مزٌل يم ْن ربيك بي ْ
احلق يم ْن ربينا﴾
﴿الم يذين آت ْي ناهم الْ يكتاب يم ْن ق ْبلي يه ه ْم بييه ي ْؤيمنون * وإيذا ي ْت لى علْي يه ْم قالوا آمنما بييه إينمه ْ
[القصص ،]53 ،52 :وقد سلط أهل الكتاب يد التحريف على هذه الشهادات الناطقة بعموم نبوة حممد
 ،وخانوا ما ائتمنهم عليه ،فلم يكد يبقى منها شيء اليوم ،ومع ذلك فقد بقيت إشارات وبشارات تدل
()3

مبجموعها على ما حذفوا ،وتفضح ما أسروا وكتموا .
( )1السرية النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري.166/1 :
( )2اْلواب الصحيح ،394-392/5 :بتصرف.
( )3راجع ِف ذلك ما كتبه علماء اإلسالم كاإلعالم للقرطب :ص 263وما بعدها ،واْلواب الصحيح البن تيمية:
 197/5وما بعدها ،وإظهار احلق لرمحة هللا اهلندي :ص 1078وما بعدها وغريها ،وقد مجعها عبد الوهاب طويلة
ِف كتاب >ميثاق النبيني< من ص 161إىل آخر الكتاب.
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أما من آمن من أهل الكتاب فقد أقر بذلك ،وأظهره وبينه ،كما فعل عبد هللا بن سالم  ،وقد
كان حربا من أحبار اليهود ،وملا قيل له :أخربنا ببعض صفات رسول هللا ِ ف التوراة قال :إنه ملوصوف
ِف التوراة ببعض صفته ِف القرآن﴿> :يا أي ها النيمب إينما أرس ْلناك ش ي
اهدا ومب يشرا ون يذيرا﴾ [األحزاب]45 :
ْ

وحرزا لألميني ،أنت عبديَ ،سيتك املتوكل ،لست بفظ وال غليظ ،وال سخاب باألسواق ،وال جتزي
بالسيئة السيئة ،ولكن جتزي بالسيئة احلسنة ،وتعفو وتغفر ،ولن أقبضه حىت أقيم به امللة العوجاء ،فأفتح به
()1

أعينا عميا ،وآذانا صما ،وقلوبا غلفا ،بأن يقولوا :ال إل ه إال هللا< .
()2

وكما جاء ِف صفة إسالم سلمان الفارسي . 
وكما جاء ِف حديث هرقل ملك الروم -وقد سبق ذكره -حيث قال ِف آخره:
()3

(وقد كنت أعلم أنه خارجَ ،ل أكن أظن أنه منكم) .
وكما ذكر ِف تفسري قوله تعاىل عن اليهود﴿ :وكانوا يم ْن ق ْبل ي ْست ْفتيحون على الم يذين كفروا﴾ [البقرة:
 ،] 89من أهنم كانوا يتوعدون أهل يثرب بأن األوان قد آن ملبعث نب ،يؤمن به اليهود ،ويقاتلوهنم معه،
()4

فيقتلوهنم شر قتلة ،فكان ذلك سببا ملبادرة األنصار إىل اإلسالم .
 -3أن أهل الكتاب كانوا يسألون النب  امتحانا له ،ليتيقنوا من نبوته ،كما روى البخاري بسنده
عن أنس أن عبد هللا بن سالم سأل النب  عندما قدم إىل املدينة عن ثالث مسائل ال يعلمهن إال نب:
ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل اْلنة؟ والولد ينزع إىل أمه تارة وإىل أبيه تارة؟ فأجابه النب
()5

. 
وكما روى مسلم بسنده عن ثوبان أن حربا من أحبار اليهود سأل النب  :أين الناس يوم تبدل
األرض غري األرض والسماوات؟ من أول الناس إجازة؟ ما حتفتهم حني يدخلون؟ وما غذاؤهم على إثره؟
()6

وما شراهبم عليه؟ وسأله عن الولد :كيف يكون ذكرا أو أنثى؟ فأجابه النب  عن ذلك كله .
( )1الصحيح ،كتاب البيوع ،باب كراهية السخب ِف السوق )748/2( ،عن عبد هللا بن عمر بن العاص مسندا ،وعن
عبد هللا بن سالم معلقا ،حديث .)2018( :قال احلافظ بن حجر( :ال مانع أن يكون عطاء بن يسار محله عن
كل منهما) .فتح الباري بشرح صحيح البخاري.403/4 :
( )2انظر :املسند ،444-441/5 :وطبقات ابن سعد ،75/4 :وقد حسن إسنادها الدكتور أكرم ضياء العمري كما ِف
السرية النبوية الصحيحة ،122/1 :حاشية.1
( )3سبق خترجيه.
( )4انظر :جامع البيان البن جرير الطربي ،410/1 :والسرية النبوية الصحيحة ألكرم العمري.122/1 :
( )5الصحيح ،أحاديث األنبياء ،باب قول هللا تعاىل﴿ :وإي ْذ قال ربك ليْلمالئيك ية ،)1211/3( ،﴾...رقم (.)3151
( )6انظر :الصحيح ،كتاب احليض باب صفة مين الرجل واملرأة ،212 ،211/1 ،برقم (.)315
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وكما روى أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن عباس أن عصابة من اليهود سألت النب  عن الطعام
الذي حرمه إسرائيل على نفسه ،وعن ماء الرجل :كيف يكون منه الذكر واألنثى؟ وعن حال النب ِف
()1

النوم ،وعن وليه من املالئكة ،فأجاهبم ،فصدقوه وَل يسلموا؛ لعداوهتم ْلربيل عليه السالم .
يقول ابن تيمية بعد أن أورد هذه السؤاالت:
(ففي هذه األحاديث أن علماء اليهود كبعد هللا بن سالم وغريه كانوا يسألونه عن مسائل يقولون
فيها :ال يعلمها إال نب ،أي :ومن تعلمها من األنبياء ...فكانوا ميتحنون هبذه املسائل ليتبني هل يعلمها؟
وإذا كان يعلم ما ال يعلمه إال نب كان نبيا.
ومعلوم أن مقصودهم بذلك إمنا يتم إذا علموا أنه َل يعلمم هذه املسائل من أهل الكتاب ومن تعلم
منهم ،وإال فمعلوم أن هذه املسائل كانت تعلمها بعض الناس ،لكن تعلمها هؤالء من األنبياء...
فال بد أن يكون هؤالء السائلون يقطعون بأنه َل يكن يتعلم من أهل الكتاب ،وهذا كان باملدينة،
بعد أن أقام بضع عشرة سنة ،وانتشر أمره وكذبه قومه ،وحرصوا على إبطال أمره بكل طريق يقدرون عليه،
فلو كان مبكة أو باملدينة أحد من أهل الكتاب يتعلم منه ،أو لقي أحدا من أهل الكتاب ِف طريقه فتعلم
منه ،لكان ذلك يقدح ِف مقصود هؤالء السائلني ،وكذلك كان أهل الكتاب يرسلون إىل قريش قومه
ليسألوه عن مسائل ميتحنونه هبا ،فلو َل يكن انتفاء تعلمه من بشر حمل إمجاع من أهل الكتاب ومن قومه
()2

قريش ملا كان لسؤاهلم إياه وامتحاهنم له فائدة) .
 -4شهادة من آمن به واتبعه على ذلك؛ فإهنم -كما يقول شيخ اإلسالم( :-كانوا خلقا كثريا،
ومعلوم أن اخللق الكثري الذين اتبعوا شخصا قد جاء بدين ال يوافقه عليه أحد ،وطلب منهم أن يتبعوه،
ويفارقوا دين آبائهم ،ويصربوا على عداوة الناس وأذاهم ...وهو مع ذلك َل يعط أحدا منهم ماال وال
والية ،بل َل يكن له مال يعطيه ،وال عنده والية يوليها ،وال أكره أحدا وال بقرصة ِف جلده ،وهو مع ذلك
يقول عما خيربهم به من الغيب :هللا أخربين بهَ ،ل خيربين بذلك بشر ،فلو كانوا مع ذلك يعلمون أنه تعلم
من بشر لكان هذا مما يقوله بعضهم لبعض ،وميتنع ِف جبلة بين آدم وفطرهم أن يعلموا أنه كاذب ،وأنه
تعلمه من بشر ،وليس فيهم من خيرب بذلك ،مع أهنم كانوا كثريين ال ميكن تواطؤهم على الكذب
والكتمان ،بل وال داعي يدعوهم إىل ذلك ،وميتنع أال يعلموا ذلك وهم بطانته املطلعون على أحواله ،وهم
()3

يسمعون كالم أعدائه املطلعني على حاله) .
 -5أن قومه املعادين له الذين هم من أحرص الناس على القدح ِف نبوته لو علموا أنه تعلم من بشر
( )1انظر :املسند :ص ،357 ،356حديث رقم (.)2731
( )2اْلواب الصحيح ،403 ،402/5 :بتصرف.
( )3اْلواب الصحيح[ 392/5 :بتصرف].
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لطعنوا عليه بذلك وأظهروه؛ فإهنم مع كمال علمهم حباله ميتنع أن ال يعلموا ذلك لو كان ،ومع حرصهم
()1

على القدح فيه ميتنع أن ال يقدحوا فيه ،وميتنع أن ال يظهر ذلك .
وقد أمر هللا تعاىل نبيه الكرمي  أن حيتج عليهم بأهنم يعلمون حالهَ ،ل يغب عليهم منه شيء،
ويعلمون اتصاالته ولقاءاته ،وسفراته وعالقاته ،فلو كان ِف شيء من ذلك ما يبعث على الريبة ِف أمر هذا
العلم الذي أوحي إليه ملا توانوا ِف إظهاره ،ولبادروا إىل االحتجاج به عليه ،ولكن شيئا من ذلك ملن يكن
اَّلل ما ت ل ْوته علْيك ْم وال أ ْدراك ْم بييه ف ق ْد
البتة ،وقد جاء هبذا التوجيه اإلل هي ِف قوله تعاىل﴿ :ق ْل ل ْو شاء م
لبيثْت فييك ْم عمرا يم ْن ق ْبلي يه أفال ت ْع يقلون﴾ [يونس.]16 :
أنكر عليهم أهنم ال يعقلون هذا الربهان القاطع على أنه ما تعلم من بشر ،وما عاىن شيئا من الشعر
أو الكهانة ،أو دراسة الكتب السابقة ،أو مدارسة هلا ،أو تكلف أن يكون نب هذه األمة ،أو تكلم هبذا
األمر من قبل ،أو كان يراوده أن يصلح أحوال العاَل ،أو غري ذلك مما يشبه أمور النبوة وأحواهلا ،إمنا كان
كما وصفه هللا تعاىل بقوله﴿ :وإي ْن كْنت يم ْن ق ْبلي يه ل يمن الْغافيليني﴾ [يوسف ،]3 :وقوله﴿ :ما كْنت ت ْد يري
ما الْ يكتاب وال ْي
اإلميان﴾ [الشورى ،]52 :وقوله﴿ :ووجدك ضاال ف هدى﴾ [الضحى ،]7 :وقومه يعرفون
هذا منه غاية املعرفة ،فقد عاش فيهم أربعني سنة قبل النبوةَ ،ل يلحظوا فيها عليه أدىن ما يتمسك به،

ليكون شبهة حول مفاجأة الوحي له ،وحىت مرحلة اإلعداد لنزول الوحي ،اليت هيأ هللا تعاىل نبيه فيها
الستقبالهَ ،ل تتجاوز أشهرا معدودة ،حبب إليه فيها اخلالء ،وصار يكثر من التحنث ِف غار حراء ،كما
()2

أخربت بذلك عائشة رضي هللا عنها .
وملعرفة قومه حبالته داللة أخرى غري انتفاء دراسته على بشر ،أال وهي انتفاء قدرته نفسه على اإلتيان
بالقرآن من تلقاء نفسه ،كما قال هلم ملا طلبوا تبديل القرآن ما قاله هللا تعاىل له﴿ :ما يكون ييل أ ْن أب يدله

يم ْن تيْلق ياء ن ْف يسي﴾ [يونس ،]15 :مث ذكر برهان ذلك بقول ما قاله هللا تعاىل﴿ :ف ق ْد لبيثْت فييك ْم عمرا يم ْن
ق ْبلي يه﴾.

ولو كان أتى به من تلقاء نفسه ألمكنه إذا أنه يبدله من تلقاء نفسه ،حىت يكون ذلك سببا إلميان
قومه ،وهو احلريص أشد احلرص على ذلك.
ولو كان أتى به من تلقاء نفسه؛ فإن ذلك ما كان ليكون إال بعد تدرج طويل؛ وممارسة مكثفة،

جيرب فيها قدراته البيانية والعلمية ،حىت يصل إىل ما وصل إليه ِف القرآن -على زعمهم -من قمة البيان
اإلنساين ،املضمن أكمل أنواع العلم واهلداية ،وقومه يعلمون من حاله متاما أن شيئا من ذلك َل يكن البتة.
( )1انظر :املرجع السابق.325/5 :
( )2انظر :أول صحيح البخاري ،4/1 :كتاب بدء الوحي ،باب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا  ،حديث رقم:
(.)3
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 -6أن ِف القرآن العظيم من األخبار واملعارف ما َل يكن معلوما ألحد من أهل األرض ،ال أهل
الكتاب وال غريهم ،هذا فضال عن غفلة النب  وقومه عنها ،كما قال تعاىل﴿ :وعلممك ما َلْ تك ْن
بن ي
ت ْعلم﴾ [النساء ،]113 :وكما قال تعاىل﴿ :تيْلك يم ْن أنْب ياء الْغْي ي
وحيها إيلْيك ما كْنت ت ْعلمها أنْت وال

ق ْومك يم ْن ق ْب يل هذا﴾ [هود ،] 49 :أما ما ال يعلمه أهل الكتاب مما ِف القرآن فمثاله كما يقول شيخ
()1

اإلسالم( :قصة هود

وصاحل وشعيب ،وبعض التفاصيل ِف قصة إبراهيم وموسى وعيسى ،مثل تكليم

املسيح ِف املهد ،ومثل نزول املائدة؛ فإن هذا ال يعرفه أهل الكتاب ،ومثل إميان امرأة فرعون ،وغري ذلك،
()2

فيمتنع أن يقال :إن هذا تعلمه من أهل الكتاب) .
هذا فضال عما ِف القرآن من أحكام وشرائع باهرة ،ما كان ألهل الكتاب وال غريهم أن يدانوها
بعلمهم ،فضال عن أن يكونوا مصدرها.
هذه بعض الردود القاطعة لشبهة املكذبني ،الذين يقولون ما حكاه هللا عنهم﴿ :إيممنا ي عليمه بشٌر﴾
[النحل ،]103 :وقد تقدم ما يرد ذلك ِف املبحث املتعلق بداللة أحواله.

