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  الشريط الحادي عشر الشريط الحادي عشر             
 أما بعد: الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه،

 األسئلة

لفظ الجاللة أصله إله فأدخلت األلف والالم وحذذفت الهمذزة وأدتمذت  ن  العلماء أ   ر  ك  يقول ذ   /1س
 مع كون أسماء هللا عظيمة؟ الالم في التي تليها، والسؤال هو: أال يتنافى هذا

 اختلف العلماء فيه؛ هل هو مشتق أم هو تير مشتق؟  :لفظ الجاللة واسم هللا /ج
 والخالف واسع. 

لفذظ  والذي يرجحه جمع كثير من المحققذين وهذو المعتمذد عنذد أامذة الذدعوة رحمهذم هللا تعذالى أن  
لمعبذذود بحذذق داللذذة مطابقذذة؛ يعنذذي أن  اسذذم هللا دال علذى ا أن   الجاللذة مشذذتق، ومعنذذى كونذذه مشذذتقا  

 كلمة هللا أصلها اإلله واإلله هو المعبود. 

 وليس فيه معنى.  -ذات الرب -هللا علم على الذات  أما الذي يقول أنه ليس بمشتق فيقول: إن  
 اللغة في األسماء البد أن تكون دالة على معاني. والقاعدة عامة عندنا أن  
 معنى، أسماء هللا الحسنى دالة على معاني فيهافاالسم يكون دال على 

فليس ث م  اسم ليس له داللة على معنى، والداللة على المعنى تارة تكون داللذة جامذدة وتذارة تكذون 
 داللة مشتقة. 

العذذرب  وهذذا فذذي اسذم هللا األعظذذم أو اسذذم هللا اهللاج لفذظ الجاللذذة العظذيم هذذذا مشذذتق مذن إلذذه؛ ألن  
ْل في مثل  . هذا كثيرا   تُس ه ِّ

 والبحث فيه بحث نحوي وصرفي وأ ْكث ر  العلماء منه. 
 اسم اهللاج مشذتق وال ينذافي هذذا تعظذيم لفذظ الجاللذة؛ ألننذا كمذا نقذول إن   ن الجواب أن  مالمقصود 

الجبار يتنوع إلذى عذدة معذاني أو يذدل علذى عذدة معذاني ومشذتق مذن كذذا واسذم هللا العظذيم مشذتق 
 من الرحمة، وهكذا. واسم الرحمن مشتق 

االشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكالم فيما أوردوه بجميذع األسذماء الحسذنى،  فالذين يقولون إن  
هللا ع ل ذم  علذى  مشتق مذن األلوهذة وهذي العبذادة؛ ألن   جهللاافأسماء هللا الحسنى كلها مشتقة، واالسم 

 المعبود بحق.

 1[؟....]. 

 هي قبل اللغات؟ أسماء هللا  أن   هذا بحث آخر؛ يعني هل تظن

وصفاته، كما تدل اللغات على أشياء أخذر، وال يعنذي هذذا أنهذا  ال، اللغات دالة على أسماء هللا  

ذذذذذذع ْة؛ أن  النذذذذذذاس اصذذذذذذطلحوا عليهذذذذذذا، لذذذذذذيس كذذذذذذذل ؛ ألن   ممممممَ    ﴿ هللا  ُمواض  َوَعلَّممممممَم اأَلَم األَس 

ذذْة، وكذذل  فذذي اللغذات داللذذة الكلمذذة  ماء هللا ، فاألسذماء ومذذن ضذمنها أسذذ[31﴾]البقذذرة:كُلََّهم  ُمع ل م 

، فهذذا ال يعنذي على أنها اسم من أسماء هللا هذا بالتعليم، وليس العبذاد الذذين يضذعون أسذماء هلل 

، النذذاس وضذذعوها واشذذتقوا هذذذا مذذن هذذذا إلذذى -يعنذذي باالصذذطالح-بالمواضذذعة  أسذذماء هللا  أن  

، هللا سذبحانه لذم يذزل لذه األسذماء الحسذنى ذل ، ال، أسذماء هللا  آخره، يعني أنهم هم الذين فعلوا

 والصفات العال قبل أن يخلق الخلق.
 [؟.....]

 .هذا على كل حال بحث لغوي طويل، ال أظن يسع مثل هذا المقام أن يُف ص ل فيه
ن يذتكلم اللغات في نشأتها، كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم عليذه السذالم كذا

باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السذالم هذل كذان يذتكلم باللغذة العربيذة؟ نذوح عليذه السذالم هذل 
 كان يتكلم باللغة العربية؟ 

ذذم  ل  غذذات أسذذماء ع  الل   لُ ْصذذأ  مذذن آياتذذه اخذذتالف األلسذذن واأللذذوان، ف   ل  ع ذذج   هللا  آدم، ثذذم  ا رب نذذا ه 

                                                
 مداخلة من احد الطلبة  1
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 تداخل الناس لما تفرقوا في اللغات.هنا  أنواع من االشتقاق و ل  ص  ح  
اللغات بعضذها يأخذذ مذن بعذع، وعنذد العلمذاء المعاصذرين يعنذي علمذاء اللغذة، علمذاء فقذه اللغذة 

م البحذوث والكتابذات القديمذة التذي وجذدوها فذي الجذدران وفذي ا ثذار هُ تْ ل  وخاصة اللغات السامية د  
 ن  يذدل علذى أ   مذا بذين اللغذات، وهذذا طبعذا  مجموعذة مذن الكلمذات كانذت مشذتركة  ن  القديمذة علذى أ  

 أصل اللغات واحد، وهذا ال ش  فيه، ثم بعد ذل  بدأت تتوسع اللغات وتختلف.

 .2«أول  ن فُتَِق لس نه عن العربية الفصحى إس  عيل عليه السالم»فلهذا جاء في الحديث 

 إذا  فُتِّق  اللسان، من الذي ف ت ق  اللسان؟ 
العذذرب  ن  هذذذا اسذذتنتا ، ال يُتصذذور أ   -قواعذذد النحذذو-ي أوردهذذا العلمذذاء يعنذذي هذذذه القواعذذد التذذ

 موجود. هذا تير ،اجتمعت في مؤتمر عام وقالت بنضع القواعد في لغتنا
 .كذل  أترب منه في العلل واالشتقاق

؛ ألنها مستنتجة.  ولهذا قال بعع العلماء في العلل الضعيفة هذه أضعف من علة نحوي 
 مد قادم، ثم تقول: لمحمد قادم، ثم تقول: إن  محمدا لقادم.تقول: مح :مثال  
 ج.لمحمد قادمابالالم األولى في الجملة الثانية  د  خبر أُك ِّ  جمحمد قادما 

 .الم االبتداء لها حق الصدارة ،والالم هذه الم التأكيد
ر  جلقادم محمدا   إن  ا  ولذل  سميت إيش ؟  تْ ، هنا أُخ 

إن محمذدا اإلذى الخبذر فصذارت  جلمحمذد قذادمات من المبتدأ حين كانت فيذه ق  لِّ المزحلقة؛ ألنها ُزحْ 
 ج.لقادم

 هنا لماذا حصل هذا؟ 

ذحْ كتذب كثيذرة فذي علذل النحذو ال تُ  ذلذ ، وث ذم   ون  ُهذيأتي النحاة ويوج ِّ  ى، وهذي عذدة مذدارس فذي ص 
 تعليل األحكام النحوية.

علذى محمذد  لضذيف، فلمذا أتذت الذالم ضذيفا  العرب من عادتها أن تكذرم ا من تعليالتهم يقولون: إن  
قادم كذان لهذا حذق الصذدارة، فلمذا أتذى الضذيف الجديذد إن  تذأخرت الذالم؛ ألنهذا كانذت فذي الجملذة 

 .موجودة فتأخرت
 يعني هذه كلها التماسات. 

 ؟نصبت الخبر ورفعت االسم جان  ك  اكذل  إذا قال لماذا 
 أخواتها. ألنها مشبهة بالفعل وهي فعل ماضي ناقص، وكذل 

 ؟انعكست فيها القضية؛ ُمخالِّفة  لـاكانج لماذاهذه  وليس إلى آخره، ن  وأ   إن   ج:إن وأخواتهاا
 جإن وأخواتهذذااو جكذذان وأخواتهذذاا، يعنذذي وهذذذه وهذذذه بعضذذها يشذذبه بعضذذا   جكذذانات د  ع ذذق  ألنهذذا ت  

 وا بينها.قُ ر  ف  ف   ،بالدخول على الجملة االسمية
فذذي علذم اللغذة وهذو أن  صذنعة العلذوم إنمذا أتذت بعذذد  لذى شذيء مهذم جذدا  كذل هذذا نخلذص منذه إ ا  إذ

 .انتهاء اللغة
 .هي التماس ا  فإذ
العذرب  أن  ولذيس هذا من جهة التحليذل، فإن   تْ ل  خِّ كانت إله ثم أُدْ  جهللااكلمة  عالم: إن  الإذا قال ل  ف

 .صنعت ذل  على مراحل؛ لكن هذا من جهة التحليل
 .يعني هذا من جهة التحليل، االستعمال صارت كذال ل : ولكثرة يقو

