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 كلمة املؤّسسة

 

 ن الرحيمرحم بسم اهلل ال
احلمد هلل رّب العاملني وصّّل اهلل ىلع حمّمد  املبعوث رمحًة للعاملني وىلع أهل 

 بيته اهلداة امليامني.
العامل  العامل الفكرّي واملنظومة العقديّة اليّت حيملها اإلنسان تمّثلإّن 

اليّت ات نشطة والسلوكيّ األ اء ّك ري يقف واذّل وادلافع األساس  الرئيسّ 
أو فسادها  الواقع فاكن صالح تلك املنظومة وانسجامها مع، ر عنهتصد

الفرديّة واالجتماعّية  تاسلوكيّ منعكًسا ىلع أغلب ال، وخمالفتها للواقع
كماهل  السمو باجّتاه حنوته يف حرك لإلنسان، فإّما أن تشّك حافًزا قويًّا يشّده

الفوىض والفساد  امةأو اعماًل جيّره حنو التسافل والسقوط يف دوّ املنشود، 
 االضطراب والضياع. اذّلي ال خيلّف إاّل 

صورها  حياة اإلنسان بكّل  منهق ي تتدفّ هو الرافد اذّل  فالفكر العقدّي 
ات اإلنسان ومواقفه، وهو اهلاجس م بسلوكيّ يت تتحكّ وأشاكهلا، وهو األداة الّ 

 فكأنّهرار، تمنحه الطمأنينة واالستق مقنعةً  قه لو لم جيد إجابات  ي يؤرّ اذّل 
حنو  الختيار نمط منهج احلياة، اذّلي تنبثق منه مجيع ادلوافعاملقتيض 
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 .ةً ة اكفّ ة واحلياتيّ ته الفكريّ اات اإلنسان وممارسسلوكيّ 
مجيع الرساالت السماوّية اليّت نزلت ألجل هداية  اهتمام وٰهذا ما يفّس 

وامتالء  ،انلإلنس العقدّي  الفائقة باملجال الفكرّي  اوعنايتهاإلنسان، 
 ركزت ذا اجلانب ويدفع الشبهات عنه، حيثصحف أصحابها بما يؤّصل لهٰ 

 تهاة وتنمية وخطاباتهم ىلع تشكيل املنظومة العقديّ صالحيّ تهم اإلحراك
 .وحفظ نقائها من التشويه واخلرافات

فإّن كثرًيا من اجلهلة واملفسدين يسعون دائًما تللويث أخرى  ومن جهة  
يف أفاكرهم؛ ألجل التسلّط عليهم فكريًّا وسياسيًّا فطرة انلاس وحتر

ا سالحً  العقدّي الفكرّي وفساد اإل ومصادرة مقّدراتهم، وقد استعملوا
ظ سالطني دواتهم من واّع أفوا فوّظ  طماعهم ادلنيئة،أتلحقيق مآربهم و

 لرسم عقيدة املحكومني يف ظّل  ؛مأجورة   عالم  إووسائل  رخيصة   قالم  أو
لم يفتأوا عن استخدام سالح و ،راتقدّ األفاكر واملىلع  سياسة اهليمنة

التشكيك وإلقاء الشبهات يف أذهان انلاس حول ّك ما يتعلّق بعقائدهم 
نظار أة، والعمل ىلع توجيه االختالفات الفكريّ وإيمانهم، وكذا االستفادة من 

ني إلذاكء الفنت ب ؛واتلعمية ىلع نقاط االشرتاك ،ختالفانلاس إىل نقاط اال
 ؛ضعاف عزيمتهمإو ،وكس شوكتهم ،وتفتيت وحدتهم ،طراف املتخالفةاأل

خضاعهم إو ،م يف مواقفهممن أجل السيطرة ىلع مشاعرهم واتلحكّ 
 لسلطتهم.
أن نعطي ٰهذا  ادلينّ  ين للشأن الفكرّي متصدّ بوصفنا هنا ينبيغ نلا من 
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ة مشاريعنا الفكريّ ونا اتم أولويّ ىلع سلّ أوأن يكون يف  ،اا كبريً العامل اهتمامً 
ته )العقيدة يّ أحقّ بن من ترسيخ ما نعتقد نلتمكّ  ؛يت نسىع تلنفيذهاالّ 

 نلبّ  متداد الطبيعّ ( االة وفق رؤية مدرسة أهل ابليت اإلسالميّ 
 ، كما ينبيغ أن جنتهد يف طرح ٰهذه الرؤية ضمن صياغة   د  اإلسالم حممّ 

 أهل ابليت  ، تتناسب ومستوى عراقة مدرسةرصينة   معارصة  
 .ة املعتربة، مستفيدين من معطيات العقل، وانلصوص ادلينيّ هاصاتلأو

 مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّةلك جاء مرشوع وألجل ذٰ 
اتلابعة للعتبة احلسينّية املقّدسة؛ يللّب قدًرا من احلاجة امللّحة لوجود 

ّي، ويلحمل ىلع اعتقه مؤّسسات  ختصصّية  تعمل ىلع اجلانب الفكرّي العقد
ذا اجلانب واتلصّدي دلفع الشبهات، واتلأكيد ىلع العقائد مسؤويّلة تأصيل هٰ 

الفكرّي الفراغ  سدّ لك للمساهمة يف احلّقة بالوسائل واإلماكنّيات املتاحة؛ وذٰ 
 اذّلي يعاين منه املجتمع. العقدّي 

هو تدوين واكن من اسرتاتيجّيات املؤّسسة املعتمدة يف حتقيق أهدافها 
ادلراسات انلقديّة للمنظومات والكتب الفكرّية والعقديّة اليّت طرحت من 

لك ألجل بيان الفرق بني الفكر اذّلي قبل املدارس الفكرّية األخرى؛ وذٰ 
، وبني ما تطرحته تلك املدارس؛ يلقف حتمله مدرسة أهل ابليت 

عن غريها، املتخّصص الكريم ىلع أهّم ما تتمزّي به مدرسة أهل ابليت 
، والوقوف  وتنبيهه إىل ما يف األفاكر والعقائد األخرى من إجيابّيات  وسلبّيات 
ىلع األسس الفكرّية والعقديّة اليّت تبتن عليها املدارس األخرى ونقدها 
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 نقًدا علميًّا موضوعيًّا بعيًدا عن اتلعّصب والعناد. 
تاب اذّلي بني ذا املجال الكواكن من الكتب اليّت تّم تدوينها يف هٰ 

أيديكم، املوسوم بـ ) األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلّف(، اذّلي قام 
، وحيتوي ادلكتور مصطىف عزيزيبتدوينه عضو املجلس العليّم يف املؤّسسة 

بني دّفتيه ىلع دراسة  حتليلّية  نقديّة  موضوعّية  ألهّم األسس املعرفية 
حلّرايّن، واخّتذتها املدرسة السلفّية أساًسا والفكرّية اليّت وضعها ابن تيمية ا

 للكثري من نظرّياتها وأفاكرها العقديّة. 
ختاًما تتقّدم مؤّسسة ادليلل لدلراسات وابلحوث العقديّة بوافر الشكر 

ذا الكتاب واالمتنان إىل املؤلّف الكريم؛ ملا قام به من جهد  ممزّي  يف تدوين هٰ 
موا بمراجعته العلمّية واللغوّية، ولّك من اكنت هل القّيم، وإىل السادة اذّلين قا

 مشاركٌة يف إصداره.
 سائلني اهلل العيّل القدير دوام اتلقّدم واتلوفيق
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 املقّدمة

ال شّك أّن ّك مدرسة  عقديّة  وفكرّية  تشّيد ىلع أساس جذور  وأسس  
، حبيث تبتن األحاكم والقضايا العقديّ  ألسس اليّت ة ىلع ٰهذه امعرفّية 

ظرّية بأهّمّية  قصوى يف ّك األسس انلاشتهرت بنظرّية املعرفة، وحتظى ٰهذه 
، حبيث تعّد احلجر األساس فيها، وال  منظومة  معرفّية  متناسقة  مرتابطة 
، أو  يمكن اتلعّرف الشامل ىلع مدرسة  عقديّة  فكرّية  بصورة  جذرّية  معّمقة 

  من خالل دراسة أسسها املعرفّية. نقدها بشك  موضويعٍّ وجامع  إاّل 
من هنا اكن للتعّرف ىلع اجلانب املعريّف للفكر العقدّي السلّف أهّمّيٌة 

ألّن ما يتبّناه اتلّيار السلّف من تعريف اتلوحيد والرشك، والسّنة  بالغٌة؛
ناجٌم عن جذورها املعرفّية.  العقائد وابلدعة، واتلكفري واتلبديع وغريها من

املسائل املتعلّقة باأليديولوجيا تنشأ من الرؤية الكونّية وتفسري  كما أنّ 
كما أن االختالف اإلنسان للكون والوجود، واألمور املتعلقة بالرؤية الكونّية 

املدارس الفكرية تنبثق من األسس املعرفّية واختالف الرؤى فيها،  يف
 رفّية.فاألساس واجلذر يف ّك بناء  فكريٍّ يتجّسد يف أسسه املع

 قال ابن تيمية حول ماكنة نظرية املعرفة بني العلوم واملعارف البرشّية:
وأصل ما  ،ومعرفة ادلين وأصله ،فإّن معرفة أصول األشياء ومبادئها»
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من أعظم العلوم نفًعا؛ إذ املرء ما لم حيط علًما حبقائق األشياء  ، فيهتودّل 
 .(1)«اليّت حيتاج إيلها يبىق يف قلبه حسكةٌ 

يف تشخيص صّحة الفكرة أو العقيدة  ةاملعايري واملوازين املعتمد منو
وسقمها االتلفات إىل آثارها وثمراتها ونتاجئها العلمّية والعملّية. من جهة أن 
َك فكرة  أثمرت وأنتجت االعتدال والوسطّية والصالح والعقالنّية والسري 

ابتعدت عن اتلطّرف ىلع نهج الفطرة، وأورثت الكمال الفردّي واالجتمايّع و
 فٰهذه عالمة صّحتها وصدقها.  ؛والسطحّية والقرشّية

ّك فكرة  وعقيدة  أثمرت التشّدد واتلكفري والقتل  ومن جهة  أخرى فإنّ 
 سقيمةٌ والفساد واجلهل، فٰهذا يدّل ىلع أّن جذور ٰهذه الفكرة والعقيدة 

  وفاسدٌة.
الوسطّية واالعتدال هو العقل اجلدير باذلكر أّن املزيان واملعيار يف تعيني 
أن ينسب نفسه إىل  اه  اجّت  السليم والفطرة الصحيحة؛ وال جيوز ألّي 

ة، بل العقل القويم ألنّه يؤّدي إىل الفوىض والنسبيّ  ؛االعتدال والوسطّية
 اه  ، فإذا انطبقت ىلع اجّت وضوابطه ي حيّدد معايري االعتدالهو اذّل  القطعّ 
 ىلع سالمته وصّحته. ذا يعّد أمارةً فهٰ  فكريٍّ 
 ، ماة اليّت ظهرت يف الواقع اإلسالمّ وقد اكن من اتلّيارات الفكرّية ادلينيّ  

                                                        

 .203، ص 19جمموع الفتاوى، ج  ،ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم (1)
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ر ىلع يد ابن تيمية وتلميذه ابن ي تطوّ  بمذهب أهل احلديث، واذّل اكن يسّم 
 ة.ابيّ تبلور يف الفرقة الوهّ  ة، ثمّ  بالسلفيّ م وسيّم القيّ 

 ،ىلع أرض الواقع سلبّيًة كثريةً داعيات  إّن للعقيدة السلفّية آثاًرا وت ثمّ 
 ،اكلقراءة السطحّية لدلين، واجلمود ىلع الظهورات العرفّية للنصوص

واالعتماد اتلاّم ىلع فهم السلف، وإقصاء العقل عن املعرفة ادلينّية، وهو ما 
أنتج ظهور اتلّيارات املتطّرفة وتكفري املسلمني، فٰهذه انلتائج نشأت عن 

وجذور  فكرّية خاّصة  ينبيغ حتليلها ودراستها بشك  عميق   أسس  معرفّية
 .  وجذريٍّ

وبعبارة  أخرى ال يمكن اتلعّرف ىلع الفكر العقدّي السلّف ومعاجلة 
املشاك الفكرّية والعقديّة فيه إاّل عرب اتلعّرف ىلع األسس املعرفّية هل 

، فال يمكن معاجلة ٰهذه انلتائج امل ّرة واآلثار السلبّية ومعاجلتها بشك جذريٍّ
للفكر السلّف إاّل من خالل اتلعّرف ىلع مصادرها املعرفّية اليّت تقتنص منها 
ٰهذه العقيدة ومدى قيمتها املعرفّية، واستخراج اللوازم واتلداعيات املرتتّبة 
عليها، وحنن يف ٰهذا ابلحث بصدد اتلأّمل واتلعّمق يف األسس املعرفّية 

 عليمٍّ  نقدها بشك   ، وبيان لوازمها وآثارها، ثمّ للفكر العقدّي السلفّ 
 .وموضويعٍّ 

تمتاز ٰهذه ادلراسة اتلحليلّية يف نقد آراء املدرسة السلفّية بعّدة مزيات   
:  وسمات 
تسليط الضوء ىلع األسس املعرفّية ونظرّية املعرفة للفكر  -1
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 السلّف.

استخراج املصادر املعرفّية اليّت اعتمد عليها الفكر  -2
 لسلّف يف عقيدته وبيان قيمتها املعرفّية. ا

وبيان نقاط الضعف واخللل اليّت يعاين  ة  نقديّ  عقد دراسة   -3
 منها الفكر السلّف يف جمال نظرّية املعرفة.

الرتكزي ىلع اتلداعيات واآلثار واللوازم املرتتّبة ىلع األسس  -4
 .املعرفّية للفكر السلفّ 

وئام بني املدرسة بيان املشرتاكت ومواضع الوفاق وال -5
السلفّية واملدرسة احلّسّية اتلجريبّية الّيت نشأت يف العالم 

 الغريّب.
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واجلدير باذلكر أّن أكرث الكتب اليّت ألّفت يف نقد الفكر السلّف، 
 وادلراسة انلقديّة آلراء ابن تيمية ترتكز ىلع عّدة حماور: 

 ا وأهلّيتها.نقد املرجعّية العلمّية البن تيمية وحبث صالحّيته -1

نقد منهج ابن تيمية يف مواجهة اتلّيارات الفكرّية والعقديّة وسائر  -2
املذاهب اإلسالمّية اكألشاعرة واملعزتلة والشيعة والصوفّية والفالسفة 

 واملنطقّيني، وغريها من االجّتاهات الفكرّية.
نقد جانب اتلطّرف والتشّدد واتلكفري وقتل املسلمني من قبل الفكر  -3

 الوهايّب السلّف.
، وهل هو ناصبٌّ أو نقد تعامل ابن تيمية مع فضائل أهل ابليت  -4
 ال؟

أّما بالنسبة إىل حتليل األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلّف، وبيان 
مصادر املعرفة من احلّس واخليال والوهم والعقل والشهود القلّب وانلقل 

واتلطّرق إىل اآلثار  ،عقيدة وتأصيلهاوقيمتها املعرفّية، ودورها يف فهم ال
ة واتلداعيات العقديّة املرتتّبة ىلع ٰهذه انلظرّية املعرفّية، وادلراسة انلقديّ 

فلم أعرث ىلع كتاب  مستقلٍّ يشتمل ىلع ّك ٰهذه األحباث برؤية   ؛الشاملة هلا
.  نقديّة 
ة هناك بعض املباحث املعرفّية كماكنة العقل ودوره يف املعرف ،نعم
مذكورٌة بصورة  مبعرثة  يف طّيات الكتب، وليس  ،وعالقته بانلقل ،ادلينّية
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 ،تتناول األبعاد املعرفّية الرئيسة متالئمة  ومتماسكة   معرفّية   ىلع شك أسس  
. ،واستخراج لوازمها  ونقدها بشك  جامع  وشامل 

 وقد اعتمدت ادلراسة ىلع املنهج اتلحلييّل اتلوصيّف لألسس الفكرّية
قتنص املعلومات من مصادرها األصلّية األوىل، أالسلفّية، وقد حاولت أن 

االعتماد ىلع آثاره يف  دفعاين إىل انسببهناك ويف صدرها كتب ابن تيمية، و
 ، هما:ٰهذا ابلحث

ّن ابن تيمية قد اهتّم باألحباث املتعلّقة بنظرّية املعرفة واألسس أ - أ
علماء السلفّية، وكٰذلك قام  املعرفّية للفكر السلّف أكرث من سائر

 بنقد اآلراء املخالفة ملدرسته العقديّة يف ٰهذا املجال. 

مرجًعا  من ابن تيمية اّن السلفّية املعارصة والفكر الوّهايّب اخّتذأ - ب
من بعده بآرائه وأفاكره أشّد  واجاء اذّلينقد تأثر ف علميًّا مطلًقا،
ينبيغ نلا أن نسلّط الضوء ىلع منه اغية اإلهلام؛ ذلا  وااتلأثّر، واستلهم

 أفاكره وآرائه أكرث من اآلخرين. 
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ينبيغ علينا ذكر بعض  السلفّ  سس املعرفّية للفكر العقدّي قبل بيان األ
بعض املفردات  ة وإيضاحها يف ٰهذا املضمار، منها بياناتلمهيديّ  املباحث

 ة كمفهوم "السلفّية" ومفهوم "األسس املعرفّية". ثمّ الرئيسة واللكمات ادلاليلّ 
بني  ةٌ وثيق بيان العالقة بني األسس املعرفّية وبني العقيدة، وهل هناك عالقةٌ 

ق إىل املبادئ ال؟ ويف األخري نتطرّ  واألسس املعرفّية وبني العقائد ادلينية أ
املناهج واألسايلب الّيت يستخدمها الفكر السلّف يف  ويه ،انلظرّية للبحث
ودور  ،ات عندهموتعريف العلم وابلدهيّ  ،ونف السفسطة ةاملباحث العقليّ 

 الفطرة يف املنظومة املعرفّية السلفّية.

 ل: التعريف باملفاهيمّوالبحث األ

قبل اخلوض يف صلب املوضوع ال حميص من إيضاح بعض املفردات 
 يت أخذت يف عنوان اتلحقيق، ويه:ة الّ األصليّ 

 "األسس المعرفّية"أ ـ 
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يدّل ىلع األصل واليشء الوطيد و ،ا لغة: فـاألسس مجع األساسأمّ 
ّس أصل ابلناء

ُ
ْست داًرا بنيُت ُحُدوَدها ورفعت  :ذلا يقال ؛(1)اثلابت، فاأل أسَّ
 .(2)من قواعدها

، فإّن ملعناها اللغوّي  ملفردة " األسس" فهو مقارٌب  املعىن االصطاليحّ  اوأمّ 
اكن ٰهذا ابلناء  األعمدة واألراكن اليّت يُبىن عليها اليشء، سواءٌ  األسس يه

  .اكملعرفة يٍّ يًّا أم غري مادّ أمًرا مادّ 
شالكة  ااألصول واألراكن اليّت بُنيت عليه وفاملراد من "األسس املعرفّية" ه

 قواعد وجذوًرا بلنائها. دّ يت تعوالّ  ،املعرفة
األصول واألراكن الّيت  " يهالسلفّية قصود من "األسس املعرفّيةفامل

االعتقادات واملعارف  ةً ة، وخاّص اعتمدت عليها املنظومة املعرفّية السلفيّ 
عن مصادر املعرفة اليّت تنبثق منها سائر  العقديّة، وٰهذه األسس عبارةٌ 

ا الفروع منه تنموذور الشجرة اليّت ويمكن تشبيهها جباملعارف والعلوم، 
 .واألغصان واثلمار

 ،القيمة املعرفّية لٰهذه املصادر وحدودها وعالقة بعضها ببعض   وكذا فإنّ 
 ّيتها تندرج حتت املباحث املتعلّقة باألسس املعرفّية.ومدى حجّ 

                                                        

(1)  ،  .14، ص 1معجم مقاييس اللغة، ج أمحد، ابن فارس 

 .334، ص 7كتاب العني، ج  ،الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد (2)
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بني  ابسيًط  اهناك فرقً  ويه: أنّ  ،مهّمة   بّد من اإلشارة هنا إىل نقطة   ال
نظرّية املعرفة أشمل  سس املعرفّية" هو: أنّ مصطليح " نظرّية املعرفة" و"األ

ن انلظرّية املعرفّية تعّد من الفلسفات إإْذ  ؛من األسس املعرفّية وأعمّ 
، باإلضافة إىل اهتمامها تهابمجاالت املعرفة وطبيع املضافة اليّت تهتمّ 

إماكن معرفة  ن ٰذلك انلظر يفيتضمّ  إذ ؛بابلحث يف إماكن املعرفة ومصادرها
أو العجز عن معرفته، وفيما إذا اكن اإلنسان يستطيع إدراك احلقائق  الواقع

ة املعلومات بواسطة العلوم ايلقينّية واالطمئنان لصدق ٰهذا اإلدراك، وصحّ 
 هبمنابع ابلحث يف املعرفة وأدوات املختلفة، كما أّن ابلحث ىف مصادرها يهتمّ 

، حصيل املعريفّ ومدى قدرة ٰهذه املناهج ىلع ضمان سالمة اتل ه،ومناهج
، معرفّية   ة ملنظومة  بينما األسس املعرفّية تشتمل ىلع األصول والراكئز األساسيّ 

فالنسبة بني "نظرّية املعرفة" و"األسس املعرفّية" يه العموم واخلصوص 
املطلق، بمعىن أّن ّك ما تشتمل املباحث املتعلّة باألسس املعرفّية تشتمل 

 .دون عكس   عليها نظرّية املعرفة أيًضا
وبما أّن موضوع ٰهذا اتلحقيق هو" األسس املعرفّية للفكر العقدّي 

 السلّف" فسنبحث عن األسس املعرفّية املتعلّقة باملدرسة السلفّية فيه.

 "السلفّية" -ب

لفكر السلّف مفهوم يف امن املفاهيم األساسية الّيت اهتّم بها ابلاحثون 
داسًة خاّصًة عند أتباع الفكر السلّف، ّن لٰهذا املفهوم قإذ إالسلفّية، 

ويفتخرون به دائًما وينتمون إيله يف معتقداتهم، فحرّي بنا أن نبحث عن 
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 املعىن اذّلي حيمله ٰهذا اللفظ يف اللغة واالصطالح.
م  فالسلفّية يف اللغة: لَف، اذّلي هو بمعىن اتلقدُّ هم املنسوبون اىل السَّ

لَف:  بْق، ومن ٰذلك السَّ مون. والسَّ ف: املتقدِّ اَلّ اذّلين مَضوا، والقوُم السُّ
لَْفة: املعّجل من الّطعام قبل الَغَداء ْمتَه فهو َسلٌَف،  .(1)والسُّ فّك يشء  قَدَّ

ِليُف (2)واألَمم السالفة املاضية أمام الغابرة لَُف والسَّ اِلُف املتقّدُم والسَّ . والسَّ
لَْفُة اجلماَعُة املتقّدمون وقوهل  َمثاًل َسلًَفا وَ  مْ اهُ نَ لْ عَ جَ فَ ﴿ :والسُّ

 ِ ول من اتلابعني السلَف الصالح، ولٰهذا سيّم (3)﴾ينَ رِ خِ ْل ل
َ
 .(4) الّصْدر األ

ا السلفّية يف االصطالح فهم اذّلين يّدعون اتّباع منهج السلف الصالح وأمّ 
من الصحابة واتلابعني وأتباع اتلابعني يف فهم ادلين عقيدًة وأحاكًما، 

 ،واعشوا معه  وأنّهم اعرصوا انلبّ  ،يف ٰذلك أنّهم خري القرونتهم وحجّ 
وجيب تقديم فهمهم ىلع فهم الّك. قال  ، فُهم أفضل انلاس بعد رسول اهلل

 أبو املظّفر السمعايّن حول سبب اتلمّسك بمنهج السلف: 
أىب أن يكون احلّق والعقيدة الصحيحة إاّل مع أهل  -تعاىل  -إّن اهلل »

                                                        

(1 ) ،  .95، ص 3معجم مقاييس اللغة، ج  أمحد، ابن فارس 

 .843، ص 2كتاب العني، ج  اخلليل بن أمحد، الفراهيدّي، ( 2)

 .56سورة الزخرف:  ( 3)

 .158، ص 9لسان العرب، ج  ،ابن منظور ، حمّمد بن مكّرم ( 4)
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، وقرنًا عن  ؛واآلثاراحلديث  ألنّهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلًفا عن سلف 
 ، قرن  إىل أن انتهوا إىل اتلابعني، وأخذه اتلابعون عن أصحاب رسول اهلل

وال طريق إىل معرفة ما  ، عن رسول اهلل  وأخذه أصحاب رسول اهلل
 ٰهذا انلاس من ادلين املستقيم والرصاط القويم إاّل   داع إيله رسول اهلل

 .(1)«الطريق اذّلي سلكه أصحاب احلديث

 خصائص المذهب السلفيّ 

عن غريه خبصائص ومواصفات يمكن إمجاهلا بما  يمتاز الفكر السلفّ 
 ييل:

؛ ألّن السلف ال (2)ايعتقد الفكر السلّف أّن مذهبه ال يكون إاّل حقً  -1
 .(4)ب والسّنة، وال يقولون إاّل بما جاء به الكتا(3)يقولون إاّل الّصواب

أعمدة : ىلع  ةثيّديع الفكر السلّف بأّن دعوة السلفّية تقوم ىلع ثال -2
الكتاب والسّنة واتّباع السلف الصالح، فمن زعم بأنّه يتّبع الكتاب والسّنة 

                                                        

 .44، ص 1اب احلديث، ج االنتصار ألصحمنصور  بن حممد، السمعايّن،  (1)

 .149، ص 4جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .152و 150، ص 4املصدر السابق، ج  (3)

 .152و 150، ص 4جمموع الفتاوى، ج  ،ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم (4)
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 .(1)وال يتّبع السلف الصالح فإنّه يكون يف َزيْغ  وضالل  
العتماد؛ ذلا يرّصح فمذهب السلف يعتمد ىلع األخبار واألحاديث أشّد ا

إّن ّك من اكن باحلديث أعلم اكن بمذهب السلف »أمحد بن حنبل  قائاًل: 
  ،أعلم

َ
 .(2)«عَ بَ تْ وهل أ

يعتقد الفكر السلّف أّن من تبّحر يف املعقوالت ووقف ىلع أرسارها  -3
َعِلم قطًعا أن ليس يف العقل اخلالص ما خيالف مذهب السلف وأهل 

ِ »ابن تيمية: ؛ ذلا يقول (3)احلديث لَِف ُهَو الَْمْذَهُب احْلَقُّ اذلَّ ي إ نَّ َمْذَهَب السَّ
يِح الَْمْعُقوِل وََصِحيِح  َساٌد َمْعلُوٌم بِرَصِ

نَّ َمْن َخالََفُهْم لَِزَمُه فَ
َ
اَل ُعُدوَل َعنُْه، َوأ

قَْواِل السَّ  ،الَْمنُْقولِ 
َ
قَْواَل الُْمَخاِلَفَة أِل

َ
ةِ َكَسائِِر َما يَلَْزُم اأْل ئِمَّ

َ
 َس يْ لَ ، فَ (4)لَِف َواأْل

ِ  لِ قْ عَ  الْ يِف   ةِ يَّ فِ لَ السَّ  ةِ يقَ رِ الطَّ  ةَ فَ الَ خُمَ  ُب وجِ ا يُ مَ  يِح حِ الصَّ  لِ قْ  انلَّ  يِف اَل وَ  يِح الرصَّ
 
َ
 .(5)«اًل ْص أ

                                                        

 .234و 230و 220، ص 1نارص ادلين، موسوعة األبلايّن يف العقيدة، ج حممد األبلايّن،  (1)

 .156و 155، ص 4 جمموع الفتاوى، ج ،أمحد بن عبد احلليمابن تيمية،  (2)

 .3، ص 2إقامة ادليلل ىلع إبطال اتلحليل، ج ، أمحد بن عبد احلليمابن تيمية،  (3)

. مفردة " األئّمة" تشمل 129، ص 1اإليمان األوسط، ج  ،أمحد بن عبد احلليمابن تيمية،  (4)
 بعني وأتباع اتلابعني.الصحابة واتلا

 .271، ص 1الفتاوى احلموّية الكربى، ج  ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، (5)
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مذهبهم مطابق لفطرة اهلل اليّت فطر  أنّ  صحاب املذهب السلفّ أيرى  -4
 .(1)انلاس عليها

فكر السلّف يف الصفات اإلهلّٰية أّن احلق هو احلّد المعتنقو يعتقد  -5
إّن طريقة سلف األّمة » الوسط بني التشبيه واتلعطيل؛ ذلا يقول ابن تيمية:

وال  من الصفات من غري تكييف   -تعاىل  -وأئّمتها، إثبات ما أثبته اهلل 
 -، وكٰذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه وال تعطيل   ، ومن غري حتريف  تمثيل  

، ال يف أسمائه وال يف آياته. من غري إحلاد   -مع ما أثبته من الصفات 
ن إثبات األسماء والصفات، مع نف مماثلة املخلوقات، إثباتًا فطريقتهم تتضمّ 

، وتزنيهً  ، كما قال تعاىل:بال تشبيه  ٌء وَُهَو  ا بال تعطيل  ﴿لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ
ِميُع ابَلِصرُي﴾، فف قوهل: ﴿لَ  ٌء﴾ ردٌّ السَّ للتشبيه واتلمثيل،  يَْس َكِمثِْلِه يَشْ
ِميُع ابَلِصرُي﴾ ردٌّ   .(2)«لإلحلاد واتلعطيل وقوهل: ﴿وَُهَو السَّ

وكٰذلك  ،ّن فكر السلف يعتقد بأّن اهلل يمكن أن يُرى يف اآلخرةأ -6
املالئكة واجلّن يمكن أن ترى، وما حَيِمل صفات املرئّيات يمكن أن يعرف 

. (3)ها، كما تعرف املسمواعت بالسمع وامللموسات باللمسبالطريقة ذات

                                                        

 .4، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، (1)

 .7، ص 1اتلدمرّية، ج  ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، (2)

 .107، ص 6ج عارض العقل وانلقل، درء ت ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، (3)
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بائٌن عن خلقه، واخللق بائنون  -تعاىل  -ون أّن اهلل وكٰذلك يعتقد السلفيّ 
منه، ال حيّل فيهم، وال يمزتج بهم، وهو مستو  ىلع عرشه يف سماواته من 

 .(1)دون أرضه
لف ثالث يرى أتباع الفكر السلّف أّن املنحرفني عن مذهب الس  ـ7

 طوائف: 
 أهل اتلجهيل. ـجـ  أهل اتلأويل.ب ـ  أهل اتلخييل. أ ـ 

فأهل اتلخييل: هم املتفلسفة » يقول ابن تيمية يف رشح ٰهذه الطوائف:
، وأّما أهل اتلأويل: فيقولون: إّن  ومن سلك سبيلهم من متلكّم  ومتصوّف 

انلاس أن يعتقد   انلصوص الواردة يف الصفات لم يقصد بها الرسول
م عليها،  ابلاطل، ولٰكن قصد بها معاين ولم يبني هلم تلك املعاين، وال َدهلَّ

بعقوهلم، ثّم جيتهدوا يف رصف تلك  ولٰكن أراد أن ينظروا فيعرفوا احلّق 
انلصوص عن مدلوهلا وٰهذا قول املتلكّمة، واملعزتلة ومن دخل معهم يف يشء  

بني إىل السّنة وأتباع السلف. من ٰذلك. وأهل اتلجهيل فهم كثري من املنتس
لم يكن يعرف معاين ما أنزل اهلل عليه من آيات  يقولون: إّن الرسول 

الصفات، وال جربيل يعرف معاين تلك اآليات، وال السابقون األولون 

                                                        

 .252، ص 6املصدر السابق، ج  (1)
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 .(1)«عرفوا ٰذلك
أقول: هنالك بعض املالحظات حول فهم السلف وخصائص املذهب 

 ويه: اعبر   تلنبيه عليها بشك  ينبيغ اإلشارة إيلها وا السلفّ 
أّن السلف ال يقولون »ٰهذه اتلعابري املذكورة حول السلف مثل: أّن  -1

فمن زعم بأنّه يتبع الكتاب والسّنة وال يتّبع السلف »، أو «إاّل الّصواب
وال طريق »، أو كما قال السمعايّن: «فإنّه يكون يف َزْيغ  ويف ضالل   ،الصالح

انلاس من ادلين املستقيم والرصاط  يله رسول اهلل إىل معرفة ما داع إ
، ٰهذه لكّها إن دلّت « ٰهذا الطريق اذّلي سلكه أصحاب احلديثالقويم إاّل 

 ىلع يشء  فإنّما تدّل ىلع عصمة السلف وعصمة فهمهم ومنهجهم؛ ألنّه:
ة يف ادلعوة أّواًل: قد ُعّد اتّباع السلف ركنًا ثاثلًا جبنب القرآن والسنّ 

 .(2)لفّية كما رّصح به نارص ادلين األبلاينّ الس
 فإنّه يعّد من أهل الزيغ والضالل. ،ثانًيا: من لم يتمّسك بهم وبمنهجهم

 ثاثلًا: أنّهم هم الرصاط املستقيم وادلين القويم.
وٰهذه لكّها تدّل ىلع عصمة السلف وصونهم من اخلطإ والزيغ والضالل، 

                                                        

 .285 - 277، ص 1الفتاوى احلموّية الكربى، ج ، أمحد بن عبد احلليمابن تيمية،  (1)

 .234و 230و 220، ص 1موسوعة األبلايّن يف العقيدة، ج حممد نارص ادلين، األبلايّن،  (2)
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 رفض الفكر السلّف العصمة لغري األنبياءبينما ال يوجد ديلٌل ىلع ٰذلك بل ي
،  واضٌح بني انلظرّية واتلطبيق عندهم. وٰهذا تناقٌض 
عندما نتتّبع يف سّنة السلف الصالح وسريتهم جند يف بعض األحيان  -2

ة ة انلبويّ أّن هناك تنافيًا بني مذهب السلف وبني القرآن الكريم، والسنّ 
 .(1)الرشيفة

يس ٰهذا اتلنايف واتلغاير بني سّنة السلف وبني واجلدير باذلكر أنّه ل

                                                        

رشف ادلين العاميّل كتابًا سّماه )انلّص واجلتهاد( ومجع فيه فقد أفرد العاّلمة عبد احلسني  (1)
مئة مصداق  من خمالفات السلف لظواهر الكتاب والسّنة، فقد قال العاّلمة رشف ادلين يف 

بعض ساسة السلف وكرباءهم يؤثرون اجتهادهم يف  -بكّل أسف   -رأيُت » مقّدمة كتابه:
ب والسّنة ونصوصهما الرصحية، يتأّولونها بكل جرأة  ابتغاء املصالح ىلع اتلعّبد بظواهر الكتا

وحيملون انلاس ىلع معارضتهما طواًع وكرًها بكّل قّوة ، وٰهذا أمٌر ليس هل  قبلٌة وال دبرٌة، 
فإنّا هلل وإنّا إيله راجعون. وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ َوَما َنَهاُكْم َعنُْه 

ا َواتَُّقوا اهلَل إِنَّ اهلَل َشِديُد الِْعَقاِب﴾، وقال عّز سلطانه: ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمن  َواَل ُمْؤِمنَة  فَانتَُهو
ْمرِِهْم َوَمن َيْعِص اهلَل َورَُسوهَلُ َفَقْد َض 

َ
ةُ ِمْن أ ن يَُكوَن لَُهُم اخْلِرَيَ

َ
ْمًرا أ

َ
َلّ إَِذا قَََض اهلُل َورَُسوهُلُ أ

ِبينً  ُدوا يِف َضاَلاًل ُمّ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَيْنَُهْم ُثَمّ ال جَيِ
ال َوَربَِّك ال يُْؤِمنُوَن َحََتّ حُيَِكّ

ا﴾، ﴿فَ
ا قََضيَْت َويَُسِلُّموا تَْسِليًما﴾، فليس ملن يؤمن بٰهذه اآليات أو يصّدق  ْنُفِسِهْم َحرًَجا ِمَمّ

َ
أ

ن القوم حائدين، بل اكنوا أن حييد عن نصوصه قيد شعرة  فما دونها، وما اك بنبّوته 
نَُّهْم حُيِْسنُوَن ُصنًْعا﴾

َ
]رشف ادلين، عبد احلسني، انلّص « جمتهدين متأّولني ﴿وَُهْم حَيَْسبُوَن أ

 [.11واالجتهاد، ص 
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الكتاب والسّنة انلبوّية الرشيفة من باب ختصيص العاّم أو تقييد املطلق، 
 ين الذلين الكما هو املشهور يف علم أصول الفقه بل من باب املتضادّ 

جيتمعان، بل يصّح أحدهما ويكذب اآلخر، فعّل سبيل املثال أّن القرآن 
بأّن اجلُنب اذا لم جيد ماًء لالغتسال جيب أن يتيّمم صعيًدا الكريم يرّصح 

ْرىَضٰ  ُكنتُم َوإِن﴿ طّيبًا: وْ  مَّ
َ
ٰ  أ وْ  َسَفر   ىلَعَ

َ
َحدٌ  َجاءَ  أ

َ
نُكم أ نَ  مِّ وْ  الَْغائِِط  مِّ

َ
 أ

ُدوا فَلَمْ  النَِّساءَ  اَلَمْستُمُ  ُموا َماءً  جَتِ ، لٰكن عندما نراجع (1)﴾َطيِّبًا َصِعيًدا َفَتيَمَّ
ة السلف نرى أنّها تنايف حكم اهلل تعاىل يف القرآن الكريم! فقد ذكر سنّ 

مسلٌم يف صحيحه حديثًا عن اخلليفة اثلاين عمر بن اخلّطاب حول حكم 
 اجْلُنُِب اذّلي لم جيد ماًء:

! فقال » إّن رجاًل أىت عمر فقال: إيّن أجنبت فلم أجد ماًء فقال: ال تَُصِلّ
 ،فلم جند ماءً  ،املؤمنني إذ أنا وأنت يف رسّية  فأجنبناعماٌر: أما تذكر يا أمري 

:  فأّما أنت فلم تصّل، وأّما أنا فتمّعكت يف الرتاب وصّليت، فقال انلبّ 
ثّم تمسح بهما وجهك  ،تنفخ ثمّ  ،إنّما اكن يكفيك أن ترضب بيديك األرض

 .(2)«ث بهار، قال: إن شئت لم أحدّ وكّفيك، فقال عمر: اتّق اهلل يا عمّ 

                                                        

 .6سورة املائدة:  (1)

،انليسابورّي، مسلم بن احلّجاج،  (2) ، كتاب احليض، باب 280، ص 1ج  صحيح مسلم 
 .368ديث احلاتليمم، 
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اب وإمارته وال شّك أّن ٰهذه القضّية حدثت يف حني خالفة عمر بن اخلّط 
ىلع املسلمني، وقد انترشت أحاكم اإلسالم بني املسلمني، فكيف حيكم بما 
خيالف القرآن الكريم من وجوب اتليّمم؟! وٰهذا يدّل ىلع عدم عصمة 

 «.وابإّن السلف ال يقولون إاّل الص»السلف وينايف االّداعء القائل: 
 ىل وجود اتلنايف واتلغاير بني سّنة السلف وسريتهم، وبني سرية إ إضافةً 
وسنّته، وٰهذا اتلنايف ليس من باب ختصيص العاّم وتقييد   رسول اهلل

، وىلع سبيل املطلق وما شابه ٰذلك من اجلمع العريّف، بل هو من باب اتلضادّ 
  لسّنة أّن انلّب األكرماملثال: فإنه حسب الرأي الشائع عند كبار علماء ا

لم يستخلف أحًدا بعده وترك أمر اخلالفة لألّمة؛ فذلا اجتمع املهاجرون 
ف أبو بكر  

ٰهذه السّنة عن  واألنصار يف السقيفة تلعيني اخلليفة، ولٰكن ختلّ
 واستخلف عمر بن اخلّطاب خليفًة من بعده!  ،انلبوّية
ْستَْخِلْف بِْن ُعَمَر َقاَل: ِقي اهللِ َعْن َعبِْد »

َ
اَل تَْستَْخِلُف؟ َقاَل: إِْن أ

َ
َل ِلُعَمَر: أ

تُْرْك َفَقْد تََرَك َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّ 
َ
، َوإِْن أ بُو بَْكر 

َ
َفَقِد اْستَْخلََف َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّ أ

 .»(1) رَُسوُل اهللِ 
ن عن حمّمد بن إبراهيم ب ،حّدثن إبراهيم بن أيب انلرض»وقال الواقدّي: 

                                                        

 ، باب االستخالف، 2638، ص 6صحيح ابلخارّي، ج ابلخارّي، حمّمد بن إسماعيل،  (1)

 .6792ديث احل
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: أّما بعد، قال: ثّم أغيم عليه فذهب عنه، فكتب  :احلارث قال داع أبو بكر 
فإين قد استخلفت عليكم عمر بن اخلّطاب، ولم آلكم  ،عثمان: أّما بعد

فكرّب أبو بكر  وقال:  ،فقرأ عليه .أفاق أبو بكر  فقال: اقرأ عيلّ  ثمّ  .خرًيا منه
قال:  .قال: نعم .غشييتن خيتلف انلاس إن افتلتت نفس يف أأراك خفت 

 .(1)«وأقّرها أبو بكر  من ٰهذا املوضع .جزاك اهلل خرًيا عن اإلسالم وأهله
االحتجاج بٰهذا ادليلل مبنٌّ ىلع ما تبّناه الفكُر السلّف من معىن ابلدعة 

 والسّنة، وهو "أّن ما ال نّص فيه فهو بدعٌة". فَمن عمل بما تركه رسول اهلل 
الفكر  وفقذا املبىن. وسنشري إىل معيار ابلدعة والسّنة فقد ابتدع حسب هٰ 

 السلّف يف مبحث "حقيقة ابلدعة والسّنة" من ٰهذا الكتاب.
يف األحاكم ادلينّية بني السلف الصالح فيما  شديدةً  ّن هناك خالفات  إ ثمّ 

 ِمن السلف من جيّوز نكاح املتعة بعد رسول اهلل بينهم، فعّل سبيل املثال أنّ 
 وقد ثبت ىلع » هم من حيّرم ٰذلك! قال ابن حزم  األندلّس يف ٰذلك:ومن

مجاعٌة من السلف منهم من الصحابة:   حتليلها )املتعة( بعد رسول اهلل
، وابن  أسماء بنت أيب بكر  الصّديق، وجابر بن عبد اهلل، وابن مسعود 

، وأبو سعيد  اخلدر ، ومعاوية بن أيب سفيان، وعمرو بن حريث  ّي، عّباس 

                                                        

، ذكر استخالفه عمر بن 429، ص 3ج  الطربّي تاريخ ، د بن جرير  حممّ الطربّي،  (1)
 .اخلّطاب
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، ورواه جابر بن عبد اهلل عن مجيع  وسلمة ومعبٌد أبناء أمّية بن خلف 
، ومّدة أيب بكر  وعمر إىل قرب آخر خالفة عمر،  الصحابة مّدة رسول اهلل

واختلف يف إباحتها عن ابن الزبري، وعن عيلٍّ فيها توّقف. وعن عمر بن 
ط، وأباحها بشهادة اخلّطاب أنّه إنّما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدالن فق

عدلني، ومن اتلابعني طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبري، وسائر فقهاء مّكة 
 .  (1)«أعّزها اهلل

فٰهذه اتلناقضات املوجودة يف مذهب السلف تدّل ىلع وجود اخلطإ 
َما : »واالحنراف فيه؛ ذلا يقول اإلمام أمري املؤمنني عيّل بن أيب طالب  

إذ انلقيضان ال يتصادقان  .(2)« إاِلَّ اَكنَْت إِْحَداُهَما َضاَللَةً ِاْختَلََفْت َدْعَوتَانِ 
هناك  يتاكذبان مًعا، فأحد انلقيضني حقٌّ واآلخر باطٌل. بعبارة  أخرى وال
 حراًما وبدعًة بعد حياة رسول اهلل ن يف مسألة نكاح املتعة، قوٌل يراهقوال
 ّبعد رسول اهللبل هو جائٌز مباحٌ  ،ه ليس حبرام  ، وقوٌل يرى أن   ،

وٰهذان القوالن متنافيان؛ ألّن احلرمة واإلباحة أمران متنافيان وال جيوز 
 اجتماعهما.
ل وتبدّ  ،قد تغرّيت ة رسول اهلل ىل أّن اتلاريخ يشهد ىلع أّن سنّ إ إضافةً 

                                                        

، عيلّ  (1)  .1854سألة امل، كتاب انلاكح، ذيل 519، ص 9املحّّل، ج  ،بن أمحد ابن حزم 

 .173نهج ابلالغة، احلكمة ، د بن احلسنيحممّ الرشيف الريّض،  (2)
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سسها الفكرّية والعقديّ 
ُ
، ه ة بعد رحيلمضمون الكثري من أحاكمها وأ

، فقد اعرتف اإلمام ه والقرون األوىل بعد يف عرص اخللفاءخصوًصا 
أخربنا الشافّع قال: » :ة انلّب سّنة وإضاعتها بعد وفاالالشافّع بتبّدل 
عن وهب بن كيسان قال: رأيت ابن الزبري يبدأ بالصالة  ،أخربنا إبراهيم

 .(1)«قد غرّيت حَّت الصالة  قبل اخلطبة، ثّم قال: ّك سنن رسول اهلل
  ر ابلخارّي يف صحيحه ٰهذا االحنراف عن سّنة رسول اهللوكٰذلك ذك

 بعد وفاته:
َوُعثَْماُن َينََْه َعِن  ،َشِهْدُت ُعثَْماَن وََعِليًّا :َعْن َمْرَواَن بِْن احْلََكِم قَاَل »

َهلَّ بِِهَما بَلَّيَْك بُِعمْ 
َ
، أ ى َعيِلٌّ

َ
ا َرأ ْن جُيَْمَع بَيْنَُهَما. فَلَمَّ

َ
ة  قَاَل: َما الُْمتَْعِة َوأ َرة  وََحجَّ

َدَع ُسنََّة انلَِّبِّ 
َ
َحد    ُكنُْت أل

َ
 .(2)«ِلَقْوِل أ

فكيف يّديع أبو املظّفر السمعايّن أّن السلف من الصحابة واتلابعني 
! فقد غرّيت   وتابع اتلابعني نقلوا سّنة رسول اهلل بكّل إمانة  وصيانة 

 اعرتاف اإلمام الشافّع. حَّت الصالة حسب  وضّيعت سّنة رسول اهلل

                                                        

 ، باب أن يبدأ بالصالة قبل اخلطبة.269، ص 1األّم، ج  ،د بن إدريسالشافّع، حممّ  (1)

، باب اتلمتع واإلقران 567، ص 2صحيح ابلخارّي، ج ابلخارّي، حمّمد بن إسماعيل،  (2)
 .1488ديث احلواإلفراد باحلّج، 
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 البحث الثاني: عالقة األسس املعرفّية بالعقيدة

ال شّك أن إثبات املعتقدات ادلينّية وتأصيل أصول ادلين من اتلوحيد 
 ىلع معلومات  مسبقة  واملعاد وانلبّوة وإقامة الربهان واالستدالل عليها مبنٌّ 

، فمن أراد إثبات وجود ا هلل تعاىل بادليلل العقيّل ال بّد أن ومقّدمات  قبلّية 
 مسبقة  يه: يفرتض عّدة معلومات  

 استحالة اجتماع انلقيضني وارتفاعهما. .1
 أن هناك واقعّيًة ما، وليس العالَم وهًما رسابيًّا. .2
 أصل العلّية، وهو أّن ّك معلول  حيتاج إىل عّلته. .3
 . (1)السنخّية بني العّلة واملعلول .4

                                                        

ملراد من )السنخّية( بني العلّة واملعلول هو اتلناسب اذلايّت؛ أّي احليثّية اليت تصّحح صدور ا  (1)
معلول  خاّص من علّته اخلاّصة. إّن إنكار السنخّية بني العلّة واملعلول يوجب الفوىض يف 
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 .(1)لامتناع ادلور والتسلس .5
 امتناع سلب اليشء عن نفسه.  .6

 وغريها من املعلومات والقضايا املسبقة.
ة إلثبات وجود اهلل عرتاف بٰهذه املعلومات اذلهنيّ اال من جهة  أخرى فإنّ 

  ٌمعطيات  حبّجّية العقل واعتباره واإلقرار بالقيمة املعرفّية هل، وأنّ  رهني
صحيحٌة ومعتربٌة ويمكن الركون  العقل السليم من األدلّة والرباهني القطعّية

إيلها، ومن هنا نستنتج أّن إثبات ّك عقيدة  وتأصيلها واذلّب عنها أمام 
الشبهات الفكرّية يعتمد يف األخري ىلع نظرّية املعرفة، وىلع بعض املقّدمات 
املسبقة؛ ألنّنا نستند يف تأصيل العقيدة وتثبيتها إىل أدلّة  عقلّية  أو نقلّية  ويف 

                                                                                                                                  

نظام األسباب واملسبّبات، حيث يكون ّك يشء  علًّة لّك يشء، ولّك يشء  معلواًل لكِّ 
 يشء.

املقصود  من )ادّلور( املمتنع هو أن يكون اليشء علّة علّته أو معلول معلوهل، مثاًل يكون  (1)
 )أ( علّة لـ )ب(، ويكون )ب( علّة لـ )أ(.