( )1قد روى الطربي بسنده ِف التفسري ( )410/1عن عاصم بن عمر بن قتادة األنصاري عن أشياخ من األنصار ِف
سبب نزول قوله تعاىل﴿ :وكانوا يم ْن ق ْبل ي ْست ْفتيحون على الم يذين كفروا﴾ ،أهنا نزلت ِف اليهود؛ كانوا يقولون :إن نبيا
اآلن مبعثه قد أظل زمانه ،يقتلكم قتل عاد وإرم ...إخل .فهذا اخلرب قد يشعر بأن عند أهل الكتاب طرفا من خرب
قبيلة عاد الذين بعث فيهم هود ،لكن يظهر يل أن هذا ال يشكل على كالم الشيخ ،ألن هذا خرج خمرج املثل،
املعرب به عن املبالغة ِف القتل ،وهذا قد يكون مما تلقفه يهود اْلزيرة عن العرب ،كما أن َساعهم خبرب عاد ال يلزم
منه العلم باسم نبيهم وخربه مع قومه ،وقد يكون هذا أيضا من تعبري بعض الرواة ،حكاه باملعىن عن أهل الكتاب؛
فإن للقصة روايات كثرية خالية من ذكر عاد وإرم ،أما معرفة عرب اْلاهلية بقصة صاحل فيشهد هلا قول زهري ِف
معلقته:
ك أمحر ع ٍاد مث ترض ع ف تفطم
فتن تج لك م غلم ان أش أم كله م
فإن أمحر عاد املذكور هو قدار بن سالف ،عاقر الناقة ،وعاد ِف هذا البيت هي عاد الثانية ،وهي قبيلة مثود الذين بعث
فيهم صاحل -عليه السالم .-انظر :شرح القصائد السبع الطوال اْلاهليات البن األنباري :ص .269وشرح
القصائد املشهورات البن النحاس.114/1 :
( )2اْلواب الصحيح.388/5 :
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الفصل السادس
أدلـة البعث واجلزاء
مقدمة
()1

اإلميان باليوم اآلخر هو الركن اخلامس من أركان اإلميان ،كما جاء ِف حديث جربيل املشهور ،
ويتضمن اإلميان به :اإلميان مبسائل ٍ
غيبية كثرية ،أغلبها َسعي ال سبيل للعقل إىل معرفته إال من جهة
الوحي ،وإمنا يستند عقال إىل دالئل النبوة ،وذاك مثل النفخ ِف الصور ،وصفة النشر ،واحلشر ،والشفاعة،
والصراط ،واْلنة والنار ،وتفاصيل ذلك كله ،وغريه مما جاء ِف الكتاب العزيز وصحيح السنة ،وأورده
العلماء ِف مصنفاهتم االعتقادية ِف األبواب املتعقلة باإلميان باليوم اآلخر.
إال أن هناك مسألتني أساسيتني مها األصل األهم ِف هذا الباب ،جاء االستدالل العقلي عليهما
مؤكدا ِف القرآن والسنة مرة بعد مرة ،مها:
 -1إمكان البعث ِف ذاته ،وعدم امتناعه عقال ،ودخوله حتت قدرة هللا تعاىل الشاملة.
 -2وضرورة اْلزاء ،وامتناع انتفائه ،مبقتضى حكمة هللا التامة وعدله.
وكوهنما األهم ِف هذا الباب هو من حيث إثباهتما؛ واالستدالل هلما ،فإن غريمها من السمعيات
من ٍ
ِب عليهما ،أما من حيث اعتقادمها واإلميان هبما :فيستويان ِف ذلك مع سائر ما أخرب به الوحيان دون
تفصيل إىل َسعي مهم ،وعقلي أهم ،وهللا أعلم.
وِف هذا الفصل نعرض استدالل القرآن والسنة عقال هلذين األصلني من أصول اإلميان باليوم اآلخر،
وذلك ِف مبحثني:
األول :أدلة البعث.
الثاين :أدلة اْلزاء.

( )1انظر :صحيح مسلم ،كتاب اإلميان ،باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ،)47 ،46/1( ،...حديث رقم.)8( :
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املبحث األول

أدلـة إمـكان البعـث وقـدرة الـرب عليـه
()1

البعث ِف اللغة :اإلثارة ،يقال :بعثت الناقة إذا أثرهتا .
وِف االصطالح الشرعي :إثارة الناس من قبورهم يوم القيامة ،وإعادهتم بعد موهتم للحساب واْلزاء.
()2

واإلمكان هو عدم اقتضاء الشيء الوجود والعدم لذاته .

()3

أما القدرة فهي الصفة اليت متكن احلي من الفعل وتركه باإلرادة .
واملستدل عليه هنا أمران:
األول :إمكان البعث ِف ذاته ،وعدم امتناعه ،الثاين :قدرة الرب تعاىل عليه ،وهذا قدر زائد على جمرد
اإلمكان ،ويتطلب داللة مستقلة ،والقرآن استدل عقال على األمرين.
أما وجوب وقوع البعث ال حمالة؛ فإمنا يعلم من جهة السمع ،إذ غاية ما يدل عليه العقل ِف مثل هذا
اإلمكان وعدم االمتناع ،وإن كان ما سيأيت ِف املبحث الثاين من داللة العقل على ضرورة اْلزاء األخروي،
قد يدل على ذلك داللة التزام.
وإمنا قلنا :إن ذلك قد يدل دون قطع؛ ألن العقل ال مينع حصول اْلزاء دون البعث ،كأن يكون ِف
القبور ،أو الدنيا ،وإن كان السمع مينع ذلك.
وهللا -سبحانه وتعاىل -ملا بني ِف كتابه إمكان البعث عقال َل يكتف ببيان إمكانه ِف الذهن؛ فإن
ذلك غري كاف ِف حصول اإلمكان اخلارجي ،بل بني انتفاء امتناعه ِف اخلارج مبا نبه إليه من وجوده ،أو
وجود نظائره ،أو وجود ما هو أوىل بالوجود منه.
وذلك أن اإلمكان الذهين حقيقته :عدم العلم باالمتناع ،وهذا ال يستلزم العلم بإمكان وقوعه خارج
الذهن ،إذ قد يكون الشيء ممتنعا ِف اخلارج ولو لغريه ،وإن َل يعلم الذهن امتناعه ِف ذاته ،فيبقى الشيء
ِف الذهن غري معلوم االمتناع وال معلوم اإلمكان اخلارجي ،وهذا هو اإلمكان الذهين ،وهو غري كاف ِف
()4

إقامة الداللة على البعث ،وبذلك نعلم فضل طريقة القرآن على ما يذكره بعض املتكلمني  ،من إثبات
( )1انظر :مقاييس اللغة .266/1 :مادة (بعث).
( )2انظر :التعريفات للجرجاين :ص.36
( )3انظر :املرجع السابق :ص.173
( )4انظر مثال :احملصل للرازي :ص.339 ،338
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اإلمكان اخلارجي مبجرد اإلمكان الذهين وعدم العلم باالمتناع؛ ألنه كما يقولون :لو قدر وجوده َل يلزم
من ذلك حمال؛ فإن الشأن ِف هذه املقدمة ،فمن أين يعلم أنه ال يلزم من تقدير وجوده حمال؟ وال ينفع ما
حيتج به بعضهم بأنا ال نعلم امتناعه كما نعلم امتناع األمور الظاهر امتناعها ،كاجتماع النقيضني؛ فإن
القضايا تتفاوت ِف اْلالء واخلفا ء لتفاوت تصورها ،كما تتفاوت لتفاوت األذهان ،وذلك ال يقدح ِف
كوهنا ضرورية ،وال يوجب أن ما َل يظهر امتناعه يكون ممكنا؛ ألن الشيء قد يكون ممتنعا ألمور خفية
()1

الزمة له ،فما َل يعلم انتفاء تلك اللوازم ،أو عدم لزومها ال ميكن اْلزم بإمكانه .
والطرق اليت هبا يعلم اإلمكان اخلارجي للبعث ثالثة كما تقدم:
األول :إثبات إمكان البعث بداللة وقوعه.
الثاين :إثباته بداللة وقوع نظريه.
الثالث :إثباته بداللة وقوع ما يكون البعث أوىل بالوقوع منه.
وإىل هذه الطرق مرجع األدلة املستخدمة ِف الكتاب والسنة إلثبات البعث ،كما أن نظائر هذه
الطرق مستخدم إلثبات قدرة الرب -تبارك وتعاىل -على البعث واإلنشار.
والنصوص النقلية دلت على املطلبني معا لتالزمهما ،فما دل على اإلمكان دل على القدرة ،وما دل
على القدرة دل على اإلمكان.
وبالنظر ِف جمموع هذه النصوص جند أن األدلة العقلية املستخدمة إلثبات البعث والقدرة عليه تتمثل
()2

ِف األقيسة العقلية التالية :
 -1قياس اإلع ادة على البدء.
 -2قياس خلق السماوات واألرض ،وهذا واألول يرجعان إىل الطريق الثالث.
 -3قياس اإلعادة على إحياء األرض امليتة.
 -4قياس اإلعادة على إخراج النار من الشجر األخضر ،وهذا وسابقه يرجعان إىل الثاين.
 -5قياس اإلعادة األخروية على إحياء األموات ِف الدنيا ،وهذا يرجع إىل األول.
 -6قياس اإلعادة على إمناء األحياء بعد هزاهلم.
ولنفصل القول على كل من هذه األقيسة.
 -1قياس اْلعادة على البدء.
( )1انظر :درء تعارض العقل والنقل ،32-30/1 :ومنهاج السنة ،370/1 :وما بعدها ،والرد على املنطقيني :ص،318
وما بعدها ،وجمموع الفتاوى.300-298/3 :
( )2انظر :اإلتقان للسيوطي ،136/2 :والرد على املنطقيني البن تيمية :ص ،322-318وأضواء البيان للشنقيطي:
 ،204 ،203/3وتفسري الرازي.18- 16/17 :
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قياس اإلعادة على البدء هو من قياس األوىل ،الذي تقدم استخدامه ِف اإلل هيات ،وقد جاء
استخدامه ِف القرآن ِف الداللة على البعث ِف كثري من املواضع ،كما ِف قوله تعاىل﴿ :وهو الم يذي ي ْبدأ
اخل ْلق مثم يعييده وهو أهون علي يه وله الْمثل ْاألعلى يِف ال مسماو ي
ات و ْاأل ْر ي
احل يكيم﴾ [الروم،]27 :
ض وهو الْع يزيز ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
وقوله تعاىلْ ﴿ :حنن قد ْمرنا ب ْي نكم الْم ْوت وما ْحنن يمب ْسبوقيني * على أ ْن ن ب يدل أ ْمثالك ْم ون ْن يشئك ْم يِف ما ال
ت ْعلمون * ولق ْد علي ْمتم النم ْشأة ْاألوىل ف ل ْوال تذ مكرون﴾ [الواقعة ،]62-60 :وقوله تعاىل﴿ :كما بدأك ْم
()1
ت عودون﴾ [األعراف ،]29 :على أرجح األقوال ِف تفسريها  ،وقوله تعاىل﴿ :يا أي ها النماس إي ْن كْنت ْم يِف
ب يمن الْب ع ي
ث فيإنما خل ْقناكم يمن ت ر ٍ
ريْ ٍ
ضغ ٍة خملمق ٍة وغ ْيري خملمق ٍة لينب يني لك ْم
اب مثم يم ْن نطْف ٍة مثم يم ْن علق ٍة مثم يم ْن م ْ
ْ
ْ ْ
ون يقر يِف ْاأل ْرح يام ما نشاء إيىل أج ٍل مسمى مثم َنْ يرجك ْم يط ْفال مثم ليتْب لغوا أش مدك ْم ويمْنك ْم م ْن ي ت و مىف ويمْنك ْم م ْن
ي
ي
ي ي ي
ت
ي رد إيىل أ ْرذ يل الْعم ير لكْيال ي ْعلم م ْن ب ْعد ع ْل ٍم شْيئا وت رى ْاأل ْرض هامدة فيإذا أنْزلْنا علْي ها الْماء ْاهت مز ْ
ت ورب ْ
احلق وأنمه ْحييي الْم ْوتى وأنمه على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير * وأ من
ت يم ْن ك يل زْو ٍج هبي ٍ
اَّلل هو ْ
يج * ذليك بيأ من م
وأنْبت ْ
اَّلل ي ْب عث م ْن يِف الْقبوير﴾ [احلج.]7-5 :
ال مساعة آتييةٌ ال ريْب فييها وأ من م
ومثل هذا ِف القرآن كثري.

يقول الشنقيطي -رمحه هللا( :-وألجل قوة داللة هذا الربهان املذكور على البعث بني -جل وعال-
أن من أنكر البعث فهو ناس لإلجياد األول ،كقوله تعاىل﴿ :وضرب لنا مثال ون يسي خ ْلقه﴾ [يس:
()2

 )...]78إخل .
ونظري هذا االستدالل ِف السنة ما رواه البخاري بسنده عن أيب هريرة وابن عباس -رضي هللا عنهم-
عن النب  قال> :يقول هللا تعاىل :شتمين ابن آدم ،وما ينبغي له ذلك ،وكذبين ابن آدم ،وما ينبغي له
ذلك ،فأما شتمه إياي فقوله :إين اختذت ولدا ،وأنا األحد الصمدَ ،ل ألد وَل أولد ،وَل يكن يل كفوا أحد،
()3

وأما تكذيبه إياي فقوله :لن يعيدين كما بدأين ،وليس أول اخللق بأهون علي من إعادته< .
ووجه هذا الدليل أن املنكرين للبعث ال ينازعون ِف أن هللا تعاىل خيلق ِف الدنيا أناسا أمثاهلم ،فهذا
واقع مشاهد وحمسوس؛ فإن هللا تعاىل خيلق قرنا بعد قرن وخيلق الولد من الوالدين ،وهذه هي النشأة األوىل
اليت قد علموها.
فالنشأة األخرى اليت أنكروها نظري هذه اليت علموها ،فما مستند اإلنكار؟

()4

.

( )1انظر :جامع البيان البن جرير الطربي ،158/8 :وتفسري القرآن العظيم البن كثري.234 ،233/2 :
( )2أضواء البيان.20 ،19/5 :
( )3الصحيح ،كتاب التفسري باب تفسري سورة اإلخالص ،)1903/4( ،حديث رقم.)4690( :
( )4انظر :الفتاوى ،252 ،251/17 :وإعالم املوقعني.188/1 :
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وهذه الداللة ظاهرة على كل من اإلمكان والقدرة ،ومن استخدامها ِف القدرة قوله تعاىل لزكريا -عليه
السالم﴿ :-وق ْد خل ْقتك يم ْن ق ْبل وَلْ تك شْيئا﴾ [مرمي .]9 :ومن اآليات اليت حتمل هذه الداللة :قوله
اخل ْل يق ْاأل مويل ب ْل ه ْم يِف لْب ٍ
س يم ْن خ ْل ٍق ج يديد﴾ [ق .]15 :وحول هذه اآلية حبث ،فقد
تعاىل﴿ :أف عيينا بي ْ
أخطأ بعض املتكلمني خطأ فاحشا ِف فهم اآلية ،جمره إىل التجرؤ على حجيتها ،ووصفها بأهنا غري
()1
مفحمة ،وليس فيها فلج للخصم .
وذلك أنه زعم أن موطن الوهن ِف هذه احلجة ،الذي أنزهلا عن رتبة اليقني ،أنه ليس من أنكر احلشر
وظاهر أن هذا االعرتاض مبين على أن املذكور ِف اآلية :هو
ينكر اإلعياء ،فكيف حيتج عليه بانتفائه؟
ٌ
اإلعياء الذي هو النصب واللغوب ،وأن املعىن :إذا كنا ما تعبنا ِف اخللق األول ،فكيف نتعب ِف الثاين؟
وهذا فهم ساذج لآلية ،فإن العيي املذكور فيها ليس هو اإلعياء قطعا ،وإمنا هو من قول العرب :عي
وعيي بأمره إذا َل يهتد لوجهته ،فالعي باألمر يكون عاجزا عنه ،مثل أن ال يدري ما يفعل فيه ،فجاء ِف
اآلية نفي ذلك عن هللا تعاىل ِف صيغة االستفهام املتضمن لإلنكار ،وأن ذلك معلوم لدى املخاطب ،فقوله
اخل ْل يق ْاأل مويل﴾ معناه :أفلم نكن عاملني مبا نصنع فيه وال قادرين عليه ،أم خلقناه بعلمنا
تعاىل﴿ :أف عيينا بي ْ
اَّلل الم يذي خلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض وَلْ ي ْعي يخب ْل يق يه من بيق ياد ٍر
وقدرتنا؟ وهذا نظري قوله تعاىل﴿ :أوَلْ ي رْوا أ من م
()2
على أ ْن ْحييي الْم ْوتى﴾ [ األحقاف. ]33 :
 -2قياس اْلعـادة على ما هو أبـلغ منها.

قياس اإلعادة على ما هو أبلغ منها من قياس األوىل ،واملقصود أن إمكان خلق األعظم والقدرة عليه

داالن على حصول ذلك فيما هو دونه ،وال شك أن خلق السماوات واألرض أعظم من خلق البشر ،كما
دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :خل ْلق ال مسماو ي
ماس ول يك من أ ْكث ر الن ي
ض أ ْكب ر يم ْن خ ْل يق الن ي
ات و ْاأل ْر ي
ماس ال

ي ْعلمون﴾ [غافر .]57 :وقد كثر ِف القرآن االستدالل بالقدرة على خلقهما على القدرة على ما دوهنما،
كما ِف قوله تعاىل ِف رده على أيب بن خلف وأمثاله من املكذبني بالبعث﴿ :أوليس الم يذي خلق ال مسماو ي
ات
ْ
ي
اخل مالق الْعليم﴾ [يس،]81 :
و ْاأل ْرض بيق ياد ٍر على أ ْن خيْلق يمثْ له ْم﴾ ،أي :مثل هؤالء البشر؟ ﴿ب لى وهو ْ
اَّلل الم يذي خلق ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض ق يادٌر على أ ْن خيْلق يمثْ له ْم وجعل هل ْم
وكما ِف قوله تعاىل﴿ :أوَلْ ي رْوا أ من م
اَّلل الم يذي خلق
أجال ال ريْب في ييه فأىب الظماليمون إيمال كفورا﴾ [اإلسراء ،]99 :وقوله﴿ :أوَلْ ي رْوا أ من م
ال مسماو ي
ات و ْاأل ْرض وَلْ ي ْعي يخب ْل يق يه من بيق ياد ٍر على أ ْن ْحييي الْم ْوتى ب لى إينمه على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾
[األحقاف ،]33 :وقد تقدم تقرير داللة هذه اآليات.