لفظ الجاللة هللا موضوع لكثرة االسذتعمال فجذاء علذى لفذظ هللا ولذم  اعكس المسألة وقل: ألن  يعني 
 .ه موضوع لكثرة االستعماليأت على لفظ اإلله؛ ألن  

  .وهذه انتبه له  ق عألة في اللغة 
يظنذون فشتقاق ويستغربون بعضذها مذن هذذه الجهذة، ولهذا يخطئ بعع الذين يعتنون بمباحث اال

 .العرب اجتمعت ووضعت للغتها قواعد أن  
                                                

أو  منن نطنب لالبية نة و وانك ال عنا  علن  لفنن  و م طعنة تنم جبن   عالنا ) قنا أنن    ابنن ببنا اللفظ وإنما ورد عنن  بهذا هلم أجد 2
 (4029) سعدرك( المواحدا مث  لسم هللا اليحمن اليح م الموصو  حع  فيق بي   ولده إسماعي  بن إبياه م صلوات هللا عليهما
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ى علذم م  س ذالذذي يُ  عْ ْضذالو   مُ لْ وعِّ  ،في اللغة عْ ضْ والصحيح الذي ال ينبغي المحيد عنه: أنه ليس ث م  و  
العرب مذا فإن  ، العرب عْ ضْ ت في هذه األمة، وليس هو و  ف  الوضع إنما هو تقريب للعلوم التي ُصن ِّ 

 -العذرب العاربذة -ت، والعذرب القديمذة ق ذر  ف  اجتمعت، العرب متفرقة، العرب كانت في الذيمن ثذم ت  
 ثم العرب المستعربة تفرقت، واللغة بدأت تتدر  وتنمو وتصل إلى مراحل في نموها. 

مذر  بذه فتذوة وقذوة ثذم فاللغة مثل اإلنسان، اللغة مثل اإلنسان، مر  به طفولة، ثم مذر  بذه شذباب، ثذم 
 يمر  به اكتهال إلى آخره، فهذه اللغات تمر بهذه المراحل. 

فيهذذا  ى فتذذرة الكهولذذة؛ ألن  م  س ذأمذا اللغذذة العربيذذة فثبتذت وقويذذت ولذذم تمذذر بهذا فتذذرة الكهولذذة التذذي تُ 
 القرآن، القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها.

فيمذا  لنحذويين أو الذذين يعتنذون بذالنحو ويوتلذون فيذه بحثذا  فلهذذا كذل مذا تذراه مذن التعلذيالت عنذد ا
 .المسألة ليست هكذا وإنما هي هكذا هي كلها في ظنهم أن  يستبعدون أو يقبلون 

وكيف يكذون فيذه إلذه؟ أو كيذف يشذتق هذذا مذن هذذا؟ والعذرب مذا اشذتقت هذذا مذن  ،ما كان فيه إله
 .هذا، وإنما الوضع األول هو كذا

ألسد هو كذا، الوضع األول فذي الجنذاح هذو فذي الطذاار، مذن الذذي يقذول هذذا؟ الوضع األول في ا
 كل هذا من الذي يقوله؟ 

 الجناح للطاار؛ من؟ هل ث م برهان؟  يقولون الجناح للطاار من الذي قال أن  

َ مةِ لذل  يأتون عنذد قولذه تعذالى ﴿ ح  ْ  لَُهَ م  َننَم َا المذ ِلِ ِ من  الرَّ ِفم ولذون هنذا [ يق24﴾]اإلسذراء:َواخ 

 استعارة يعني مجاز. ،الجناح للطاار واستعير لإلنسان استعارة؛ ألن  
 العرب وضعت الجناح للطاار، ؟  من الذي قال إن   بْ ي ِّ ط  

 ال يوجد.
 ن أوغل في ال ب حم  اللغويمة ألون  عرفمة ألصموله  والتحفيمق فيهم  قمأل تمألخل  تنتبه ألنَّ  ا  فإذ* 

 .عليه إشك الت في العفيألة
 تنى المعتزلة بالمباحث اللغوية لصد  كثيذر مذن النذاس عذن الحذق فذي مسذاال االعتقذاد، ظن ذا  لهذا اع

 منهم أنهم حققوا المساال العقدية. 
ْر فذذي القواعذد التذذي ُوضذعت فذذي هذذه األمذذة  : وهذيتبذه إلذذى هذذه القاعذذدةانف ذو  القواعذذد -أن ذذه ال يُت ص 

فنذون أو فذي المصذطلح أنهذا وضذعت هكذذا في النحو أو في األصول أو في أي فن مذن ال -العلمية
 .باجتماع واتفق العلماء على هذا، ال، هي التماس

 وصارت عنده آالت االجتهاد له أن يخالف.  عظيما   ولهذا المجتهد إذا بلغ في االجتهاد مبلغا  
ابن جريذر الذذي ذكذرت  أنذت  المثذال عنذه، ابذن جريذر ال يمثذل مدرسذة البصذريين فذي النحذو، وال 

يذذهب إلذى هذذؤالء  ة  درسذة الكذوفيين فذي النحذو، وإنمذا لذه مدرسذة مسذتقلة فذي تفسذيره؛ تذار  يمثذل م
 وتارة يذهب إلى هؤالء، عندما يملي عليه الراجح وما يسمعه وما يحفظه من كالم العرب. 

عنذده شذيء اسذمه قذراءات سذبع وال قذراءات عشذر، وإنمذا عنذده قذراءات  ليسكذل  في القراءات 

 .-كنت اطلعت على التفسيرذا ا–     أنصاف 

 لماذا يصنع هذا؟ 
 .ه ال يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلمألن  

العلذم يسذبح فذي قذرون، يسذبح فذي  تمذر  علذى العلذم، وتذرى أن      نحن إذا تقدمنا فذي العلذم تذرى أن ذ
 وفي صنيع أهل العلم. القرون هكذا بين مد وجزر، في التواليف،

 لقواعد العلم؟  عْ ضْ هو العلم أو هو و  لكن هل هذا 
العلذذم موجذذود قبذذل ذلذذ ، العلذذوم موجذذودة قبذذل ذلذذ ؛ العلذذوم اللغويذذة  لقواعذذد العلذذم؛ ألن   عْ ْضذذهذذو و  

 وا القواعد.عُ ض  والشرعية والحديث كلها موجودة قبل ذل ، وإنما و  
 القواعد هذا هل هو إجماع أو اجتهاد؟  عُ ضْ وو  

 :عليه ع  م  جْ ع عليها، وإنما تجد في العلم ما هو مُ م  جْ علم من العلوم مُ اجتهاد؛ ليس ث م  قواعد 
ذجْ مُ عليهذا، فذي الفقذه فيذه مسذاال  ع  م  جْ مُ في النحو فيه مساال  عليهذا، فذي المصذطلح فيذه مسذاال  ع  م 
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ذجْ مُ عليها، في األصول ث ذم  مسذاال  ع  م  جْ مُ  المسذاال المجمذع عليهذا فذي كذل فذن  عليهذا، وتجذد أن   ع  م 
 يلة. قل
  .[....]ننتبه إلى أن  التعليالت التي ترد في العلوم المختلفة إنما هي التماس هذه  ا  إذ

فذي التماسذه وفذي تعليلذه، وقذد ال  قذد يكذون صذاحبه مصذيبا  ول  هي التماس،  لُ ل  ح  ولذل  من أتى يُ 
 يكون كذل .

فذي و ﴾إِن  َهمذَاِن لََسم ِحَرانِ ﴿[ 63ه:﴾]طذإِن  َهمذَاِن لََسم ِحَرانِ المشهور عند قولذه تعذالى ﴿البحث  مثال  

 ﴾.إِنَّ َهذَاِن لََس ِحَرانِ ﴿قراءة سبعية متواترة 
 ؟جإنَّ هذين لس حراناج ما تنصب االسم، لماذا ما صارت إِنَّ طيب ا

 منهم من يخطئ، يقارن، هذا تلط علمي كبير، لماذا؟فون لُ ل ِّ ع  وا يُ بدؤُ 
ْم قواعد وض   ك ِّ ى الحذق المطلذق الذذي هذو القذرآن؛ ألنهذا قذراءة متذواترة فهذي ا النحاة عله  ع  ألن  تُح 

 الحق، يجب أن تبحث في القواعد ال العكس، فالقواعد اصطالحية. 

فذي  3«إِن همذان لشمين ن ن» ملسو هيلع هللا ىلصيأتي في مسند أبي يعلى في مطذالعتي عنذد حذديث قذال فيذه النبذي 

ى ا يذذة، وأعذذرف كذذالم لذذدي بحذذث علذذأنذذا  -«إنَّ هممذين لشممين ن ن»الحذذديث الذذذي فذذي المذذتن قذذال 

 .المحققين عليها وما يتعلق بها
 :استغربت

ذذل  ع  ج   القاعذذدة مُ رِّ ْخذذي  لذذيس هذذو اللفذذظ وإنمذذا ألجذذل أنذذه  «إنَّ هممذين لشممين ن ن» ، وإذا بذذه فذذي ا هكذذذاه 
 إن  اوهذذا يخذالف القاعذدة النحويذة فغيرتهذا إلذى « هذان لشين ن ن إنَّ »الحاشية يقول: في األصل 

 .جهذين لشيطانان
طبعا سيطرة القواعد النحوية على الحق المطلق، سذيطرة القضذايا االصذطالحية كلهذا علذى الحذق 
المطلذق هذذه قضذية كبيذرة فذذي العلذم وفذي نشذأة العلذوم وتوسذذع العلذوم، فطالذب العلذم ينبغذي لذذه أن 

 يرتقي في هذه المساال وال يعجل.

