
 
 

  



 املقدمة
 ابحث جاد أن يتكلم عن املعرفة بعيدا عن فوضى املنازعات الفلسفية ال ميكن ألي   

وأزمة احلضارة املزدوجة يف العامل الصناعي، وما أاثرته من منازعات بني منهجية القرآن  والكالمية
واليت حاالت الفلسفة الوضعية أبشكاهلا املختلفة، ، وإوبني اإلجناز العلمي البشري املعرفية

تستبعد أي دور للوحي يف تشكيل العقل املعريف، وحتصر املعرفة يف جمال التجربة والطبيعة 
 واملادة واحلس والعقل، وتعترب الوحي ميداان خرافيا.
من التخلي عن الدين وإبعاده احلديث  وقد ساعد على ذلك ما صبغ الفكر الغريب

ومرتكزات احلضارة، وعدم السماح له بصناعة القيم،  ياة االجتماعية والسياسية والعلميةعن احل
ظهرت نزعات  ،بعض املفكرين بثقافة احملتل ر  ومع االحتالل الغريب للبلدان اإلسالمية، وأتث  

ة، وحاولوا تطبيقها يف البيئة اإلسالمي ،بعض املنتسبني لإلسالم منمتأثرة ابلطرح الغريب فكرية 
قضية ثقافة وطبيعة، وكان من بني القضااي اليت أاثرها هؤالء  ةالغربيالبيئة واليت ختتلف عن 

يراد من خالله  ،حىت صارت مفهوما كونياواليت أخذت حيزا كبريا من الفكر احلديث  املعرفة
واملصادر  ،حتديد موقف اإلنسان من احلقيقة وإمكانية وجودها، ومنهجيته يف الوصول إليها

 اليت متكنه منها.
 سفاتلتشكل أكرب منطقة احتكاك بني الدين والفوال شك أن مصادر املعرفة 

 .معها تها وطبيعة التعاطي، فمصدر املعرفة ومرتكزها هو الذي حيدد نتيجالغربية
تكاملها ، وإبراز ةالسلفي ةاملعرفي يةلبيان املنهجومن هنا كانت هذه الورقة 

ملية عوليس دوران القيام ب ،املعرفية املنهجيات والنظرايت بني حبور وميزاهتاخصائصها و 
مصادر ني بنن  املنظور اإلسالمي للمعرفة واملنظور الغريب، كما أننا حنرص على أنيتوفيقية ب

وحتديد قيمة كل منها ابلنسبة للقائلني أبكثر من مصدر ، يف حتديدهااملعرفة اليت تفاوت الناس 
 ونبدأ بتعريف النظرية أوال: ،ابإلضافة للتأكيد على املفاصل املؤثرة يف القضية ،للمعرفة

مسيس احلاجة إىل معرفتها من حيث  هلذه النظرية   ال خيفى على القارئ نظرية املعرفة:
ملا بينهما من تشابه  ،كالعلم  ؛حدودها ورمسها وعالقتها ابملصطلحات األخرى ذات الصلة هبا



لغة  املعرفة نذكر تعريفف لذلك سو  خر؛كل منهما يف معرض التفسري لآليف املعىن وورود  
 الذي استقته من التداول هلا يف ميادين شىت:مث نبني معناها  ،واصطالحا

على  أحدمهاابن فارس: "العني والراء والفاء أصالن صحيحان، يدل  قال املعرفة لغة:
 على السكون والطمأنينة. واآلخرتتابع الشيء متصال بعضه ببعض، 

: عرف الفرس. ومسي بذلك لتتابع الشعر عليه. ويقال: جاءت القطا ف  ر  ع  ال   :فاألول
 بعضها خلف بعض. :ُعْرفًا ُعْرفًا، أي

وهذا أمر   ومعرفة،اانً ف  رْ تقول: عرف فالن فالان ع   ان  ف  ر  ع  املعرفة وال   واألصل اآلخر
 .(1)"من أنكر شيئا توحش منه ونبا عنهألن  يدل على ما قلناه من سكونه إليه؛ معروف. وهذا

 .(2)وعرفه ع ر فَّااًن أي: علمه اإلقرار واجملازاةملعاين منها  ف  ر  ع  وأييت الفعل  
أو مؤدية إىل مرتبة من  ،ويظهر من كالم أهل اللغة أهنم يرون املعرفة إما مرادفة للعلم 

 مراتبه وهي السكون والطمأنينة كما قال ابن فارس.
وإمنا هو  فلم يكن من أساليبهم التعريف اجلامع املانع، ،وهذه عادة العرب يف التعريف