وأّما )التسلسل( بمعىن أن تكون هناك سلسلة غري متناهية من العلل واملعايلل، جمتمعة 
علّة غري معلولة؛ كتوقف )أ( ىلع )ب(، و بالفعل يف الكون وال تنتيه هذه السلسلة إىل 

 )ب( ىلع )ج(، 
و )ج( ىلع )د(، وهكذا إىل ما ال نهاية. والتسلسل بهذا املعىن باطل وممتنع؛ ألنّه يستلزم 

 حتّقق املعلول بال علّة.
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، فينبيغ لّك مدرسة  أن تبنّي وتنّقح  بعض األحيان إىل أدلّة جتربّية حّسّية 
أسسها ومصادرها املعرفّية اليّت تريد أن تعتمد عليها قبل ادلخول يف إثبات 
 معتقداتها، وتوّضح كيف يعّرف العقل وانلقل واحلّس، وما يه أقسام

مدى حّجّيتها؟ وما يه املصادر املعرفّية؟ وما يه القيمة املعرفّية هلا؟ وما 
 العالقة بني ٰهذه املصادر املعرفّية؟

حول عالقة الرؤية الكونّية أو  قّيمةً  وقد ذكر الشهيد مرتَض مطهري لكمةً 
إّن اختالف القضايا يف األيديولوجيا نابٌع وناشٌئ »العقيدة باألسس املعرفّية: 

كون واحلقائق، من االختالف يف الرؤية الكونّية وكيفّية تفسري اإلنسان لل
واالختالف يف الرؤية الكونّية ناجٌم عن االختالف يف نظرّية املعرفة، إذن 

والرؤية الكونّية ويلدة نظرّية املعرفة،  ،األيديولوجيا ويلدة الرؤية الكونّية
 .(1)«فاملبادئ املعرفّية يه احلجر األساس للرؤية الكونّية واأليديولوجيا

ة ملختلف املدارس العقديّة من األشاعرة عندما نراجع الكتب الالكميّ ف
واإلمامّية وغريهما جند أّن املتلكّمني يف بداية الكمهم وقبل ادلخول يف إثبات 

ما  واعدةً  ،صلب العقيدة اهتّموا باجلانب املعريّف وبيان األسس املعرفّية
حتت عنوان: )فصٌل يف انلظر والعلم وتعريفه وإماكنه  يصدرون كتبهم بباب  

شابه ٰذلك من القضايا املعرفّية، وٰهذا إن  م العلم وأقسام ادليلل(، وماوأقسا

                                                        

 .11مرتَض ، "مسألة املعرفة"، ص  ،انظر: مطهري (1)
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دّل ىلع يشء  فهو يدّل ىلع العالقة الوثيقة بني األسس املعرفّية واملعتقدات 
ادلينّية، وكٰذلك يدّل ىلع مدى اعتناء املتلكّمني باجلانب املعريّف ونظرّية 

 العقيدة.املعرفة ودورها الفّعال واجلذرّي يف تأصيل 
بّد نلا أن ندرس اجلذور  ال السلفّ  ولغرض معرفة الفكر العقدّي 

املعرفّية اليّت أخذت منها العقائد السلفّية؛ حَّت نفهم أّواًل مغزى  واملصادر
، وثانيًا نقوم بدراستها ونقدها وتقييمها تقييًما علميًّا عقيدتهم بشك  عميق  

 .بّناء   شك  وموضوعيًّا ب
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 الثالث: املبادئ النظرّية للبحثالبحث 

 منهج السلفّية في المباحث العقلّيةـ 1

قبل ادلخول يف املباحث املعرفّية حريٌّ بنا أن نذكر األسايلب واملناهج 
اليّت استعملها السلفّيون يف املباحث العقلّية والعقديّة؛ حَّت يّتضح نلا 

م بٰهذا اجلانب يفيدنا يف ّن اإلملاإكيفّية تعاطيهم مع األحباث العقلّية؛ إذ 
 اتلقييم وادلراسة انلقديّة آلراءهم أكرث. 

اهتّم باجلانب املعريّف  قداملنّظر الرئيّس للفكر السلّف، وويعّد ابن تيمية 
يف الفكر السلّف أكرث من اآلخرين، حيث ألّف كتبًا متعّددًة تلأصيل نظرّية 

العقدّي السلّف مثل كتاب )الرّد املعرفة السلفّية ونقد آراء املخالفني للفكر 
ىلع املنطقّيني( و)درء تعارض العقل وانلقل( و)تلبيس اجلهمّية( و)بغية 
املرتاد( وغريها؛ ذلا نرى أّن الوهابّية والسلفّية املعارصة يعتمدون ىلع آراء 

 ها ويحٌ ابن تيمية وفتاويه أشّد االعتماد، حبيث يتعاملون مع لكماته وكأنّ 
الرتكزي يف ٰهذا ابلحث ىلع آرائه وأفاكره أكرث من  نا أرتيئومن ه، مزنٌل 

 اآلخرين. 
 ،ودراسة نظرّية املعرفة للفكر السلفّ  ،وقبل ادلخول يف صلب املوضوع
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 مهادخٰهذه األسايلب واملناهج العاّمة اليّت است بعضينبيغ نلا أن نستعرض 
مني والفالسفة ابن تيمية يف مواجهة آراء املخالفني من املناطقة واملتلكّ 

 :، ويه اكتلايلوغريهم
فاق الّك وإمجاع العقالء وأهل العلوم والصنااعت تّ اا ما يّديع كثريً  -1
، حَّت  ؛يذهب إيله من رأي   مع ما  ال يكون فريًدا وحيًدا يف رأي  خاصٍّ

، نذكر هنا نماذج من ٰهذا األسلوب:   واّداعؤه ٰهذا بال ديلل 
ة ال إّن اتلصّورات غري ابلديهيّ »قول املناطقة: يذكر ابن تيمية يف رّد أ ـ 

إّن األمم مجيعهم من أهل العلم واملقاالت وأهل العمل » «:تنال إاّل باحلد
قون ما يعانونه وحيقّ  ،والصنااعت يعرفون األمور الّيت حيتاجون إىل معرفتها

، وال جند أحًدا من أئمّ  من العلوم واألعمال من غري تكلّم   ة حبدٍّ منطيقٍّ
العلوم يتلكّم بٰهذه احلدود، ال أئّمة الفقه وال انلحو وال الطّب وال احلساب 

مع أنّهم يتصّورون مفردات علمهم، فُعلم استغناء  ،وال أهل الصنااعت
 . (1)«اتلصّور عن ٰهذه احلدود

وٰهذا اّداعٌء واه  وباطٌل وغري مطابق  للواقع، فهل استقىص ابن تيمية مجيع 
ا يلديع ٰذلك؟! الّك، ﴿إِ العلوم واملقاال نَّ يَتَِّبُعوَن ت والصنااعت استقصاًء تامًّ

                                                        

 .8نطقّيني، ص الرّد ىلع امل أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ْنُفُس﴾
َ
نَّ َوَما َتْهَوى اأْل . والعجب أنّه نفسه يف آثاره قام بتعريف (1)إاِلَّ الظَّ

 .نشري إيله يف املباحث اتلايلة، ٰهذا من جهة  سكثري  من املصطلحات، كما 
اثلبوت واإلثبات، فإّن عدم  ومن جهة  أخرى خلط ابن تيمية بني مقام

يف مقام اإلثبات  ااالحتياج إىل حتديد مفردات العلوم من قبل العلماء مجيعً 
رات غري ابلديهّية عن احلدود يف مقام وانلظر ليس ديلاًل ىلع استغناء اتلصوّ 

بة تنحّل يف ٰهذا املقام إىل املفاهيم املفاهيم انلظرّية واملركّ  اثلبوت، فإنّ 
 ة، وإن أهملها اإلنسان يف مقام اإلثبات.دهيّ البسيطة وابل

َق ِعلًْما ِمْن الُْعلُوِم »كٰذلك يقول:  ب ـ  رِْض َحقَّ
َ
ْهِل اأْل

َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ُد أ اَل جَتِ

ينِيَِّة َواَل َغرْيَِها ،وََصاَر إَماًما ِفيِه ُمْسَتِعينًا بِِصنَاَعِة الَْمنِْطِق   ،اَل ِمْن الُْعلُوِم ادلِّ
ِطبَّ 
َ
ُقوَن ِمْن ُعلُوِمِهْم  اُب سَّ اُء واحْلُ فَاأْل ُقوَن َما حُيَقِّ َوالُْكتَّاُب َوحَنْوُُهْم حُيَقِّ

 .(2)«وَِصنَااَعتِِهْم بَِغرْيِ ِصنَاَعِة الَْمنِْطِق 
مجيع أهل األرض يلتأّكد من أنهم لم  ئفهل بوسعه وطاقته أن يستقر

فسه يف آثاره وكتبه يستعينوا بصناعة املنطق؟! بينما استخدم ابن تيمية ن
وسنذكر يف  ،القواعد املنطقّية من قياس الشمول وقياس اتلمثيل وغريها

ة اليّت استعان بها يف كتبه، ة والعقليّ مبحث "مصدر العقل" القواعد املنطقيّ 

                                                        

 .23سورة انلجم:  (1)

 .23، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 وٰهذا يعن رضب املنطق بسيف املنطق.
من قضّيتني ويقول أيًضا ردًّا ىلع قول املناطقة: "إنّه ال جيوز الربهان  ـ   ـج

 ،إنّك ال جتد أحًدا من بن آدم يريد أن يعلم مطلوًبا بانلظر»جزئيّتني": 
إاّل ويمكنه العلم به بدون ٰذلك  ،ويستدّل عليه بقياس  برهاينٍّ يعلم صّحته

 .(1)«القياس الربهايّن املنطيقّ 
ال جتد أحًدا من بن آدم إاّل »وٰهذا اّداعٌء واه  وجزاٌف، خصوًصا قوهل: 

إذ استدّل ابن تيمية يف «! علم مطلوبه بدون اتلمّسك بالقياس الربهاينّ وي
، وليس ٰهذا من باب اجلدل إثبات كثري  من مّدعياته بالقياس املنطيقّ 
املنطقّية ألجل تأصيل عقيدته  وإفحام اآلخرين، بل إنّه يستخدم القياسات

 لقادمة. وفكره، وسنشري اىل موارد انلقض لٰهذا املّدىع يف األحباث ا
ا ىلع ر نفسيًّ يلؤثّ  ا؛ىل العلماء أو بن آدم مجيعً إ ه ينسب الردّ فنالحظ أنّ 

ه عندما يواجه القارئ البسيط ٰهذا اجلمع الغفري من القائلني ألنّ  ئ؛القار
ها، بل ىلع نقدها وردّ ؤ من مّدعياته، ال جير اذّلين رسدهم ابن تيمية يف كثري  

ويقتنع بما  ،ذا اتلحشيد من حيث ال يشعرر من انلاحية انلفسّية بهٰ يتأثّ 
 يقوهل ابن تيمية.

واملقصود هنا أّن نّظار املسلمني ما »كٰذلك يقول ردًّا ىلع علم املنطق: د ـ 
                                                        

 .110الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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زالوا يصّنفون يف الرّد عليهم يف املنطق وغري املنطق، ويبّينون خطأهم فيما 
ّيات وغريها، ولم ذكروه يف احلّد والقياس مجيًعا، كما يبّينون خطأهم يف اإلهلٰ 

يكن أحٌد من نّظار املسلمني يلتفت إىل طريقتهم، بل املعزتلة واألشعرّية 
 .(1)«والكرامّية والشيعة وسائر طوائف انلظر اكنوا يعيبونها ويثبتون فسادها

أليس فخر ادلين الرازّي واإلمام الغزايّل واتلفتازايّن وأبو بكر  ابلاقاّليّن 
لطويّس والعاّلمة احليّلّ وغريهم من العلماء الكبار واخلواجة نصري ادلين ا

يص املسلمني؟! أين رّد ٰهؤالء ىلع علم املنطق وىلع احلّد ومن مجلة متخّص 
 والقياس؟! 

استخدموا القوانني املنطقّية ؤالء العلماء بل األمر بالعكس، فإّن هٰ 
أنّه يعّد الفطرّية يف إثبات كثري  من مّدعياتهم، واملستغرب من ابن تيمية 

:  الشك األّول من قياس الشمول أو القياس االقرتايّن فطريًّا! وٰهذا تناقض بنّيٌ
فإنّه مَت اكنت املاّدة صحيحًة أمكن تصويرها بالشك األّول الفطرّي، »

فبقّية األشاكل ال حيتاج إيلها، وإنّما تفيد بالرّد إىل الشك األّول... والفطرة 
، وانلاس بفطرهم يتلكّمون باألنواع تصّور القياس الصحيح من غ ري تعليم 

 .(2)«اثلالثة اتلداخل واتلالزم واتلقسيم

                                                        

 .337ص املصدر السابق،  (1)

 .297ص املصدر السابق،  (2)
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من األسايلب املشوّشة اليّت يستخدمها ابن تيمية يه كرثة الردود  -2
واألجوبة اهلّشة والضعيفة ىلع رأى املخالفني هل، واحلال أنّه ال حيصل ردٌّ 

ٰهذه  ولٰكنّ كثريها، ضعيفة، وال من تقويٌّ متقٌن من جتميع الردود اهلّشة وال
حبيث يتوّهم أنّه ال  ،ةر ىلع ذهن القارئ من انلاحية انلفسيّ الطريقة تؤثّ 

عرش جوابًا  بأحديمكن إنكار تلك القضّية، فعّل سبيل املثال يأيت ابن تيمية 
ولّك  ،1«إّن اتلصّورات غري ابلدهّية ال تنال إاّل باحلدّ »يف رّد قول املنطقنّي: 

 ذه الردود ضعيفٌة وباطلٌة. هٰ 
من األسايلب اليّت يستخدمها ابن تيمية أنه يّديع أّن ٰهذا املطلب  -3

اذّلي ذكره اخلصم خيالف رصيح العقل وصحيح الفطرة! يللّقن املخاطب بأنّه 
من أنكر ٰهذا املوضوع أو من يعتقد خبالف ما يرومه فإنّه يفتقد العقل 

ال أّن املطلب اذّلي ينفيه ابن تيمية نابٌع من السليم والفطرة الصحيحة! واحل
العقل الرصيح، اللّٰهّم إاّل أن يكون للعقل والفطرة عنده معنيان آخران! 

 ونذكر هنا نماذج من ٰهذا األسلوب:
وكونه اعيًلا ىلع  -تعاىل  -إّن العلم بعلّو اهلل »يقول ابن تيمية: أ ـ 

رة الرضورّية اليّت يشرتك فيها مجيع بن خملوقاته بائنًا منهم، أمٌر معلوٌم بالفط
آدم، ولّك من اكن باهلل أعرف، وهل أعبد، وداعؤه هل أكرث، وقلبه هل أذكر، 

                                                        

 .13 - 7ص املصدر السابق،  (1)
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 .(1)«اكن علمه الرضورّي بٰذلك أقوى وأكمل
املراد من العلّو والفوقّية يف الكم السلفّية هو العلّو احلقييّق  وال شّك أنّ 

فوق العالم  -سبحانه وتعاىل  -وابلارئ »واجلسمايّن؛ ذلا يقول ابن تيمية: 
 .(2)«فوقّيًة حقيقّيًة ليست فوقّية الرتبة

العلّو ومبايٌن خللقه يف جهة  -تعاىل  -احلكم بأّن اهلل  ولٰكن الصحيح أنّ 
ا يستلزم لوازم خطريًة وآثاًرا فاسدًة، ويه إثبات اعل  عليهم علوًّا حقيقيًّ 

ة ولّك آثارها من الرتّكب واتلغرّي واملحدوديّة واالحتياج وغريها هلل اجلسميّ 
 ا كبرًيا.تعاىل عن ٰذلك علوًّ 
تعرفه ومعلوٌم أّن كون ابلارئ ليس جسًما ليس هو مّما »ويقول أيًضا: 
وال بمقّدمات  قريبة  من الفطرة، وال بمقّدمات  بيّنة  يف  ،الفطرة وابلديهة

، وال مّتفًقا الفطرة؛ بل بمقّدمات  فيها خفاٌء وطوٌل، وليست مقّدمات  بيّنةً 
 .(3)«ىلع قبوهلا بني العقالء

حيث حياول ابن تيمية أن ينف أحد طريف انلقيض وهو "أّن اهلل ليس 
"، ونف  ٰهذا الطرف يستلزم إثبات الطرف اآلخر للنقيض وهو " أّن اهلل جبسم 

                                                        

 .46، ص 47ج بق، املصدر السا (1)

 .390، ص 1تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .359، ص 1املصدر السابق، ج  (3)
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ه خوفًا من جسٌم". ألّن انلقيضني ال جيتمعان وال يرتفعان، ولٰكنّ  -تعاىل  -
 ح بٰذلك.االتّهام باتلجسيم ال يرصّ 

قد ثبت بالفطرة الرضورّية »ويقول ابن تيمية يف موضع  آخر: ب ـ 
قل  سليم الفطرة من الربّية أّن رّب العاملني وبالرضورة الرشعّية واتّفاق ّك اع

وات ربٌّ يُعبد وال هناك إهٰلٌ افوق خلقه، وأّن من قال إنّه ليس فوق السم
 .(1)«يصّّل هل ويسجد، وإنّما هناك العدم املحض فإنّه جاحٌد لرّب العاملني

فوق خلقه وفوق  -تعاىل  -حتكم بأّن اهلل  وفطرّية   رشعّية   فأيُّ رضورة  
ِ  ماواته؟! أليس القرآن الكريم يقول:س رِْض ﴿وَُهَو اذلَّ

َ
َماِء إهِٰلٌ َويِف اأْل ي يِف السَّ

مَ قول: ﴿وَُهَو اهللُ يو ،(2)إهِٰلٌ وَُهَو احْلَِكيُم اخْلَِبرُي﴾ رِْض﴾ا يِف السَّ
َ
؟ 3َواِت َويِف اأْل

 ه يأّول اآليةولٰكنّ  ،والعجيب من ابن تيمية أنّه يرفض اتلأويل يف القرآن
وإنّما املعىن يف ٰهذه اآلي إثبات علمه وقدرته يف السماء »األوىل ويقول: 

ليس ظاهُره أّن ذاتَه يف السماوات واألرض، »أخرى يقول:  ، وتارةً 4«واألرض
بل ظاهُره أنّه إهٰل أهل السماء وإهٰل أهل األرض، فأهُل السماء يأهلونه، وأهُل 

                                                        

 .576، ص 3تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .84سورة الزخرف:  (2)

 .3سورة األنعام:  (3)

 .493، ص 4بيس اجلهمّية، ج بيان تلأمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية،  (4)
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رِْض﴾ ليس ﴿وَُهَو اهللُ  األرض يأهلونَه. كٰذلك قوهل:
َ
َماَواِت َويِف اأْل  يِف السَّ

ظاهره أّن نفس اهلل يف السماوات واألرض، فإنّه لم يقل: "هو يف السماوات 
رِْض﴾، فالظرُف مذكوٌر  واألرض"، بل قال:

َ
َماَواِت َويِف اأْل ﴿وَُهَو اهلُل يِف السَّ

، فهو متعلٌّق بما يف اسم "اهلل" من معىن الفعل، هو اهلل  بعَد مجلة  ال بعَد مفرد 
 ، ولّك 1«يف السماوات: أي املعبود اإلهٰل يف السماوات، واإلهٰل املعبود يف األرض

 ما ُذكر هنا خالف ظاهر اآلية.
ويبدو أّن الفطرة اليّت يتمّسك بها ابن تيمية مغايرٌة للفطرة اليّت فطر اهلل 

سليمة انلاس عليها، بل يريد أن جيعل عقيدة اتلجسيم يف إطار الفطرة ال
والعقل الصحيح، حَّت إذا رفضه أحٌد يّتهمه بعدم امتالك الفطرة والعقل 

 السليم.
من املوارد اليّت يتمّسك بها ابن تيمية بالفطرة ويقّيم األمور ىلع  ـجـ 
وا ىلَعَ الِْفْطَرةِ »قوهل:  ضوئها، نَّ اخْلَلَْق لُكَُّهْم ُودِلُ

َ
َوِمْن الَْمْعلُوِم  ،َوَمْعلُوٌم أ

نَّ َما اَل ُيْمِكُن إْحَساُسُه اَل بَاِطًنا َواَل َظاِهًرا اَل وُُجوَد هَلُ بِالْفِ 
َ
َوالَْعْقُل ُهَو  ،ْطَرِة أ

 ِ َّ، اذلَّ َها، اذّلي َضبََط الَْقْدَر الُْمْشرَتََك اللُْكِّ َحسَّ
َ
فَْراِد الَْموُْجوَداِت اليّت أ

َ
ي بنَْيَ أ

َّ اَل وُُجوَد هَلُ لُكِّيًّا إ َمُة الِْفْطِريَُّة َواللُْكِّ ْعيَاِن، فَٰهذه الُْمَقدِّ
َ
ْذَهاِن اَل يِف اأْل

َ
الَّ يِف اأْل

ِكنَي يِت يِهَ الَّ  يَماِن، َوَمْن اَكَن بَاِقيًا ىلَعَ الِْفْطَرِة ِفيَها ِمْن الُْمرْشِ ْهُل اإْلِ
َ
 َعلَيَْها أ

                                                        

 .163و 162، 1جامع املسائل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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نَّ 
َ
ابِِئنَي وََغرْيِِهْم َكَما أ ْهَل الِْفَطِر لُكَُّهْم ُمتَِّفُقوَن ىلَعَ َوايْلَُهوِد َوانلََّصارَى َوالصَّ

َ
 أ

ُهوَن إىَل فَْوَق  نَُّهْم ِحنَي ُداَعئِِه َيتَوَجَّ
َ
نَُّه فَْوَق الَْعالَِم، َوأ

َ
انِِع، َوأ اإْلِقَْراِر بِالصَّ

يِْديِهمْ 
َ
 .(1)«بُِقلُوبِِهْم َوُعيُونِِهْم َوأ

استخدام طريقة  من األسايلب املغلّطة اليّت يستخدمها ابن تيمية: -4
االستهزاء واإلساءة واإلهانة وتسخيف آراء املخالفني، وٰهذه الطريقة ال تليق 
بمن يُدىع شيخ االسالم؛ ألنّها خارجٌة عن إطار العلم واألدب وادلين، كما 

استخدام لغة السّب واتلجهيل والتسخيف واتلحقري بعيٌد عن أخالق  أنّ 
َوقُل و﴿ (2)اىل: ﴿َوقُولُواْ لِلنَّاِس ُحْسنًا﴾القرآن ّك ابلعد، حيث يقول اهلل تع

يَْطاَن يزََنُغ بَيَْنُهْم﴾يِت ِلِّعبَاِدي َيُقولُوا الَّ  ْحَسُن إَِنّ الَشّ
َ
فإيلك نماذج  (3) يِهَ أ

 منها:
، فيقول: أ ـ  وإذا »يرّد ابن تيمية ىلع علماء املنطق بطريقة  غري علمّية 

راتها، وإذا ضاقت العقول واتلصّورات اتّسعت العقول وتصّوراتها اتّسعت عبا
بيق صاحبها كأنّه حمبوس العقل واللسان، كما يصيب أهل املنطق ايلونايّن 
جتدهم من أضيق انلاس علًما وبيانًا وأعجزهم تصّوًرا وتعبرًيا؛ ولٰهذا من 
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اكن منهم ذكيًّا إذا ترّصف يف العلوم وسلك مسلك أهل املنطق طّول وضّيق 
واغيته بيان ابلنّي وإيضاح الواضح من الّع، وقد يوقعه وتكلّف وتعّسف، 

 .(1)«ٰذلك يف أنواع  من السفسطة اليّت اعىف اهلل منها من لم يسلك طريقهم
فعندما يتلكّم ابن تيمية عن اتّساع العقول، فأّي اتّساع يف عقلّية السلفّية 

اهد وقياس اليّت جُتّسم اخلالق، وتَقرص املعقوالت يف قياس الغائب ىلع الش
اتلمثيل ويّديع: "أّن مجيع علوم بن آدم العقلّية املحضة يه من قياس 

 للعقل يف أضيق األطر وهو قياس اتلمثيل. ، وٰهذا حتجيمٌ (2)اتلمثيل"!
ما معهم )املنطقّيني( »يقول ابن تيمية يف رّد أهل املنطق والفلسفة: ب ـ 

، فمع ايلهود وانلصارى من من احلّق أقّل مّما مع ايلهود وانلصارى واملرشكني
احلّق بالنسبة إىل جمموع ما معهم أكرث مّما مع ٰهؤالء من احلّق، بل ومع 
املرشكني عّباد األصنام من العرب وحنوهم من احلّق أكرث مّما مع ٰهؤالء، 
بالنسبة إىل ما معهم يف جمموع فلسفتهم انلظرّية والعلمية واألخالق واملنازل 

ال ٰذلك من املقاالت اليّت تقوهلا املالحدة املتفلسفة واملدائن... إىل أمث
املنتمون إىل اإلسالم يف الظاهر، من متشّيع  ومتصوّف  اكبن سبعني وابن 
عريبٍّ وأصحابه. وهلم من ٰهذا اجلنس ما يطول حاكيته، مّما يدّل ىلع أنّهم 
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من أجهل انلاس باملعقول واملنقول، ولم يكفهم جهلهم بما جاءت به 
ّوات حَّت ضّموا إىل ٰذلك اجلهل بأخبار العالم وأيّام انلاس واجلهل انلب

 .(1)«بالعقلّيات
يساوي بني أمثال الفارايّب وابن سينا والفخر  نوالعجيب من ابن تيمية إ

الرازّي وابن رشد  وبني عّباد األصنام من العرب واملرشكني أو انلصارى 
من فالسفة املسلمني! كيف يمكن  وايلهود! بل يقول إّن ٰهؤالء املرشكني أحّق 

ة ىلع إثبات وجود اهلل ة القطعيّ ة العقليّ ملن هل عقٌل أن يّديع أّن من أقام األدلّ 
 وتوحيده ونبّوة 

من الفالسفة املسلمني، أسوأ حااًل من املرشكني وعّباد األصنام   األنبياء
 كمون.ونبّوة أنبيائه؟! ساء ما حي -تعاىل  -اذّلين ينكرون توحيد اهلل 

واملدهش من ابن تيمية وأتباعه أنّهم يعتمدون يف كتبهم ىلع القواعد 
ة املذكورة يف الكتب املنطقّية والفلسفّية، ويستمّدون منها إلثبات العقليّ 

معتقداتهم، ويف الوقت نفسه يعّدون فالسفة املسلمني أسوأ من املرشكني 
 وايلهود وانلصارى!

املرشكني  اآلخرة، وأنّ  سفة من األشقياء يفيعتقد ابن تيمية أّن الفال ـجـ 
إّن من جاءته الرسل باحلّق فعدل عن طريقهم إىل طريق ٰهؤالء »منهم:  خريٌ 
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)الفالسفة(، اكن من األشقياء يف اآلخرة، والقوم لوال األنبياء لاكنوا أعقل 
من غريهم، لٰكّن األنبياء جاءوا باحلّق وبقاياه يف األمم وإن كفروا ببعضه، 

 مرشيك العرب اكن عندهم بقايا من دين إبراهيم، فاكنوا بها خرًيا من حَّت 
 .(1)«الفالسفة املرشكني اذّلين يوافقون أرسطو وأمثاهل ىلع أصوهلم

والعجب من ابن تيمية أنّه يقبل كثرًيا من القواعد الفلسفّية اليّت أقّرها 
ل، وأّن املعلول ّية والسنخّية بني العلّة واملعلوالفالسفة، مثل أصل العلّ 

حمتاٌج إىل العلّة حدوثًا وبقاًء، وأّن مالك احتياج املعلول إىل العلّة هو 
احلدوث واإلماكن، وأّن ادلور والتسلسل حماالن، وغريها من القواعد 

 الفلسفّية اليّت سنذكرها يف مبحث "مصدر العقل". 
ّية ال من ومن يراجع كتب ابن تيمية يرى أنّه يستعمل ٰهذه القواعد العقل

باب اجلدل وإساكت اخلصم، بل يستفيد منها إلثبات فكره وعقيدته، وبما 
أّن القواعد املنطقّية يه قواعد فطرّيٌة للتفكري، فهو يستعملها من حيث ال 
يشعر، وحياول رّد ٰهذه القواعد املنطقّية من خالل نفس ٰهذه القواعد، 

 وليس ٰهذا إاّل مناقضة انلفس.
َمن اتّبع الفالسفة فهو من األشقياء،  ه ابن تيمية أنّ إذن فحسب ما ذكر

وهو أسوأ حااًل من مرشيك العرب، فهل يفيت أتباُع الفكر السلّف بشقاوة ابن 
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تيمية، وأنه أسوأ حااًل من املرشكني؛ ألنّه اعتمد يف كثري  من كتبه ىلع 
 القواعد العاّمة الفلسفّية؟!

 عن انلبّ  قد ثبت يف صحيح مسلم  و»يقول ابن تيمية يف موضع  آخر: د ـ 
  أنّه قال: "ّك مسكر  مخٌر ولّك مسكر  حراٌم". ويف لفظ  "ّك مسكر  مخٌر

ذكر ٰهذا ىلع انلظم   ولّك مخر  حراٌم"، وقد يظّن بعض انلاس أّن انلبّ 
املنطيّق تلبيني انلتيجة باملقّدمتني كما يفعله املنطقّيون، وٰهذا جهٌل عظيٌم 

 ه، فإّن مّمن يظنّ 
أجّل قدًرا من أن يستعمل مثل ٰهذا الطريق يف بيان العلم، بل من   انلبّ 

هو أضعف عقاًل وعلًما من آحاد علماء أّمته ال يرىض نلفسه أن يسلك 
طريقة ٰهؤالء املنطقّيني، بل يعّدونهم من اجلّهال اذّلين ال حيسنون 

 .(1)«االستدالل
م أّن القواعد املنطقّية يه نتاج فكر هّ ولٰهذا جند أّن اتلّيار السلّف يتو

 حمٌض؛ فالقواعد 
ٌ
أرسطو، وأنّه أبدع وأوجد قواعد املنطق، وٰهذا خطأ

املنطقّية مركوزٌة ومغروزٌة يف فطرة اإلنسان وجبّلته، فما فعله أرسطو هو 
ة وترتيبها وتنظيمها تلكون علًما تدوين ٰهذه القواعد املنطقّية الفطريّ 

؛ ألجل ا لتسهيل يف مرحلة اتلعليم واتلعلّم، وتنبيه الغافلني من مستقالًّ
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ارتكاب املغالطة. كما أّن القواعد انلحوّية مركوزٌة يف ذهن العرب األقحاح، 
، فاستخدام  وأّن علماء انلحو دّونوا ٰهذه القواعد ورتّبوها ضمن علم  مستقلٍّ

و يف علم القواعد املنطقّية يف انلصوص ادلينّية ليس بمعىن اتّباع أرسط
. املنطق، بل بمعىن استخدام ٰهذه القواعد اال  رتكازّية بصورة  تلقائّية 

من األسايلب اليّت يعتمد عليها ابن تيمية هو أنّه من أجل رفض فكرة   ـهـ 
أو نظرّية خمالفة  يّديع أّن املحّققني واملتضلّعني واخلرباء يف ٰذلك العلم أيًضا 

نلظرّية، حَّت يوهم القارئ أّن املتخّصصني أبطلوا وأنكروا ٰهذه الفكرة وا
واخلرباء يف ٰذلك العلم خمالفون ذٰللك املطلب، فضاًل عن اآلخرين، بينما ال 

 جتد حمّقًقا وخبرًيا يف ٰذلك العلم يرّدها. 
فعّل سبيل املثال ذكر املنطقّيون فروقًا للتميزي بني اذلايّت والعريّض، بيد 

روق، وينسب ٰهذا اإلنكار والرفض ملحّقيق ٰهذا أّن ابن تيمية ينكر ٰهذه الف
فذكروا ٰهذه الفروق اثلالثة، وطعن حمّققوهم يف ّك واحد  من »العلم! قال: 

 .(1)«ٰهذه الفروق اثلالثة، وبيّنوا أنّه ال حيصل به الفرق بني اذلايّت وغريه
ا ويا يلت ابن تيمية قد ذكر مصدًرا واحًدا من املصادر املنطقّية أو اعمل ـً

واحًدا من علماء املنطق يطعن يف ٰهذه الفروق حَّت نعرف مدى حقيقة 
 اّداعئه.
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ومن مجلة األسايلب اليّت يستخدمها ابن تيمية هو أنّه ينسب املطالب  ـ 5
اخلاطئًة وغري الصحيحة  إىل أهل ٰذلك العلم، إّما ألنّه لم يعرف مرادهم 

رف مقصودهم، ولٰكّنه عكون قد ومقصودهم من تلك املطالب، وإّما أن ي
أراد تشويه أذهان اآلخرين وإبعادهم عن ٰذلك العلم، فينسب ٰهذه األخطاء 
واتلهم إىل أهل ٰذلك العلم ويقول بما ال يرىض صاحبه، ومن نماذج ٰهذا 

 األسلوب:

 ينسب ابن تيمية خطأ ـ 
ً
فاحًشا للمنطقّيني والفالسفة وهو أنّهم  أ

فاألصل األّول » دها يف اخلارج! يقول:يعتقدون باختالف املاهّية عن وجو
قوهلم أّن املاهّية هلا حقيقٌة ثابتٌة يف اخلارج غري وجودها، وٰهذا هو قوهلم بأّن 
حقائق األنواع املطلقة اليّت يه ماهّيات األنواع واألجناس وسائر اللكّّيات 
موجودٌة يف األعيان، وهو يشبه من بعض الوجوه قول من يقول: املعدوم 

وإنّما أصل ضالهلم أنّهم رأوا اليشء قبل وجوده يعلم ويراد ويمزي بني  يشٌء،
املقدور عليه واملعجوز عنه وحنو ٰذلك، فقالوا ولو لم يكن ثابًتا ملا اكن كٰذلك 
كما أنّا نتلكّم يف حقائق األشياء اليّت يه ماهّياتها مع قطع انلظر عن وجودها 

ائق واملاهّيات أموٌر ثابتٌة يف اخلارج... يف اخلارج، فنتخّيل الغلط أّن ٰهذه احلق
فاتلفريق بني الوجود واثلبوت مع دعوى أّن لكيهما يف اخلارج غلٌط عظيٌم، 
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 .(1)«وكٰذلك اتلفريق بني الوجود واملاهّية مع دعوى أّن لكيهما يف اخلارج
بينما ال جتد أحًدا من الفالسفة املّطلعني يعتقد بتفريق الوجود عن املاهّية 

اخلارج، بل الوجود عني املاهّية يف اخلارج. نعم هناك تفريٌق بينهما حبسب يف 
ة املفهوم يف اذلهن، وأّن من الفالسفة من يعتقد بأصالة الوجود واعتباريّ 

املاهّية، ولٰكّن ٰهذا ال يعن أّن الوجود يف اخلارج يشٌء واملاهّية يشٌء آخر 
أّن املاهّية موجودٌة يف اخلارج  مستقلٌّ عنه يف اثلبوت والواقعّية، بل بمعىن

بتبع الوجود، وأّن الوجود الواحد يف اخلارج مصداٌق للوجود وللماهّية يف آن  
.  واحد 

املعدوم ثابٌت يف  هم يعتقدون أنّ ينسب ابن تيمية إىل الشيعة بأنّ ب ـ 
 ّك  نّ إاملتفلسفة أتباع أرسطو اكبن سينا ودونه ال يقولون  نّ إ»اخلارج: 
يف اخلارج، وإنما يقول ٰذلك من يقوهل  األشخاص وغريها هو ثابٌت  من معدوم  

 .(2)« من املتفلسفةوهم أحسن حااًل  ،من املعزتلة والشيعة
يا يلت ابن تيمية يذكر نلا مصدًرا واحًدا من املصادر الشيعّية اليّت ُذكر و

بٌت يف ّن املعدوم ثاإفيها ٰهذا االّداعء! أو يذكر أحًدا من علماء الشيعة يقول 
اخلارج، بل ال يقول من هل أدىن حدٍّ من الفهم بثبوت العدم يف اخلارج؛ ألنّه 
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ْمَع  يستلزم اجتماع انلقيضني، ﴿َواَل َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ
ولَ 
ُ
 . (1)واًل﴾ؤُ ئَِك اَكَن َعنُْه َمسْ ـٰ َوابْلَرَصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ أ

ىل املنطقّيني أنّهم يعتقدون بتقّدم اذلايّت ىلع املاهّية ينسب ابن تيمية إ ـجـ 
وهم يقولون اذلايّت يتقّدم ىلع املاهّية يف اذلهن ويف » ىف اذلهن واخلارج!

اخلارج، ويسّمونه اجلزء املقّوم هلا، ويقولون أجزاء املاهّية متقّدمٌة عليها يف 
رّكب  فإنّه مسبوٌق اذلهن ويف اخلارج؛ ألّن املاهّية مرّكبٌة منها، ولّك م

 .(2)«بمفرداته
ه ليس هناك تفكيٌك وتفريٌق بني اذلات واذلايّت يف اخلارج، أنّ  ومعلومٌ 

حبيث يسبق اذلايّت املاهّية يف اخلارج، كما ال يوجد تقّدٌم بني ذاتّيات اإلنسان 
يمكن أن نتصّور يف  ،نعم .اكحليوان وانلاطق ىلع ماهّية اإلنسان يف اخلارج

، ولٰكن ال م الرتبّ ونه باتلقدّ مفهوم اذلايّت متقّدٌم ىلع اذلات، ويسمّ  اذلهن أنّ 
 يوجد اعلٌم منطيقٌّ يعتقد باتلقديم واتلأخري بينهما يف اخلارج.

زعموا ]أي »يفرتي ابن تيمية ىلع ابن سينا وأتباعه قواًل باطاًل وهو: د ـ 
بواسطة القياس  الفالسفة[ أّن علم اهلل وعلم أنبيائه وأويلائه إنّما حيصل
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 . (1)«املشتمل ىلع احلّد األوسط، كما يذكر ٰذلك ابن سينا وأتباعه
وٰهذا اتهام عجيب وّجهه ابن تيمية إىل ابن سينا وأتباعه! فإننا لم جند يف 

وهو  - كأّي من كتب ابن سينا ٰهذا االّداعء. ألم جيد ابن تيمية غري ٰهذا اإلف
 أّن 

يلطعن  -القياس املشتمل ىلع احلّد األوسط  إنّما حيصل بواسطة علم اهلل 
تاب )الشفاء( و)اإلشارات واتلنبيهات( و)انلجاة( كبه؟! فال يوجد يف كتبه ك

 اعء وال ما يشري إيله.دّ ٰهذا اال و)اتلعليقات( و)املباحثات( وال يف غريها
قيام احلوادث »يتهم ابن تيمية الفالسفة بأمر  عجيب  إذ يقول:  ـهـ 

سلسل احلوادث، وٰهذان كٌّ منهما غري ممتنع  عند ٰهؤالء بالقديم وت
 !(2)«الفالسفة

وال شّك عند الفالسفة يف أّن قيام احلوادث بالقديم إّما أن يستلزم ِقَدم 
احلادث أو أن يستلزم حدوث القديم والكهما باطٌل، وكٰذلك أقام الفالسفة 

ن الوسط والطرف أو أدلًّة متعّددًة ىلع بطالن التسلسل املحال، مثل برها
برهان األسّد واألخرص وغريها من الرباهني، فكيف يّتهم ابن تيمية الفالسفة 

 بٰهذه االفرتاءات املختلقة؟!
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من الطرق اليّت يستخدمها ابن تيمية يف املباحث العقلّية والعقديّة أّن  ـ 6
عانة ّك ما ينكره من القواعد العقلّية وقوانني اتلفكري فإنّه يردها باالست

بنفس تلك القواعد الّيت يرّدها، فمثله كمثل من يرضب العقل بسيف 
العقل، أو كمن جلس ىلع غصن الشجرة وبدأ يقطع نفس الغصن اذّلي 

 جلس عليه. 
وسنستعرض يف ٰهذا املضمار نماذج ملا نقول؛ تلتبنّي احلقيقة للقارئ 

 أكرث:كريم ال
تلصّورات غري ابلدهّية ال تنال إّن ا»: املناطقةإّن ابن تيمية يذكر قول أ ـ 

احلّد إّما يراد به » ، ثّم يرّد ٰهذا القول بٰهذه القاعدة نفسها ويقول:«إاّل باحلدّ 
وإّما يريدون به القول ادلاّل  -وليس ٰهذا مرادهم ها هنا  -نفس املحدود 

ىلع ماهّية املحدود، وهو مرادهم هنا، وهو تفصيل ما دّل عليه االسم 
قال: إذا اكن احلّد قول احلاّد، فاحلاّد إّما أن يكون قد عرف باإلمجال، في

، فإن اكن األّول فالالكم يف احلّد  ، وإّما أن يكون عرفه بغري حدٍّ املحدود حبدٍّ
اثلاين اكلالكم يف األّول، وهو مستلزٌم لدلور القبيّل أو التسلسل يف األسباب 

عرفه بغري حدٍّ بطل سلبهم، والعلل، وهما ممتنعان باتّفاق العقالء، وإن اكن 
 . (1)«وهو قوهلم أنّه ال يعرف إاّل باحلدّ 
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إّن اتلصّورات غري »كٰذلك يرد ابن تيمية قول املنطقّيني اذّلين يقولون: 
، ثّم «ابلدهّية ال تنال إاّل باحلدّ  ؛ يعّرف أّواًل معىن "احلّد" أنّه تصّوٌر غري بدييهٍّ

د أو ماهّية املحدود! فهو يرّد ٰهذه معناه نفس املحدويكون يقول إّما أن 
 القاعدة املنطقّية بنفس ٰهذه القاعدة.

ينقل ابن تيمية أقسام القضّية املنفصلة، ويه إّما مانعة اجلمع أو ب ـ 
مانعة اخللّو، أو مانعة اجلمع واخللّو مًعا، ثّم يرّد ٰهذه األقسام باتلمّسك 

ه إّما أن يكون باطاًل، وإّما أن ٰهذا اذّلي قالو»بقضّية مانعة اخللّو! يقول: 
يكون تطوياًل يبعد الطريق ىلع الطالب املستدّل، فال خيلو عن خطإ  يصّد 
عن احلّق، أو طريق  طويل  يتعب صاحبه حَّت يصل إىل احلّق مع إماكن 

 . (1)«وصوهل بطريق  قريب  
ت حياول ابن تيمية االستهزاء بالقواعد املنطقّية، ولٰكّنه يف الوق  ـجـ 

نفسه يتمّسك بها ويستند إيلها، فعّل سبيل املثال نراه يتمّسك بالقياس 
ولو اكن اخلرض حيًّا : »كما يف قوهلاالستثنايّئ يف مواضع كثرية  من الكمه، 

فيؤمن به وجياهد معه، كما أخذ اهلل   لوجب عليه أن يأيت إىل انلبّ 
َخذَ 

َ
 اهلُل ِميثَاَق انلَِّبيِّنَي لََما آتَيْتُُكم امليثاق ىلع األنبياء وأتباعهم بقوهل: ﴿َوإِْذ أ

ٌق لَِما َمَعُكْم تَلُْؤِمنُنَّ بِِه  ن ِكَتاب  وَِحْكَمة  ُثمَّ َجاَءُكْم رَُسوٌل ُمَصدِّ مِّ
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نَُّه﴾ ، واخلرض قد أصلح السفينة لقوم  من عرض انلاس، فكيف ال (1)َوتَلَنرُصُ
 .(2)«يكون بني حمّمد  وأصحابه؟!

ا األسايلب الّيت يستخدمها ابن تيمية يف رّد خمالفيه ونقض وبعد أن ذكرن
نبنّي بعض املباحث اتلمهيديّة يف جمال )نظرّية املعرفة ى لزاًما أن أفاكرهم، أر

للفكر العقدّي السلّف(، وهو نف السفسطة وتعريف العلم وتقسيمه إىل 
لفطرة يف ييّه وانلظرّي، وابلديهّيات وسماتها عند السلفّية، ودور اابلد

 املنظومة املعرفّية السلفّية.

 نفي السفسطةـ  2

املراد بها  يعتقد ابن تيمية أّن السفسطة أمٌر يعرض لكثري  من انلفوس، و
 (3)(σοφιστείαجحد احلّق، ويه لفظٌة معّربٌة من ايلونانّية، أصلها )

وتعن احلكمة املمّوهة، فلّما عّربت قيل سفسطٌة. ويرّد ابن تيمية ىلع 
لسوفسطّيني ومنكري احلقائق ويعّدهم مرىض ويرّصح بأّن ما يذكره طائفٌة ا

من أهل الالكم من أّن يف انلاس رجاًل يقال هل سوفسطا، وأنّه وأصحابه 
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ينكرون مجيع احلقائق والعلوم، فٰهذا باطٌل ال حقيقة هل، وال يتصّور أن 
احلقائق مع جحد مجيع  -بل وال من ابلهائم  -يعيش أحٌد من بن آدم 

والشعور بها، فإّن اإلنسان مدينٌّ بالطبع، فال بّد أن يعرف بعض انلاس 
بعًضا، ويعرف اإلنسان جوعه وشبعه وعطشه ورّيه وذّلته وأمله، ويمزّي بني ما 
يأكله وما ال يأكله، وما يلبسه وما ال يلبسه، وبني مسكنه ومسكن جاره، 

يت يه رضورّيٌة يف احلياة، فليس وبني الليل وانلهار، وغري ٰذلك من األمور الّ 
، بل قد  ، وفاسد االعتقاد والقصد يف ّك يشء  فيهم من هو جاهٌل بكّل يشء 
يوجد فيهم من هو مريٌض ببعض األمراض، وٰهؤالء املرىض ال ينتفعون 
باألغذية الفطرّية، بل حيتاجون إىل عالج  وأدوية  تناسب مزاجهم، وكٰذلك 

طرته يف بعض املعارف ال يستعمل معه األدلّة من اكن به سفسطٌة ومرضت ف
انلظرّية، بل يستعمل معه نوٌع من العالج واألدوية، فقد تكون احلدود 
واألدلّة اليّت حتوجه إىل انلظر والفكر إذا تصّورها مقّدمًة مّما يزيل سفسطته، 
وحتوجه إىل االعرتاف باحلّق، وٰهذا بمزنلة من يغلط يف احلساب واحلساب ال 

مل وجهني، وقد يكون غلطه ظاهًرا وهو ال يعرفه، أو ال يعرتف به، حيت
 .(1)فيسلك معه طريٌق طويٌل يعرف بها احلّق 

والعجيب من ابن تيمية أنّه يعرتف بأصل الواقعّية وينف السفسطة ويسلّم 
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بن آدم، ولٰكن  ّك بقضّية )أّن هناك واقعّيًة ما( ويعّدها بدهّيًة ومقبولًة عند 
فإّن كون »أخرى يعتقد بنسبّية ابلدهّيات وإضافّيتها! يقول: من جهة  

ليس وصًفا الزًما هلا جيب استواء مجيع انلاس فيه،  ةً القضّية بدهّيًة أو نظريّ 
بل هو أمٌر نسبٌّ إضايفٌّ حبسب حال علم انلاس بها، فمن علمها بال ديلل  

 .(1)«نت نظرّية هلاكنت بدهّيًة هل، ومن احتاج إىل نظر  واستدالل  بديلل  اك
وٰهذا تناقٌض واضٌح يف الكمه؛ ألنه يعرتف بقضّية  بدهّية  مشرتكة  بني ّك 

 انلاس، وليست نسبّيًة إضافّيًة، ويه قضّية )أّن هناك واقعّيًة ما(.

 تعريف العلمـ  3

بل يرفضها رفًضا  ،الفكر السلّف ال يعتقد بالسفسطة بعد أن عرفنا أنّ 
ة معرفة الواقع ، يصل ادلور إىل كيفيّ واقع اخلارجّ ويعتقد بال ،شديًدا

أن نعّرف حقيقة "العلم"  والعلم به، من هنا ينبيغ نلا قبل ّك يشء   اخلارجّ 
ابن تيمية. وال خيىف ىلع اخلبري باألحباث املتعلّقة  ةً ة وخاّص من منظار السلفيّ 
 تعريف العلم من املباحث الرئيسة فيها.   بنظرّية املعرفة أنّ 

حيث يعتقد ابن تيمية بأّن هناك اختالفًا وتنازاًع بني العلماء حول 
تعريف مفهوم )العلم(، فمنهم من يسّوغ تعريفه، ومنهم من يذهب اىل 
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إمتناع تعريفه، فاذّلين جيّوزون تعريف العلم يذكرون عّدة تعاريف هل، 
ىلع « لوماعتقاد املع»، أو «العلم هو معرفة املعلوم ىلع ما هو به»أّن  ويه:

ـًا»رأي املعزتلة، أو   .(1)، وحنو ٰذلك«العلم ما أوجب ملن قام به أن يكون اعمل
ه يمكن أن يُعرتض ىلع ٰهذه احلدود واتلعريفات ثّم يذكر ابن تيمية بأنّ 

املعلوم مشتقٌّ من العلم، ومعرفة  باالعرتاضات املشهورة، مثل أن يقال:
، فلو عرف املشتّق باملشتّق منه لزم املشتّق متوّقفٌة ىلع معرفة املشتّق منه

 .(2)ادلور، أو يقال العلم هو املعرفة، وٰهذا حدٌّ لفظيٌّ 
أو يقال يف العلم: إّن غري العلم ال يعرف إاّل بالعلم، فلو عرف العلم 

، وٰذلك العلم   نفسهبغريه لزم ادلور، أو يقال: تصّور العلم ال حيصل إاّل بعلم 
ر العلم ىلع غريه لزم ادلور، أو يقال يف ّقف تصوّ موقوٌف ىلع العلم، فلو تو

تعريف العلم واخلرب واألمر: إّن ك أحد  يعلم جوعه وشبعه، ويعلم أنّه اعلٌم 
بذاك، والعلم باملرّكب مسبوٌق بالعلم باملفرد، إذن ّك أحد  يعلم العلم، 

 . (3)فيكون تصّوره بدهيًّا
)العلم(، يعتقد ابن تيمية  ومن بني ٰهذه الزنااعت واخلالفات يف تعريف
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العلم هو معرفة » جبواز تعريف العلم، ويبدو أنّه خيتار ٰهذا اتلعريف:
، وينسبه اىل نّظار املسلمني، وحياول أن يدفع (1)«املعلوم ىلع ما هو به

وقول القائل: "إّن غري العلم ال يعرف »شبهات املانعني من اتلعريف ويقول: 
بغريه لزم ادلور"، إن أراد به أّن املعلوم ال يعرف  إاّل بالعلم، فلو عرف العلم

، لٰكّن العلم ال يعرف بغري العلم، بل يُعرف العلم املطلق  إاّل بعلمه فٰهذا حقٌّ
، فلفظ العلم يف إحدى املقّدمتني ليس معناه معىن العلم أو العاّم بعلم  معنيَّ  

م ال يعرف إاّل بالعلم" يف املقّدمة األخرى، فيلزم ادلور، إذ قول القائل: "العل
معناه أّن ّك معلوم  ال يعرف إاّل بالعلم. بعبارة  أخرى أّن املعرَّف املحدود 

، بل هو العلم اللّكّ، والعلم اللّكّ يُعلم بعلم  ليس هو علًما بمعلوم  معنيَّ  
، وال منافاة يف ٰذلك كما خيرب عن اخلرب خبرب ، فيخرب عن اخلرب  جزيئٍّ مقّيد 

 .(2)« خاصٍّ ق أو العاّم خبرب  معنيَّ  املطل
لٰكن احلّق بالنسبة إىل تعريف "العلم"، هو أّن مفهوم العلم من املفاهيم 
الواضحة وابليّنة اليّت ال حيتاج إىل اتلعريف، ولّك من يراجع نفسه يرى أّن 

ثّم ظهرت وانكشفت دليه، فالعلم هو  ،بعض األمور اكنت اغئبًًة عن ذهنه
كشاف، واجلهل هو الغيبوبة واالختفاء، إذن اتلعريف احلقييّق الظهور واالن
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للعلم ممتنٌع؛ إذ يستلزم ادلور؛ ألّن تعريف العلم ال يمكن إاّل باملعلوم، 
واملعلوم متوّقٌف ىلع تعريف العلم، وٰهذا يستلزم ادلور، وحماولة ابن تيمية 

العلم املطلق أو  دلفع إشاكل ادلور حماولٌة فاشلٌة؛ ألنّه يقول بإماكن تعريف
 أيًضا نوٌع من ، ولٰكن ال خيىف أّن العلم اجلزيّئ واملعنيَّ العاّم بعلم  جزيئٍّ معنيَّ  

 العلم ومصداٌق هل، فيستلزم تعريف العلم بالعلم وهو دوٌر ممتنٌع.
إّن اتلصّورات غري »والعجيب من ابن تيمية أنّه يرّد ىلع املنطقّيني قوهلم: 

إّن األمم مجيعهم من أهل العلم »، ويقول: « باحلدّ ابلدهّية ال تنال إاّل 
واملقاالت وأهل العمل والصنااعت يعرفون األمور اليّت حيتاجون إىل 
معرفتها، وحيّققون ما يعانونه من العلوم واألعمال من غري تكلّم  حبدٍّ 
، وال جند أحًدا من أئّمة العلوم يتلكّم بٰهذه احلدود، ال أئّمة الفقه و ال منطيقٍّ

انلحو وال الطّب وال احلساب وال أهل الصنااعت، مع أنّهم يتصّورون 
 .(1)«مفردات علمهم، َفُعِلَم استغناء اتلصّور عن ٰهذه احلدود

وال يتوّقف ابن تيمية عند ٰهذا احلّد، بل يستدّل ىلع أّن تعريف 
اتلصّورات واملفردات ممتنٌع، ومع ٰذلك نراه يعّرف مفردة العلم ويدفع 

 هات حول تعريفه! يقول: الشب
إّن اتلصّورات املفردة يمتنع أن تكون مطلوبًة، فيمتنع أن تطلب باحلّد؛ »
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وٰذلك ألّن اذلهن إّما أن يكون شاعًرا بها، وإّما أن ال يكون شاعًرا بها، فإن 
اكن شاعًرا بها امتنع طلب الشعور وحصوهل؛ ألّن حتصيل احلاصل ممتنٌع، 

عور وتكّرره أو قّوته؛ وإن لم يكن شاعًرا بها، امتنع وإنّما قد يطلب دوام الش
 .(1)«من انلفس طلب ما ال تشعر به، فإّن الطلب والقصد مسبوٌق بالشعور

فاستدالل ابن تيمية ىلع بطالن اتلعريف للتصّورات املفردة باطٌل 
ومردوٌد، إذ املحدود واملعرَّف جيب أن يكون معلوًما من جهة وجمهواًل من 

واملجهول، ال اجلانب  ، واتلعريف يكشف نلا اجلانب اخلفّ جهة  أخرى
الظاهر واملنكشف، فليس حتصياًل للحاصل، نعم إذا اكن املعرَّف معلوًما 
من مجيع اجلهات أو جمهواًل من مجيع اجلهات اكن الكمه صائبًا، لٰكن يف ّك 

، فغرض اتلعريف تعريف هناك جهة خفاء  وجهالة   ، وجهة ظهور  وانكشاف 
 هو كشف جهة اخلفاء واجلهالة.