( )1ذكره شيخ اإلسالم عن إلكيا اهلراسي ،انظر :درء التعارض ،380/7 :وما بعدها.
( )2انظر :درء تعارض العقل والنقل البن تيمية ،380/7 :وما بعدها.
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اَّلل الم يذي رفع ال مسماو ي
ات بيغ ْيري عم ٍد ت رْون ها مثم
ومن اإلشارات اللطيفة إىل هذه الداللة قوله تعاىل ﴿ :م
صل ْاآلي ي
است وى على الْعر يش وس مخر الشممس والْقمر كلٌّ جي يري يألج ٍل مسمى يدبير ْاألمر ي ف ي
ات لعلمك ْم بيليق ياء
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ي
ربيك ْم توقنون﴾ [الرعد .]2 :والشاهد من هذه اآلية آخرها كما هو ظاهر ،وقد قال الرازي بعد تفسريها:
(اعلم أن الدالئل املذكورة كما تدل على وجود الصانع احلكيم فهي أيضا تدل على صحة القول باحلشر
والنشر؛ ألن من قدر على خلق هذه األشياء وتدبريها على عظمتها وكثرهتا فألن يقدر على احلشر والنشر
()1

كان أوىل) .
ومما يدخل ِف هذا الضرب من االستدالل على البعث قوله تعاىل ِف رده على املنكرين لما قالوا:
﴿أئيذا كنما يعظاما ورفاتا أئينما لمْب عوثون خ ْلقا ج يديدا * ق ْل كونوا يحجارة أ ْو ح يديدا * أ ْو خ ْلقا يممما يكْب ر يِف
صدويرك ْم فسي قولون م ْن يعييدنا ق يل الم يذي فطرك ْم أ مول ممرٍة فسي ْنغيضون إيلْيك رءوسه ْم وي قولون مىت هو ق ْل
عسى أ ْن يكون ق يريبا﴾ [اإلسراء.]51-49 :
قال ابن القيم( :مضمون الدليل :إنكم مربوبون خملوقون مقهورون على ما يشاء خالقكم ،وأنتم ال
تقدرون على تغيري أحوالكم من خلقة إىل خلقة ال تقبل االضمحالل ،كاحلجارة واحلديد ،ومع ذلك فلو
كنتم على هذه اخللقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدريت ومشيئيت ،وَل تسبقوين وَل تفوتوين،
كما يقول القائل ملن هو ِف قبضته :اصعد إىل السماء فإين الحقك ،أي :لو صعدت إىل السماء حلقتك.
وعلى هذا فمعىن اآلية :لو كنتم حجارة أو حديدا أو أعظم خلقا من ذلك ملا أعجزمتوين وملا
ف تموين ...وهذا من أبلغ الرباهني القاطعة اليت ال تعرض فيها شبهة البتة ،بل ال جتد العقول السليمة عن
()2

اإلذعان واالنقياد هلا بدا) .
 -3قياس اْلعـادة على إحيـاء األرض امليتة.

قياس اإلع ادة على إحياء األرض امليتة هو من باب االستدالل على البعث بنظريه ِف قدرة هللا تعاىل،
وذكره ِف القرآن كثري جدا.
يقول ابن القيم( :وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل ِف كتابه مرارا؛ لصحة مقدماته ووضوح داللته،
وقرب تناوله ،وبعده من كل معارضة وشبهة ،وجعله تبصرة وذكرى ،كما قال تعاىل﴿ :و ْاأل ْرض مد ْدناها
()3
ي
ي
ي ي
ي
يج * ت ب ي
صرة ويذ ْكرى ليك يل عْب ٍد مني ٍ
يب﴾ [ق. )]8 ،7 :
وألْقْي نا فيها رواسي وأنْبْت نا فيها م ْن ك يل زْو ٍج هب ٍ ْ
ومن مواضع ذكره ِف القرآن قوله تعاىل﴿ :وهو الم يذي ي ْريسل ي
الرياح ب ْشرا ب ْني يد ْي ر ْمحتي يه ح مىت إيذا
( )1مفاتيح الغيب.234/18 :
( )2إعالم املوقعني ،192 ،191/1 :وانظر الصواعق املرسلة 478/2 :وما بعدها.
( )3إعالم املوقعني.194 ،193/1 :
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ت فأنْزلْنا بييه الْماء فأخرجنا بييه يمن ك يل الثممر ي
أق لمت سحابا ثيقاال س ْقناه ليب ل ٍد مي ٍ
ات كذليك َنْريج الْم ْوتى
ْ
ْ ْ
ْ
لعلمك ْم تذ مكرون﴾ [األعراف.]57 :
ي
يي
ي
ت إي من
ومنها قوله تعاىل﴿ :وم ْن آياته أنمك ت رى ْاأل ْرض خاشعة فيإذا أنْزلْنا علْي ها الْماء ْاهت مز ْ
ت ورب ْ
الم يذي أ ْحياها لم ْحيي الْم ْوتى إينمه على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾ [فصلت.]39 :
قال ابن القيم( :فدل سبحانه مبا أراهم من اإلحياء الذي حتققوه وشاهدوه على اإلحياء الذي
استبعدوه ،وذلك قياس إحياء على إحياء ،واعتبار الشيء بنظريه ،والعلة املوجبة :هي عموم قدرته سبحانه،
()1

وكمال حكمته ،وإحياء األرض دليل العلة) .
احلي يمن الْمي ي
احل يي و ْحييي ْاأل ْرض ب ْعد م ْويهتا وكذليك
ت وخيْريج الْميت يمن ْ
ومنها قوله تعاىل﴿ :خيْريج ْ م
ختْرجون﴾ [الروم.]19 :
قال ابن القيم( :فدل بالنظري على النظري ،وقرب أحدمها من اآلخر جدا بلفظ اإلخراج .أي :خيرجون
()2

من األرض أحياء ،كما خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي) .
()3

ومواضع ذكر هذا الدليل ِف القرآن كثرية جدا كما أسلفنا .
وأما ما ذكره ِف السنة فقد جاء ِف حديث لقيط بن عامر - وهو حديث طويل ،-جاء فيه:
>فقلت :يا رسول هللا ،كيف جيمعنا بعدما متزقنا الرياح والبلى والسباع؟ قال :أنبئك مبثل ذلك ِف

آالء

()4

هللا تعاىل ،األرض أشرفت عليها وهي مدرة

()5

بالية ،فقلت :ال حتيا أبدا ،مث أرسل ربك عليها
()6

السماء ،فلم تلبث عنك إال أياما حىت أشرفت عليها وهي مشربة

واحدة ،ولعمرو إل هك هلو أقدر على
()7

أن جيمعكم من املاء ،على أن جيمع نبات األرض ،فتخرجون من األصواء ومن مصارعكم ،فتنظرون إليه
( )1إعالم املوقعني.186/1 :
( )2إعالم املوقعني.186/1 :
( )3انظر :مثال هذه املواضع :البقرة ،164 :النحل ،65 :الروم ،50 :فاطر ،9 :الزخرف ،11 :اْلاثية.5 :
( )4آالء :كذا ِف السنة ،وِف منال الطالب ِف شرح طوال الغائب الغرائب ص 238أورد الرواية وشرحها على أهناِ( :ف
إل هللا) وأن معناهاِ :ف إل هية هللا وقدرته ،وهي أنسب للسياق من (آالء) اليت معناها :نعم هللا ،واحدهتا :أىل إىل.
انظر :هتذيب اللغة لألزهري.430/15 :
( )5قوله( :مدرة) :واحدة املدر ،وهو الطني والرتاب.
( )6قوله( :مشربة) :وقع ِف منال الطالب (ش ْربة) مبعىن :املرة من الشرب ،وإن فتحت الراء ،فمعناها أن املاء قد غمر
األرض حىت صارت كحوض النخلة( ،ومشربة) هنا هي على هذا املعىن الثاين.
( )7قوله( :األصواء) هي القبور ،واحدها (صوى) ،وواحد هذه :صوة ،وهي األعالم املنصوبة على األرض ،أو هي املكان
املرتفع فيه غلظ .انظر :هذا الشرح ِف منال الطالب البن األثري :ص .239 ،238وزاد املعاد.681-678/3 :
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()1

وينظر إليكم. <...
وروى أبو داود الطيالسي بسنده عن أيب رزين العقيلي قال :قلت :يا رسول هللا ،كيف حييي هللا
املوتى؟ قال> :أما مررت بوادي ممحل ،مث مررت به خضرا؟< قال :بلى .قال> :فكذلك النشور< أو
()2

قال> :كذلك حييي هللا املوتى< .
 -4قياس اْلعادة على إخراج النار من الشجر األخـضر.

قياس اإلع ادة على إخراج النار من الشجر األخضر من باب قياس اإلعادة على نظريها ِف قدرة هللا
ي ي
ي ي
يم﴾
تعاىل ،بل على ما هو أبلغ منها ،وقد رد هللا تعاىل بذلك على من قال﴿ :م ْن ْحي ي الْعظام وهي رم ٌ
[يس ]78 :وهذا -كما يقول شيخ اإلسالم( -استفهام إنكار متضمن للنفي ،أي :ال أحد حييي العظام
وهي رميم؛ فإن كوهنا رميما مينع عنده إحياءها ملصريها إىل حال اليبس والربودة املنافية للحياة ،اليت مبناها
على احلرارة والرطوبة ...فبني هللا تعاىل إمكان إحيائها ببيان ما هو أبعد من ذلك وقدرته عليه ،فقال﴿ :ق ْل
ٍ ي
ي مي
ي
ٍ
يم﴾ [يس ،]80 ،79 :فبني أنه أخرج النار احلارة اليابسة
ْحي يها الذي أنْشأها أ مول ممرة وهو بك يل خ ْلق عل ٌ
من البارد الرطب ،وذلك أبلغ ِف املنافاة؛ ألن اجتماع احلرارة والرطوبة أيسر من اجتماع احلرارة واليبوسة ،إذ
الرطوبة تقبل من االنفعال ما ال تقبله اليبوسة ،وهلذا كان تسخني اهلواء واملاء أيسر من تسخني الرتاب،
وإن كانت النار نفسها حارة يابسة؛ فإهنا جسم بسيط ،واليبس ضد الرطوبة ،والرطوبة يعىن هبا البلة كرطوبة
املاء ،ويعىن هبا سرعة االنفعال ،فيدخل ِف ذلك اهلواء ،فكذلك يعىن باليبس عدم البلة ،فتكون النار
يابسة ،ويراد باليبس بطء الشكل واالنفعال ،فيكون الرتاب يابسا دون النار ،فالرتاب ِف اليبس باملعنيني
()3

خبالف النار ،لكن احليوان الذي فيه حرارة ورطوبة يكون من العناصر الثالثة :الرتاب واملاء واهلواء  ،وأما
اْلزء الناري فللناس فيه قوالن :قيل :فيه حرارة نارية ،وإن َل يكن ِف جزء من النار ،وقيل :بل فيه جزء من
النار ،وعلى كل تقدير فتكون احليوان من العناصر أوىل باإلمكان من تكون النار من الشجر األخضر،

( )1سبق خترجيه.
( )2املسند :ص ،147برقم ( ،)1089وأخرجه أمحد ِف املسند ،12 ،11/4 :والطرباين ِف الكبري ،208/19 :وقال
اهليثمي ِف اجملمع ( :)85/1رجاله موثقون ،وحسنه األلباين ِف صحيح اْلامع 284/1 :برقم ( ،)1334وأخرجه
ابن أيب عاصم ِف السنة :ص 290برقم ( )639وقال األلباين :إسناده ضعيف .وأبو رزين العقيلي راوي هذا
احلديث هو نفسه لقيط بن عامر بن املنتفق بن عامر بن عقيل بن عامر وافد بين املنتفق ،الصحايب الذي روى
احلديث السابق .انظر :اإلصابة.311/3 :
( )3الظاهر أنه يقصد اْلوامد والسوائل والغازات عموما ،ال خصوص الرتاب واملاء واهلواء املعروفة ،بداللة قوله قبل ذلك
( ...تسخني اهلواء واملاء أيسر من تسخني الرتاب) ،وعلى كل فهو ال يقصد بالعناصر املصطلح املستخدم حديثا
ِف علم الكيمياء ،فال يعرتض عليه بأن من السذاجة حصرها ِف ثالثة أو أربعة ،بعدما اكتشف منها حديثا.
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()1

فالقادر على أن خيلق من الشجر األخضر نارا أوىل بالقدرة أن خيلق من الرتاب حيوانا؛ فإن هذا معتاد) .
وقال أبو احلسن األشعري معلقا على هذه اآلية( :فدهلم مبا يشاهدونه من جعله النار من العفار
واملرخ -ومها شجرتان خضراوان إذا حكت إحدامها باألخرى بتحريك الريح هلما اشتعل النار فيهما -على
()2

جواز إعادته احلياة ِف العظام النخرة ،واْللود املمزقة) .
وقد نبه ابن عاشور ِف تفسريه إىل أنه ليس املراد من وصف الشجر ِف اآلية باخلضرة اللون( ،وإمنا
املراد الزمه وهو الرطوبة؛ ألن الشجر أخضر اللون ما دام حيا ،فإذا جف وزالت منه احلياة استحال لونه
()3

إىل الغربة ،فصارت اخلضرة كناية عن رطوبة النبت وحياته) .
وِف دليل اآلية -كما يقول ابن القيم( :-جواب عن شبهة من قال من منكري املعاد :املوت بارد
يابس ،واحلياة طبعها الرطوبة واحلرارة ،فإذا حل املوت باْلسم َل ميكن أن حتل فيه احلياة بعد ذلك؛ لتضاد
ما بينهما ،وهذه شبهة تليق بعقول املكذبني الذين ال َسع هلم وال عقل؛ فإن احلياة ال جتامع املوت ِف احملل
وطب عها ارتفع املوت وطبعه ،وهذا الشجر األخضر طبعه
الواحد ليلزم ما قالوا ،بل إذا أوجد هللا فيه احلياة ْ
()4

الرطوبة والربودة ،خترج منه النار احلارة اليابسة) .

 -5قياس اْلعـادة األخرويـة على إحياء األموات ِف الدنيا.

