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 املقدمة
 أما بعد،، ، والصالة والسالم على رسول هللااحلمد هلل

ُُ   ةاإلهلي  ة األدل   فإن يواا  ففوى علوى  إىل اإلنسوان مود دل،و ، وز وا  مكو  موا ُيي و  تُفوو
ونيووا كانوو  إهليووة  ،العقليووة الوودل، موود  اكثوومر   تضووم    األدلووة هوو   كثووم موود انيسوولمم اليوووم، م

، وهوو موا ل دُدركو  كثوم مود أسولوب  أو وسويل  مهموا كوان  بشوي فاقو  كو  دليو  فقد انيصدر 
أسطور ُّ الوولدة وال شو،ة، وجيهل  كثٌم مم د دد عي أن الد ِّدد طلبة العلم فضالر عد عام ة البشي، 

 .خيايفُّ األدل ة واحمل وى
مود عم أن ددود  ،مم ود دود عي العقو ، أو العقل وةأصوا  بعض هوالل   ارتفع يف  م  ا وقد
يف قا،موة انيهموال  إن ي دكود يف سول ة  موضوو ٌ  شٌ هم وب  هوو م ،ل مكان للعق  في  اإلسالم

قودوة بيهانيوة أدل وة عقليوة  قا،موة علوى ليس  كو ل،، بو  هوي ددد هللاأصول  ولكد  احمل وفا ، 
 م ماسكة، دسل ِّم هبا ك ُّ ذ  لب ِّ عقَلها.

شوو   الصوورة ومي وع احلقيقوة مود داخو  البيو  اإلسوالمي قود را  و اد الط ِّم بل ة وجود مود 
كم هج عقلي،   واع مد اليوانين اني هاف  الب يان  اني طق تشي ب وحددثرا، ففي السابق ُوجد مد

، األموووي الووو   شوووو   اإلسوووالم حووواول إقهامووو  يف بوتقوووة اإلسوووالم وإضوووفا   مسوووهة إسوووالمية م
د صوو ر تعوارا الوددد اإلسوالمي موع العقو  البشوي  موع  هم َمدحىت ُوجد م  ،وضل   انيسلمم

  أن الك  مد ع د هللا؟!
الغوي  احلوددب بودعوى ويف عصيان احلاضي ُوجَد يف البي  اإلسالمي َمد تشوي ب الفكوي 

ق فبعضووهم نموود بوو ، وبعضووهم حوواول   ع وو ،انيطلووقكووي احلووق أنوو  انيوو هج العقلووي األوحوود، والفِّ 
ْثَ  قَووْ  اإلسالم ل ، ، فالو   [118]البقوية  { هلِِّّْم َتَشاهَبَْ  قُولُووهُبُمْ }َكَ لَِّ، قَاَل ال  ِّدَد مِّْد قَوْبلِّهِّْم مِّ

 ال   حص  مع الفكي اليوانين. حيص  يف عصيان مع الفكي الغي  هو ذات 
؛ ل  جل ووى احلق ووة إبوويا  تووا  األدل ووة الشوويعية العقلي ووة وهلوو ا وذاح حاول ووا يف هوو   الورقووة 

وتظهوووي قووووة اإلسوووالم يف بياهي ووو  وحججووو  و  ووووا ؛ ،  ا،ووو  خصا،صوووها وزيُّاهوووا عووود كووو  دليووو 
 ،  . احلجج اإلهلية تل،أفئدة البشي إىل  وت ُولياداد انيالم م إ اانر

وهللا نس،ل أن د قب   جهودان، ودك ب هلوا القبوول يف السوما  واألرا، وجيعلو  ذخويرا ل وا 
 دوم ل د فع مال ول ب ون.
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 متهيد
د  سم الددد اإلسالمي وي صُّ عد غم  مد األداين م هج  انيعييف ِّ اني كام ، فهو 

ع مد ك  انيصادر انيعيفي ة سوا ر البصيدة  دع مد احلس  والعق  مجيعرا كوسا،  للمعيفة، ود
ينبه العقول أو السمعي ة كالوحي اني ا ل على نيب اإلسالم، وهو ل دف ،  ،كالكون انيشاهد
  يف ك  تل، انيصادر لي بم  احلق  وتظهي احلقيقة. ويدعو إىل إعماهلا

اليصي ة القود ة انيق عة والواضهة  مليَئٌة ابألدلة العقليةونصوص الددد اإلسالمي 
ومس غ ية عد غمها مد  ،مما جيعلها مك فية ب اهتا يف الس دلل العقلي ،وانيوجاة يف نن

ما  ي تكد لغمها  األداين واألفكار يف ه ا الباب، وه ا دكمد يف اتصافها واخ صاصها بسِّ
ما تل، أهم ه ا نسيد قلية، و مد األدلة الع   الس ِّ
 :املصدر إهلية -1

كثمة تل، احملاول  لإلنسان الشغوف ابإلبدا  وال جددد أن أييت أبدلة عقلية بيهانية، 
كانيوووة، وم ووو،ظيرا بظيوفووو  انيوووة وانيولكووود مهَموووا حووواول ذلووو، فإنووو  سووويبقى  صووووررا يف حووودود  الامَ 

وبيئ وو ، وم طب ِّعرووا أبلفالوو  ولغ وو  وأفكووار ، ولكوود األدلووة الش وويعي ة الَعقلي ووة أدلووٌة م عاليووة علووى كوو  
 مووان ومكووان، وعلووى كوو  بيئووة و وويم، وم  اسووبة مووع كوو  الظوويوف واألحوووال، لوويس لشووي  إل 

ن، وخوالق اإلنسوان وعقو  اإلنسوان، ألهنا م ا لة مد ع د هللا رب ِّ األكووان وخوالق الاموان وانيكوا
ْثلِّو ِّ َشوْيٌ {}فاهلل سبهان  وتعاىل  ّ  ، [11]الشوورى   لَْيَس َكمِّ دكوون لددلوة الَعقلي وة الوز أناهلوا  فو،

ثٌ  أو ندٌّ أو نظم  !! حاشا وكال.؟سبهان  وتعاىل مِّ
 قويانر  ن وا هو ا رغوم مضوي ِّ أربعوة عشويحوىت  ما دميومتهاا وييويتهااوإىل ه   السمة ديجوع 

 مد األجيال والعقول.
ما ب  مد ه   السمة ت بثق ك    الز تليها. الس ِّ

 :البشرية مع الفطرة متناسقة -2
خلَوَق هللا اإلنسوان وَفطَووي  علوى مووا دو ال م مووع الغادوة الوز خلووق هلوا وهووي العبوادة، م أنووال 

اخلربدووة والَعقلي ووة علووى تلوو، الغادووة، فووال غوويو  ماودة وم هووا القووينن ل دل وو  أبدل وو إليوو  الك ووب السوو
حي ئٍ  أن ت وا م األدلة الَعقلي ة الش يعي ة مع الفطية اإلنسانية؛ إذ مصدر األميدد واحود، فالو   
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ّ  خلووق العقوو  واإلنسووان هووو الوو   أنووال األدلووة الَعقلي ووة الش وويعي ة سووبهان  وتعوواىل،  د  وواقض  فوو،
( 1خلق  وأمي ؟! قال هللا تعاىل  }تَوَباَرَح ال  ِّ  نَوا َل اْلُفْيقَاَن َعَلى َعْبدِّ ِّ لَِّيُكوَن لِّْلَعاَلمَِّم َن ِّديرا )

ا َويَْ َدُكووْد لَووُ  َشوويِّدٌ، يفِّ اْلُمْلوو،ِّ َوَخلَووَق ُكوو    ووْ  َولَوودر َِّ ووَماَوا ِّ َواأْلَْراِّ َويَْ دَو    ال وو ِّ  لَووُ  ُمْلووُ، الس 
َرُ  تَوْقوودِّديرا{  وهووي م ا لووة مم وود مووع الفطووية  هوو   األدلووة وكيوو  ل ت وووا م ،[2، 1]الفيقووان  َشووْيٍ  فَوَقوود 