ا بذكر مَّ الشيء مبا يتعرف به إ   ون  فُ ر   ع  بل ي ُ  من إحداث الكالميني املتأثرين ابملنطق اليوانين،
وعليه ، (3)كما ذكر ذلك عنهم ابن تيمية يف نقده للحد عند أرسطو   املعروفه  ن  ار  ق  أو مُ  ،ضده

 .أو أهنا نوع منه ،فإن املعرفة يف االطالق اللغوي ال تنفك عن العلم، إما ابعتبار الرتادف
التفكر زاد فيها معىن  بيد أنه ،اللغوي لولدهذا املالستخدام القرآين مل يبتعد عن وا

{ ]سورة   والتدبر كما يف قوله تعاىل: }ت  ر ى أ ْعيُ ن  ُهْم ت ف يُض م ن  الدَّْمع  ِم َّا ع ر ُفوْا م ن  احلْ ق  
[. وقوله تعاىل: }ي  ْعر ُفون  ن ْعم ة  اّلل   مُثَّ يُنك ُروهن  ا و أ ْكث  رُُهُم اْلك اف ُرون{ ]سورة 83املائدة:
. (4)تني: "إدراك الشي بتفكر وتدبر ألثره"[. قال الراغب إن معىن املعرفة يف اآلي83النحل:

                                         
 (.4/281معجم مقاييس اللغة البن فارس ) (1)           

 (.1/774القاموس احمليط ) (2)

 (.1/69وما بعدها( وينظر املوافقات للشاطيب ) 15الرد على املنطقيني )ص ينظر:(3)
 .(33مفردات القرآن للراغب األصفهاين )ص  (4)



 }ع رَّف  ب  ْعض ُه و أ ْعر ض  ع ن كما يف قوله تعاىل:  ،ب نيَّ  وأعلم :مبعىن ف  ر  ع  كما جاءت صيغة 
 [.3ب  ْعٍض{ ]سورة التحرمي:

]سورة  ب ُذنُوهب  ْم{و آخ ُرون  اْعرت  ُفوْا }كما يف قوله تعاىل:   ،أقرَّ  :مبعىن واعرتف
ْلم ْعرُ  ،(5)واملعروف ما عرف ابلعقل والشرع[. 102التوبة: ن ني{ وف  ح قًّا ع ل ى }م ت اًعا اب  اْلُمْحس 

 [.236سورة البقرة:]
 .وعليه فإن املعرفة إذا جاءت فعال صادرا عن اإلنسان فهي تعين اإلدراك

أن هذا و  ،االستعمال القرآينه ابن القيم إىل فرق جوهري بني املعرفة والعلم يف وقد نبَّ  
 ق بني العلم واملعرفة لفظا ومعىن.لفر افقال: " ،الفرق يشمل اللفظ واملعىن

ففعل املعرفة يقع على مفعول واحد، تقول: عرفت الدار، وعرفت زيدا،  أما اللفظ:
لعلم يقتضي مفعولني، كقوله وفعل ا[، 58]سورة يوسف: }ف  ع ر ف  ُهْم و ُهْم ل ُه ُمنك ُرون{ قال تعاىل:

ن اٍت{ }إ نْ تعاىل:  وإن وقع على مفعول واحد، كان مبعىن [، 10]سورة املمتحنة: ع ل ْمُتُموُهنَّ ُمْؤم 
ُ  }و آخ ر ين   كقوله:املعرفة،   ُُم اّلل   [. 60]سورة األنفال: ي  ْعل ُمُهْم{م ن ُدوهن  ْم ال  ت  ْعل ُموهن 

 وأما الفرق املعنوي فمن وجوه: 
: أن املعرفة تتعلق بذات الشيء، والعلم يتعلق أبحواله، فتقول: عرفت أابك، أحدها

ف اْعل ْم أ نَُّه } تعاىل:وعلمته صاحلا عاملا، ولذلك جاء األمر يف القرآن ابلعلم دون املعرفة، كقوله 
يم{ ]سورة  وقوله:[، 19]سورة حممد: اّللَُّ{ال  إ ل ه  إ الَّ  }اْعل ُموْا أ نَّ اّلل   ش د يُد اْلع ق اب  و أ نَّ اّلل   غ ُفوٌر رَّح 

 [. 98املائدة:

فاملعرفة: حضور صورة الشيء ومثاله العلمي يف النفس، والعلم: حضور أحواله وصفاته 
 ونسبتها إليه، فاملعرفة: تشبه التصور، والعلم: يشبه التصديق.