قياس اإلعادة األخروية على إحياء األموات ِف الدنيا هو استدالل على إمكان الشيء بوقوعه فعال،

وقد نبه هللا تعاىل إىل هذا ِف مواضع كثرية من كتابه ،وِف سورة البقرة وحدها تكرر ذكر هذا الربهان ست
مرات.
اَّللي وكْنت ْم أ ْمواتا فأ ْحياك ْم مثم ميييتك ْم مثم ْحيييك ْم مثم إيلْي يه ت ْرجعون﴾ [البقرة:
قال تعاىل﴿ :كْيف تكْفرون بي م
.]28
صي
اعقة وأنْت ْم ت ْنظرون
وقال تعاىل ﴿وإي ْذ ق ْلت ْم يا موسى ل ْن ن ْؤيمن لك ح مىت ن رى م
اَّلل ج ْهرة فأخذتْكم ال م
* مثم ب عثْ ناك ْم يم ْن ب ْع يد م ْوتيك ْم لعلمك ْم ت ْشكرون﴾ [البقرة.]56 ،55 :
اض يربوه بيب ع ي
ضه ا
وقال تعاىل﴿ :وإي ْذ ق ت ْلت ْم ن ْفسا فا مدارأْ ْت فييها و م
يج ما كْنت ْم تكْتمون * ف ق ْلنا ْ
ْ
اَّلل خمْر ٌ
اَّلل الْم ْوتى وي يريك ْم آياتييه لعلمك ْم ت ْع يقلون﴾ [البقرة.]73 ،72 :
كذليك ْحييي م
وف حذر الْمو ي
اَّلل موتوا مثم
ت ف قال هلم م
وقال تعاىل﴿ :أَلْ ت ر إيىل الم يذين خرجوا يم ْن يديا يريه ْم وه ْم أل ٌ
ْ
( )1درء تعارض العقل والنقل[ 34 ،33/1 :بتصرف].
( )2رسالة إىل أهل الثغر :ص.161 ،160
( )3التحرير والتنوير.77/23 :
( )4إعالم املوقعني ،190 ،189/1 :وانظر الصواعق املرسلة.475/2 :
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ماس ول يك من أ ْكث ر الن ي
ض ٍل على الن ي
ماس ال ي ْشكرون﴾ [البقرة.]243 :
أ ْحياه ْم إي من م
اَّلل لذو ف ْ
وقال تعاىل﴿ :أو كالم يذي ممر على ق ري ٍة ويهي خا يويةٌ على عر ي
اَّلل ب ْعد م ْويهتا
وشها قال أ مىن ْحييي ه يذ يه م
ْ
ْ
ٍ
ي
اَّلل يمئة ع ٍام مثم ب عثه قال ك ْم لبيثْت قال لبيثْت ي ْوما أ ْو ب ْعض ي ْوم قال ب ْل لبيثْت مئة ع ٍام فانْظ ْر إيىل
فأماته م
طع يامك وشرابيك َلْ ي تسن ْمه وانْظ ْر إيىل يمحا يرك ولين ْجعلك آية ليلن ي
ماس وانْظ ْر إيىل الْعيظ يام كْيف ن ْن يشزها مثم نكْسوها
اَّلل على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾ [البقرة.]259 :
حلْما ف ل مما ت ب مني له قال أ ْعلم أ من م
وقال تعاىل﴿ :وإي ْذ قال إيبْر ياهيم ر يب أيريين كْيف ْحتيي الْم ْوتى قال أوَلْ ت ْؤيم ْن قال ب لى ول يك ْن لييطْمئي من
ي
اجع ْل على ك يل جب ٍل يمْن ه من ج ْزءا مثم ْادعه من يأْتيينك س ْعيا
ق ْليب قال فخ ْذ أ ْرب عة من الطمْيري فص ْره من إيلْيك مثم ْ
ي
يم﴾ [البقرة.]260 :
و ْاعل ْم أ من م
اَّلل ع يز ٌيز حك ٌ
وسيأيت التعليق على بعضها.

وإذا ثبت أن اإلحياء بعد املوت والبلى واقع فعال ولو مرة واحدة ،فإن هذا ٍ
كاف ِف الداللة القاطعة
على إمكانه ،وقدرة الرب تعاىل عليه؛ ألن من أحيا نفسا واحدة بعد موهتا فهو قادر على إحياء مجيع
()1
سوي
النفوس ،كما قال تعاىل﴿ :ما خ ْلقك ْم وال ب ْعثك ْم إيمال كن ْف ٍ
احدةٍ﴾ [لقمان. ]28 :
وال يضر هذه الداللة كوهنا متوقفة على ثبوت اخلرب بوقوع ذلك ،وقد تقدم التنبيه على مثل هذا،
وحجيتها على من َل حيضرها أو يشاهدها.
وقد تواترت األخبار مبا ال جمال معه للشك ِف وقوع ما أخرب عنه القرآن من قصص الذين أحياهم هللا
ِف الدنيا بعد موهتم ،كما ِف قصة القتيل الذي ضرب ببعض البقرة ،والذين خرجوا من ديارهم حذر املوت،
وأصحاب الكهف ،وغريهم ممن تواترت أخبارهم وتناقلتها األمم قرنا بعد قرن.
وهذه أمثلة ما ذكره هللا تعاىل من داللة هذه القصص على البعث:

* يقول هللا -جل وعالِ -ف بيان داللة قصة أصحاب الكهف على البعث﴿ :وكذليك أ ْعث ْرنا علْي يه ْم
اَّللي ح ٌّق وأ من ال مساعة ال ريْب فييها﴾ [الكهف ،]21 :فبني أن احلكمة من إطالع الناس
ليي ْعلموا أ من و ْعد م
()2
على خربهم أن يدركوا حقيقة البعث ،وقدرة هللا تعاىل عليه .
وقد يقال :إن الضرب على آذاهنم سنني عددا ال يعين إماتتهم ،فهم كانوا أحياء وإن َل يكن هلم
إدراك ،فال يستدل بقصتهم على البعث.
واْلواب :أن السياق صريح ِف االستدالل بقصتهم على البعث ،أما وجه ذلك مع كوهنم ليسوا
مبيتني ،فاحلال اليت لبثوا عليها ِف كهفهم ثالث مائة سنني تأخذ حكم املوت دون شك ،فهي نوع وفاة

( )1انظر :أضواء البيان للشنقيطي.204/3 :
( )2انظر :تفسري الرازي.105/21 :
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ي
ي
ت يِف من يامها
مثله ،ومثل النوم ،كما دل على ذلك قوله تعاىل ﴿ :م
اَّلل ي ت و مىف ْاألنْفس حني م ْوهتا والمييت َلْ مت ْ
ف يم يسك المييت قضى علي ها الْموت وي ريسل ْاألخرى إيىل أج ٍل مسمى إي من يِف ذليك آلي ٍ
ات ليق ْوٍم ي ت ف مكرون﴾
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
[الزمر.]42 :
()1

فإذا كان اإلرسال من الوفاة الصغرى دليال على البعث  ،فال شك أن بعث أصحاب الكهف من
رقدهتم أوىل بالداللة عليه.

ومع ما ِف قصتهم من اآليات العظيمة الدالة على قدرة هللا تعاىل فقد قال عنهم﴿ :أ ْم ح يسْبت أ من
صحاب الْك ْه ي
ف والمرقيي يم كانوا يم ْن آياتينا عجبا﴾ [الكهف ،]9 :أي :ليسوا أعجب من آيات هللا ،بل من
أْ
()2
آيات هللا تعاىل ما هو أعجب من ذلك .
* يقول هللا تعاىل ِف قصة عزيز﴿ :أو كالم يذي ممر على ق ري ٍة ويهي خا يويةٌ على عر ي
وشها قال أ مىن ْحييي
ْ
ْ
ٍ
ي
اَّلل يمئة ع ٍام مثم ب عثه قال ك ْم لبيثْت قال لبيثْت ي ْوما أ ْو ب ْعض ي ْوم قال ب ْل لبيثْت مئة
اَّلل ب ْعد م ْويهتا فأماته م
ه يذ يه م
ي ي ( )4
ع ٍام فانْظ ْر إيىل طع يامك وشرابيك َلْ ي تسن ْمه( )3وانْظ ْر إيىل يمحا يرك ولين ْجعلك آية ليلن ي
ماس وانْظ ْر إيىل الْعظام
()5
اَّلل على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾ [البقرة.]259 :
كْيف ن ْن يشزها مثم نكْسوها حلْما ف ل مما ت ب مني له قال أ ْعلم أ من م
وقوله تعاىل﴿ :ولين ْجعلك آية ليلن ي
ماس﴾ فيه بيان احلكمة والعلة فيما فعل به من اإلماتة واإلحياء ،وهو
أن تكون قصته عالمة ظاهرة للناس على قدرة هللا تعاىل على البعث ،بعد أن كان ما فعل به جوابا على
اَّلل ب ْعد م ْويهتا﴾.
تساؤله﴿ :أ مىن ْحييي ه يذهي م
يقول الشيخ عبد الرمحن الدوسري -رمحه هللا تعاىل( :-أما كون ما رأى آية له فظاهر واضح ،وأما
كونه آية للناس فهو أن علمهم حبادثته من أكرب اآليات اليت تكون حجة على من عرفه من ولده وقومه،
()6

ممن علم موته وإحياء هللا له بعد مائة سنة ،وعلى من بعث إليه إن كان نبيا ،وهللا أعلم) .
( )1انظر :تفسري البغوي.81/4 :
( )2انظر :تفسري ابن جرير الطربي ،197/15 :وتفسري الرازي.83 ،82 ،81/21 :
( )3أيَ :ل تغريه السنون .معاين القرآن للفراء ،172/1 :وجماز القرآن أليب عبيدة.80/1 :
( )4العظام :قيل :املقصود عظام الرجل ،وقيل :عظام احلمار ،ورجح ابن جرير أن املراد عظام نفسه ومحاره ،وعلى هذا
قيل :إن أول ما أحيا هللا فيه بصره لريى بعينه كيف يؤلف هللا تعاىل عظامه ويكسوها حلما ،وال يلزم هذا إن َل يرد
به خرب صحيح؛ فإن العربة حاصلة من نظره إىل نفسه ومحاره على كل حال ،سواء بعد إحيائهما أو أثناءه ،وهللا
أعلم .انظر :تفسري الطربي.42/3 :
( )5وقرئت( :ننشرها) من اإلنشار مبعىن اإلحياء ،انظر :السبعة ،189 :أما اإلنشاز :فهو نقلها من موضع إىل موضع،
أي :جنمعها ونؤلف بينها .وانظر :معاين القرآن للفراء ،172/1 :وجماز القرآن أليب عبيدة.80/1 :
( )6صفوة اآلثار واملفاهيم.476/3 :
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اَّلل على ك يل ش ْي ٍء ق يد ٌير﴾ استدالل منه بالشيء على نظريه ،وعلى ما هو
وِف قوله تعاىل﴿ :أ ْعلم أ من م

دونه ِف القدرة؛ فإنه اعترب مما رأى ،وتوصل إىل اليقني التام بأن من قدر على إحياء العظام وهي رميم،
وتأليف بعضها إىل بعض ،وكسوها باللحم ،أنه ذو قدرة عامة شاملة ،ال يعجزه شيء مهما عظم وكرب،
ومهما دق ولطف.

* يقول -تبارك وتعاىل﴿ :-كيف تكْفرون بي مي
اَّلل وكْنت ْم أ ْمواتا فأ ْحياك ْم مثم ميييتك ْم مثم ْحيييك ْم مثم إيلْي يه
ْ
ت ْرجعون﴾ [البقرة ،]28 :ومن مجلة الكفر املستنكر هبذا االستفهام إنكار البعث.

وقد ذكر هللا تعاىل ِف هذه اآلية أربعة أمور ،ثالثة منها مشهودة ،والرابع موعود به ،وما هو إال طور
()1

منها ،فالذي أحياكم بعد أن كنتم أمواتا ِف النطف ،ما الذي يعجزه عن إحيائكم بعدما مييتكم .
 -6قياس اْلعـادة على إَّناء األحياء بعد هزاهلم.

هذا القياس ذكره الرازي ِف تفسريه ،وجعله مشارا إليه بقوله تعاىل﴿ :ون ْن يشئك ْم يِف ما ال ت ْعلمون﴾
[الواقعة.]61 :
ومفاده (أن كل واحد منا جيد من نفسه الزيادة ِف النمو بسبب السمن ،والنقص والذبول بسبب
اهلزال ،مث إنه قد يعود إىل حاله األوىل بالسمنة .وإذا ثبت هذا فنقول :ما جاز تكون بعضه َل ميتنع أيضا
()2

تكون كله ،وملا ثبت ذلك ظهر أن اإلعادة غري ممتنعة) .
وال خيلو هذا االستنباط من تكلف ،والذي يظهر أن املقصود باإلنشاء ِف اآلية النشأة اآلخرة ،ال ما
يتعلق بالدنيا من التخليق واإلمناء واهلزال الذي ذكره الرازي ،بدليل قوله تعاىل بعدها﴿ :ولق ْد علي ْمتم النم ْشأة
ْاألوىل﴾.

( )1انظر :بدائع الفوائد البن القيم.137/4 :
( )2تفسري الرازي[ 16/17 :بتصرف يسري].
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املبحث الثاين
أدلة اجلـزاء

اْلزاء األخروي واجب مبقتضى خرب األنبياء واملرسلني ،كما أنه معلوم مبقتضى داللة حكمة هللا تعاىل
وعدله ،وتنزهه عن الظلم والعبث ،وهذا كما يعلم بالسمع ،فهو أيضا يعلم ضرورة من طريق العقل ،كما
سيتبني من عرض األدلة إن شاء هللا تعاىل.

ومما يدل على وجوبه مفهوم قوله تعاىل﴿ :وحر ٌام على ق ْري ٍة أ ْهلكْناها أنمه ْم ال ي ْريجعون﴾ [األنبياء:
.]95
قال ابن عطية ِف تفسريها( :ويتجه ِف اآلية معىن يض ْمنه وعيد بني ،وذلك أنه ذكر من عمل صاحلا
وهو مؤمن ،مث عاد إىل ذكر الكفرة الذين يمن كفرهم ومعتقدهم أهنم ال حيشرون إىل رب ،وال يرجعون إىل
معاد ،فهم يظنون بذلك أنه ال عقاب يناهلم ،فجاءت اآلية مكذبة لظن هؤالء ،أي :وميتنع على الكفرة
املهلكني أهنم ال يرجعون ،بل هم راجعون إىل عقاب هللا وأليم عذابه ،فتكون ﴿ال﴾ على باهبا ،واحلرام
()1
على بابه ،وكذلك احليْرم ،فتأمله) .
()2
وليس هذا من اإلجياب العقلي على هللا تعاىل الذي ذهب إليه املعتزلة ِف شيء البتة ،وإمنا هو أمر
()3
أوجبه هللا تعاىل على نفسه  ،على حنو قوله تعاىل﴿ :كتب ربك ْم على ن ْف يس يه المر ْمحة﴾ [األنعام،]54 :
وِف احلديث القدسي الذي رواه مسلم بسنده عن أيب ذر أن هللا تعاىل قال> :إين حرمت الظلم على
()4

نفسي< .
واألدلة العقلية الشرعية املستخدمة لتقرير ضرورة اْلزاء األخروي ثوابا وعقابا ترجع إىل مقتضى صفتني
عظيمتني من صفات الرب -جل وعال:-
( )1احملرر الوجيز ،99/4 :وأكثر املفسرين على أقو ٍال أخرى ِف هذه اآلية ،ال تتوافق مع استشهادنا هبا ،انظر :زاد املسري
البن اْلوزي ،388 ،387/5 :وقد صرح النحاس أن اآلية مشكلة ،كما نقل عنه الطربي ِف تفسريه،340/11 :
وقال الزجاج عن ظاهر اآلية :إنه (حيتاج إىل أن يبني ،وال أعلم أحدا من أهل اللغة ،وال من أهل التفسري بينه).
انظر :معاين القرآن وإعرابه ،405 ،404/3 :وانظر من وافق ابن عطية؛ ِف حماسن التأويل للقاَسي،293/7 :
ونظم الدرر للبقاعي ،112/5 :والتحرير والتنوير البن عاشور.145/17 :
( )2انظر :شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اْلبار.647-645 ،345 ،317-314 ،123 :
( )3انظر :اقتضاء الصراط املستقيم البن تيمية.785/2 :
( )4الصحيح ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،باب حترمي الظلم ،)1583/4( ،برقم (.)2577
373

األوىل :كمال احلكمة ،املستلزم تنزهه عن العبث واللعب.
الثانية :تنزهه عن الظلم ،املتضمن اتصافه بكمال العدل.
ومها صفتان متالزمتان؛ ألن احلكمة هي :وضع الشيء ِف موضعه ،والظلم هو وضع الشيء ِف غري
()1

موضعه  ،وكمال احلكمة يقتضي كمال العدل ويستلزمه ،كما أن نفي الظلم عن هللا تعاىل يتضمن إثبات
كمال العدل واحلكمة.
فأما اقتضاء احلكمة اإلل هية للجزاء األخروي فبيانه أن هللا تعاىل قد وهب املكلفني عقوال مييزون هبا
بني احلسن والقبيح ،واخلري والشر ،والشكر والكفر ،كما أنه وهب هلم قدرا يقدرون هبا على اختيار أحد
الضدين ،وهذا ثابت بالسمع واحلس ،واحلكمة التامة تقتضي -دون شك -أن يؤمر املكلفون باألخذ
باحلسن واخلري والشكر ،ويرغبوا ِف ذلك وحيثوا عليه ،وأن ينهوا عن القبيح والشر والكفر ،ويرهبوا من ذلك
ويزجروا عنه ،ومعلوم أن الرتغيب والرتهيب واحلث والزجر إمنا يكون بالوعد بالثواب والوعيد بالعقاب ،إما
عاجال ،وإما آجال ،ومن املشاهد احملسوس يقينا أن هذا الثواب املرغب فيه ،وهذا العقاب املهدد به ،غري
حاصلني ِف الدنيا إال يسريا ،فال بد إذن مبقتضى احلكمة التامة من دار أخرى ،يكون فيها متام اْلزاء ،وإال
()2