ووا{  يمر ووَماَوا ِّ َواأْلَْراِّ إِّن ووُ  َكوواَن َغُفوووررا َرحِّ ووي  يفِّ الس  ؛ ولوو ا ديشوودان هللا [6، 5]الفيقووان  }دَوْعلَووُم الس ِّ
،ل  ودل،لو ؛ ألنو  موافوٌق نيوا فطوياَن عليو ، دقوول تعواىل  مسوابك اب   ال مسُّ، سبهان  وتعاىل إىل

َْلوقِّ اَّلل ِّ َذلِّو،َ  َهوا َل تَوْبودِّدَ  خلِّ  الود ِّدُد }َف،َقِّْم َوْجَهَ، لِّلد ِّددِّ َح ِّيفرا فِّْطَيَ  اَّلل ِّ ال وزِّ َفطَوَي ال  واَع َعَليوْ
السووو دلل  وكثووومرا مووا ُتسووو دعى الفطوووية يف ،[30]الووويوم   {ْكثَووووَي ال  وواعِّ َل دَوْعَلُموووونَ اْلَقووي ُِّم َوَلكِّووود  أَ 

العقلوووي الشووويعي؛ كالسووو دلل علوووى وجوووود هللا تعووواىل ابنيقووود ِّما  الفطيدوووة أو الغيا،وووا الفطيدوووة  
 .(1)كمبدأ السببية وغمها

 :لقلبل ةٌ رويم إىل احلق م  هاديةٌ  -3
خاصة إذا ما حد ق ا ال ظوي يف األدلوة الوز  ،يف األدلة الش يعي ة الَعقلي ة السمة ت جل ى ه  

ت اهووا أهلهووا عقليووة بيهانيووة موود اني كلمووم وأذانهبووم موود انيعاصوويدد العقالنيووم، فكثووم موود تلوو، 
الغفلووة، ول تغوو  ول تسوومد العقوو  اإلنسوواين انيوو عطش إىل انيعيفووة  تووور ُ و سوووة القَ جتلووُب األدلووة 

، وهو ا موا اعوكف توككهم يف بيودا  تيهوا  موا بوم حيوارى ونودامىغالبرا ما و  ،والعلم إل ناررا م  
  .(2)ب  عمالقُة الكالميم يف أواخي أعمارهم

فإهنووا  ؛انيووي  عود احلووق واهلوودى إن ي تصوود   ،فاألدلوة الَعقلي ووة غووم الش وويعي ة يف حقيقوة األمووي
ووويعي ة الَعقلي وووة وأ ،تُبعووود طيدقووو  وتووووع ِّي  ميتبطوووة ابإل وووان واخلووووف والعبوووادا  فهوووي موووا األدلوووة الش 

القلبية بيابٍط غليظ، فهي هتد  ال الي فيها إىل طيدق احلق وإىل الصياط انيس قيم، وجتمع بوم 
، فكل مووا ا داد عجووا  القووينيناحلقيقووة اليقي يووة والوجوودانيا  العاطفيووة، وهوو ا وجوو  موود أوجوو  اإل

                                         
كانيقدما  األولية وجود هللا الصادرة عد ميكا سل  للبهو  والداراسا ؛   ألدلة الفطيدة علىد ظي  مقال  ا (1)

522http://salafcenter.org//  639، والغيا،اhttp://salafcenter.org//  وال اعة األخالقية ،
548http://salafcenter.org//  647، واإلرادة الغا،يةhttp://salafcenter.org//  واإلرادة احلية ،
683http://salafcenter.org// . 

 وما بعدها(. 3/212(، در  تعارا العق  وال ق  )3اإلقدام يف علم الكالم للشهيس اين )ص  ظي  هنادةد (2)

http://salafcenter.org/522/
http://salafcenter.org/522/
http://salafcenter.org/522/
http://salafcenter.org/639/
http://salafcenter.org/548/
http://salafcenter.org/548/
http://salafcenter.org/548/
http://salafcenter.org/647/
http://salafcenter.org/683/
http://salafcenter.org/683/
http://salafcenter.org/683/


5 
 

وا ا داد هلل خشويةر، دقوول تعواىل  وَد الس وَما ِّ َموا ر َفَ،ْخَيْج َوا بِّو ِّ }أَ  انييُ  هبوا علمر يَْ تَووَي َأن  اَّلل َ أَنْووَاَل مِّ
َُْْ لِّووٌ  أَْلَواهُنَووا َوَغيَابِّيووُب ُسوووٌد ) ْووٌي  ٌُ ووَد ا ِّبَووالِّ ُجووَدٌد بِّوويٌض َو َُْْ لِّفرووا أَْلَواهُنَووا َومِّ ووَد 27ََثَوويَاٍ   ( َومِّ

َُْْ لِّووٌ  أَ  ووْد عِّبَووادِّ ِّ اْلُعَلَموواُ { ال  وواعِّ َوالوود َواب ِّ َواأْلَنْوَعووامِّ  َووا َيَْشووى اَّلل َ مِّ ، 27]فوواطي  ْلَوانُووُ  َكووَ لَِّ، إِّ  

28] (1). 
}نُووٌر َعلَوى نُووٍر{ توار  في وا الطم،ني وة والسوكي ة والرتيواي، فهوي  فاألدلة الش يعي ة العقلي ة

ي الطيدق ،وتشيي الفالاد ،ت م القلب، [35]ال وور   }َدَكواُد وتطمس احلمة والشوكوح، بو   ،وتبص ِّ
يُ  َوَلْو يَْ َزَْسْسُ  اَنٌر{ وما أحسد موا وصو  هللا بو  ك ابو  بقولو   }إِّن  "، [35]ال وور   َ دْو ُوَها ُدضِّ

فو،قوم الطوُي إىل أشويف انيطالوب موا بعوب هللا  ،[9]اإلسويا   َهَ ا اْلُقْينَن دَوْهدِّ  لِّل زِّ هَِّي أَقوَْوُم{ 
فهووي مووع ضووالهلم يف الووبعض واعوجوواط طوويدقهم وطوهلووا يف الووبعض  غوومالأمووا طيدووق و  ،بوو  رسووول 

 ، عوود أن دوجووب هلووم السووعادةفضووالر  ،األخوويى إ ووا دوصوولهم إىل أمووي ل د جووى موود عوو اب هللا
 .(2)" عد حصول الكمال لدنفس البشيدة بطيدقهمفضالر 

  }اَي أَدوَُّهووا تعوواىل لاقوو ، ووانبفوالادح يف تووا  اإل وحل ِّووق  هوو   األدلووة الش وويعي ة الَعقلي ووة أتم و
ال و ِّ  َجَعوَ  َلُكوُم اأْلَْرَا  * ال  اُع اْعُبُدوا َرب ُكُم ال  ِّ  َخَلَقُكْم َوال  ِّدَد مِّْد قَوْبلُِّكْم َلَعل ُكوْم تَو و ُقوونَ 

وَد الث َمويَا ِّ  فِّيَاشار َوالس َماَ  بَِّ ا ر َوأَنْوَاَل مَِّد الس َما ِّ َموا ر فَوَ،ْخيَطَ  ، [21،  22]البقويةرِّْ قوار َلُكوْم{ بِّو ِّ مِّ
}إِّن  يفِّ َخْلوقِّ الس وَماَوا ِّ َواأَلْراِّ َواْخو ِّالفِّ الل ْيو ِّ َوال و َهوارِّ َواْلُفْلو،ِّ ال وزِّ جَتْويِّ    عا وج  وقال

وَد الس وَما ِّ مِّودْ  ُ مِّ َفوُع ال  واَع َوَموا أَنْووَاَل اَّلل  َوا دَو وْ َوا َوبَوب  يفِّ اْلَبْهيِّ مِّ  َمواٍ  َفَ،ْحيَوا بِّو ِّ اأَلْرَا بَوْعوَد َمْوهتِّ
وووَما ِّ َواأَلْراِّ َ ايٍ  لِّ  َ يِّ بَوووْمَ الس  وووَهابِّ اْلُمَسووو وووْد ُكووو  ِّ َداب وووٍة َوَتْصووويِّد ِّ الوووي ِّاَييِّ َوالس  َقوووْوٍم فِّيَهوووا مِّ