 .أن يُنظر إليها نظرا   هي من هذه البابة، فينبغي فمساال االشتقاق في أسماء هللا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ينِّذهِّ إِّال   ا س لِّم  فِّي دِّ ااِّن ا، ف إِّن هُ م  ين  بِّأ ْهو  مِّ ه ِّ ال  ُمت و  ااِّن ا، و  لِّين  بِّآر  ِّ ِّ ال  ن ْدُخُل فِّي ذ لِّ   ُمت أ و  ذل م  هِّ  ذْن س  ُسذولِّهِّ   م  لِّر  و 

ا اْشت ب ه  ع ل ْيهِّ إِّل ى ْلم  م  د  عِّ ر  .   ، و  هِّ  ع الِّمِّ

مِّ  ْستِّْسال  االِّ مِّ إِّال  ع ل ى ظ ْهرِّ الت ْسلِّيمِّ و  ْسال  ال  ت ثْبُُت ق د ُم اإْلِّ  و 

                                                
 (2588مس د أبي يبل  ) 3



 فضيلة الشيخ العالمة صالح بن عبدالعزيز آلشيخ -شرح العقيدة الطحاوية     
 

 دي عشرالشريط الحا

188 

فذي الجنذة  جاءت بعد الكالم على الرؤية؛ رؤية الذرب  /هذه الجمل من كالم العالمة الطحاوي 
 .في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي

َوال يَصمم   قذذال احيذذث بهذذذا البحذذث  سذذمعنا تكلذذم عذذن الرؤيذذة متعلقذذا   بعذذد هذذذه الجمذذل التذذي وأيضذذا  
مٍ  لَه  بِفَه  ٍم أو  تأوَّ تَبََرَه  ِ ن ُهم بَِوه  ية أله ل ألاِر السَّالِم ِل ن اع  ؤ  إلى آخر ما سذيأتي إن  (اإلي  ُن ب لر 

 شاء هللا تعالى في الدرس القادم.
أصذذول الذذدين الذذذي تميذذز بذذه أهذذل السذذنة  هذذذه الجمذذل التذذي سذذمعنا تشذذتمل علذذى أصذذل عظذذيم مذذن
 .والجماعة في مساال العقيدة بعامة وفي مساال العمل

ذالعقيذدة والعمذل الجميذع يُعْ  ن  والعقيدة والعمل مبناهما واحد من جهة اإليمان، وذل  أ   م ل ذل بذه ويُعْ م 

 .ملسو هيلع هللا ىلصومن رسوله  ه من هللا من جهة أن  

ممت  ﴿ ، كمذذا قذذال ـذذفالكذذل كلمذذة هللا  َل ِلَكِلَ  تِممِه َوهُممَو السَّممِ يُ  َوتَ َّ ال  اَل ُ بَممأِلِ ق   َوَعممأل  َِ ِصممأل   َكِلَ ممةُ َربِِمم

 [ 115﴾]األنعام:ال عَِليمُ 
ق  ﴿ َِ ِصأل  ت  َكِلَ ةُ َربِِ  .يعني في األخبار ﴾تَ َّ
ال  ﴿ َل ِلَكِلَ  تِهِ ﴿في األمر والنهي،  ﴾َوَعأل   . ﴾اَل ُ بَأِلِ

يعنذذي األبذذواب العلميذذة -ين بذذاب االعتقذذاد وبذذين بذذاب العمذذل فالشذريعة بابهذذا واحذذد وال تفريذذق مذذا بذذ
 .ما كان من الوحي ،من جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة -واألبواب العملية

ِ ) /لهذا ق ل هن   متَبَهَ َعلَي مَوِلَرسُموِلِه  فَِإنَّهُ َ   َسِلَم فِي أِلينِِه إاِلَّ َ من  َسملََّم ِهَّ ِه ، َوَرألَّ ِعل مَم َ م  اش 
 إِلَى َع ِلِ ِه( 

ذلِّ ل  الفقه فذي العمذل البذد أن يكذون ث ذم  إشذكال فذي عِّ  أمور العقيدة في االعتقاد، وأمور وذل  أن   ا أو ه 
جال في ذل  في اإليمان إال  أن يكون على ظهر التسليم واالستسالم.  في القناعة بها وال م 

 .الد ين قاام على البرهان وهي: أن   وهذا ينبني على مسألة عظيمة من مساال االعتقاد والعمل
 واألمور التي يتعاطاها الن اس ثالثة:

  أمذذور عاطفيذذة؛ يعنذذي برهانهذذا العاطفذذة، الغرااذذز، يعذذرف الجذذوع، يعذذرف العطذذش، يعذذرف
 الخوف، يعرف الرحمة بعاطفته وفطرته. 

 و ذلذ  مذن والنوع الثاني برهان عقلذي وهذي األمذور التذي يتعاطاهذا بعقلذه فيقذيس ويُع ل ِّذل ونحذ
 األمور العقلية، وهي التي خدمها المنطق بشكل عام.

  والنذذوع الثالذذث مذذن البذذراهين: البذذراهين الد ينيذذة، والبرهذذان الذذد يني مبنذذي علذذى مقدمذذة، وهذذي
 مقدمة االستسالم لمصدر التلقي.

، بذين هذذه البذراهين، فالذد ين لذيس مصذدره العقذل ولذيس مصذدره العاطفذة ط  ل  ولهذا ال يصح  أن يُخْ 
وإنما مصدره نوع من البراهين، وذل  لم يتكلم عليه الفالسذفة وال المناطقذة وهذو البرهذان الذديني 

 المبني على مقدمات دينية بحتة.
 :وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق بها مبنية على براهين متنوعة

 ،ا يذذات التذذي أوتيهذذا ،، و بالرسذلملسو هيلع هللا ىلصالتصذديق بوجذذود هللا، اسذذتحقاقه للعبذادة، التصذذديق بالرسذذول 
 البراهين، فيما ذكرنا ل  كل هذه براهين.

وهذه البراهين عقلية في أولها ودينية فذي ثانيهذا؛ يعنذي أن نذا حذين نستسذلم سنستسذلم للبرهذان الذذي 
 استسلمت له األمم التي قبلنا.

أ وا هذه البراهين واستسلموا لها بصدق عن قناعة وعذ  م  ن ديانذة، ثُذفالصحابة رضوان هللا عليهم ر 
مذن قبلنذا  مذن بعذدهم فذي التسذليم ألن  م هُ ع  بِّ ت ذ م  في التسذليم ألنهذم سذل موا، ثُذم هُ ع  بِّ ت  م من هُ ع  بِّ بعد ذل  ت  

 سل م في كثير من الدالال.

أو فذي سذنة  ويبقى الدليل العذام للشذريعة فذي العقيذدة وفذي الفقذه وهذو أنذه مذا كذان فذي كتذاب هللا 

 البرهان. فهو حق وهو الرسول 

علذى صذحة  -يعني في أتبذاع الفذرق-وما قبل هذا البرهان ث م  براهين أُخر ال مجادلة في هذه المل ة 
ون بهذذا البرهذان مذا جذاء فذي كتذاب هللا ومذا  هذا البرهان من الكتاب ومن السذنة؛ ألن   الجميذع يُقذر 
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 فإنه حق. ملسو هيلع هللا ىلصجاء في سنة رسول هللا 
ن األول أو هو البرهان الثذاني؟ هذل يُس ذل ط العقذل علذى الكتذاب فإنه هو برهان؛ لكن هل هو البرها

 والسنة أم ال يُس ل ط والعقل تبع؟ ونحو ذل .
 هو جاء من جهة الخلط ما بين أنواع البراهين الثالثة التي ذكرتها ل . 