لزم القدح ِف احلكمة ،وِف صدق الوعد والوعيد ،وهذا ما ينزه الرب عنه أعظم تنزيه .
وأما اقتضاء العدل اإلل هي للجزاء األخروي فظاهر؛ ألن من أعظم مظاهر العدل اإلل هي :التفريق بني
احملسن واملسيء ،كما قال هللا تعاىل﴿ :أم ح يسب الم يذين اجت رحوا ال مسيئ ي
ات أ ْن ْجنعله ْم كالم يذين آمنوا وع يملوا
ْ
ْ
()3
صي
اَّلل ال مسماو ي
احل ي
احل يق وليت ْجزى كل
ات و ْاأل ْرض بي ْ
ات سواء ْحمياه ْم وممات ه ْم ساء ما ْحيكمون * وخلق م
ال م
ن ْف ٍ ي
ت وه ْم ال يظْلمون﴾ [اْلاثية ،]22 ،21 :فجعل التسوية بني احملسن واملسيء حكما سيئا،
س مبا كسب ْ

منافيا للحق الذي خلقت به السماوات واألرض ،والواقع أن هذا التفريق الذي يقتضيه عدل هللا تعاىل
وحكمته غري متحقق متاما ِف الدنيا ،بل إنا قد نشاهد الكافر أو املسيء من معما ِف الدنيا ،واحملسن املؤمن
مبتلى مقدورا عليه؛ حلكمة يريدها هللا ،فلزم من ذلك ضرورة وجود جزاء أخروي ،يتجلى فيه العدل اإلل هي
بإثابة احملسنني ومعاقبة اجملرمني.
وقد قيل ِف معىن قوله تعاىل﴿ :سواء ْحمياه ْم وممات ه ْم﴾ :إن حميا كل من الذين اجرتحوا السيئات
والذين آمنوا مسا ٍو ملماته ،أي :ال يتبدل حال الفريقني بعد املمات ،بل يكونون بعد موهتم كما كانوا ِف
()4

احلياة ،فيكون ضمري >حمياهم< وضمري >مماهتم< عائدين للفريقني على التوزيع .
( )1انظر :مقاييس اللغة البن فارس.468/3 ،91/2 :
( )2انظر :تفسري الرازي.18/17 :
( )3املعىن :أهنم يستوون ِف الدنيا واآلخرة
( )4انظر :تفسري ابن جرير ،148/25 :والتحرير والتنوير البن عاشور.353/25 :
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()1

وهذا معىن صحيح حيتمله لفظ اآلية ،وإحدى القراءتني حلرف (سواء)  ،كما يدل عليه ما تقدم من
مشاهدة الكفار واملسيئني منعمني ِف الدنيا ،بينما احملسنون على عكس حاهلم ،وإذا كان هذا حمصورا ِف
الناحية املادية ،أم الناحية الروحية املتمثلة ِف اطمئنان النفس وراحة القلب وصالح البال فال يكون إال
للمحسنني خاصة دون املسيئني ،كما دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :من ع يمل ص ي
احلا يم ْن ذك ٍر أ ْو أنْثى وهو
ْ
م ْؤيم ٌن ف لن ْحيي نمه حياة طيبة﴾ [النحل ،]97 :مع قوله تعاىل﴿ :وم ْن أ ْعرض ع ْن يذ ْك يري فيإ من له معييشة
ضْنكا﴾ [طه.]124 :
وفيما يلي عرض ملا تيسر من اإلشارات القرآنية للداللة السابقة ،وفيها مزيد بيان وتوضيح لوجهها.
صي
احل ي
ات كالْم ْف يس يدين يِف
ففي معىن آية اْلاثية السابقة قوله تعاىل﴿ :أ ْم ْجنعل الم يذين آمنوا وع يملوا ال م
ْاأل ْر ي
ض أ ْم ْجنعل الْمت يمقني كالْف مجا ير﴾ [ص ،]28 :وقوله تعاىل﴿ :أف ن ْجعل الْم ْسلي يمني كالْم ْج يريمني * ما لك ْم
كْيف ْحتكمون﴾ [ن ،]36 ،35 :وقد علق عليها ابن القيم بقوله( :أنكر -سبحانه وتعاىل -على من
نسب إىل حكمته التسوية بني املختلفني ،كالتسوية بني األبرار والفجار؛ بأن هذا حكم سيئ قبيح ،ينزه
هللا عنه ،وَل ينكره سبحانه من جهة أنه أخرب بأنه ال يكون ،وإمنا أنكره من جهة قبحه ِف نفسه ،وأنه
حكم سيئ ،يتعاىل ويتنزه عنه؛ ملنافاته حلكمته وغناه وكماله ،ووقوع أفعاله كلها على السواء والصواب
واحلكمة ،فال يليق به أن جيعل الرب كالفاجر ،وال احملسن كاملسيء ،وال املؤمن كاملفسد ِف األرض ،فدل
()2

على أن هذا قبيح ِف نفسه ،تعاىل هللا عن فعله) .
ومن مواطن هذه الداللة ِف القرآن :آيات قرنت بني حكمة هللا تعاىل ِف خلقه ،وحكمته ِف أمره
وحكمه ،فجعلت ما جتلى للعاملني من مظاهر حكمته ِف اخللق والتدبري لآلفاق واألنفس دليال على كمال
حكمته ِف أمره وحكمه ،كما ذكر هللا تعاىل عن أويل األلباب أهنم تنبهوا هلذه الداللة ،كما ِف قوله تعاىل
عنهم﴿ :وي ت ف مكرون يِف خ ْل يق ال مسماو ي
ض ربمنا ما خل ْقت هذا ب ي
ات و ْاأل ْر ي
اطال سْبحانك ف يقنا عذاب النما ير﴾

[آل عمران .]191 :قال ابن جريرَ( :ل ختلق هذا اخللق عبثا وال لعبا ،وَل ختلق إال ألمر عظيم ،من ثواب
()3

وعقاب ،وحماسبة وجمازاة)  .وتصديرهم طلب الوقاية من النار بالفاء ربط منهم بني حكمته وعدله ِف
خلقه ،وحكمته وعدله ِف جزائه ،فكأهنم قالوا :يا من خلق اخللق باحلق والعدل ،يا من هو منزه عن

( )1قرأ مجهور القراء( :سواءٌ) بالرفع ،على أنه كالم مستأنف ،وهذا يوافق املعىن الثاين ،وقرأ محزة والكسائي وحفص عن
عاصم( :سواء) بالنصب مفعوال ثانيا لنجعلهم .وهذا مستند املعىن األول .انظر :تفسري ابن جرير،148/25 :
والسبعة البن جماهد :ص.595
( )2مفتاح دار السعادة[ 12/2 :بتصرف يسري] ،وانظر :إعالم املوقعني له.180/1 :
( )3جامع البيان.210/3 :
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()1

النقائص والعيب والعبث ،قنا عذاب النار .
وقد تكرر اقرتان ذكر خلق السماوات واألرض باحلق بذكر العدل ِف اْلزاء ،والتفريق بني أهل
اإلحسان وأهل اإلساءة ،فآية سورة (ص) اليت سبق ذكرها قبل قليل مسبوقة بقوله تعاىل﴿ :وما خل ْقنا
ال مسماء و ْاألرض وما ب ي ن هما ب ي
اطال ذليك ظن الم يذين كفروا﴾ [ص ،]27 :وآية اْلاثية متبعة بقوله تعاىل:
ْ
ْ
اَّلل ال مسماو ي
احل يق وليتجزى كل ن ْف ٍ ي
ت وه ْم ال يظْلمون﴾ [اْلاثية.]22 :
ات و ْاأل ْرض بي ْ
﴿وخلق م
س مبا كسب ْ
ْ
فهذا مثال ما جاء من االستشهاد باحلكمة ِف خلق اآلفاق على احلكمة والعدل ِف احلكم واْلزاء.
وأما مثال ذلك ِف األنفس فقوله تعاىل﴿ :أ ْحيسب ْي
اإلنْسان أ ْن ي ْت رك سدى * أَلْ يك نطْفة يم ْن م يٍين
ميْىن * مثم كان علقة فخلق فس موى * فجعل يمْنه المزْوج ْ ي
ني ال مذكر و ْاألنْثى * ألْيس ذليك بيق ياد ٍر على أ ْن ْحييي
الْم ْوتى﴾ [القيامة.]40-36 :

وقد علق ابن القيم على هذا السياق بقوله:
(احتج سبحانه على أنه ال يرتك اإلنسان مهمال معطال عن األمر والنهي والثواب والعقاب ،وأن
حكمته وقدرته تأىب ذلك ،فإن من نقله من نطفة مين إىل العلقة مث إىل املضغة ،مث خلقه وشق َسعه
()2

وبصره ،وركب فيه احلواس والقوى والعظام واملنافع واألعصاب ،والرباطات اليت هي أسره  ،وأتقن خلقه،
وأحكمه غاية اإلحكام ،وأخرجه على هذا الشكل والصورة اليت هي أت الصور وأحسن األشكال ،كيف
يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يرتكه سدى؟ فال يليق ذلك
()3

حبكمته ،وال تعجز عنه قدرته) .

اَّلل الْمليك
وِف هذا املعىن قوله تعاىل﴿ :أفح يسْبت ْم أممنا خل ْقناك ْم عبثا وأنمك ْم إيلْي نا ال ت ْرجعون * ف ت عاىل م

احلق﴾ [املؤمنون.]116 ،115 :
ْ

ومن اإلشارات اللطيفة إىل هذه الداللة قوله تعاىل﴿ :فما يك يذبك ب عد بي ي
اَّلل بيأ ْحك يم
الدي ين * ألْيس م
ْ
احلاكي يمني﴾ [التني ،]8 ،7 :فإن الدين هو اْلزاء ،وقد قال الفراء :إن معناها( :فمن يقدر على تكذيبك
ْ
()4

بالثواب والعقاب ،بعدما تبني له من خلقنا اإلنسان على ما وصفنا؟ ) .
وذلك أن هللا تعاىل قال قبلها﴿ :لق ْد خل ْقنا ْي
اإلنْسان يِف أ ْحس ين ت ْق يو ٍمي﴾ [التني ،]4 :فذ ْكر خلق
اإلنسان ِف أحسن تقومي استدالل به على ما بعده من ذكر اْلزاء.
( )1انظر :عمدة التفسري عن احلافظ بن كثري ألمحد شاكر.90/3 :

( )2األسر هو اإلمساك ،وقال تعاىل﴿ :وشد ْدنا أ ْسره ْم﴾ [اإلنسان ،]28 :أي :خلقهم .انظر :مقاييس اللغة:
.107/1
( )3الصواعق املرسلة.480/2 :
( )4معاين القرآن.277/3 :
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()1

وقد قيل :إن قوله تعاىل﴿ :ب ْعد﴾ معناه :بعدما ذكر من دالئل الدين .

وهبذه األمثلة وغريها يتبني أن للعقل حظا ِف إدراك وجوب اْلزاء والثواب والعقاب ،وأن الشرع قد
دل على ذلك وبينه أت بيان ،يقول ابن القيم( :أفال ترى كيف ظهر ِف العقل الشهادة بدينه وشرعه،
وبثوابه وعقابه ،وهذا يدل على إثبات املعاد بالعقل ،كما يدل على إثباته بالسمع ،وكذلك دينه وأمره ،وما
بعث به رسله ،هو ثابت ِف العقول مجلة ،مث علم بالوحي ،فقد تطابقت شهادة العقل والوحي على
توحيده وشرعه ،والتصديق بوعده ووعيده ،وأنه سبحانه دعا عباده على ألسنة رسله إىل ما وضع ِف العقول
()2
حسنه ،والتصديق به مجلة ،فجاء الوحي ي
مفصال مبينا ،ومقررا ومذكرا ملا هو مركوز ِف الفطر والعقول) .
وهناك دالئل عقلية أخرى غري ما تقدم ،تدل على البعث واْلزاء ،استنبطها من القرآن بعض العلماء،
أذكرها هنا إمتاما للبحث.
()3
اَّلل
اَّللي ج ْهد أ ْمياهنيي ْم ال ي ْب عث م
منها ما استنبطه ابن السيد البطليوسي من قوله تعاىل﴿ :وأقْسموا بي م
م ْن ميوت ب لى و ْعدا علْي يه حقا ول يك من أ ْكث ر الن ي
ماس ال ي ْعلمون * لييب يني هلم الم يذي خيْتليفون في ييه وليي ْعلم الم يذين
كفروا أنمه ْم كانوا ك ياذبيني﴾ [النحل.]39 ،38 :
حيث قال( :وهذه اآلية أح د ما تضمنه القرآن العزيز من األدلة الربهانية على صحة البعث ،ووجه
الربهان املنفك من هذه اآلية -اليت ال يقدرها حق قدرها إال العاملون ،وال ينتبه لغامض سرها إال
املستبصرون -أن اختالف الناس ِف احلق ال يوجب اختالف احلق ِف نفسه ،وإمنا ختتلف الطرق املوصلة
إليه ،والقياسات املركبة عليه ،واحلق ِف نفسه واحد ،فلما ثبت أن هاهنا حقيقة موجودة ال حمالة ،وكان ال
سبيل لنا ِف حياتنا هذه إىل الوقوف عليها وقوفا يوجب لنا االئتالف ،ويرفع عنا االختالف ...صح ضرورة
()4

أن لنا حياة أخرى غري هذه احلياة ،فيها يرتفع اخلالف والعناد) .
هذا ما استنبطه ابن السيد من اآلية ،وهو غري بعيد عما تقدم تقريره من داللة احلكمة والعدل؛ فإن
االختالف الذي جعل بيانه من يحكم البعث شامل لالختالف ِف العقائد واألعمال ،وبيانه ِف اآلخرة
متضمن أو مستلزم للثواب للمحق احملسن ،والعقاب للمبطل املسيء.
( )1انظر :جمموع الفتاوى البن تيمية ،289-283/16 :حيث ذكر ابن تيمية الراجح ِف تفسري هذه السورة ،وقلة من
تنبه ملعناها من املفسرين.
( )2مفتاح دار السعادة.12/2 :
( )3هو أبو حممد عبد هللا بن حممد بن السيد البطليوسي األندلسي ،من العلماء باللغة واألدب ،توِف سنة 521ه  .انظر:
وفيات األعيان البن خلكان.98-96/3 :
(> )4اإلنصاف ِف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجب االختالف املسلمني ِف آرائهم< البن السيد البطليوسي:
ص .27وانظر :اإلتقان للسيوطي.136/2 :
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وكذلك ما ذكره الرازي ِف تفسريه من ٍ
أدلة على البعث واْلزاء؛ منها ما قدمنا ذكره ،ومنها ما ال خيلو
من تكلف وتعقيد ،كاستدالله بأن هللا تعاىل خلق الناس لعبادته ،والناس ال خيلو حاهلم من فساد ينتج من
طلبهم اللذات ألنفسهم ،ومع انتشار هذا الفساد وما يصحبه من هرج ومرج؛ فإن املكلف ال يطيق القيام
بواجب العبادة ،فلزم من هذا أن يوجد دار للثواب والعقاب يرغب الناس هبا ويرهبون ،حىت ينتظم أمرهم
ويتحقق أمر العبادة.
وكقوله :لو َل حيصل لإلنسان معاد لكان أخس من مجيع احليوانات ِف املنزلة والشرف .وغري ذلك مما
()1

ذكر .

( )1انظر :مفاتيح الغيب ،18/17 :وما بعدها.
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اْلـاتـمـة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على املبعوث خبامتة النبوات ،وبعد:
فقد انتهيت -بتوفيق هللا -من دراسيت لألدلة العقلية ِف النصوص الشرعية إىل مجلة من النتائج ،أمجل
أمهها ِف األمور التالية:
 أن نصوص الكتاب والسنة غنية باألدلة العقلية اليقينية على أصول االعتقاد ومسائله ،خالفا
ملن زعم أهنا جمرد أدلة َسعية حتتاج إىل براهني خارجية.
 أن كمال الدين وتبليغ الرسالة مستلزمان بيان دالئل االعتقاد ،كاستلزامهما بيان مسائله.