أّن مجيع علوم بن آدم العقلّية املحضة يه من »ّن ابن تيمية يعتقد إ ثمّ 
ه يستدّل ىلع امتناع تعريف اتلصّورات املفردة ، ولٰكنّ (2)«قياس اتلمثيل

فهل  ،باستحالة حتصيل احلاصل، وبديلل  يدور مدار انلف واإلثبات
!اتلمثيل؟ الّك دون أاالستدالل املذكور من باب قياس   دىن ريب 
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حقيقة  وكٰذلك يعتقد ابن تيمية أّن فائدة اتلعريف واحلّد ليست بيان
إّن »اليشء وتصويره، بل فائدته يه اتلميزي بني املحدود وغريه من املفاهيم: 

فائدة احلدود اتلميزي ال اتلصوير، وإذا اكن املطلوب اتلميزي فإنّما ذاك باملمزّي 
ك؛ وألنّه لكّما اكن أوجز وأمجع وأخّص اكن أحسن، فقط دون املشرت

 .(1)«اكألسماء، فليس احلّد يف احلقيقة إاّل اسًما من األسماء أو اسمني أو ثالثةً 
وبناًء ىلع ٰهذا املعيار نقول: إذا اكنت فائدة اتلعريف يه تميزي املعرَّف 

جب تمزّي ال يو« معرفة املعلوم ىلع ما هو به»عن غريه، فتعريف العلم بـ 
، وتعريٌف بأمر  مشرتك  من  العلم عن غريه؛ ألنه تعريٌف دوريٌّ من جهة 

 جهة  أخرى.

 الفرق بني العلم واحلكمة عند ابن تيمية 

، أال ويه أّن هناك فرقًا بني مفهوم  وينبيغ اإلشارة هنا إىل نقطة  مهّمة 
حلكمة اسٌم )العلم( و)احلكمة( من وجهة نظر ابن تيمية، فإنّه يعتقد بأّن ا

. فّك أّمة  هلا حكمٌة حبسب علمها ودينها،  جيمع العلم والعمل به يف ّك أّمة 
فاهلند هلم حكمٌة مع أنّهم مرشكون كّفاٌر، والعرب قبل اإلسالم اكنت هلم 
حكمٌة واكن فيهم حكماء العرب مع كونهم مرشكني يعبدون األوثان، 
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ّك طائفة  هم أفضل تلك فكٰذلك ايلونان هلم حكمٌة كحكمتهم. وحكماء 
الطائفة علًما وعماًل، لٰكن ال يلزم من ٰذلك أن يكونوا ممدوحني عند اهلل 
وعند رسوهل، فإّن املمدوح عند اهلل وعند رسوهل ال يكون قّط إاّل من 
املؤمنني املسلمني اذّلين آمنوا باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وابلعث بعد 

رشكوا به شيًئا، ولم يكّذبوا نبيًّا من أنبيائه وال املوت، وعبدوا اهلل وحده ولم ي
 .(1)كتابًا من كتبه

: األّول إّما أن يعرف احلّق  ويقّسم ابن تيمية اإلنسان إىل ثالثة أنواع 
ويعمل به، أو أن يعرفه وال يعمل به، واثلالث: أن جيحده، فأفضلها أن 

لفه فال توافقه ىلع يعرف احلّق ويعمل به. واثلاين: أن يعرفه لٰكّن نفسه ختا
العمل به. واثلالث: من ال يعرفه بل يعارضه، فصاحب احلال األّول هو اذّلي 
يوصف باحلكمة، فإّن احلكمة يه اإلملام باحلّق والعمل به، فانلوع األكمل 
من انلاس من يعرف احلّق ويعمل به فيوسم باحلكمة. واثلاين: من يعرف احلّق 

باملوعظة احلسنة، فٰهذان هما الطريقان  لٰكن ختالفه نفسه، فٰهذا يوعظ
احلكمة واملوعظة، واعّمة انلاس حيتاجون إىل ٰهذا وٰهذا، فإّن انلفس هلا 
أهواٌء تدعوها إىل خمالفة احلّق وإن عرفته، فانلاس حيتاجون إىل املوعظة 
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  .(1)احلسنة وإىل احلكمة؛ فال بّد من ادلعوة بٰهذا وٰهذا
ورد ىلع تعريف العلم يرد ىلع تعريف احلكمة؛ ومثل ٰهذا اإلشاكل اذّلي أ

ألّن ابن تيمية استدّل ىلع استحالة تعريف املفردات واتلصورات، ولٰكن مع 
ٰذلك عندما يصل إىل تعريف العلم واحلكمة ينىس ادليلل اذّلي أقامه ىلع 
استحالة تعريف املفاهيم واتلصّورات، ويعّرفهما تعريًفا منطقيًّا، وٰهذا هو 

 .ٰهذا من جهة   ،ض ابلنّي اتلناق
من جهة  أخرى فإّن ٰهذا اتلقسيم اذّلي ذكره ابن تيمية وفّرق فيه بني 
العارف باحلّق والعامل به تقسيٌم منطيقٌّ يشتمل ىلع السلب واإلجياب، وهو 
تقسيم القضّية املنفصلة إىل منفصلة  حقيقّية  ومنفصلة  مانعة اجلمع 

يفيت بتجهيل املنطقّيني وتفسيقهم  ومنفصلة  مانعة اخللّو، ومع ٰذلك
 !(2)وتكفريهم وتسفيه آرائهم

وٰهذه اتلناقضات اليّت يتعامل بها ابن تيمية يف تطبيق القواعد املنطقّية 
 والعقلّية تدّل ىلع شيئني: 

 األول: أّن ٰهذه القواعد أموٌر فطرّيٌة ارتكازّيٌة ال مفّر منها وال حميص.
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ي اىل الوقوع يف ّناه مسبًقا، وهو ما يؤدّ : عدم استحضاره ما تباثلاين 
 اتلناقضات.

 إنكار تقسيم العلم إلى التصّور والتصديقـ  4

يرى ابن تيمية أّن تقسيم العلم إىل اتلصّور واتلصديق تقسيٌم باطٌل، 
 وُيرجع اتلصّور إىل اتلصديق، فالعلم عنده منحرٌص يف اتلصديقات:

، وإّن اتلصّور إّن قوهلم ]أي املنطقّيني[: العلم ين» قسم إىل تصّور  وتصديق 
وهو اتلصّور الساذج العاري عن مجيع القيود اثلبوتّية والسلبّية الكٌم باطٌل؛ 
فإّن ّك ما عّري عن ّك قيد  ثبويتٍّ وسلبٍّ يكون خاطًرا من اخلواطر، ليس 
هو علًما أصاًل بيشء  من األشياء؛ فإّن من خطر بقلبه يشٌء من األشياء ولم 

طر بقلبه صفٌة ال ثبوتّيٌة وال سلبّيٌة لم يكن قد علم شيئًا. وإذا قيل: خت
)اإلنسان حيواٌن(، و)العالم خملوٌق(، وحنو ٰذلك، فهنا قد تصّور إنسانًا علم 
أنّه موجوٌد لم يتصّور شيئًا تصّوًرا ساذًجا ال نف فيه وال إثبات، بل تصّور 

 َ م قد تصّور وجوده، وإذا تصّور حبر وجوده وغري ٰذلك من صفاته، وكٰذلك العال
، فإن لم يتصّور مع ٰهذا عدمه يف اخلارج وال امتناعه، وال  زئبق  وجبل ياقوت 
يشء من األشياء اكن ٰهذا خيااًل من اخلياالت، ووسواًسا من الوساوس ليس 
، فإن تصّور مع ٰذلك عدمه يف اخلارج اكن قد تصّور  ٰهذا من العلم يف يشء 
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 .(1)«ا بالعدم لم يكن تصّوره خايلًا من مجيع القيودتصّوًرا مقّيدً 
فإن قلت: فما اتلصّور املقابل للتصديق »ثّم يذكر ابن تيمية إشاكاًل: 

املرشوط فيه؟ قيل: هو اتلصّور اخلايل عن معرفة ٰذلك اتلصديق، ليس هو 
أو اخلايل عن مجيع القيود السلبّية واثلبوتّية، فإذا اكن يشّك هل انلبيذ حراٌم 

، فهو  ال؟ فقد تصّور انلبيذ وتصّور احلرام، ولكٌّ من اتلصّورين متصّوٌر بقيود 
يعلم أّن انلبيذ رشاٌب، وأنّه موجوٌد، وأنّه يرشب، وأنّه يسكر، وغري ٰذلك من 
صفاته، لٰكن لم يعلم أنّه حراٌم، فليس من رشط اتلصّور املرشوط يف 

، بل أن يكون  اتلصديق أن يكون ساذًجا خايلًا عن ّك قيد   ثبويتٍّ وسلبٍّ
خايلًا عن اتلقييد بٰذلك اتلصديق، وقول القائل: )اتلصديق مسبوٌق 
باتلصّور( مثل قوهل: )القول مسبوٌق بالعلم(، فليس ألحد  أن يتلكّم بما ال 
يعلم، كٰذلك ال يصدق وال يكذب ملا ال يتصّوره، وحينئذ  فاتلصّور اتلاّم 

 .(2)«انلاقص حيتاج معه إىل ديلل  يثبت هل حكمٌ مستلزٌم للتصديق واتلصّور 
فإّن ّك ما عّري عن ّك »ذكره ابن تيمية يف ٰهذه العبارة:  ويالحظ ىلع ما

قيد  ثبويتٍّ وسلبٍّ يكون خاطًرا من اخلواطر، ليس هو علًما أصاًل بيشء  من 
ق ىلع فإنّه ارتكب مغالطة االشرتاك اللفظّي، فإّن لفظ )العلم( يطل«. األشياء
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ثالثة معاين: تارًة يُطلق العلم ىلع مطلق اتلصديق املطابق للواقع، وتارًة 
أخرى يطلق ىلع اتلصديق املطابق للواقع ايلقيّن، ويستعمل مّرًة ثاثلًة 
لدلاللة ىلع اتلصّور البسيط اذّلي زعمه ابن تيمية خاطًرا من اخلواطر. نعم 

ّد علًما أيًضا؛ ألّن نفس ٰهذا اخلاطر من اخلواطر إذا جتّرد عن احلكم يُع
اخلطور يكشف نلا شيئًا من األشياء. فالقول بأّن اتلصّور الساذج واملعّرى 

.  عن ّك قيد  ليس علًما بيشء  من األشياء أصاًل، قوٌل باطٌل بال ديلل 
أّن العلم إّما تصّوٌر فقط، أي  -كما ذكر املناطقة  -لٰكّن احلّق يف املقام 

عه، ويقال هل اتلصّور الساذج، كتصّور اإلنسان من غري تصّوٌر ال حكم م
؛ وإّما تصّوٌر معه حكٌم، ويقال للمجموع تصديٌق،  حكم  عليه بنف  أو إثبات 
"، فقد  فإذا قلنا ىلع سبيل املثال: "اإلنسان اكتٌب" أو "ليس اإلنسان بكاتب 

اإلجياب، أو أسندنا الاكتب إىل اإلنسان وأوقعنا نسبة ثبوت الكتابة إيله وهو 
رفعنا نسبة ثبوت الكتابة عنه وهو السلب. فال بّد هنا أن يُدرَك أّواًل اإلنسان 

، ثّم وقوع تلك النسبة أو ثّم مفهوم الاكتب، ثّم ثبوت الكتابة إىل اإلنسان
اإلنسان هو تصّور املحكوم عليه، وإدراك الاكتب هو عدم وقوعها، فإدراك 

ة، ثبوت الكتابة إيله، تصّور النسبة احلُكميّ تصّور املحكوم به، وإدراك نسبة 
بمعىن إدراك أّن النسبة واقعٌة أو ليست  -وإدراك وقوع النسبة أو ال وقوعها 

هو احلكم. رّبما حيصل إدراك النسبة احلكمّية دون احلكم ملن  -بواقعة  
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، فإدراك (1)شّكك يف النسبة. لٰكّن اتلصديق ال حيصل ما لم حيصل احلكم
لنسبة للواقع يستلزم حكم انلفس وإذاعنها وتصديقها، فاحلكم هو مطابقة ا

 .(2)تصديق مطابقة القضّية للواقع
إن اكن معه  إذن العلم إّما تصّوٌر إن اكن إدرااًك ساذًجا، وإّما تصديٌق 

، أي العلم إّما إدراٌك حيصل مع احلكم فهو تصديٌق أو  حكٌم بنف  أو إثبات 
 .(3)هو تصّورٌ إدراٌك ال حيصل مع احلكم ف

 البدهّيات عند السلفّية ـ 5

بعد تقسيم العلم إىل اتلصّور واتلصديق، قّسم املنطقّيون ّك واحد  منهما 
إىل ابلديّه وانلظرّي، فاملعرفة ابلدهّية يه اليّت ال حتتاج يف حصوهلا إىل 

كتصّور "الوجود" و"اليشء" أو كتصديق "أّن الّك أعظم من  ،انلظر والفكر
". وأّما املعرفة انلظرّية فيه الّيت حتتاج يف حصوهلا إىل انلظر واتلأّمل، اجلزء

. وبما أّن ابن تيمية 4كتصّور حقيقة الروح، واتلصديق "بأّن العالم حادٌث"
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يُرِجع اتلصّورات إىل اتلصديقات فهو يعتقد باتلصديقات ابلدهّية، واجلدير 
 ابلدهّيات، فجميع األمور باذلكر أّن ابن تيمية يساوي بني الفطرّيات وبني

الفطرّية عنده يعّد من ابلدهّيات وال عكس، وقد ذكر ابن تيمية عّدة 
 خصائص ومزيات  للعلم واتلصديق ابلديّه:

اتلصديق ابلديّه هو ما يكون أطراف القضّية من املوضوع واملحمول أ ـ 
واضحة وبيّنة والحتتاج إىل واسطة للتصديق به، فال يتوّقف اتلصديق 

 .(1)باملعلوم ابلديّه ىلع وسط  يكون بينهما، وٰهذا الوسط هو احلّد األوسط
فحَسب ٰهذه اخلصوصّية تُعّد "األويّلات" من ابلدهّيات ويه القضايا الّيت 

نها يوجبها العقل الرصيح نلفس تصّور أجزاء القضّية، ال لسبب خارج ع
بٰهذا اتلعريف  وقد اعرتف ابن تيمية .(2)كقضية "الّك أعظم من اجلزء"

، وانلظرّيات ما يفتقر إىل »لألّويّلات قائاًل:  إّن األّويّلات ما ال يفتقر إىل ديلل 
، وٰهذا الكٌم صحيٌح مّتفٌق عليه  .(3)«ديلل 

العلم ابلديّه أو الرضورّي هو العلم اذّلي يلزم نفَس العبد لزوًما ال ب ـ 
إىل أنّه يعجز عن دفعه عن يمكنه االنفاكك عنه، فالَمرجع يف كونه رضوريًّا 

                                                        

 89الرّد ىلع املنطقيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .214، ص 1شارات واتلنبيهات، ج اإل، ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل (2)

 .427و 417الرّد ىلع املنطقّيني، ص احلليم، أمحد بن عبد ابن تيمية،  (3)
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، فإذا لم يمكن اإلنسان أن يدفع ٰهذه القضايا عن نفسه، وال يقاوم (1)نفسه
 .(2)نفسه يف دفعها، تبنّي أنّها رضورّيةٌ 

يمزّي ابن تيمية بني املعقوالت الصحيحة ادلقيقة واخلفّية، ويه الّيت  ـجـ 
، وبني املعقوال ت الرّصحية اليّت يه معلومٌة تُرّد إىل معقوالت  بدهّية  أّويّلة 

بفطرة اهلل اليّت فطر انلاس عليها، مثل كون اجلسم الواحد ال يكون يف 
ماكنني يف وقت  واحد  مًعا. فابلدهّيات األّويّلة عنده يه مرجع العقلّيات 

 . (3)اخلفّية، وابلدهّيات الفطرّية يه ما فُطر عليها انلاس
ّويّلة اليّت جيعلها اهلل بناًء ىلع الفكر السلّف فأّن اد ـ 

َ
بلدهّيات والعلوم األ

نٌة، وال يشء من العلوم اللكّّية تُعّد يف انلفوس يه علوٌم جزئّيٌة حمسوسٌة معيَّ 
ّويّلة الّيت » من ابلدهّيات، يقول ابن تيمية:

َ
إّن ابلدهّيات يه العلوم األ
لعلم بأّن جيعلها اهلل يف انّلفوس ابتداًء بال واسطة  مثل احلساب، ويه اك

 موجود  يف اخلارج مثل الواحد نصف االثنني فإنّها ال تفيد العلم بيشء  معنيَّ  
شياء املساوية ليشء  

َ
 احلكم ىلع العدد املطلق واملقدار املطلق، واكلعلم بأّن األ

واحد  يه متساويٌة يف أنفسها؛ فإنَّك إذا حكمت ىلع موجود يف اخلارج لم 

                                                        

 .44، ص 4؛ ج 77، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

  106، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .397، ص 4 اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، جأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)
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 . (1)«العقل يكن إاّل بواسطة احلّس، مثل
يعتقد الفكر السلّف أّن العلوم اجلزئّية واحلّسّية أشّد بداهًة من  ـهـ 

اللكّّيات وأقرب إىل الفطرة، وال تتوّقف القضايا احلّسّية ىلع القضايا ابلدهّية 
اللكّّية، مثل امتناع اجتماع انلقيضني وارتفاعهما كما يزعمه املنطقّيون، 

 جال:يقول ابن تيمية يف ٰهذا امل
قد يكون علم اإلنسان باحلكم يف أعيانها املشّخصة اجلزئّية أبده للعقل »

نات موقوفًة ىلع تلك القضايا من احلكم اللّكّ، وال تكون معرفته حبكم املعيَّ 
اللكّّيات؛ ولٰهذا اكن علم اإلنسان أنّه هو لم حُيدث نفسه، ال يتوّقف ىلع 

ىلع أّن ّك حادث  لم حيدث نفسه،  علمه بأّن ّك إنسان  لم حيدث نفسه، وال
نة صادقٌة، والعلم بل ٰهذه القضايا العاّمة اللكّّية صادقٌة، وتلك القضّية املعيَّ 

بها فطريٌّ رضوريٌّ ال حيتاج أن يستدّل عليه، وإن اكن قد يمكن االستدالل 
طة نات بالقضّية اللكّّية، ويستفاد العلم بالقضّية اللكّّية بواسىلع بعض املعيَّ 

نات، لٰكّن املقصود أّن ٰهذا االستدالل ليس رشًطا يف العلم، بل العلم باملعيَّ 
نات نات قد يعلم كما تعلم اللكّّيات وأعظم، بل قد جيزم باملعيَّ العلم باملعيَّ 

 .(2)«من ال جيزم باللكّّيات

                                                        

 71، ص 9جمموع الفتاوى، جأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .120، ص 3درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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العلوم ابلدهّية يه َمرجع العلوم الكسبّية وانلظرّية، فال بّد أن ترّد و ـ 
، وبعبارة  أخرى فإّن (1)رّيات إىل ابلدهّيات وإاّل يلزم ادلور والتسلسلانلظ

، وقد  ك ديلل  ال بّد أن ينتيه إىل مقّدمات  بيّنة  بنفسها، قد تسّم بدهّيات 
، وقد يقال: يه معلومٌة بأنفسها ، وقد تسّم أّويّلات  . ٰهذه 2تسّم رضورّيات 

ة  أخرى، فإّن انلتيجة إذا افتقرت إىل ابلدهّيات ال حتتاج إىل مقّدمات  بدهيّ 
مقّدمتني فال بّد أن ينتيه األمر إىل مقّدمتني تُعلمان بدون مقّدمتني، وإاّل 

 .(3)لزم ادلور أو التسلسل
ويستدل ابن تيمية ىلع لزوم ارجاع العلوم انلظرّية والكسبّية إىل العلوم 

، وهو أّن اإلنسان  علٌم وإحساٌس، وهل عمٌل بل ولّك يحٍّ هل  -ابلدهّية بديلل 
علمه ال جيوز أن يكون لكّه نظريًّا استداليلًّا يقف ىلع ادليلل، بل ال  -وإرادٌة 

؛ ألنّه لو وقف ّك علم  ىلع علم  آخر للزم ادلور أو  بّد هل من علم  بديهٍّ أّويلٍّ
، فاألّول إن توّقف ىلع  التسلسل، فإنّه إذا توّقف العلم اثلاين ىلع علم  أّول 
ٰذلك اثلاين حبيث ال يكون إاّل بعده لزم ادلور، وإن توّقف ىلع يشء  قبل ٰذلك 
األّول لزم التسلسل، فال بّد من علم  أّول  حيصل ابتداًء بال علم  قبله وال 

                                                        

 .44، ص 4جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .651، ص 2انلبّوات، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .362و 361الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ..................................................... 84

، وٰذلك علم بده انلفس وابتدئ فيها، وهو أّوٌل،  ديلل  وال حّجة  وال مقّدمة 
 .(1)ما تضطّر انلفس إيله فيسّم رضوريًّا فيسّم بدهيًّا وأّويلًّا، وهو من نوع

وٰهذا االستدالل يف إرجاع املعارف انلظرّية الكسبّية إىل املعارف ابلدهّية 
هو اذّلي رّصح بها املنطقّيون، يقول اخلواجة نصري ادلين الطويّس يف ٰهذا 

، وإاّل لتسلسل أو دار، »املجال:  ال يمكن أن يكون ّك قضّية  مطلوبة  حبّجة 
فال بّد من االنتهاء إىل قضايا ليس من شأنها أن تكون مطلوبًة، بل يه 

 . (2)«املبادئ للمطالب
يعتقد ابن تيمية بأّن كون العلم بدهيًّا أو نظريًّا هو من األمور النسبّية ز ـ 

اإلضافّية، مثل كون القضّية يقينّيًة أو ظّنّيًة، إذ قد يتيّقن زيٌد ما يظّنه 
يٌد من املعاين ما ال يعرفه غريه إاّل بانلظر، وقد يكون عمٌرو، وقد يبده ز

حّسيًّا لزيد  من العلوم ما هو خربيٌّ عند عمر و، وإن اكن كثرٌي من انلاس 
 رضوريًّا أو كسبيًّا أو بدهيًّا أو نظريًّا من األمور حيسب أّن كون العلم املعنيَّ 

ٌط عظيٌم وهو خمالٌف الالزمة هل، حبيث يشرتك يف ٰذلك مجيع انلاس، وٰهذا غل
 . (3)للواقع

                                                        

 .148، ص 2االستقامة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .229، ص 1اإلشارات واتلنبيهات، ج احلسني بن عبد اهلل، ابن سينا،  (2)

 .14و 13الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)
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ويرّصح ابن تيمية بأّن كون القضّية بدهّيًة أو نظرّية ليس وصًفا الزًما هلا 
جيب استواء مجيع انلاس فيه، بل هو أمٌر نسبٌّ إضايفٌّ حبسب حال علم 
انلاس بها، فمن َعِلَمَها بال ديلل  اكنت بدهّيًة هل، ومن احتاج إىل نظر  

 .(1)ل  اكنت نظرّية هلواستدالل  بديل
وبعبارة  أخرى إّن بداهة العلم وعدمها ختتلف باختالف جودة األذهان  

يف اذلاكء وابلالدة، فإّن انلاس يتفاوتون يف قوى األذهان أعظم مّما يتفاوتون 
ا  يف قوى األبدان، فمن انلاس من يتصّور الطرفني من القضّية تصّوًرا تامًّ

يث تّتضح بٰذلك اتلصّور اتلاّم اللوازُم اليّت ال تتبنّي بسعة  وجودة  متمزّية ، حب
ا  ، يقول ابن تيمية يف ٰهذا املجال:(2)لغريه اذّلي لم يتصّور الطرفني تصّوًرا تامًّ

وكون اليشء بيّنًا وغري بنّي  نسبٌة وإضافٌة بني املعلوم واإلنسان العالم، »
ا ال يتبنّي لعمر و؛ فإّن وٰهذا خيتلف فيه أحوال انلاس، فقد يتبنّي لزيد  م

أسباب العلم وقّوة الشعور وجودة األذهان متفاوتٌة، فال يلزم إذا تبنّي إلنسان  
ثبوت بعض الصفات أو لزومها أو اتّصاف املوصوف بها أن يتبنّي ٰذلك لّك 

، وال يلزم إذا خف ىلع بعض انلاس أن يكون خفيًّ   .(3)«ا ىلع ّك أحد  أحد 

                                                        

 .363و 329و 328املصدر السابق، ص  (1)

 .89و 88املصدر السابق، ص  (2)

ّن األّويّلات ما ال إ»، ويقول ابن تيمية ىف موضع  آخر: 400و 399املصدر السابق، ص  (3)
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 نسبّيةٌ  ونظرّيتها بداهتها يف العلوم) -أعىن –اعء ولٰكّن ٰهذا االدّ 
، وغري باطٌل  بإطالقه( وإضافّيةٌ   ختتلف انلاس أذهان أنّ  شّك  ال نعم صحيح 
 فمن بينهما، والنسبة واملحمول املوضوع من القضّية طريف إدراك إىل بالنسبة
، خاّصة   بسعة   القضّية أطراف يتصّور حبيث وفطنة   بذاكء   حيظى من انلاس

، فهو يتصّور القضّية تصّوًرا بطيًئا  ومن انلاس من هو بليٌد غري ذيكٍّ وال فطن 
ناقًصا، ولٰكن ليس ٰهذا اتلميزي بني أذهان انلاس يف ّك ابلدهّيات، بل هناك 
بدهّياٌت واضحٌة وبيّنٌة يشرتك فيه مجيع انلاس، ويه األّويّلات مثل قضّية 

ول  حيتاج اىل العلّة( أو )اجتماع )الّك أعظم من اجلزء( أو )ّك معل
انلقيضني ممتنٌع(، فٰهذه القضايا تعّد احلجر األساس لّك املعارف البرشّية، 
ويه اليّت تدركها أذهان انلاس ذكّيها وبليدها، رسيعها وبطيئها، اعملها 

 وجاهلها. يقول اخلواجة نصري ادلين الطويّس يف ٰهذا املجال: 
جلّية اتلصّور، جلّية االرتباط، فهو واضٌح فإن اكنت أجزاء القضّية »

                                                                                                                                  

، وهذا الكٌم صحيٌح مّتفٌق عليه ال حيتاج إىل  ، وانلظرّيات ما يفتقر إىل ديلل  يفتقر إىل ديلل 
ولٰكّن ٰهذا يوجب كون القضّية أّويّلًة ونظرّيًة هو من األمور اإلضافّية، فقد ما ذكروه، 

تكون بدهّيًة لزيد  نظرّية لعمر و؛ باعتبار تمام اتلصّور، فمَت تصّور اليشء تصّوًرا أتّم من 
تصّور غريه، تصّور من لوازمه ما لم يتصّوره ذو اتلصّور انلاقص، فلم حيتج يف معرفته بتلك 

، واحتاج صاحب اتلصّور انلاقص إىل وس اللوازم ]الرّد ىلع املنطقّيني، ص « ط  إىل وسط 
 [.427و 417
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للّك، وإن لم يكن كٰذلك فهو واضٌح ملن تكون جلّيٌة عنده، غري واضح  
لغريه، وإذا توّقف العقل يف احلكم األّويّل بعد تصّور األجزاء فهو إّما نلقصان 
 الغريزة، كما يكون للبُلْه والصبيان، وإّما تلدليس الفطرة بالعقائد املضاّدة

 .(1)«لألّويّلات، كما يكون بلعض العواّم واجلّهال
والعجيب من ابن تيمية أنه يعّد املحسوسات واملتواترات من ابلدهّيات، 

بعض احلّسّيات قد » ومع ٰذلك يرّصح بأنّها مشرتكٌة بني ّك بن آدم! فيقول:
تكون مشرتكًة بني انلاس، اكشرتاكهم يف رؤية الشمس والقمر والكواكب، 

 من ٰذلك اشرتاك أهل ابلدل الواحد يف رؤية ما عندهم من جبل  وجامع  وأخّص 
ونهر  وغري ٰذلك من األمور املخلوقة واملصنوعة، وكٰذلك األمور املعلومة 
باتلواتر واتلجارب قد يشرتك فيها اعّمة انلاس، اكشرتاك انلاس يف العلم 

ود ابلحر وأكرثهم بوجود مّكة وحنوها من ابلالد املشهورة، واشرتاكهم يف وج
، واّداعئهم انلبّوة  ما رآه، واشرتاكهم يف العلم بوجود موىس وعيىس وحمّمد 
وحنو ٰذلك، فإّن ٰهؤالء قد تواتر خربهم إىل اعّمة بن آدم، وإّن قدر من لم 

 .(2)«يبلغه أخبارهم فهم يف أطراف املعمورة ال يف الوسط
دهّيات أموٌر نسبّيٌة إضافّيٌة، ّن ابلإوٰهذا تناقٌض واضٌح يف الكمه، إذ يقول 

                                                        

 .215، ص 1اإلشارات واتلنبيهات، ج  احلسني بن عبد اهلل، ابن سينا،( 1)

 .92الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ولٰكنه يعّد املحسوسات واملتواترات ابلدهّية من األمور املطلقة املشرتكة بني 
 اعّمة بن آدم!
"، فإّن نفس وإضافّيةٌ  العلوم يف بداهتها ونظريتها نسبّيةٌ "ّن: إفلو قلنا 
! فيه ة من مصاديق العلوم، فتكون نسبّيًة إضافّيًة غري مطلقة  ٰهذه القضيّ 

 تناقض نفسها.
وذلا فقد خلط ابن تيمية بني ما يكون بدهيًّا وبني ما يكون معلوًما 
لإلنسان، بمعىن أّن اختالف انلاس يف العلم ال يدّل ىلع نسبّية ابلداهة، فقد 
، ولٰكّنه بديهٌّ يف الواقع، مثل أّن يف الشارع  يكون اليشء غري معلوم  ألحد 

ما حدث يف الشارع، ولٰكّنه بديهٌّ يف الواقع؛ ألّن كذا، مع أّن فالنًا ال يعلم 
العلم به ال حيصل إاّل عن طريق املشاهدة. إذن فمالك كون اليشء بدهيًّا 
ليس العلم به أو عدم العلم به، بل طريق العلم بٰذلك اليشء هو املالك، 
، وإذا  فإذا حصل العلم به عن طريق اتلأّمل والفكر وانلظر فهو غري بديهٍّ

. العلم حصل  به من دون تأّمل  وتفّكر  وتروٍّ فهو بديهٌّ
ولٰكن ابن تيمية قد وقع يف تناقض الالكم؛ إذ إنه يعتقد هنا أّن ابلدهّيات 

أموٌر نسبّيٌة إضافّيٌة، ولٰكن عندما يصل إىل  -ومن مجلتها الفطرّيات  -
نه وكو -تعاىل  -موضوع اتلجسيم وماكن اهلل يرّصح بأن العلم بعلّو اهلل 

اعيلًا ىلع خملوقاته بائنًا منهم أمٌر معلوٌم بالفطرة الرضورّية اليّت يشرتك فيها 
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مجيع بن آدم، ولّك من اكن باهلل أعرف، وهل أعبد، وداعؤه هل أكرث، وقلبه هل 
! وليس ٰهذا إاّل تناقٌض (1)أذكر، اكن علمه الرضورّي بٰذلك أقوى وأكمل

، إذا تكون ابلدهّيات نسبّيًة  إضافّيًة وختتلف أحوال انلاس إيلها، بنّيٌ
وكونه اعيلًا ىلع خملوقاته  -تعاىل  -فكيف يعّد ابن تيمية مسألة علّو اهلل 

 بائنًا منهم أمًرا مطلًقا يشرتك فيها مجيع بن آدم؟! ٰهذا من جهة.
من جهة  أخرى فإنه يعرتف بأّن املعارف انلظرّية والكسبّية ال بّد أن 

دهّيات، وإاّل يستلزم ادلور والتسلسل، فإذا بُنيت تنتيه وترجع إىل ابل
، واكنت ابلدهّيات حسب رأيه أموًرا  انلظرّيات ىلع ابلدهّيات من جهة 
إضافّيًة ونسبّيًة من جهة  أخرى، تكون انلتيجة: أّن مجيع املعارف البرشّية 

، وٰهذا يقتيض نسبّية مجيع ال علوم تعتمد ىلع أمور  نسبّية  إضافّية  غري مطلقة 
إذا اكن نسبيًّا فابِلناء أيًضا نسبٌّ بتبعه. وٰهذه مفسدٌة  البرشّية؛ ألّن املبىن

عظيمٌة ال يرتضيها ابن تيمية وال أتباعه وال يلزتمون بها؛ إذ إّن االلزتام 
 بٰذلك يؤّدي إىل نسبّية مجيع ما تبّناه ابن تيمية وأتباعه. 

عقل وانلقل( بٰهذه املفسدة والعجيب أنّه يعرتف يف كتابه )درء تعارض ال
إّن ابلدهّيات أصٌل للنظرّيات، فلو جاز »من حيث ال يشعر، إْذ يقول: 
 -وانلظرّيات ال تصح إاّل بصّحة ابلدهيات  -القدح بانلظرّيات يف ابلدهّيات 

                                                        

 .46، ص 47لفتاوى، ج جمموع ا أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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اكن ٰذلك قدًحا يف أصل انلظرّيات، فلزم من القدح يف ابلدهّيات بانلظرّيات 
 .(1)«سدت لم يصّح القدح بهافساد انلظرّيات، وإذا ف

وأّما بالنسبة إىل خصائص ابلدهّيات فيه: بناًء ىلع الرؤية احلّسّية الّيت 
األحاكم »يتبّناها السلفّيون يف جمال نظرّية املعرفة، فإّن ابن تيمية يرّص ىلع أّن 

، مع أّن نفس ٰهذا احلكم من األحاكم «املطلقة واللكّّية ال تفيد العلم باخلارج
اّمة اللكّّية، وقد اعتمد ابن تيمية ىلع القواعد العاّمة اللكّّية يف آثاره الع

 وكتبه، وسنستعرضها يف مبحث )مصدر العقل عند السلفّية(.

 دور الفطرة في المنظومة المعرفّية السلفّيةـ  6

إّن مفردة )الفطرة( يف الفكر السلّف تستعمل يف معنيني: تارة بمعىن 
مَخٌْس ِمَن الِْفْطَرِة: اخْلِتَاُن، » كما ورد يف احلديث: )السّنة( واالستحباب

، فٰهذه من (2)«َوااِلْسِتْحَداُد، ونتف اإلبط، وقص الشارب، وتقليم األظفار
 ىسنن الفطرة، ٰهذا املعىن من الفطرة خارج عن موضوع ابلحث. وتارًة أخر

ل والربهان، يأيت بمعىن ما هو مركوٌز يف خلقة اإلنسان، وما يستغىن عن ادليل
 وٰهذا املعىن هو املراد يف ٰهذا ابلحث. 

                                                        

 .113، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .92، ص 8اتلعليقات احلسان ىلع صحيح ابن حبّان، ج  حمّمد نارص ادلين،اين،بلاأل (2)
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يف إثبات مّدعياتهم  -خاّصًة ابن تيمية وأتباعه  -وذلا يعتمد السلفّية 
ومقاصدهم ىلع )الفطرة( أشّد االعتماد، وكثرًيا ما يستعمل ٰهذه اجلملة يف 

لٰكن «. ٰهذا املطلب مطابٌق لفطرة اهلل اليّت فطر انلاس عليها»كتبهم ويه: 
يستغّل الفكر السلّف مفردة الفطرة، وينسب إيلها أموًرا منافيًة للعقل 
والفطرة السليمة، مثل جتسيم اهلل تعاىل، ويعتقد أنّها نابعٌة من الفطرة الّيت 
فطر اهلل انلاس عليها! وبعبارة أخرى فإّن ابن تيمية يطّبق معايري الفطرة 

فطرّيًة اكالعتقاد بأّن قياس  السليمة ىلع بعض املصاديق خًطا، ويعّدها
.  الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل فطريٌّ

ويف احلقيقة أنّه حياول أن جيعل خمالفيه يف العقيدة أعداء الفطرة 
اإلنسانّية، ويتظاهر بأّن الكمه مالئٌم للفطرة السليمة حَت ال جيرّتأ أحٌد ىلع 

ويتمّسكون بها يف إثبات  خمالفته، وبما أّن السلفّيني يرّكزون ىلع الفطرة
مّدعياتهم وآرائهم كثرًيا، فحريٌّ بنا أن نبنّي مواصفات الفطرة عندهم، 
ونذكر بعض األمور اليّت عّدها الفكر السلّف من مصاديق الفطرة، ثّم نقوم 

 بدراستها ونقدها:
يساوي ابن تيمية بني ابلدهيّات وبني الفطريّات، ويعّد ّك بديهٍّ فطريًّا،  -1
؛ ذلا يرّصح بأّن ابلدهيّات العقليّة ِمن فطرة اهلل اليّت فطر ولّك   فطريٍّ بديهٌّ
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، (1)انلاس عليها، مثل امتناع كون اجلسم الواحد يف ماكنني يف وقت  واحد  مًعا
وما هو ثابٌت يف الفطرة ال حيتاج إىل ادليلل، اكالعرتاف بوجود الصانع، اذّلي هو 

 .(2)ل األصول عند ابن تيميةأرسخ املعارف وأثبت العلوم وأص
إّن األمور الفطرّية أموٌر ثابتٌة راسخٌة مستقّرٌة يف نفس اإلنسان، وال  -2

ّك مولود  يودل ىلع : »يمكن ألحد  نزُعها إاّل بتبّدل الفطرة، كما قال انلّب 
  .(3)«الفطرة، فأبواه يهوّدانه وينرّصانه ويمّجسانه

الرضوري وال تكذيبه وال نقضه اليمكن إنكار األمر الفطري و -3
 .(4)باملعارِض، فاألمر الفطرّي ال يعارضه ال الفطرّي وال انلظرّي والكسبّ 

من املعارف الرضورّية  -تعاىل  -يعتقد ابن تيمية بأّن العلم بوجود اهلل  -4
 والفطرّية، وهو أبده من العلم بأّن الواحد نصف االثنني! فيقول:

، وإنّه أشّد رسوًخا يف انلفوس من  إّن أصل العلم اإلليٰهّ » فطريٌّ رضوريٌّ
مبدإ العلم الريايّض كقونلا: إّن الواحد نصف االثنني، ومبدإ العلم الطبيّع 

                                                        

 .397، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .72، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، انظر: ابن تيمية، (2)

 .54و 53، ص 1تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)

 املصدر السابق. (4)
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 .(1)«كقونلا: إّن اجلسم ال يكون يف ماكنني
فالعلم باهلل تعاىل عند املدرسة السلفّية، وتوّجه اإلرادة إيله أشّد رسوًخا، 

س البرشّية، من رضورة املعارف األّويّلة الرضورّية، وأبلغ رضورًة يف انلف
أشّد رسوًخا من  -تعاىل  -رياضّيًة اكنت أم طبيعّيًة، والّس يف أّن العلم باهلل 

سائر ابلدهّيات والرضورّيات هو أّن رضورة العلم اإلليّٰه قد تغلغلت يف 
ة، ومن انلفس وتمّكنت منها من جهتني: من جهة الرضورة العقلّية العلميّ 

جهة الرضورة اإلراديّة انلفسّية، فرضورة وجود اهلل وربوبيّته رضورة 
؛ ذلا (2)مزدوجٌة، ولٰكّن رضورة املبادئ األّويّلة رضورٌة عقلّيٌة وعلمّيٌة جمّردةٌ 

أّما العلم اإلليّٰه فهو أجّل وأرشف، فإنّه رضوريٌّ بلن آدم »يقول ابن تيمية: 
ك، فوجود ٰهذا العلم واإلرادة الرضورّيتني يف علًما وإرادًة، فطروا ىلع ٰذل

 . (3)«أنفسهم أكرث وأكرث من وجود ٰذلك
إّن املعرفة الفطرّية يه معرفٌة جمملٌة تُفّصلها الرشيعة؛ ولٰهذا يرّصح  -5

لٌة، والفطرة اإلنسانّية مكّملٌة بالفطرة  ابن تيمية بأّن الويح والقرآن فطرٌة مزنَّ
لة، فإّن الفطرة  تعلم األمر جمماًل، والرشيعة تفّصله وتبّينه، وتشهد بما املزنَّ

                                                        

 .15، ص 2جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

(2) ،  .71ة املعريّف، ص منهج ابن تيمي ادلعجايّن، عبد اهلل بن نافع 

 .562، ص 4بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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، ويظهر أّن ابن تيمية قد فّس )الفطرة( بالعقل العميّل (1)ال تستقّل الفطرة به
 اذّلي ال يستقّل ببعض األمور اتلفصيلّية.

يعتقد ابن تيمية أّن الشك األّول من أشاكل القياس الربهايّن فطريٌّ ال  -6
فإنّه مَت اكنت ماّدة االستدالل صحيحًة، أمكن »ل قال: حيتاج إىل ادليل

تصويرها بالشك األّول الفطرّي، فبقّية األشاكل ال حيتاج إيلها، وإنّما تفيد 
بالرّد إىل الشك األّول إّما بإبطال انلقيض اذّلي يتضّمنه قياس اخللف، وإّما 

يستلزم  بالعكس املستوي أو عكس انلقيض، فإّن ثبوت أحد املتناقضني
. فالفطرة تصّور القياس الصحيح  نف اآلخر إذا رويع اتلناقض من ّك وجه 
، وانلاس بفطرهم يتلكّمون باألنواع اثلالثة )اتلداخل  من غري تعليم 
واتلالزم واتلقسيم( كما يتلكّمون باحلساب وحنوه، واملنطقّيون قد يسلّمون 

 .(2)«ٰذلك
لفطرّية ال حتتاج إىل الكسب ونستفيد من ٰهذه العبارة أّن األمور ا

واتلعليم، بل يه مركوزٌة ومغروزٌة يف نفوس انلاس منذ الوالدة؛ ذلا حتتاج إىل 
 الرتبية واتلنمية واالزدهار يف ضوء بعض املمارسات والنشاطات. 

إّن "قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل" وهو إرساء حكم   -7

                                                        

 .54و 53، ص 1تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .297لرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، اابن تيمية،  (2)
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 آخر بسبب تماثل  بينهما مّما فُطر العباد عليها؛  إىل جزيئٍّ معنيَّ  جزيئٍّ معنيَّ  
واملزيان اليّت أنزهلا اهلل مع الكتاب حيث قال اهلل تعاىل: »قال ابن تيمية: 

نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا  (1)﴿اهللَُّ اذّلي أ

َ
وقال: ﴿لََقْد أ

نَْزنْلَا َمعَ 
َ
يه مزياٌن اعدلٌة تتضّمن اعتبار  (2)ُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن﴾بِابْلَيَِّناِت َوأ

اليشء بمثله وخالفه، فيسّوى بني املتماثلني، ويفّرق بني املختلفني، بما 
 .(3)«جعله اهلل يف فطر عباده وعقوهلم من معرفة اتلماثل واالختالف

ا يرّض )احلُسن( بمعىن ما يالئم انلفس وينفعها، و)الُقبح( بمعىن م -8
انلفس ويؤذيها أمران فطرّيان، وانلاس بفطرتهم حيّبون ما يالئمهم 
 يف 

ٌ
وينفعهم، ويبغضون ما يرّضهم ويؤذيهم، فلو لم يكن لٰهذه القضايا مبدأ

قوى اإلنسان لم تشتهر يف مجيع األمم، فاملشهور يف مجيع األمم ال بّد أن 
فُعِلم أّن املوجب  يكون هل موجٌب يف الفطرة املشرتكة بني مجيع األمم،

العتقاد ٰهذه القضايا أمٌر اشرتكت فيه األمم، وٰذلك ال يكون إاّل من لوازم 
 . (4)اإلنسانّية، فإّن األمم لم تشرتك لكّها يف غري لوازم اإلنسانّية

                                                        

 .17سورة الشورى:  (1)

 .25سورة احلديد:  (2)

 .   382الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (3)

 .430املصدر السابق، ص  (4)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ..................................................... 96

وكونه اعيلًا ىلع خملوقاته بائًنا منهم، أمٌر  -تعاىل  -إّن العلم بعلّو اهلل  -9
ّية اليّت يشرتك فيها مجيع بن آدم، ولّك من اكن باهلل معلوم بالفطرة الرضور

أعرف، وهل أعبد، وداعؤه هل أكرث، وقلبه هل أذكر، اكن علمه الرضورّي 
 . (1)بٰذلك أقوى وأكمل

من أعظم العلوم يف العقل أّن ابلارئ فوق العالم وأنه »يقول ابن تيمية: 
أن يكون يشٌء من  يمتنع أن يكون ال داخل العالم وال خارجه، بل يمتنع

، وأّما أن خيالفوا ما فطر اهلل عليه عباده وما  املوجودات كٰذلك وٰهذا بنّيٌ
أنزل به كتبه وأرسل به رسله بمقاييس ال تدّل هلم إاّل بمقّدمات  كثرية  مرّكبة  
ال بّد فيها من االستدالل بما هو يف الفطرة دون ما دفعوه، أو مثله مع ما فيها 

شرتكة وغريها، فٰهذا ال يفعله إاّل جاهٌل أو ظالٌم أو من مجع من األلفاظ امل
األمرين، بل هو من أعظم العاملني جهاًل وظلًما؛ لكونه تكلم يف اهلل 
وأسمائه وآياته بمثل ٰهذا العقل الفاسد، واكن من أعظم املطّففني يف أصول 

 .(2)«ادلين
مّما تعرفه  يعتقد ابن تيمية أّن عدم كون ابلارئ جسًما ليس هو -10

الفطرة وابلديهة، وال بمقّدمات  قريبة  من الفطرة، وال بمقّدمات  بيّنة  يف 

                                                        

 .46، ص 47جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (1)

 .109، ص 4تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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الفطرة؛ بل بمقّدمات  فيها خفاٌء وطوٌل، وليست مقّدمات  بيّنًة، وال مّتفًقا 
ىلع قبوهلا بني العقالء، بل نقيض ٰهذا املطلوب، وهو أّن املوجود القائم 

ا ال يكون جسًما ال يكون إاّل معدوًما أقرُب بنفسه ال يكون إاّل جسًما، وم
 .(1)إىل الفطرة والعقول من األّول

ليس مباينًا للمخلوقات وال  -تعاىل  -يعتقد ابن تيمية أّن كون اهلل  -11
جمانًبا هلا، وال يُشار إيله، وحنو ٰذلك من القضايا السلبّية الّيت تستلزم كون 

لٌف لرصيح املعقول وصحيح املنقول املوصوف بها معدوًما بل ممتنًعا؛ خما
 .(2)والفطرة اليّت فطر اهلل عباده عليها

ٌمالحظات ٌ

ال شّك أّن احلقائق الفطرّية أموٌر ثابتٌة راسخٌة يف نفوس انلاس منذ 
الوالدة، وال حتتاج إىل االكتساب واتلحصيل، بل يه موهبٌة إهلّٰيٌة مودوعٌة يف 

 الكمال، وكشف احلقائق، وامليل إىل الفطرة، ومن ٰهذه األمور الفطرّية حّب 
اجلمال، ومعرفة اهلل تعاىل، واتلذلّل هل، وما شابه ٰذلك. وقد أشار ابن تيمية 
لٰهذه اخلصائص والسمات لألمور الفطرّية، ولٰكّن هناك بعض املالحظات 

 ىلع ما ذكره ينبيغ اتلطّرق إيلها:
                                                        

 .359، ص 1املصدر السابق، ج  (1)

 .323الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، بن تيمية،ا (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ..................................................... 98

ابن تيمية لألمور  ّن بعض ٰهذه اخلصائص العاّمة اليّت يذكرهاإاألوىل: 
الفطرّية يه يف احلقيقة خصائص ابلدهّيات نفسها، ولٰكّن تطبيقها ىلع ما 
يرومه من اتلجسيم وإعطاء احلّجّية واالعتبار بقياس اتلمثيل وقياس الغائب 
ىلع الشاهد أمٌر باطٌل ومرفوٌض عند العقل، كيف تصّدق الفطرُة بقياس 

والعقل حيكم بأنّه ال يفيد ايلقني؛  الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل؟!
ألّن جمّرد التشابه بني الشيئني يف أمر  خاصٍّ ال يستلزم حكًما مشرتاًك بينهما، 
يمكن أن يكون هناك علٌل أو أسباٌب خافيٌة علينا سبّبت احلكم يف الشاهد، 

 ٰذلك احلكم ىلع الغائب.  إعماموال يمكن 
ّص ىلع جتسيم اهلل تعاىل، واعتربها اثلانية: ذكر ابن تيمية ثالث قضايا تن

 من القضايا الفطرّية، ويه:
وكونه اعيلًا ىلع خملوقاته بائنًا منهم أمٌر  -تعاىل  -إّن العلم بعلّو اهلل » -أ

 «.معلوٌم بالفطرة الرضورّية اليّت يشرتك فيها مجيع بن آدم
 «. ةإّن عدم كون ابلارئ جسًما ليس هو مّما تعرفه الفطرة وابلديه» -ب
ليس مبائنًا للمخلوقات وال جمانًبا هلا وال  -تعاىل  -إّن كون اهلل » -ج

يُشار إيله، خمالٌف لرصيح املعقول وصحيح املنقول، والفطرة اليّت فطر اهلل 
 «.عباده عليها

 -تعاىل  -وٰهذه القضايا اثلالث تدّل بكّل رصاحة  ىلع أّن جسمانّية اهلل 
م! والعجيب من ابن تيمية أنه يّديع أّن مذهبه يف أمٌر فطريٌّ عند ّك بن آد

الصفات اإلهلّٰية وسٌط بني اتلجسيم واتلعطيل، ولٰكّن ٰهذه القضايا تنّص ىلع 
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جتسيم اهلل تعاىل، والفطرة الزنيهة من الشبهات والشهوات حتكم بأّن من 
الزتم جبسمانّية يشء  فال بّد أن يلزتم بلوازم اجلسمانّية، من اتلحديد 

الرتكيب واتلقسيم واتلحّرك واتلحزّي وغريها من لوازم القول باتلجسيم، و
 فٰهذه أموٌر تكّذبها الفطرة السليمة وال ترتضيها هلل اذّلي هو غنٌّ باذلات.