وَد الس وَما ِّ َواأَلْراِّ أَم وْد َ ْلِّوُ،  ، وقوال جو   مود قا،و  [164]البقويةدَوْعقُِّلوَن{  }قُوْ  َموْد دَووْي ُُقُكْم مِّ
ووووَد احْلَووووي ِّ َوَمووووْد دُووووَدب ُِّي اأَلْموووويَ  ووووَد اْلَمي ِّوووو ِّ َوُيْوووويُِّط اْلَمي ِّووووَ  مِّ ووووْمَع َواألَْبَصوووواَر َوَمووووْد ُيْوووويُِّط احْلَووووي  مِّ  الس 

ُ فَوُقووْ  أَفَووال تَو و ُقووونَ  ُ َربُُّكووُم احْلَووقُّ َفَموواَذا بَوْعووَد احْلَووق ِّ إِّل  الض ووالُل فَوو،َ  فَووَ لُِّكمُ  * َفَسوويَوُقوُلوَن اَّلل  ّ  اَّلل 
وْد ُكو  ِّ ، وقال  [31،  32]دونسُتْصَيُفوَن{  َي َوَأهْنَوارار َومِّ }َوُهَو ال  ِّ  َمد  اأَلْرَا َوَجَعَ  فِّيَها َرَواسِّ

ي الل   وُيونَ الث َميَا ِّ َجَعَ  فِّيَها َ ْوَجْمِّ اظْوَ ْمِّ دُوْغشِّ َويفِّ  * ْيَ  ال و َهواَر إِّن  يفِّ َذلِّوَ،  ايٍ  لَِّقوْوٍم دَو َوَفك 

                                         
 (.148)ص  د.  مد عبد هللا درا  ال ب، العظيم  د ظي  (1)
 (.162)ص   ب صيف دسم ،اليد على اني طقيم لبد تيمية (2)
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َاٍ  َواحِّ  َواٍن ُدْسَقى مِّ َواٌن َوَغْمُ صِّ وْ ٍد اأَلْراِّ قَِّطٌع ُمَ َجاوِّرَاٌ  َوَج  اٌ  مِّْد أَْعَ اٍب َوَ رٌْ  َوَنِّيٌ  صِّ وْ
ُ  بَوْعَضَها َعَلى بَوْعٍض يفِّ اأُلُك ِّ إِّن    .[3، 4اليعد]يفِّ َذلَِّ،  ايٍ  لَِّقْوٍم دَوْعقُِّلوَن{ َونُوَفض ِّ

 :يقينية وبرهانية -4
ز ا  األدلة الش يعي ة الَعقلي ة بكوهنا زاط يف خطاهبا اليقي يا  مع الوجودانيا ، وب ،ظمهوا 
علووى أهوو  احلووس ِّ انييهوو  وعلووى أهوو  احلقووا،ق والرباهووم يف نن، فهووي فاطووب قوووة ال فكووم يف 

 ،ال   فاطب في  قوة الوجدان، وتلكم حاج ان مود أهوم حووا،ج الو فس البشويدة ذا  الوق 
ا يف ماللوٍ  واحود، وموا هو ا إل صوورٌة مود صوور إعجوا  القوينن موهماجُ  مهَيةِّ البياندعسي على 

 .(1)معرا اليقي ية والوجدانيةالكيمي؛ إذ هي قد بلغ  الغادة يف 
ووويعي ة الَعقلي وووة أدلوووةٌ  ل ردوووب فيهوووا ول شووو،، وكيووو  ل تكوووون  قاطعوووةٌ  دقي يوووةٌ  فاألدلوووة الش 
وووَد اَّلل ِّ َحووودِّدثرا{بيهانيوووة صوووادقة وهللا تعووواىل دقوووول   ُُ مِّ ، أم كيووو  ل [87]ال سوووا    }َوَموووْد َأْصوووَد

وْد 41}َوإِّن ُ  َلكَِّ اٌب َعاِّدٌا )تكون دقي ية حقة وهللا تعاىل دقول عد القينن   ( َل أَيْتِّي ِّ اْلَباطِّوُ  مِّ
يٍد{ َبْمِّ  ٌِّ  .[42، 41]فصل    َدَدْد ِّ َوَل مِّْد َخْلفِّ ِّ تَوْ اِّدٌ  مِّْد َحكِّيٍم 

والبووواحثون يف  ،وهووو ا الووو   أخووورب بووو  انيووووىل سوووبهان  هوووو موووا وجووود  اني ووو،ملون يف مبانيووو 
د وجووو  إعجووا  القووينن وعوود  لقووينن وبياهي وو  ا مجالي ووا  وصوو  حوومالقاضووي عيوواا كمعانيوو ،  
وم ها مجع  لعلوم ومعارف ي تعهد العيب عامة ول  مد صولى هللا عليو  وسولم   "فقال الكيمي

ول دشوو م   ،ول حيوويم هبووا أحوود موود علمووا  األمووم ،ول القيووام هبووا ،قبوو  نبوتوو  خاصووة معيف هووا
وال  بيوووو  علووووى طووووُي احلجووووج  ،فجمووووع فيوووو  موووود بيووووان علووووم الشوووويا،ع ،عليهووووا ك وووواب موووود ك ووووبهم

رام  ،مووجاة انيقاصود ،وأدلوة بي وة سوهلة األلفوا  ،موم برباهوم قودوةواليد على فُي األ ،العقليا 
 .(2)..."اني ه لقون بعد أن د صبوا أدلة مثلها فلم دقدروا عليها

و  هللاود قو  ل وا اإلموام  جتوارب السول  اني وو،ملم والدارسوم لددلوة الش وويعي ة  السوويوطي ٌر
وموا  ،العظويم علوى مجيوع أنووا  الرباهوم واألدلوة"قال العلما   قد اش م  القينن   فيقول الَعقلي ة

                                         
 (.148ال ب، العظيم، د.  مد عبد هللا درا  )ص  د ظي   (1)
 .(276 /1)للقاضي عياا  ،الشفا ب عيد  حقُو انيصطفى (2)
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مد بيهوان ودللوة وتقسويم ورو دي دبوك مود كليوا  انيعلوموا  الَعقلي وة والسومعية إل وك واب هللا 
 .(1)قد نطق ب "

ووويعي ة كانووو  مووود أهوووم قضووواايو  الوووز  شووويإل اإلسوووالم ابووود تيميوووة بيهانيوووة األدلوووة الَعقلي وووة الش 
نفى بيهانية ورد  على مد  ،يف كثٍم مد ك ب  ونثيها ،وانقش وانفح ل قيديها ،يان ود بَ رس َها بطَ 

ووو  هللا  "األدل وووة الشووويعي ة والك ووواب والسووو ة دووودل ابإلخبوووار ترة، ودووودل ابل  بيووو  ترة، ، دقوووول ٌر
واإلرشوواد والبيووان لددلووة الَعقلي ووة ترة، وخالصووة مووا ع وود أرابب ال ظووي العقلووي يف اإلهليووا  موود 

دلووة اليقي يووة وانيعووارف اإلهليووة قوود جووا  بوو  الك وواب والسوو ة، مووع  ايدا  وتكموويال  ي ده وود األ
إليها إل مد هدا  هللا خبطاب ، فكان فيما جا  ب  اليسوول مود األدلوة الَعقلي وة وانيعوارف اليقي يوة 

 .(2)"فُو ما يف عقول مجيع العقال  مد األولم وا خيدد
وو  هللا  " طوا،وو  موود اني كلمووم واني فلسووفة أن الشووي  إ ووا  ظوود  كووان دَ فإنوو  وإن  ودقووول ٌر
وجيعلووون مووا دبووك عليوو   ،فدلل وو  موقوفووة علووى العلووم بصوودُ انيَوورب ،دوودل بطيدووق اخلوورب الصووادُ