 أنه ما من أصل من أصول االعتقاد أو مسألة من مسائله ميكن االستدالل عليها عقال ،إال
وِف النقل التنبيه على ذلك ،علمه من علمه ،وجهله من جهله.

 أن الدليل الشرعي ال يقابل العقلي ،بل هو مشتمل عليه ،وإمنا يقابل البيدعي ،وميكن املقابلة
بني الدليل العقلي والدليل السمعي ،لكن ال يوجد دليل شرعي َسعي حمض ،والدالئل
السمعية تستند عقال إىل دالئل النبوة.
 أن حصر الدالالت الشرعية ِف الطرق السمعية خطأ فادح ،وهو من أعظم أسباب تقدمي
العقل على النقل عند اخللف.

 أن املنهاج الشرعي ِف االستدالل العقلي على العقائد مغاير متاما للمناهج البدعية ،وله
خصائصه ومسالكه اليت متيزه عنها.

 أن منهج أهل السنة واْلماع ِف باب االستدالل العقلي وسط بني الْم ْفرطني من املتكلمني
ومن تأثر هبم ،و ي
املفرطني من الصوفية وأهل التقليد.

 أن النظر العقلي على الوجه الشرعي ،مع اإلميان ال قبله ،وهو شرط ِف كمال اإلميان ،وقد
يكون واجبا عند فساد الفطرة بشبهة ال تزول إال به.

 أن معرفة هللا فطرية ،ودالئل الربوبية ِف القرآن إمنا جاءت ضمن دالئل األلوهية والبعث.
 أن كل شيء يدل على هللا ،من جهة أنه تعاىل خالقه ومالكه ومدبره.
 أن داللة التخصيص ِف املخلوقات داللة شرعية ،ويشرتط لصحتها عدم التباسها بنفي
التعليل ِف أفعال هللا تعاىل ،وهي راجعة إىل داللة اإلتقان والتقدير.
 أن االستدالل على حدوث اإلنسان منهج بدعي ،واستدالل باخلفي على اْللي ،والطريقة
القرآنية الشرعية اعتبار ذلك معلوما باحلس بداهة ،واالستدالل به على اخلالق رأسا.
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 أن ما ورد ِف القرآن من األمر بالنظر ِف ملكوت السماوات واألرض ،يتناول الرؤية العلمية،
كما يتناول البصرية.

 أن االستدالل بدالئل النبوة على الربوبية قسيم االستدالل هبا على النبوات ،بل هو أوىل.
 أن داللة التمانع عل ى الوحدانية صحيحة يقينية ،والراجح أنه داللة القرآن تشملها وتريب
عليها.
 أن الربوبية والعبادة متالزمان؛ فمن عبد مع هللا تعاىل غريه لزمه ادعاء الربوبية له.
 أن تفسري األفول ِف قوله تعاىل عن الكوكب ِف قصة إبراهيم -عليه السالم﴿ :-ف ل مما أفل
قال ال أ يحب ْاآلفيليني﴾ باحلركة والتغري باطل ،وهو قول أهل البدع من الفالسفة واملتكلمني.
 أنه ميتنع عقال أن يشرع هللا تعاىل عبادة غريه ،ولو َل يرد الشرع بالنهي عنه ،لعرفت الفطر
والعقول قبحه على اإلطالق.

 أن آيات األنبياء احلسية أدلة عقلية ،باعتبار أن احلواس من وسائل اإلدراك العقلي.
 أن قصر املعرفة اليقينية على احملسوسات يفضي إىل اْلهل بأكثر احلقائق ،والتشكيك ِف
أكثر الضروريات.

 عدم اخلالف ِف تعدد الوجوه والدالئل ِف إعجاز القرآن للخلق ،لكن التحدي الذي جاء
فيه إمنا هو بلفظه ونظمه وبيانه ال غري.

 ضعف القول بأن هللا تعاىل صرف مهم العرب عن معارضة القرآن ،مع أنه ال يعطل الداللة
العقلية للقرآن على النبوة ،لكنه ينزل بإعجاز القرآن من مرتبة اإلعجاز الذايت إىل مرتبة
اإلعجاز اخلارجي ،وهلذا أنكره أهل السنة.

 إدراك العقل أن جمازاة العباد ،وعدم التسوية بني حمسنهم ومسيئهم ،من مقتضى احلكمة
اإلل هية ،مع عدم إجياب ذلك على هللا تعاىل على سبيل املقابلة كما تقول املعتزلة ،وإمنا هو
أمر أوجبه هللا تعاىل على نفسه ،على سبيل الفضل أو العدل ،والعلم به سبيله الوحي ال
غري.

 أن األصل ِف احلجاج العقلي ِف النقل هو القرآن ،وما جاء ِف السنة منه -وهو يسري

بالنسبة للقرآن -فالغالب أنه ال يزيد عما جاء ِف القرآن.
هذه هي أبرز نتائج البحث ،وهناك نتائج أخرى فرعية ،وقضايا ِف االستدالل واملنهج ،تناوهلا
البحث ،وعاْلها ،أرجو أن أكون وفقت فيها للصواب ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املراجع مرتبة حسب أمساء املؤلفني
 -1القرآن الكرمي.
 إبراهيم السري ،أبو إسحاق ،الزجاج. -2معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق د .عبد اْلليل شلب ،عاَل الكتب -بريوت ،ط1408 ،1ه .
 إبراهيم بن علي ،أبو إسحاق ،الشريازي. -3شرح اللمع ِف أصول الفقه ،حتقيق د .علي العمرييين ،دار البخاري -بريدة ،ط 1407ه .
 إبراهيم بن عمر ،أبو احلسن ،برهان الدين ،البقاعي. -4نظم الدرر ِف تناسب اآليات والسور ،ختريج عبد الرازق املهدي ،دار الكتب العلمية -بريوت،
ط1415 ،1ه .
 إبراهيم بن حممد ،الربيكان. -5املدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية على مذهب أهل السنة واْلماعة ،دارسة السنة  -اخلرب.
1413ه .
 إبراهيم بن حممد الشافعي ،الباجوري. -6حتفة املريد شرح جوهرة التوحيد ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1403 ،1ه .
 إبراهيم بن موسى اللخمي ،أبو إسحاق ،الشاطب. -7االعتصام من البدع ،حتقيق حممد رشيد رضا ،درا املعرفة  -بريوت1406 ،ه .
 -8املوافقات ِف أصول الشريعة ،ضبط حممد عبد هللا دراز ،املكتبة التجارية الكربى -مصر ،ط.1
 أبو بكر جابر ،اْلزائري. -9أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري ،وهبامشه هنر اخلري ،ط1414 ،1ه .
 أمحد بن احلسني ،أبو بكر ،البيهقي. -10دالئل النبوة ،حتقيق عبد املعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1405 ،1ه .
 -11الزهد الكبري ،حتقيق عامر أمحد حيدر ،دار اْلنان ومؤسسة الكتب الثقافية-بريوت ،ط،1
1408ه .
 -12شعب اإلميان ،حتقيق حممد بيسوين زغلول ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ط1410 ،1ه .
 أمحد بني شعيب ،النسائي. -13السنن الكربى ،حتقيق عبد الغفار البنداري وسيد كسروي ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ط،1
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1411ه .
 أمحد بن القاسم ،أبو العباس ،موفق الدين ،ابن أيب أصيبعة. -14عيون األنباء ِف طبقات األطباء ،درا الثقافة -بريوت ،ط1408 ،4ه .
 أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ،أبو العباس ،تقي الدين ،ابن تيمية. -15اقتضاء الطريق املستقيم ملخالفة أصحاب اْلحيم ،حتقيق د .ناصر العقل ،مكتبة الرشد،
الرياض ،ط1413 ،3ه .
 -16بيان تلبيس اْلهمية ِف تأسيس بدعهم الكالمية ،تصحيح وتكميل وتعليق حممد بن
عبد الرمحن بن قاسم ،مطبعة احلكومة ،ط1391 ،1ه .
 -17حتقيق اإلثبات لألَساء والصفات وحقيقة اْلمع بني القدر والشرع (التدمرية) ،حتقيق حممد بن
عودة السعوي ،ط1405 ،1ه .
 -18تفسري سورة اإلخالص ،تقدمي حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الطباعة احملمدية -القاهرة ،ط.1
 -19تفصيل اإلمجال ِف ما جيب هلل من صفات الكمال (األكملية) ،ضمن جمموع الفتاوى ،6مجع
ابن قاسم ،وضمن جمموعة الرسائل واملسائل ،مجع حممد رشيد رضا ،دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ه .
 -20اْلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ،حتقيق علي بن حسن وزميليه ،دار العاصمة-الرياض،
ط1414 ،1ه .
 -21احلسنة والسيئة ،حققه د.حممد مجيل غازي ،مطبعة املدين -القاهرة ،ط.1
 -22درء تعارض العقل والنقل ،حتقيق د .حممد رشاد ساَل ،جامعة اإلمام حممد بن سعود-
الرياض ،ط.1
( -23الرد على املنطقيني) ،نصيحة أهل اإلميان ِف الرد على منطق اليونان ،حتقيق عبد الصمد
الكتب ،إدارة ترمجان السنة-الهور ،ط1402 ،4ه .
 -24السبعينية (بغية املرتاد) ،حتقيق موسى الدويش ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط1408 ،1ه .
 -25شرح العقيدة األصفهانية ،تقدمي حسنني خملوف ،دار الكتب اإلسالمية -القاهرة ،ط.1
 -26الفرقان بني احلق والباطل ،ضمن جمموع الفتاوى.13 :
 -27مسألة ِف النفس والعقل ،ضمن جمموع الفتاوى.9 :
 -28املسودة ِف أصول الفقه ،باالشرتاك مع أبيه وجده ،ومجعها أمحد بن حممد بن أمحد الدمشقي،
حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الكتاب العريب-بريوت ،ط.1
 -29معارج الوصول إىل أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول ،ضمن جمموع الفتاوى.19 :
 -30منهاج السنة النبوية ِف نقض كالم الشيعة القدرية ،حتقيق حممد رشاد ساَل ،جامعة اإلمام،
1406ه .
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 -31النبوات ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1405 ،1ه .
 -32نقض املنطق ،ضمن جمموع الفتاوى.9 :
 أمحد بن عبد اللطيف ،العبد اللطيف. -33منهج إمام احلرمني ِف دراسة العقيدة ،مؤسسة امللك فيصل اخلريية ،ط1413 ،1ه .
 أمحد بن علي ،شهاب الدين ،ابن حجر. -34اإلصابة ِف متييز الصحابة ،دار الكتاب العريب -بريوت ،ط.1
 -35هتذيب التهذيب ،دار الفكر -بريوت ،ط1405 ،1ه .
 -36فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،حتقيق حمب الدين اخلطيب ،املكتبة السلفية ،القاهرة،
ط1408 ،4ه .
 -37لسان امليزان ،دار الفكر -بريوت ،ط.1
 أمحد بن علي بن عبد القادر ،املقريزي. -38جتريد التوحيد املفيد ،حتقيق علي حسن عبد احلميد ،دار عمار -األردن ،ط1407 ،1ه .
 أمحد عمر ،أبو حجر. -39التفسري العلمي للقرآن ِف امليزان ،دار قتيبة -بريوت ،ط1411 ،1ه .
 أمحد بن فارس ،أبو زكريا ،ابن فارس. -40مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون ،دار اْليل -بريوت ،ط1411 ،1ه .
 أمحد بن حممد بن إَساعيل ،أبو جعفر ،النحاس. -41معاين القرآن الكرمي ،حتقيق حممد علي الصابوين ،جامعة أم القرى ،ط1408 ،1ه .
أمحد بن حممد ،البنا.
 -42إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ،حققه د .شعبان حممد إَساعيل ،عاَل الكتب-
بريوت ،مكتبة الكليات األزهرية -القاهرة ،ط1407 ،1ه .
 أمحد بن حممد ،أبو عبد هللا ،ابن حنبل. -43الرد على الزنادقة واْلهمية ،املطبعة السلفية -القاهرة1393 ،ه .
 -44املسند ،املكتب اإلسالمي ،ط.1
 أمحد بن حممد ،أبو العباس ،مشس الدين ،ابن خلكان. -45وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر -بريوت ،ط.1
 أمحد حممد ،أبو األشبال ،شاكر. -46عمدة التفسري عن احلافظ ابن كثري ،اختيار وحتقيق .ط.1
 أمحد بن عمر ،شهاب الدين ،اخلفاجي.383

 -47عناية القاضي وكفاية الراضي ،حاشية على تفسري البيضاوي ،دار صادر  -بريوت ،ط.1
 أمحد مصطفى ،املراغي. -48تفسري املراغي ،دار إحياء الرتاث العريب-بريوت ،ط.1
 أمحد بن اإلسكندري ،ناصر الدين ،ابن املنري. -49االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزالِ .ف حاشية الكشاف ،دار املعرفة-بريوت،
ط.1
 أمحد بن موسى التميمي ،أبو بكر ،ابن جماهد. -50كتاب السبعة ِف القراءات ،حتقيق شوقي ضيف ،دار املعارف -القاهرة ،ط ،3ط.1
 د .أمحد بن ناصر ،آل محد. -51ابن حزم وموقفه من اإلل هيات عرض ونقد ،جامعة أم القرى ،ط1406 ،1ه .
 أمحد بن يوسف ،السمني احللب. -52عمدة احلفاظ ِف تفسري أشرف األلفاظ ،حقق د .حممد التوجني ،عاَل الكتب -بريوت ،ط،1
1414ه .
 إَساعيل باشا ،البغدادي. -53هدية العارفني ِف أَساء الكتب واملصنفني ،وكالة املعارف -إسطنبول1955 ،م.
 إَساعيل بن محاد ،اْلوهري. -54الصحاح ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،ط1404 ،3ه .
 إَساعيل بن كثري ،أبو الفداء ،عماد الدين ،ابن كثري. -55البداية والنهاية ،حتقيق أمحد أبو ملحم وزمالئه ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ط1405 ،1ه .
 -56تفسري القرآن العظيم ،تقدمي عبد القادر األرناؤوط ،دار الفيحاء ومكتبة دار السالم -الرياض،
ط1413 ،1ه .
 إَساعيل بن حممد ،أبو الفضل ،قوام السنة ،األصبهاين. -57احلجة ِف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة ،حتقيق حممد املدخلي وحممد أبو رحيم ،دار
الراية ،الرياض ،ط1411 ،1ه .
 د .أكرم ضياء ،العمري. -58السرية النبوية الصحيح ،مكتبة العلوم واحلكم -املدينة املنورة1412 ،ه .
 أيوب بن موسى احلسيين ،أبو البقاء ،الكفوي. -59الكليات ،حتقيق عدنان دريش وحممد املصري ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط1413 ،2ه .
 احلارث بن أسد ،احملاسب.384

 -60مائية العقل وفهم القرآن ،حتقيق حسني القوتلي ،دار الكندي ودار الفكر-بريوت ،ط،2
1398ه .
 حسن حممود ،الشافعي. -61املدخل إىل دراسة علم الكالم ،مكتبة وهبة -القاهرة ،ط1411 ،2ه .
 محد بن سليمان ،اخلطايب. -62بيان إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل ِف اإلعجاز ،حققها حممد خلف هللا ،وحممد زغلول
سالم ،دار املعارف ،ط ،4ط.1
 خلف بن عبد امللك ،أبو القاسم ،ابن بشكوال. -63كتاب املستغيثني باهلل تعاىل عند املهمات واحلاجات ،تعليق غنيم بن عباس بن غنيم ،دار
املشكاة -القاهرة ،ط1414 ،1ه .
 احلسني بن علي ،أبو علي ،الرئيس ،ابن سينا. -64كتاب النجاة ،تنقيح د .ماجد فخري ،دار اآلفاق اْلديدة -بريوت ،ط1405 ،1ه .
 احلسني بن حممد ،الراغب األصفهاين. -65تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني ،حتقيق عبد اجمليد النجار ،دار الغرب ،ط1408 ،1ه .
 -66الذريعة إىل مكارم الشريعة ،حتقيق أبو اليزيد العجمي ،دار الوفاء -املنصورة ،ط1408 ،2ه .
 -67املفردات ِف غريب القرآن ،حتقيق حممد سيد كيالين ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 احلسني بن مسعود ،أبو حممد ،البغوي. -68معاَل التنزيل (تفسري البغوي) ،حتقيق خالد العك ومروان سوار ،دار املعرفة ،بريوت-لبنان،
ط1406 ،1ه .
 خري الدين ،الزركلي. -69األعالم ،دار العلم للماليني ،ط.1
 رمحة هللا اهلندي ،اهلندي. - 70إظهار احلق ،حتقيق حممد ملكاوي ،نشر الرئاسة العامة لإلفتاء -الرياض ،ط1410 ،1ه .
 زاهر عواض ،األملعي. -71مناهج اْلدل ِف القرآن الكرمي ،ط1404 ،3ه .
 سليمان بن أمحد ،أبو القاسم ،الطرباين. -72املعجم األوسط ،حتقيق حممود الطحان ،مكتبة املعارف ،ط1405 ،1ه .
 -73املعجم الكبري ،حتقيق محدي السلفي ،ط ،2ط.1
 سليمان بن األشعث السجستاين ،أبو داود.385