لغالب تكون ملا غاب عن القلب بعد إدراكه، فإذا أدركه قيل: : أن املعرفة يف االثاين
ا، قيل: عرفه، أو تكون ملا وصف له بصفات قامت يف نفسه، فإذا رآه وعلم أنه املوصوف هب

                                         
 .وما بعدها( 34املرجع السابق )ص ينظر:  (5)



أ ن ملَّْ ي  ْلب  ثُوْا إ الَّ س اع ًة م  ن  الن َّه ار  ي  ت  ع ار ُفون  ب  ي ْ عرفه، قال هللا تعاىل:  ن  ُهْم{ ]سورة }و ي  ْوم  حي ُْشرُُهْم ك 
 [. 45يونس:

فاملعرفة: تشبه الذكر للشيء، وهو حضور ما كان غائبا عن الذكر، وهلذا كان ضد 
}ي  ْعر ُفون  ن ْعم ة  اّلل   مُثَّ يُنك ُروهن  ا و أ ْكث  رُُهُم اْلك اف ُرون{ ر، وضد العلم اجلهل، قال تعاىل: املعرفة اإلنكا

 أقر به، وعرفه فأنكره.ويقال: عرف احلق ف[، 83سورة النحل:]

والعلم يفيد متييز ما يوصف  ،أن املعرفة تفيد متييز املعروف عن غريه الثالث من الفرق:
به عن غريه، وهذا الفرق غري األول، فإن ذاك يرجع إىل إدراك الذات وإدراك صفاهتا، وهذا 

 يرجع إىل ختليص الذات من غريها، وختليص صفاهتا من صفات غريها.
بعد: أن ختربه  نك إذا قلت: علمت زيدا، مل يفد املخاطب شيئا؛ ألنه ينتظرأ الرابع:

 على أي حال علمته؟
فإذا قلت: كرميا أو شجاعا، حصلت له الفائدة، وإذا قلت: عرفت زيدا. استفاد 
املخاطب، أنك أثبته وميزته عن غريه، ومل يبق منتظرا لشيء آخر، وهذا الفرق يف التحقيق 

 قبله. إيضاح للفرق الذي
أن املعرفة عندهم هي العلم الذي  والفرق بني العلم واملعرفة عند أهل هذا الشأن:

 .(6)"يقوم العامل مبوجبه ومقتضاه، فال يطلقون املعرفة على مدلول العلم وحده
 وهبذا نكون قد انتهينا من احلد اللغوي للكلمة لنتجاوزه إىل احلد االصطالحي.

 املعرفة يف االصطالح:
 معان: ة  دَّ ع  ا ب  وه  د  فالسفة ح  فإن ال

 إدراك الشيء إبحدى احلواس. •
 العلم مطلقا كان تصورا أو تصديقا. •
 .(7)إدراك البسيط سواء كان تصورا للماهية أو تصديقا أبحواهلا •

                                         
 .وما بعدها( 3/316مدارج السالكني بتصرف ) (6)

 .(2/1039كشاف اصطالحات الفنون )  (7)



وقد حاول اخلائضون يف علم الكالم إجياد تفسري اصطالحي هلا، وكان حرصهم 
وذلك حرصا منهم على حتديد جماهلا  ،االستعمال منصبا على التفريق بينها وبني العلم يف

إدراك الشيء على ما هو  املعرفة:يقول اجلرجاين: " ،ومن ال يوصف ،ومن يوصف هبا
 .(8)"عليه، وهي مسبوقة جبهل خبالف العلم، ولذلك يسمى احلق تعاىل ابلعامل دون العارف

وهي هبذا املعىن ال ميكن أن تتناول صفات هللا عز وجل؛ ألن الصفات ال ميكن إدراكها 
وال خيلو التعريف من نظر كما ال يبعد أن  على حقيقتها وحسبنا أن نفهم مراد هللا منها،

وهي  التأويلكالتفويض و   ؛بعض املصطلحات العقديةمن اجلرجاين استقى املعىن  يكون
 وجل استحالة املعىن الظاهر وأنه غري مراد هلل عزا من مصطلحات ينطلق أصحاهب

 والباقي مضامني هلما: ،فإن املعرفة هلا معنيان أساسيان :وأما يف االصطالح املعاصر
 يتم به حصول صورة الشيء يف الذهن. الفعل العقلي الذياملعىن األول: 
املوضوع، لتفهم حقيقته الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ إىل جوهر  املعىن الثاين:

موضوعيا بكل ما هو موجود  وحميطةً  ،حبيث تكون املعرفة ابلشيء خالية من كل غموض
 .(9)يف الواقعللشيء 

وابلرغم من عدم وجود تعريف جامع مانع للمعرفة كنظرية هلا قضاايها اليت هتتم هبا 
ومعرفة  املمارسة ميكن تفسريها من خالله، وتتناوهلا، لكن هذا مل مينع من وجود نوع من