ووفقوود غلطوووا يف ذلوو، غلطروو ،صوودُ انيَوورب معقووول   ضووة ا يف  مبي رووا؛ بوو  ضوولوا ضوواللر ا عظيمر
بطيدووق اخلوورب ا وويد؛ بوو  األمووي مووا عليوو  سوول  األمووة لوو هم  أن دللووة الك وواب والسوو ة إ ووا هووي 

مود أن هللا سوبهان  وتعواىل بوم مود األدلوة الَعقلي وة الوز حي واط  -أه  العلوم واإل وان  -وأ،م ها 
إليها يف العلم ب ل، ما ل دقدر أحد مد هالل  قدر . وهنادة ما د كيون  جا  القوينن خبالصو   

 .(3)"على أحسد وج 
 انبهووووار وقفووووة بيهانيووووا  الشووووي وقوووو  أمووووام  بربهانيووووا  اليوووووانن، اغووووك  بوووو  وحووووىت موووود  

ولعموي  إن فيهموا الشوفا    "ال   إلي  تُ سوب األشوعيدة دقول أبو احلسد األشعي  ،اندهاشو 
مشوك ، والورب  مود كو  دا  معضو ، وإن يف حياسو هما مود الباطو  علوى موا تقودم  مد ك  أمي

 .(4)"نيد كان احلق قصد ذكيان ل  ندة نيد نصح نفس ، ودللة 

                                         
 .(60 /4) للسيوطي ،اإلتقان يف علوم القينن (1)
 .(110 /2م هاط الس ة ال بودة ) (2)
 .(296 /3) لبد تيمية جممو  الف اوى (3)
 .(115)ص     احلسد األشعي رسالة إىل أه  الثغي أل (4)
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اعلم أن حاص  موا دشو م  عليو  إذ دقول  " -د هو يف اني كلمموهو مَ -واتع للغاا  
وما خيط ع هما فهو إموا  ،  فع هبا فالقينن واألخبار مش ملة علي علم الكالم مد األدلة الز دُ 

م اقضووا  الفووُي هلووا مووا مشوواغبة ابل علووق إو  ،وهووي موود البوود  كمووا سووي،يت بيانوو  جمادلووة م مومووة
 ،هوووا األتوووا وزجُّ  ،تادردهوووا الطبوووا  ،هوووا  وهووو ايان وتطودووو  ب قووو  انيقوووال  الوووز أكثيهوووا تي  
 .(1)..."وبعضها خوا فيما ل د علق ابلددد

حيووب قووال  أبشووعيد   وفلسووف  وهوو ا الوو   قالوو  الغوواا  هووو مووا سوول م مثلوو  الوويا   الشووهم 
الش يعي ة  "وإذا عيف  ه   الوجوو  انيق ضوية ليجهوان هو   تا  األدلة  شيئرا مدبعد أن ذكي 

، ف قول  نيا كان األمي ك ل،، كان  الك ب اإلهليوة مملوو ة مود هو ا  الطيدقة على سا،ي الطُي
ال ووو  موود الوودل،  ل سوويما القووينن العظوويم، وكوو ل، فإنوو، مووىت أورد  أنواعرووا كثوومة موود هوو   

 .(2)وأذع   األفكار لإلقيار بوجود اإلل  احلكيم" ،وخضع  ال فوع ،الدل،  طاب  القلوب
األدلووة الش وويعي ة الَعقلي ووة هووو البلسووم الشووايف واليقووم انيبووم وهوو ا الوو   ذكوويان  موود دقي يووة 

وهوو مود أجو  ِّ نعوم هللا الوز دسو هقُّ  ،عَصَم السل  وأهو  السو ة مود احلومة والضوطياب ال  
َ ا إِّلَْيَ، ُروحرا مِّْد أَْمويِّاَن َموا ُكْ وَ  تَوْدرِّ  َموا اْلكِّ َواُب الشكي عليها، دقول تعاىل   }وََكَ لَِّ، َأْوَحيوْ

وووويَاٍط  ووووْد عِّبَووووادِّاَن َوإِّن ووووَ، لَ َوْهوووودِّ  إِّىَل صِّ َوَل اإْلِّ َوووواُن َوَلكِّووووْد َجَعْل َوووواُ  نُوووووررا هَنْوووودِّ  بِّوووو ِّ َمووووْد َنَشوووواُ  مِّ
كل مووا   حمتوو   ده وو، ابلياحووة موود دام قلقوو  وا دادكيوو  قوو    بيب ِّوو،  ف؛ [52]الشووورى  ُمْسووَ قِّيٍم{ 
 !!؟ا داد علم 
 :واقعية -5

ووويعي ة الَعقلي وووة الوووز تفوووي د  هبوووا أن مقووود ماهتا واقعيوووة   ،انيآخووو  قيدبوووةمووود توووا  األدلوووة الش 
ميك بوة مود يف أعلى درجا  القوة واليقي يوة فهوي أدضروا  كوهناوع اصيها معيوفة لك  ِّ أحد، فمع  

ال اع يف حياهتم، وغالب ع اصيها  دعادش الواقعية؛ إذ هي تيك ِّب مقد ِّماهتا مم ا  انيعارفأسه  
لوصووول إىل ال  ووا،ج، سووبيالر يف ا أقوويب، و للبشوويأنفووع لموسووة هلووم يف معيشوو هم، وهوو ا أجوودى و م

و اد د ظويُ ل دَكو واع وفهوومهم، بو  يف أذهوان ال وأكثي انقوداحرا   فيهوا إل اسو وعبها، وهوو اني ،م ِّ

                                         
 (.22 /1للغاا  ) ،إحيا  علوم الددد (1)
 (.1/216لليا   ) ،نيطالب العاليةا( 2)
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وترة  ، ث ِّو  ابلليو  وترة ابل هووارجتوود  ؛ ف وارة دليووٍ  مود األدل وة الشوويعية طالعو َ  د  يف أ  ِّ موا جتو
؛ وترة ابحلووودا،ق والوووارو  ابل كوووايوترة  ،وترة اب بوووال وترة ابل جووووم ،ابلسوووما  وترة ابألرا

ك،نووو    ،ودالمووس واقعوو، ،خلجووا  قلبووو،  ولوو ا كلمووا قووويأ  ناي  القووينن وأدل وو  جتووود  دووداخ
وْد تُوويَاٍب ُم  إَِّذا مود أجلو،، فواقيأ قولو  تعواىل  نوال لل وو غضٌّ طويٌ   وْد ناَيتِّو ِّ َأْن َخَلَقُكوْم مِّ } َومِّ

ُيوَن ) َ شِّ َهو20أَنْوُ ْم َبَشٌي تَو وْ وا لَِّ ْسوُكُ وا إِّلَيوْ وُكْم أَْ َواجر وْد أَنْوُفسِّ ا َوَجَعوَ  ( َومِّْد ناَيتِّو ِّ َأْن َخلَوَق َلُكوْم مِّ
ووووُيوَن ) َووووةر إِّن  يفِّ َذلِّووووَ، َ اَيٍ  لَِّقووووْوٍم دَو َوَفك  ٌْ ووووَ ُكْم َمووووَود ةر َوَر ووووَماَوا ِّ 21بَويوْ ووووْد ناَيتِّوووو ِّ َخْلووووُق الس  ( َومِّ

ووَ  ُِّكْم َوأَلْووَوانُِّكْم إِّن  يفِّ َذلِّووَ، َ اَيٍ  لِّْلَعووالِّمَِّم ) ووْد ناَيتِّوو ِّ َم َوو22َواأْلَْراِّ َواْخوو ِّاَلُف أَْلسِّ اُمُكْم ( َومِّ
وْد َفْضولِّ ِّ إِّن  يفِّ َذلِّوَ، َ اَيٍ  لَِّقوْوٍم َدْسوَمُعوَن ) لل ْي ِّ َوال و َهارِّ َواْب َِّغاؤُُكْم مِّ وْد ناَيتِّو ِّ دُويِّدُكُم 23ابِّ ( َومِّ