أشّد رضورًة  -تعاىل  -اثلاثلة: اجلدير باذلكر هو أّن القول بأّن العلم باهلل 
ّد رسوًخا منها يستلزم لوازم وأبده من سائر ابلدهّيات والرضورّيات، وأش

ا نستعرض شطًرا منها:  خطريًة جدًّ
من اللوازم الفاسدة لٰهذا القول أّن العلوم واملعارف األّويّلة كأصل امتناع 

قضّية )اهلل موجوٌد(  واحلال أنّ اجتماع انلقيضني ليست أسبق إىل اذلهن، 
ني مسبًقا، قضّية امتناع اجتماع انلقيضبم يتسلال ىلعيف صدقها  تتوّقف

أّن قضّية )الّك املتقّدم وكٰذلك يستلزم قول ابن تيمية ذا. والواقع يثبت هٰ 
أعظم من اجلزء( ليست أبده من قضّية )اهلل موجوٌد(، بينما قضّية )الّك 
أعظم من اجلزء( تعّد من القضايا األّويّلة اليّت يكف يف اتلصديق بها تصّور 

، ولٰكّن قضّية )اهلل موجوٌد( ال يكف املوضوع واملحمول والنسبة بينهما
تصّور املوضوع واملحمول إىل اتلصديق بها، بل حيتاج إىل احلّد األوسط يف 

( أبده ابلدهّيات والرضورّيات كما زعمه إثباتها، فلو اكنت قضّية )اهلل موجودٌ 
ابن تيمية، فَِلَم تمتلئ الكتب العقديّة بالرباهني العقلّية إلثبات وجود اهلل 

 عاىل؟!ت
تتوّقف قضّية )اهلل  إذا اكن العلم باهلل أبده من سائر ابلدهّيات، فال ب ـ 
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( ىلع سائر ابلدهّيات اكمتناع اجتماع انلقيضني، بل سائر ابلدهّيات موجودٌ 
أخرى   إيلها، وٰهذا خالف العقل وابلداهة، وبعبارة  ةٌ تتوّقف عليها وحمتاج
إىل القضايا  وأن تنتيه ة ال بدّ والكسبيّ القضايا انلظرّية  يعتقد ابن تيمية أنّ 

قضية  نّ إ :أخرى يقول ة اليّت ال حتتاج إىل ادليلل والكسب. من جهة  ابلدهيّ 
أعظم من  ة "الّك ة كقضيّ يلّ ة األوّ أبده من القضايا ابلدهيّ  (اهلل موجودٌ )

 وأن تنتَه إىل ال بدّ  ة  وكسبيّ  نظرّية   ّك قضّية   اجلزء"، نستنتج من ٰهذا أنّ 
 هاعء نفسٰهذا االدّ  ألنّ  ؛! وٰهذا خالف الواقع والوجدان(اهلل موجودٌ )قضّية 
أشّد رضورًة وأبده من سائر ابلدهّيات" جيب أن  -تعاىل  -"العلم باهلل  أعن:
 إىل قضّية "اهلل موجود" وليس كٰذلك. ينتيه

أّن قضّية )اجتماع انلقيضني وارتفاعهما حماٌل( من أبده  يف ال شّك 
أّم القضايا واحلجر األساس لّك املعارف البرشّية؛ ألّن أنّها و ،ّياتابلده

العلوم البرشّية حتتاج إىل قضّية امتناع انلقيضني يف صدقها، وال حتتاج 
 قضّية امتناع انلقضني يف صدقها إىل سائر القضايا.

 



 

 الفصل الثاني: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّي

 الفصل الثاني

 عرفة يف الفكر السلفّيمصادر امل
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بني مصادر املعرفة وبني العقائد ادلينّية؛  وثيقةً  هناك عالقةً  ذكرنا أنّ 
ألنّها تقتنص من مصادرها املعرفّية وأسسها الفكرّية، فينبيغ نلا أن نبحث 
عن ّك واحد  من املصادر املعرفّية اليّت اعتمد عليها الفكر السلّف يف 

ا نبدأ من مصدر احلّس واتلجربة احلّسّية ودورها منظومته العقديّة؛ ذل
وماكنتها يف املنظومة املعرفّية السلفّية، ثّم نبحث عن سائر املصادر املعرفّية 

لّك ٰهذا و ،األخرى كـاخليال والوهم والعقل وانلقل والكشف ابلاطنّ 
 سنبحثه يف سّتة مباحث  يه:

 مصدر احلّس املبحث األّول:

ر احلّس واحلواّس اخلمس هل ماكنٌة خاّصٌة ودوٌر مهمٌّ يف أّن مصديف ال شّك 
ا فقد فقَد علًما»املنظومة املعرفّية البرشّية، حبيث قيل:  ، (1)«من فقد حسًّ

، كما رّصح به القرآن كٰذلك تؤّيد انلصوص ادلينّية أهّمّية اإلدراك احلّسّ 

                                                        

 .478ادلاماد، مري حممدباقر ، املصنّفات، ص  (1)
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ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطونِ 
َ
هاتُِكمْ  الكريم: ﴿َواهلُل أ مَّ

ُ
 ال َتْعلَُموَن َشيًْئا وََجَعَل لَُكُم أ

فْئَِدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾
َ
بْصاَر َواأْل

َ
ْمَع َواأْل ، وقال تعاىل: ﴿إِنَّا َخلَْقَنا (1)السَّ

 ْ ْمشاج   انَ سَ اإْلن
َ
 .(2)نَبْتَليِه فََجَعلْناُه َسِميًعا بَِصرًيا﴾ ِمْن ُنْطَفة  أ

 ،مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ  همّ ة من أيّ واتلجربة احلسّ  يعّد احلّس 
ىلع احلّس يف املنظومة املعرفّية السلفّية،  مفرط   وقد حاولوا الرتكزي وبشك  

ّن كثرًيا من املعتقدات السلفّية من اتلجسيم ورؤية ابلاري تعاىل، أ حَّت 
واجلمود ىلع انلصوص وفهم السلف، وإقصاء العقل، ونف املجاز من اللغة 

تكفري املسلمني وما شابه ٰذلك؛ أموٌر نامجٌة عن االعتماد املفرط العربّية، و
 اتلداعيات واآلثار العقديّة املرتتّبة ىلع ٰهذا ّيات، وسنبنّي ىلع احلّس واحلسّ 

  الرتكزي املفرط ىلع احلّس يف األحباث القادمة. 
 -ىلع دربه  خصوًصا ابن تيمية ومن سار -إّن أعالم املدرسة السلفّية  ثمّ 

تقدون يف املعرفة احلّسّية ما يعتقده أصحاب املدرسة احلّسّية واتلجريبّية يع
؛ إذ يرّصح ابن تيمية بأّن أهل السّنة واجلماعة املقّرين بأّن يف العالم الغريبّ 

يُرى، مّتفقون ىلع أّن ما ال يمكن معرفته بيشء  من احلواّس  -تعاىل  -اهلل 

                                                        

 .78سورة انلحل:  (1)

 .2سورة اإلنسان:  (2)
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إّن ّك موجود  ال بّد من إحساسه، وٰهذا ، و(1)فإنّما يكون معدوًما ال موجوًدا
هو مذهب الصفاتّية، وهم اذّلين يقّرون بأّن اهلل يُرى يف ادلار اآلخرة، وهو 

 .(2)مذهب سلف األّمة وأئّمتها
بناًء ىلع ٰهذه الرؤية احلّسّية، فإّن )ّك موجود  حمسوٌس(، فيصري عكس 

(؛ ذلا نرى أّن  نقيضه ىلع حّد تعبري املنطقّيني: )ّك غري حمسوس   غري موجود 
ابن تيمية يرّصح بأّن ّك موجود  قائٌم بنفسه يمكن رؤيته باألبصار، بل ّك 
موجود  يمكن إحساسه إّما بالرؤية وإّما بغريها، فما ال يعرف بيشء  من 

 .(3)احلواس لم يكن إاّل معدوًما
ف ما وراء ولٰكن املشلكة الرئيسة يف املدرسة السلفّية احلّسّية تتعلّق بن

احلّس واملحسوسات، وأّن ما هو غري حمسوس  فهو معدوٌم، فلو رّكزت 
السلفّية ىلع مصدر احلّس، ثّم توّقفت وسكتت بالنسبة إىل ما وراء احلّس، 
ولم تتجاوز حّدها لاكنت معقولًة ومطلوبًة، ولٰكن ٰهذه املدرسة قد جتاوزت 

ت ما وراء الطبيعة وتعّدها املوازين واملقاييس احلّسّية واتلجربّية، ورفض
عدًما، بينما ال تصلح األدوات احلّسّية وال تستحّق أن تُثبت ما وراء احلّس 

                                                        

 .341، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (1)

 .454، ص 3املصدر السابق، ج (2)

 .229، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم،  ة،ابن تيمي (3)
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أن تعمل وتنشط يف إطار  ؛ لعدم قدرتها ىلع ٰذلك، بل ينبيغأو ترفضها
املحسوسات فحسب، وإّن احلّس واألدوات احلّسّية اعجزٌة وقارصٌة عن 

ما اكن يف نطاق  ّن شأن احلّس هو أن يدركإثبات ما وراء احلّس أو نفيه؛ أل
فما للعلم »ة وال غري؛ ذلا يقول العاّلمة الطباطبايّئ: املحسوسات اجلزئيّ 

ابلاحث عن الطبيعة ولألمر اخلارج عنها؟ فإّن العلم ابلاحث عن املاّدة 
وخواّصها ليس من وظيفته أن يتعّرض لغري املاّدة وخواّصها ال إثباتًا وال نفيًا، 

فعل شيئًا منه باحٌث من حّباثه اكن ٰذلك منه شطًطا من القول، نظري ما لو  ولو
أراد ابلاحث يف علم اللغة أن يستظهر من علمه حكم الفلك نفيًا أو 

 .(1)«اإثباتً 
ومما يعتقده اتلّيار السلّف بأّن قول القائل: )جيد الواجُد شيئًا( هو بمعىن 

زمان، بل هو هو، وال يستعمل )حيّسه(، فإّن وجود اليشء وإحساسه متال
، وٰهذا (2)لفظ )موجودٌة( و)وجدته( فيما ال حُيّس وال يمكن اإلحساس به

.  نصٌّ ىلع حرص املعرفة يف اإلدراك احلّسّ
 -اجلهمية وهو أّن اهلل  يزنعة احلّسّية يرّد ابن تيمية رأوىلع أساس ٰهذه ال

 : ليس فوق سماواته وال يُرى باألبصار قائاًل  -تعاىل 

                                                        

 .89، ص 1املزيان يف تفسري القرآن، ج حمّمدحسني، الطباطبايّئ،  (1)

 .353، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (2)
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فاهلل قادٌر ىلع أن جيعلنا حنّسه بإحدى احلواّس اخلمس، ّك موجود  و[ »]
وما ال يكون ممكنًا إحساسه بإحدى احلواّس اخلمس فإنّه معدوٌم، وٰهذه 
الطريقة مّما بني األئّمة أّن جهًما يقول: إّن اهلل معدوٌم ملا زعم أنّه ال حُيَّس 

 .(1)«أن يمكن إحساسه بإحدى احلواّس  بيشء  من احلواّس؛ ألّن املوجود ال بدّ 
وٰهذا اتلعليل اذّلي ذكره ابن تيمية يف آخر الكمه يعن أّن سبب رفض ّك 

أّن املوجود ال بّد أن يمكن إحساسه بإحدى »أمر  غري حمسوس  يف العالم هو: 
 ؛ ألّن العلّة تعّمم وختّصص.«احلواّس 

لم الصحيح، وأصله فتأكيد ابن تيمية ىلع أّن اإلحساس هو موجب الع 
ْن  ن َقْرن  َهْل حُتِسُّ ِمنُْهم مِّ ْهلَْكَنا َقبْلَُهم مِّ

َ
اإلبصار، كما قال تعاىل: ﴿َوَكْم أ

ْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا﴾
َ
َحد  أ

َ
ُسوا ِمن  (2)أ وقال يعقوب: ﴿يَا بَِنَّ اْذَهبُوا َفتََحسَّ

ِخيِه﴾
َ
َحسَّ عِ  (3)يُوُسَف َوأ

َ
ا أ يىَس ِمنُْهُم الُْكْفَر َقاَل َمْن وقال تعاىل: ﴿فَلَمَّ

نَصارِي إِىَل اهللَِّ﴾
َ
كما تنتج ابلهيمة بهيمة مجعاء، هل »:  وقال انلبّ  (4)أ

وأّما اخليال والوهم، فهو من حنو االعتقاد اذّلي « حتّسون فيها من جداعء

                                                        

 .320، ص 4املصدر السابق، ج  (1)

 .98سورة مريم:  (2)

 .87سورة يوسف:  (3)

 .52سورة آل عمران:  (4)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 108

ا تارًة وباطاًل أخرى، وقد خيّص باسم ابلاطل  .(1)يكون حقًّ
رؤية احلّسّية واملاّديّة ترى املدرسة السلفّية بأّن كون وبناًء ىلع ٰهذه ال

اليشء اغئبًا وشاهًدا أمٌر نسٌبّ إضايفٌّ بالنسبة إيلنا، فإذا اغب عّنا اكن غيبًا، 
وإذا شهدناه اكن شهادًة، وليس هو فرقًا يعود إىل أّن ذاته تُعقل وال تُشهد وال 

ّس حبال  فإنّما يكون يف حُتّس، بل ّك ما يُعقل وال يمكن أن يُشهد وحُي 
 اذلهن، وما أخربت به 

من الغيب فهو أموٌر موجودٌة ثابتٌة أكمل وأعظم مّما نشهده حنن  الرسل 
يف ٰهذه ادلار، وتلك أموٌر حمسوسٌة تُشاهد وحُتّس ولٰكن بعد املوت ويف ادلار 
اآلخرة، ويمكن أن يشهدها يف ٰهذه ادلار من خيتّصه اهلل بٰذلك، فليست 

ذه األمور عقلّيًة قائمًة بالعقل؛ ولٰهذا اكن الفرق بينها وبني احلّسّيات الّيت هٰ 
يَن يُْؤِمنُوَن بِالَْغيِْب﴾ن ِ  .(2)شهدها أّن تلك غيٌب وٰهذه شهادٌة قال تعاىل: ﴿اذلَّ

إذن فاملحسوس يف الفكر السلّف ينقسم إىل قسمني: األّول املحسوس 
و ما يمكن إحساسه، وإن كنا اآلن ال بالفعل، واثلاين املحسوس بالقّوة أ

نستطيع أن حنّسه، وما أخربتنا به األنبياء من الغيب ليس حمسوًسا نلا 
بالفعل، فال نشهده اآلن، بل هو غيٌب عنا، ولٰكن هو مّما يمكن إحساسه، 

                                                        

 .319، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (1)

 .310و 309الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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تقّسم األمور  ومّما حيّسه انلاس بعد املوت؛ ولٰهذا اكنت عبارة األنبياء 
يَن يُْؤِمنُوَن بِالَْغيِْب﴾إىل غيب  وشهادة ،  ِ وقال: ﴿تِلَْك ِمْن  (1)قال تعاىل: ﴿اذلَّ

ْنبَاِء الَْغيِْب نُوِحيَها ِإيَلَْك﴾
َ
وقال: ﴿ُهَو اهلُل اذّلي اَل إهٰل إاّل هو اعلم الغيب  (2)أ

 (4).(3)والشهادة هو الرمحٰن الرحيم﴾
ا املوجودات قّسمو (صلوات اهلل عليهم)ولٰهذا يرّصح ابن تيمية بأن الرسل 

إىل غيب وشهادة، وأمروا اإلنسان باإليمان بما أخربوا به من الغيب، وكون 
 ، اليشء شاهًدا واغئبًا أمٌر يعود إىل كونه اآلن مشهوًدا أو ليس اآلن بمشهود 
فما لم يكن اآلن مشهوًدا يمكن أن يشهد بعد ٰذلك، خبالف ٰهؤالء انلفاة، 

ىل حمسوس، وإىل معقول ال يمكن فإنهم قسموا املوجودات يف اخلارج إ
اإلحساس به حبال، وٰهذا مما ينفيه رصيح العقل ال مما يثبته، ولٰكن حنن ال 
حنّس اآلن بٰهذه األمور باحلس الظاهر، وعدم إحساسنا اآلن بٰذلك، ال يمنع 
أن املالئكة يمكنها اإلحساس بٰذلك، وأنه يمكننا اإلحساس بٰذلك يف حال 

واحد أن حيس بما يف باطن غريه، كما يمكنه أخرى، وأنه يمكن ك 

                                                        

 .3سورة ابلقرة:  (1)

(2)  :  .49سورة هود 

 .22سورة احلرش:  (3)

 33، ص 6رء تعارض العقل وانلقل، جدأمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (4)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 110

اإلحساس اآلن بوجهه وعينه، وإن اكن اإلنسان ال يرى وجهه وعينه، فقد 
 .(1)يشهد اإلنسان من غريه ما ال يشهده من نفسه

فحرص املعرفة يف اإلدراك احلّسّ جعل السلفّيني يعتقدون أنّه ليس هناك 
، بمعىن أّن ّك غيب  حمسوٌس ولٰكن غيٌب مطلٌق، بل الغيب أمٌر نسبٌّ إضايفٌّ 

تارًة حمسوٌس بالفعل وأخرى حمسوٌس بالقّوة، ومن مجلة الغيب بل أتّم 
 -مصاديق الغيب هو ذات اهلل تعاىل، ولٰكن السلفّيون يعتقدون بأن اهلل 

ثلقله! وٰهذا أمٌر  (2)فوق سماواته مستو  ىلع عرشه، ولعرشه أطيٌط  -تعاىل 
ا. وٰهذا هو نتيجة اتلعويل ىلع االرسائيلّيات الّيت وضعتها أيد   خطرٌي جدًّ

يهوديّة  مثل كعب األحبار، ودّستها يف الرتاث احلدييّث اإلسالّم يف ٰهذا 
 املجال.

 خصائص القضايا الحّسّيةـ 1

الّيت حتصل عن طريق احلواّس اخلمس  القضّيةَ نقصد بالقضّية احلّسّية 
خصائص نشري إيلها يف ضوء الرؤية و للقضايا احلّسّية مزياٌت وفحسب، 

 العقديّة السلفّية:

                                                        

 .108و 107، ص 6املصدر السابق، ج  (1)

 األطيط هو صوت الرحل واإلبل من ثِقل أمحاهلا. (2)
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؛ فذٰللك تُعّد من مجلة (1)أّن القضايا احلّسّية غنّيٌة عن احلّد واتلعريف ـ1
 ابلدهّيات.

ا أصاًل فليس يف احلّسّيات املجّردة  ـ 2 أّن احلّس ال يدرِك أمًرا  لكّيًّا اعمًّ
يف الربهان ايلقيّن، ومّما يوضح قضّيٌة لكّّيٌة اعّمٌة تصلح أن تكون مقّدمًة 

ٰذلك أّن القضايا احلّسّية ال تكون إاّل جزئّيًة معيَّنًة، فنحن لم ندرك باحلّس 
إاّل إحراق ٰهذه انلار، وٰهذه انلار، لم ندرك أّن ّك نار  حمرقٌة، والعلم بعموم 
قضّية )ّك نار  حمرقٌة( حيصل عن طريق اتلجربة والعادة اليّت يه من جنس 

 .(2)قياس اتلمثيل
أّن القضايا احلّسّية ليست ثابتًة دائمًة، بل يه تتعّرض للنقض  ـ3

وال أعلم يف القضايا احلّسّية قضّية لكّّيًة ال يمكن »واتلغيري، يقول ابن تيمية: 
 .(3)«نقضها

فذلا أّن القضايا احلّسّية ال تقع مقّدمًة يف الربهان ايلقيّن؛ إذ يه متغرّيٌة 
 .(4)متبّدلةٌ 

                                                        

 .11الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 . 300و 113املصدر السابق، ص  (2)

 .301املصدر السابق، ص  (3)

 املصدر السابق. (4)
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ال يمكن تعميم احلكم اجلزيّئ إىل املوارد املختلفة للحصول ىلع احلكم  ـ4
  .(1)اللّكّ، إاّل عن طريق قياس اتلمثيل أو "قياس الغائب ىلع الشاهد"

من بني القضايا احلّسّية أّن مدراكت ابلرص أكمل من سائر املدراكت  ـ5
. وقد حيصل (2)«ملعاينليس املخرب اك: »كما قاهل األكرثون وكما قال انلّب 

نلا من العلم بالسمع ما ال حيصل بابلرص؛ ألّن ابلرص أقوى وأكمل ولٰكّن 
السمع أعّم وأشمل، وهاتان احلاّستان هما األصل يف العلم باملعلومات اليّت 
يمتاز بها اإلنسان عن ابلهائم، ولٰهذا يقرن اهلل بينهما مع الفؤاد يف مواضع: 

وٰٰلَِك اَكَن َعنُْه َمْسُؤواًل﴾كقوهل تعاىل: ﴿إِنَّ ا
ُ
ْمَع َوابْلَرَصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ أ ، (3)لسَّ

َهاتُِكْم ال َتْعلَُموَن َشيْئًا وََجَعَل لَُكُم  مَّ
ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
وقوهل تعاىل: ﴿َواهلُل أ

فِْئَدَة لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾
َ
بَْصاَر َواأل

َ
ْمَع َواأل   .(4)السَّ

، اكإلحساس القضايا احلسّ  أنّ  ـ6 ّية أو اإلحساس نواعن: نوٌع بال واسطة 
بنفس الشمس والقمر والكواكب، وإحساٌس بواسطة اكإلحساس بالشمس 

                                                        

 املصدر السابق. (1)

 .160، ص 1، تأويل خمتلف احلديث، ج ، عبد اهلل بن مسلم  ابن قتيبة (2)

 .36سورة اإلرساء:  (3)

 .96الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
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، أو حنو ٰذلك  .(1)والقمر والكواكب يف مرآة ، أو ماء 

، بل احلكم يف  ـ7 ليس يف احلّس املحض حكٌم ىلع يشء  بنف  أو إثبات 
   عهدة العقل:القضايا احلّسّية ىلع

نَُّه »
َ
يَح الَْمْعُقوِل ُيْعلَُم أ ْو رَصِ

َ
ْخرَبَ بَِما خُيَاِلُف َصِحيَح الَْمنُْقوِل أ

َ
فَُكُّ َمْن أ

اِهِر، لِٰكنَّ  ِو الظَّ
َ
َوَقَع هَلُ َغلٌَط، َوإِْن اَكَن َصاِدقًا ِفيَما يَْشَهُدُه يِف احْلِسِّ ابْلَاِطِن أ

، فَإِنَّ الَْغلََط َوَقَع يِف َظنِِّه  يِح الَْعْقِل اَل يِف جُمَرَِّد احْلِسِّ الَْفاِسِد الُْمَخاِلِف لرَِصِ
ى َشْخًصا، فَلَيَْس يِف احْلِسِّ إِالَّ 

َ
. َفَمْن َرأ ْو إِْثَبات 

َ
ْف  أ

احْلِسَّ لَيَْس ِفيِه ِعلٌْم بِنَ
ْو َعْمًرا، فَٰهذا اَل بُدَّ فِ 

َ
ا َكْونُُه َزيًْدا أ مَّ

َ
ُ بنَْيَ ٰهذا ُرْؤَيتُُه. َوأ يِه ِمْن َعْقل  ُيَمزيِّ

ْكَراُن َوانلَّائُِم َوحَنْوُُهْم  ِغرُي َوالَْمْجنُوُن َوابْلَِهيُم َوالسَّ لَُهْم  -وَٰهذا، َولِٰهذا اَكَن الصَّ
ْم َكَذا، بَْل قَ 

َ
نَّ ٰهذا الَْمْشُهوَد ُهَو َكَذا أ

َ
ُوَن أ ، َولِٰكْن ِلَعَدِم الَْعْقِل اَل ُيَمزيِّ ْد ِحسٌّ

 . (2)«َيُظنُّوَن ُظنُونًا َغرْيَ ُمَطابَِقة  

ٌٌ سٌةٌنقديّة ٌدرا

الركزية األساسّية يف نظرّية املعرفة للفكر السلّف تتجّسد يف ٰهذه  -1 
 :اكآليتالقضايا اليّت رّصح بها ابن تيمية، ويه 

                                                        

 .40، ص 8درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .397، 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج محد بن عبد احلليم، أابن تيمية،  (2)
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إّن ما ال يمكن معرفته بيشء  من احلواّس فإنّما يكون معدوًما ال »
، (2)«فما ال يعرف بيشء  من احلواّس لم يكن إاّل معدوًما»، و(1)«موجوًدا

، فنقول يف تقييم ٰهذه (3)«املوجود ال بّد أن يمكن إحساسه بإحدى احلواّس »و
 الفكرة ونقدها:

ّية املذكورة ال تُدرك باحلواّس، وليست أّواًل: نفس ٰهذه القضايا اللكّ 
ب ما أقّره ابن تيمية! متخّيلًة وال حمسوسًة، فإذن يه معدومٌة وباطلٌة حس

ونظريها  «فما ال يعرف بيشء  من احلواّس لم يكن إاّل معدوًما»فإّن قضّية 
لكّّيٌة  إذ ال يمكن للحّس أن يدركها أبًدا؛ ألنّها قضّيةٌ  ؛غري حمسوسة   قضّيةٌ 

 ورضورّيٌة، ويه ال تُثْبَُت باحلّس.
تيمية والسلفّية يف ٰهذه ّن كثرًيا من املفاهيم اليّت اعتمد عليها ابن أثانًيا: 

القضايا مفاهيم ال حتصل باحلّس مثل مفاهيم: قياس الغائب ىلع الشاهد، 
قياس اتلمثيل، قياس الشمول، العلية واملعلويّلة، ادلور والتسلسل، 
الوجوب واالمتناع واإلماكن، احلدوث والقدم، اتلأويل وكثري  من املفاهيم 

ها ليست مفاهيم ومفردات  حمسوسًة املستعملة ىلع لسان السلفّيني، فإنّ 

                                                        

 .341، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 ومتخّيلًة، بل يه مفاهيم عقلّيٌة حمضٌة ال تُدرك باحلواّس الظاهرة وابلاطنة.
ثاثلًا: يعتقد ابن تيمية بأّن ما ال يُدرك باحلّس فهو معدوٌم، ولٰكن يف 
الوقت نفسه يناقض قوهل ومبناه، ويقول إّن احلّس ليس فيه حكٌم ىلع 

، وإّن العقل هو اذّلي يمزّي بني املحسوسات ويكتشف األشياء بنف  أو إ ثبات 
األخطاء احلّسّية وحيكم فيها! ويعرتف بدور العقل وعمله من حيث ال 
يشعر، وهو احلكم واتلميزي، فهل حكم العقل وتميزيه للقضايا الصحيحة 
؟ وال شّك أّن وظائف العقل من احلكم  واخلاطئة أمٌر حمسوٌس أو غري حمسوس 

 زي بني الصحيح واخلطإ ليست أمًرا حمسوًسا.واتلمي
رابًعا: يعتمد السلفّيون ىلع قواعد لكّّية  اعّمة  ال تُدرك باحلّس وال باخليال 
والوهم، بل يه قواعد عقلّيٌة حمضٌة، ونستعرض شيئًا منها يلتعّرف القارئ 

 ىلع تناقضات السلفّية، وسنذكرها باتلفصيل يف مبحث )مصدر العقل(:
اجتماع انلقيضني وارتفاعهما حماٌل، يقول ابن تيمية ردًّا ىلع القول  نّ أأ ـ 

ْن ُيْعَرَف بَِديِلل  ُبْطاَلُن قَْوِل َمِن »باتلثليث يف االعتقاد املسييّح: 
َ
لَيَْس حَيْتَاُج أ

نَّ ٰذلك اَل ُيْعَقُل، وَ 
َ
نَّ اثلَّاَلثََة َواِحٌد، أِل

َ
نَّ الَْواِحَد ثاََلثٌَة، َوأ

َ
ُهَو َكَمِن ادَّىَع أ

نَُّه َقائٌِم 
َ
ْسِم أ ْو يِف اجْلِ

َ
ْو قَِديٌم حُمَْدٌث، أ

َ
نَُّه َموُْجوٌد َمْعُدوٌم، أ

َ
ِء أ ْ ادَّىَع يِف اليشَّ

  . (1)«قَاِعٌد، ُمتََحرٌِّك َساِكنٌ 
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ّن قضّية )اجتماع انلقيضني وارتفاعهما ممتنٌع( هل تُدرك باحلواّس؟ إ ثمّ 
معدومٌة؟! ال خيىف ىلع اخلبري أّن العقل اذّلي وإذا لم تُدرك باحلواّس فهل يه 

يُدرك استحالة اجتماع انلقيضني وارتفاعهما هو العقل اتلجريدّي دون 
العقل اجلسمايّن اذّلي يعتقده ابن تيمية. وسنرشح يف مبحث )مصدر العقل( 

 ما يتعلّق بالعقل اجلسمايّن وخصائصه.

ِزِم يَُدلُّ ىلَعَ فَسَ » ب ـ    .(1)«ِاِد الَْملُْزومفََساُد الالَّ
ادلور القبيّل أو »استحالة ادلور والتسلسل، يقول ابن تيمية:   ـجـ 

وغريها من القواعد  .(2)«التسلسل يف األسباب والعلل ممتنعان باتّفاق العقالء
م مع اذّلي تبّناه يف ءيتال العقلّية املقبولة عند السلفّية، ولٰكن اذّلي يقوهل ال

.  اإلدراك احلّسّ

تسالم ٰهذه القواعد العقلّية املحضة من قبَل ابن تيمية  واجلدير باذلكر أنّ 
ليس من باب اجلدل وإساكت اخلصم، وليس من باب اإللزام، بل اعتمد 

ىلع ٰهذه القواعد حقيقًة وتأصياًل  -وخاّصة ابن تيمية  -الفكر السلّف 
 عد العقلّية.عتقاده بٰهذه القوااوإثباتًا، ومن يراجع كتبه يعرف حقيقة 
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 في الفكر السلفيّ  ّيالقيمة المعرفّية لإلدراك الحّسـ  2

بعد الفراغ من حبث ماكنة احلّس يف املنظومة املعرفّية السلفّية، وبعد 
ذكر خصائص احلّسّيات عندها، ينبيغ نلا أن نشري إىل القيمة املعرفّية 

عرفّية يه مدى لإلدراك احلّسّ يف الفكر السلّف، واملقصود من القيمة امل
 حّجّية تلك املعرفة واعتبارها يف إثبات احلقائق وكشفها كما يه يف الواقع. 

ومن خالل ما ذكرنا من الرتكزي املفرط ىلع مصدر احلّس يف الفكر 
السلّف يّتضح مدى حّجّية ٰهذا املصدر ونطاقه، فكأن احلّس هو املصدر 

زيان يف تسلّم املعارف والعلوم هو الوحيد والرئيّس للمعرفة، وكأّن املعيار وامل
، فما وافق احلّس  فهو مقبوٌل ومطلوٌب عند السلفّية،  احلّس واإلدراك احلّسّ

 .  وما خالفه واعرضه فهو اكذٌب وغري صائب 
وقد رّصح ابن تيمية بأّن ّك موجود  قائم  بنفسه يمكن رؤيته؛ بل ّك  

، فما ال يعرف بيشء  من موجود  يمكن إحساسه إّما بالرؤية وإّما بغريها
احلواس لم يكن إاّل معدوًما، حَّت أّن الصور اذلهنّية يمكن إحساسها من 

 .(1)حيث وجود ذواتها، ولٰكن يه من جهة مطابقتها للمعدومات لكّّيةٌ 
يدّل ىلع حمورّية احلّس واحلّسّيات يف املنظومة هو وٰهذا إن دّل ىلع يشء  ف

لقوى اإلدراكّية تدور ىلع رىح احلّس، ويه الفكرّية السلفّية، وأن مجيع ا
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تابعٌة هل حَّت العقل حبيث يفّس ابن تيمية العقَل تفسرًيا حّسيًّا جسميًّا، 
، وٰذلك بسبب شّدة الرتكزي واالعتماد ىلع (1)ويسّم العقل عقاًل جسمانيًّا

 احلّس. 
رجة بل حَت يف مباحث اتلوحيد واإلهلّيات فإن الفكر السلّف يعتمد بادل 

ىلع خملوقاته علوًّا جسمانيًّا  -تعاىل  -األساس ىلع احلس، ويفيت بعلّو اهلل 
مريئٌّ يُرى باألبصار، وأنّه يزنل ويصعد  -تعاىل  -فوق السماوات، وأّن اهلل 

ويستوي ىلع عرشه، وهل ساٌق وغريها من الصفات اجلسمانّية، سبحانه 
 وتعاىل عّما يصفون.

نة املصطادة من احلّس ، فإّن املعرفة اجلزئّية املعيَّ وبناًء ىلع الفكر السلفّ 
يه أقرب إىل الفطرة وأشّد بداهة من املعرفة اللكّّية العقلية، وٰهذا يدّل ىلع 
أّن مجيع مصادر املعرفة عند السلفّية متأثّرٌة ومستلهمٌة من احلّس، وتدور 

تاب والسّنة، مداره، حَّت الرتكزي ىلع انلقل والفهم الظاهرّي من نصوص الك
واملنع من اتلأويل يف املتشابهات رهني ىلع احلّس واحلسّيات؛ ألّن اجلمود ىلع 
انلّص نوٌع من الرتكزي ىلع الظاهر من دون اتلعّمق بتنشيط دور العقل يف 
املعرفة ادلينّية، ويؤّيد ٰهذا املعىن ما رّصح به ابن اجلوزّي حيث يقول: 

سبحانه  -ظاهر ما تعلّق من صفات ابلاري  واعلم أّن عموم املحّدثني محلوا»
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ىلع مقتَض احلّس فشّبهوا؛ ألنّهم لم خيالطوا الفقهاء فيعرفوا محل املتشابه  -
 . (1)«ىلع مقتَض املحكم

أّن احلّس يمكن أن خيطئ يف الكثري من يف  يشّك  ّن اإلنسان الإ ثمّ 
لصحيح، ويعتقد األمور، فال بّد هل من مقياس  ومعيار  يُمزّي به اخلطأ من ا

يَّاُت »ابن تيمية أّن للعقل دوًرا حيويًّا وفّعااًل يف تصحيح أخطاء احلّس:  َواحْلِسِّ
ْ بَيْنََها بِالَْعْقِل، َوإاِلَّ فَاحْلِسُّ َيْغلَُط َكِثرًيا  . (2)«إِْن لَْم ُيَمزيَّ

ْن يَْضُعُف َعْقلُهُ »وأيًضا يقول:  ْكَراُن وََغرْيُُه ِممَّ ، فَٰهذا يَْشَهُد َوَكٰذلك السَّ
ا َورََد  ْشيَاَء، َوقَْد َضُعَف َعْقلُُه َعْن ُكنِْه ٰذلك لَمَّ

َ
اِهِر أ ِو الظَّ

َ
ِه ابْلَاِطِن أ سِّ حِبِ

نَّ َما َشِهَدُه اَكَن يِف َنْفِسِه وََخيَاهِلِ، اَل يِف 
َ
َعلَيِْه، َوإَِذا ثَاَب إيَِلِْه َعْقلُُه، َعِلَم أ

يَح اخْلَاِرِج َعْن ٰذلك. فَُكُّ  ْو رَصِ
َ
ْخرَبَ بَِما خُيَاِلُف َصِحيَح الَْمنُْقوِل أ

َ
 َمْن أ

نَُّه َوَقَع هَلُ َغلٌَط، َوإِْن اَكَن َصاِدقًا ِفيَما يَْشَهُدُه يِف احْلِسِّ ابْلَاِطِن 
َ
الَْمْعُقوِل ُيْعلَُم أ

اِهِر، لِٰكنَّ الَْغلََط َوَقَع يِف َظنِِّه الَْفاِسِد الُْمَخالِ  ِو الظَّ
َ
يِح الَْعْقِل اَل يِف أ ِف لرَِصِ

ْو إِْثبَات  
َ
ْف  أ

، فَإِنَّ احْلِسَّ لَيَْس ِفيِه ِعلٌْم بِنَ  .(3)«جُمَرَِّد احْلِسِّ
ألنّه من جهة  حيرص املعرفة يف  ؛يف الكم ابن تيمية واضحٌ  فهناك تناقٌض 
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 .397 ص ،4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .املصدر السابق (3)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 120

ما ال يُعرف بيشء  من احلواّس لم يكن »أّن احلّسّيات واملتخّيالت، ويعتقد 
ا وهو تميزي اخلطإ من  ،(1)«إاّل معدوًما ومن جهة  أخرى يمنح للعقل دوًرا مهمًّ

الصحيح يف اإلدرااكت احلّسّية. اللّٰهّم إاّل أن يفّس العقل تفسرًيا حّسيًّا 
 .(2)جسمانيًّا كما يعرّب عن العقل )بالعقل اجلسمايّن(

ياًسا تلميزي احلق ومن هنا نسأل الفكَر السلّف: إذا اكن العقل مزيانًا ومق
من ابلاطل والصدق من الكذب يف املدراكت احلّسّية، أفال حيكم يف موضوع 
جتسيم اهلل تعاىل بأن ّك من هل جهة العلّو وُيرى ويزنل ويصعد ويضحك فهو 
جسٌم، ولّك جسم  فهو مرّكٌب من األجزاء حمدوٌد حبدود ثالثة: طول  وعرض  

، وهو متحزّيٌ ومنقسٌم وم ، وٰهذه األوصاف تنايف الغناء اذلايّت هلل وارتفاع  تغرّيٌ
ووجوب وجوده؟! فلماذا ال يتبىّن الفكر السلّف حكم العقل  -تعاىل  -

 الرصيح يف ٰهذه املسائل، ويسلّم للعقل يف املسائل األخرى؟! 
بعبارة أخرى: العقل اذّلي يبنّي خطأ احلّس وحيكم بامتناع اجتماع 

م القطعّية املقبولة عند السلفّية، فإّن نفس ٰهذا انلقيضني وغريها من األحاك
العقل حيكم بأّن القول باجلهة هلل تعاىل )بأنه يف جهة العلّو خارج ٰهذا 
العالم(، يستلزم جتسيم اهلل تعاىل، وٰهذا ليس إاّل ازدواجّيًة يف املعايري يف 
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 العلوم واملعارف.

 الحّس الظاهر والباطنـ  3

ويستند إلثبات ، (1)اك احلّسّ إىل الظاهرّي وابلاطنّ يقّسم ابن تيمية اإلدر
ْهلَْكنَا َقبْلَُهْم ِمْن قَْرن  َهْل حُتِسُّ  ٰذلك إىل آيات من القرآن الكريم:

َ
﴿َوَكْم أ

ْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا﴾
َ
َحد  أ

َ
َحسَّ ِعيىَس ِمنُْهُم (2)ِمنُْهْم ِمْن أ

َ
ا أ . َوقَاَل َتَعاىَل:﴿فَلَمَّ

نَْصارِي إِىَل اهلِل﴾الُْكْفَر 
َ
فاملدرَك باحلّس الظاهرّي هو ما يتصّوره  .(3)قَاَل َمْن أ

اإلنسان حبواّسه الظاهرة اخلمس، اكلطعم واللون والريح واألجسام اليّت 
حتمل ٰهذه الصفات، وأما املدرَك باحلّس ابلاطّن هو ما يتصّوره اإلنسان 

جلوع اكّية، انة ابلاطنة الوجدبمشاعره ابلاطنة، كما يتصّور األمور احلّسيّ 
والشبع واحلّب وابلغض والفرح واحلزن والذّلة واأللم واإلرادة والكراهية 
والعلم واجلهل، والقّوة والضعف وحنو ٰذلك من أحوال انلفس، فٰهكذا 

وتعظيمه، واذلّل هل،  -سبحانه  -ة اهلل حيّسون ما يف بطونهم من حمبّ 
ه وفطروا عليه، وحيّسون أيًضا ما حيصل يف واالفتقار إيله، مّما اضطروا إيل
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 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 122

 .(1)بواطنهم من املعرفة املتضّمنة ملثله األىلع يف قلوبهم
قد )املدرك باحلّس الظاهرّي واملدرك باحلّس ابلاطّن( والك األمرين 

ا، وٰهذه اتلصّورات مجيعها غنيّ معيَّ  املرء رهيتصوّ   ةٌ نًا وقد يتصّوره مطلًقا أو اعمًّ
بدون مشاعره الظاهرة وابلاطنة، وما اغب  ال يمكنه تصّور يشء  عن احلّد، و

 .(2)عنه يعرفه بالقياس واالعتبار بما شاهده
فيستفاد من ٰهذا ابليان للحواّس ابلاطنة بأّن املدراكت والعلوم ابلاطنّية 
عند الفكر السلّف ليست من سنخ العلوم احلضورّية والشهوديّة اليّت ال 

ملفاهيم اذلهنّية، بل يه تصّورات ومفاهيم باطنّيٌة حتتاج إىل الصور وا
ّيٌة ال تتجّرد عن الصور اذلهنّية وعن ثياب املفاهيم، ولٰهذا ينكر الفكر انوجد

السلّف العلَم احلضورّي والشهودّي باملصطلح الرائج يف نظرّية املعرفة 
ّية. والفلسفة، وهو إدراك وجود املعلوم بال واسطة الصور واملفاهيم اذلهن

ويرّصح ابن تيمية بأّن علم انلفس بذاته ليس علًما حضوريًّا فاراًغ من 
املفهوم واتلصّور اذلهّن، بل اإلنسان يف إدراك ذاته يعتمد ىلع املفهوم اذلهّن 

وقول القائل: العاقل ال حيتاج يف » أيًضا فضاًل عن إدراك سائر األشياء:
بها هو. يقال هل: من املعلوم  إدراك ذاته إىل صورة غري صورة ذاته اذّلي

                                                        

 .40، ص 8درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .11الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، ( 2)
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بالرضورة أّن إدراك ذاته ليس هو عني ذاته، بل إذا قّدر ذاته بدون إدراكها، 
وقّدر ذاته مع إدراكها، اكن إدراكها قدًرا زائًدا ىلع ذاته بدون إدراكها، 
، فٰهذا معلوٌم باحلّس والرضورة...  وٰهذا اإلدراك غري اذلات اخللّية عن إدراك 

واحد هو العالم واملعلوم، واملحّب واملحبوب، حبيث يقال: إنّه إن اكن ال
يعرف نفسه، وحيّب نفسه، فهنا، مع كونها العالم واملعلوم، واملحب 
واملحبوب، فليس علمها بنفسها وحبها نفسها هو ذات نفسها، بل يمكن 
تقديرها غري اعملة  بنفسها وال حمّبة نلفسها، ويمكن تقديرها مع علمها 

 .(1)«وحبها
ابن تيمية يف علم انلفس بذاتها أو حّب انلفس بذاتها ينكر احّتاد  فإنّ 

العالم باملعلوم أو احّتاد املحب باملحبوب، ويرّصح بأّن علم انلفس بذاتها 
مغايٌر ذلات انلفس، ويمكن أن تكون انلفس اغئبًة عن ذاتها، فإنكار العلم 

من جتسيم انلفس،  وناشئٌ  بعٌ ة من قبل السلفّية نااحلضورّي للنفس اإلنسانيّ 
د هلا، وجتسيم انلفس والقول بماّديّتها ناجٌم من حرص ونف اجلوهر املجرّ 

املعرفة يف احلّس، وأّن ما ال يُدرك باحلس فهو معدوٌم، وٰهذا املبىن كما ذكرنا 
 باطٌل ومردوٌد.  