 هذه مقدمات بين يدي المساال.
رهان العقلي والبرهذان الذديني واحذد؛ بذل فجعلوا الب، وا بين أنواع البراهين الثالثةطُ ل  العقالنيون خ  

عُرفذت وظن وا أنه إذا تسل ط عليه وسُذل ِّط عليذه ، جعلوا البرهان العقلي متسلطا على البرهان الديني
 ألن  العقل به عُرف الشرع.صحة الشرع 

 وهذا ليس بصحيح كما سيأتي في رد هذه المقالة.
 : استحضر القسمين معا   /الطحاوي 

 .-بحث الرؤية-العقيدة ومساال الفقه، وجعل هذه الكلمات مناسبة لهذا البحث  استحضر مساال

 ( فإنَّهُ َ   َسِلم في ألينه إالَّ َ ن  َسلََّم هلل َعزَّ َوَنلَّ ولرسُوِلهولهذا ق ل )
 فذذإذا صذذد قت وأيقنذذت أن  ، يعنذذي أن ذذه بذذدأ مذذن حيذذث إن  الكتذذاب والسذذنة همذذا البرهذذان، بذذدأ مذذن هذذذه

الرجذوع فذي البرهذان  ا  ، فذإذ-فالسنة وحي- والسنة هما الحق المطلق؛ ألن ها من عند هللا الكتاب 

 فذي دينذه؛ ألن   مُ ل  ْسذوالدليل سيكون إلى الكتاب والسنة، وإذا كان ث م  ش  أو ث م  ترد د فإن  المرء ال ي  
 العقول ألن  البراهين كما ذكرنا ل  ثالثة:

 برهان عاطفي .  يوبرهان عقل.     .وبرهان ديني 

 . -عواطف الناس مختلفةف-والبرهان العاطفي ال ينضبط  -
وهذذم العقالنيذذون مذذن المعتزلذذة واألشذذاعرة -البرهذذان العقلذذي ال ينضذذبط؛ ألن  القااذذل حينمذذا قذذال  -

عقذل العقذل تيذر منضذبط،  هنذا فالعقذل ،حينما قالوا: العقل ينبغي أن يُقد م على الشذرع -وجماعات
 من؟ 
 عليه في النظر إلى األشياء؟  ع  مِّ عقل واحد أُجْ  م  هل ث  

ال، في النظر إلى الكونيات ليس ث ذم  عقذل واحذد عنذد الفالسذفة، اختلفذوا فذي النظذر إلذى الطبيعيذات 

 في األرع.
 الذين قد سوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذل .

 ات فقوا على قاعدة: العقل، لكن عقل من؟ هل اجتمعوا؟ 
 ختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شت ى: ال، ولذل  ا

 فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية. 
 والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية. 

 واألشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ما، ونحو ذل . 
 ولكنهم مختلفون في عقولهم وإدراكاتهم. 

البرهذان الذديني  ا  والبرهان العقلذي تيذر منضذبط، فذإذ ،فإذا كان البرهان العاطفي تير منضبط ا  إذ
 يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين.

، وآمنذا بذذل  عذن برهذان، وهذه المقدمة الثابتة بيقين هي الكتاب والسنة؛ ألن  الكتذاب وحذي هللا 

برهذذان النبذذوة فذذي الكذذالم علذذى وبذذراهين سذذبق أن ذكرنذذا لكذذم ذلذذ  فذذي الكذذالم علذذى اإلعجذذاز و
 معجزات وبراهين وآيات األنبياء.

ْع عليها هي الت سليم واالستسالم للكتاب والسنة. قُ ف  المقدمة التي يُت   ا  فإذ  عليها ويمكن أن يُْجم 
فذإذا كذذان كذذل  كذذان البرهذان الذذذي يصذح  أن يقذذال إنذذه يُت ف ذُق عليذذه بذال خذذالف هذو برهذذان الكتذذاب 

 والسنة. 

عُهُ إلى الت سليم هلل ولهذ  .ملسو هيلع هللا ىلصولرسوله  ا إذا جاء إشكال في االعتقاد تُرجِّ

العلة فإن  ذل  ليس معناه أن ذه خلذل فذي البرهذان إنمذا   ْ ر  فالكتاب والسنة برهان صحيح، فإذا لم تُدْ 
هو خلل في التلقي، خلل في إيضاح ذل  البرهان، أو ألن  البرهان الذذي هذو الذد ليل لذم يوضذح لنذا 

 سرار. هذه األ
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كذل  في أمور العبادات الصلوات ليش خمس؟ لذيش أربذع؟ الفجذر ثنتذين ثذالث، لمذاذا الحذ   علذى 
هذه الصفة؟ لماذا الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية علذى مقدمذة مذن الت سذليم، وهذو التسذليم 

 للكتاب والسنة. 
يه بعذع الم عاصذذرين تسذمية حديثذذة فلهذذا هذذذا البحذث الذذذي ذكذره الطحذذاوي فذي هذذذه الجمذل يسذذم 

 وهي: وحدة مصدر التلقي
ذفمصدر الت لقي من أهم  المساال التذي يجذب أن يُبْ  فذإذا اختلفذت أنذت وأنذاس علذى شذيء،  ،فيهذا ث  ح 

 فال بد أن يكون هنا  مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منها.
تتلق ذى مذن الحذق المطلذق  ال يمكن أن ي ْصلُح  لها إال أن -كما قلنا-أيضا مرجعية في التلقي، واألمة 

فمذا وضذح فيهمذا ، ملسو هيلع هللا ىلصوالبرهان المطلق، الذي هو البرهذان الذديني، الذذي هذو الكتذاب وسذنة النبذي  
ه ب  ت  ْشذألنذه لذيس فذي الشذريعة مُ -وما أُبِّين  فيهما وجذب اعتقذاده والعمذل بذه، ومذا اشذتبه علذى الفذرد 

 التسليم.إذا اشتبه على الفرد وجب عليه  -مطلق كما سيأتي في المساال
تَبَهَ َعلَي ِه إِلَى َع ِلِ هِ ق ل )  ( َوَرألَّ ِعل َم َ   اش 

َِ ال ِكتَم َن ِ ن مهُ قذال ﴿ هللا  إلذى عالمذه؛ ألن   هُ د  رُ يعني إذا اشتبه عليذ  شذيء ت ذ هُمَو الَّمِذأ أَن مَزَل َعلَي م

َكَ  ٌت هُنَّ أُم  ال ِكتَ ِن َوأَُخُر ُ تََش بَِه ٌت فَأَ َّ  الَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم  َزي ٌغ فَيَتَّبِعُوَن َ   تََشم بَهَ ِ ن مهُ  ايَ ٌت ُ ح 
اِسمُخوَن فِمي ال ِعل مِم يَفُو ُ َوالرَّ َُّ لُموَن اَ نَّم  بِمِه كُمل  اب تِغَ َ  ال ِفت نَِة َواب تِغَ َ  تَأ ِويِلِه َوَ   يَع لَمُم تَأ ِويلَمهُ إاِلَّ 

َل بَ نِ ِ ن  ِعن أِل َربِِنَ  َوَ   يَذَّكَّرُ  لُوا األ  القذرآن مشذتمل علذى  ن  ت ا ية علذى أ  [، دل  7﴾]آل عمران: إاِلَّ أُو 
 م وعلى متشابه وعلى أن  أهل العلم يقولون آمنا بالمتشابه.ك  حْ مُ 

 .ملسو هيلع هللا ىلص وإلى رسوله ـإلى عالِّمه إلى هللا  هُ د  رُ فإنه ي   هُ مُ لْ ما اشتبه عليه عِّ 
س الَ ق ل ) ِ تِس اَلمِ َواَل تَث بُُت قَأَلُم اإل  ِليِم َوااِلس  ِر التَّس   ( ِم إاِلَّ َعلَى َظه 

يعني أن  من خاع في مساال اإليمان واإلسالم ومساال الشريعة والعقيذدة فذي الفذروع واألحكذام، 
 ، وإنما مناقشا  في كل مسألة؛ لم؟ فإنه يُحجب عنه اإليمان.إذا خاع فيها مدق ِّق ا  ليس مستسلما  

 األديان بعامة مبنية على االستسالم للغيب.هذا الدين؛ بل  ألن  

َِ ال ِكتَممم ُن اَل َري ممممَن فِيمممِه هُممممأل   1الممممم)لهذذذذا أول إيمذذذان فذذذذي القذذذرآن هذذذو اإليمذذذذان بالغيذذذب ﴿ (ذَِلممم

ِ نُوَن بِ ل غَي نِ 2ِلل ُ تَِّفيَن) هذو اإليمذان  [، فأصل الذدين الذذي جذاء مذن عنذد هللا3-1﴾]البقرة:(الَِّذيَن يُؤ 

بالجنذذة والنذذار والمالاكذذة وبمسذذاال القذذدر إلذذى تيذذر ذلذذ ؛ بذذاليوم ا خذذر  بذذاهلل بالغيذذب واإليمذذان 

 بالكتب الس ابقة، كل هذه مساال تيب. 
تِس الَمِ ا ا  فإذ ليم واالس  ِر التَّس   ج الَ تَث بُت قَأَلُم اإلسالم إالَّ على َظه 
ذذلبة التذذي مذذن و  ش ذذف   ذذا  طِّ ب ه التسذذليم واالستسذذالم بذذاألرع الص  قدمذذه بذذل تثبذذت؛ ألنهذذا  ل  زِّ ت ذذ ا فإنذذه اله 

 .أرع قوية صلبة
ا تير التسليم واالستسالم في مساال العقيدة وفي مساال العمل فإنهذا أرع دحذع؛ مزلذة أقذدام  أم 

 وإنها موطن متعثر لألقدام لمن وطاها ورضي بها.
 اال:هذه الكلمة أو هذه الجمل التي مرت معنا فيها مس لهذا نقول: إذا تبين ل  ذل  فإن  

  :المسألة األولى 
 انقسموا إلى أقسام: -الفرق جميعا  ،الناس؛ يعني هذه األمة-أن  الناس في تلق ي الشريعة 

 :ك مذا  علذى الشذريعة، وجعذل الشذريعة محضذا   من كان عقليذا   الفسم األول ؛ يعنذي جعذل العقذل ح 
 تابعة للعقليات.