َووا إِّن  يفِّ  ووَما ِّ َمووا ر فَوُيْهيِّووي بِّوو ِّ اأْلَْرَا بَوْعووَد َمْوهتِّ ووَد الس  َُ َخْوفرووا َوَطَمعرووا َودُو َوووا ُِّل مِّ َذلِّووَ، َ اَيٍ   الْوورَبْ
بِّوووو ِّ َكْيووووَ  ، وقولوووو  تعوووواىل  [24 - 20]الوووويوم  ( { 24لَِّقووووْوٍم دَوْعقِّلُوووووَن ) } أَفَوووواَل دَوْ ظُووووُيوَن إِّىَل اإْلِّ

وَبْ  )18( َوإِّىَل الس وَما ِّ َكْيوَ  رُفَِّعوْ  )17ُخلَِّقْ  ) ( َوإِّىَل اأْلَْراِّ 19( َوإِّىَل ا ِّبَوالِّ َكْيوَ  ُنصِّ
 هللا ب دضويِّ  أنُفَسو احوىت ليس ه ا فهسب ب   ،[20 - 17ية  ]الغاشو َكْيَ  ُسطَِّهْ {

َ
  ثَوهبوا اني

وووووُكْم أَفَووووواَل 20}َويفِّ اأْلَْراِّ ناَيٌ  لِّْلُمووووووقِّ َِّم )تعووووواىل   دقوووووولودبووووو  عليهوووووا األدلوووووة  ( َويفِّ أَنْوُفسِّ
ُيوَن{   ل الشاعي دقو  ويف ه ا، [21، 20]ال اراي   تُوْبصِّ

 (1)رَبُ فانظي إلي، ففي، مع َ       ا رَبر وإذا نظي  تيدد مع َ 
األدل وووة الفلسوووفية الوووز دصوووُمها أهلهوووا غمهوووا ك إىل وأموووا إذا نظووويانهووو ا عووود أدل وووة الشوووي ، 

الواقعي وووووة وأقووووويُب موووووا تكوووووون إىل األلغوووووا   أبعووووود موووووا تكوووووون عووووود هووووويفابلَعقلي وووووة أو العقالنيوووووة، 
أو  االر عوود تطبيقهووفضوو الوعوورة فهمهوو اوقل وو  موود قيم هوو ،ا، وهووو مووا نف ووي ال واع ع هووواألحواجي

وو  هللا عودم إدوياد األدلووة الش ويعي ة الَعقلي وة بطووبو ا عل ووو ، االسو فادة م هو ُي   اإلموام السويوطي ٌر
انيا،  إىل طيدوق احملاجوة هوو العواجا عود إقاموة احلجوة اب ليو  ل  "اني كلمم الوعية العسمة فقا

وضح ال   دفهم  األكثيون ي د هم إىل األغمض فإن مد اس طا  أن دفهم ابأل ؛مد الكالم
فوو،خيط تعوواىل ْاطباتوو  يف  اجووة خلقوو  يف أجلووى  ،الوو   ل دعيفوو  إل األقلووون وي دكوود ملغوواا

                                         
 (.187 /7نقالر عد تفسم ابد كثم ) (1)
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هوا موا دوي  ،وتفهوم اخلوواص مود أظ ا ،ليفهم العامة مد جليلها ما دق عهم وتلامهم احلجة ؛صورة
 .(1)على ما أدرك  فهم اخلطبا "

 :مستلزمٌة ملدلوهلا يف األذهان -6
توووة يف الووودلي  الشووويعي العقلوووي بووو  جووووهي  ومغووواا  هوووو كونووو  موصوووالر إىل انيووودلول  أهووومُّ 
 ُي وأسووي  الوسوووا، ، فالغادووة مووود الوودلي  هوووو بيووان العلوووم وبيووان الطوووُي انيالددووة إليووو أبقصووي الطُّووو

ووويعي ة الَعقلي وووة ت سوووم ابلدللوووة انيباشوووية علوووى  مووودلولهتا واسووو لاامها مجوووي د تصوووورها؛  واألدلوووة الش 
كاسوو لاام وجووود إنسووان ع وود تووا  صوووت  موود خلوو  ا وودار، واسوو لاام وجووود ال ووار حووم رؤدووة 
الدخان وهك ا، وه ا الس لاام قد دكون فطيايا كما يف دلي  السببية ال   دكثي اسو عمال  يف 

الق سووبهان  وتعوواىل بوجووود ، وأشووهي مووا اسووُ عم  يف الدللووة علووى وجووود اخلوو(2)نصوووص الشووي 
}َولَووووئِّْد َسوووو،َْل َوُهْم َمووووْد َخلَووووَق ْلوقاتوووو ؛ كالسووووموا  واألرا والشوووومس والقمووووي، دقووووول تعوووواىل  

َي الش ْمَس َواْلَقَمَي لَيَوُقوُلد  اَّلل ُ{  َ  .[61]الع كبو    الس َماَوا ِّ َواأْلَْرَا َوَس
ووويعي ة   ووومة هوووو موووا أضوووعفها  ة الفلسوووفيةكاألدل ووووخلووووُّ األدلوووة الَعقلي وووة غوووم الش  مووود هووو   الس ِّ

ب احلووق،  موود و وهووو ن موود شوو،هنا، بوو  وأخالهووا موود الفا،وودة العلميووة، ووع ووي السووبي  أمووام طووال 
ا فيفوع دود  فوُو رأسو  رفعرو ؟،نُوأدود أذُ   م الة مد قي  ل فهو " تل، السُب  لطلب احلقدسل، 
إىل اليمووك أو اليسوويى موود طيدووق  وقوود كووان  ك وو  اإلشووارةَ  ،  اليسوويىارهووا إىل أذنِّووا م أدَ شوودددر 
 .(3)"مس قيم
 :ةضحاسهلة وو  -7

وووما مووود اسووو وعب  أن  مَ بوووم الووودلي  وانيووودلول علِّووو توووال مٍ  وقووووةِّ  السوووابقة مووود واقعيوووةٍ  الس ِّ
انيعواين مكابطوة  الفهوم قيدبوةُ  توا  أدلوة الشوي  الَعقلي وة، فهوي سوهلةُ  الوضوي والسوهولة مود أهوم ِّ 

وت  ووواول كووو  ذهووود قوووو  فهمووو  أم انيقووودما  وال  وووا،ج، دفهمهوووا كووو  عاقوووٍ  قووو   علمووو  أم كثوووي، 
 ضع .

                                         
 .(60 /4) للسيوطي ،اإلتقان يف علوم القينن( 1)
 (.248)ص   لبد تيمية اليد على اني طقيم (2)
 .(162)ص   لبد تيمية اليد على اني طقيم (3)
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ل جمووي د  ،إىل احلووق ِّ والعلووم واإلرشووادُ  وذلوو، أن انيقصووود موود هوو   األدلووة الش وويعي ة اهلدادووةُ 
ورشواد موصولٌة إىل ى هدر  إشغال األذهان وإعمال األفكار أو تسودد الصفها ، ب  هي أدلةُ 

والطمئ وووان؛ وهلووو ا اف ووو ح هللا سوووبهان  وتعووواىل ك ابووو  بقولووو    طيدوووق اليقووومِّ  احلوووق واإل وووان م ووومةٌ 
 .[2]البقية   }َذلَِّ، اْلكَِّ اُب َل َرْدَب فِّي ِّ ُهدرى لِّْلُم  قَِّم{

، [37]فصول    َواْلَقَموُي{ }َومِّْد ناَيتِّو ِّ الل ْيوُ  َوال و َهواُر َوالش وْمسُ فَ  مثالر واقيأ قول  تعاىل  
ا مد البشي ل   اللي  أو ال هار أو الشمس أو القمي؟! دعيفُ فه  دُ صو ر أن أحدر