وذلك أن الباحثني يؤكدون على وجود فرق بينها وبني علم املنطق الذي يبحث  حدودها؛
يبحث يف يف القوانني الصورية للفكر، كما مييزوهنا عن علم النفس الذي هو علم تطبيقي 

 ناول جماال تث النظرية تالعمليات العقلية اليت يقوم هبا العقل يف كسب معلوماته "فمباح
سع من هذه العلوم اجلزئية وأمشل، حيث تبحث يف أصول املعرفة العامة اليت و أ

 .(10)تشرتك أغلب العلوم اجلزئية يف االنتفاع هبا"

                                         
 .(231التعريفات للجرجاين )ص  (8)
 .(2/392ينظر: املعجم الفلسفي مجيل صليبا ) (9)

( نقال عن املدخل 51)ص الدكتور عبد الرمحن بن زيد الزنيدي مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي (10)
 (.298( وأسس الفلسفة )ص 43إىل الفلسفة )ص



مصادرها واليت متثل مرتكزا فإننا سوف نتناول  ،نظرية املعرفةإلبراز املنهج الصحيح يف و 
إما إبثبات بعضها  ،در املعرفةاملنهج السلفي يف التعامل مع مصامبينني خصوصية  ،أساسيا هلا

 على بعض. هاأو إلغائه أو تقدمي بعض
 

 مصادر املعرفة يف املنهج السلفي:
يعد البحث يف مصادر املعرفة من أهم قضااي املعرفة اليت يعتين هبا القائلون إبمكانية 

سلمني عموما وأهل املنهج السلفي وجود املعرفة سواء كانت نسبية أو يقينية؛ وألن امل
 يف بعض جماالهتا، فمن يةاليقين والوصول ملراحلبل  ،خصوصا يؤكدون إمكان املعرفة

 الطبيعي أن يتكلموا عن مصادرها.
الذي يعتمد العقل والتجربة مصدرين  وتعترب ميزة املنهج السلفي عن املنهج الغريب

هي زايدة مصدرية الوحي واعتباره مصدرا يقينيا للمعرفة، ابإلضافة  (11)،من مصادر املعرفة
ذات األخرى، كما أنه يتميز عن املناهج األخرى  إىل تفصيله يف بعض مصادر املعرفة

ابلتفصيل يف مصدرية الوحي  (12)،مثل املناهج الكالمية والصوفية الطابع اإلسالمي؛
معرفة إذا خالفت الوحي كاحلدس واالهلام وتقدميه على غريه ورده للمصادر الثانوية لل

وجمال كل واحد  ،يف املنهج السلفي وغريمها، وسوف نتناول يف هذا املبحث مصادر املعرفة
 منها.

 املصدر األول: الوحي:

                                         
 (274إىل الفلسفة )ص لينظر: املدخ (11)

 عريب الطائي ن( اب120املكية ص ) ت( وينظر: الفتوحا245التقديس للرازي ص ) سينظر: أسا (12)

 



 (13)دخل مصووادر أخرك كااماو والر ااملقصووود ولوحي املعا اللغوي ال ي  د ي  ليس 
أنبيائه  إىلوإمنا املقصود به وحي هللا  ،وهي مصادر سوف نشري ما يف البحث ،والعلم الغريزي

ََِ ِهِ ا الآق رآآن    برسووووواالقه، و د مى هللا ما يعلبه ألنبيائه وحيا كبا يف  وله قعاىل: وِوأ وِحِي ِإ
ة الآبنوآزِلِِة [. وهو يف االصوووووطالع:  إعالو هللا قعاىل لنيب أ من أنِبِيائه ولشوووووريعِ 19]سوووووورع األنعاو:

أصووووول  الوحي اا وووووارع  السوووووريعة     و ال الراغب: (14)عليه، وما يتعلق هبا من أخبار وأحكاو 
، وذلك يكون ولكالِو على سوووووووووووبيِل الرمز (أي سوووووووووووريع) ولتضوووووووووووبقِن السووووووووووورعة  يل: أمر وحي

ل والتعريض، و د يكون بصوووتأ درد عن اليكيب، وا ووارع ببعض احوارع وولكتابة، و د مح ِ 
بِ ح وا  ﴿:زكرا عن-قعاىل-على ذلك  وله  رِاِب ِفِأوآِحى إِلِيآِهمآ ِأنآ سووووووِ ِفِخرِِج ِعِلى  ِووآِمِه ِمِن الآِبحآ