م إىل احلّسّيات الظاهرة وابلاطنة تنقس ابن تيمية أيًضا هو أنّ  ها يعتقدوممّ 

                                                        

 .49 - 47، ص 10العقل وانلقل، ج  درء تعارض أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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، وليس ما رآه زيٌد أو شّمه أو ذاقه أو ملسه جيب اشرتاك انلاس  خاّصة  واعّمة 
فيه، وكٰذلك ما وجده يف نفسه من جوعه وعطشه وأمله وذّلته. ولٰكّن بعض 
احلّسّيات قد تكون مشرتكًة بني انلاس، اكشرتاكهم يف رؤية الشمس والقمر 

الواحد يف رؤية ما عندهم والكواكب، وأخّص من ٰذلك اشرتاك أهل ابلدل 
من جبل  وجامع  ونهر  وغري ٰذلك من األمور املخلوقة واملصنوعة، وكٰذلك 
األمور املعلومة باتلواتر واتلجارب فقد يشرتك فيها اعّمة انلاس، اكشرتاك 
انلاس يف العلم بوجود مّكة وحنوها من ابلالد املشهورة، واشرتاكهم يف وجود 

 اشرتاكهم يف العلم بوجود موىس وعيىس وحمّمد  ابلحر وأكرثهم ما رآه، و
 واّداعئهم انلبّوة وحنو ٰذلك؛ فإّن ٰهؤالء قد تواتر خربهم إىل اعّمة بن ،

 . (1)آدم وإّن قدر من لم يبلغه أخبارهم فهم يف أطراف املعمورة ال يف الوسط

 التجربّياتـ  4

حظة واالختبار من فروع مصدر احلّس اتلجربّيات؛ ألنّها تعتمد ىلع املال
بعّدة  تمتاز املعارف اتلجريبّيةو .واتلكرار، فينبيغ نلا حبثها وذكر خصائصها

 :ويه ،خصائص وسمات  يف ضوء آراء السلفّية
أّن لفظ اتلجربة يُستعمل فيما جّربه اإلنسان بعقله وحّسه، وإن لم ـ 1

                                                        

 .92الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 يكن من مقدوراته، كما قد جربوا أنّه إذا طلعت الشمس انترش الضوء يف
اآلفاق، وإذا اغبت أظلم الليل، وجّربوا أنّه إذا بُعدت الشمس عن سمت 
رؤؤسهم جاء الربد، وإذا جاء الربد سقط ورق األشجار وبرد ظاهر األرض 
وسخن باطنها، وإذا قربت من سمت رؤوسهم جاء احلّر، وإذا جاء احلّر 

س ملا قد أورقت األشجار وأزهرت، فٰهذا أمٌر يشرتك يف العلم به مجيع انلا
 .(1)اعتادوه وجّربوه

السبب املقتيض للعلم باملجّربات هو أن يكّرر اقرتان أحد األمرين ـ  2
باآلخر، إّما مطلًقا وإّما مع الشعور باملناسب، وٰهذا القدر يشرتك فيه ما 

، فعنرص اتلكرار هل دوٌر مهمٌّ وأسايسٌّ يف اتلجربة احلّسّية؛ (2)تكّرر بفعله
رف األمور املعيَّنة، ثّم إذا تكررت مّرًة بعد مّرة  أدرك العقل ألّن احلّس به يع

أّن ٰهذا بسبب القدر املشرتك اللّكّ، فقَض قضاًء لكّيًّا بأّن ٰهذا يورث الذّلة 
 .(3)الفالنّية وٰهذا يورث األلم الفالينّ 

أّن اعّمة انلاس قد جّربوا أّن رشب املاء حيصل معه الرّي، وأّن قطع ـ 3
صل معه املوت، وأّن الرضب الشديد يوجب األلم، والعلم بٰهذه العنق حي

                                                        

 .95و 94ص  املصدر السابق، (1)

 املصدر السابق. (2)

 .387و 386املصدر السابق، ص  (3)
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، فإّن احلّس إنّما يدرك ريًّا معيًَّنا وموت شخص  معنيَّ   القضّية اللكّّية جتريبٌّ
، أّما كون ّك من فعل به ٰذلك حيصل هل مثل ٰذلك فٰهذه  وألم شخص  معنيَّ 

من احلّس والعقل، إن اكن القضّية اللكّّية ال تعلم باحلّس، بل بما يرتّكب 
احلّس املقرون بالعقل من فعل اإلنسان كأكله ورشبه وتناوهل ادلواء سّماه 

، وبعبارة أخرى فإّن اتلجربة والعادة يه من جنس قياس اتلمثيل (1)جتربيًّا
 . (2)اذّلي ينتج احلكم اللّكّ 

أّن اتلجربة حتصل بنظر اإلنسان واعتباره وتدبّره كحصول األثر ـ 4
ملعني دائًرا مع املؤثّر املعنيَّ دائًما، فريى ٰذلك اعدًة مستمّرًة، ال سّيما إن شَعر ا

بالسبب املناسب، فيضّم املناسب إىل ادلوران مع السرب واتلقسيم، فإنّه ال بّد 
يف ّك ٰذلك من السرب واتلقسيم اذّلي ينف املزتاحم، وإاّل فمَت حصل األثر 

ته إىل أحدهما دون اآلخر بأوىل من العكس، مقرونًا بأمرين لم تكن إضاف
 .(3)ومن إضافته إىل لكيهما

فيمكن أن حنيص عنارص اتلجربة وأراكنها عند ابن تيمية بأربعة عنارص: 

                                                        

 .94 - 92املصدر السابق، ص  (1)

 .300املصدر السابق، ص  (2)

 .94 - 92املصدر السابق، ص  (3)
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 املالحظة، واتلكرار، ومقارنة احلّس بالعقل، وقياس اتلمثيل.
يف  لككذٰ و شمويّلتها ولكّّيتها"وال شّك أّن القضايا اتلجربّية يف إثبات "

 ينبسط حبرارة   حتتاج إىل العقل، وعندما نقول: "ّك حديد   رضورتها"إثبات "
بالرّضورة"، فنحتاج يف إثبات شمويّلة ٰهذه القضّية وتعميمها ىلع ّك  نة  معيَّ 

مصاديق احلديد إىل حكم العقل، وكٰذلك يف إثبات رضورة االنبساط عند 
؛ ألّن احلّس ال يدرك إاّل حنتاج إىل ديلفإنّنا نة، حتقق احلرارة املعيَّ  ل  عقيلٍّ

، فذكر علماء املنطق طرًقا تلعميم  اجلزئّيات وال حيكم بالرضورة ىلع يشء 
 :احلكم ىلع ّك املوارد اجلزئّية يف ّك القضايا، ونذكر هنا ثالث طرق  

يبحث املشاِهُد عن العلّة يف ثبوت الوصف بلعض اجلزئّيات  أنّ أ ـ 
لوصف إنّما ثبت تللك اجلزئّيات املشاهدة لعلّة  أو املشاهدة، فيعرف أّن ا

خاّصّية  موجودة  يف نوعها، وال شبهة عند العقل أّن العلّة ال يتخلّف عنها 
معلوهلا أبًدا، فيجزم املشاهد املستقرئ حينئذ  جزًما قاطًعا بثبوت الوصف 

 ىلع لّك جزئّيات ٰذلك انلوع وإن لم يشاهدها، وٰهذا هو االستقراء املبنّ 
اتلعليل، ويسّم يف املنطق احلديث بطريق "االستنباط". ومجيع االكتشافات 
العلمّية وكثرٌي من أحاكمنا ىلع األمور اليّت نشاهدها من ٰهذا انلوع، وليست 
ٰهذه األحاكم قابلًة للنقض؛ فذٰللك تكون قطعّيًة، كحكمنا بأّن املاء ينحدر 

مع أنّا لم نشاهد من جزئّياته إاّل أقّل  من املاكن العايل، فإنّا ال نشّك فيه،
القليل، وما ٰذلك إاّل ألنّا عرفنا الّس يف ٰهذا االحندار وهو جاذبّية األرض. 
نعم إذا انكشف للباحث خطأ ما حسبه علًّة، وأّن للوصف علًّة أخرى، فال 
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 بّد من أن يتغرّي حكمه وعلمه.
كحكمنا بأّن الّك أعظم من  أن يُبىن احلكم اللّكّ ىلع بديهة العقل،ب ـ  

اجلزء، فإّن تصّور "الّك" وتصّور "اجلزء" وتصّور النسبة املوجودة بينهما اكف  
 للتصديق بٰهذا احلكم، وإن لم نستقرئ مجيع مصاديق الّك واجلزء.

أن يُبىن ىلع املماثلة الاكملة بني اجلزئّيات، وهو أّن حكم األمثال  ـجـ  
متماثلٌة متشابهٌة يف اتلكوين، والطبيعة ىلع وترية   واحٌد؛ ألّن اجلزئّيات

؛ ذلا يقول صدر (1)واحدة ، فوصف واحد  منها يكون وصًفا للّك بغري فرق  
 املتأهّلني يف ٰهذا املجال:

قد ثبت يف احلكمة اإلهلّٰية أّن أفراد ّك طبيعة  نوعّية  جيب أن يكون »
، وأّن طبيعًة ما من الطبائع ال يمكن أو أكرثّيةً  فعلها اخلاّص هلا، إّما دائمةً 

 .(2)«أن تكون ممنوعًة عن مقتَض ذاتها أبد ادلهر
ابن تيمية يعتمد يف تعميم القضايا اتلجربّية ىلع قياس اتلمثيل،  ولٰكنّ 

وهو تسية احلكم من جزيئٍّ إىل جزيئٍّ آخر، بديلل وجود القدر املشرتك 
ىلع الشاهد هو الوسيلة الوحيدة  إّن قياس اتلمثيل أو قياس الغائب .بينهما

اليّت يعتمد عليها الفكر السلّف يف تعميم األحاكم، ويعتنون به أشّد 
                                                        

 .312املنطق، ص  حمّمدرضا، املظّفر، (1)

 .68، ص 8احلكمة املتعايلة يف األسفار العقلّية األربعة، ج  ،الشريازّي، حمّمد بن إبراهيم (2)
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أّن قياس اتلمثيل ال يفيد ايلقني. وسنذكر  (1)االعتناء، لٰكن كما ثبت يف حملّه
ياس اتلمثيل يف مبحث "مصدر قالسبب اذّلي يوجب عدم االعتماد ىلع 

 العقل" بعون اهلل تعاىل.

                                                        

 .333،  ص 1، ج األنوار رشح مطالعلوامع األرسار يف  حممد بن حممد، الرازّي،( 1)
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 ةهمة الواّوالقمصدر اخليال واملبحث الثاني: 

من مجلة املصادر املعرفّية اليّت تُدرك  (1)ةهماال شّك أّن اخليال والو
اجلزئّيات، وهلما ماكنٌة خاّصٌة ودوٌر مهم يف املعارف البرشّية، وهما من 

فاحلرّي  املصادر املهّمة اليّت يعتمد عليها الفكر السلّف يف املباحث العقديّة،
بنا يف اخلطوة األوىل أن نعّرف هاتني القّوتني عند السلفّية، ثّم نبحث عن 

 قيمتهما املعرفّية وماكنتهما يف املنظومة املعرفّية السلفّية. 
يعّرف ابن تيمية "اخليال" أو "اتلخّيل" يف ضمن تقسيمه إىل املذموم 

 وابلاطل وإىل املمدوح واحلّق ويقول: 
م هو أن يتخّيل العبد ما ليس هل حقيقٌة موجودٌة، أّما ختيل "اتلخّيل املذمو

                                                        

الّيت تدرك املعاين اجلزئّية، ويه قّوٌة إدراكّيٌة من "القّوة الواهمة" مصطلح فلسفٌّ يعن القّوة  (1)
 قوى انلفس تدرك تلك املعاين.
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األمور املوجودة، مثل ما يراه انلائم يف منامه من الرؤيا املطابقة للخارج، 
، بل هو حقٌّ يف بابه، وأما ختيل األمور املوجودة  فٰهذا ليس بمذموم  وال معيب 

 باطنًا وظاهًرا، املحسوسة، ىلع ما يه عليه موجودٌة يف اخلارج، فٰهذا حقٌّ 
 .(1)«وإنكار ٰهذا سفسطٌة كإنكار املحسوسات املوجودات

ويستفاد من ٰهذا ابليان أّن اإلدراك املبارش للواقع املحسوس ليس إدرااًك 
خيايلًّا، بل اإلدراك اخليايّل هو ما يُدركه اإلنسان بعد انقطاع احلّس من 

نامه من الرؤيا، فاخليال إدراك املحسوسات مبارشًة، كما يراه انلائم يف م
واإلدراك اخليايّل وإن اكن مستفاًدا ومّتخًذا من احلّس ولٰكّنه خيتلف عنه بما 

 يدركه اإلنسان بعد انقطاع احلّس من الواقع اخلارّج.
وهناك فرٌق ومزيٌة أخرى بني اإلدراك احلّسّ واخليايّل وهو: أّن احلّس 

 انّية يف اخلارج مع مجيع عوارضهيأخذ الصورة اذلهنّية من املاّدة اجلسما
، ولٰكّن اخليال يأخذ الصورة جمّردة من املاّدة اجلسمانّية اخلارجّية اوغواشيه

، يقول الشيخ الرئيس أبو عيلٍّ اولواحقه اعن عوارضه امن دون أن جيّرده
 احلسني ابن سينا حول ٰهذا الفرق بني احلّس واخليال:

ٰهذه اللواحق، ومع وقوع نسبة  بينها يأخذ الصورة عن املاّدة مع  احلّس »
 وبني املاّدة. وإذا زالت تلك النسبة، بطل ٰذلك األخذ؛ وٰذلك ألنّه يزنع

                                                        

 .226، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية،  (1)
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مجيع لواحقها؛ وال يمكنه أن يستثبت تلك الصورة،  الصورة عن املاّدة مع
اغبت املاّدة. فيكون كأنّه لم يزنع الصورة عن املاّدة نزاًع حمكًما، بل  وإن

 وجود املاّدة أيًضا يف أن تكون تلك الصورة موجودة هل. حيتاج إىل
عن املاّدة تربئًة أشّد، وٰذلك بأخذها  فإنّه يرّبئ الصورة املزنوعة وأّما اخليال

عن املاّدة، حبيث ال حيتاج يف وجودها إىل وجود ماّدة ؛ ألن املاّدة، وان اغبت 
إاّل أنّها ال تكون جمّردًة  بطلت، فإّن الصورة تكون ثابتة الوجود يف اخليال، أو

ا، وال جّردها عن اللواحق املاّديّة. فاحلّس  عن  لم جيّردها عن املاّدة جتريًدا تامًّ
ا، ولٰكن لم  لواحق املاّدة. وأّما اخليال، فإنّه قد جّردها عن املاّدة جتريًدا تامًّ

الصور  جيّردها ابلتة عن لواحق املاّدة؛ ألّن الصورة يف اخليال يه ىلع حسب
 .(1)«املحسوسة، وىلع تقدير  ما وتكييف  ما ووضع  ما

ي يذكره ابن اذّل و - ةفلسفيّ ال انلاحيةوأّما بالنسبة اىل تعريف الوهم من 
القّوة اذّلي تتصّور املعاين اجلزئّية يف املحسوسات  ههو أنّ ف -تيمية ويرتضيه 

 كما يتصّور اجلزئّية، بمعىن أنّه يتصّور يف احلسّيات معىن غري حمسوس  
 هو العداوة وهو غري الشاة تتصّور يف اذلئب معىًن  الصداقة والعداوة، فإنّ 

، فاملواال ا ةواملعادا ةحمسوس   . (2)يسّم الشعور بها توهمًّ

                                                        

 .346انلجاة من الغرق ىف حبر الضالالت، ص  احلسني بن عبد اهلل، ابن سينا، (1)

 .470و 469 ، ص1ج الرّد ىلع املنطقّيني،  أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية،  (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 134

إّن الوهم يتصّور املعاين »ويذكر يف موضع آخر تعريًفا للوهم يقول فيه: 
ية والعداوة. واتلوّهمات املحبوبة يف األعيان، ويه اليّت تكون ألجلها الوال

، ويوافق وخيالف، ويرىج يويعاد يه تصّور ما حيّب ويبغض ويوايل
وخياف، من املعاين اليّت يف األعيان، فرييد أن يتصّور ما حيّب ويرىج 
يلنجذب إيله، وما يكره وخياف يلنجذب عنه، ويكون ما حيّب ويرىج يف 

 .  (1)«سفيلّ األمر القديّس، واملكروه واملخوف يف األمر ال
ويظهر من الكم ابن تيمية أّن هنالك فرقًا بني "املعاين" وبني 
"املحسوسات"، فاملعاين يه األمور اليّت ال حتصل عن طريق احلواّس اخلمس 
اكملبرصات واملسمواعت وامللموسات واملذوقات واملشمومات، بل يه أموٌر 

كن املفهوم اللّكّ لٰهذه غري حمسوسة  اكلعداوة واحلقد واملواالة واملحّبة، ولٰ 
املعاين هو مفهوٌم عقيلٌّ وليس من الوهمّيات،ألّن الوهمّيات تتعلّق باملعاين 

وٰهذا يعن أّن القّوة الواهمة للشاة تدرك عداوة اذلئب بالنسبة  اجلزئّية،
إيلها، أو اذّلي يذهب إىل املقربة يلاًل يتوّهم أّن املّيت يريد أن يرّضه ويؤذيه، 

لقّوة الواهمة هو إدراك الشخص عداوة اآلخرين أو حمّبتهم بالنسبة فشأن ا
 إيله.

وذٰللك فإّن ابن تيمية يمزّي بني الوهم واخليال بأّن الوهم خمتصٌّ باملعاين 

                                                        

 .81و 80، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية،  ( 1)
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واتلخّيل خمتصٌّ بالصور، إذن اتلخّيل يتبع احلّس، فلكّما اكن أقرب إىل احلّس 
 . (1)اكن ختّيله أيس عليه
ر السلّف فإّن لفظ العلم والعقل واإلحساس، إنّما يقال وبناًء ىلع الفك

ىلع نفس اإلدراك اذّلي هو اإلدراك الصحيح، ولفظ اتلخّيل واتلوّهم، ال 
يدّل ىلع نفس اإلدراك؛ وإنّما يدّل ىلع حنو االعتقاد اذّلي يكون مطابًقا 

نشأ لإلدراك تارًة، ويكون فيما تصّور يف انلفس وتألّف وتنّشأ فيها، كما ت
ا تارًة وباطاًل أخرى  ،فيها العلوم بانلظر واالستدالل، وٰهذا اثلاين يكون حقًّ

كما أّن ما يثبته اإلنسان يف نفسه من االعتقادات بانلظر واالستدالل قد 
ا، وقد يكون باطاًل. ومن ٰهذا اتلخّيل واتلوّهم ما يراه اإلنسان يف  يكون حقًّ

 .(2)وإن لم يكن رآه بعينه يف انلظر منامه، فإنّه ينشأ يف نفسه يف انلوم،
اإلدراك والعلم إّن إذ  ؛ولٰكّن ٰهذا الالكم ليس بصحيح  واّداعٌء بال ديلل  

لفٌظ اعمٌّ يشمل أنواع العلوم واملدراكت اكملحسوسات واملتخّيالت 
واملوهومات واملعقوالت واملشهودات، فاإلدراك مْقسٌم لٰهذه األقسام، ولٰكّن 

ٰهذه اإلدرااكت بعضها عن ابلعض اآلخر هو القّوة واآللة الّيت اذّلي يمزّي به 
وباختالف اآلالت والقوى خيتلف سنخ العلوم  تدرك العلوم واملعارف،

                                                        

 .364، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)

 .318، ص 1املصدر السابق، ج  (2)
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واإلدرااكت، فالقوى احلاّسة تدرك املدراكت املساخنة هلا ويه املحسوسات، 
ملدراكت والقّوة اخليايّلة تدرك املدراكت املجانسة هلا، وقّوة الواهمة تدرك ا

املتالئمة معها، وقوى العاقلة تدرك املدراكت املتناسبة معها. فالقول بأّن لفظ 
الكٌم  ،اتلخّيل واتلوّهم ال يدّل ىلع نفس اإلدراك وإنّما يدّل ىلع حنو االعتقاد

؛ ألّن "االعتقاد" يعن اتلصديق اجلازم، وهو نوٌع من اإلدراك،  غري صائب 
 ال.  سواٌء اكن مطابًقا للواقع أم

ومما يعتقده ابن تيمية أّن الوهم واخليال كثرًيا ما يُستعمالن فيما يتوّهمه 
اإلنسان ويتخّيله، مّما ال حقيقة هل يف اخلارج، مثل ما يتخّيل جبل ياقوت  
وحبر زئبق  وحنو ٰذلك، أو مثل ما يتوّهم شخًصا أنّه عدّوه ويكون ويّله، أو أنّه 

بل ه االعتقادات اليّت ليست مطابقًة للواقع، ويّله ويكون عدّوه، وأمثال ٰهذ
باطلٌة من جنس الكذب  نسان فيتخّيلها ويتوّهمها، ويهترتسم يف نفس اإل

: عنها ٰهذه األقوال، يقال رُدَّتواالعتقاد الفاسد، والظّن واجلهل؛ ولٰهذا إذا 
 . (1)، وقد توّهم فالٌن كذا، ومنه سّميت اخليالء، وٰهذا وهمٌ ٰهذا خياٌل 

 وصادٌق ومطابٌق فيما هو حقٌّ « اتلوّهم»و« اتلخّيل»لفظ د يستعمل وق
مثل ما يتخّيل اإلنسان يف نفسه ما أدركه برصه وغريه من احلواّس،  ،للواقع

إذ قد يصطلح بعض أهل الطّب  ؛ويتوّهم يف نفسه ما علمه من الصفات

                                                        

 .313، ص 1ج املصدر السابق،  (1)
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يًضا احلكم اتلخّيل للصور، واتلوّهم للمعاين الّيت فيها، وأ والفلسفة ىلع أنّ 
 .(1)من مجلة األحاكم الصحيحة للوهم ،بأّن ّك مريئٍّ ال بّد أن يكون يف جهة  

 يقول ابن تيمية حول تقسيم الوهم واخليال إىل الصحيح والفاسد: 
الوهم واخليال يراد به ما اكن مطابًقا وما اكن خمالًفا، فأّما املطابق، مثل »

، وتوّهم الشاة أّن اذلئب يريد أكلها، ه عدّوهتوّهم اإلنسان ملن هو عدّوه أنّ 
 .وختّيل اإلنسان لصورة ما رآه يف نفسه بعد مغيبه، وحنو ٰذلك، فٰهذا الوهم

 حكم الفطرة بأنّ  ، وقضاياه صادقة، ومن مجلة ما هو احلّق واخليال حقٌّ 
ا غري املطابق: فمثل أن يتخّيل ا متحايثان. وأمّ ا متباينان وإمّ املوجودين إمّ 

أّن يف اخلارج ما ال وجود هل يف اخلارج، وتوّهمه ٰذلك مثل من يتوّهم اإلنسان 
انلاس حيّبونه ويعّظمونه،  ه يبغضه، ومثل ما يتوّهم اإلنسان أنّ ه أنّ من حيبّ  يف

ُخور ﴾، فاملختال اذّلي يتخّيل واألمر بالعكس، ﴿َواهلُل اَل حُيِبُّ ُكَّ خُمْ 
َتال  فَ

 .(2)«نفسه أكرث مّما يستحّقه، وأمثال ٰذلكيف نفسه أنّه عظيٌم، فيعتقد يف 
بأّن املعيار واملزيان لتشخيص الوهم الصحيح عن الوهم  :يعتقد ابن تيمية

الفاسد هو العقل الرصيح وانلقل الصحيح واحلّس السليم، الوهم الفاسد 
ينايف العقل الرصيح وانلقل الصحيح واحلّس السليم، وُيثبت أموًرا وقضايا 

                                                        

 .340، ص 2منهاج السّنة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ية،ابن تيم (1)

 .17، ص 6املصدر السابق، ج  (2)
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أّن هناك موجوًدا مطلًقا برشط اإلطالق، أو موجوًدا ال داخل فاسدًة مثل: 
العالم وال خارجه، وٰهذا املوجود ال يثبته يف اخلارج إاّل الوهم واخليال 

الفاسد
(1). 

ثم أّن الوهمّيات الصحيحة يف الفكر السلّف تُعّد من ايلقينّيات، وأنّها 
هما، وإّن اقتضاء الفطرة وغريها من العقلّيات سواٌء، وال جيوز اتلفريق بين

 .(2)هلما واحدٌ 
وعليه فإّن احلكم بتسوية الوهمّيات بايلقينّيات والعقلّيات يف القيمة 
املعرفّية تدّل ىلع أن العقل عند السلفّية هو "العقل الوهمايّن" والوهم عندهم 
هو "الوهم العقاليّن". وبعبارة  أخرى فإّن العقل يف الفكر السلّف ليس هو 

ل اتلجريدّي اذّلي يرُبهن ويدلّل وجيّرد املفاهيم احلّسّية عن عوارضها العق
هو العقل اذّلي يعتمد ىلع  -كما سنذكر  -وما شابه ٰذلك، بل العقل عندهم 

قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد، وٰهذا العقل ىلع حّد تعبري ابن 
 .(3)تيمية هو العقل اجلسماينّ 
ّن القّوة الواهمة تستطيع أن تدرك ُحسن األشياء وذلا يرى ابن تيمية أ

                                                        

 .106، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .396الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .119، ص 4جلهمّية، ج تلبيس اأمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية،  (3)
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وقبحها كما أّن العقل يدرك احلسن والقبح فيها، مثل أن يميل اإلنسان إىل 
الشخص اذّلي يعلم أنه اعدٌل صادٌق حمسٌن وينفر عن الشخص اذّلي يعلم 
أنّه اكذٌب ظالٌم مسٌء، وانلفوس جمبولٌة ىلع حمّبة العدل وأهله، وبغض 

وٰهذا  ،ةً َحَسن ابكونه ّيةهله، وٰهذه املحّبة اليّت يف الفطرة يه املعنالظلم وأ
بكونه قبيًحا، كما يقال يف الصورة الظاهرة ٰهذا حسٌن  ابلغض هو املعنّ 

وٰهذا قبيٌح، فاحلُسن الظاهر ما حيّسه احلّس الظاهر واحلُسن ابلاطن ما حيّسه 
ّبة ٰهذا وبغض ٰهذا فٰهذا القلُب ابلاطن، وإذا اكنت انلفوس جمبولًة ىلع حم

 .(1)معىن احلُسن والقبح
، ال يرى  وبما أنّ  العقل املعترب عند ابن تيمية هو العقل اتلجريّب احلّسّ

اإلنسان تفاوتًا كثرًيا بني معطيات العقل والوهم واخليال عنده، وأّن ٰهذه 
 ابن القوى يف مصبٍّ واحد  ومن جنس  واحد  ومهاّمها مشرتكٌة؛ ذلا نرى أنّ 

تيمية ينسب إدراك احلُسن والقبح إىل الوهم، ويعّد الوهمّيات الصحيحة من 
 -مجلة ايلقينّيات، وينسب إىل الوهم بأنّه حيكم جبسمانّية اهلل تعاىل، وأنّه 

 مبايٌن عن خلقه.  -تعاىل 
الوهم واخليال ال يتصّوران  وعليه فمن وجهة نظر الفكر السلّف يرى أنّ 

؛ ذلا يرّصح ابن تيمية: موجوًدا إاّل جس اتّفق العقالء من »ًما أو قائًما جبسم 

                                                        

 .429الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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الوهم واخليال ال يتصّور موجوًدا إاّل متحزّيًا أو  أهل اإلثبات وانلف ىلع أنّ 
. وٰهذا ال يتواءم مع ما ذكره ابن تيمية يف (1)«قائًما بمتحزّي  وهو اجلسم وصفاته

اكلوالية والعداوة واحلّب وابلغض تعريف الوهم من أنّه يدرك املعاين اجلزئّية 
واخلوف والرجاء، اللّٰهّم إاّل أن يعتقد أّن ٰهذه املعاين أموٌر ماّديٌّة جسمانّيٌة 

 قائمة باألجسام!
وحسب رؤية ابن تيمية فإّن مجيع مدراكت الوهم واخليال تكون من األمور 

اخلالق غري  اجلسمانّية واملتحزّية، فال ينكر انلاُس بوهمهم وخياهلم أن يكون
مماثل  للمخلوق، بناًء ىلع ٰهذا فقد تضعف القوى اإلدراكّية عن إدراك 
اليشء العظيم اجلليل؛ ال أّن الوهم واخليال ال يقبل جنس ٰذلك، ولٰكن 
ألجل ما فيه من العظمة اليّت لم يعتد تصّور مثلها. ومن ٰهذا ابلاب عجز 

ته، بل لعجزهم يف ٰهذه اخللق عن رؤية الرّب يف ادلنيا ال المتناع رؤي
 .(2)احلياة

يع االنتماء إىل الوسطّية واالعتدال يف ه يدّ والعجيب من ابن تيمية أنّ 
، ولٰكنه هنا يرّصح بأّن رؤية (3)الصفات اإلهلّٰية ويرفض اتلجسيم واتلعطيل

                                                        

 .364و 363املصدر السابق، ص  (1)

 .363املصدر السابق، ص  (2)

 .7، ص 1اتلدمرّية، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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الرّب ليست ممتنعًة يف ادلنيا، بل عني اإلنسان وبرصه اعجٌز وقارٌص عن 
 -تعاىل  -لاكنت رؤية اهلل  دقيقة   قوّية   سلّحني بأبصار  فلو كّنا م ،إدراكه
يف ادلنيا! وليس ٰهذا إال اتلجسيم اذّلي حياول ابن تيمية أن  ومقدورةً  ممكنةً 

 خيفيه، ولٰكن ال يقدر ىلع إخفائه فُيظهره يف فلتات لسانه. 
ذلا فإّن الوهم واخليال يف رأي السلفّية يقّران باتلجسيم اذّلي تُثبته 

جّسمة يف اذلات والصفات اإلهلّٰية، وٰهذا من األحاكم الصادقة والصائبة امل
ومعلوٌم أّن كون ابلارئ ليس جسًما ليس هو مّما تعرفه الفطرة »هلما: 

وابلديهة، وال بمقّدمات  قريبة  من الفطرة، وال بمقّدمات  بيّنة  يف الفطرة؛ 
نًة، وال مّتفًقا ىلع قبوهلا بل بمقّدمات  فيها خفاٌء وطوٌل، وليست مقّدمات  بيّ 

 .(1)«بني العقالء
وبٰذلك تكون القيمة املعرفّية يف كشف احلقائق عند املدرسة السلفّية 
 أّواًل وباذلات للحّس واحلّسّيات، واخليال والوهم إذا خضعا ألحاكم احلّس 

ذلا ؛ بتبع القيمة املعرفّية للحّس  معرفّيةٌ  وقيمةٌ  واملحسوسات، فلهما اعتبارٌ 
يف  يف إدراك ميتافزييقيا ورؤية اهلل  امهمًّ  الحّس دورً لرّصح ابن تيمية بأّن 

يف األشياء وال  داخل   غري لكونهاآلخرة، وأّن اهلل ليس كما توّهمه انلافون 
ه يف عنها، بل احلّس والفطرة والعقل حيكم بأّن اهلل يف جهة العلّو وأنّ  خارج  

                                                        

 .359 الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ر للوهم واخليال، فف احلقيقة أّن الوهم السماء، كٰذلك يُقّر بنفس ٰهذا ادلو
تعاىل؛ ذلا ينّص السلفّية  يواخليال تابعان للحّس، ويتّبعانه يف جتسيم ابلار

ىلع أّن مجيع ما يدركه الوهم واخليال هو من األمور املتحزّية واجلسمانّية، وأّن 
 - تعاىل -فوق السماوات، وأنّه  -تعاىل  -الوهم واخليال حيكمان بأّن اهلل 

يُرى وما شابه ٰذلك من أحاكم اتلجسيم. فف احلقيقة يستخدم السلفّية القّوة 
ه الواهمة واخليال؛ من أجل تثبيت عقيدتهم يف اتلجسيم ورؤية ابلارى، وأنّ 

 يف جهة العلّو. -تعاىل  -
وعليه فاملشلكة األساسّية يف الفكر السلّف يف املجال املعريّف هو اخللط 

طر املعرفّية بني مهاّم القوى 
ُ
اإلدراكّية، وشؤونها وعدم مرااعة احلدود واأل

اليّت ال بّد لّك مصدر معريفٍّ أن يتأّطر بها ويسري يف نطاقها، فاحلّس يدرك 
املحسوسات وال يتعّداها، واخليال يدرك املحسوسات بعد انقطاع القّوة 

ك اللكّّيات، احلاّسة من اإلدراك، والوهم يدرك املعاين اجلزئّية، والعقل يدر
فهناك سنخّيٌة بني املدرِك واملدرَك، ولٰكن الفكر السلّف جعل احلّس هو 
املحور واملركز يف منظومته املعرفّية وسائر املصادر املعرفّية تدور حول رىح 
احلّس وتميل معه حيث ما مال، وٰهذا هو اخللط الكبري اذّلي ارتكبته 

 املدرسة السلفّية.  
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 مصدر العقل لث :املبحث الثا

السجاالت والزنااعت ىلع مّر اتلاريخ هو السجال والزناع حول  من أهمّ 
الفكر  ولٰهذا جند أنّ  ؛ةحقيقة العقل وقيمته املعرفّية ودوره يف املعرفة ادلينيّ 

وىلع انلصوص  عياته ىلع املنهج انلقيلّ السلّف يعتمد يف تثبيت آرائه ومدّ 
 ة عندما يقوم بتعريف مفردة  يف املباحث اللغويّ  االعتماد، حَّت  ة أشدّ ادلينيّ 
بٰهذا املنهج  ه ملزتمٌ يف تبيينها وتعريفها، فإنّ  وآيات   يستشهد بروايات   خاّصة  
العقل يف اللغة هو   يف تعريف مفردة العقل، ويعتقد ابن تيمية أنّ حَّت 

اإلرسال واإلطالق واإلهمال  ضدّ  ،اإلمساك والضبط واحلفظ وحنو ٰذلك
ه ه يمسك ابلعري وجيرّ ومنه سيم العقال عقااًل ألنّ  ،(1)سييب وحنو ٰذلكوالت

 ،ضبط القلب للعلم بضبط العقال للبعري  ه انلبّ وقد شبّ  ،ويضبطه
يًا من تفّص  فلهو أشدّ  ،استذكروا القرآن»فق عليه: فقال يف احلديث املتّ 

                                                        

 .250، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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 ،املعّقلة مثل القرآن مثل اإلبل»وقال: . «صدور الرجال من انلعم من عقلها
ويف احلديث اآلخر: . «وإن أرسلها ذهبت ،إن تعاهدها صاحبها أمسكها

 .(1)«عقلها وتولّك اأعقلها وأتولك أو أرسلها؟ فقال: بل »

 تطّور مفهوم العقل عند السلف والعلماء الماضين - 1

قبل أن نستعرض معاين العقل يف الفكر السلّف ينبيغ أن نشري إىل انلبذة 
طّور مفهوم العقل عند السلف والعلماء تليت ذكرها ابن تيمية املخترصة الّ 

 :، ويهاملاضني
كما يقول القايض  ،العقل هو من جنس العلم مني بأنّ يعتقد بعض املتلكّ »

ومنهم من  .اء وغريهموأبو يعّل بن الفرّ  ب الطربّي وأبو الطيّ  ينّ ابلاقاّل  أبو بكر  
كما نقل ٰذلك عن  ،أ العلمويتهيّ  ّن العقل هو الغريزة اليّت بها حيصلإيقول 

يف كتاب  ، فروى أبو احلسن اتلمييمّ واحلارث املحاسبّ  اإلمام أمحد بن حنبل  
عن أمحد بن  ،عن إبراهيم احلريبّ  ،د بن أمحد بن خمزوم  عن حممّ  (العقل)

والرغبة يف  ،والعلم سماعٌ  ،واحلكمة فطنةٌ  ،العقل غريزةٌ "ه قال: أنّ  حنبل  
 ."الزهد فيها عفافو ،ىادلنيا هوً 

 وأيب ،اباخلّط  وأيب ،املعايل اجلوينّ  كأيب -ويعتقد أكرث أهل الالكم 

                                                        

 .250 – 245، ص 1املصدر السابق، ج  (1)
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بأن العقل اذّلي  - املعافرّي  بن العريبّ  بكر   والقايض أيب ،احلسن بن الزاغونّ 
ة اكلعلم باستحالة ة وابلدهيّ من العلوم الرضوريّ  هو مناط اتللكيف هو نوعٌ 

ونقصان الواحد عن  ،ون اجلسم يف ماكننيمتناع كاو ،يناجتماع الضدّ 
 ه قال:أنّ  والعلم بموجب العادات. وذكر عن أيب احلسن اتلمييمّ  ،االثنني

. وعن "فهو اكلعلم ،ما هو نورٌ وإنّ  ،وال جوهر   وال صورة   العقل ليس جبسم  "
 ."ة يفصل بها بني حقائق املعلوماتالعقل هو قوّ " آخر أنّ  بعض  

. "هو العلم اذّلي يمتنع به من فعل القبيح"ه قال: أنّ بن فورك  وعن أيب بكر  
هو ": . وقال قومٌ "العقل هو ما حسن معه اتللكيف": قال هوعن بعضهم أنّ 

. وقال "وطبيعةٌ  ماّدةٌ »ه أنّ  وعن قوم   ."عرض خمالف لسائر العلوم واألعراض
 ."هو جوهر بسيط" :آخرون

العقل اذّلي  لم حيدّ  "القبيحمتنع به من فعل هو العلم اذّلي يُ "فإن من قال: 
وه وجعلوه اذّلي حدّ  ،ق به بني العاقل واملجنونهو مناط اتللكيف اذّلي يفرّ 

 ،بل ٰهذا العقل هو من مناط انلجاة والسعادة ،ةا من العلوم الرضوريّ رضبً 
 قد اًل وه أوّ فت الكتب يف فضله. واذّلي حدّ وهو من العقل املمدوح اذّلي صنّ 

ْو َنْعِقُل َما : ن قيل فيهالقبائح ويكون ممّ يفعل صاحبه أنواع 
َ
﴿لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أ

ِعرِي﴾ ْصَحاِب السَّ
َ
 هناكا. ووٰهذا العقل املمدوح قد يكون اكتسابً  .(1)ُكنَّا يِف أ

                                                        

 .10سورة امللك:  (1)
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لقول من  فقوهل موافٌق  ."لسائر العلوم واألعراض خمالٌف  هو عَرٌض "من قال: 
 "هو غريزةٌ "وقول أمحد:  "علوماتيفصل بها بني حقائق امل ةٌ هو قوّ "قال: 

ق بني ٰذلك وبني العلمولٰهذا فرّ  ؛يتناول ٰهذه القّوة
(1). 

 معنى العقل - 2

نلا أن نستعرض يف ٰهذا املجال  ر مفهوم "العقل" ينبيغبعد اإلشارة إىل تطوّ 
ف ىلع حقيقة العقل عند الفكر السلّف أكرث، فإذا نلتعرّ  ؛معاين العقل

ه ُذكر جند أنّ  -كتب ابن تيمية وأتباعه  خاّصةً  -لفّية كتب الس استقصينا
 عند الفكر السلّف وبعضها مرفوٌض  للعقل أربعة معاين، فبعضها مقبوٌل 

 ويه:   ،عنده
   .العقل غريزةٌ  -ب       .العقل عرٌض أ ـ 
العقل جوهٌر  -د    .العقل علٌم حيصل بالغريزة وعمل بالعلم - ـج 

 .قائٌم بنفسه

  ٌضَرَع العقل - أ

العقل جوهٌر قائٌم نلفسه  يتصّدى ابن تيمية ملا ذكره الفالسفة من أنّ 

                                                        

 .253و 252، ص 1بغية املرتاد، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 148

ا قاطًعا، ويتبىّن يف قبال ٰهذا الرأي أنّ   قائم   العقل ليس جبوهر   ويرّده ردًّ
وهو القّوة اليّت بها يعلم اإلنسان . (1)بل هو عرٌض قائٌم بانلفس ،بذاته
ىع ك، ويستشهد ىلع إثبات ما يدّ وهو علوٌم وأعماٌل حتصل بٰذل، (2)ويعقل

ويقول: فالعقل يف لغة الرسول  بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
وأصحابه وأّمته َعَرٌض من األعراض، يكون مصدر َعَقل يعِقل كما يف قوهل 

وحنو  (4)﴾بَِها َيْعِقلُونَ  قُلُوٌب  لَُهمْ  َفتَُكونَ ﴿ ،(3)﴾ونَ لُ قِ عْ تَ  مْ كُ لَّ عَ تعاىل: ﴿لَ 
ك، والعقل يف لغة فالسفة ايلونان جوهٌر قائٌم بنفسه، فأين ٰهذا من ٰهذا؟ ٰذل

، «فَِبَك آخذ وبك أعطي، وبك اثلواب وبك العقاب»ولٰهذا جاء يف احلديث: 
  .(5)آدم وٰهذا يقال يف عقل بن

ة العقل يف كتاب اهلل وسنّ »وُسئل ابن تيمية يف فتاويه عن العقل فقال: 
يقوم بالعاقل،  ة املسلمني هو أمرٌ واتلابعني وسائر أئمّ رسوهل والكم الصحابة 

 جوهًرا أو سيّم  بنفسها، سواءٌ  ، ليس هو عينًا قائمةً ا أو صفةً  عرًض سيّم  سواءٌ 

                                                        

 .328، ص 4دين املسيح، ج اجلواب الصحيح ملن بّدل أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .161، ص 2االستقامة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .73سورة ابلقرة:  (3)

 .46سورة احلّج:  (4)

 .276الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (5)
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سم "العقل" عن اذلات العاقلة الّيت اما يوجد اتلعبري بجسًما أو غري ٰذلك، وإنّ 
مون يف العقل ين يتلكّ من املتفلسفة اذّل  بنفسه يف الكم طائفة   قائمٌ  يه جوهرٌ 

، كما يذكر ٰذلك من يذكره من أتباع عرشة   عون ثبوت عقول  وانلفس، ويدّ 
 .(1)«ائنيأرسطو أو غريه من املتفلسفة املشّ 

العقل يف مصطلح الفالسفة  لع ىلع معاينابن تيمية لم يّط  ويبدو أنّ 
د من املقصو فتارةً  ،هل عّدة معان   برّمتها، فالعقل عندهم مشرتٌك لفظيٌّ 

اذّلي يُستعمل اغبًلا  ،د اتلاّم ذاتًا وفعاًل وهو املجرّ  ،العقل هو العقل املنفصل
بل حتتاج يف إجناز أعماهلا إىل  ،دة عن املاّدة ذاتًا ال فعاًل جرّ امليف قبال انلفس 

  بالعقل املفارق.وهو املسّم  ،ابلدن
هو القّوة الّيت و ،صل يف اإلنسانأخرى املراد من العقل هو العقل املتّ  وتارةً 

مثل االستدالل، وجتزئة  وهل وظائف وشؤوٌن كثريةٌ  ،يدرك بها املفاهيم اللكّّية
وغري ٰذلك من األمور الّيت  ،املفاهيم وحتليلها وتركيبها وتأيلفها وتعميمها

 ةً العقل مقصور ع ابن تيمية من العقل ويذكرها يف كتبه. فليس معاينيتوقّ 
 فالسفة.ىلع ما توّهمه ونسبه إىل ال

 العقل غريزٌة - ب 

                                                        

 .151، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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جعلها اهلل يف  العقل غريزةٌ  من املعاين املهّمة للعقل عند السلفّية هو أنّ 
، ويدخل ٰذلك يف (1)إيلهما وٰهذه الغريزة وسيلةٌ  ،العبد ينال بها العلم والعمل

عند مجهور  فٰهذه الغريزة ثابتةٌ  .(2)وهو العمل بمقتَض العلم ،العقل العميلّ 
بها يذوق، ويف اجلدل  ةً بها يبرص، ويف اللسان قوّ  ةً يف العني قوّ  ما أنّ العقالء، ك

 .(3)بها يلمس عند مجهور العقالء ةً قوّ 
العقل بمعىن الغريزة اليّت فُطر اإلنسان عليها أيًضا َعَرٌض من األعراض 

 ونقل عن اإلمام أمحد بن حنبل   .(4)وليست من اجلواهر القائمة بأنفسها
 .(6)ويعقل بها (5)أ العلمالعقل هو الغريزة اليّت بها يتهيّ  أنّ  واحلارث املحاسبّ 

 ،د بن أمحد بن خمزوم  عن حممّ  (العقل)يف كتاب  فروى أبو احلسن اتلمييمّ 
واحلكمة  ،العقل غريزةٌ »ه قال: أنّ  عن أمحد بن حنبل   ،عن إبراهيم احلريبّ 

                                                        

 .2، ص 152صدر السابق، ج امل (1)

 .255، ص 1ج  بغية املرتاد،أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .286و 271، ص 9جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)

؛ 328، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
 .196ص الرّد ىلع املنطقّيني، 

 .253 – 250، ص 1بغية املرتاد، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (5)

 .231، ص 11جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (6)
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وقد  .(1)«ها عفاٌف والزهد في ،ىوالرغبة يف ادلنيا هوً  ،والعلم سماعٌ  ،ٌفطنة
وليس  هلل ابتداءً  ه خلٌق " أنٌ قوهل: "غريزةٌ   القايض أبو يعّل ٰذلك بأنّ فّس 

 ليس العقل باكتساب  »ه قال: أنّ  الرببهارّي  د  ، وذكر عن أيب حممّ باكتساب  
 .(2)«من اهلل ما هو فضٌل إنّ 

من  يويرى ابن تيمية أن ٰهذا املعىن املقبول عند سلف األّمة خيالف رأ
إن القادر املختار » :وقال ،كر الغرائز والطبائع والقوى اليّت يف األعيانأن

ح أحد املتماثلني ىلع اآلخر ال د املشيئة اليّت ترجّ حُيدث مجيع احلوادث بمجرّ 
 ٰهؤالء ال جيعلون اسم العقل إاّل  فإنّ  ،كما يقوهل أبو احلسن األشعرّي  ،ح  بمرجّ 

تكون بها العلوم  هم طبيعةٌ إذ ليس عند ؛ةنلوع من العلوم الرضوريّ 
حتصل بها احلوادث وال  وليس عندهم يف املوجودات أسباٌب  ،واإلرادات

القادر املختار يفعل عند  بل يقولون إنّ  ، فيهملعىًن  ىلع حادث   ح حادٌث يرتجّ 
 ٌب ومسبّ  ه سبٌب فما يقول اإلنسان إنّ  ،د اعدة  ٰهذه األمور ال بها، بل بمجرّ 

 ةً يف أحدهما قوّ  ال ألنّ  ،قَرن أحدهما باآلخر اعدةً يقولون اخلالق املختار 
 ،اقتَض بها اآلخر. وليس عندهم يف القرآن يف أفعال اهلل وأحاكمه الم تعليل  

                                                        

 .261 – 255، ص 1بغية املرتاد،ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

، ص 1رشح السّنة، ج يلٍّ، احلسن بن ع؛ الرببهارّي، 255، ص 1املصدر السابق، ج  (2)
37. 
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 .(1)«بل الم اعقبة  
أّن ما ال يمكن معرفته بيشء  »يعتقد  ه من جهة  أنّ والعجيب من ابن تيمية 

م عن أخرى يتلكّ  ومن جهة   ،(2)«من احلواّس فإنّما يكون معدوًما ال موجوًدا
احلّس ال  تقتيض وجود املعلول، وقد فاته أنّ  ها قّوةٌ وأنّ  ،ةّية واملعلويلّ العلّ 

  اتلقارن واتلعاقب بني السبب واملسّبب فحسب، وليس يدرك أنّ اّل إيدرك 
ة يقتَض ويوِجب وجوَد املعلول، بل العقل يدرك ٰذلك، وٰهذا وجود العلّ 

 يف الكمه. واضحٌ  تناقٌض 

  ّيالعقل النظرّي والعقل العمل - جـ 

ابن تيمية أّن للعقل معنيني: العقل انلظرّي اذّلي يدرك العلوم  ىري
ة، والعقل العميّل اذّلي يمزّي بني الضاّر وانلافع وهما احلسن والقبح الرضوريّ 
 عنده: 

ة، ومنهم من يقول: من انلاس من يقول: العقل هو العلوم الرضوريّ »
اسم العقل يتناول ٰهذا  مل بموجب تلك العلوم، والصحيح أنّ العقل هو الع

                                                        

 .258و 257، ص 2الصفديّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .341، ص 2، ج بيان تلبيس اجلهميّة أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)



 153  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

 العلوم فقد تسّم »يقول ابن تيمية حول العقل بمعىن العلم:  .(1)«وٰهذا
 املسموعة عقاًل، كما قيل:
 وعـومسم فمطبوعٌ    رأيت العقل عقلني 

 وعــإذا لم يك مطب    وعٌ ـفال ينفع مسم
 (2)«عوضوء الشمس ممنو  كما ال تنفع العني 

ه، بانلظر يف ا العمل بالعلم، وهو جلب ما ينفع اإلنسان، ودفع ما يرضّ وأمّ 
ة،  العقل يف الكم السلف واألئمّ العواقب، فٰهذا هو األغلب ىلع مسّم 

، وإن اكن  ة يف فضائل العقل. ومنه احلديث املأثور عن انلبّ اكآلثار املرويّ 
ود الشبهات، وحيب العقل الاكمل اهلل حيب ابلرص انلافذ عند ور إنّ »مرساًل: 

 .(3)«عند حلول الشهوات
د العلم اذّلي لم يعمل به فالعقل من منظار الفكر السلّف ليس جمرّ 

 به العلم اذّلي يعمل به والعمل ، بل يسّم صاحبه، وال العمل بال علم  

                                                        

، ص 2؛ انلبّوات، ج 287، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
870. 

 .22و 21، ص 9درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ، ابن تيمية (2)

 املصدر السابق. (3)
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ْو َنْعِقُل 
َ
َما ُكنَّا يِف  بالعلم، ولٰهذا قال أهل انلار: ﴿َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أ

ِعرِي﴾ ْصَحاِب السَّ
َ
رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب  ،(1)أ

َ
فَلَْم يَِسرُيوا يِف اأْل

َ
وقال تعاىل: ﴿أ

 . (2)َيْعِقلُوَن بَِها﴾
لفظ "العقل" وإن اكن هو يف »يقول نارص ادلين األبلايّن يف تعريف العقل: 

ار جعله من جنس من انلّظ  األصل: مصدر َعَقل َيْعِقل َعْقاًل، وكثريٌ 
  اعقاًل إاّل ه علٌم يعمل بموجبه، فال يسّم أن يعترب مع ٰذلك أنّ  بدّ  فال ،العلوم

فرتكه؛ ولٰهذا قال أصحاب انلار: ﴿لَْو ُكنَّا  من عرف اخلري فطلبه، والرشّ 
ِعرِي﴾ ْصَحاِب السَّ

َ
ْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف أ

َ
، وقال عن املنافقني: (3)نَْسَمُع أ
يًعا َوقُلُوُبُهْم َشَتَّ ٰذلِ ﴿حَتَْسبُ  ُهْم قَْوٌم ال َيْعِقلُوَن﴾ َك ُهْم مَجِ نَّ

َ
، ومن فعل ما (4)بِأ

 .(5)«ه؛ فِمثل ٰهذا ما هل عقٌل ه يرضّ يعلم أنّ 
 به اإلنسان بني ما ينفعه وما والعقل املرشوط يف اتللكيف هو ما يمزّي 

ام األسبوع،  بني أيّ  بني ادلراهم والفلوس، واله، فاملجنون اذّلي ال يمزّي يرضّ 

                                                        

 .10سورة امللك:  (1)

 .46سورة احلّج:  (2)

 .10سورة امللك:  (3)

 .14سورة احلرش:  (4)

 .24، ص 2اإليمان، ج حمّمد نارص ادلين، األبلايّن،  (5)
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 بني ما ا من فهم الالكم ومزّي ، أمّ وال يفقه ما يقال هل من الالكم ليس بعاقل  
 .(1)ه فهو اعقٌل ينفعه وما يرضّ 

 العقل جوهر جمرد - د 

بنفسه، وهم  قائمٌ  العقل يف لغة فالسفة ايلونان جوهرٌ  يعتقد ابن تيمية أنّ  
ه رّب مجيع نّ أو ،بنفسه قائمٌ  جوهرٌ  ل ما صدر عن رّب العاملنيأوّ  يزعمون أنّ 

  .(2)ما حتت فلك القمر العقل العارش هو رّب ّك  وأنّ  ،العالم
تهم تهم وخاّص ر ما يوجد من الكم املسلمني اعمّ من تدبّ  وذلا فهو يّديع أنّ 

يهم وحناتهم تهم ومفّس ثيهم وصوفيّ تهم وفقهائهم وحمدّ سلفهم وأئمّ 
 ىلع ما يزعمه ٰهؤالء منهم لفظ العقل مقواًل  ميهم لم جيد يف الكم أحد  ومتلكّ 

ا من ون أحدً وال يسمّ  من املالئكة. ه ملٌك نّ إوال ىلع ما يقال  ،من املتفلسفة
لفظ   من أخذ ٰذلك عن الفالسفة، وأنّ  إاّل  وال اهلل تعاىل عقاًل املالئكة عقاًل 
ارة وال غريه يف عب ال عن ملك   ،بنفسه قائم    به عن جوهر  العقل ال يعرّب 

فال جيوز أن حيمل  ،وأصحابه واتلابعني وسائر علماء املسلمني رسول اهلل 
من الكمهم املذكور فيه لفظ العقل ىلع مراد ٰهؤالء املتفلسفة بالعقول  يشءٌ 

                                                        

 .287، ص 9فتاوى، ج جمموع ال أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .277و 276الرّد ىلع املنطقّيني،  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ة ال واألئمّ  ة والكم الصحابةالعقل يف الكتاب والسنّ  نّ إ، ف(1)العرشة وحنو ٰذلك
ما يراد به العقل اذّلي يف وإنّ  ،سلمنيفاق املبنفسه باتّ  قائمٌ  يراد به جوهرٌ 

م يف اجلوهر والعرض من قبيل األعراض ال اإلنسان اذّلي هو عند من يتلكّ 
 .(2)من قبيل اجلواهر

عليها الكتاب  مجيع العلوم واملعارف جيب أن ينّص  وتوّهم ابن تيمية بأنّ 
وٰهذا ما  . فهو باطٌل ومرفوٌض وورَد يف الكم الصحابة والسلف، وإاّل  ،ةوالسنّ 

ضح يف حبث "اآلثار واتلداعيات يف إقصاء العقل" أن فهم السلفّية من تّ يس
! ما ال نّص فيه فهو بدعةٌ  هم يعتقدون أنّ نّ إ، فابلدعة والسنة فهٌم خاطئٌ 

 ه.سنشري إيلها يف حملّ  ولوازم فاسدةٌ  ب عليه آثارٌ ترتتّ  إذ ؛اوٰهذا خطرٌي جدًّ 
قسام لٰهذه األ وشامل   جامع   عقل يف تقسيم  ة بني معاين الييمزّي ابن تيم ثمّ 

 املذكورة فيقول: 
ق بها بني املجنون اذّلي رفع القلم يفرّ  ةٌ رضوريّ  : أحدها: علومٌ فهنا أمورٌ »

 فٰهذا مناط اتللكيف. ،عنه وبني العاقل اذّلي جرى عليه القلم
واثلاين: علوم مكتسبة تدعو اإلنسان إىل فعل ما ينفعه وترك ما يرضه 

ذا أيًضا ال نزاع يف وجوده وهو داخل فيما حيمد بها عند اهلل من العقل فهٰ 
                                                        

 .256و 255، ص 1بغية املرتاد، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 251و 250، ص 1املصدر السابق، ج  (2)
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ومن عدم ٰهذا ذّم وإن اكن من األول وما يف القرآن من مدح من يعقل وذم 
ْو 
َ
من ال يعقل يدخل فيه ٰهذا انلوع وقد عدمه من قال: ﴿لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أ

ِعرِي﴾ ْصَحاِب السَّ
َ
 .(1)َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف أ

اثلالث: العمل بالعلم يدخل يف مسّم العقل أيًضا، بل هو من أخّص ما 
 يدخل يف اسم العقل املمدوح.