ووياُوكوو  عاقوو  دفهووم موود  أن هوو   انيَلوقووا  ل بوود هلووا موود موجوود وأهنووا رووبُّ  هوو ا الس ِّ
 .(1)لٍق أوجدها...اعلى البهب عد موجدها، ول ش،  تدلُّ على خ

حيوب قوال عود احلجوج والرباهوم الشويعية  حوم تفه وصالقاضي عياا  وه ا ما وجد 
والويد علوى  ،وال  بي  علوى طوُي احلجوج العقليوا  ،مجع في  مد بيان علم الشيا،ع  "أدل ة القينن

 .(2)..."بي ة سهلة األلفا  موجاة انيقاصدوأدلة  ،فُي األمم برباهم قودة
يف عام ة ما دسم ى بو)األدلة الَعقلي وة(  مفقودةر ونيا كان  ه   السمة )السهولة والوضوي( 

ا يف عوواي  ،وتُيَكوو  يف بووواطد الك ووب ،غووم أدلووة الشووي  السووي  تلوو، األدلووة وو  جددوودر وي تضِّ
 .(3)عقبةر كالودرا يف سبي  العلم وانيعيفة على العكس انيعيفة والعلم، ب  غالبرا ما كان 

 :مؤث مرة ومقنعة -8
ووما موود أهووم  موود ُدسوو دلُّ علوويهم ال وو،ظم واإلق ووا  علووى  ؛الووز حُي وواط إليهووا يف األدلووة الس ِّ

مة، فهي ف صُّ بقوو ة ال و،ظم وقووة اإلق وا   وافيراوحياجُّون ب ، والقينن قد انل حظ    مد ه ا الس ِّ
ن كالم هللا ، وكي  ل دكو [37]ُ   }َكاَن َلُ  قَوْلٌب َأْو أَْلَقى الس ْمَع َوُهَو َشهِّيٌد{على ك  ِّ مد 

فة وقا،ِّل  هوو العلويم اخلبوم الو    ْثلِّو ِّ َشوْيٌ {تعاىل هب   الص ِّ ، كيو  ل [11]الشوورى   }لَوْيَس َكمِّ
َوووةر لَِّقوووْوٍم وهللا وَصوووف  سوووبهان  بقولووو    ٌْ ئوْ َووواُهْم بِّكِّ َووواٍب َفص وووْلَ اُ  َعلَوووى عِّْلوووٍم ُهووودرى َوَر }َوَلَقوووْد جِّ

َوووٌة لَِّقوووْوٍم دُوقِّ ُووووَن{ ل  ، وقوووا[52]األعوووياف   دُواْلمِّ ُووووَن { ٌْ ]ا اظيوووة  } َهوووَ ا َبَصوووا،ُِّي لِّل  ووواعِّ َوُهووودرى َوَر

                                         
 اخللق والخكا  الصادر عد ميكا سل  للبهو  والدراسا . ولالس اادة د ظي  مقال دلي  (1)
 .(276 /1)للقاضي عياا  ،الشفا ب عيد  حقُو انيصطفى( 2)
 (.2/740لبد تيمية ) ، ظي  الف اوىد( 3)
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وووَفاٌ  لَِّموووا يفِّ الصُّوووُدورِّ َوُهووودرى ل  ، وقوووا[20 وووْد َرب ُِّكوووْم َوشِّ }اَيأَدوَُّهوووا ال  ووواُع قَوووْد َجووواَ ْتُكْم َمْوعِّظَوووٌة مِّ
ٌَة لِّْلُماْلمِّ َِّم{  ٌْ  .[57]دونس  َوَر

يف الواقوع وانيشواهد، اىل ب ، وأما عد أتظم األدلوة الشويعية العقليوة ه ا فيما أخربان هللا تع
ولو قص  عليو، شويئرا ، فيكفي أهنا غوم  جمويى ال واردإل ومعواي احلضوارا  واألموم يف فوكة وجيواة

  وأذع وا ل  مجي د تاعهم القوم الذين أتثَّروا أبدلة الشرع العقلية قصصمد 
 ،وغوووي  ال ووواع بق لووو  هلوووم ،، فقووود كوووابَي هووو ا الطاغيوووةالنمااارودقصَّاااة إباااراهي  ماااع   األول

واد عووى أبنوو  هووو الوو    لوو، اإلحيووا  واإلماتووة وال صوويُّف يف الكووون، فوو،عيا إبووياهيم عوود هوو   
،  ،انيس،لة وأت  مس،لة ألهي وأبم يف ال صيُّف يف الكون، أل وهي طلوو  الشومس مود انيشوُي

فُ،سوك  الطاغيوة  ،ف يف الكون فو،  ابلشمس مد انيغيبوقال ل  إن ك   حقاا زل، ال صيُّ 
، وهووو ا موووا قص ووو  هللا تعووواىل علي وووا بقولووو    يْ هبووو   احلجوووة وي حيِّووو }أَيَْ تَووووَي إِّىَل ال ووو ِّ  َحووواط  جوووواابر

َ ال  ِّ  حُيْيِّوي وَ  يُم َر  ِّ ُ اْلُمْلَ، إِّْذ قَاَل إِّبْويَاهِّ يَم يفِّ َرب ِّ ِّ َأْن نَتُ  اَّلل  يوُ  إِّبْويَاهِّ  ِّيوُ  قَواَل َأاَن ُأْحيِّوي َوأُمِّ
وَ  ال و ِّ  َكَفويَ  وَد اْلَمْغويِّبِّ فَوُبهِّ َوا مِّ وَد اْلَمْشويُِِّّ فَوْ، ِّ هبِّ لش وْمسِّ مِّ يُم فَوإِّن  اَّلل َ أَيْيتِّ ابِّ ُ  قَاَل إِّبْويَاهِّ َواَّلل 

 .(1)[258]البقية   َل دَوْهدِّ  اْلَقْوَم الظ الِّمَِّم{
حي ضو   قويدش وذلو، أن والاد عماران رضا  ن عنهمااقصة إسالم احلصني ثواين  الو 
اي »  فقوال لو  ال ويب صولى هللا عليو  وسولم ،أن جيادل ال يب صولى هللا عليو  وسولم ففعو  احلصم
ا يف السوما ، فقوال  « ؟ك  تعبد من إلاه  يصني فاذذا صاااب  »قوال  سوبعرا يف األرا، وواحودر

قوال  الو   « ؟ا هلا  املاال مان تادعوفذذ»قال  ال   يف السما ، قوال  « ؟الضر من تدعو
صرضاايته يف الشاامر صم أااا  صن  !فيسااتبيب لاا  وياادك وتشااركه  معااه»يف السووما ، قووال  

 .(2)فلم دقم حىت أسلم ،قال  ول واحدة مد هاتم« ؟يغلب علي 
للشوويإل  وموود بوويامج اليوتيوووب اني مي ِّوواة الووز بي  وو  هوو ا األظووي سلسوولة )ابلقووينن اه وودد (

 .(3)جاا  هللا خمرافهد الك در  

                                         
 (.433 /5تفسم الطرب  )د ظي   (1)
 (.3483) حددب رقم (397 /5س د الكم   )د ظي   (2)
 . 4https://www.youtube.com/watch?v=lYz_RcErZP د ظي  (3)

https://www.youtube.com/watch?v=lYz_RcErZP4
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 :خمتصرة وموجزة -9
و إدصال انيعاين انيويادة أبقو  ِّ  د أشويف قودر ممكود مود الكوالم دون إخوالل يف انيعوك هوو مِّ

العلوووم وانيهووارا ، وهوو ا مووا دسووم ِّي  أهوو  البالغووة ابإلجيووا  والخ صووار، وهوو   تووٌة موود تووا  
وروو ف موود الكووالم مووا   ،ألفالهووا علووى جوامووع الكلوومي مووا تقُصوو فغالبرووا األدلووة الش وويعي ة الَعقلي ووة،

، وهو ا الواضوهة الفطيدوة الكالم لوا م، ول تيهِّق نفسها ب كي حشورا دُعلم مضمون  حب ف  كان
 هو مق ضى الفصاحة وبلوغ الش،و يف البيان، وه  مد بيان أكم  مد البيان اإلهلي؟!