رًِع ِوِعِشيًّا  .)15([ فقيل: رمز، و يل: كتب11مرمي: ﴾] ب كآ

.  
يبينون للناس ما أشكل  ،من هللا تتابع عليها رسلٌ شك أنه منذ نشأة البشرية  وال

 ؛ةيقضااي املعرفالويهدوهنم يف األمور اليت التبست عليهم مبا يف ذلك  ،عليهم يف حياهتم
ومن هنا اعترب  ،وتسيري حياة الناس ،والبعث واملعاد ،ووجود اإلنسان ،وجود اخلالق :مثل

 وذلك ملا ميتاز به من ميزات من أمهها: ،املسلمون الوحي مصدرا أساسيا للمعرفة
علم هللا يتخطى حدود الزمان فإن  ان من هللاا كمَّ فالوحي ل  اليقينية املطلقة: 

معلومات  وقد قدم الوحي ،واملكان وال يعجزه ميدان من ميادين املعرفة خالفا للعلم البشري
اليت أفلست املصادر األخرى من تقدمي شيء يقيين فيها تتفق كلمتها  اجملاالت مجة يف

وما وراء هذا الوجود من عامل  ،يف اإلنسان واحلكمة من خلقه ل  صَّ الوحي فو  ، (16)عليه
غييب خاضع إلله واحد عظيم موصوف أبكمل الصفات، والوحي هبذا يعترب مصدرا يقينيا 

                                         
ماو والر ا ما يقع لألولياء وليس ما يقع لألنبياء ف لك داخل يف الوحي وإماو األولياء هو واملقصود وا (13)

ققومي "ما حرك القلب بعلم يدعوك إىل العمل به من غري استدالل آبية وال نظر يف حجة" ال ي عرفه الدبوسي بقوله: 
  (392األدلة )ص
 .(1/25) البخاريمنار القاري  رع خمتصر صحيح  (14)

 (515املفردات )ص (15)
 .(156ادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي )صمصينظر:  (16)



، لشموليته ويقينيته املصادر مبا يف ذلك العقل ى مجيعا علمً دَّ ق  حاكما على مجيع القضااي ومُ 
 ؛لبناء املعرفة ق للنسق املعريف وتوهنييرفة هو تضيوأي استبعاد للوحي كمصدر للمع

واملعارف  ،الطبيعية املعارف ألن القائلني بذلك ضيقوا اجملال املعريف وحصروا املعارف يف
ألن الناس أبنفسهم ال ميكن أن يصلوا  ابلوحي؛ "ولذلك فقد امنت هللا على عباده احلسابية

إىل تلك احلقائق اليت خيتص هبا الوحي مع أهنا أصول املهمات اليت عليها مدار اهلداية 
 .(17)والسعادة"

 ،وحيسن بنا بعد التأكيد على مصدرية الوحي أن نبني أهم اجملاالت اليت ختتص به
 وهي يف األساس جماالن:

 
 احملض. أوال: الغيب

ب  ب ه  :مثل ؛فبعض الغيب ميكن أن يدرك ابلعقل حدوث السبب الظاهر عن ُمس 
أما  ،اخلفي، ويتم إدراك ذلك بناء على التالزم بني احلقيقة الغيبية وآاثرها احملسوسة

 منه إال عن طريق الوحي. نُ ق  ي   فألنه ال ميكن الت َّ  ؛اختصاص الوحي ابلغيب احملض
وال ميكن أن يصل فيها إىل  ،حاجة معرفية لإلنسانثل ومن مجلة الغيبيات اليت متُ 

"ألن العلم حبقيقة أي موجود  ؛هصفات هللا عز وجل وأمساؤ  ،يقني إال ابالستعانة ابلوحي
، فإذا مل نر هللا يف هذه الدنيا مع تنزيهه ه أو بقياسه على ما يدرك ابحلواسإمنا يكون إبدراك

ة ذاته وصفاته سبحانه، وإمنا حقيق أن ندرك كنسبحانه أن يكون له مثيل يقاس عليه مل مي
 .(18)نعلم من ذلك ما علمنا هللا"

حقيقة الروح وعلم الساعة، وقد خيرب الوحي  :ومن الغيب الذي خيتص به الوحي
صفات هللا  :مثل ؛ببعض مسائل الغيب احملض فتكون معلومة من جهة داللة الوحي عليها

 اخللق. والكتب ومبدأيوم اآلخر واملالئكة وتفاصيل البعث وال

                                         
 .(83)ص  الدكتور عبد هللا بن انفع الدعجاين منهج ابن قيبية املعريف (17)

 .(144)ص  الدكتور عبد هللا القرين اهتاملعرفة يف ااسالو ومصادرها وداال (18)



ميكن أن  ومن هنا تظهر أمهية الوحي وتوجيهه للعقل يف القضااي الكربى، واليت ال
 ؛ل على صدق الرسول وقبول قولهيصل العقل فيها إىل يقني، فدور العقل هو االستدال