  عنذدهم  العقلذي البتذة؛ بذل الشذريعة جميعذا   من جعذل الشذريعة خاليذة مذن البرهذان الث ني:الفسم
 ل وال تعليل بقسميها العقيدة والش ريعة.ل  ليس فيها عِّ 

  فذذي األمذذور الغيبيذذة  ،مذذن توس ذذط بذذين الفاتذذين، وقذذال: إن  الش ذذريعة فذذي العقيذذدة :الث لمم الفسممم
ذذك  وكذذذل  فذذي العمليذذات: العقذذل مفيذذد فيهذذا، والعقذذل خذذادم للشذذريعة ولذذيس ح   فنسذذتفيد مذذن عليهذذا،  ا  م 

جعذذل القذذرآن لقذذوم  هللا  بيذذان العلذذل واألحكذذام وفهذذم الشذذريعة واسذذتخرا  األسذذرار؛ ألن   :العقذذل
 يعقلون.
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 هذه الثالث مدارس كبيرة:
 يمثلها الجهمية والمعتزلة، واألشاعرة في أصول مباحثهم. :ال ألرسة األولى 
 قذاد، ويمثلهذا األشذاعرة يمثلها الظاهريذة فذي الفقذه وكذذل  فذي االعت :وال ألرسة الث نية

 والماتريدية في مساال األسباب.

 منه  أهل السنة والجماعة. :الث لثةال ألرسة و 
 ولتفصيل هذه المدارس الثالث بحوث تطول نرجاها إلى مواضعها إن شاء هللا تعالى.

 :المسألة الثانية 
 هو تسليم للحق المطلق. ملسو هيلع هللا ىلص أن  التسليم هلل عز وجل ولرسوله

كمذا ذكذرت -والبراهين التي يتعاطاها الناس في العقليات وفي مصدر التلقي هذه البراهين تختلذف 
 .-ل  تنقسم إلى أقسام ثالثة

البرهذان العذاطفي  وأن  البرهان العقلي نذاقص وأن   رعي يقينالبرهان الديني الش والتسليم يعني أن  
 فطري.

نصذذذل إلذذذى صذذذدق الكتذذذاب وصذذذدق السذذذنة  اتذذذه،م  د ِّ ق  معنذذذى ذلذذذ  أن  البرهذذذان الذذذديني يقينذذذي فذذذي مُ 

 .4...[..]بمقدمات.

  يعتمد على أشياء:البرهان العقلي ].....[
 .األول منها يعتمد على الحس 
 .والثاني يعتمد على التجربة 
 .والثالث يعتمد على تصديق الالحق بالسابق 
  (لحسا) :أ اعت ألته ال ألرسة العفليةذ ن البره ن العفلي ال األولالنوع: 

ُ كمذا قذال سذبحانه ﴿ لسذان؛ يعنذي جعذل لذه حواس ذا   ،بصر ،سمع :جعل لإلنسان أعضاء فاهلل  َُّ َو

َف ئِمممأَلةَ لَعَ  َب َصممم َر َواأل  َ  َواأل  َهممم تِكُم  اَل تَع لَُ ممموَن َشمممي ئ   َوَنعَمممَل لَكُمممم  السَّممم   مممَرَنكُم  ِ مممن  بُنُممموِن أُ َّ لَّكُمممم  أَخ 

ونها وسذاال تحصذيل [، فهذ78﴾]النحل:تَش كُُرونَ  ه الثالث هي التي يسميها الفالسفة والمناطقذة يسذم 
 المعرفة.

ذح  ل  البرهذان، بسذمع   ل  ص  ة؛ يعني بعين  ح  ي  س ِّ هذه وساال ضرورية حِّ  لذ  البرهذان، بيذد   ل  ص 
  ل  البرهان. ل  ص  ح  لمست الشيء 

س ة ليست خارجة عن المحسوس.  فالمعرفة جاءت من براهين ضرورية ُمح 
 لذل  ما يُجادل أحد في هذا بهذه البراهين إال طاافة ال يُعبأ بها يجادلون في الضروريات. و
بعد ذل  بُنِّي ْت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات التي جذاءت بالوسذاال  م  ثُ 

 الحسية.
حجذم هذذا وطولذه يعني نأتي نقول: هذا طويل، هذا العمود طويل، ا خذر لذيس فذي طولذه. عرفنذا 

كا  محسوسا بأمر ضروري، ثم بعد ذل  يُنسب له الشذيء  بالعين، فصار الحجم وصار الطول ُمدر 
فيذأتي أحذد  آخر، فذإذا رأينذا مذا هذو أقذل منذه قيذل هذذا أقصذر، مذا هذو أطذول منذه قيذل هذذا أطذول،

 لماذا؟ ، القصير أطول من الطويل، ال يُقبلوينازع  يقول 
ذد ِّ ق  المقدمات الحسية يقينية، مُ  هذا وهذا ح صلت بمقدمات يقينية؛ ألن  ألنه المقارنة ما بين  ة العذين م 

ت بهذذا أنذه أطذول مذن ذا ، مذا يمكذن  يذأتي يجذادل ويقذول ال هذذا أطذول، يعنذي القصذير س  أنها ح  
   بالعين، وهذا ينت  في كل المقدمات الحس ية. ر  دْ هذا شيء مُ  أطول من الطويل؛ ألن  

 ة المقدمات الحس ية؛ ألنها أقوى البراهين اللي هي الضروريات، أقوى البراهين. وانتبه لمسأل

يأتي آخر ويقول: هذا حذار يغلذي.  -إذا كان بارد جدا  –تشرب ماء تقول هذا بارد يأتي آخر ويقول 

 ال يمكن، لماذا؟ 
.  ألن    البرهان عليه الحس 

                                                
 انعه  الوج  األو  من الشييط الحادي عشي 4
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 ه. فالن مثال ملتحي، يأتي آخر، يقول: ال هذا حالق لحيت
 البرهان حس ي.  هذا ال يمكن أن يكون ث م  ألن  

 إيش؟  كذل  السمع يقول هذا صوت إنسان، قال ا خر: ال هذا صوت مثال  
 صوت سي ارة مثال، ال يمكن، هذا يتكلم 

 لماذا؛ ألن البرهان جاء سمعي. 
 وهذه تعتمدها هذه النقطة ألنها تفيد في قضية االستسالم.

 و الذي بنى عليه طاافة من الناس الكالم على نظرية المعرفة وتكل موا فيه. هذا البرهان الحسي ه
 :-يعني أهل العقل-قلنا اعتمدوا على الحس 

 وعلى تقليل أو متابعة الالحق للسابق. ، وعلى التجربة، اعتمدوا على الحس
  (التنربة) :أ اعت ألته ال ألرسة العفليةذ ن البره ن العفلي ال نيالنوع الث: 
تحذت التجربذة، كيذف تكذون  لُ خُ دْ له؛ لكن ما ال ي   صحيحا   التجربة برهانا   ونُ كُ للتجربة ت   حُ لُ صْ ا ي  مف

 التجربة برهانا صحيحا له؟  

 :على قسميناألشياء  ل  ع  ج   ونقول هللا 

  ُحقااقه. رْ ي ِّ غ قسم ال تدخله األهواء لت 

  ُهُ ر  ي ِّ غ وقسم يدخله الهوى لي . 

ال  ة ﴿جعل كلماته تام   وهللا  ق   َوَعأل  َِ ِصأل  ت  َكِلَ ةُ َربِِ  [115﴾]األنعام:َوتَ َّ
ما ال يدخله الهوى لم تأتِّ الشرااع ببيانه، وهو تاص فيه الفالسفة، وتاص فيه العلمذاء، وتذاص 

 .فيه الباحثون
لم تأتِّ الشرااع ببيانه؛ ألنه ال يدخله الهوى، واحد زااد واحد يسذاوي اثنذين يسذاوي ثالثذة يسذاوي 

 عة.أرب

ل ذذق   هذذذا هللا  لذذم تذذأتِّ بذذه الشذذرااع؛ ألن    هللا  ق  ل ذذاألشذذياء واحذذد زااذذد واحذذد يسذذاوي اثنذذين، خ  خ 

الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذذا  هللا  ق  ل  الجبل فيه من المكونات كذا وكذا، خ  
 النحو، ال يمكن لهذه األشياء أن تدخلها األهواء.

ع ل ها الشرااع، ولم تتعذرع لهذا الذديانات، وتُذرِّ   إسذتنتاجها والبحذث فيهذا للنذاس؛ ولهذا لم تتعر 
ْب المصذذذيب؛ ألن  الشذذذيء ماثذذذل  ألن   ذذو  ط أ المخطذذذئ وسيُص  هذذذه سيصذذذلون إليهذذذا بالتجربذذة، س ذذذيُخ 

أمامهم، ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامذل الجاذبيذة كذذا يزيذدون واحذد وال ينقصذون واحذد مذن 
 عشرة ما لهم.