 -74سنن أيب داود ،مراجعة حممد حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر-بريوت ،ط.1
 سليمان بن داود بن اْلارود ،أبو داود ،الطيالسي. -75املسند ،دار املعرفة ،بريوت ،ط.1
 سليمان بن عبد هللا بن حممد ،ابن عبد الوهاب. -76تيسري العزيز احلمد ِف شرح كتاب التوحيد ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،6ه .
 سيد قطب إبراهيم.ِ -77ف ظالل القرآن ،دار العلم -جدة ،ط1406 ،12ه .
 -78مقومات التصور اإلسالمي ،دار الشروق -القاهرة ،ط1408 ،4ه .
 شاه ويل هللا بن عبد الرحيم ،الدهلوي. -79حجة هللا البالغة ،تعليق حممد شريف سكر ،دار إحياء العلوم ،ط1410 ،1ه .
 صاحل بن مهدي ،املقبلي. -80األرواح النوافح ،حاشية على العلم الشامخ.
 -81العلم الشامخ ِف تفضيل احلق على اآلباء واملشائخ ،مكتبة دار البيان-دمشق ،ط.1
 صديق حسن خان ،القنوجي. -82أجبد العلوم ،وزارة الثقافة -دمشق ،دار الكتب العلمية -بريوت1978 ،م.
 -83الدين اخلالص ،دار الرتاث -القاهرة ،ط.1
 طاهر بن حممد ،أبو املظفر ،اإلسفراييين. -84التبصري ِف معاَل الدين ومتييز الفرقة الناجية من الفرق اهلالكني ،حتقيق كمال احلوت ،عاَل
الكتب -بريوت ،ط1403 ،1ه .
 عبد احلق بن غالب ،أبو حممد ،ابن عطية. -85احملرر الوجيز ِف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق عبد السالم الشافعي ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1413ه .
 عبد احلليم حممود. -86اإلسالم والعقل ،دار املعارف ،ط ،3ط.1
 عبد اْلبار األسدبادي ،اهلمذاين. -87شرح األصول اخلمسة ،حتقيق عبد الكرمي عثمان ،مكتبة وهبة ،ط1408 ،2ه .
 -88احمليط بالتكليف ،مجع احلسن بن أمحد بن متويه ،حتقيق عمر عزمي ،املؤسسة املصرية ،ط.1
 -89املغين ِف أبواب العدل والتوحيد ،حتقيق توفيق الطويل وزمالئه ،وزارة الثقافة -مصر ،ط.1
 عبد الرمحن بن أيب بكر ،جالل الدين ،السيوطي.386

 - 90اإلتقان ِف علوم القرآن ،وهبامشه إعجاز القرآن للباقالين ،عاَل الكتب -بريوت ،ط.1
 -91بغية الوعاة ِف طبقات اللغويني والنحاة ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية-
بريوت ،ط.1
 -92الدر املنثور ِف التفسري باملأثور ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1411 ،1ه .
 -93صون املنطق والكالم عن فن املنطق والكالم ،تعليق علي سامي النشار ،دار الكتب العلمية-
بريوت ،ط.1
 -94طبقات املفسرين ،دار الكتب العلمية-بريوت ،ط.1
 عبد الرمحن بن أمحد ،ابن رجب. -95جامع العلوم واحلكم ،دار الريان -القاهرة ،ط1407 ،1ه .
 -96الذيل على طبقات احلنابلة ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 عبد الرمحن بن أمحد ،اإلجيي. -97املواقف ِف علم الكالم ،عاَل الكتب -بريوت ،ط.1
 عبد الرمحن بن خلدون ،ابن خلدون. -98مقدمة ابن خلدون ،مع التاريخ ،دار الكتب العلمية ،ط1413 ،1ه .
 عبد الرمحن بن علي ،أبو الفرج ،ابن اْلوزي. -99زاد املسري ِف علم التفسري ،املكتب اإلسالمي ،ط1407 ،4ه .
 -100املنتظم ِف تاريخ امللوك واألمم ،حتقيق حممد ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب
العلمية -بريوت ،ط1412 ،1ه .
 عبد الرمحن بن حممد ،أبو الربكات ،كمال الدين ،األنباري. -101الداعي إىل اإلسالم ،حتقيق سيد حسني باغجوان ،دار البشائر -بريوت ،ط1409 ،1ه .
 -102نزهة األلباء ِف طبقات األدباء ،حتقيق د .إبراهيم السمرائي ،مكتبة املنار -األردن ،ط،3
1405ه .
 عبد الرمحن احملمود. -103موقف ابن تيمية من األشاعرة ،مكتبة الرشد ،ط1415 ،1ه .
 عبد الرمحن بن ناصر ،السعدي. -104تيسري الكرمي الرمحن ِف تفسري كالم املنان( ،تفسري السعدي) ،دار املدين -جدة1408 ،ه .
 عبد الرمحن ،الدوسري. -105صفوة اآلثار واملفاهيم من تفسري القرآن العظيم ،مكتبة دار األرقم -الكويت ،ط،1
1401ه .
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 العراقي ،عبد الرحيم بن احلسني. -106املغين عن محل األسفار ِف األسفار ِف ختريج ما ِف اإلحياء من اآلثارِ ،ف حاشية اإلحياء.
 عبد الرازق بن مهام ،الصنعاين. -107املصنف ،حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2ه .
 عبد العزيز بن حممد ،العبد اللطيف. -108دعاوى املناوئني لدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب عرض ونقض ،دار طيبة -الرياض،
1409ه .
 عبد العزيز بن حيىي ،الكناين. -109كتاب احليدة ،حتقيق مجيل صليبا ،دار صادر-بريوت ،ط1412 ،2ه .
 عبد القاهر بن طاهر ،أبو منصور ،البغدادي. -110أصول الدين ،مدرسة اإلل هيات بدار الفنون الرتكية -إسطنبول ،ط1346 ،1ه .
 -111الفرق بن الفرق ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،مكتبة دار الرتاث -القاهرة ،ط.1
 عبد الكرمي ،الشهرستاين. -112هناية اإلقدام ِف علم الكالم ،صححه ألفرد جيوم ،مكتبة الثقافة الدينية-مصر ،ط.1
 أبو عبد الرمحن ،عبد هللا بن أمحد بن حنبل. -113كتاب السنة ،حتقيق د .حممد بن سعيد القحطاين ،دار ابن القيم ،ط1406 ،1ه .
 عبد هللا بن أمحد بن حممود ،أبو الربكات ،النسفي. -114مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسري النسفي) ،دار القلم -بريوت ،ط.1
 عبد هللا بن عمر بن حممد ،البيضاوي. -115أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسري البيضاوي) ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1408 ،1ه .
 عبد هللا املروزي ،ابن املبارك. -116الزهد حققه حبيب الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط.1
 عبد هللا بن حممد ،ابن السيد البطليوسي. -117اإلنصاف ِف التنبيه على املعاين واألسباب اليت أوجبت اخلالف بني املسلمني ،حتقيق د .حممد
رضوان الداية ،دار الفكر -دمشق ،ط1407 ،3ه .
 عبد هللا بن حممد العبسي ،ابو بكر ،ابن أيب شيبة. -118اإلميان ،بتخريج األلباين ،دار األرقم -الكويت ،ط1405 ،2ه .
 عبد هللا بن مسلم ،أبو حممد ،ابن قتيبة. -119تأويل مشكل القرآن ،حتقيق أمحد صقر ،دار الرتاث ،ط1393 ،2ه .
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 -120غريب القرآن ،ضمن كتاب القرطني البن مطرف الكناين.
 -121املعارف ،دار الكتب العلمية ،ط 1407 ،1ه .
 عبد هللا بن يوسف ،ابن هشام. -122مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،حققه مازن املبارك وحممد علي ،دار الفكر -بريوت ،ط،1
1412ه .
 عبد امللك بن عبد هللا ،أبو املعايل ،إمام احلرمني ،اْلويين. -123اإلرشاد ،حتقيق حممد يوسف موسى وعلي عبد املنعم ،مكتبة اخلاجني -القاهرة ،ط1396ه .
 -124الشامل ِف أصول الدين ،حققه هلموت كلوبفر ،دار العرب -القاهرة1988 ،م.
 -125العقيدة النظامية ِف األركان اإلسالمية ،حتقيق حممد زاهد الكوثري ،ط.1
 -126الكافية ِف اْلدل ،حتقيق د .فوقية حسني1399 ،ه .
 عبد امللك بن هشام ،ابن هشام. -127السرية النبوية ،حتقيق مصطفى السقا وزميليه ،ط.1
 عبد النب بن عبد الرسول ،األمحد نكري. -128دستور العلماء ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات -بريوت ،ط1395 ،2ه .
 عبد الوهاب بن علي ،أبو نصر ،تاج الدين ،ابن السبكي. -129طبقات الشافعية الكربى ،حتقيق حممود الطناحي وعبد الفتاح احللو ،دار إحياء الكتب العربية،
ط.1
 عبد الوهاب طويلة. -130ميثاق النبيني ،دار القبلة -جدة ،مؤسسة علوم القرآن-بريوت1410 ،ه .
 عائشة بنت عبد الرمحن ،بنت الشاطئ. -131اإلعجاز البياين للقرآن ،دار املعارف ،ط ،2ط.1
 عابد بن حممد ،السفياين. -132الثبات والشمول ِف الشريعة اإلسالمية ،مكتبة املنارة ،ط1408 ،1ه .
 عباس بن منصور الرتيين ،أبو الفضل ،السكسكي. -133الربهان ِف معرفة عقائد أهل األديان ،حتقيق د .بسام علي سالمة ،مكتبة املنار -األردن ،ط،1
1408ه .
 أبو العتاهية. -134ديوان أيب العتاهية ،دار بريوت1406 ،ه .
 عثمان بن سعيد ،الدارمي.389