 وابنيثال د  ضح انيقال 
ل سوليم اب وإلواامهمهبا علوى اليهوود  الح جاطل ،خ  مثالر بعض األدلة العقلية الز  كد 

 لقينن اب
مود ع ود هللا، والقوينن كو ل، نوال مود ع ود  تقيُّون بك ابكم انيقد ع؛ ألن  نال أنكم -1

 ، فلم تفي ِّقون بم اني ماظال ؟!!هللا
وتوو كي  ،وهووي أتمووي أدضرووا ابإل ووان ابلقووينن ،أنكووم توود عون اإل ووان بك ووابكم انيقوود ع -2

 لي  الصالة والسالم، فلم ت كيون ؟!!أوصاف  وأوصاف ال يب ال   جا  ب  ع
ل علوى بو  جلودتكم وهوو عو ٌر أقوبح دعوى أهنوا ي ت واِّ جيد أنكم تكفيون ابلقينن م -3
 مد ذنب.
قود ع الو   معهوم، أن القينن مصد ُِّ لك  ِّ الك ب اإلهلية الز سوبق  ، وللك واب اني -4

 وه ا مد أقوى احلجج لل صددق ب .
إلجنيو  ليس ه   انيي ة األوىل الز تكفيوا فيها موا أنوال هللا، بو  قود كفويق مود قبو  اب -5

 !ال   أنال  هللا على عيسى
دا  ا هووود والكوورب يف احلقيقووة نووا انيانعووان لكمووا موود اإل ووان، وأكوورب شوواهد علووى  -6

فقود ق لو م األنبيوا  الو دد جواؤوا بو ، فهو  هو ا هوو  ،حىت بك ابكم انيقود عذل، أنكم ي تالم وا 
 !؟اإل ان ال   تد عون

َووا حيووب دقووول   ْ صووية قوود أوجووا هللا كوو  هوو   احلجووج يف عبووارة }َوإَِّذا قِّيووَ  هَلُووْم نمِّ ُوووا مِّ
َوو َووا أُنْوواَِّل َعَليوْ َووا َوَدْكُفووُيوَن مِّ ُ قَوواُلوا نوُوواْلمُِّد مِّ ا َورَاَ ُ  َوُهووَو احْلَووقُّ ُمَصوود ِّقرا لَِّمووا َمَعُهووْم قُووْ  فَلِّووَم أَنْوووَاَل اَّلل 

 .[91]البقية   ُ ْم ُماْلمِّ َِّم{تَوْق ُوُلوَن أَْنبَِّياَ  اَّلل ِّ مِّْد قَوْبُ  إِّْن ُك وْ 
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 :متنو معة ومتضافرة -10
م  و ِّعة؛ إذ هي ل تس دلُّ ول هت مُّ  غمها بكوهنا أدلةر  األدلة الش يعي ة الَعقلي ة علىت فو ُ 

وأهوم  كل موا كثوي  أتوا   وت و عو  أدل و   أعظوم األموي كوانكل موا  هم وة، و إل ابلقضااي العظيموة اني
وذاعووو  أوصووواف ، وإىل جانوووب هووو ا ال  ووووُّ  يف األدلوووة فإهنوووا يف الوقووو  نفسووو  م ضوووافية دقوووو ِّ  

، وه ا ال  وُّ  وال ضافي هو ما أخرب ع   رب ا ج  ل م  افية د قض بعضها بعضرا ،بعضها بعضرا
َ هَلُوْم أَن وُ  احْلَوقُّ َأَويَْ َدْكو ِّ بَِّيب ِّوَ، وعال بقول    وهِّْم َحوىت  دَو َوبَوم  ُِّ َويفِّ أَنْوُفسِّ }َسُ يِّدهِّْم ناَيتَِّ ا يفِّ اْ فَا

 .[53]فصل    أَن ُ  َعَلى ُك  ِّ َشْيٍ  َشهِّيٌد{
وال بوووا   وا بوووال الشووومس والقموووي وال جوووومو لسوووما  واألرا اببووود را قطوووار فا فووواُ واأل
اإلنسوان نفسو   فوإن، بو  هوي بعوض األدلوة،  علي  سبهان وأدلةٌ  كلُّها ناي   واألشجار واألهنار
ومووود  ،مووود جوانوووب األدل وووة  ووو ، هووو ا جانوووبوبوووددع حكم   لطيووو  صووو ع يف ندوووة مووود ناي  هللا

َّلل ِّ َشووووووووهِّيدرا{ }وََكَفوووووووو وحيِّوووووووو  انيبوووووووومجانووووووووب نخووووووووي فووووووووإن هللا أود  الوووووووودل،  الكافيووووووووة يف  ى ابِّ
 .(1)[79]ال سا  

وو  هللا  " ن انيطلوووب كلمووا كووان ال وواع إىل معيف وو  أحوووط إفووويف هوو ا دقووول ابوود تيميووة ٌر
ف،دلووة إظبووا  الصووانع وتوحيوود  وأعووالم ال بوووة وأدل هووا   ،عقووول ال وواع معيفووة أدل وو  دسووي هللا علووى

وإ وا  ،وكثوم مود الطوُي ل حي واط إليو  أكثوي ال واع ،وطوُي ال واع يف معيف هوا كثومة ،اكثمة جدا 
 .(2)"حي اط إلي  مد ي دعيف غم  أو مد أعيا عد غم 

كموووا قوووال تعووواىل    انيعيفي وووة اإلنسوووانية ت ووووُّ  الوسوووا،   يف الووودل،  م  ووواغم موووع وهووو ا ال  ووووُّ 
ووْد بُطُووونِّ  ُ َأْخووَيَجُكْم مِّ ووْمَع َواأْلَْبَصوواَر َواأْلَْفئِّووَدَة }َواَّلل  ئرا َوَجَعووَ  َلُكووُم الس  أُم َهوواتُِّكْم َل تَوْعَلُموووَن َشوويوْ

  عَقوووابلبصووي تُ  ،  دل،وو  هللا سووبهان  يف أقوالوو عَقوو، فبالسوومع تُ [78]ال هوو    َلَعل ُكووْم َتْشووُكُيوَن{
يدة ودوويى ال وافووق بي هووا دل،وو  هللا يف أفعالوو ، والعقوو  جيمووع كوو  تلوو، انيعطيووا  السوومعية والبصوو

 . (3)في بم  ل  احلق ،وبم الفطية الز ُفطي عليها اإلنسان

                                         
 وما بعدها(. 374 /15القيطيب )تفسم د ظي  ( 1)
 .(256د ظي  اليد على اني طقيم لبد تيمية )ص  ( 2)
 (.14/186مو  الف اوى لبد تيمية )جم( 3)
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وال  وووُّ  وال ضووافي يف األدل ووة الش وويعي ة الَعقلي ووة دظهووي يف كثووم موود القضووااي؛ كإظبووا  وجووود 
وأدلوة  ،وأدلة صدُ القينن ،وك ل، دل،  ال بوة ،  وصفات ،وإظبا  أتا ،هللا وربوبي   وألوهي  

  وأدلة تكام  الددد اإلسالمي. ،اليوم ا خي
  دالئل كون القرآن كالم نول مث ِّ  بواحد مد ه   األمثلة، وليكد 

 وم ها  ،ة على أن القينن كالم هللا م  و ِّعة وكثمةفاألدل  
}َوإِّن وووُ  دقووول تعووواىل   ،القووينن نفسووو  دشووهد أبنووو  ان ل موود ع ووود هللا سووبهان  وتعووواىل -1

ووُم )192ْ اِّدووُ  َرب ِّ اْلَعوواَلمَِّم )لَ وَ  ووَد اْلُمْ وو ِّرِّدَد 193( نَوووَاَل بِّوو ِّ الوويُّوُي اأْلَمِّ ( َعلَووى قَوْلبِّووَ، لَِّ ُكوووَن مِّ
ٍ  ُمبٍِّم )194)  .[196 - 192]الشعيا    ( َوإِّن ُ  َلفِّي  ُبُيِّ اأْلَو لَِّم{195( بِّلَِّساٍن َعَي ِّ