 الهوى ما يدخل في هذه المساال.
 الشرااع جاءت لما فيه إخرا  اإلنسان من داعية هواه. قلنا إن   ا  إذ

ساالت لها. مُ ك  ح  ت  فاألشياء التي ي     فيها الهوى جاءت الر 
الهوى في العبادة، واحذد يريذد أن يخذر   مُ ك  ح  ت  ي  الهوى في عالقات الناس بعضهم ببعع،  مُ ك  ح  ت  ي   

اليف، يريد أن يعمل ما يشاء، يفعل ما يشاء، يقتذل، يسذرق، يفعذل مذا يشذاء، الهذوى يذدخل من الت ك
ية اإلنسان، يدخل في هل يتعب د أم ال يتعب د ، في عالقتذه بأهلذه، فذي عالقتذه بمجتمعذه، فذي ؟في حر 

 عالقته بأسرته، إلى آخره، هذه أشياء يدخلها الهوى؛ لهذا جاءت الشريعة بضبطها.
الهوى فذال تصذح  هُ لُ خُ دْ الهوى، أما ما ي   هُ لُ خُ دْ ي  التجربة في العقليات صحيحة لكن فيما ال فنقول:  ا  إذ

ك ٍم يفرع على   لذه، ولهذذا قذالتتنازع فيه ويسذلمون  ال األهواءالتجارب فيه، البد أن يُتلق ى من ح 

 ﴿  َر ممَواَ هُم  لَفََسممأَلت  السَّممَ  َواُت َواأل  األهذذواء تيذذر  [؛ ألن  71﴾]المؤمنذذون:ُْ َولَممو  اتَّبَممَ  ال َحممق  أَه 

 منضبطة، والحق واحد ال يخضع لهوى.
هذل ث ذم لكن األمور الكونيذةمثل الغيذب  فيما يمكن عمل التجارب عليه ا  تجارب المجربين تصلح إذ

 سلطان للتجربة عليها؟
فذي األمذور  صذريناعمالعلمذاء ال من قال من ال، األمور الكونية ال مجال للتجربة عليها ولهذا قال

المذذرء كلمذذا أْوتذذل فذذي العلذذم بالكونيذذات كلمذذا ازداد  : إن  -الغذذربيين وتيذذرهم مذذن الحذذذاق-الدنيويذذة 
 .  ْ ر  دْ فيها أسرارا ال تُ  معرفة بأن  
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تام، تجارب لكن ستبقى تجذارب، وإذا كانذت  ولهذا األمور الكونية صعب أن تخوع فيها بإدرا ٍ 
 نُخضع لها الحق المطلق.ال يمكن أن  ا  ليست ُمس ل مات، فإذ

 أنَّ ال تممأخر يسممملِم ) :أ اعت ألتممه ال ألرسممة العفليممةذالنمموع الث لمم   ممن البرهمم ن العفلممي المم
 :(للس بق

ة أنذواع البرهذان العقلذي، فذإذل مُ للمعتزلة، المعتزلة فذي أصذلهم س ذ أنظر مثال   ث ذم   ا  وا للفالسذفة بصذح 
 تقليد. 

 .ث م  تقليد ا  إذ، ة سل موا لألولين في البرهانشاعراأل، المتأخرون سل موا لمن قبلهم
؛ ألنذه الشرااع مبنيذة علذى التقليذد، هذذا تيذر صذحيح منطقيذا   فقولهم برهان عقلي، وهذا عقل؛ ألن  

 ألواالهم بصحة في البرهان. ون  مُ ل ِّ أهل البرهان العقلي يس   أيضا  
فيبتذدئ أصذحابه مذن النقطذة بذدأ ووصذل إلذى شذيء،  فيبتدئ من برهان األشعري، األشعري مذثال  

 التي وصل إليها، وينطلقون منها. 
قذذولهم العقليذذات تُْخلِّذذي مذذن التقليذذد ومذذن التسذذليم ومذذن االستسذذالم وتطلذذق الحريذذة، فهذذذا تيذذر  ا  فذذإذ

 صحيح.
مذن الخطذأ،  ما من أحد إال ويُس ل ُِّم لمقدمات مذن سذبقه، فذإذا كذان التسذليم لبشذر لذيس معصذوما   هُ ألن  

 ى.ل  وْ ن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أ  فالتسليم لم
 ى. ل  وْ أ   ئْ طِّ خْ فإذا كانت المسألة مسألة تسليم واستسالم، فالتسليم لمن ال يُ 

تجد أنهذم يحيلونذ  علذى  -حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات-من المتأخرين  لهذا تجد أن  
 في عُْرفِّ من؟  نبع كذا،  شيء؛ لكن هذا الشيء بنوه على التقليد، يقولون طبعا هو

 ؟ ً  نبع لماذا هذا صار 
 ألنه شيء تير مشكو  فيه

 لماذا صار تير مشكو  فيه؟ 
 .إذا كان المرجع إلى حس فال مجادلة إلى الحسيات

الذذي يُحيذل األمذور فذي االستسذالم علذى إن  ذا كان المرجع على أمور تجريبية أو إلى نظريات فذإ
 مور في االستسالم على أصحاب العقليات.الد ين أ ْولى فيمن يحيل األ

صذحيح نقذول المتذأخر يسذلم فأصحاب الديانات أما ، بعضهم بعضا   دُ ل ِّ ق  أصحاب العقليات يُ  ألن  ذل  
 لألول براهينه ولكنه يصل إلى برهان يقيني هو الكتاب والسنة.

يذه مذا نجذادل فيذه؛ وأما تقليذد العقليذات فذإذا كانذت راجعذة إلذى أشذياء صذحيحة فهذذا تسذليم الشذ  ف
 لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر األول. 

إلى قضية ترتيب األفال ، النذاس قذرون بذل آالف منذذ بذدأ اليونذان الكذالم علذى ترتيذب  أنظر مثال  
 ر.ي  غ األرع والشمس والكواكب السبعة في الكون وهم على نحو ما، إلى وقت قريب ت  

ت من الفالسفة والفلكيين اإلسالميين والفلكيذين اليونذان والمدرسذة ر  هذه األمم آالف السنين التي م  
الرومانية إلى آخره، هذذه األمذم والمدرسذة الهنديذة فذي األمذور العلميذة والفلذ ، التتذابع فذي الطذب 

 كذل ، كل  هذه ألم يسلم المتأخر لألول؟ 
 ماذا كانت تير صحيحة؟تير صحيحة، ل تل  األشياء جميعا   ن  ا ن أ   ر  ه  ظ  وله،  م  ل  س  

؛ لكذذن التجذذاُرب صذذارت علذذى أمذذور خارجذذة عذذن حيذذز وضذذعوا تجاُربذذا   -كمذذا ذكرنذذا لذذ -ألنهذذم 
 التجربة الذي يُنت  نتاا  صحيحة.

هذذذه المسذذألة راجعذذة إلذذى البرهذذان الحذذق  فذذي أن  أقذذوى  ،هذذذه مسذذألة عظيمذذة مذذا نحذذب نطيذذل فيهذذاف
 البراهين هو البرهان الديني. 

 هذه الثالثة من األشياء العقلية: لذل  نقول ل :
 البرهذذان الحسذذي نقذذول صذذحيح، مذذا فيذذه إشذذكال فيذذه، وكذذل المعرفذذة قامذذت علذذى هذذذه البذذراهين

 الحسية.

.برهان التجربة منقسم إلى ما يكون ث م  تجربة ناجحة فيه، وما ال تنجح فيه التجربة 

  فذي  ألنذه قذد يكذون األول مخطاذا   البد يخضع للدراسة برهان متابعة الالحق للسابق، هذا أيضا
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 برهانه العقلي، كما هي كثير من األمور العلمية والنظرية، فضال عن أمور الغيبيات واإللهيات.
أنواع البراهين الثالثة، من قذال البرهذان العقلذي، هذذا  نستخلص من هذه المسألة الثانية إلى أن   ا  إذ

النذاس تعجبذه البذراهين العقليذة،  وكثيذر مذن ،رتجده عند جميع العقالنيين حتى في العصر الحاضذ
 تجد أشياء. ولكن عندما تخوع في صحة البرهان

 نقول: المنطق أو العقل منقسم على ثالثة أقسام: ا  فإذ
 .شيء حسي   .تجربة    .فيه أشياء فيها تقليد 

 كيف عرفت أن  هذا المنطق؟ 
 .شة مع من قبلهتكون المناق ا  فإذ ،فيحيله على من قبله ،قال: فالن

 بحث والرد. لتبقى المسألة خاضعة ل ا  إذ
 : أما المصدر الُمت ي ق ن بمقدماته هو مصدر الكتاب والسنة كما ذكرُت ل 

  وبرهان كون الكتاب من عند هللا   مْ د  ق  ت. 

  برهان وجود هللا معروف. 

 .برهان النبي؛ برهان النبوة متقدم 

  :المسألة الثالثة 
تَبَهَ َعلَي ِه إِلَى َع ِلِ مِه(َورَ قوله افي  ُ   جال شمتبهاو جاالشمتب هاكلمذة  ألَّ ِعل َم َ   اش  معناهذا مذا ال يُذْدر 

 معه العلم ويُقاب ْل ما بين الُمْحك ْم والمتشابه.