يكفيك من العقل أن يعلمك صدق الرسول ومعاين " قال شيخ اإلسالم: ولذلك
إمنا  (20)ولذا فإن االعرتاف مبحدودية مصادر املعرفة من قبل الباحثني فيها ؛(19)كالمه"

عن الوصول إىل شيء يقيين يف هذه امليادين اليت  ل  ك  واليت ت   ،حيمل على املصادر البشرية
 ة املطلقة يف الوصول إىل احلقائق.ويبقى الوحي مبنأى عن هذه النسبي ،حتدثنا عنها

ا اجملال الثاين وهو التشريع فتفصيله يف العنوان مَّ أ   ،وملحقاتههذا فيما يتعلق ابلغيب 
 التايل.

 
 

 التشريع.: اثنيا
عيني مصاحلها وتوجيهها وفقا وت ،وهذا ميدان معريف هام يتعلق إبدارة اجملتمعات

ال ميكن أن يرتدد  ، وكذلك كل عاقل،لذلك، وعليه فإن املسلم الذي يدين هللا ابإلسالم
وجعلها خاصة به، ويقوم اختصاص الوحي  ،يف التسليم للوحي وتفويضه على هذه السلطة

 ابلتشريع على أساسني:
وأنه حق خالص  ،ابلتشريع هيتعلق بتوحيد هللا وما يقتضيه من إفراد األساس األول:

 له ليس ألحد أن يشاركه فيه.
وما يقتضي  رية، وتكوينها املعريف احملدوديرتبط بطبيعة النفس البش األساس الثاين:

 .(21)ذلك من عدم استقالل اإلنسان ابلتشريع
 التشريع الصادر عن الوحي املنظم حلياة الناس له جماالن: العبادات واملعامالت.و 

                                         
 .(1/138درء قعارض العقل والنقل ) (19)

 .(311الفلسفة )ص  سينظر: أس (20)

 .(149ينظر: املعرفة يف ااسالو مصادرها وداالهتا )ص  (21)



 وال يشرع منها إال ما شرعه هللا. فالعبادات توقيفية ال يقبل فيها إال الوحي
عدم الغرر ؛ كوضعت الشريعة هلا أصوال من أجل أن تنضبط وٌ فْ واملعامالت ع  

وصار الذم راجعا إىل  ،مث تركت مساحتها واسعة للمكلفني ،عدم وجود الرابو  ،والضرر
أو حترمي مامل يدل دليل على  ،أحد أمرين دخول املعاملة يف إحدى الصور اليت أشران إليها

 .(22)حترميه
 قد ال تكون يف اعتبار الوحي مصدرا معرفياأن ميزة املنهج السلفي إىل وجيدر التنبيه 

وإمنا يف تقدميه على غريه مطلقا مع الرتكيز على هيمنته على حياة الفرد واجملتمع،  فحسب،
 رؤاي املؤمن و األولياء هلام إ :هذا مع استبعاد بعض أنواع الوحي كمصادر للمعرفة مثل

وإمنا دفعا الستقالهلا ابملصدرية  ،ا هلذه األنواع كمصادروهذا االستبعاد ليس نفي ،والكشف
دون قيد "وعليه فإن الوحي مربأ من االنطواء يف نظرية )الالوعي( واليت خالصتها: أن ما 

انبثاق عن الالوعي  يظهر يف رؤى األفراد املنامية وأحالم اليقظة وكذلك األساطري الدينية هو
اء تكون معربة بطريقة ما عن اجملتمع ومتوافقة مع مشاعره فيها من آر  منا أييتإىل الوعي، وإ

 .(23)ومصاحله ومصاغة مبقوالته ومبنية على مسلماته"
فالوحي بعيد كل البعد عن هذه النظرية ومل يكن للمناخ الثقايف وال السياسي أي  

من هللا عز وجل  بل كله ،ومل يستق معلوماته من أي مكون معريف يف بيئته ،أتثري يف تشريعه
، ومل يكن الوحي مع كل هذا خياليا مصححة للمعتقدات الباطلةنصوصه لذلك جاءت 

ووضع  ،فبني احلق من الباطل ؛ألنه أنزل ليعمل به الناس ويستوعب حياهتم ا؛بل كان واقعي
 منهم غريه. لُ ب  قْ وال ي ُ  هُ ق  ف ْ منهجا متكامال يسري الناس و  

 
 العقل.: للمعرفة املصدر الثاين

                                         
 .(269ا تضاء الصراط املستقيم )ص  :يراجع (22)

 .(1/234( نقال عن مناهج املستشر ني )157)ص  ينظر: مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي (23)