  جا ان هب ا القينن وسمت  تودل علوى ذلو،، أحوال ال يب صلى هللا علي  وسل م ال  -2
فلم دكد يف نفس   ل، الوسا،  العلمية الز زكُّ   مد أتلي  مثل ، وي دكد يف مكوة مود هوو 

 فهو إذن مد ع د هللا. ،يف ه   اليتبة العلمية ليعل ِّم  إاي 
أنوو  أحوووال ال وويب صوولى هللا عليوو  وسوول م ع وود نوواول الوووحي عليوو  أدضرووا شووواهد علووى  -3

 م ا ٌل مد ع د هللا.
أكورُب  ا الثقلم عد أن أيتوا مثل  م   مد ال ويب صولى هللا عليو  وسولم حوىت اليوومجْ عَ  -4
ّ  دسووو طيعوا ذلووو، وهللا دقوووول   ،موووع قيوووام ال هووود   فلوووم ولووود أيتووووا مثلووو  شوواهد، } قُوووْ  لَوووئِّدِّ وأ

ْنُس َوا ِّدُّ َعَلى َأْن أَيْتُووا مِِّّثْو  ِّ َهوَ ا اْلُقوْيننِّ َل أَيْتُووَن مِِّّْثلِّو ِّ َولَوْو َكواَن بَوْعُضوُهْم لِّوبَوْعٍض اْجَ َمَع ِّ اإْلِّ
 .[88]اإلسيا    َلهِّمرا{
ففي أ  ِّ قينن ف  ش  وقل بو  ال ظوي يف أرجوا  انيعموورة  ،رقق وعد هللا حبفظ القينن -5

 وهلل احلمد. ي َرظ ابخ الٍف أو ت اقضٍ 
ُ ِّ األدلة على كون  مد ع د هللا.اإلعجا  األسلو  يف القينن م -6  د أد
اإلعجا  البياين يف القينن ك ل، أدضرا، فمعواين القوينن اني  وعوة وانيسوبوكة يف ك واب  -7

 واحد مما ددل على كون  مد العليم اخلبم.
العصوووور والوووز  دقوووا،ق العلووووم والكشووووف ال جيدبيوووة الوووز دك شوووفها البشوووي علوووى موووي ِّ  -8

 كعلم األج ة.  ؛مد قب حيرها القينن يف ك اب  
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وعلى تردإل العاي حقيوق أن د فك وي  ،أظي القينن على ا  معا  والشعوب الز تب     -9
 في  اإلنسان ودع رب.

اإلسوالمي، كموا تع وا الضوع   حوال أظي القينن على كثم مود األفوياد حوىت يف  -10
 .(1)ب ل، كثمرا

 .(2)تق  ع د ه ا احلدوتل، عشية كاملة، إل أن دل،  القينن ل 
 مةااخلات

ووما ويف خ ووام ذكووي هوو    وو  هللا ا تلَوويصدعوووان نسوو عيا  الس ِّ  هلوواإلمووام ابوود القوويم ٌر
ه ا وإن القينن وحد  نيد جع  هللا ل  نوورا أعظوم ندوة ودليو  وبيهوان علوى هو   " حيب دقول 

كيو    ،امود وجوو  م عوددة جودا  ،وليس يف األدلة أقوى ول ألهي ول أصح دللة م   ،انيطالب
ل  ،وقووود أرشووود ذو  العقوووول واأللبووواب فيووو  إىل أدلوووة هوووي للعقووو  مثووو  ضوووو  الشووومس للبصوووي

تلوج األتوا   ،ول دعارضوها جتوودا واح موال ،ول دغوم يف وجو  دلل هوا إمجوال ،دلهقها إشكال
لوى أدلوة أهو  فضولها ع ،ور  مد العقوول  و  انيوا  الوالل مود الصواد  الظموآن ،بال اس ئ ان

 ،ا دوقوع يف اللوبسا أن دقودي فيهوا قودحر ل  كود أحودر  ،العقوول والكوالم كفضو  هللا علوى األانم
وموود عجيووب شوو،هنا أهنووا تسوو لام  ،ا يف طلووو  الشوومسإل إن أمك وو  أن دقوودي ابلظهوومة صووهور 

و ،ابي رو اانيودلول اسو لاامر  وا ووواب  ،لوةففيهوا إقاموة الدل ،اا لطيفرووت بو  علوى جوواب انيعووكا ت بيهر
 ،وفو ح عوم قلبو  ألدلوة القوينن ،ر هللا بصومت وه ا األموي إ وا هوو نيود نوو   ،عد انيعارضة والشبهة

 .(3)"فال دعجب مد م كي أو معكا أو معارا ،ا يف ك اب ونت  فهمر 
وهللا سبهان  حاط عباد  على ألسد رسل  وأنبيا،  فيما أراد تقيديهم بو  "وقال ٌر  هللا  

 ،اوأعظمهووا غ ووا  ونفعروو ،اوأقلهووا تكلفروو ،وأسووهلها ت وواولر  ،وإلوواامهم إاي  أبقوويب الطووُي إىل العقوو 

                                         
 ي ظي فل ه دد ابلقينن الشيإل فهد الك در  سابقرا لربانمج اوقد أشيان  (1)
4https://www.youtube.com/watch?v=lYz_RcErZP . 
 د ظي  ه ا األظي ابسم )ابلقينن اه دد ( لالس اادة يف ه ا انيوضو  راجع ك اب ال ب، العظيم للدك ور( و 1)
4https://www.youtube.com/watch?v=lYz_RcErZP . 
 لالس اادة يف ه ا انيوضو  راجع ك اب ال ب، العظيم للدك ور  مد عبد هللا درا ، فهو قي ِّم مفيد.( و 2)
 .(1199 /3) البن القيم الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة (3

https://www.youtube.com/watch?v=lYz_RcErZP4
https://www.youtube.com/watch?v=lYz_RcErZP4
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ججووو  سوووبهان  الَعقلي وووة الوووز بي هوووا يف ك ابووو  مجعووو  بوووم كوهنوووا عقليوووة فهُ  ،وأجلهوووا َثوووية وفا،ووودة
 ، بَ قاطعوة للشوكوح والُشو ،قيدبوة ال  واول ،سوهلة الفهوم ،قليلة انيقدما  ،لاهية واضهة ،تعية

ولعمووم  ،وهلو ا كانو  انيعوارف الوز اسو  بط  م هوا يف القلووب أرسوإل ،ملامة للمعاند وا احد
  اخللق أنفع.

 ،وإظبوا  الصوفا  ،وإذا ت بع اني  بع ما يف ك اب هللا مما حاط ب  عباد  يف إقامة ال وحيد
كووو  خفوووي وطوووُي إظبوووا  علمووو  ب ،وحشوووي األجسووواد ،وإظبوووا  انيعووواد ،وإظبوووا  اليسوووالة وال بووووة

وجود  =وأنو  ل دسو هق العبوادة سووا  ،وتفويد  ابنيلو، وال ودبم ،وعموم قدرت  ومشويئ   ،ولاهي
األمووي يف ذلوو، علووى مووا ذكوويان  موود تصوويف انيَاطبووة م وو  سووبهان  يف ذلوو، علووى أجوو  وجووو  

يف  ، بَ وأبعوودها موود الشووكوح والشُّوو ،وأعظمهووا مال مووة للعقووول ،وأسووبقها إىل القلوووب ،احلجوواط
 .(1)"  على انيياددل ِّ أوجا لفظ وأبي   وأع ب  وأحس   وأرشق  وأَ 

 وصلى هللا وسلم على نبي ا  مد ونل  وصهب  وسلم

                                         
 .(458 /2) لبد القيم ( الصواعق انييسلة يف اليد على ا همية وانيعطلة1)