 ،يان عقاًل هما يسمّ لون يف وجودهما وال يف أنّ وٰهذان انلواعن لم ينازع األوّ 
ولٰكن قالوا الكمنا يف العقل اذّلي هو مناط اتللكيف للفرق بني العاقل 

 .دخالن يف ٰذلك فالزناع فيهما لفظيٌّ وٰهذان ال ي ،واملجنون
ع يف ا تتوزّ فٰهذه ممّ  ،األمر الرابع: الغريزة الّيت بها يعقل اإلنسان

يعلم بها غري  ةٌ لني أن يكون يف اإلنسان قوّ من األوّ  فأنكر كثريٌ  ،وجودها
يسمع بها غري السمع وجعلوا  ةٌ أو قوّ  ،يبرص بها غري ابلرص ةٌ أو قوّ  ،العلم

ن جنس قول الفالسفة والطبائعية اذّلين جيعلون يف اإلنسان إثبات ٰذلك م
 .(2)«قوى يفعل بها

جةٌ نتي ٌال

                                                        

 .10سورة امللك:  (1)

 .261 - 255، ص 1 بغية املرتاد،جأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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ة يف اإلنسان العقل يف الفكر السلّف قد يراد به القّوة الغريزيّ نستنتج أّن 
يع الول ووعقاملمن األعراض، وقد يراد به  ويه عرٌض  ،اذّلي بها يعقل

 العقل غريزةٌ  وهو أنّ  ،ه من السلفوغري محد بن حنبل  أل قول علم، فاألوّ الو
 وهو أنّ  ،صحاب احلديث وغريهمأ. واثلاين قول طوائف من واحلكمة فطنةٌ 
 فإنّ  ،يف الفكر السلفّ  ة، والكهما صحيحٌ من العلوم الرضوريّ  العقل رضٌب 

ويراد به القّوة  ،يراد به اإلدراك تارةً  ،العقل يف القلب مثل ابلرص يف العني
 .(1)« يف العني حيصل بها اإلدراكاليّت جعلها اهلل

وهو  ،ما يراد به عقل اتللكيفويرّصح ابن تيمية بأّن العقل إذا أطلق فإنّ 
وخيرج به صاحبه  ،ما به يمكن اتلميزي واالستدالل ىلع ما وراء املحسوس

  .(2)املعتوهني عن حدّ 

ناقشة ٌالم

سلّف حول معاين العقل يف الفكر ال ومناقشات   ة مالحظات  هناك عدّ 
 نستعرض بعًضا منها:

ينبيغ أن نمزّي بني اجلانب الوجودّي واألنطولوّج للعقل، وبني اجلانب  -أ

                                                        

 .161، ص 2 األستقامة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .264، ص 1بغية املرتاد، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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املعريّف واألبيستومولوج هل، بمعىن: أّن العقل عرٌض أو جوهٌر، غريزٌة أو 
غريها، ٰهذا ما يتعلّق باجلانب الوجودي واألنطولوّج للعقل، ويتعلّق بأحناء 

بالعقل العلوم الرضورّية أو الكسبّية، فٰهذا ما يرتبط  وجود العقل. ونقصد
باجلانب املعريّف واألبيستومولوّج. فهناك نوٌع من عدم اتلفريق واتلفكيك 

 بني احليثّيتني يف تبيني معىن العقل.
يرى ابن تيمية أّن العمل بالعلم يدخل يف مسّم العقل أيًضا، بل هو  -ب 

! فتارًة (1)املمدوحمن أخّص ما يدخل يف اسم العقل  ، وٰهذا حمّل نظر  وتأّمل 
نقول إّن العقل يدعو اإلنسان إىل العمل بمقتضاه، وهو العقل العميّل اذّلي 
يرتبط بما ينبيغ أن يُعمل، وتارًة أخرى نعّد نفس العمل عقاًل وٰهذا خالف 
ٌة املصطلح والوجدان، وأيًضا خالف ما يعتقده ابن تيمية من أّن العقل إّما قوّ 

ُمدركٌة، أو من منتوجات ٰهذه القوة فليس العمل بالعلم عقاًل إاّل باتلوّسع 
 واملجاز.
إّن »يعترب ابن تيمية أّن شأن العقل ومهّمته هو "العلم"، ويقول:  - ـج

العقل »، ويقول أيًضا: (2)«العقل هو القّوة اليّت بها يعلم اإلنسان ويعقل
ا العلم والعمل، وٰهذه الغريزة وسيلٌة غريزٌة جعلها اهلل يف العبد، ينال به

                                                        

 .261 - 255، ص 1املصدر السابق، ج  (1)

 .161، ص 2االستقامة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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 .(2)«العقل هو الغريزة اليّت بها يتهّيأ العلم». أو (1)«إيلهما
ال شّك أّن مفهوم "العلم" أعّم من مفهوم "العقل"، فّك معقول  علٌم 
، بل املحسوسات واملتخّيالت واملوهومات  وليس ّك علم  بمعقول 

. فتعريف واملشاهدات ابلاطنّية والكشف لكّها  علٌم، ولٰكن ليست بمعقولة 
العقل بالعلم تعريٌف باألعّم، وٰهذا ال يبنّي حقيقة العقل ووظيفته بصورة  

.  واضحة  ودقيقة 

 خصائص العقل وصفاته عند السلفّيةـ  3

 بنا أن نذكر شطًرا من يٌّ بعد أن ذكرنا تعريف العقل عند السلفّية، حر
 لعقل السلّف يف ٰهذا املجال:صف بها االصفات واخلصائص اليّت يتّ 

بل ومجيع أهل امللل  ،اسم العقل عند مجيع املسلمني تعتقد السلفّية أنّ  -أ
  بعلم  أو عماًل  ةً ا أو قوّ اكن علمً  سواءٌ  ،بغريه يراد به ما هو قائمٌ  ،ة بن آدمواعمّ 

 يف اصطالح بنفسه إاّل  قائمٌ  أو حنو ٰذلك، وال يراد به ما هو جوهرٌ 
من األعراض  ته عرٌض فالعقل يف لغة الرسول وأصحابه وأمّ  .(3)الفالسفة

                                                        

 .2ص  ،152املصدر السابق، ج  (1)

 .253 – 250، ص 1بغية املرتاد،ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .258، ص 2ة، ج الصفديّ  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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﴾ و﴿لََعلَُّكْم ونَ لُ قِ عْ يَ  مْ هُ لَّ عَ   كما يف قوهل: ﴿لَ يكون مصدر عقل يعقل عقاًل 
 .(3)«وحنو ٰذلك (2)و﴿لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها﴾ (1)َتْعِقلُوَن﴾

الفكر السلّف  عند بل الشأن الوحيد للعقل - لعقلل إن أهّم وظيفة   - ب
لقياس الغائب ىلع  نّ إهو قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل، إْذ  -

حبيث  ،يف نظرّية املعرفة عند ابن تيمية وأتباعه اومفصليًّ  احيويًّ  االشاهد دورً 
 ،(4)مجيع علوم بن آدم العقلّية املحضة يه من قياس اتلمثيل يعتقدون أنّ 

نَْزَل  اهلل مع الكتاب حيث قال اهلل تعاىل:وأّن املزيان اذّلي أنزهل 
َ
﴿اهلُل اذّلي أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم  وقال: (5)الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾
َ
رَْسلْنَا رُُسلََنا بِابْلَيِّنَاِت َوأ

َ
﴿لََقْد أ

ن اعتبار اليشء بمثله تضمّ ت مزيان اعدلةٌ  يه ،(6)الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن﴾
ق بني املختلفني بما جعله اهلل يف فطر ويفرّ  ،ي بني املتماثلنيوخالفه، فيسوّ 

                                                        

 .73سورة ابلقرة:  (1)

 .46سورة احلّج:  (2)

 .276الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)

 .20و  19، ص9جمموع الفتاوى، ج  عبد احلليم، أمحد بن ابن تيمية، (4)

 .17سورة الشورى:  (5)

 .25سورة احلديد:  (6)
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اإلنسان لم  ال ريب أنّ و .(1)عباده وعقوهلم من معرفة اتلماثل واالختالف
ما يعلم اغئبها بالقياس وإنّ  ،مجيع أعيان املوجودات اخلارجّية وأفرادها حيّس 

 .(2)عليه بني العقالء فٌق متّ  فٰهذا أصٌل  ،ىلع شاهدها
د قياس اتلمثيل عند ابن تيمية يف معرفة اتلماثل واالختالف، جسّ ويت

عل حكمهما واحًدا، جبٰهذا مثل ٰهذا  فإذا رأى الشيئني املتماثلني علم أنّ 
حكم باحلكم  ثمّ  ،كما إذا رأى املاء واملاء والرتاب والرتاب واهلواء واهلواء

وذكر  ،مثله بانلظريوإذا حكم ىلع بعض األعيان و ،اللّكّ ىلع القدر املشرتك
فٰهذا قياس الطرد إذا رأى املختلفني اكملاء  ،املشرتك اكن أحسن يف ابليان

 .(3)وٰهذا قياس العكس ،والرتاب فّرق بينهما
يف قياس اتلمثيل أو  العقل والعقلّيات املحضة منحرصةٌ  ويّديع أيًضا بأنّ 

 ،اس اتلمثيلاإلنسان مفطوٌر ىلع معرفة قي قياس الغائب ىلع الشاهد، وأنّ 
ة واألنبياء عندما القرآن والسنّ  وأنّ  ،ةوٰهذا القياس يُعّد من األمور الفطريّ 

ل يدعونه إىل قياس اتلمثيل والتسوية بني يدعون اإلنسان إىل العقل واتلعقّ 
الرُسل رضبت للناس األمثال العقلّية  نّ إاملتماثلني واتلفريق بني املتخالفني. 
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ت انلاس وأرشدتهم إىل الرسل دلّ  نّ إف ،واالختالف  يعرفون بها اتلماثليتالّ 
بها ىلع  ما به يعرفون العدل ويعرفون األقيسة العقلّية الصحيحة اليّت يستدّل 

 د اخلرب كما يظنّ ىلع جمرّ  ة مقصورةً فليست العلوم انلبويّ  ،ةاملطالب ادلينيّ 
وم ا للعلوجيعلون ما يعلم بالعقل قسيمً  ،ه من أهل الالكمٰذلك من يظنّ 

 بيّنت العلوم العقلّية اليّت بها يتمّ ( صلوات اهلل عليهم)بل الرسل  ،ةانلبويّ 
هتها عليه ورضبت األمثال فكملت الفطرة بما نبّ  ،ا وعماًل دين انلاس علمً 

أو اكنت الفطرة قد فسدت بما  ،عنه ا اكنت الفطرة معرضةً وأرشدتها ممّ 
لك الفساد وبيّنت ما اكنت فأزالت ذٰ  ،حصل هلا من اآلراء واألهواء الفاسدة

 صار عند الفطرة معرفة املزيان اليّت أنزهلا اهلل حَّت  ،عنه الفطرة معرضةً 
من قياس  القرآن واحلديث مملوءٌ  ابن تيمية أنّ  ىريوبيّنها رسلُه. إذن 

 ، اهلل احلقائق باملقاييس العقلّية واألمثال املرضوبةحبيث يبنّي  ،اتلمثيل
 .(1)املتماثلني والفرق بني املختلفني  طرق التسوية بنيويبنّي 
صفات العقل عند اإلنسان أن يعلم اإلنسان ما ينفعه  من أخّص  - ـج
 ، بني احلََسن وهو انلافعه فيرتكه، فعقل اإلنسان يمزّي ويعلم ما يرضّ  ،فيفعله

وبني القبيح وهو الضاّر. فاملراد باحلسن هو انلافع واملراد بالقبيح هو 

                                                        

 .381املصدر السابق، ص  (1)
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 .(1)الضارّ 
والكتاب أفضل وأرجح من العقل عند املدرسة السلفّية،  ويحال -د

ما ة، فقد سئل ابن تيمية: أيّ فالعقل يلعب دوره يف إطار الكتاب والسنّ 
 أفضل: العلم، أو العقل؟

إن أريد بالعلم علم اهلل تعاىل اذّلي أنزهل اهلل تعاىل، وهو » فأجاب:
َك ِفيِه مِ  ْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن الكتاب، كما قال تعاىل: ﴿َفَمْن َحاجَّ

ٰهذا صفة اخلالق والعقل  ، فٰهذا أفضل من عقل اإلنسان؛ ألنّ (2)الِْعلِْم﴾
 .(3)«صفة املخلوق، وصفة اخلالق أفضل من صفة املخلوق

يف معرفة العلوم، وكمال وصالح األعمال، وبه يكمل  العقل رشٌط  -ه
 يف انلفس، وقّوةٌ  غريزةٌ ألنّه  ؛ بٰذلكالعلم والعمل، لٰكنه ليس مستقالًّ 

صل به نور اإليمان والقرآن، ة ابلرص الّيت يف العني، فإن اتّ بمزنلة قوّ وفيها، 
صل به نور الشمس وانلار. وإن انفرد بنفسه لم يبرص اكن كنور العني إذا اتّ 

األمور اليّت يعجز وحده عن دركها، وإن عزل باللكّّية، اكنت األقوال، 
كما  ، وذوٌق ، ووجدٌ ةٌ ، قد يكون فيها حمبّ ةً ًرا حيوانيّ واألفعال مع عدمه: أمو

                                                        

 .429املصدر السابق، ص  (1)

 .61عمران:  سورة آل (2)

 .152، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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 .(1)قد حيصل للبهيمة
فإذا أدرك احلّس اجلزئّيات  ،للحّس  العقل تابعٌ  يعتقد ابن تيمية أنّ  -و

ا، فاللكّّيات تقع يف انلفس بعد معرفة يًّ استخرج العقل منها قدًرا مشرتاًك لكّ 
سباب يف معرفة نة من أعظم األعيَّ ات امليّ فمعرفة اجلزئ ،نةاجلزئّيات املعيَّ 

ط معرفة معرفة اللكّّيات بتوسّ  فمن أنكر أنّ  ،اللكّّيات، وٰهذه خاّصة العقل
 .(2)اجلزيئات فقد أنكر خاّصة عقل اإلنسان

لرنى ما هو مراد  «للحّس  العقل تابعٌ  نّ إ» :قوهلف عند هنا أن نتوقّ  وينبيغ
فسريين: أن نقول املقصود منها ابن تيمية منه، ويمكن بيان ٰهذه اجلملة بت

أن  من املحسوسات بسبب عملّية اتلجريد، ويه املعقوالت مستفادةٌ  هو أنّ 
ة اخليال جيّرد العقُل الصور اذلهنّية املحسوسة اليّت حصل عليها عن طريق قوّ 

صة ا لكّ  ينزتع منها معىًن  ثمّ  ،من العوارض املشخِّ يًّا، كما يتصّور مفهوم اعمًّ
جيّرد ٰهذه املفاهيم اجلزئّية من العوارض املشّخصة من  و ثمّ وعمر   وبكر   زيد  

 يًّا وهو اإلنسانّية. لكّ اللون والشك واحلجم وغريها، ثّم ينزتع منها معىًن 
وهو  ،عند احلكماء والفالسفة تبعّية العقل للحّس بٰهذا املعىن مقبوٌل و

يت بطريقة "اتلجريد" ُسمّ  يتللحصول ىلع املفاهيم اللكّّية الّ  شائعةٌ  طريقةٌ 

                                                        

 .14، ص 41املصدر السابق، ج  (1)

 .  238، ص 9املصدر السابق، ج  (2)
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 و"اتلعرية".
  آخر وهو: أنّ معىًن « للحّس  العقل تابعٌ  نّ إ»واثلاين: أن نقصد من مجلة: 

يقيس الغائب ىلع الشاهد  ثمّ  ،نةالعقل يرى نماذج من األمور اجلزئّية املعيَّ 
بسبب وجود املشابهة بينها، وٰهذا املعىن هو ما رامه ابن تيمية من ٰهذه 

ل، والشاهد عليه هو قرينة السياق وما ذكره ابن تيمية ىن األوّ اجلملة ال املع
 بعد ٰهذا الالكم إْذ يقول:

من أعظم صفات العقل معرفة اتلماثل واالختالف. فإذا رأى الشيئني »
كما إذا رأى املاء  ،افجعل حكمهما واحدً  ،ٰهذا مثل ٰهذا املتماثلني علم أنّ 

ىلع القدر  حكم باحلكم اللّكّ  ثمّ  ،ءواملاء والرتاب والرتاب واهلواء واهلوا
املشرتك. وإذا حكم ىلع بعض األعيان ومثله بانلظري وذكر املشرتك اكن 
ق أحسن يف ابليان فٰهذا قياس الطرد. وإذا رأى املختلفني اكملاء والرتاب فرّ 

 .(1)«وٰهذا قياس العكس ،بينهما
اس من ناحية ٰهذا القي أنّ  (قياس الغائب ىلع الشاهد)وسيأيت يف مبحث 

وال يمكن االعتماد عليه يف  بل يفيد الظنّ  ،القيمة املعرفّية ال يفيد ايلقني
 ة.األمور ايلقينيّ 

يتعلّق بانلظر والعلم وهو  اللعقل شأنني، شأنً  يعتقد ابن تيمية بأنّ  -ز
                                                        

 .239املصدر السابق، ص  (1)
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: بالعمل والفعل وهو العقل العميلّ  امرتبطً  ااذّلي سيّمّ بالعقل انلظرّي، وشأنً 
هلا من  فال بدّ  ،عملّيةٌ  ةٌ إراديّ  ةٌ وقوّ  نظرّيةٌ  ةٌ علميّ  ةٌ قوّ  :تانفس هلا قوّ انل فإنّ »

ة اإلنسان بسبب القّوة العلميّ  نّ إف .(1)«كمال القّوتني بمعرفة اهلل وعبادته
اجلميل، واجلميل هو  ة حيّب ه، وبسبب القّوة العمليّ وحيبّ  يكشف احلّق 

 .(2)هاحلسن والقبيح ضدّ 
تلصحيح  ه معيارٌ عقل ومهاّمه عند السلفّية هو أنّ من مجلة شؤون ال -ح

ى َشْخًصا، »أخطاء احلّس: 
َ
. َفَمْن َرأ ْو ِإْثبَات 

َ
ْف  أ

فَِإنَّ احلّس لَيَْس ِفيِه ِعلٌْم بِنَ
 ِفيِه ِمْن َعْقل  

ْو َعْمًرا، َفٰهذا اَل بُدَّ
َ
ا َكْونُُه َزيًْدا أ مَّ

َ
فَلَيَْس يِف احلّس إِالَّ ُرْؤَيُتُه. َوأ

ْكَراُن َوانلَّائُِم يُ  ِغرُي َوالَْمْجنُوُن َوابْلَِهيُم َوالسَّ ُ بنَْيَ ٰهذا وَٰهذا، َولِٰهذا اَكَن الصَّ َمزيِّ
ْم 
َ
نَّ ٰهذا الَْمْشُهوَد ُهَو َكَذا أ

َ
ُوَن أ ، َولِٰكْن ِلَعَدِم الَْعْقِل اَل ُيَمزيِّ َوحَنْوُُهْم لَُهْم ِحسٌّ

 .(3)«نًا َغرْيَ ُمَطابَِقة  َكَذا، بَْل قَْد َيُظنُّوَن ُظنُو
ه هو اكن بمعىن العلم أو العمل حملّ  العقل سواءٌ  نّ أيعتقد ابن تيمية  -ط

 العقل قائمٌ »فقال:  ،العقل يف اإلنسان ادلماغ، سئل ابن تيمية عن حمّل 
بقلبه كما قال تعاىل:  ٌق ا من ابلدن فهو متعلّ  تعقل، وأمّ يتبنفس اإلنسان الّ 

                                                        

 .144الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، بن تيمية،ا (1)
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فَلَْم يَِسرُيوا
َ
رِْض َفتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها﴾ ﴿أ

َ
لفظ  . لٰكنّ (1)يِف اأْل

ة الشك اذّلي يف اجلانب األيس من "القلب" قد يراد به املضغة الصنوبريّ 
سوداء، وقد يراد بالقلب باطن اإلنسان مطلًقا،  ابلدن، اليّت جوفها علقةٌ 

وحنو ٰذلك، ومنه ُسيّم قلبه باطنه، كقلب احلنطة واللوزة واجلوزة  فإنّ 
ه أخرج قلبه وهو باطنه، وىلع ٰهذا، فإذا أريد بالقلب ٰهذا القليب قليبًا؛ ألنّ 

العقل يف ادلماغ، كما يقوهل  بدماغه أيًضا؛ ولٰهذا قيل: إنّ  ٌق فالعقل متعلّ 
من أصحابه:  من األطباء، ونقل ٰذلك عن اإلمام أمحد، ويقول طائفةٌ  كثريٌ 
الروح  قلب، فإذا كمل انتَه إىل ادلماغ. واتلحقيق: أنّ أصل العقل يف ال إنّ 

ق بٰهذا صف من العقل به يتعلّ بٰهذا وٰهذا، وما يتّ  ٌق اليّت يه انلفس هلا تعلّ 
مبدأ الفكر وانلظر يف ادلماغ، ومبدأ اإلرادة يف القلب. والعقل  وٰهذا، لٰكنّ 

صله اإلرادة، أ يراد به العلم، ويراد به العمل، فالعلم والعمل االختيارّي 
 بدّ   بعد تصّور املراد، فالوأصل اإلرادة يف القلب، واملريد ال يكون مريًدا إاّل 

أن يكون القلب متصّوًرا، فيكون منه ٰهذا وٰهذا، ويبتدئ ٰذلك من ادلماغ، 
 إىل ادلماغ، فمنه املبتدأ وإيله االنتهاء، والك القولني هل وجهٌ  وآثاره صاعدةٌ 

 .(2)«صحيحٌ 

                                                        

 .46سورة احلّج:  (1)

 .304و 303، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ٌمالحظات ٌ

ترد ىلع ٰهذه اخلصائص املذكورة للعقل  ومناقشات   ة مالحظات  ناك عدّ ه
 من اتلطّرق إيلها: ال بدّ  يف الفكر السلفّ 

يطلقون  ، فتارةً بني عّدة معان   يٌّ لفظ العقل عند الفالسفة مشرتكٌ  أنّ  -أ
وٰهذا  ،جسمانّية   د اتلاّم اذّلي يعمل أعماهل بدون آلة  املجرّ  العقَل ىلع املوجود

ة الّيت هلا يستعملون لفظ العقل للقوّ  أخرى و اجلوهر املفارق عندهم. وتارةً ه
يستدّل من املعلومات ىلع و: يُدرك املفاهيم اللكّّية، دةٌ متعدّ  شؤونٌ 

يقوم بتحليل املفاهيم وجتزئتها وتركيبها، يمزّي اخلطأ من واملجهوالت، 
و العقل انلظرّي اذّلي من ابلاطل يف العلوم واملعارف، وٰهذا ه الصحيح واحلّق 

 يعرتف به ابن تيمية. 
مرادهم من العقل هو القّوة اليّت تدرك ما ينبيغ أن يُعمل  ثاثلةً  وتارةً 

اذّلي يعرتف  وهو العقل العميلّ  ،ق بتعيني احلسن والقبح من األعمالوتتعلّ 
 به ابن تيمية أيًضا. 

العقل يف اجلوهر  هم حيرصون معىنأنّ ب الفالسفة أن نّتهم ماكن  ومن الظلم ب
إطالق  الّك، إنّ  .د القائم بانلفس، ويغفلون ويهملون سائر معاين العقلاملجرّ 

العقل عند  إحدى معاين ،د يف احلقيقةلفظ العقل ىلع اجلوهر املفارق واملجرّ 
الفالسفة، وٰهذا ال يستلزم أن ينكروا سائر معاين العقل كما توّهمه ابن 

  الفالسفة ينبيغ اجتنابه.ىلع عظيمٌ  تيمية، فٰهذا بهتانٌ 
 بكالم   االستشهادبالنسبة إىل عرضّية العلم أو جوهرّيته ينبيغ هنا  -ب
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 وهو:  لإلمام أمري املؤمنني عيلٍّ  قّيم  

د يقول حممّ  .(1)«واَِعَء اَلِْعلِْم فَإِنَُّه يَتَِّسُع بِهِ  ُكُّ واَِعء  يَِضيُق بَِما ُجِعَل ِفيِه ِإالَّ »
سع بكرثة واعء العلم هو العقل، وهو يتّ »ذا الالكم: عبده يف رشح هٰ 

تّساُع العلم اب والسؤال اذّلي خيتلج يف بال اإلنسان هو: ملاذا يسبّ  .(2)«العلم
تّساَع واعء العلم وهو العقل أو انلفس؟ أو ملاذا يتّسع واعء العلم باتّساع ا

 العلم؟
تّساع واعئه وهو فإذا اكن العلم عرًضا من األعراض هل يسّبب اتّساعه ا

بني  أن يكون نواًع من االحّتاد الوجودّي  بدّ  العقل أو انلفس؟ الك، بل ال
 . يتّسع واعء العلم بسبب اتّساعهالعلم وواعئه حَّت 

األخطاء يف الفكر السلّف هو حرص دور العقل يف قياس  من أهمّ  -ج
آدم  نمجيع علوم ب اتلمثيل وقياس الغائب ىلع الشاهد، حبيث يعتقد أنّ 

من  وال يكتف ابن تيمية بٰهذا احلدّ  ،(3)العقلّية املحضة من قياس اتلمثيل
املراد من املزيان اذّلي أنزهل  بل نسب إىل القرآن الكريم أنّ  ،اعء العامّ االدّ 

 ِ نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ اهلل مع الكتاب حيث قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل اذلَّ
َ
ي أ

                                                        

 .205، اللكمات القصار، رقم  3، ص 1حممد عبده، رشح نهج ابلالغة، ج  (1)

 املصدر السابق. (2)

 .20و 19، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكتَاَب وق ،(1)َوالِْمزَياَن﴾
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِابْلَيِّنَاِت َوأ

َ
ال: ﴿لََقْد أ

ن اعتبار اليشء تتضمّ  اعدلةٌ  هو قياس اتلمثيل، ويه مزيانٌ  ؛(2)َوالِْمزَياَن﴾
بمثله وخالفه، فيسّوى بني املتماثلني ويفرق بني املختلفني بما جعله اهلل يف 

 .(3)ة اتلماثل واالختالففطر عباده وعقوهلم من معرف
خالف ٰذلك،  بل حيكم الواقع العينّ  ،ٰهذا االداعء اللّكّ ال ديلل عليه

آدم العقلّية املحضة من الرياضّيات والفلسفة والالكم  فهل مجيع علوم بن
ة من باب قياس اتلمثيل؟! الّك، بل كثرٌي من واملنطق وسائر املعارف البرشيّ 

اذّلي سّماه ابن  القطعّ  ىلع أساس الربهان املنطيقّ ة بُنيت املعارف البرشيّ 
قيمة  اعءات الفارغة من ادليلل والشواهد التيمية بقياس الشمول. ٰهذه االدّ 

من الرباهني  عظيمةً  معرفّية هلا. ولقد استخدم ابن تيمية يف كتبه جمموعةً 
 العقلّية اليّت ليست من باب قياس اتلمثيل. 

يعتربون قياس الغائب  من جهة  أنّهم لسلّف والعجب من أتباع الفكر ا
 رشيعٌّ  طريٌق  هوأنّ  ،للعقل وخاصّيةً  ،ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل أمًرا فطريًّا

يقولون:  .أخرى كن من جهة  ، ولٰ ةة انلبويّ الكريم والسنّ  استخدمه القـرآن

                                                        

 .17سورة الشورى:  (1)

 .25سورة احلديد:  (2)

 .381 الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 3)
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ولٰكن يف  ،قياس الغائب ىلع الشاهدة واجلماعة فيحتّجون با أهل السنّ أمّ »
 .(1)«قياس األوىل وديلل اآليات يستخدم منه إاّل  ات الاإلهلٰيّ 

فالسؤال اذّلي خيتلج ببال اإلنسان املنصف هو: إذا اكن قياس الغائب ىلع 
ة، ة انلبويّ الكريم والسنّ  استخدمه القـرآن ارشعيًّ  اوطريقً  افطريًّ  امرً أالشاهد 

بها بن آدم وهو مناط   اهللة العقل اذّلي مزّي يّ وإذا اكن ٰهذا القياس خاّص 
اتللكيـف اذّلي بفقـده يرتفع اتللكيف، فلماذا يرّص الفكر السلّف ىلع حرص 

! أليس ٰهذا ازدواجّية ؟اتقياس األوىل وديلل اآليات" يف اإلهٰليّ "استخدام 
املعايري يف منهج االستدالل؟! ٰهذا اتلنايف يدّل ىلع أّن قياس الغائب ىلع 

  استخدم يف اإلهٰلّيات أيًضا.وال يفيد ايلقني وإاّل  وخلٌل  الشاهد فيه نقٌص 
يف  -تعاىل  -اهلل  ا أنزهليتاملزيان الّ  نّ إأخرى يقول ابن تيمية  ومن جهة  

 ِ نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾ هو قياس ٰهذه اآلية املباركة: ﴿اهلُل اذلَّ
َ
ي أ

ين ينكرون اتلأويل وجيمدون اتلمثيل! والعجب من أتباع الفكر السلّف اذّل 
ىلع ظواهر الكتاب كيف يأّولون لفظ "املزيان" يف ٰهذه اآلية املباركة واآلية 

املراد من  يذكر أنّ  وأّي مفّس   لغويٍّ  األخرى بقياس اتلمثيل؟! أّي معجم  
املزيان هو قياس اتلمثيل؟! أليس ٰهذا هو اتلأويل اذّلي يفّر منه السلفّيون 

                                                        

قياس الغائب ىلع الشاهد دلى الفالسفة واملتلكّمني وآثاره عرًضا  الرصيرصّي، كمال سالم، (1)
 .3ونقًدا ىلع ضوء منهج أهل السّنة واجلماعة، ص 
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 شديًدا؟ فكيف يأّول املزيان هنا بقياس اتلمثيل؟ ويرفضونه رفًضا
ولٰكن عندما نراجع األدلّة اليّت استخدمها القرآن الكريم ال جند فيها ما 
ْم ُهُم 

َ
ء  أ ْم ُخِلُقواْ ِمْن َغرْيِ يَشْ

َ
يدّل ىلع قياس اتلمثيل، فهل قول اهلل تعاىل: ﴿أ

ََذ اهلُل ِمن (2)الَّ اهلُل لََفَسَدتَا﴾، و﴿لَْو اَكَن ِفيِهَما آلَِهٌة إِ (1)اخْلَاِلُقوَن﴾ ، و﴿َما اخَتّ
 ٰ ه  بَِما َخلََق َولََعاَل َبْعُضُهْم ىلَعَ ـٰ  إِلَ

َهَب ُكُّ َ ه  إًِذا ذَلّ ـٰ
َودَل  َوَما اَكَن َمَعُه ِمْن إِلَ

ا يَِصُفوَن﴾ ِحُبّ  ، و﴿(3)َبْعض  ُسبَْحاَن اهلِل َعَمّ
ُ
فََل قَاَل اَل أ

َ
ا أ فَلََمّ

يَن لََعنَُهُم اهلُل (4)﴾اآْلفِِلنيَ  ِ َِك اذَلّ
ٰ
وَٰل

ُ
َد هَلُ  ۖ ، ﴿أ َوَمن يَلَْعِن اهلُل فَلَن جَتِ

ة، هو من باب قياس اتلمثيل؟! حاشا ة القرآنيّ ، وغريها من األدلّ (5)نَِصرًيا﴾
بقياس اتلمثيل اذّلي ال  ءٌ القرآن الكريم ميل يع ابن تيمية أنّ والّك. فكيف يدّ 

من احلق شيئًا. وسيأيت الالكم حول قياس  الظّن ال يغن نّ إ الظّن واّل إيفيد 
 ".ّيته يف مبحث "تداعيات الرتكزي ىلع احلّس اتلمثيل ومدى حجّ 

بالنسبة إىل تقديم العقل ىلع الويح أو تفضيل الويح ىلع العقل  -د

                                                        

 .35سورة الطور:  (1)

 22سورة األنبياء:  (2)

 .91سورة املؤمنون:  (3)

 .76سورة األنعام:  (4)

 .52سورة النساء:  (5)
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اذّلي  ضح األمر يف مبحث "عالقة العقل بانلقل" أكرث فأكرث. ولٰكنّ سيتّ 
ىلع تقديم الويح ىلع  عقيلٍّ  ك بديلل  ابن تيمية يتمسّ  أنّ يدهش اإلنسان هو 

الويح صفة اخلالق  ألنّ  العقل! ويقول: الويح أفضل من عقل اإلنسان؛
والعقل صفة املخلوق )صغرى(، وصفة اخلالق أفضل من صفة املخلوق 

 )كربى(، انلتيجة: الويح أفضل من العقل. وٰهذا تناقض بنّيٌ يف الكمه.
اكن بمعىن العلم أو العمل حملّه  العقل سواءٌ  كر السلّف أنّ الف يعتقد -ه

وٰهذا  ،متحزّيةٌ  جسمانّيةٌ  ماّديّةٌ  العقل والعلم أمورٌ  هو ادلماغ، وٰهذا يعىن أنّ 
فهو  ما ليس بمحسوس   د ىلع أنّ ة اليّت تؤكّ يّ من الرؤية الكونّية احلسّ  ئٌ ناش

ّن نفس ٰهذه إ اخلاطئ وقلنا نتقدنا وأبطلنا سابًقا ٰهذا املبىنا، وقد معدومٌ 
 .ٰهذا من جهة  ، فيه تناقض نفسها ،وال متخّيلة   الفكرة ليست بمحسوسة  

بن تيمية إىل العقل أموًرا وشؤونًا اكتلحليل اأخرى ينسب  ومن جهة  
والصحيح من اإلدرااكت،  إواتلأيلف وإقامة ادليلل، واتلميزي بني اخلط

، وال جسمانّية   وال حمسوسة   بماّديّة   ليست وغريها من النشاطات، ويه أمورٌ 
وهو العقل احلاّل يف  - يٍّ مادّ  جسماينٍّ  والسؤال هو:  كيف تصدر من أمر  

ت ؟! ٰهذه اآلثار املذكورة للعقل إن دلّ والجسمانّية   آثاٌر غري ماّديّة   -ادلماغ 
قلّية ة بني األثر واملؤثّر، فإذا اكنت اآلثار العىلع السنخيّ  فيه تدّل  ىلع يشء  
وال  ر واتلحليل والرتكيب واالستدالل واتلميزي بني املفاهيم غري ماّديّة  اكتلفكّ 
 .وال حمسوسة   ، فمصدر ٰهذه اآلثار واخلواص أيًضا غري ماّديّة  حمسوسة  

 العقل الجسمانّي عند ابن تيمية ـ 4
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ة الّيت تعتمد عليها السلفّية خصوًصا ابن تيمية يّ ىلع الّرؤية احلسّ  بناءً 
للعقل اذّلي عرّب عنه ابن تيمية "بالعقل  خاصٌّ  هناك تعريٌف  ،أتباعهو

بل ما ال  ،من اتلخّيل العقل عند اجلمهور ال ينفّك  اجلسمايّن" ويرّصح بأنّ 
مجيع ما يُدركه العقل من  إنّ »وكٰذلك يقول:  .(1)يتخّيله اجلمهور فهو عدمٌ 

 .(2)«يدركه احلّس واخليال -تعاىل  -أفعال اهلل 
، ن اتلخّيلع العقل ال ينفّك اكن ا فإذ الوهم واخليال ال و من جهة 

من جهة   - (3)كما يقول ابن تيمية -ا ا جسمانيًّ  موجوًدا متحزّيً اّل إيتصّوران 
 جسماينٌّ  العقل عند الفكر السلّف عقٌل خيايلٌّ  فانلتيجة يه: أنّ  أخرى؛

ىع قوُل ابن ا املدّ د ٰهذيُدرك به األمور املتحزّية اجلسمانّية فحسب، ويؤيّ 
 .(4)«ما ال يُعرُف بيشء  من احلواّس لم يكن إاّل معدوًما»تيمية: 

الرؤية الكونّية ف ؛إذن إطار ترّصف العقل ونطاق نشاطاته هو املحسوسات

                                                        

 .393، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، يمية، ابن ت (1)

 .265 – 263، ص 2املصدر السابق، ج  (2)

اتّفق العقالء من أهل اإلثبات وانلف ىلع أّن الوهم واخليال ال يتصّور »يقول ابن تيمية:  (3)
 363، ص 1ابق، ج ]املصدر الس« موجوًدا إاّل متحزّيًا أو قائًما بمتحزّي ، وهو اجلسم وصفاته

 [.364و

 .229، ص 1، ج بيان تلبيس اجلهميّة أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
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كما  ،ف يف املحسوسات، فالعقل يعمل ويترصّ ّيةٌ حسّ  ماّديّةٌ  السلفّية يه رؤيةٌ 
ل الفرق بني اتلخّيل واتلعقّ  حسوسات. لٰكنّ القّوة املتخّيلة تترّصف يف امل أنّ 

العقل بعد ما اكتشف القدر املشرتك بني اجلزئّيات  عند ابن تيمية هو أنّ 
 اآلخر، وٰهذا هو املعنيَّ   إىل اجلزيئّ املعنيَّ  ة يُسي ويعّمم حكم اجلزيئّ يّ احلسّ 

ّيل "قياس الغائب ىلع الشاهد" أو قياس اتلمثيل اذّلي يمزّي العقَل عن اتلخ
 عند املدرسة السلفّية.

عن  العقل ال ينفّك  هم يعتقدون أنّ وينسب ابن تيمية إىل اجلمهور أنّ 
بناًء و ،ال يمكن ختّيله واتلصديق به وال جسماينٍّ  وما ليس جبسم   ،اتلخّيل

تقرب  بأوصاف   -سبحانه وتعاىل  -وَصف نفَسه  الشارعَ يرى أّن ىلع ٰذلك 
به من السمع وابلرص والوجه وغري ٰذلك مع  مثل ما وصفه ،ة اتلخّيلمن قوّ 

من املوجودات املتخّيلة وال يشبهه. ولو اكن  ه ال جيانسه يشءٌ تعريفهم أنّ 
من ٰهذا، بل ملا اكن  مقصود اجلمهور أّن اهلل ليس جبسم  ملَا رّصحوا بيشء  

 َماَواِت أرفع املوجودات املتخّيلة هو انلور رُضب املثال به ﴿اهلُل نُوُر السَّ 
رِْض﴾؛ إذ اكن انلور أشهر املوجودات عند احلّس واتلخّيل، وبٰهذا انلحو 

َ
َواأْل

من اتلصّور أمكن أن يفهموا املعاين املوجودة يف املعاد، أعن تلك املعاين 
 .(1)لت هلم بأمور  متخّيلة  حمسوسة  مثّ 

                                                        

 .229، ص 1، ج بيان تلبيس اجلهميّة أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 177  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

 بالوجه والسمع وابلرص وانلور يدّل  توصيف اهلل  وتوّهم ابن تيمية أنّ 
 جتسيم اهلل اّل إة اتلخّيل، وٰهذا ال ينتج ٰهذه األوصاف تقرب إىل قوّ  أنّ ىلع 

، ليس نفَسه يف القرآن بأنّ  تعاىل، فنقول: فقد وَصف اهلل  ه صمٌد، غنٌّ
ل واآلخر ه األوّ بصار، وأنّ تدركه األبصار وهو يدرك األ ه ال، وأنّ كمثله يشءٌ 

ن قّوة العقل أكرث مما والظاهر وابلاطن وغريها، وٰهذه األوصاف تقرب م
تقرب إىل اخليال فليس اهلل تعاىل جسًما  كما توّهمه ابن تيمية حسب رؤيته 

 .ر السلفّ كالف ة يفّية املاّديّة. وسيأيت دراسة ونقد الصفات اخلربيّ احلسّ 
 ختالٌف ا اليس بينه العقل واخليال واحلّس  ا يرّصح به ابن تيمية بأنّ وممّ 
: بل هناك عقٌل ج ،جوهريٌّ   -مجيع ما يُدركه العقل من أفعال اهلل  إنّ »سماينٌّ
فرق يف ٰهذا بني أفعال  ه اليدركه احلّس واخليال لوجهني: أحدهما: أنّ  -تعاىل 
أمًرا أو ختّيله  اإلنسان إذا أحّس  فإنّ  ،وصفاته وبني سائر األشياء اهلل 

كما  ،حصل هل من العلم والعقل بسبب ٰذلك ما لم يدركه احلّس واخليال
 ،ة اللكّّية عند إحساس بعض أفرادها بالقياس واالعتباريعقل األمور العامّ 

ها تثبت ىلع خالف حكم احلّس املعقوالت إنّ  ّك جيوز أن يقال يف  وال
إذ يكون  ؛ٰذلك بٰهذا اللفظ ٰهذا املعىن لم يرضّ  وإن أراد أحدٌ  ،واخليال

نزاع  وٰهذا ال ،ههل حبسّ ينا اإلنسان ينال بعقله من العلم ما ال اتلقدير أنّ 
بل ٰذلك يوجب  ،يقتيض ٰذلك تنايف املحسوس واملعقول لٰكن ال ،فيه

 تصادقهما وموافقتهما. 
من اإلدراك  فما من يشء   ،موجود   احلّس يمكنه إدراك ّك  الوجه اثلاين: أنّ 
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ه يدرك أن يقال إنّ   ويمكن معرفته باإلحساس ابلاطن أو الظاهر. فال يصحّ إاّل 
 إذا قيد االمتناع بأن يقال ما ال إاّل  يمتنع إدراكه باحلّس  والعلم ما بالعقل

 ،يمكننا إحساسه يف ٰهذه احلالة أو ما تعجز قدرتنا عن إحساسه وحنو ٰذلك
يشاء  ويفعل من ٰذلك ما ،قادر عليه -تعاىل  -واهلل  ، فإحساسه ممكنٌ وإاّل 

 .(1)«كما يشاء
ذه الفقرة املذكورة بتوافق العقل والعجب من ابن تيمية أنّه يعتقد يف هٰ 

، ولٰكن يف نفس ٰهذه موجود   احلّس يمكنه إدراك ّك  فيقول إنّ  ،واحلّس 
 يلها:إشارة اإل ينبيغ العبارة تناقضاٌت 

مجيع ما يُدركه العقل من »: نّ أ ويه لكّّيةً  : يذكر ابن تيمية قضّيةً اًل وّ أ
يف موضع  ابن تيمية  يقول بينما «.يدركه احلّس واخليال -تعاىل  -أفعال اهلل 

ة أسبق إىل الفطرة من القضّية اللكّّية يّ نة احلسّ القضّية اجلزئّية املعيَّ »: آخر
  .(2)«وأبده وأقوى وأظهر منها

مجيع ما يُدركه العقل » نّ  أأعن -ة اللكّّية ٰهذه القضّية العامّ  أنّ  :فانلتيجة
ق إىل الفطرة وال أبده ليست أسب - «يدركه احلّس واخليال من أفعال اهلل 

 يف الكمه. وال أقوى من القضّية اجلزئّية. وٰهذا تناقٌض بنّيٌ 

                                                        

 .265 – 263، ص 2تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .120، ص 3درء تعارض العقل وانلقل، ج حلليم، أمحد بن عبد اابن تيمية،  (2)
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ه ليس يف اخلارج ألنّ  ؛حمضةٌ  اللكّّيات معقوالٌت » يع أيًضا أنّ بينما يدّ 
ما يكون باألمور  يمكن إحساسها، واإلحساس إنّ حَّت  مطلقةٌ  اٌت يّ لكّ 

 قضّيةً  يعهنا يدّ  ثمّ  .(2)« اخلارجيف ات وجودٌ يّ ليس لللكّ » :ويقول، (1)«املوجودة
مجيع ما يُدركه العقل من أفعال اهلل تعاىل يدركه احلّس » نّ أ ويه عقلّيةً  لكّّيةً 

 ! «واخليال
ها وأنّ  ،القضايا اللكّّية ال وجود هلا يف اخلارج»وبما أّن ابن تيمية يعتقد أّن 

يه و ،جود هلا يف اخلارجال و لكّّيةٌ  قضّيةٌ قوهل هذا حبّد ذاته ف ،«حمضةٌ  عقلّيةٌ 
 ٰهذا تناقٌض آخر يف الكمه.! وحمضةٌ  عقلّيةٌ  قضّيةٌ 

ه يدرك بالعقل والعلم ما يمتنع أن يقال إنّ  فال يصحّ »وكٰذلك يقول: 
الِك الوجهني ال  ولٰكنّ  ،ىعويذكر وجهني إلثبات ٰهذا املدّ  «إدراكه باحلّس 
 مناقضة انلفس اّل إان! وليس ٰهذا بل هما وجهان عقليّ  ،يُدراكن باحلّس 

 بانلفس. 
فيعرّب عن العقل احلّسّ واخليايّل بالعقل اجلسمايّن ويقول مقتَض العقل 

بد أن يكون  وبما هو عظيٌم فال ،فوق عرشه اجلسمايّن هو أن يكون اهلل 
ويكون أحدهما غري  ،عن يساره عن يمني العرش وجانٌب  جانٌب  ،هل جانبان

                                                        

 .229و 228، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .108، ص 6درء تعارض العقل بانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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أن يكون داخل العالم  بدّ  كم بأن املوجود الالعقل اجلسمايّن حي ألنّ  ؛اآلخر
 ال داخل العالم وال خارجه، وٰهذا هو ه يمتنع وجود موجود  وأنّ  ،أو خارجه

 .(1)«مقتَض احلّس واخليال أيًضا
ابن  ة املعرتف بها عند ابن تيمية( أنّ وسيأيت يف حبث )القواعد العقليّ 

إىل القول بالعقل وذهب  ،ف عن قوهل بالعقل اجلسماينّ تيمية قد ختلّ 
ة املحضة اليّت ال صلة وٰذلك لتسليمه بالكثري من القواعد العقليّ  ؛دّي اتلجرّ 

 . هلا باحلّس 
يعمل وينشط يف إطار احلّس  - كما ذكرنا -العقل يف الفكر السلّف  نّ إ ثمّ 

من االشرتاك بني احلّس والعقل  ىلع ٰذلك هناك نوعٌ  واملحسوسات، فبناءً 
فالقضاء واحلكم  ،لّكٌّ  ات الظاهرة وابلاطنة ليس فيها يشءٌ يّ احلسّ  بمعىن: أنّ 

ات كما يف وهو اتلجربيّ  ،من احلّس والعقل اللّكّ اذّلي يقوم بالقلب مرّكٌب 
واملوت  ،اعتقاد حصول الشبع والرّي بما يعرف من املأكوالت واملرشوبات

ٰذلك وزوال  ،ضةواملرض بما يعرف من السموم القاتلة واألسباب املمرّ 
األمور به يُعرف  ة، فاحلّس ٰهذا من القضايا اتلجربيّ  ولّك  ،باألسباب املعروفة

ٰهذا بسبب القدر  أدرك العقل أنّ  ة  بعد مرّ  ةً رت مرّ إذا تكرّ  ثمّ  ،نةاملعيّ 
وٰهذا يورث  ،ةة الفالنيّ ٰهذا يورث الذلّ  ا أنّ يًّ لكّ  قيض قضاءً يف ،املشرتك اللّكّ 

                                                        

 .119، ص 4تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 .(1)األلم الفالينّ 
 -" يف معرفة اهلل م ابن تيمية "العقل اجلسمايّن أو العقل احلّسّ ويستخد

إذا »وٰهذا يتجّسد يف قياس الغائب ىلع الشاهد ويقول:  ،وأفعاهل -تعاىل 
اكن ٰذلك  ،شهدنا إبداع ما شاء اهلل من اجلواهر واألعراض بعد عدمها

كذا علمنا وهٰ  ،عقلنا بطريق االعتبار والقياس ما لم نشهده ثمّ  ،حمسوًسا نلا
 فال وإاّل  ،بعض أفرادها ونقيس ما اغب ىلع ما شهدناه جبميع األشياء حنّس 

طريق علمنا  . فظهر بٰذلك أنّ يشء   يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه ّك 
ا وعقاًل مثل طريق علمنا جبميع األمور ما اغب  وظهر أنّ  ،بأفعال اهلل حسًّ

 ،ف ما أحسسناه وختّيلناهعنا من أفعال اهلل وعلمناه بعقلنا ليس ىلع خال
ا فيما نّ وحنن قد بيّ  ،فضاًل عن أن يكون مبايًنا هل ،هل بل هو من جنسه مشابهٌ 

يعلم هل  وبني ما ال أو عقل   م الفرق بني ما يعلم عدمه وامتناعه حبسٍّ تقدّ 
وٰهذا ينفعنا يف ذات  ،جيوز أن يكون موجوًدا ل الفاألوّ  ،أو عقل   حبسٍّ  نظريٌ 
 .(2)«ليس كمثله يشءٌ ه فإنّ  ،اهلل

العقل عند ابن تيمية هو العقل  ىلع أنّ  دات اليّت تدّل ومن مجلة املؤيّ 
والوهم  ُحسن احلَسن وُقبح القبيح يُدرك باحلّس  ه يعتقد أنّ اجلسمايّن أنّ 

                                                        

 .387و 386الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ن تيمية،اب (1)

 .271و 270، ص 2تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ة فٰهذه الذلّ  ،الظاهر ا يعلم باحلّس ة األكل والرشب ممّ ذلّ  أنّ  ومعلومٌ »والعقل: 
احلّس والوهم والعقل ال  نّ إاطن وبالوهم فكيف تقول ابل ابلاطنة يعلم باحلّس 

احلسن والقبيح ال ينال  نّ إيعلم به حسن احلسن وقبح القبيح. فكيف يقال 
 د الشهرة فقط من غري موجب  ما يصدق به ملجرّ وإنّ  ،من قوى انلفس بيشء  
  .(1)«وال عقيلٍّ  وال وهيمٍّ  حّسٍّ 

عند ابن تيمية يف ٰهذه ويمكن أن نستقيص خصائص العقل اجلسمايّن 
 املوارد:
ما ال يمكن معرفتُه بيشء  من » :عتماًدا ىلع الرؤية الكونّية اليّت تقولا -أ 

يترّصف العقل اجلسمايّن ويؤّدي  (2)«احلواّس فإنّما يكوُن معدوًما ال موجوًدا
 والقضايا اليّت يترّصف فيها ّي، فاملوادّ دوره يف دائرة املحسوسات والعالم املادّ 

 .ومتخّيلةٌ  حمسوسةٌ  بل يه قضايا وعلومٌ  ،العقل ليست قضايا لكّّيةً 
للعقل يف إطار املحسوسات هو "لقياس الغائب ىلع  ادلور الرئيسّ  -ب 

الشاهد" أو قياس اتلمثيل اذّلي يعّمم احلكم ويُسيه إىل املتماثالت 
 واملتشابهات.