 -135الرد على بشر املريسي ،ضمن جمموعة عقائد السلف ،حتقيق علي النشار وعمار الطالب ،منشأة
املعارف -اإلسكندرية1971 ،م.
 عثمان علي حسن. -136منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واْلماعة ،مكتبة الرشد -الرياض ،ط،2
1413ه .
 علي بن أيب بكر ،نور الدين ،اهليثمي. -137جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،مؤسسة املعارف -بريوت1406 ،ه .
 علي بن أمحد ،أبو احلسن ،الواحدي. -138الوسيط ِف تفسري القرآن اجمليد ،حتقيق عادل عبد املوجود وزمالئه ،دار الكتب العلمية-بريوت،
ط1415 ،1ه .
 علي بن إَساعيل ،أبو احلسن ،األشعري. -139رسالة إىل أهل الثغر ،حتقيق عبد هللا اْلنيدي ،مؤسسة علوم القرآن-دمشق ،مكتبة العلوم
واحلكم -املدينة ،ط1409 ،1ه .
 -140مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ،حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية-
بريوت1411 ،ه .
 -141اللمع ِف الرد على أهل الزيغ والبدع ،تعليق محودة غرابة ،املكتبة األزهرية للرتاث -القاهرة ،ط.1
 علي بن إَساعيل النحوي ،ابن سيده. -142املخصصْ ،لنة إحياء الرتاث العريب ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت ،ط.1
 علي بن بلبان ،عالء الدين ،ابن بلبان. -143اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط1416 ،1ه .
 علي سامي ،النشار. -144مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ،دار النهضة العربية -بريوت ،ط1404 ،3ه .
 علي بن عقيل ،أبو الوفاء ،ابن عقيل. -145الواضح ِف أصول الفقه ،حتقيق موسى القرين ،جامعة أم القرى1404 ،ه .
 علي بن علي ،ابن أيب العز. -146شرح العقيدة الطحاوية ،حتقيق عبد هللا الرتكي وشعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة-بريوت ،ط،3
1412ه  .وبتخريج األلباين ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،ط1404 ،8ه .
 علي بن حممد بن حبيب ،أبو حممد ،املاوردي. -147أعالم النبوة ،حتقيق حممد شريف سكر ،دار إحياء العلوم ،ط1408 ،1ه .
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 -148النكت والعيون (تفسري املاوردي) ،تعليق سيد عبد املقصود ،دار الكتب العلمية ومؤسسة الكتب
الثقافية -بريوت ،ط1412 ،1ه .
 علي بن حممد ،اْلرجاين. -149التعريفات ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ،3ه .
 -150شرح املواقف -اإلل هيات ،حتقيق أمحد املهدي ،مكتبة األزهر -القاهرة ،ط.1
 علي بن حممد ،أبو حممد ،ابن حزم. -151الفصل ِف امللل واألهواء والنحل ،حتقيق حممد إبراهيم نصر وعبد الرمحن عمرية ،دار اْليل-
بريوت1405 ،ه .
 -152احمللى ،حتقيق أمحد شاكر ،مكتبة الرتاث ،ط.1
 علي بن يوسف ،أبو احلسن ،مجال الدين ،القفطي. -153إخبار العلماء بأخبار احلكماء ،مكتبة املتنب -القاهرة ،ط.1
 -154إنباه الرواة على أنباه النحاة ،حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب -القاهرة ،مؤسسة
الكتب الثقافية -بريوت ،ط1406 ،1ه .
 حممد عمارة. -155رسائل العدل والتوحيد ،لبعض أئمة املعتزلة ،حتقيق حممد عمارة ،ط.1
 عمر بن عثمان بن قنرب ،أبو بشر ،سيبويه. -156الكتاب ،حتقيق عبد السالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،ط1403 ،2ه .
 عمرو بن الضحاك ،أبو بكر ،ابن أيب عاصم. -157كتاب السنة ،بتخريج األلباين ،املكتب اإلسالمي -بريوت ،ط1405 ،2ه .
 حممود بن حممد ،قطب الدين الرازي. -158حترير القواعد املنطقية شرح الرسالة الشمسية ،ط1367 ،2ه  ،مصطفى البايب احللب-مصر.
 عمرو بن حبر ،أبو عثمان ،اْلاحظ. -159الدالئل واالعتبار ِف اخللق والتدبري.
 عياض بن موسى اليحصب ،أبو الفضل ،القاضي عياض. -160الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،حتقيق علي حممد البجاوي ،دار الكتاب العريب -بريوت ،ط.1
 مالك بن أنس األصبحي. -161املوطأ ،ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،دار احلديث -القاهرة ،ط.1
 املبارك بن حممد اْلزري ،أبو السعادات ،جمد الدين ،ابن االثري. -162منال الطالب ِف شرح طوال الغرائب ،حتقيق حممد الطناحي ،جامعة أم القرى -مكة املكرمة،
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ط.1
 -163النهاية ِف غريب احلديث واألثر ،حتقيق أمحد الزاوي وحممود الطناحي.
 أبو عبد هللا ،ابن الوزير -حممد بن إبراهيم. -164إيثار احلق على اخللق ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1403 ،1ه .
 -165الربهان القاطع ِف إثبات الصانع ومجيع ما جاءت به الشرائع ،حتقيق مصطفى عبد الكرمي
اخلطيب ،دار املأمون للرتاث ،ط1409 ،1ه .
 -166ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1404 ،1ه .
 -167العواصم من القواصم ِف الذب عن سنة أيب القاسم ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة-
بريوت ،ط1412 ،2ه .
 حممد بن أيب بكر ،الرازي. -168منوذج جليل ِف أسئلة وأجوبة من غرائب التنزيل (مسائل الرازي وأجوبتها) ،حتقيق إبراهيم عطوة،
شركة مصطفى البايب احللب ،ط1406 ،2ه .
 حممد بن أيب بكر ،ابن القيم. -169إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حتقيق عبد الرمحن الوكيل ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة ،ط.1
 -170بدائع الفوائد ،دار الكتاب العريب -بريوت ،ط.1
 -171زاد املعاد ِف هدي خري العباد ،حتقيق شعيب وعبد القادر األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة -بريوت،
مكتبة املنار -الكويت ،ط1407 ،12ه .
 -172شفاء العليل ِف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،دار الكتب العلمية ،ط1407 ،1ه .
 -173الروح ،حتقيق عبد الفتاح حممود عمر ،دار الفكر -عمان ،ط1986 ،2م.
 -174الصواعق املرسلة على اْلهمية واملعطلة ،حتقيق د .علي بن حممد اخليل هللا ،دار العاصمة-
الرياض ،ط1408 ،1ه .
 -175مفتاح دار السعادة ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط.1
 حممد بن أمحد ،أبو منصور ،األزهري. -176هتذيب اللغة ،حتقيق عبد السالم هارون ،املؤسسة املصرية العامة للتأليف ،ط.1
 حممد بن أمحد األنصاري ،أبو عبد هللا ،القرطب. -177اإلعالم مبا ِف دين النصارى من األوهام ،حتقيق أمحد السقا ،دار الرتاث العريب -بريوت ،ط.1
 -178اْلامع ألحكام القرآن ،تصحيح أمحد الربدوين ،ط1372 ،2ه .
 حممد بن أمحد ،أبو الوليد ،ابن رشد. -179فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من االتصال ،ضمن فلسفة ابن رشد ،دار اآلفاق اْلديدة-
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بريوت ،ط1398 ،1ه .
 -180الكشف عن مناهج األدلة ِف عقائد امللة وبيان ما وقع فيها بسبب التأويل من الشبه املزيفة والبدع
املضلة ،ضمن فلسفة ابن رشد.
 حممد بن أمحد ،مشس الدين ،الذهب. -181تاريخ اإلسالم -املغازي ،حتقيق عمر التدمري ،دار الكتاب العريب ،ط1407 ،1ه .
 -182تذكر احلفاظ ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت ،ط.1
 -183سري أعالم النبالء ،حتقيق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط1405 ،3ه .
 -184ميزان االعتدال ِف نقد الرجال ،حتقيق حممد علي البجاوي ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 حممد بن أمحد ،السفاريين. -185لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدلة املضية ِف عقدة الفرقة املرضية ،املكتب
اإلسالمي -بريوت ،مكتبة أسامة -الرياض ،ط1405 ،2ه .
 حممد أمحد ،العدوي. -186آيات هللا ِف اآلفاق واألنفس (طريقة القرآن ِف العقائد) ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة ،ط.1
 حممد بن أمحد الكلب ،أبو القاسم ،ابن جزي. -187التسهيل لعلوم التنزيل ،صحح حممد ساَل هاشم .دار الكتب العلمية  -بريوت ،ط1415 ،1ه .
 حممد بن أمحد الكناين ،ابن مطرف. -188القرطنيِ ،ف اْلمع بني كتايب غريب القرآن ومشكل القرآن البن قتيبة ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 حممد بن إدريس املطلب ،الشافعي. -189الرسالة ،حتقيق أمحد شاكر ،مكتبة دار الرتاث ،ط1399 ،2ه .
 حممد بن إسحاق ،أبو بكر ،ابن خزمية. -190كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ،حتقيق د .عبد العزيز الشهوان ،دار الراية -الرياض،
ط1408 ،1ه .
 حممد بن إَساعيل ،أبو عبد هللا ،البخاري. -191اْلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا  وسننه وأيامه (صحيح البخاري) ترقيم د.
مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثري -بريوت ،دار اليمامة ،ط1410 ،4ه .
 حممد األمني اْلكين ،الشنقيطي. -192آداب البحث واملناظرة ،دار ابن تيمية ،ط.1
 -193أضواء البيان ِف إيضاح القرآن بالقرآن ،مكتبة ابن تيمية -جدة1413 ،ه .
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 -194صيانة اإلنسان من وسوسة الشيخ دحالن ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة ،ط1410 ،4ه .
 حممد بن هبادر بن عبد هللا ،بدر الدين ،الزركشي. -195البحر احمليط ِف أصول الفقه ،حتقيق عبد الستار أبو غدة ،ط.1
 حممد جابر الفياض. -196األمثال ِف القرآن الكرمي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي1414 ،ه .
 حممد بن جرير ،أبو جعفر ،الطربي. -197تاريخ األمم وامللوك ،دار الكتب العلمية ،ط1407 ،1ه .
 -198التبصري ِف معاَل الدين ،حتقيق علي الشبل ،دار العاصمة -الرياض ،ط1416 ،1ه .
 -199جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسري الطربي) ،دار الفكر -بريوت1405 ،ه .
 حممد مجال الدين ،القاَسي. -200دالئل التوحيد ،دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1ه .
 -201حماسن التأويل (تفسري القاَسي) خدمة حممد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر-بريوت ،ط،2
1398ه .
 -202الفتوى ِف اإلسالم ،حتقيق حممد القاضي ،دار الكتب العلمية ،ط1406 ،1ه .
 حممد خليل ،اهلراس. -203ابن تيمية السلفي ،مكتبة الصحابة ،طنطا ،ط1405 ،2ه .
 -204دعوة التوحيد ،مكتبة ابن تيمية ،ط1407 ،1ه .
 حممد رشيد رضا. -205تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار) ،دار املعرفة ،بريوت1414 ،ه .
 حممد ،أبو زهرة. -206املعجزة الكربى ،دار الفكر العريب ،ط.1
 حممد السيد ،اْلليند. -207دراسات ِف املنطق ومناهج البحث.
 حممد بن صاحل ،ابن عثيمني. -208القول املفيد على كتاب التوحيد ،دار العاصمة ،ط1415 ،1ه .
 حممد الطاهر ،ابن ع اشور. -209حترير املعىن السديد وتنوير العقل اْلديد من تفسري الكتاب اجمليد (تفسري التحرير والتنوير) ،الدار
التونسية للنشر ،الدار اْلماهريية للنشر ،ط.1
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 -210اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اْلهل به ،حتقيق عماد الدين حيدر ،عاَل الكتب -بريوت،
ط1407 ،1ه .
 -211متهيد األوائل وتلخيص الدالئل ،حتقيق عماد الدين حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية -بريوت،
ط1407 ،1ه  .وبتحقيق حممود اخلضريي وحممد أبو ريدة ،دار الفكر ،ط.1
 حممد عبد اخلالق ،عضيمة. -212دراسات ألسلوب القرآن ،ط.1
 حممد عبد هللا ،دراز. -213النبأ العظيم ،دار القلم ،ط1988 ،3م.
 حممد بن عبد هللا املعافري ،أبو بكر القاضي ،ابن العريب. -214العواصم من القواصم ،حتقيق عمار الطالب ،دار الثقافة -الدوحة ،ط1413 ،1ه .
 -215قانون التأويل ،حتقيق حممد السليماين ،دار الغرب -بريوت ط1990 ،2م.
 حممد بن عبد هللا النيسابوري ،احلاكم. -216املستدرك على الصحيحني ،حتقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1411ه .
 حممد عبده. -217رسالة التوحيد ،تقدمي حسني الغزال ،دار إحياء العلوم -بريوت ،ط1406 ،6ه .
 حممد العروسي عبد القادر ،العروسي. -218املسائل املشرتكة بني أصول الفقه واصول الدين ،دار حافظ -جدة ،ط1410 ،1ه .
 حممد بن علي ،الشوكاين. -219البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 -220فتح القدير اْلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 حممد علي الفاروقي ،التهانوي. -221كشاف اصطالحات الفنون ،حتقيق لطفي عبد البديع ،املؤسسة املصرية العامة ،ط1382ه .
 حممد بن عمر ،فخر الدين ،ابن اخلطيب ،الفخر الرازي. -222األربعني ِف أصول الدين ،حتقيق أمحد حجازي السقا ،مكتبة الكليات األزهرية -القاهرة ،ط،1
1406ه .
 -223اعتقادات فرق املسلمني واملشركني ،تعليق حممد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،ط،1
1407ه .
 -224لوامع البينات شرح أَساء هللا تعاىل والصفات( :شرح أَساء هللا احلسىن) ،تعليق طه عبد الرؤوف
395

أسعد ،دار الكتاب العريب ،ط1410 ،2ه .
 -225حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني ،مراجعة طه عبد الرؤوف
أسعد ،دار الكتاب العريب ،ط1404 ،1ه .
 -226املطالب العالية ،حتقيق أمحد حجازي السقا ،دار الكتاب العريب -بريوت ،ط1407 ،1ه .
 -227معاَل أصول الدين ،حتقيق طه عبد الرؤوف أسعد ،مكتبة الكليات األزهرية ،ط.1
 حممد ويل هللا الندوي. -228نبوءات الرسول ما حتقق منها وما يتحقق ،دار السالم -القاهرة ،ط1412 ،2ه .
 حممد بن عيسى ،أبو عيسى ،الرتمذي. -229سنن الرتمذي ،حتقيق أمحد شاكر ،دار عمران -بريوت ،ط.1
 حممد فؤاد ،عبد الباقي. -230املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،املكتبة اإلسالمية -إسطنبول1364 ،ه .
 حممد بن حممد العمادي ،أبو السعود. -231إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي( ،تفسري أيب السعود) ،دار إحياء الرتاث ،ط.1
 حممد بن حممد بن حممد ،أبو حامد الغزايل. -232إحياء علوم الدين ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1406 ،1ه .
 -233االقتصاد ِف االعتقاد ،دار الكتب العلمية ،ط1403 ،1ه .
 -234إْلام العوام عن علم الكالم ،تعليق حممد املعتصم باهلل ،البغدادي ،درا الكتاب العريب -بريوت،
ط1406 ،1ه .
 -235احلكمة ِف املخلوقات ،حتقيق حممد رشيد قباين ،دار إحياء العلوم ،ط1406 ،3ه .
 -236القسطاس املستقيم ،ضمن جمموعة القصور العوايل ،مكتبة اْلندي -القاهرة ،ط.1
 -237املستصفى من علم األصول ،مع فواتح الرمحوت ،دار الكتب العلمية ،ط1403 ،2ه .
 -238املضنون به على غري أهله ،ضمن جمموعة رسائل الغزايل ،دار الكتب العلمية ،ط1414 ،1ه .
 -239معارض القدس ِف مدارج النفس ،دار الكتب العلمية ،ط1409 ،1ه .
 -240معيار العلم ،دار األندلس ،ط.1
 -241املنقذ من الضالل واملفصح باألحوال ،تصحيح حممد جابر ،املكتبة الثقافية -بريوت ،ط.1
 حممد بن حممد بن حممود ،أبو منصور ،املاتريدي. -242كتاب التوحيد ،حققه فتح هللا خليف ،دار اْلامعات املصرية ،ط.1
 حممد مرتضى احلسيين ،الزبيدي. -243تاج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق عبد الستار أمحد فراج ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
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1385ه .
 حممد بن مكرم ،أبو الفضل ،مجال الدين ،ابن منظور. -244لسان العرب ،دار صادر -بريوت ،ط.1
 حممد بن املوصلي. -245خمتصر الصواعق املرسلة البن القيم ،دار الكتب العلمية -بريوت ،ط1405 ،1ه .
 حممد ناصر الدين ،األلباين. -246سلسلة األحاديث الصحيحة ،املكتب اإلسالمي ،ط1405 ،5ه .
 -247صحيح الرتغيب والرتهيب ،املكتب اإلسالمي ،ط1406 ،2ه .
 -248صحيح سنن الرتمذي ،مكتبة الرتبية العريب ،ط1408 ،1ه .
 -249ظالل اْلنة ِف ختريج السنة البن أيب عاصم ،املكتب اإلسالمي ،ط.1
 حممد بن يوسف ،ابو حيان. -250البحر احمليط ِف التفسري ،دار الفكر -بريوت ،ط1403 ،2ه .
 حممد بن يوسف ،السنوسي. -251شرح أم الرباهني من حاشية الدسوقي ،مكتبة البايب احللب1358 ،ه .
 حممود البغدادي ،أبو الفضل ،شهاد الدين ،اآللوسي. -252روح املعاين ِف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حتقيق علي عبد الباري عطية ،دار الكتب
العلمية -بريوت ،ط1415 ،1ه .
 حممود شاكر. -253تقدمي كتاب الظاهرة القرآنية ملالك بن نب ،دار الفكر1402 ،ه .
 حممود بن عمر ،أبو القاسم ،جار هللا ،الزخمشري. -254أساس البالغة ،دار الفكر -بريوت1409 ،ه .
 -255الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ِف وجه التأويل ،دار املعرفة -بريوت ،ط.1
 مرعي بن يوسف الكرمي ،احلنبلي. -256الشهادة الزكية ِف ثناء األئمة على ابن تيمية ،حتقيق جنم خلف ،دار الفرقان -عمان ،ط،1
1404ه .
 مسعود بن عمر ،التفتازاين. -257شرح العقائد النسفية ،حتقيق أمحد حجازي السقا ،مكتبة الكليات األزهرية1408 ،ه .
 -258شرح املقاصد حتقيق عبد الرمحن عمرية ،عاَل الكتب -بريوت ،ط1409 ،1ه .
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 -259صحيح مسلم ،برتقيم حممد فؤاد عبد الباقي ،دار ابن حزم ،ط1416 ،1ه .
 مصطفى العقاد. -260الفلسفة القرآنية ،دار الكتاب العريب ،ط1969 ،2م.
 أبو العالء ،املعري. -261ديوان أيب العالء املعري.
 معمر بن املثىن ،أبو عبيدة. -262جماز القرآن حتقيق فؤاد سزكني ،مؤسسة الرسالة -بريوت ،ط1401 ،2ه .
 مقبل الوادعي. -263الصحيح املسند من دالئل النبوة ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة1407 ،ه .
 منيف بن مرزم ،العتيب. -264بني ابن تيمية وابن رشد ِف اإلل هيات ،رسالة ماجستري ِف جامعة أم القرى1411 ،ه .
 ميمون بن حممد ،أبو املعني ،النسفي. -265تبصرة األدلة ِف أصول الدين ،حتقيق كلود سالمة ،املعهد العلمي ،الفرنسي -دمشق ،ط،1
1990م.
 ندمي اْلسر. -266قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن ،املكتب اإلسالمي ،ط1389 ،3م.
 نصر الدين ،الطوسي. -268تلخيص احملصل ،حباشية احملصل للرازي.
 هبة هللا بن احلسن ،أبو القاسم ،الاللكائي. -269شرح أ صول اعتقاد أهل السنة واْلماعة ،حتقيق د .أمحد سعد محدان ،دار طيبة للنشر والتوزيع-
الرياض ،ط1409 ،1ه .
 حيىي بن زياد ،أبو زكريا ،الفراء. -270معاين القرآن ،حتقيق أمحد يوسف جنايت وحممد علي النجار -طهران ،ط.1
 وحيد الدين خان. -271اإلسالم يتحدى ،دار البحوث العلمية ،ط1403 ،4ه .
 أ .ى ،ونسنك. -272املعجم املفهرس أللفاظ احلديث النبوي ،دار الدعوة -إسطنبول1988 ،م.
 ياقوت احلموي. -273معجم األدباء ،دار إحياء الرتاث -بريوت ،ط.1
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 -274معجم البلدان ،دار إحياء الرتاث -بريوت1399 ،م.
 حيىي بن شرف ،أبو زكريا ،حميي الدين ،النووي. -275هتذيب األَساء واللغات ،إدارة الطباعة املنريية -القاهرة ،ط.1
 -276شرح صحيح مسلم ،دار الريان -القاهرة ،ط1407 ،1ه .
 حيىي هاشم حسن ،فرغل. -277األسس املنهجية لبناء العقيدة اإلسالمية ،ط.1
 يوسف ،ابن تغردي بردي. -278النجوم الزاهرة ِف ملوك مصر والقاهرة ،حتقيق د .مجال الدين الشيال وفهيم شلتوت ،اهليئة املصرية
العامة للكتاب1392 ،ه .
 -279جمموعة التوحيد ،دار الفكر ،ط1411 ،1ه .
 -280املعجم الوسيط ،إخراج إبراهيم أنيس وزمالئه ،دار إحياء الرتاث العريب -بريوت ،ط.2
 -281املوسوعة الفلسفية العربية ،معهد اإلمناء العريب ،ط1988 ،1م.
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