ا  ومتشابها   وهللا  ا  ومتشابها   ر  ي  ؛ يعني ص  جعل القرآن  ُمْحك م   .القرآن ُمْحك م 
 والقرآن يصح  أن يقال: 

  ُِّمْحك م  كله هُ ن  إ. 
 كله متشابه   هُ ن  إِّ  و.  
 محكم ومتشابه. هُ ن  إِّ  و 

 فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، والقرآن محكم كله، والقرآن متشابه كله، بكل قسم باعتبار.
    َكٌم كله كونهأ  :ُ ح 

ِكَ ت  ايَ تُهُ أحكم القرآن كما قال ﴿ هُ ن  أ  بي ن  فاهلل   لَت   الر ِكتَ ٌن أُح   م  ك ذحْ [، فذالقرآن مُ 1﴾]هود:ثُمَّ فُِصِ

اِن ال َحِكيمِ كله ﴿  [؛ يعني المحكم في أحد أوجه التفسير.2﴾]يس:َوال فُر 
 كله  تش بهٌ كونه أ   و: 

َسَن ال َحأِليِ  ِكتَ ب   ُ تََش بِه   َ ثَ نِيَ كما قال سبحانه ﴿ف َل أَح  ُ نَزَّ [، فالقرآن كله متشذابه؛ 23﴾]الزمر:َُّ
 .بعضه يشبه بعضا   كن هذا بمعنى أن  ل

هذذا قصذص فذي سذورة وقصذص فذي سذورة وقصذص  :المساال محدودة وبعضه يشبه بعضذا   ألن  
فذذي سذذورة، هذذذا الكذذالم علذذى اإليمذذان واإليمذذان واإليمذذان، والكذذالم علذذى الجنذذة والنذذار فذذي سذذور 

 فهو متشابه. مختلفة، في صفات هللا، وأسماء هللا 

 حكم و نه  تش به نه  كونه أ   و: 
تَبَهَ َعلَي ِه إِلَى َع ِلِ ِه(وهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا الموضع قال ا  .َوَرألَّ ِعل َم َ   اش 

 .للجميع ح  يعني ما معناه واضِّ  ج نه  حكما
 ما يشتبه معناه على البعع. جو نه  تش بها

 أحد، ليس ث م  في القرآن متشابه مطلق. متشابه على كل ا  وإذا تبين ذل  فليس ث م  في القرآن إذ
هذذا  ي القذرآن آيذة ال أحذد يعلذم معناهذافذأي ال أحذد يعلمهذا،  أن ذهعنذي بمنقول هذه المسألة متشابهة 

كلذه، وجعذذل منذذه محكذذم ومنذه متشذذابه، والراسذذخون فذذي  جعذذل القذذرآن محكمذذا   هللا  مسذتحيل ألن  

 العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. 
 ، هذا المتشابه النسبي ما معناه؟المتشابه النسبي فنعم أما

ع لِّذم  كذل  ليس ث م  أحد بعذد النبذي فما من شيء إال ويشتبه علي  أو علي  أو على فالن،  هُ أن   معناه
شذذيء، ع لِّذذم  كذذل القذذرآن، ع لِّذذم  كذذل السذذنة، البذذد أن يشذذتبه عليذذه شذذيء، بمعنذذى أن يستسذذلم لذذبعع 
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 المعنى.الشريعة فإنه ال يعلم 

أأ سمم    ا[ قذذال: 31﴾]عذذبس:َوفَ ِكَهممة  َوأَب مم أنذذه قذذال عنذذد قولذذه تعذذالى ﴿ وقذذد جذذاء عذذن أبذذي بكذذر 

 . 5جتظلِني وأأ أرْ تفلِني إذا قلت في كت ن هللا    ال أعلم

تِهِ عنذذد قولذذه تعذذالى ﴿ :مذذثال   لَممُم بِِعممألَّ م  َ مم  يَع لَُ ُهممم  إاِلَّ َويَفُولُمموَن َسممب عَةٌ َوثَمم ِ نُُهم  َكل ممبُُهم  قُممل  َربِِممي أَع 

 أصحاب الكهف؟  ةْ د  [ كم عِّ 22﴾]الكهف:قَِليلٌ 

أنمم   ممن ا جذاء إلذذى هذذه ا يذذة قذالحينمذذا  متشذابهة؛ يعنذذي أنذا ال أعلذذم، أنذت ال تعلذذم، ابذن عبذذاس 

 متشابه نسبي.  هُ ألن  ، 6جالفليل الذأ يعل ه

هذا تير موجذود ال فذي العقااذد وال فذي  في القرآن متشابه مطلق على كل أحد، الذي يقول إن   ا  فإذ
 العمليات.

 لكن هنا  متشابه على الجميع وهو الكيفيات؛ كيفيات األشياء، كيفيات الغيبيات.
َوَ م  يَع لَمُم تَأ ِويلَمهُ إاِلَّ الوقذف علذى لفذظ الجاللذة فذي آيذة آل عمذران ﴿ ولهذا قال كثير من السلف إن  

 ُ  يذذذات، تأويذذذل المتشذذذابه المحكذذذم مذذذا يعلمذذذه إال هللا فذذذي أمذذذور [؛ يعنذذذي تأويذذذل ا7﴾]آل عمذذذران:َُّ

الكيفيات، في أمور تمام المعنى، في الجنة جاءت صفتها نعلم معنى األنهذار ومعنذى الشذجر؛ لكذن 
 كيفية ذل  هذا مشتبه علينا.

 لذل  نقول: االشتباه نسبي، أما االشتباه المطلق ال يوجد. 
 .م ما اشتبه علينا إلى عالمه، نقول هللا اعلمعل د  رُ فإذا كان كذل : لزم أن ن 

إذا ا، وفذي روايذة قذال: جإذا تمرِ العم لم هللا أعلمم أُِصمي بَت   ف تلمهالهذا قال من قال من أهل العلذم 

 البد أن يشتبه عليه شيء. هُ ألن   ،7جأصيبت  ف تله ال أألرأترِ الع لم 

 يدة وفي الشريعة.إذا تقرر ل  ذل : فإن  االشتباه الحاصل يكون في العق
ر فيه فهو متشابهفكل  ما ال تعلم عِّ  ف س ل ِّم للشريعة، سذل ِّم للكتذاب والسذنة الحذق ، ل ت ه أو حكمته أو الس ِّ

 وأيقن بذل  وُرد  ما اشتبه إلى عالمه. 
 في العقااد يأتينا أنواع االشتباه. مثال  

أمذذر الجنذة، أمذذر  :بيذذات أشذياءفذي العقااذد فذذي مسذاال الغيبيذذات، واحذد يشذذكل عليذه فذذي مسذاال الغي
النذذار، أمذذر النذذاس كيذذف يعذذذ بون فذذي النذذار بعذذد المذذوت، تأتيذذ  أسذذالة، تأتيذذ  أسذذالة كثيذذرة، هذذذه 

الذذذي  األسذذالة، الرؤيذذة مثذذل التذذي ذكذذر، كيذذف يذذرى الفذذرد المذذؤمن بقذذواه المحذذدودة يذذرى الذذرب 
ون؟ ما يتحمل العقذل السموات مطويات بيمينه وهو سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلما، كيف يك

الكرسذذي وسذذع  ذلذ ، العذذرش كيذذف أن  السذموات السذذبع كذذدراهم سذبعة ألقيذذت فذذي تذرس، كيذذف أن  
 السموات واألرع؟ كيف الماء وكان عرشه على الماء؟ تأتي مثل هذه األسالة ال تدركها. 

 فإذا جاء عدم اإلدرا  في مساال اإليمان بالغيبيات فيجب أن تُس ل ِّم إلى عالمه.
القدر لم كان كذا؟ لم قضذى هللا كذذا؟ لذم أتنذى األتنيذاء؟ لذم أفقذر الفقيذر؟ لمذاذا أمذرع؟ لمذاذا  في

 أصاب بكذا؟ 
 االعتراع ويُحرم المرء كما سيأتي في الجملة التالية. أْ دْ إذا بدأت األسالة فيأتي بِّ 

 .اتتحتا  إلى االستسالم في العقااد أعظم االستسالم؛ ألنها مبنية على الغيبي ا  فإذ
األمور الغيبية مبنية على برهان، هذل هذو فصدقه، واألمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان 

 البرهان للغيبي نفسه؟ 
 ال، هو برهان لبرهان الغيبيات.

 .برهان الغيبيات هو القرآن والسنة
عنذذدنا برهذذان لصذذحة القذذرآن والسذذنة، هذذذا برهذذان واضذذح صذذحيح؛ لكذذن البرهذذان علذذى الغيبيذذات 

                                                
 (30107مص ف ابن أبي شيبة ) 5

 (1/161(/ البغوي )3/107(/ ابن  ثيي )8/205( وانني تفسيي الطبيي لسورة ال هف )6/175المبجم األوسط ) 6
 (.البالم ال أدري أصيبت معاتل  إذا تيك)سف ان بن عيي ة قا  ( عن 7/274حل ة األول اء ) 7
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 بأفرادها ما عندنا.
 لكن عندنا برهان على البرهان األصلي وهو الكتاب والسنة.
 بالنسبة ألمور العبادات والفقه تأتي مساال العلل؛ التعليالت.