 



 .(24)لنفس تتمكن به من إدراك احلقائق والتمييز بني األموريف ا هو قوة غريزيةو 
وتتمثل هذه القوة مببادئ فطر عليها  ،وقدرة العقل على العلم تكون ابالستعانة ابحلواس

داث املبادئ علوم أخرى نتيجة لعمل العقل وربطه بني األح، وينتج عن هذه (25)االنسان
 ني التصورات.وإعطائه النسبة ب

 : واألفكار اليت ينطلق منها اإلنسان يف حتصيل العلوم نوعان
 : وهي اليت يطلق عليها األولية أو الضرورية.األفكار الفطرية •
وهي  ،األفكار اليت حصلها اإلنسان من خالل تفاعله مع ما حييط به •

 .املكتسبةاليت تسمى 
ولذلك فإن اختالف الناس يف القضااي يستدل على صحة  ؛واألول هو األصل

قول القائل فيه مبدى اتفاقه مع األفكار األولية، كما يستدل على بطالن قول القائل 
 مبناقضته لألفكار األولية.

وعليه فإن أتباع املنهج السلفي ال ينازعون يف أن العملية العقلية هبذه الطريقة 
بن تيمية العقل الصريح وهو موافق اليه شيخ اإلسالم وهو ما يطلق ع ،مصدر للمعرفة

 .(26)وال ميكن أن يعارضه ،للنقل مبعناه الشرعي
 من مسلمات النظر السلفي أن العقل حني بدأ رحلته إىل العلم مل يكن رب ُ ت  عْ وي ُ 

لكنه بعد نزول الوحي صار هناك مصدران للمعرفة مها  ؛مثت مصدر للمعرفة سواه
 يل املعارف اليت متثل اهتماما له.ومها وسيلتا اإلنسان لن ،الوحي والعقل

يه من ل ابملعىن الذي قرران أن يعارض الوحي فيما توصل إلقوال ميكن للع
فهو والوحي  ،شاهد ومل توجد صورة لتعارضهما مطلقا معارف، بل هو إما مؤكد أو

احلقائق قال  ليهتدي هبما اإلنسان إىل القيم ويكتشف هبما هلما هللاز قرينان أن
ْلق   ْلب  ي  ن ات  و أ نز ْلن ا م ع ُهُم اْلك ت اب  و اْلم يز ان  ل ي  ُقوم  النَّاُس اب  ْلن ا ُرُسل ن ا اب  ْسط  تعاىل:}ل ق ْد أ ْرس 

                                         
 .(1034كشاف اصطالحات الفنون )ص   (24)

 .(195صالدكتور عبد الرمحن بن زيد الزنيدي ) و ضاا العصر ينظر: السلفية (25)

 .وما بعدها(1/134والنقل )ينظر قفصيل املسألة يف درء التعارض بني العقل  (26)



ُ م ن ي نُصرُُه و ُرُسل ُه  ْلغ ْيب  إ نَّ اّللَّ  و أ نز ْلن ا احلْ د يد  ف يه  أب ٌْس ش د يٌد و م ن اف ُع ل لنَّاس  و ل ي  ْعل م  اّللَّ اب 
ال حيح هو من العدل الذي أنزله، و [. "فالقياس الص25ق و يٌّ ع ز يز{ ]سورة احلديد:

جيوز قط أن خيتلف الكتاب وامليزان، فال خيتلف نص اثبت عن الرسل وقياس صحيح، 
ال قياس شرعي وال عقلي، وال جيوز قط أن األدلة الصحيحة النقلية ختالف األدلة 

 .(27)حة العقلية"الصحي

الستيعاب قابلية اإلنسان أوهلا الفطرة وهي تعين  (28)وهلذه املعرفة العقلية مسات
 .(29)وهي جتمع معنيني عبادة هللا وحل الطيبات ،اخلري وفهمه وامليل له

بل هي  ،من املبادئ األولية كبرياا  جزءً الفطرة متثل ف الفطرة ودورها يف املعرفة:
، اليت مل خيل منها بشر قط، خبالف العلوم الضرورية الالزمة"فإهنا من  أوضح أجزائها

 .(30)كثري من العلوم اليت قد تكون ضرورية، ولكن قد يغفل عنها كثري من بين آدم"
يف ، فإن الفطرة تبقى شعورا عاما لواثت وثنيةومع ما يعرتي اإلنسان من  

الطالع على الدين الصحيح كا  ؛نفس اإلنسان حىت أيذن هللا بسبب جيلو اللواثت
 .فيقوم الشعور بتأكيد املعاين الشرعية وتقريرها واستحساهنا ،تداء بهواالق