جلسمايّن وتوظيفه يف املعرفة من اآلثار واللوازم املرتتّبة ىلع العقل ا نّ أ - ـج
                                                        

 .432الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .341ص ، 2، ج بيان تلبيس اجلهميّة أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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من ايلد والوجه وانلور  جسمانّية   بصفات   -تعاىل  -اهلل  ة توصيَف ادلينيّ 
لرتكزي الُمفرط ىلع احلّس وإقصاء ااحلّسّ وما شابه ٰذلك. وٰهذا هو نتاج 
 ؛ة. والعجب ّك العجب من ابن تيميةالعقل املحض عن ساحة املعرفة ادلينيّ 

 ةً يّ من كتبه ىلع القواعد العقلّية اليّت يه ليست قواعد حسّ  إْذ يعتمد يف كثري  
من ٰهذه  ، وسنشري إىل جمموعة  حمضةٌ  عقلّيةٌ  قواعد بل يه ،خيايّلةً  وال

لريى القارئ املنصف  ؛القواعد العقلّية يف ابلحوث اآلتية إن شاء اهلل تعاىل
 اتلناقض الواضح يف  لكمات ابن تيمية. 

فة تتّم عند ابن تيمية إّما باإلحساس املبارش وإّما املعر ضح أنّ وبٰهذا يتّ 
أو غري املشاهدة، وإّما بالعقل  باخلرب عن املحسوسات غري املدركة مبارشةً 

 أي بقياس الغائب ىلع الشاهد منه.

 عالقة العقل بالقلب عند السلفّيةـ  5

ابن تيمية  لقد كرث استعمال مفردة "القلب" يف آثار السلفّية خاّصةً 
"القلب" ُخلق ألن يعلم،  ولٰهذا يعتقد ابن تيمية أنّ  ؛اعه بمعىن العقلوأتب

ذن  نّ إكما  ،بتغاء العلم بها هو الفكر وانلظرافتوّجُهه حنو األشياء 
ُ
إقبال األ

ستماع، فالفكر للقلب اكإلصغاء بتغاء سمعه هو اإلصغاء واالاىلع الالكم 
 وفهم   ستيعاب  او ر  لألذن. ليس شأن القلب أن يعلم األمور من دون تفكّ 

ويطّبق  ،، بل القلب عندما يواجه األشياء يعقلها ويعيها وُيثبتهادقيق   وويع  
، يقول ابن تيمية حول شأن القلب دقيق   تلك العلوم اثلابتة فيه بشك  

 وعمله:
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« ِ ُه َواذلَّ ْشيَافََصاَلُح الَْقلِْب وََحقُّ
َ
ْن َيْعِقَل اأْل

َ
ْجِلِه ُهَو أ

َ
اَل  ،ءَ ي ُخِلَق ِمْن أ

ْن َيْعلََمَها َفَقْط 
َ
قُوُل أ

َ
َء َمْن اَل يَُكوُن اَعقِاًل هَلُ  ،أ ْ بَْل اَغفِاًل  ،َفَقْد َيْعلَُم اليشَّ

 ِ ِ َعنُْه ُملِْغيًا هَلُ َواذلَّ َء ُهَو اذلَّ ْ َوُيثِْبُتُه يِف  ي ُيَقيُِّدُه َوَيْضبُُطُه َوَيِعيهِ ي َيْعِقُل اليشَّ
 ،احْلَاَجِة إيَلِْه َغِنيًّا َفُيَطابَِق َعَملُُه قَْوهَلُ َوَباِطنُُه َظاِهَرهُ َفَيُكوُن َوقَْت  ،قَلِْبهِ 

 ِ ويِتَ احْلِْكَمةَ وَٰذلك ُهَو اذلَّ
ُ
ويِتَ َخرْيًا َكِثرًيا﴿ ،ي أ

ُ
 .﴾َوَمْن يُؤَْت احْلِْكَمَة َفَقْد أ

 .(1)«من انلاس من يؤيت علًما وال يؤيت حكًما وقال أبو ادلرداء: إنّ 
لعقل يف ٰهذه العبارة استعملت يف القّوة اليّت تُدرك األشياء فمفردة ا

حبيث حياول اإلنسان أن يطّبق ما واعه  ،وتُقّيدها وتضبطها وتعيها يف القلب
وضبطه يف ممارساته وسلوكياته طيلة حياته، والعقل بٰهذا املعىن هو احلكمة 

 عند ابن تيمية.
القلب لإلنسان يلعلم به  خلق - من وجهة نظر ابن تيمية - اهلل  وإنّ 

األشياء، كما خلق هل العني لريى بها األشياء، واألذن ليسمع بها األشياء، 
من األمور، وعمل  من األعمال،  من أعضائه ألمر   عضو   ّك  كما خلق هل 

فايلد للبطش، والرجل للسع، واللسان للنطق، والفم لذلوق، واألنف 
د سيّ  إنّ  األعضاء ابلاطنة والظاهرة. ثمّ مس، وكٰذلك سائر ، واجلدل للّ للشمّ 

إذا صلحت  يف اجلسد مضغةً  إنّ »:  األعضاء ورأسها هو القلب، قال انلبّ 

                                                        

 .309و 308، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)
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، وقال «ه، أال ويه القلبوإذا فسدت فسد اجلسد لكّ  ،هصلح اجلسد لكّ 
 :« ًأال »أشار بيده إىل صدره وقال:  ثمّ  «واإليمان يف القلب اإلسالم عالنية
  .(1)«اتلقوى ها هنا إال إنّ  ،هنا اتلقوى ها إنّ 

 ل انلاس لألشياء بني اكمل  واجلدير باذلكر هو أن يتفاوت مستوى تعقّ 
 .(2)ودقيق   ، وجليل  وكثري   وفيما يعقلونه من بني قليل   ،وناقص  
 ا به يمتاز البرش عن سائر احليوانات هو القلب مع ما هل من املهامّ وممّ 

ويكره، ويمزّي  نسان بسبب القلب ما حيّب والشؤون واآلثار، حبيث يدرك اإل
﴿َواهلُل  به بني َمن حيسن إيله وَمن يسء إيله إىل غري ٰذلك، قال اهلل تعاىل:

بَْصاَر 
َ
ْمَع َواأْل َهاتُِكْم اَل َتْعلَُموَن َشيًْئا وََجَعَل لَُكْم السَّ مَّ

ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
أ

فْئَِدَة لََعلَُّكْم تَْشُكرُ 
َ
اُه َوَنَفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه وََجَعَل  ، وقال:(3)وَن﴾َواأْل ﴿ُثمَّ َسوَّ

فِْئَدَة قَِلياًل َما تَْشُكُروَن﴾
َ
بَْصاَر َواأْل

َ
ْمَع َواأْل ﴿َواَل َتْقُف َما  ، وقال:(4)لَُكْم السَّ

 
ُ
ْمَع َوابْلَرَصَ َوالُْفَؤاَد ُكُّ أ ، (5)واًل﴾ؤُ َعنُْه َمسْ  اَكنَ  َك وٰٰلِ لَيَْس لََك بِِه ِعلٌْم إِنَّ السَّ

                                                        

 .307، ص 9املصدر السابق، ج  (1)

 .309و 308، ص 9املصدر السابق، ج  (2)

 .78سورة انلحل:  (3)

 .9سورة السجدة:  (4)

 .36سورة اإلرساء:  (5)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 186

فِْئَدًة﴾ وقال:
َ
بَْصاًرا َوأ

َ
﴿َختََم اهلُل ىلَعَ قُلُوبِِهْم  ، وقال:(1)﴿وََجَعلَْنا لَُهْم َسْمًعا َوأ

بَْصارِِهْم ِغَشاَوٌة﴾
َ
 .(2)وىلََعَ َسْمِعِهْم وىلََعَ أ

من األعضاء  ة أّن هناك ثالثةً فيعتقد ابن تيمية حسب اآليات القرآنيّ 
العني واألذن  ويه ،ةة البرشيّ يّ يف املنظومة املعرف بالغةٌ  هلا أهّمّيةٌ  واجلوارح

نِّ  والقلب كما يقول القرآن الكريم: نَا جِلََهنََّم َكِثرًيا ِمْن اجْلِ
ْ
﴿َولََقْد َذَرأ

وَن بَِها َولَُهْم آذَ  ْعنُيٌ اَل ُيبْرِصُ
َ
نِس لَُهْم قُلُوٌب اَل َيْفَقُهوَن بَِها َولَُهْم أ اٌن اَل َواإْلِ

 وآثارٌ  ونشاطاٌت  من ٰهذه األعضاء أعماٌل  واحد   ولّك  .(3)يَْسَمُعوَن بَِها﴾
ها ، وهو أنّ  عن القلب واألذن يف أمر  العني تمزّي  إنّ  به كما ال خيىف، ثمّ  خاّصةٌ 

ما يرى صاحبها بها األشياء احلارضة واألمور اجلسمانّية مثل الصور إنّ 
لم اإلنسان بهما ما اغب عنه وما ال جمال واألشخاص، وما القلب واألذن فيع

بعد ٰذلك يفرتق  ة، ثمّ ة، واملعلومات املعنويّ للبرص فيه من األشياء الروحانيّ 
ه ؤإذ العلم هو غذا ؛األذن من القلب، فالقلب يعقل األشياء بنفسه

ها حتمل الالكم املشتمل ىلع العلم إىل القلب، فيه ا األذن فإنّ ته، وأمّ يّ وخاّص 
ما حتمل القول والالكم، فإذا وصل ٰذلك إىل القلب أخذ منه ما فيه إنّ بنفسها 

                                                        

 .26سورة األحقاف:  (1)

 .7سورة ابلقرة:  (2)

 .179عراف: سورة األ (3)
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ما سائر األعضاء من العلم، فصاحب العلم يف حقيقة األمر هو القلب، وإنّ 
من فقد  نّ أ هل توصل إيله من األخبار ما لم يكن يلأخذه بنفسه، حَّت  َحَجبةٌ 

ن هو الواسطة فيه. ه يفقد بفقده من العلم ما اكشيئًا من ٰهذه األعضاء فإنّ 
ال يعلم ما يف الالكم من العلم، والرضير ال يدري ما حتتوي عليه  فاألصمّ 

، أو األشخاص من احلكمة ابلالغة، وكٰذلك من نظر إىل األشياء بغري قلب  
فمدار األمر ىلع  ،ه ال يعقل شيئًا، فإنّ استمع إىل لكمات أهل العلم بغري قلب  

رِْض  كمة يف قوهل تعاىل:القلب، وعند ٰهذا تستبني احل
َ
فَلَْم يَِسرُيوا يِف اأْل

َ
﴿أ
ْو آَذاٌن يَْسَمُعوَن بَِها﴾

َ
 لم يذكر هنا ، حَّت (1)َفتَُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها أ

 ، وحكمة  اغئبة   سياق الالكم هنا يف أمور   العني كما يف اآليات السابقة، فإنّ 
ْم حَتَْسُب من عواقب األمور ال جمال نل معقولة  

َ
ظر العني فيها، ومثله قوهل: ﴿أ

ْو َيْعِقلُوَن﴾
َ
ْكرَثَُهْم يَْسَمُعوَن أ

َ
نَّ أ

َ
﴿إِنَّ يِف   حقيقة األمر يف قوهل:وتتبنّي  ،(2)أ

ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾ لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ْكَرى لَِمْن اَكَن هَلُ قَلٌْب أ  من يؤىت ، فإنّ (3)ٰذلك ذَلِ

 ،بعهبنفسه فقبله فاتّ  رأى احلّق  ا رجٌل مزنتلني، إمّ احلكمة وينتفع بالعلم ىلع 
لم يعقله  ولم حيتج إىل من يدعوه إيله، فٰذلك صاحب القلب؛ أو رجٌل 

 به، فٰهذا أصىغنه هل ويعظه ويؤدّ إىل من يعلّمه ويبيّ  بنفسه بل هو حمتاجٌ 
                                                        

 .46سورة احلّج:  (1)

 .44سورة الفرقان:  (2)

 .37سورة ق:  (3)
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ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾ أي: حارض القلب ليس بغائبه. لىَْق السَّ
َ
 ﴿أ

 فله وجهان: وجهٌ  القلب إذا استعمل يف احلّق  أنّ  :ابن تيميةا يراه وممّ 
ٰذلك يستوجب ما  ؛ ألنّ وإناءٌ  ، ومن ٰهذا الوجه يقال هل: واعءٌ ىلع احلّق  ُمقِبٌل 

عن  ُمعرٌِض  . ووجهٌ وثبوت   يويع فيه ويوضع فيه، وٰهذه الصفة صفة وجود  
القلب للعلم  أنّ .. .وطاهر وسليمٌ  ابلاطل، ومن ٰهذا الوجه يقال هل: زيكٌّ 

نَزَل ِمْن  كما قال تعاىل: اكإلناء للماء، والواعء للعسل، والوادي للسيل،
َ
﴿أ

وِْديٌَة بَِقَدرَِها﴾
َ
َماِء َماًء فََسالَْت أ مثل ما بعثن  إنّ »:  ، وقال انلبّ (1)السَّ

أصاب أرًضا، فاكنت منها طائفة قبلت  اهلل به من اهلدى والعلم كمثل غيث  
واكنت منها أجادب أمسكت املاء  بتت اللكأ، والعشب الكثري،املاء، فأن

وال  ما يه قيعان ال تمسك ماءً ، إنّ فسىق انلاس وزرعوا، وأصاب منها طائفةً 
 
ً
، فٰذلك مثل من فقه يف دين اهلل ونفعه ما أرسلت به، ومثل من لم تنبت لكأ

ديث كميل ويف ح .(2)"يرفع بٰذلك رأًسا، ولم يقبل هدى اهلل اذّلي أرسلت به
(3)"فخريها أواعها القلوب أوعيةٌ "قال:   عن عيلٍّ  بن زياد  


 (4). 

                                                        

 .17سورة الرعد:  (1)

، النسايّئ،  (2)  .427، ص 3سنن النسايّئ الكربى، ج أمحد بن شعيب 

 .79، ص 1األصبهايّن، أمحد بن عبد اهلل، حلية األويلاء، ج  (3)

 .315، ص 9تاوى، ج جمموع الف أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
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ّن نسبة الفكر والعلم إىل القلب هو إابن تيمية يقول  واجلدير باذلكر أنّ 
ذن
ُ
 نّ إأخرى يقول  يعن نسبة الفعل إىل آتله، وتارةً  ،نسبة اإلصغاء إىل األ

يعن  ،عسل، والوادي للسيلنسبة القلب للعلم اكإلناء للماء، والواعء لل
ٰهذا من  ،نسبة الظرف إىل مظروفه، وال خيىف ما بني النسبتني من اتلغاير

العلم اذّلي ُخلق القلب من  السلفّية ترى أنّ  أخرى فإنّ  ومن جهة  ، جهة  
أجل احلصول عليه ليس علًما حضوريًّا شهوديًّا باطنيًّا، بل هو من سنخ 

والفكر هو  ،إذ يُنسب الفكُر إىل القلب ؛ذلهنّيةة واملفاهيم االعلوم احلصويلّ 
القلب هو  نّ إين يقولون ة العقل يف املفاهيم اللكّّية اذلهنّية. خالًفا لذّل عمليّ 

ا يَْدُخِل اإِليَماُن يِف قُلُوبُِكْم﴾ ،يمانحمّل اإل ، (1)إذ يقول القرآن الكريم: ﴿َولَمَّ
نَّ  َواْعلَُمواوكٰذلك يقول: ﴿

َ
َما  :اوأيًض  (2)﴾َوقَلِْبهِ  الَْمرْءِ  بنَْيَ  حَيُوُل  اهللَ  أ ﴿إِنَّ

يَن إَِذا ُذِكَر اهلُل وَِجلَْت قُلُوُبُهْم﴾ ِ
، فف ٰهذه اآليات الرشيفة (3)الُْمْؤِمنُوَن اذلَّ

 ىلع أنّ  والوجل إىل القلب، وٰهذا يدّل  -تعاىل  -نُسب اإليمان وحيلولة اهلل 
ة من املعرفة احلضوريّ  عٌ ر فحسب، بل هل نوالقلب ليس شأنه اتلفكّ 

القرآن  يفبني القلب واتلدبّر  وثيقةٌ  أخرى هناك عالقةٌ  ة. وبعبارة  والشهوديّ 

                                                        

 .14سورة احلجرات:  (1)

 .24سورة األنفال:  (2)

 .2سورة األنفال:  (3)
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ْم ىلَع عّز من قائل   يقول ،الكريم
َ
فَال َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

َ
قُلُوب   : ﴿أ

قْفاهُلا﴾
َ
 ة من القلب.ة واإليمانيّ يعن نف املعرفة الشهوديّ  ولٰكن ٰهذا ال ،(1)أ

ئان القلب ة ويهيّ ر يف القرآن الكريم يمّهدان األرضيّ اتلدبّر واتلفكّ  وكأنّ 
 ة إلدراك حقائق الكون.ة الشهوديّ للمعرفة احلضوريّ 

 القواعد العقلّية المعترف بها عند ابن تيميةـ  6

 -كتب ابن تيمية وَمن سار ىلع نهجه  ةً خاّص  - ع لكتب السلفّيةاملتتبّ  إنّ 
ىلع الكثري من القواعد العقلّية املحضة. ويذهبون اىل: هم يعتمدون جيد أنّ 

أّن  حلالاو ،(2)مجيع علوم بن آدم العقلّية املحضة يه من قياس اتلمثيل أنّ 
بل يه قواعد  ،ٰهذه القواعد العقلّية املحضة ليست من باب قياس اتلمثيل

ذّلين مني واملنطقّيني انفسها املستخدمة عند الفالسفة واملتلكّ يه  ةٌ عقليّ 
ولٰهذا سوف حناول أن نذكر شطًرا من ٰهذه  ؛همءيرفض ابن تيمية آرا

ة املعايري يف نظرّية زدواجيّ اط الضوء ىلع  نسلّ القواعد العقلّية املحضة حَّت 
املعرفة للفكر السلّف اذّلي حيرص العلوم العقلّية يف قياس اتلمثيل وقياس 

من  فهو معدومٌ  س بمحسوس  ما لي ، ويعتقد أنّ الغائب ىلع الشاهد من جهة  
أخرى، ولٰكن يف الوقت نفسه يستخدمون القواعد العقلّية من حيث  جهة  

                                                        

(1)  :  .24سورة حمّمد 

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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بل يه  ،عن طريق احلّس واتلجربةيه قواعد ال حيصل عليها و ،ال يشعرون
 من نتاج العقل املحض.

 والعقل املنطيقّ  أخرى فإّن ابن تيمية ينكر العقَل الفلسفّ  بعبارة  
ه عندما ينتقد معتقدات ولٰكنّ  ،يف الكثري من كتبهوالربهان العقيّل 

أتّم  واملنطيقّ  ه يستفيد من قواعد العقل الفلسفّ فإنّ  ،هءل آرايؤّص املخالفني و
 يلك شطًرا من ٰهذه القواعد العقلّية:إ، ورصيحٌ  االستفادة، وٰهذا تناقٌض 

يِح الْ »يقول ابن تيمية:  -أ نَُّه ُمْمَتِنٌع يِف رَصِ
َ
ْن خُيْرِبَ بِِه َما ُعِلَم أ

َ
َعْقِل لَْم جَيُْز أ

ا َما ُيْعلَُم  مَّ
َ
نَُّه ُمْمَتِنٌع، فَأ

َ
َما خُتْرِبُ بَِما اَل ُيْعلَُم بِالَْعْقِل أ رَُسوٌل، فَِإنَّ الرُُّسَل ِإنَّ

نَُّه ُمْمَتِنٌع، فَالرُُّسُل ُمزَنَُّهوَن َعِن اإْلِْخبَاِر َعنْهُ 
َ
يِح الَْعْقِل أ  .(1)«برَِصِ

ال هو: هل االعتقاد بتجسيم اهلل وإثبات ايلد والوجه واالستواء هل السؤ
وات وما شابه ٰذلك من الصفات اخلربية الّيت اه فوق السممريئٌّ وأنّ  ه وأنّ 

، ممتنٌع يف رصيح العقل وتأويل    جماز  ّي ة من دون أحُتمل ىلع معانيها احلقيقيّ 
 ال؟! وأ

أو كرسّيه  -تعاىل  -عرشه  أنّ »ىلع  ابن تيمية يرّكز يف حديثه كثرًيا نّ إ إذ
وإنّه جيلس عليه فما يفضل منه قْدُر أربعة  ،وات واألرضاوسَع السم

وإنّه يلئطُّ به أطيط الرحل  ، قْدُر أربعة أصابعاّل إأو فما يفضل منه  ،أصابع
                                                        

 .309، ص 3اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 ،(2)صوت الرحل واإلبل من ثِقل أمحاهلا واألطيط هو !(1)«اجلديد براكبه
 يم اهلل تعاىل.وٰهذا نصٌّ يف جتس

ات لو عن الكيفيّ خية ال إثبات ٰهذه الصفات بمعانيها احلقيقيّ  أنّ  ال شّك 
ة اجلسمانّية وترتّب اللوازم اجلسمانّية ىلع اهلل تعاىل من الرتكيب واملحدوديّ 

 لزتم بيشء  اَمن إّن برصيح العقل، إذ  وٰهذا ممتنعٌ  ،واتلجزئة واتلغرّي وغريها
فالرُّسل مزّنهون عن اإلخبار عنه  ،ممتنٌع برصيح العقللزتم بلوازمه، وما هو ا

 كما يعرتف به ابن تيمية.
ِة نفسه، علّ  ةَ وكما يمتنع يف الواحد أن يكون علّ »قال ابن تيمية: ب ـ 

 ةً ة نفسه بطريق األوىل، فلو اكن بعض األجزاء علّ فيمتنع أن يكون علّ 
كس، لزم أن يكون ٰذلك من األجزاء أو بالع لكٍّ  ةً للمجموع، واملجموع علّ 

نفسه، وهو ما قبل ٰذلك اجلزء من العلل  عللِ  ةَ نفسه، وعلّ  ةِ علّ  ةَ اجلزء علّ 
 يعلم امتناعه إاّل  ال يتصّوره أحدٌ  بنّيٌ وٰهذا  ،ه ال نهاية هلااليّت قدر أنّ 

 وحينئذ   ،ا لعنادها لعدم تصّوره هل، وإمّ بابلديهة، ومن نازع فيه اكن إمّ 
 .(3)«بابلديهة ذا معلومٌ فيكف أن يقال: هٰ 

                                                        

 .435، ص 16جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ،ن تيميةاب (1)

 .256، ص 7لسان العرب، ج حمّمد بن مكرم، ابن منظور،  (2)

 .218، ص 3درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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والعجب من ابن تيمية اذّلي ينكر ىلع الفالسفة آراءهم ويطعن فيهم 
ه يف الوقت نفسه يستخدم ولٰكنّ  ،بسبب ذكر ٰهذه الرباهني العقلّية املعّقدة

 .اعيلة   ة  فلسفيّ  ة  عني ٰهذه الرباهني بدقّ 
لوهية قول انلصارى اذّلين يعتقدىلع  قال ابن تيمية يف الردّ   ـج ـ

ُ
ون بأ

َساِد الَْملُْزوِم، فَإِنَّ َحِقيَقَة ٰهذَ »املسيح: 
ِزِم يَُدلُّ ىلَعَ فَ نَّ فََساُد الالَّ

َ
ا الَْقْوِل أ

 ِ ِ اذلَّ ُكُل َويرَْشَُب َوَيُبوُل َوَيتََغوَُّط، َواذلَّ
ْ
ي رُضَِب َوُبِصَق يِف وَْجِهِه َووُِضَع ي اَكَن يَأ

ِسِه ُهَو رَبُّ 
ْ
وُْك ىلَعَ َرأ  .(1)« الَْعالَِمنيَ الشَّ

ىلع  فساد الالزم يدّل ": فإّن ابن تيمية يقبل ٰهذه القاعدة العقلّية ويه
ه يف موضوع جتسيم اهلل تعاىل، ولٰكنّ  ،فساد امللزوم" يف إبطال قول انلصارى

ة، وترجيح انلقل ىلع العقل، وحرص الوجود يف وجتسيم الروح اإلنسانيّ 
ال يتبىّن ٰهذه القاعدة العقلّية وال يعرتف  ؛املحسوسات واملتخّيالت وغريها
ىلع فساد  تدّل  -تعاىل  -ة ىلع جتسيم اهلل ببها، أليست اللوازم الفاسدة املرتتّ 

ملزومها وهو القول بتجسيمه تعاىل؟! وكٰذلك القول بتجسيم الروح وانلفس 
ابلدن  انلفس بتاليش من تاليش فاسدةٌ  اإلنسانية ترتتّب عليه لوازم وآثارٌ 

وغريها من اللوازم الفاسدة. وكٰذلك القول بتقديم انلقل ىلع  ،عد املوتب
 فاسدةٌ  عند تعارضهما، فإنّه ترتتّب عليه لوازم وآثارٌ  ادليلل العقيّل القطعّ 

                                                        

 .8و 7ص  ،4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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فساد الالزم  يلزتم بقاعدة "أنّ  ابن تيمية ال من حمذور ادّلور وغريه. ولٰكنّ 
 .ذا من جهة  هٰ  ىلع فساد امللزوم" يف تأصيل عقيدته، يدّل 

ىلع فساد امللزوم" يه يف  فساد الالزم يدّل  قاعدة "أنّ  أخرى فإنّ  ومن جهة  
املثال: لو  آخر عنه، فف يف املنطق نفسه وتعبريٌ  يئّ احلقيقة القياس االستثنا

. فهنا ه ارتكبها فهو ليس بعادل   ملا ارتكب املعصية، ولٰكنّ اكن زيٌد اعداًل 
 امللزوم. ىلع فساد  فساد الالزم يدّل 

متناع اجتماع انلقيضني وارتفاعهما: يقول ابن تيمية يف اقبول أصل  -د 
نَّ »نقد عقيدة اتلثليث وما يستلزمه من اتلناقض: 

َ
ُهْم يَْزُعُموَن أ نَّ

َ
وَٰذلك أ
  ؛اثلَّاَلثََة َواِحٌد، َوالَْواِحَد ثاََلثٌَة، َوٰهذا اَل يَِصحُّ اْعِتَقاُدهُ 

َ
نَُّه اَل جَيُوُز أ

َ
ْن أِل

نَُّه َواِحدٌ 
َ
نَُّه ثاََلثٌَة، َمَع اْعِتَقاِدِه ِفيِه أ

َ
ء  أ نَّ ٰذلك  ؛َيْعتَِقَد الُْمْعتَِقُد يِف يَشْ

َ
أِل

نَُّه 
َ
ْو أ

َ
نَُّه ثاََلثٌَة، أ

َ
ْن ُيْعتََقَد أ

َ
. َوإَِذا اَكَن ٰذلك َكٰذلك، فَلَيَْس خَيْلُو ِمْن أ ُمتََضادٌّ

ْن يُ 
َ
نَّ الَْواِحَد ثاََلثٌَة، َواِحٌد. َولَيَْس حَيْتَاُج أ

َ
ْعَرَف بَِديِلل  ُبْطاَلُن قَْوِل َمِن ادَّىَع أ

نَّ اثلَّاَلثََة َواِحدٌ 
َ
ِ  ؛َوأ نَّ ٰذل

َ
نَُّه َموُْجوٌد  َك أِل

َ
ِء أ ْ اَل ُيْعَقُل. وَُهَو َكَمِن ادَّىَع يِف اليشَّ

نَُّه قَائِمٌ 
َ
ْسِم أ ْو يِف اجْلِ

َ
ْو َقِديٌم حُمَْدٌث، أ

َ
 قَاِعٌد، ُمتََحرٌِّك َساِكٌن. َوإَِذا اَكَن َمْعُدوٌم، أ

 ِ ْن حُيْتَاَج ِفيِه إىل َداَللَة  َك َكٰذل
َ
ْظَهُر ِمْن أ

َ
 .(1)«، َفتََناقُُضُه أ

رتفاع انلقيضني، ويرّد ىلع رأى استحالة ااه ابن تيمية أصل ا يتبنّ وممّ 

                                                        

 .448، 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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يسلبون عنه  همإنّ »ويقول:  -تعاىل  -غالة ابلاطنّية حول توصيف اهلل 
وال  ، وال اعلمٌ ٌت وال ميّ  ، وال يحٌّ وال معدومٌ  انلقيضني، فيقولون: ال موجودٌ 

إذا وصفوه باإلثبات شّبهوه باملوجودات، وإذا  -بزعمهم  -هم ألنّ  ؛جاهٌل 
وصفوه بانلف شّبهوه باملعدومات، فسلبوا انلقيضني، وٰهذا ممتنع يف بداهة 

هما من املمتنعات. وقد العقول، إْذ سلب انلقيضني كجمع انلقيضني، الك
علم باالضطرار أن الوجود ال بّد هل من موجد، واجب بذاته، غن عما سواه، 
قديم، أزيل، ال جيوز عليه احلدوث وال العدم. فوصفوه بما يمتنع وجوده، 

 .(1)«فضاًل عن الوجوب أو الوجود أو القدم
رتفاعهما امتناع إجتماع انلقيضني واك ابن تيمية بأصل كثرًيا ما يتمسّ و

 .(2)«سلب انلقيضني كجمع انلقيضني، الكهما من املمتنعات» ويقول:
رتفاعهما ممتنٌع" من مجلة اجتماع انلقيضني واالسؤال هو: هل قضّية " ولٰكنّ 

وهل ٰهذه املعقوالت اليّت حُتصل بقياس اتلمثيل وقياس الغائب ىلع الشاهد؟! 
ما ال » نّ إبن تيمية اذا يقول ا. فلمالّك  القضّية من املحسوسات واملتخّيالت؟!

ىلع  - هل العقل اجلسماينّ  ؟!(3)«يُعرُف بيشء  من احلواّس لم يكن إاّل معدوًما

                                                        

 .17، ص 1العقيدة اتلدمرّية، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .16، ص 1ج  املصدر السابق،  (2)

 .229، ص 1ابن تيميّة، أمحد بن عبد احلليم، بيان تلبيس اجلهمّية، ج (  3)
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 !جتماع انلقيضني؟امتناع ايدرك  - تعبريه حدّ 
وينكر اللكّّيات  ،اتيّ ز ىلع احلّس واحلسّ والعجيب من ابن تيمية أنّه يركّ 

كن هنا ولٰ  ،من اللكّّيات إىل الفطرةاجلزئّيات أقوى وأسبق  دّ ويع ،يف اخلارج
، الوجود ال بّد هل من موجد  " :مثل لكّّية   ة  فلسفيّ  بمفاهيم ومعقوالت   يستدّل 
جتماع انلقيضني او بذاته"، أو بمفاهيم مثل احلدوث والقدم واألزيلّ  واجب  

بل يه من املفاهيم  ،وال متخّيلة   ٰهذه املفاهيم غري حمسوسة   وارتفاعهما، ولّك 
 عقلّية املحضة.ال

ة لو افتقرت يف العلّ  نّ إف»استحالة ادلور والتسلسل: يقول ابن تيمية  - ـه
ّية م املعلول ىلع علّ وللزم تقدّ  ،ةً إىل املعلول لم تكن وحدها علّ  ةً كونها علّ 

 .(1)«فاق العقالءباتّ  ممتنعٌ  وٰهذا دورٌ  ،ىلع ذاته مةٌ ته متقدّ ّية علّ وعلّ  ،تهعلّ 
فاق أو التسلسل يف األسباب والعلل ممتنعان باتّ  ور القبيلّ ادل»يًضا: أ ويقول
ات وبالعكس ف معرفة اذلات ىلع معرفة اذلاتيّ توقّ »وكذا يقول:  .(2)«العقالء

 .(3)«يستلزم ادلور
اذّلي  ادلور الكونّ »: يه يقّسم ابن تيمية ادلور ابلاطل إىل ثالثة أنواع  

                                                        

 .411الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .10و ص  8املصدر السابق، ص  (2)

 .77املصدر السابق، ص  (3)
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وال يكون ٰهذا  ، يكون ٰهذاذا حَّت ه ال يكون هٰ ة العقلّية أنّ يذكر يف األدلّ 
ه والصواب أنّ  ،يقولون هو ممتنعٌ  ار اكلرازّي من انلّظ  وطائفةٌ  ، يكون ٰهذاحَّت 

 ممتنعٌ  فادلور القبيلّ  ،معٌّ  ودورٌ  قبيلٌّ  دورٌ  :وغريه نواعن كما يقوهل اآلمدّي 
ر وحنو ؤثّ اذّلي يذكر يف العلل ويف الفاعل وامل . فادلور القبيلّ ممكنٌ  وادلور املعّ 

ه ألنّ  ؛من الشيئني فاعاًل للخر ال جيوز أن يكون كٌّ  :مثل أن يقال ،ٰذلك
وذاك فاعل  ،وذاك قبل ٰهذا ،يفيض إىل ادلور. وهو أن يكون ٰهذا قبل ذاك

 ويكون قبل قبله. ،فيكون اليشء فاعاًل لفاعله ،ذلاك وٰهذا فاعٌل  ،لٰهذا
وأحد املتضائفني مع  ،رشوطفهو كدور الرشط مع ال ا ادلور املعّ وأمّ 

 مع وال تكون ذاته إاّل  ، مع ذاتهال تكون إاّل  اآلخر إذا قيل صفات الرّب 
وال  ،ةوّ ن مع ابلة إاّل وكٰذلك إذا قيل ال تكون األبوّ  ،فٰهذا صحيحٌ  ،صفاته

 .(1)«ة مع األبوّ ة إاّل تكون ابلنوّ 
ن آدم مجيع علوم ب نّ إ»ح: يرصّ  ه من جهة  نّ أوالعجب من ابن تيمية 

ىلع  أخرى يستدّل  ومن جهة   .(2)«العقلّية املحضة يه من قياس اتلمثيل
 ،م اليشء ىلع نفسهبتقدّ  -وهو من العقلّيات املحضة  -استحالة ادلور 

 ،ةً إىل املعلول لم تكن وحدها علّ  ةً ة لو افتقرت يف كونها علّ العلّ  نّ إف»ويقول: 

                                                        

 .257املصدر السابق، ص  (1)
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وٰهذا  ،ىلع ذاته مةٌ ته متقدّ ّية علّ وعلّ  ،تهّية علّ م املعلول ىلع علّ وللزم تقدّ 
 . «فاق العقالءباتّ  ممتنعٌ  دورٌ 

 !هل ٰهذا االستدالل من باب قياس اتلمثيل؟ الّك 
ه لم بن تيمية هو أنّ : املشلكة الرئيسة يف املنظومة املعرفّية الهاّمةٌ  مالحظةٌ 

، من دقيقة   يعرف نشاطات اذلهن وأعماهل وطاقاته وشؤونه وأحاكمه بصورة  
ة، نزتاع املعقوالت اثلانويّ ا رز ٰهذه األعمال والشؤون يه قدرة اذلهن ىلعأب

ة يّ وكٰذلك فهو لم يتصّور املعقوالت اثلانية وماكنتها يف املنظومة املعرف
ذلا يقول حول موضوع الفلسفة:  ؛فقد أخطأ وخلط كثرًيا ،ةالبرشيّ 

اللّكّ املنقسم إىل  انلاظر يف الوجود ولواحقه هو الوجود ليٰهّ موضوع العلم اإل»
 ،وٰهذا ال وجود هل يف اخلارج ،وحادث   وقديم   ،ومعلول   ة  وعلّ  ،وعرض   جوهر  

فٰهذا العلم  ،وهو العلم األىلع عندهم )الفالسفة( ،ما يوجد يف اذلهنوإنّ 
رٌ  األىلع املوجود يف اخلارج هو اهلل اذّلي ال إهٰل  والعيلّ  ،يف اذلهن األىلع مقدَّ

ىلْعَ  َربَِّك  اْسمَ  َسبِِّح  ﴿ أنزل قوهل: هو اذّلي إاّل 
َ
ي  اأْل ِ   فََسوَّىٰ  َخلََق  اذلَّ

ي ِ رَ  َواذلَّ ي  َفَهَدىٰ  َقدَّ ِ ْخَرجَ  َواذلَّ
َ
ْحَوىٰ  ُغَثاءً  فََجَعلَهُ   الَْمْرىَعٰ  أ

َ
 .(2)«(1)﴾أ

ة ة تعّد من املعقوالت اثلانويّ ٰهذه املفاهيم العقليّ  وال خيىف ىلع اخلبري أنّ 

                                                        

 .5 – 1سورة األىلع:  (1)

 .325الرّد ىلع املنطقّيني، ص عبد احلليم،  أمحد بنابن تيمية،  (2)
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 صافها يف اخلارج، ولٰكنّ اتّ  ولٰكنّ  ،قها يف اذلهنة اليّت واعء حتقّ الفلسفيّ 
انزتاع ٰهذه املفاهيم اثلانوّية يُعّد من أهّم نشاطات العقل اليّت لم يدركها 

 .الفكر السلفّ 
الرصاط »ة بينهما: اتلأثري املتبادل بني الظاهر وابلاطن والسنخيّ  -و 

الرصاط  إنّ  ثمّ ، ، وبينهما مناسبةٌ ظاهرةٌ  وأمورٌ  باطنةٌ  املستقيم: أمورٌ 
، وغري ٰذلك، ، وإرادات  يف القلب: من اعتقادات   باطنةٌ  املستقيم هو أمورٌ 

، وقد تكون أيًضا قد تكون عبادات   ، أو أفعال  : من أقوال  ظاهرةٌ  وأمورٌ 
وٰهذه األمور ابلاطنة والظاهرة . يف الطعام واللباس، وانلاكح واملسكن اعدات  
ما يقوم بالقلب من الشعور واحلال يوجب أموًرا  ، فإنّ ومناسبةٌ  باٌط رتابينهما 
، وما يقوم بالظاهر من سائر األعمال، يوجب للقلب شعوًرا ظاهرةً 

 .(1)«وأحوااًل 
واتلأثري  ،والظاهر وابلاطن ،ة واملناسبة بني العلّة واملعلولالسنخيّ  ثمّ 

خليال أو تُدرَك بالعقل؟ وال وا هل تُدرَك باحلّس  ،املتبادل بني الظاهر وابلاطن
من  فما ال يعرف بيشء  » ها تُدرك بالعقل، فلماذا يقول ابن تيمية:أنّ  شّك 

 ؟!(2)« معدوًمااحلواّس لم يكن إاّل 

                                                        

 .20، ص 3اقتصاء الرصاط املستقيم، ج أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (1)
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ْشَياِء َسبٌَب »وكٰذلك يقول: 
َ
نَّ َبْعَض اأْل

َ
ِهْم َوَعْقِلِهْم أ سِّ َوانلَّاُس َيْعلَُموَن حِبِ

  ،بِلَْعض  
َ
ْكِل اَل بِالَْعدِّ َكَما َيْعلَُموَن أ

َ
بََع حَيُْصُل بِاأْل َعاِم  ،نَّ الشِّ ْكِل الطَّ

َ
َوحَيُْصُل بِأ

ْكِل احْلىََص 
َ
نَّ الَْماَء َسبٌَب حِلَيَاِة انلَّبَاِت َواحْلَيََواِن َكَما قَاَل: ،اَل بِأ

َ
﴿وََجَعلْنَا  َوأ

﴾ ء  يَحٍّ نَّ احْلَيََواَن يُْروَ  ،(1)ِمَن الَْماِء ُكَّ يَشْ
َ
َوِمثُْل  ،ى برُِشِْب الَْماِء اَل بِالَْميْشِ َوأ

 (2)«ٰذلك َكِثريٌ 
ة ة واملعلويلّ يّ  العلّ ه يريد أن يبنّي نّ أمشلكة ابن تيمية  نّ إويمكن القول 

ة يُعّدان ة واملعلويلّ يّ مفهوم العلّ  ألنّ  ؛باحلّس، واحلّس اعجٌز وقارٌص عن ٰذلك
وعن  ،خاّصة   عقلّية   ة  ع بعمليّ ة اليّت تُنزتمن املعقوالت اثلانوّية الفلسفيّ 

 .  طريق املقارنة بني املفاهيم العقلّية، وٰهذا ىلع عهدة العقل ال احلّس 
ة مثل اتلثليث وما يّدعونه عيات املسيحيّ قال ابن تيمية يف نقد مدّ  -ز 

 ها فوق العقول:نّ إيقولون  ثمّ  حول املسيح 
ْمٌر اَل ُيْعَقُل، بَْل »

َ
 ُهَو فَْوَق الُْعُقوِل، اَكَن اجْلََواُب ِمْن َوإِْن َقالُوا: ٰهذا أ

ُب الَْفْرُق بنَْيَ َما َيْعلَُم الَْعْقُل ُبْطاَلنَُه َواْمِتَناَعُه،  نَُّه جَيِ
َ
َحُدُهَما: أ

َ
: أ وَْجَهنْيِ

ُل: ِمْن حُمَااَلِت الُْعُقولِ  وَّ
َ
، َوَبنْيَ َما َيْعِجُز الَْعْقُل َعْن تصّورهِ َوَمْعِرفَِتِه. َفاأْل

ُل: فَاَل َيُقوهُلُ ِإالَّ  وَّ
َ
ا اأْل مَّ

َ
َواثلَّايِن ِمْن حُمَاَراِت الُْعُقوِل، َوالرُُّسُل خُيْرِبُوَن بِاثلَّايِن. َوأ

                                                        

 .30سورة األنبياء:  (1)

 .288و 287، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ْبيََض 
َ
ْسَم الَْواِحَد يَُكوُن أ ْن ُيَقاَل: إِنَّ اجْلِ

َ
ْن َيُقوَل ٰهذا، جَلَاَز أ

َ
اَكِذٌب، َولَْو َجاَز أ

ْسوََد يِف َحال  َواِحدَ 
َ
َء الَْواِحَد يَُكوُن أ ْ ، َوإِنَّ اليشَّ ة ، َوإِنَُّه بَِعيِْنِه يَُكوُن يِف َماَكننَْيِ

ا َيْعلَُم الَْعْقُل اْمِتَناَعُه. َوقَْوُل  ْمثَاُل ٰذلك ِممَّ
َ
َموُْجوًدا َمْعُدوًما يِف َحال  َواِحَدة ، َوأ

نَُّه بَا
َ
يِح الَْعْقِل أ ا ُيْعلَُم برَِصِ ا َيْعِجُز َعْن انلََّصارَى ِممَّ ِطٌل، لَيَْس ُهَو ِممَّ

 .(1)«تصّورهِ 
فيمزي ابن تيمية بني ما "يعلم العقُل بطالنه وامتناعه" وبني ما "يعجز 

ل من حماالت العقول واثلاين من األوّ  نّ إويقول  العقُل عن تصّوره ومعرفته"،
الاكذب.  اّل إل ال يقوهل ا األوّ وأمّ  ،حُمارات العقول، والرسل خيربون باثلاين

ه فوق عرشه وأنّ  -تعاىل  -اهلل  السؤال هو: أليس االعتقاد باتلجسيم وأنّ 
ل اذّلي "يعلم العقُل بطالنه وامتناعه"؟! يزنل ويصعد وُيرى من القسم األوّ 

 ؟!ه من حماالت العقولدّ وال يع ،فلماذا ال يلزتم بما يطعنه ىلع انلصارى
ىلع فهم السلف أشّد الرتكزي  زّن الفكر السلّف يركّ أوانلقطة األخرى: 

فهم  ألنّ  ؛ه جيب ىلع اجلميع أن جيعلوا فهمهم تابًعا لفهم السلفنّ إويقول: 
ح نارص ة، حبيث يرصّ السلف هو الفهم اخلالص والصايف عن الكتاب والسنّ 

ة وال يتّبع السلف الصالح، ه يتّبع الكتاب والسنّ من زعم أنّ  ادلين األبلاينّ 
ة دون أن يعتمد فمن اعتمد ىلع الكتاب والسنّ  ،ويف ضالل   ه يكون يف َزيغ  فإنّ 

                                                        

 .391، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ما اعتمد ىلع عقله، ة، وإنّ ىلع السلف الصالح ما اعتمد ىلع الكتاب والسنّ 
السؤال هو: أّن ٰهذا اتلقسيم اذّلي ذكره ابن تيمية   .(1)«إن لم نقل: ىلع هواه

ورد يف  بني "حماالت العقول" و"حمارات العقول"، هل اهناك فرقً  من أنّ 
ٰهذا  قَِبَل  عن فهم السلف؟! وهل السلف الصالح ة فضاًل الكتاب والسنّ 

أّن ٰهذا اتلفريق واتلقسيم لم يرد يف الكتاب  اتلقسيم واعرتف به؟! ال شّك 
 ة ولم يكن يف فهم السلف، فلماذا يعتمد عليه ابن تيمية هنا؟!والسنّ 

ه فوق نّ إاتلثليث وقوهلم ة حول عقيدة اعء املسيحيّ دّ اثم يرّد ابن تيمية ىلع 
ء  فَِإْن اَكَن ٰهذَ » العقل، قائاًل: ْن اَل ُيبَْحَث يِف يَشْ

َ
ا َجَوابًا َصِحيًحا، َفيَِجُب أ

ِم   ُمبِْطل  َما َشاَء ِمَن ابْلَاِطِل، َوَيُقوُل: الَكَ
لِٰهيَّاِت بِالَْعْقِل، بَْل َيُقوُل ُكُّ ِمَن اإْلِ

ِ  فَْوَق الَْعْقِل، َكَما َيُقوُل  ْصَحاُب احْلُلُوِل َوااِلحّتاد َوالْوَْحَدِة اذلَّ
َ
يَن َيُقولُوَن: إِنَّ أ

ا َفْوَق الَْعْقِل، َوإِنَُّه ُيْعلَُم وُُجوَد اخْلَاِلِق وُُجوُد الَْمْخلُوِق، َوَيُقولُوَن: إِنَّ ٰهذَ 
ْمِع َواَل بِالَْعْقلِ  ْوِق اَل بِالسَّ  .(2)«بِاذلَّ

يغ أن يُبحث عنه يف اإلهلّٰيات؟ وما هو دوره ما هو العقل اذّلي ينب نإذ
هو  -تعاىل  -ووظيفته فيها؟ وهل العقل اجلسمايّن اذّلي يعتقد بتجسيم اهلل 

 ؟!أو غريه العقل اذّلي ينبيغ أن يُبحث عنه يف اإلهلّٰيات

                                                        

 .220، ص 1موسوعة األبلايّن يف العقيدة، ج  حمّمد نارص ادلين، األبلايّن، (1)

 .392، ص 4املصدر السابق، ج  (2)
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دام لم يعارض انلقل،  ولٰهذا يعتقد ابن تيمية بدور العقل يف اإلهلّٰيات ما
م انلقُل ىلع العقل فال حجّية لٰهذا العقل وال فإذا اعرضه ادليل ُل العقيّل، يقدَّ
ح ٰذلك يف مبحث عالقة من اإلهلّٰيات بالعقل، كما سنوّض  يبحث يف يشء  
 العقل بانلقل.

ة يف والعجيب من ابن تيمية أنّه يرصح هنا بدور العقل وماكنته املهمّ 
ىلع العقل  ان اتلقليدّي م اإليمآخر يعتقد بتقدّ  كنه يف موضع  ولٰ  ،اتيّ اإلهلٰ 

 مسلّمةً يأخذها  من مصادرات   للسالك فيها ابتداءً  بدّ  العلوم ال ّك » :ويقول
ها كٰذلك لم يقدح ة إذا فرض أنّ فالطريقة اإليمانيّ  ...إىل أن تتربهن فيما بعد

 يه أو ما يفيض بل ال طريق إاّل  .كثرية   ، لوجوه  ٰذلك فيها، بل تكون يه أحّق 
بنّيٌ  وٰهذا تناقٌض  .(1)«قطًعا يف درك املطلوب فيه رشٌط  ،ن بهاإيلها، أو يقرت
أخرى  ومن جهة   ،ىلع العقل يمان اتلعّبدّي يرجح اإل فمن جهة   بني القولني،

من  الكم فوق العقل فيستلزم أن ال يُبحث يف يشء   ك بأنّ يقول: من تمسّ 
 ّيات بالعقل!اإلهلٰ 

 ابن تيمية حول اتلالزم بني ادلاّل واملدلول: يقول  اتلالزم بني ادلاّل ح ـ 
ما اكن  فّك  ،ا للمدلولالضابط يف ادليلل أن يكون مستلزمً » واملدلول:
به عليه، إن اكن اتلالزم من الطرفني أمكن  ا لغريه أمكن أن يستدّل مستلزمً 

                                                        

 .71و 70ص ، 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ا علمه منهما ىلع ممّ  املستدّل  فيستدّل  ،منهما ىلع اآلخر بكلٍّ  أن يستدّل 
وان اكن  ،اا اكن ادليلل قطعيًّ إن اكن اللزوم قطعيًّ  لمه. ثمّ اآلخر اذّلي لم يع
 -ل كداللة املخلوقات ىلع خالقها ا. فاألوّ يًّ ف اكن ادليلل ظنّ ظاهًرا وقد يتخلّ 
وجودها  نّ إف ،وعلمه وقدرته ومشيئته ورمحته وحكمته -سبحانه وتعاىل 

ىلع   دالةٌ فال توجد إاّل  ،ووجودها بدون ٰذلك ممتنعٌ  ،لوجود ٰذلك مستلزمٌ 
بثبوت اليشء ىلع  ه يستدّل نّ إف ،وعدم   منهما ىلع وجود   بكلٍّ  ويستدّل  ٰذلك...