 جعل األحكام الشرعية منوطة بعللها. ة والش ، وهللا ل  ل  ع  الشريعة مُ 

عذن مسذاال العلذل فذي  رْ ب ِّذع  لعلمذاء يُ بعذع ا لكن من العلل ما ظهر ومنه ما لم يظهر، لهذا تجذد أن  
 هنا  علل معروفة. كما أن   ،جالعلة تعبدية فإن  ايقول تارة  فتجده علته قاصرة،  العبادات بأن  

 إذا جاءت  المجاهيل في أمور العبادات فإن  تُس ل ِّم دون خوف؛ ألنه ث م  أشياء تغيب عن العبد. ا  فإذ

 :المسألة الرابعة 
مماَلمِ َواَل اه لذذوق تِس  ممِليِم َوااِلس  ممِر التَّس  مماَلِم إاِلَّ َعلَممى َظه  س  ِ التسذذليم واالستسذذالم همذذا ديذذن  جتَث بُممُت قَممأَلُم اإل 

 اإلسالم.
 هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من الشر  وأهله.   :اإلسالم فإن  
 دين اإلسالم هو دين االستسالم. ا  فإذ

ِ يذذاء دينهذذا اإلسذذالم يعنذذي دينهذذا الذذذي دعذذت إليذذه االستسذذالم ﴿ولهذذذا كذذل األنب َُّ يَن ِعن ممأَل  إِنَّ الممأِلِ

س اَلمُ  ِ ث  باإلسالم، وموسذى عليذه 19﴾]آل عمران:اإل  ث  باإلسالم، وعيسى بُعِّ [، نوح عليه السالم بُعِّ

ث  باإلسالم، الذي هو الدين العام؛ لكن الشرااع مختلفة  .8السالم بُعِّ

ذ ملسو هيلع هللا ىلصودين محمد  بذه هذو اإلسذالم العذام الذذي اشذتر  فيذه مذع جميذع األنبيذاء والمرسذلين  ث  الذذي بُعِّ
 واإلسالم الخاص الذي هو شريعة اإلسالم.

 كل هذه ال ت ثْبُُت إال على قدم التسليم واالستسالم.
 من لم يستسلم فهو شا  والشا  ليس بمسلم. يعني أن  

اإليمذان يجذب أن    فذي أمذر يجذب اإليمذان بذه، فذإن  أصل الديانة مبنيذة علذى التسذليم، فذإذا شذ ألن  
 يكون عن يقين.

إال بيقذذين، ال ينفذذع اإليمذذان بالجنذذة  جمحمذذد رسذذول هللااإال بيقذذين، ال تنفذذع  جال إلذذه إال هللااال تنفذذع 

، فذال بذد مذن اليقذين «9وأن الننة حمق وأن النم ر حمق»والنار إال بيقين كما جاء في حديث عبادة 

 .بذل  بدون تردد
 اإلسالم تير قاام.  فإذا جاء الش  واالرتياب وعدم التسليم واالستسالم، هذا معناه أن  

هو يبحث عذن جذواب، السذؤال هذذا ال يقذدح فذي ففي بعع الناس لطلب الحقيقة، يكون الش  وقد 
بل يكتم ذل  ويسأل عنه من يثق بعلمه حتذى  هُ ر  هِّ دينه؛ ألنه قد يعرع للمرء؛ لكن يجب أن ال يُظْ 

 يزيل الشبهة، فمعنى ذل  أن  عدم االستسالم والتسليم ينقسم إلى قسمين:
 :الش  المستمر الذي يستكين له صاحبه، وهذا خالف اليقين الواجذب، وهذذا لذيس الفسم األول

بمسلم، عنده الش  في الغيبيات وعنده الش  فذي الجنذة، شذ  فذي النذار، شذ  فذي صذدق الرسذالة، 
 مسلم.ش  في القرآن، هذا ليس ب

 لذيس الشذ  فعنده ش  في بعع األفراد؛ مسألة في السذنة، مسذألة فذي القذرآن،  :الفسم الث ني
إنمذا عنذذده شذ  فذي األفذذراد، فهذذا يجذب عليذه أن ال يستسذذلم لهذذا الشذ ، وأن يبحذذث وفذي األصذل 

ن يزيل عنه الشبهة.  عم 
 نكتفي بهذا.
  األسئلة

 أجرا  من ات باع ما دل النقل والعقل عليه؟ هل يكون اتباع ما ال علة عقلية له أعظم /1س

 والتسليم والبرهان، البرهان بأنواعه. ،ال، من كان بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم /ج

 كيف يكون البرهان بالتجربة في أمور العقيدة؟ /2س

                                                
 عفصي ب( 51ذ ي الش خ هذه المسألة في الشييط ) 8

 (149(/ مسلم )3435البخاري ) 9
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ْم أو ما فه /ج  .مالدرس ما أدري فُهِّ
 جالبرهذان العقلذيا هذو ربة ومتابعة هذاالمقصود العقيدة هذه برهانها ديني والذي قد قلنا حس وتج

 واضح؟ 
هذا تأصيل مهم في منه  التلقي ومعرفة الدليل واالستسالم له ألنذه مذا يسذوط لطالذب علذم العقيذدة 
بالخصذذوص أن يكذذون تيذذر ُمب ذذْره ْن، العقيذذدة ليسذذت قضذذايا نظريذذة  ال، برهانيذذة لكذذن نذذوع مذذن 

أمامنا مثل الشمس في رابعة النهار، ما عنذدنا شذ  البرهان، برهانية واضحة مثل هذه الل مبة التي 
 في ذل ؛ لكنها بأنواع البرهان الذي ذكرت.

 نكتفي بهذا القدر وصلى هللا وسلم وبار  على نبينا محمد.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذذن  علذى عبذذاده بالهدايذذة، وأشذهد أن ال إلذذه إال هللا وحذذده ال شذري  لذذه، وأشذذهد أن  الحمذد هلل الذذذي م 
 أما بعد:، على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرامحمدا عبد هللا ورسوله صلى هللا عليه و

 األسئلة

يذدي  : أن  هذا ساال يقول: ذكر ابن الت ين في شرحه للبخذاري فذي مسذألة إثبذات اليذدين هلل  /1س

ارحتذان، الفذا ، فهذل إثبذات اليذدين يقتضذي كذون أنهمذا جال توصف بأنها جارحتذان وذكذر خِّ  هللا 
 أرجو توضيح ذل ؟

معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة، وعلذى أن ال يُتجذاوز  الجواب أن   /ج
ذر  مذا جذاء علذى ظذاهره ال نتجذاوز القذرآن والحذديث، فإثبذات صذفة اليذدين هلل  القرآن والحديث، نُمِّ

 هذذذا ألنهذذا جذذاءت فذذي القذذرآن وفذذي السذذنة، كمذذا قذذال ، ﴿  يَممأَلاهُ َ ب سُمموَنتَ ِن يُنِفممُق َكي ممَ  بَممل 

مُنأَل ِلَ م  َخلَف مُت بِيَمأَلأَّ ﴿في سورة ص  وكما قال  [،64﴾]الماادة:يََش  ُ  َِ أَن  تَس  [، 75﴾]ص:َ   َ نَعَم

ا أَنَّ  َخلَف نَ  لَُهم  ِ  َّ  َعِ لَت  أَي أِلينَ  أَن عَ     فَُهم  لََه  َ  ِلكُونَ وكما قال ﴿ [ ونحو ذلذ  71﴾]يس:أََولَم  يََرو 

 من ا يات، وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. 
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ْز فيذه مذا جذاء فذي الكتذاب والسذنة، فذال نقذول  ذلذ ، فإثبذات صذفة اليذدين هلل  ر  ر  ق ذفإذا ت   ال يُتجذاو 
اليذدان جارحتذان، وال نقذول اليذدان كأيذدينا، ونحذو ذلذ  ممذا فيذه مجذاوزة، اليذد معروفذة كذل  يعقذل 

ٌ  َوهُمَو السَّمِ يُ  بيد عباده؛ بل على قاعدة ﴿ نى اليد؛ لكن ال تُش ب ْه يد الرحمن مع لَي َس َكِ ث ِلِه َشي 

[، فإثبذذات الصذذفات إثبذذات وجذذود وإمذذرار علذذى ظاهرهذذا لمذذا اشذذتملت عليذذه 11﴾]الشذذورى:البَِصمميرُ 
امنذذا وال مجتهذذدين فذذي الصذذفات متذذوهمين بأوه لُ خُ دْ الصذذفة مذذن المعنذذى، ال إثبذذات كيفيذذة، فذذال ن ذذ

مثذل  الباب باب تيبذي ال يخذاع فيذه بذا راء واألوهذام، وهكذذا كذل صذفات الذرب  بآراانا؛ ألن  
صذفة الوجذه صذذفة العينذين وصذذفة السذمع والبصذر وصذذفة اإلتيذان والمجذذيء واالسذتواء والرحمذذة 

الحق كلها تُثْب ْت؛ ألنها جذاءت فذي النصذوص جذاءت بذ والرضا والغضب، وساار صفات الرب 

إْذ  المطلق بالكتاب والسذنة، ومذا لذم يذأت بالكتذاب والسذنة فذال نثبتذه وال نطلقذه علذى صذفات هللا 

َِ بِِه ِعل مٌ قال ناهيا  ذل  زيادة على ما عُل ِّْمن ا، وهللا  [ فمذن زاد 36﴾]اإلسراء:﴿َواَل تَف ُ  َ   لَي َس لَ
 ج10اعلم.على ما جاء في النصوص في الصفات فقد قفا ما ليس له به 
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