والنزعة الفطرية ليست مرادفة للنزعة الدينية اليت يتكلم عنها علماء 
فهذه الغريزة ال تتجاوز االهتمام  ،ويؤكدون اشرتاك األجناس البشرية فيها االجتماع،

وهلذا كان سبيل إرواء هذه  ،ومبا فوق الطبيعة وغايتها هو االجتاه إىل هللاابملعىن اإلهلي 
أما الفطرة اليت فطر هللا  ،الغريزة هو اعتناق الدايانت اليت تربط بني اإلنسان وبني هللا

 .(31)الناس عليها فإنه ال ميكن الوفاء حبقها إال ابعتناق الدين الصحيح

                                         
 .(1/262)بتصرف الرد على املنطقيني  (27)

ولالستزادع ينظر: ور ة علبية صادرع عن مركز سلف للبحوث والدارسات بعنوان: مات األدلة الشرعية  (28)
 /1582https://salafcenter.org/.العقلية 

 .(4/248( ودبوع الفتاوك )8/338ينظر: درء التعارض بني العقل والنقل) (29)

 .(8/488درء قعارض العقل والنقل ) (30)

 .(353رفة يف الفكر الديين والفلسفي )صينظر: مصادر املع (31)



ري ذلك ِما االستقراء والقياس أبنواعه وغ ؛مثل ،وللعقل طرق يف االستدالل 
 . ليس هذا حمل تفصيل له

وبقية املصادر  ،للمعرفة نان أساسيامصدر العقل والوحي  وإىل هنا عرفنا أن
أو راجعة إليهما كما هو احلال يف  ،ا من قبيل أهنا معتمدة عليهما معامَّ إ   ،هلما تبعٌ 

هذه املصادر مامل  فال عربة بشيء من ،التجربة واإلهلام واحلدس والكشف والتحديث
وتصور هذه املصادر منفردة عن الوحي والعقل عبث  ،العقل بصدقهيشهد الوحي أو 

 يع للحقيقة.يوإفساد للمعرفة وتض ،والوحيوتشغيب على العقل 
 :خامتة

وخالصة القول أن املعرفة يف املنهج السلفي متمثلة يف إثبات الوجود اخلارجي 
لتقاء بني العقل واملوجودات اخلارجية، االللعامل الذي ال يرتبط إبدراك اإلنسان، وهي مثرة 

عن  جُ تُ ن ْ وال يلزم من ذلك التالزم بينهما إذ ليس كل موجود معلوما لإلنسان، واملعرفة ت   
قل مبادئه القبلية على األشياء املعروضة عليه، واملعرفة هي اليت يتميز طريق تطبيق الع

على سبيل )آدم(  ت مع اإلنسان األولد  ج  والقابلية هلا وُ  ،هبا اإلنسان عمن ال يعقل
منها طبعي وهو الفطرة  :األول ،على مستوايت ه انلوها من بعدهالطبع والغريزة مث أبناؤ 

 .ا من العلوم الضروريةهتملحقاو 
من إمكانيات  مفيها حبسب ما توفر لديه الناس متفاوتون مث التفاصيل املكتسبة

وما ترشد إليه احلواس  ،ة  ب  ر  جْ لنيل املعرفة، وهذه اإلمكانيات متمثلة يف الوحي والعقل والتَّ 
ابإلضافة إىل تفاعل اإلنسان مع هذه املصادر وتفعيلها يف جماالهتا، وال شك أن التناول 

عند  ةاملبسط لنظرية املعرفة يف الفكر السلفي، والذي طغى عليه مبدأ اخلصومة الثقافي
ساذجا يفتقد  أدى إىل تناول الفكر تناوال ،واالرجتال واخلطابة عند املدافعني ،املناوئني

ال  وتطبيق األجبدايت العقلية، فمثل هذا النوع من القضااي ،إىل املقومات املوضوعية
بل األمر  ،أو ما يسمى جبمع املادة العلمية ،وال التتبع االستقرائيةتكفي فيه العملية 

يتجاوز ذلك إىل حماولة استنباط فكرة كلية جامعة تنتظم فيها اجلزئيات وتتسق 
وإمنا فيها حي ينري العقل وميت يغتاله،  ، يوجد يف املعرفة قدمي وجديدفال ،وتتكامل



وال نشأ  ،يكن وليد صدفة وال يعصم من ضياعها إال املنهج العلمي العلوي الذي مل
وال  ،غط حضاري مهيمنضمل تكن خاضعة ل كاملة  انبثق من معرفةوإمنا  ،من عدم

 عقل.ة لردة فعل منفعلة ال تتحاكم للشرع أو الأسري 
 
 

 
 

 
 