بثبوت  ويستدّل  ،بانتفاء نقيضه ىلع ثبوته ويستدّل  ،هانتفاء نقيضه وضدّ 
 ديلل   بل ّك  ،وبانتقاء الالزم ىلع انتقاء امللزوم ،امللزوم ىلع ثبوت الالزم

 .(1)«لةملدلو ه ملزومٌ نّ إبه ف يستدّل 
وهل  ، وهل الزم ال يوجد بدونهإاّل  وباجلملة ما من يشء  »ويقول أيًضا: 

وىلع انتفائه بانتفاء  ،عليه بثبوت ملزومه فيستدّل  ،لوجوده ُمضادٌّ  ُمناف  
ويستدل بانتفاء منافيه ىلع  ،ىلع انتفائه بوجود منافيه ويستدّل ، الزمه
كما لم يمكن  ،ا مجيًعاإذا احنرص األمر فيهما فلم يمكن عدمهم ،وجوده

 .(2)«اوجودهما مجيعً 
يف إثبات  هستخدموا ٰهذا االستدالل نفساالفالسفة قد  ويالحظ أنّ 
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آخر، مثل السري من وجود  إىل مالزم   وهو السري من مالزم   ،مّدعياتهم
، أو من احلادث املمكن إىل الواجب، أو من الوجود الرابط إىل الوجود املستقّل 

ها من لوازم الوجود بما هو ك إىل اثلابت، فٰهذه لكّ من املتحرّ إىل القديم، أو 
 ّدهويع ؟اعمٍّ  . كيف يقبل ابن تيمية السري من الالزم إىل امللزوم بشك  وجودٌ 

حد طرق االستدالل وال يرتضيه للفالسفة؟! ملاذا حيرص االستدالل ىلع أ
يه من قياس  مجيع علوم بن آدم العقلّية املحضة نّ إ» :قياس اتلمثيل ويقول

 ؟!(1)«اتلمثيل
ادليلل  نّ إ»بٰهذه القاعدة العقلّية القائلة:  ويعرتف ابن تيمية أيًضا

 .(2)«عليه بني العقالء فٌق وٰهذا متّ  ،دليلله واملدلول الزمٌ  ،ملدلوهل مستلزمٌ 
 ٰ ! أليس القياس الربهان املنطيقّ  يطعن يف املنطقّيني ويردّ يف الوقت نفسه كن ل

أو السري من  ،يف املنطق هو السري من ادليلل إىل املدلول ستثنايئّ واال االقرتاينّ 
 الالزم إىل امللزوم؟

عن اتلخّيل وما  العقل ال ينفّك  وكيف ينسب ابن تيمية إىل اجلمهور أنّ 
فهل أّن مفاد  ؟(3)ال يمكن ختّيله واتلصديق به وال جسماينٍّ  ليس جبسم  

                                                        

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .405الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 2)

 املصدر السابق. (3)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 206

عن  دليلله" ال ينفّك  واملدلول الزمٌ  ،هلملدلو "ادليلل مستلزمٌ  ة:القاعدة العقليّ 
؟ فلماذا ال يلزتم ابن تيمية بما يؤّسسه جسماينٌّ  يٌّ مادّ  اتلخّيل؟ وهل هو أمرٌ 
 من األصول العقلّية؟

ابن تيمية ىلع خمالفيه ويقول:  اإلقرار ببطالن مصادرة املطلوب: يردّ  -ط 
منازعك ىلع  الزناع كنت قد صادرت فإذا اكن جوابك مبنيًّا ىلع حمّل »

أن  بدّ  مة الواملقدّ  ،يف إثبات نفسه مةً  جعلت املطلوب مقدّ حَّت  ،املطلوب
فتكون قد طلبت منه تسليم احلكم قبل ادلاللة  ،مةً أو مسلّ  تكون معلومةً 

وطلبت منه  ،وقد صادرته عليه ،عيت علمه قبل حصول علمهوادّ  ،عليه
 .(1)«وإيضاح   ة  مه لك بال حجّ أن يسلّ 

ه أو أنّ  ،"مصادرة املطلوب" من املفاهيم املحسوسة واملتخّيلةوهل مفهوم 
يت ليس هل ه من املعقوالت اثلانية الّ فال إشاكل أنّ  ؟!من املعقوالت اثلانية

 ّن العقل ينزتعه من املعقوالت األوىل.إيف اخلارج، بل  جزيئٌّ  متعنّيٌ  مصداٌق 
ه حينما ولٰكنّ  ،ابن تيمية هنا يعرتف باستحالة مصادرة املطلوب إاّل أنّ 

نّه يفيت جبواز إف ،يمان ىلع الربهان العقيلّ يريد أن يُثبت عقيدته يف تقديم اإل
 مصادرة املطلوب! ويقول:  -بل لزوم  -

إىل  مسلّمةً يأخذها  من مصادرات   للسالك فيها ابتداءً  بدّ  العلوم ال ّك »
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ريدين هل، وٰهكذا حال الطابلني ملعرفة اهلل، وامل أن تتربهن فيما بعد...
 وهم يطلبون معرفة صفاته، أو اًل والسائرين إيله، قد عرفوا وجوده أوّ 

مشاهدة قلوبهم هل يف ادلنيا. فيسلكون الطريق املوصلة إىل ٰذلك باإليمان 
والقرآن. فاإليمان: نظري سلوك الرجل الطريق اليّت وصفها هل السالكون، 

ل فيما خترب به، وهو نظري فقون ىلع ٰذلك. والقرآن: تصديق الرسهم متّ فإنّ 
ا اليشء اذّلي لم وأمّ  يف طريق اهلل منهما. بدّ  ، والمزنلةً  باع ادليلل مزنلةً اتّ 

، إذا سلك طريًقا يفيض إىل العلم به فال يسلكها اًل يعلم العقل ثبوته أوّ 
 .(1)« بطريق اتلقليد واملصادرة  كسائر مبادئ العلومإاّل  ابتداءً 

ىلع عدم االلزتام باملبادئ اليّت يعرتف بها  ويدّل  حٌ ورصي وٰهذا تناقض بنّيٌ 
 ابن تيمية عمليًّا.

 يه اإلماكن واحلدوث، وأنّ  املعلول فتقاراة علّ  أنّ  يعتقد ابن تيمية -ي 
ىلع االفتقار إىل الصانع وان اكنا  من احلدوث واإلماكن ديلٌل  واحد   ّك 

وإذا  ،إىل من حيدثه تقرٌ ه مفعلمنا أنّ  ٰهذا حمدٌث  متالزمني، فإذا علمنا أنّ 
عدمه علمنا أنه ال يرّجح وجوده ىلع  وجوده وممكنٌ  ٰهذا ممكنٌ  علمنا أنّ 
ا إىل الفاعل هو من لوازم ا. وكونه مفتقرً جيعله موجودً   بفاعل  عدمه إاّل 

ما  فّك  ،ذلاته بل الفقر الزمٌ  ،اجعلته مفتقرً  حقيقته ال حيتاج أن يعلّل بعلة  
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وٰهذا من معاين اسمه  ،ا ال يستغن عنه طرفة عني  دائمً  إيله سوى اهلل فقريٌ 
وكما  ،يشء   عن ّك  وهو مستغن   يشء   فالصمد اذّلي حيتاج إيله ّك  ،الصمد

فكٰذلك فقر املخلوقات  ،اجعلته غنيًّ  ة  ثبت هل نلفسه ال لعلّ  غىن الرّب  أنّ 
 .(1)«إيله جعلتها مفتقرةً  ة  وحاجتها إيله ثبت ذلواتها ال لعلّ 

 هكنه يف الوقت نفسولٰ  ،همءآرا لعجيب منه أنّه يكّفر الفالسفة ويردّ وا
إىل  املعلوالت مفتقرةٌ  ىلع أنّ  ويستدّل  ،للمخلوقات يدافع عن الفقر اذلايتّ 

 يف الفلسفة. معّمٌق  وٰهذا حبٌث فلسفٌّ  ،تها حدوثًا وبقاءً علّ 
قل وهل أثبت ابن تيمية ٰهذا ابلحَث الفلسّف بقياس اتلمثيل وبالع

املفاهيم  أنّ  ؟ ال شّك اجلسمايّن؟! أو أثبته بالعقل اتلجريدّي الفلسفّ 
مثل: مفهوم العلّة واملعلول  حمضةٌ  املستعملة يف ٰهذا الربهان مفاهيم عقلّيةٌ 

ماكن واحلدوث واالفتقار والرتجيح والصمديّة وغريها من املفاهيم، واإل
 واخليال فهو معدوٌم؟! ما ال يُدرك باحلّس  ح ابن تيمية أنّ فلماذا يرصّ 

الالكم يف اليشء  إنّ »فرع ثبوت املثبت هل:  ء  ليش ء  قاعدة ثبوت يش -ك 
أو يثبته  فليس لإلنسان أن ينف شيئًا عن يشء   ،بتصّوره نفيًا وإثباتًا مسبوٌق 

فإذا قال القائل عن  ، بعد تصّوره تصّوًرا يمكن معه انلف واإلثباتهل إاّل 
أو فوق العالم أو غري  أو يف جهة   أو متحزّيٌ  و جوهرٌ أو ه ه جسمٌ إنّ  موجود  
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 ،وال فوق العالم وال يف جهة   وال متحزّي   وال جوهر   أو قال ليس جبسم   ،ٰذلك
 فّك  ،وال حياةٌ  وال قدرةٌ  أو قال ليس هل علمٌ  ،وحياةً  هل علًما وقدرةً  أو قال إنّ 

 .(1)«أن يتصّور ما نفاه وما أثبته بدّ  من هذين ال واحد  
فرع ثبوت املثبَت هل" من  ليشء   ثبوت يشء  »ّن إّن القاعدة القائلة إ ثمّ 

ة املهّمة املعتمد عليها عند الفالسفة، واعتماد ابن تيمية القواعد الفلسفيّ 
 ها ليست من صنع فيلسوف  ة يكشف عن أنّ ىلع ٰهذه القواعد الفلسفيّ 

ىلع مدى  ، وٰهذا يدّل قل  يلزتم بها ّك اع ةٌ اعمّ  قواعد عقلّيةٌ  بل يه ،معنيَّ  
ها بتهمة أنّ  إذ يرفض ٰهذه القواعد مّرةً  ؛اهتناقضات ابن تيمية يف ما يتبنّ 

 أخرى يف إثبات معتقداته.  ، ويعرتف بصّحتها مّرةً ةٌ يونانيّ 
أصل "عدم الوِجدان ال يدّل ىلع عدم الوجود": يقول ابن تيمية حول  -ل 

 بوت واإلثبات:ٰهذه القاعدة اليّت تمزّي بني مقام اثل
وعدم الوجدان ال يستلزم عدم الوجود،  ،وعدم العلم ليس علًما بالعدم»

ِويلُُه﴾
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
ا يَأ يُطوا بِِعلِْمِه َولَمَّ بُوا بَِما لَْم حُيِ

. (2)كما قال اهلل تعاىل: ﴿بَْل َكذَّ
ب  فليس عند املتطبّ وإاّل  ،هو ٰهذا ابلاب وتكذيب من كذب باجلنّ 

ه ليس يف صناعته ما لٰكن اغيته أنّ  ،ينف وجودهم عقيلٌّ  ٌل واملتفلسف ديل
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 .(1)«ما يفيد عدم العلم ال العلم بالعدموٰهذا إنّ  ،ىلع وجودهم يدّل 
ما  نّ إ» وراء احلّس واخليال ويقول: ينكر ما أنّهالعجيب من ابن تيمية 

 ىلع حدّ  -، فهو ىلع عكس انلقيض (2)«وال حمسوس فهو عدم ليس بمتخّيل  
فالسؤال هو: . «وحمسوٌس  فهو متخّيٌل  ّك موجود  »ملا يقوهل:  - بري املنطقّينيتع

وعدم  ،عدم العلم ليس علًما بالعدم»ملاذا ال يلزتم ابن تيمية بقاعدة 
غري  هنا؟ فإذا لم جيد احلّس واخليال حقيقةً  «الوجدان ال يستلزم عدم الوجود

عدم  إنّ  إذ ،اخلارج؟! الّك  ٰذلك ىلع عدم تلك احلقيقة يف فهل يدّل  حمسوسة  
 ىلع عدم الوجود.  الوجدان ال يدّل 

إذا أمكن معرفة ٰهذه بال »ة: يقول ابن تيمية: ك بقياس األولويّ اتلمسّ  -م 
وإن أشخاصها  ،ها أقرب إىل احلّس ألنّ  ؛فمعرفة تلك األنواع أوىل حدٍّ 

 .(3)«مشهودةٌ 
 .(4)«حتصيل احلاصل ممتنع»يعرتف ابن تيمية بأّن   -ن 
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بالعدم كما هو مقتَض العقل الرصيح  مسبوٌق  حمدٌث  مفعول   ّك » -س 
 .(1)«وانلقل الصحيح

معطي الكمال واجٌد هل، وفاقد الكمال ال يعطيه، ولٰهذا يقول ابن أّن  -ع 
وجوده  ألنّ  ؛بها أحّق  ة املحضة يكون الرّب مجيع األمور الوجوديّ »ّن: إتيمية 
ة ومجيع األمور العدميّ  ،صافه بهاباتّ  و أحّق فه ،ه هو الواهب هلاوألنّ  ،أكمل

ه عن العدم أبعد من سائر ألنّ  ؛باتلزنيه عنها أحّق  املحضة يكون الرّب 
 .(2)«املوجودات

من األسماء  ال بدّ »يذهب ابن تيمية إىل القول بالتشكيك فيقول:  -ف 
ماء األس اق خيتارون أنّ ، ولٰهذا اكن احلذّ مشرتك    لّكٍّ كة من معىًن املشكّ 

من اتلواطؤ  بطريق التشكيك اذّلي هو نوعٌ  املقولة عليه وىلع غريه مقولةٌ 
اذّلي  وال بطريق االشرتاك املعنوّي  ليست بطريق االشرتاك اللفظيّ  ،العامّ 

كما يطلق  ،اذّلي تتفاضل أفراده بل بطريق االشرتاك املعنوّي  ،تتماثل أفراده
ج وىلع ما دونه كبياض كبياض اثلل ،لفظ ابلياض والسواد ىلع الشديد

وهو يف الواجب  ،فكٰذلك لفظ الوجود يطلق ىلع الواجب واملمكن ،العاج
اتلفاضل يف  أكمل وأفضل من فضل ٰهذا ابلياض ىلع ٰهذا ابلياض، لٰكنّ 
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 فال بدّ  ،ا بينهمايًّ صل املعىن مشرتاًك لكّ أكة ال يمنع أن يكون األسماء املشكّ 
 يف ، وإن اكن ٰذلك ال يكون إاّل مشرتك    لّكٍّ كة من معىًن يف األسماء املشكّ 

إذا قيل املوجود ينقسم  إىل جزئّياته تقسيم اللّكّ  ،وٰذلك مورد اتلقسيم ،اذلهن
كون وجود  ثمّ  ،بني األقسام مورد اتلقسيم مشرتكٌ  نّ إف ،وممكن   إىل واجب  

  الوجود معىًن ٰهذا الواجب أكمل من وجود املمكن ال يمنع أن يكون مسّم 
ا مشرتاًك بينهما، وٰهكذا يف سائر األسماء والصفات املطلقة ىلع اخلالق يًّ لكّ 

وكٰذلك يف صفاته  ،والعليم والقدير والسميع وابلصري اكسم اليحّ  ،واملخلوق
كعلمه وقدرته ورمحته ورضاه وغضبه وفرحه وسائر ما نطقت به الرسل من 

  .(1)«أسمائه وصفاته
ولو يف ضمن  ،تيمية ينكر اللّكّ يف اخلارج ويالحظ ىلع ٰهذا الالكم أّن ابن

جيعل اللّكّ  هولٰكن يف الوقت نفس ، يف اذلهناّل إق ه ال يتحقّ نّ إويقول  ،أفراده
ا حمًضا م ذهنيًّ يف اخلارج! كيف يمكن أن يكون املقسّ  ًما ألقسام  حقيقية  مقسّ 

جار  يف م سار  و؟! املقسّ ةٌ عينيّ  خارجّيةٌ  ولٰكن أقسام ٰذلك املقسم أمورٌ 
 يف اخلارج. م أيًضا حمّقٌق فاملقسّ  ،األقسام خارجّيةً  تذا اكنإف ،أقسامه

إىل أّن ابن تيمية يعرتف هنا بنفس التشكيك اذّلي يقوهل  إضافةً 
 يتبىّن  هالفالسفة، فكيف هو يُشك عليهم ويطعن يف آرائهم ويف الوقت نفس
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 ويلزتم بما يقولون؟!

 طريقة األنبياء في االستدالل ـ 7

ة املعرتف بها عند السلفّية، ينبيغ بعد أن أرشنا إىل بعض القواعد العقليّ 
ل عند ابن تيمية من بني مناهج اتلعقّ  هنا أن نتطّرق إىل املنهج العقيلّ  ل املفضَّ

االستدالل يف القرآن الكريم  الفكر السلّف أنّ  واالستدالل. يّديع
 تنحرص يف طريقتني:  نبياء حتجاجات األاو

وىل   قي -أ
َ
 االستدالل باآلية.  -ب  اس األ

نبنّي  ثمّ  ،السلفّية وجهة نظرينبيغ هنا أن نستعرض هاتني الطريقتني من 
 القرآن الكريم. اذّلي ينسبونه إىلاعء ة ٰهذا االدّ مدى صحّ 

 قياس األوىل - أ

حتجاجاتهم واألدلّة العقلّية اطريقة األنبياء يف  يعتقد ابن تيمية أنّ 
 -تعاىل  -ة اهلل حول دالئل ربوبيّ الكريم ملذكورة يف القرآن ة االربهانيّ 

هيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وإماكن املعاد وغري ٰذلك من املطالب ووإل
، واملراد بقياس (1)ة، من باب "قياس األوىل"ة واملعالم اإلهلٰيّ العايلة السنيّ 

                                                        

 .150، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 األوىل حسب ما بيّنه ابن تيمية هو:
 فثبوته هلل  ،ال نقص فيه من كمال   -تعاىل  -ما ثبت لغري اهلل  أنّ 

عنه بطريق  ه عنه غرُيه من انلقائص فتزّنهه وما تزنّ  ،بطريق األوىل
ٰهذا يف حماّجته للمرشكني اذّلين جعلوا هل رشاكء  -تعاىل  -كما ذكر  ،األوىل

ْنُفِسُكْم َهْل لَُكْم ِمْن َما َملََكْت 
َ
ْيَمانُُكْم ِمْن فقال: ﴿رَضََب لَُكْم َمثَاًل ِمْن أ

َ
 أ

ْنُفَسُكْم﴾
َ
ْنتُْم ِفيِه َسَواٌء خَتَافُوَنُهْم َكِخيَفِتُكْم أ

َ
اَكَء يِف َما َرَزْقنَاُكْم فَأ وقال  ،(1)رُشَ

َِّ ابْلَنَاِت ُسبَْحانَُه َولَُهْم َما يَْشتَُهوَن  َحُدُهْم  تعاىل: ﴿َوجَيَْعلُوَن هلِل
َ
َ أ َوإَِذا برُشِّ

نََْث َظلَّ وَ 
ُ
ا َوُهَو َكِظيٌم بِاأل َ بِِه  ْجُهُه ُمْسوَدًّ َيتََوارَى ِمَن الَْقْوِم ِمْن ُسوِء َما برُشِّ

ال َساَء َما حَيُْكُمونَ 
َ
َاِب أ ُه يِف الرتُّ ْم يَُدسُّ

َ
 ُهون  أ

ُيْمِسُكُه ىلَعَ
َ
يَن ال يُْؤِمنُوَن   أ ِ لذِلَّ

ىلْعَ 
َ
َِّ الَْمثَُل األ وِْء َوهلِل وقال:  ،(2) وَُهَو الَْعِزيُز احْلَِكيُم﴾بِاآلِخَرِة َمثَُل السَّ

ْيتُُم الالََّت َوالُْعزَّى 
َ
فََرأ

َ
ْخَرى ﴿أ

ُ
نََْث   َوَمنَاَة اثلَّاثِلََة األ

ُ
َكُر َوهَلُ األ لَُكُم اذلَّ

َ
  أ

 .(4)ة واملعادوكٰذلك يف إثبات صفاته وإثبات انلبوّ  ،(3)تِلَْك إًِذا قِْسَمٌة ِضزَيى﴾
ا قياس األوىل اذّلي اكن وأمّ »تعريف قياس األوىل: يقول ابن تيمية يف 

                                                        

 .28سورة الروم:  (1)

 .59 – 57سورة انلحل:  (2)
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ه يثبت هل من صفات الكمال اذّلي ىلع أنّ  يسلكه السلف اتّبااًع للقرآن فيدّل 
مع اتلفاوت اذّلي ال يضبطه  ،ا علموه ثابتًا لغريهال نقص فيها أكمل ممّ 

 بل إذا اكن العقل ،كما ال يضبط اتلفاوت بني اخلالق وبني املخلوق ،العقل
 وهو يعلم أنّ  ،ما ال حيرص قدره وخملوق   يدرك من اتلفاضل اذّلي بني خملوق  

ا اكن ٰهذا ممّ  ،ىلع خملوق   أعظم من فضل خملوق   خملوق   فضل اهلل ىلع ّك 
 ،ما سواه بما ال يدرك قدره ا يثبت لّك أعظم ممّ  ما يثبت للرّب   هل أنّ يبنّي 

 .(1)«مع علمه جبنس ٰذلك األمر به الرّب  ا خيتّص فكأن قياس األوىل يفيده أمرً 
 ألنّ  ؛بها أحّق  ة املحضة يكون الرّب فهو يرّصح بأن مجيع األمور الوجوديّ 

ومجيع األمور  ،صافه بهاباتّ  فهو أحّق  ،ه هو الواهب هلاوألنّ  ،وجوده أكمل
ه عن العدم أبعد من ألنّ  ؛باتلزنيه عنها أحّق  ة املحضة يكون الرّب العدميّ 

وذاته بذاته تنايف العدم.  ،ذلاته ىلع ذاته العدم ممتنعٌ  وألنّ  ،سائر املوجودات
فإذا أثبت هل صفات الكمال من احلياة والعلم  ،ينبيغ معرفته فٰهذا أصٌل 

ة العقلّية والقدرة والالكم والسمع وابلرص وغري ٰذلك بٰهذه الطريق القياسيّ 
ٰذلك إذا نف عنه وك ،اكن ٰذلك اعتباًرا صحيًحا ،اليّت هلل فيها املثل األىلع

ولٰهذا اكن  ؛الرشيك والودل والعجز واجلهل وحنو ٰذلك بمثل ٰهذه الطريق
ة يستعملون مثل ٰهذه الطريق يف األقيسة العقلّية اإلمام أمحد وغريه من األئمّ 

                                                        

 .154املصدر السابق، ص  (1)
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ما وكّ  ،ما اكن أقرب إىل الوجود اكن إيله أقرب ة. فّك اذّلي ناظروا بها اجلهميّ 
  .(1)«فهو عنه أبعداكن أقرب إىل املعدوم 

: أنّ قياس األوىل قد بُن ىلع قاعدتني عقليتني: األوىل  ويف احلقيقة أنّ 
: أنّ واجٌد هل"، واثلانية  أو معطي الكمال ليشء   ،"فاقد اليشء ال يعطيه

أىلع وأرشف وأكمل"، وكتا القاعدتني  لكماالت املعلول بنحو   ة واجدةٌ "العلّ 
 .واحد   يف مصبٍّ 
قياس الشمول اذّلي يستوي  فإنّ  ،ا يذهب إيله الفكر السلفّ ىلع م وبناءً 
ألّن اهلل  ؛اهلل تعاىل يمتنع استعماهل يف حّق  ،ويماثل الفرع فيه أصله ،أفراده

ا مشرتاًك بينه يًّ  أمًرا لكّ وإذا استعمل فيه مثل ٰهذا القياس لم يفد إاّل  ،ال مثل هل
 اإيله علمً   أن يضمّ انه إاّل سبح به الرّب  ال يدل ىلع ما خيتّص  ،وبني غريه

 ،ٰهذا اللّكّ اذّلي هو مدلول القياس قد احنرص نوعه يف شخصه نّ إف ،آخر
 .(2)آخر يف اتلعيني من علم   بل ال بدّ  ،وٰهذا أيًضا ال يفيد اتلعيني

يذكر ابن تيمية بزعمه نماذج من "قياس األوىل" يف القرآن الكريم  ثمّ 
اإلاعدة  نّ أو ،رة املعاد وابلعث بالنشأة األوىلىلع رضو يستدّل  فتارةً »ويقول: 

َها انلَّاُس إِْن ُكنْتُْم يِف َريْب  ِمَن ابْلَْعِث  يُّ
َ
أهون من االبتداء كما يف قوهل: ﴿يَا أ

                                                        

 .355، ص 2 ة، جبيان تلبيس اجلهميّ أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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َقة  وََغرْيِ 
فَإِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن تَُراب  ُثمَّ ِمْن ُنْطَفة  ُثمَّ ِمْن َعلََقة  ُثمَّ ِمْن ُمْضَغة  خُمَلَّ

َ لَُكْم﴾ وكما يف قوهل: ﴿َورَضََب نَلَا َمثَاًل َونَِسَ َخلَْقُه قَاَل َمْن  ،(1)خُمَلََّقة  نِلُبَنيِّ
 َخلْق  َعِليٌم 

ة  وَُهَو بُِكلِّ َل َمرَّ وَّ
َ
َها أ

َ
نَْشأ

َ
حُيِِْي الِْعَظاَم َويِهَ َرِميٌم قُْل حُيِْييَها اذّلي أ

إَِذا ُكنَّ  وكما قوهل: ،(2)﴾
َ
إِنَّا لََمبُْعوثُوَن َخلًْقا َجِديًدا ﴿َوَقالُوا أ

َ
 ا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أ

ْو َحِديًدا
َ
ا يَْكرُبُ يِف ُصُدوِرُكْم فََسيَُقولُوَن َمْن   قُْل ُكونُوا ِحَجاَرًة أ ْو َخلًْقا ِممَّ

َ
أ

 ِ ة  ﴾يُِعيُدنَا قُِل اذلَّ َل َمرَّ وَّ
َ
 ﴿وَُهَو  وكما يف قوهل تعاىل: ،(3)ي َفَطَرُكْم أ

ُ
اذّلي َيبْدأ

ْهَوُن َعلَيِْه﴾
َ
 .(4)اخْلَلَْق ُثمَّ يُِعيُدُه وَُهَو أ
خلقها  نّ إف ؛وات واألرضاىلع إماكن ٰذلك خبلق السم وأخرى يستدّل 

إِنَّا 
َ
إَِذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرفَاتًا أ

َ
أعظم من إاعدة اإلنسان كما يف قوهل: ﴿َوقَالُوا أ

   لََمبُْعوثُوَن َخلًْقا َجِديًدا
َ
نَّ  يََرْوا َولَمْ أ

َ
ي اهللََّ  أ ِ َماَواِت  َخلََق  اذلَّ رَْض  السَّ

َ
 َواأْل

ٰ  قَاِدرٌ  ن ىلَعَ
َ
َجاًل  لَُهمْ  وََجَعَل  ِمثْلَُهمْ  خَيْلَُق  أ

َ
وكما يف قوهل  ،(5)﴾ِفيهِ  َريَْب  اَل  أ

 ِ َولَيَْس اذلَّ
َ
ْن خَيْلَُق تعاىل: ﴿أ

َ
رَْض بَِقاِدر  ىلَعَ أ

َ
َماَواِت َواأل  ِمثْلَُهْم بََّل ي َخلََق السَّ

                                                        

 .5سورة احلّج:  ( 1)

 .78سورة يس:  ( 2)

 .51 – 49سورة اإلرساء:  (3)

 .27سورة الروم:  (4)

 .99و 98سورة اإلرساء:  (5)
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ِ (1)وَُهَو اخْلاَلَُّق الَْعِليُم﴾ نَّ اهللََّ اذلَّ
َ
َولَْم يََرْوا أ

َ
َماَواِت وقوهل: ﴿أ ي َخلََق السَّ

ء    ْن حُيِِْيَ الَْمْوىَت بََّل أنه ىلَعَ ُكِّ يَشْ
َ
رَْض َولَْم َيْعَ خِبَلِْقِهنَّ بَِقاِدر  ىلَعَ أ

َ
َواأْل

 .(2)قَِديٌر﴾
ِ  ىلع إماكنه خبلق انلبات كما يف قوهل: يستدّل  ثاثلة وتارةً  ي يُرِْسُل ﴿وَُهَو اذلَّ

ا بنَْيَ يََدْي رمَْحَِتِه َحَتَّ إَِذا أقلْت َسَحابًا ثَِقااًل ُسْقنَاُه بِلَدَل  َميِّت   َياَح برُْشً الرِّ
ْخرَْجنَا بِِه ِمْن ُكِّ اثلََّمَراِت َكٰذلك خُنْ 

َ
نَْزنْلَا بِِه الَْماَء فَأ

َ
ِرُج الَْمْوىَت لََعلَُّكْم فَأ

ُروَن﴾ ِ  (3)تََذكَّ َياَح َفتُِثرُي َسَحابًا فَُسْقنَاُه إىل وكما يف قوهل: ﴿َواهللَُّ اذلَّ رَْسَل الرِّ
َ
ي أ
رَْض َبْعَد َمْوتَِها َكٰذلِ 

َ
ْحيَيْنَا بِِه اأْل

َ
 .(4)النُُّشوُر﴾ َك بدََل  َميِّت  فَأ

ني العقلّية املستخدمة من قبل الفالسفة ثم حيّقر ابن تيمية املناهج والرباه
ار أهل الالكم والفلسفة من ادلالئل ة انلّظ ما عند أئمّ  نّ إ»مني ويقول: واملتلكّ 

وما هو أكمل  فقد جاء القرآن بما فيها من احلّق  ،العقلّية ىلع املطالب اإلهلّٰية
ند مع تزنهه عن األاغيلط الكبرية املوجودة ع ،وأبلغ منها ىلع أحسن وجه  

 ،ضالهلم أكرث من هداهم ولعّل  ،اجدًّ  خطأهم فيها كثريٌ  نّ إف ،ٰهؤالء

                                                        

 .81سورة يس:  ( 1)

 .33سورة األحقاف:  (2)

 .57سورة األعراف:  (3)

(4)  :  .9سورة  فاطر 
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 .(1)«وجهلهم أكرث من علمهم
 ويالحظ ىلع قياس األوىل ما ييل:

ما معىن الكمال عند السلفّية وما هو معياره؟ وهل اجلسمانّية تُعّد : ًل أوّ 
 ؤة واتلجزّ ؟! هل أوصاف األجسام اكتلحزّي والرتّكب واتلغرّي واحلرككمااًل 

؟! ة واملرئّية والصعود والزنول والضحك وما شابه ٰذلك تُعترب كمااًل واملحدوديّ 
تستلزم  ويه ،بما هل اجلسم ةٌ ة خمتّص ٰهذه األوصاف والسمات اجلسميّ  إنّ  ،الّك 

مزّنٌه عنها. ولٰكن  -تعاىل  -واهلل  ،الزوال وانلقص واإلماكن والفقر واحلاجة
ة باألجسام كمااًل هلل عترب ٰهذه األوصاف املختّص الفكر السلّف ا نرى أنّ 

السلفّية املعارصة احلركَة  أعالم أحد وهو –تعاىل، فقد أثبت ابن العثيمني 
 قائاًل: هلل تعاىل!

وٰهذه انلصوص يف إثبات الفعل، وامليجء، واالستواء، والزنول إىل السماء »
بمقتَض ٰهذه  ثابٌت  ادلنيا إن اكنت تستلزم احلركة هلل، فاحلركة هل حقٌّ 

احلركة يه  مع أنّ  .(2)«ة ٰهذه احلركةا ال نعقل كيفيّ انلصوص والزمها، وإن كنّ 
 ،خروج اليشء من القّوة إىل الفعل تدرجيًا ويه تستلزم انلقص والفقدان

 منها. ءٌ بري - تعاىل -واهلل 

                                                        

 .321و 320 الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

، ابن عثيمني،  (2)  .73، ص 3جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، ج حمّمد بن صالح 
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ة اكلعلم والقدرة واحلياة فمعيار الكمال هو األوصاف والسمات الوجوديّ 
ة اليّت ال تزول وتستلزم انلقص رادة وغريها من الصفات الكمايلّ واإل

اكجلهل والعجز  ،هو الفقر والفقدان والعدمفا معيار انلقص واحلاجة. وأمّ 
 ة.عدام اكجلسميّ واأل واقصواملوت وما يستلزم ٰهذه انل

بذريعة  -تعاىل  -يرفض ابن تيمية االستدالل العقيّل ىلع وجود اهلل ثانًيا: 
السؤال املطروح يف املقام هو:  ا، لٰكنّ ا جزئيًّ  اعمٌّ ال يثبت إلًٰها متعّينً لّكٌّ ه أنّ 

إثباته ال  للخرين؟ ألنّ  -تعاىل  -كيف يُثبت الفكر السلّف وجود اهلل 
 من ٰهذه الطرق ويه: حيصل إاّل بواحدة  

 املحسوسات والعوارض اّل إ، فاحلّس ال يدرك ا عن طريق احلّس إمّ  -أ 
 احلّس ال يُدرك جوهر األشياء.  نّ أل ؛منها

الفكر السلّف ال يعرتف وا عن طريق الكشف والشهود ابلاطّن، وإمّ  -ب 
 إذا اكن الكشف موافًقا ومالئًما مع انلقل والكتاب اّل إبالكشف والشهود 

 ة وفهم السلف الصالح.والسنّ 
بٰهذا  - تعاىل -إثبات وجود اهلل  ة، فإنّ ا عن طريق انلقل والسنّ وإمّ  - ـج

ف يتوقّ   اهلل ة نبّ االستدالل بكتاب اهلل وسنّ  ألنّ  ؛الطريق يستلزم ادلور
ف وجود اهلل ىلع كتاب اهلل مسبًقا، فإذا توقّ  -تعاىل  -ىلع إثبات وجود اهلل 

 يستلزم ادلور ابلاطل.ذا فإّن هٰ  ،ه ة نبيّ وسنّ 
ات وجود ا عن طريق العقل، فهو الطريق القويم والصحيح إلثبوإمّ  -د 
 : ٰهذا العالم حادٌث للخرين، فالعقل بإاعنة احلّس حيكم بأنّ  اهلل 
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غري  حيتاج يف وجوده إىل علّة   وممكن   ومعلول   حادث   ، ولّك وممكنٌ  ومعلوٌل 
يف  ّن ٰهذا العالم حمتاجٌ أ يستلزم ادلور والتسلسل، وانلتيجة: اّل إو ،معلولة  

 ب تعاىل.الواج ويه ،غري معلولة   وجوده إىل علّة  
 من االعتماد ىلع الربهان العقيّل يف إثبات وجود اهلل  نفال حميص إذ
الشتماهل ىلع القضّية  ؛ابن تيمية يرفض الربهان العقيلّ  للخرين. إاّل أنّ 

ة اللكّّية العقلّية يف ه يف الوقت نفسه يستخدم القواعد العامّ ولٰكنّ  ،اللكّّية
 ة.إثبات ما يرومه من املعتقدات السلفيّ 

 أن ينتهج املنهج العقيّل يف إثبات وجود الواجب إاّل  اعقل   فال حميص لّك 
  ٰهذا الطريق القويم. اّل إفال طريق  ،تعاىل

 ،بينما جند ابن تيمية يرفض طريق العقل يف إثبات وجود اهلل تعاىل
ٰهذا  مع اعرتافه بأنّ  اخلالق،ة يف إثبات وجود ك بالطريقة اإليمانيّ ويتمسّ 

 العلوم ال ّك » فيقول: ه يلزتم بهولٰكنّ  ،ي إىل املصادرة باملطلوبيؤدّ الطريق 
إىل أن تتربهن فيما  مسّلمةً يأخذها  من مصادرات   للسالك فيها ابتداءً  بدّ 

وٰهكذا حال الطابلني ملعرفة اهلل، واملريدين هل، والسائرين إيله، قد  بعد...
مشاهدة قلوبهم هل يف   وهم يطلبون معرفة صفاته، أواًل عرفوا وجوده أوّ 

ادلنيا. فيسلكون الطريق املوصلة إىل ٰذلك باإليمان والقرآن. فاإليمان: نظري 
فقون ىلع ٰذلك. هم متّ سلوك الرجل الطريق اليّت وصفها هل السالكون، فإنّ 
، مزنلةً  باع ادليلل مزنلةً والقرآن: تصديق الرسل فيما خترب به، وهو نظري اتّ 

اًل، إذا ا اليشء اذّلي لم يعلم العقل ثبوته أوّ منهما. وأمّ يف طريق اهلل  بدّ  وال
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 بطريق اتلقليد سلك طريًقا يفيض إىل العلم به فال يسلكها ابتداء إاّل 
 .(1)«واملصادرة  كسائر مبادئ العلوم

ة اليّت يه طريقة االعتقاد بقياس األولويّ  يعتقد ابن تيمية أنّ ثاثلًا: 
إّن إذ  ؛التشكيك يف األسماء والصفات ستدالل األنبياء بزعمه، يستلزما

وهو يستلزم  ،أكمل وأرشف عند اخلالق بنحو   كماالت املخلوق موجودٌ 
منه، إذ هو يرفض اللكّّيات  ة، وٰهذا عجيٌب التشكيك يف الكماالت الوجوديّ 

ال ثبوت هلا يف اخلارج، وهو مع ٰذلك يف الوقت  حبتةٌ  ها أموٌر ذهنّيةٌ بسبب أنّ 
! يقول ابن تيمية حول شكيك اذّلي يستلزم األمر اللّكّ يُثبت الت هنفس

 وىلع العباد بنحو   -تعاىل  -ختالف املراتب يف األسماء الّيت تطلق ىلع اهلل ا
 وقديم   ،وممكن املوجود ينقسم إىل واجب   قد ُعلم أنّ »: معنويٍّ  مشرتك  
تلزم وجود املمكن يس وأنّ  ،وغري مفعول   ومفعول   ،وفقري   وغنٍّ  ،وحادث  

ووجود الفقري يستلزم  ،ووجود املحدث يستلزم وجود القديم ،وجود الواجب
فبني  وحينئذ   ،ووجود املفعول يستلزم وجود غري املفعول ،وجود الغنّ 

فكٰذلك القول يف  ، بهبما يتمزّي  والواجب خيتّص  ،مشرتكٌ  الوجودين أمرٌ 
ولٰهذا اكن  ؛ملشرتكباعتبار القدر ا كة هو متواطئةٌ اجلميع. واألسماء املشكّ 

بل لفظ  ،كة باسم  ون املشكّ ار الفالسفة وغريهم ال خيّص مون من نّظ املتقدّ 

                                                        

 .69، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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وقسيم  ،ةمن املتواطئة العامّ  كة قسمٌ فاملشكّ  ،هاملتواطئة يتناول ٰذلك لكّ 
 مشرتك   كة من إثبات قدر  يف املشكّ  املتواطئة اخلاّصة، وإذا اكن كٰذلك فال بدّ 

وٰهذا  ، يف اذلهنوٰذلك ال يكون مطلًقا إاّل  ،ةاطئة العامّ  املتووهو مسّم  لّكٍّ 
كة وهو مدلول املشكّ  ،من إثبات اتلفاضل وال بدّ  ،مدلول قياسهم الربهاينّ 

ة وٰذلك هو مدلول األقيسة الربهانيّ  ،اليّت يه قسيم املتواطئة اخلاّصة
 .(1)«ويه قياس األوىل ،ةالقرآنيّ 

 يرّصح أنّ  ذهب إيله ابن تيمية، فهو تارةً اتلهافت واالختالف فيما يرابًعا: 
اذّلي أنزهل اهلل مع  وهو»املزيان اذّلي ذكر يف القرآن هو قياس اتلمثيل: 

 ِ نَْزَل الِْكَتاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾الكتاب حيث قال اهلل تعاىل: ﴿اهللَُّ اذلَّ
َ
 ،(2)ي أ

رَْسلَْنا رُُسلَنَا بِابْلَيَِّناِت 
َ
نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن﴾وقال: ﴿لََقْد أ

َ
يه ، (3)َوأ

 ،ن اعتبار اليشء بمثله وخالفه، فيسّوى بني املتماثلنيتتضمّ  اعدلةٌ  مزيانٌ 
بما جعله اهلل يف فطر عباده وعقوهلم من معرفة  ،ق بني املختلفنيويفرّ 

 ،ثيلمن قياس اتلم القرآن واحلديث مملوءٌ  نّ إو» .(4)«اتلماثل واالختالف

                                                        

 .156الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  - 1

 .17سورة الشورى:  (2)
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 طرق ويبنّي  ، اهلل احلقائق باملقاييس العقلّية واألمثال املرضوبةحبيث يبنّي 
 .(1)«التسوية بني املتماثلني والفرق بني املختلفني

حتجاجاتهم واألقيسة العقلّية اطريقة األنبياء يف  ح بأنّ أخرى يرصّ  وتارةً 
 -تعاىل  - ة اهللحول دالئل ربوبيّ الكريم ة املذكورة يف القرآن الربهانيّ 

وإماكن املعاد وغري ٰذلك من املطالب  ،ته وعلمه وقدرتهته ووحدانيّ هيّ ووإل
 وٰهذا تناقٌض  .(2)يه من باب " قياس األوىل" ،ة واملعالم اإلهلّٰيةالعايلة السنيّ 

وهو إرساء احلكم  -بني قياس اتلمثيل  اوتمايزً  اهناك فرقً  أنّ  إْذ ال شّك  ؛بنّيٌ 
وبني قياس  -ق القدر اجلامع بينهما آخر بسبب حتقّ  إىل جزيئٍّ  من جزيئٍّ 

 ته ومفيضه بنحو  يف علّ  ةٌ كماالت املعلول موجود ىلع أنّ  األوىل اذّلي يبتن
 املزيان ابن تيمية يفّس  فاقد اليشء ال يعطيه. وانلتيجة أنّ  ألنّ  ؛أىلع وأكمل

 يفّس  تارةً و ،مثيلبـقياس اتل يف القرآن الكريم تارةً  -تعاىل  -اهلل  ا أنزهليتالّ 
ها من باب قياس األوىل، فلو اكن قياس الرباهني املستخدمة يف القرآن بأنّ 

فلماذا لم يستخدم القرآن يف اتلوحيد  ،اتلمثيل هو املراد من املزيان
 واالهلّٰيات قياس اتلمثيل بل اعتمد ىلع قياس األوىل؟!

ن تيمية بالنسبة إىل يف الكم اب ابيّنً ا ّن هناك تعارًض إبل يمكن أن نقول: 

                                                        

 .382املصدر السابق، ص ( 1)

 .150املصدر السابق، ص  (2)
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يعّظم  ه من جهة  القياسني: قياس الغائب ىلع الشاهد وقياس األوىل، فإنّ 
 وأنّ  ، أنزهلا اهلل مع الكتابيته املزيان الّ دّ "قياس الغائب ىلع الشاهد" ويع

يبني إذ  به؛ القرآن واحلديث مملوءٌ  وأنّ  ،ىلع ٰهذا القياس ونالعباد مفطور
 طرق التسوية بني ويبنّي  ،لعقلّية واألمثال املرضوبةاهلل احلقائق باملقاييس ا

  .(1)املتماثلني والفرق بني املختلفني
ُة ُعلُوِم »ويقول أيًضا حول املاكنة العايلة لقياس الغائب ىلع الشاهد:  اَعمَّ

واكن الصحابة حيتّجون  .(2)«بَِن آَدَم العقلّية الَْمْحَضِة يِهَ ِمْن ِقيَاِس اتلَّْمِثيلِ 
واكنوا جيتهدون يف رأيهم، وحيتّجون بالقياس  ،ّمة مسائلهم بانلصوصيف اع

 .(3)الصحيح
هو عن طريق قياس الغائب ىلع  ويرّصح بأّن طريق علمنا بأفعال اهلل 

 ،إذا شهدنا إبداع ما شاء اهلل من اجلواهر واألعراض بعد عدمها»الشاهد: 
 ،لقياس ما لم نشهدهعقلنا بطريق االعتبار وا ثمّ  ،اكن ٰذلك حمسوًسا نلا

اغب ىلع ما  بعض أفرادها ونقيس ما حنّس  ،وٰهكذا علمنا جبميع األشياء
فظهر بٰذلك  ،يشء    فال يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه ّك وإاّل  ،شهدناه

                                                        

 .383 – 381املصدر السابق ص  (1)

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .159 – 156، ص 1، ج الفتاوى الكربىأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)
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ا وعقاًل مثل طريق علمنا جبميع األمور نّ أ  ،طريق علمنا بأفعال اهلل حسًّ
لمناه بعقلنا ليس ىلع خالف ما اهلل وع ا من أفعالما اغب عنّ  وظهر أنّ 

فضاًل عن أن يكون مبايًنا  ،هل بل هو من جنسه مشابهٌ  ،أحسسناه وختّيلناه
 .(1)«هل

ه يف املقابل يرفض القياس الغائب ىلع الشاهد وقياس اتلمثيل يف ولٰكنّ 
ادليلل الوحيد اذّلي  نّ إوظلًما! ويقول  اهلل تعاىل، ويعتربه رشاًك وبدعةً  حّق 

 وصفاته وأفعاهل هو طريق " األوىل": ن إيله يف معرفة اهلل جيب الركو
 ةً منطقيّ  اكذّلي تُسم أقيسةً  ،واألقيسة العقلّية ويه األمثال املرضوبة»

 -اهلل  تها منها يف حّق ة وأئمّ استعمل سلف األمّ  ،وحنو ٰذلك وبراهنَي عقلّيةً 
 ؛تًا بطريق األوىلن نفًيا وإثباوهو ما يتضمّ  ،ما هو الواجب -سبحانه وتعاىل 

 ال يف نف   ،من األشياء وغريه ال يكونان متماثلني يف يشء   -تعاىل  -اهلل  ألنّ 
ولغريه فإنه ال  -تعاىل  -بل ما اكن من اإلثبات اذّلي ثبت هلل  ،وال يف إثبات  

ا متضمّ يكون إاّل  ليس هو فيه  ،به واهلل أحّق  ،نًا مدًحا وثناًء وكمااًل  حقًّ
ه ال يكون فإنّ  ،وما اكن من انلف اذّلي ُينْىَف عن اهلل وعن غريه ،مماثاًل لغريه

بنف العيوب وانلقائص عنه  أحّق  -سبحانه  -واهلل  ،ونقص    نف عيب  إاّل 
ة فٰهذه األقيسة العادلة والطريقة العقلّية السلفّية الرشعيّ  ،من املخلوق

                                                        

 .271و 270، ص 2املصدر السابق، ج  (1)
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خلالق واملخلوق ا ما يفعله طوائف من أهل الالكم من إدخال افأمّ  .الاكملة
 ،فٰهذا من الرشك والعدل باهلل ،يتساويان فيه أو تمثيل   شمويلٍّ  حتت قياس  

ه  ،وهو رضب األمثال هلل ،وهو من الظلم وهو من القياس والالكم اذّلي ذمَّ
ف ة أهل احلديث والفقه واتلصوّ طوائف من اعمّ  ولٰهذا ظنّ  ؛السلف واعبوه

 ،م يف باب الصفات بالقياس العقيّل قّط يتلكّ  م يف أصول ادلين أو اله ال يتلكّ أنّ 
 .(1)«ه السلفوهو من الالكم اذّلي ذمّ  ،ٰذلك بدعةٌ  وإنّ 

فال جيوز أن يقاس ىلع  ،هل املثل األىلع -تعاىل  -واهلل »ا يقوهل أيًضا: وممّ 
وال يقاس مع غريه قياس  ،يستوي فيه األصل والفرع غريه قياس تمثيل  

ليس مثاًل لغريه وال  -سبحانه  -اهلل  فإنّ  ،مهشمول تستوي أفراده يف حك
وهو من الرشك  ،بل مثل ٰهذا القياس هو رضب األمثال هلل ،مساوًيا هل أصاًل 

 .(2)«غريه هل كفًوا وسميًّا لِ عْ وجَ  ،هلل انلدّ  لِ عْ وجَ  ،والعدل باهلل
 دّ يع كيف يمكن اجلمع بني ٰهذين املوقفني املتناقضني؟! فمن جهة   نإذ

العلوم  ّك ة قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد مرجع ابن تيمي
اإلنسان  وأنّ  ،ه املزيان اذّلي أنزهل اهلل يف كتابهأنّ يزعم و ،العقلّية املحضة

أفعال اهلل  الصحابة اكنوا يعتمدون عليه، وأنّ  وأنّ  ،ىلع ٰهذا القياس مفطورٌ 
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ل وقياس الغائب ىلع قياس اتلمثي دّ أخرى يع تُعلم به. ومن جهة   -تعاىل  -
 ويعّده بدعًة يف ادلين! وٰهذا تناقٌض  ،تعاىلوجعل ندٍّ هل هلل باالشاهد رشاًك 

 يف الكمه ال مفّر منه.  واضحٌ 
قياس الغائب ىلع  أنّ أخرى: اذّلي خيتلج ببال اإلنسان املنصف  وبعبارة  
ة م والسنّ لكريا استخدمه القـرآن ارشعيًّ  اوطريقً  افطريًّ  اأمرً إذا اكن الشاهد 
وهو  ، اهلل بها بن آدمة العقل اذّلي مزّي ة، وإذا اكن ٰهذا القياس خاصيّ انلبويّ 

يرتفع اتللكيف، فلماذا يرّص الفكر السلّف ىلع  مناط اتللكيـف اذّلي بفقـده
ات دون غريهما؟! أليس ٰهذا استخدام "قياس األوىل وديلل اآليات" يف اإلهلٰيّ 

 ج االستدالل؟! ازدواجّية املعايري يف منه

 االستدالل باآلية - ب

الطريقة اثلانية من االستدالل الشائع يف القرآن الكريم من وجهة نظر ابن 
احلقيقة  واملقصود هنا أنّ » :ابن تيمية االستدالل "باآلية"، يقول تيمية يه

 ٰهذا الزمٌ  فمن عرف أنّ  ،يف العالم هو اللزوم وديلل   برهان   املعتربة يف ّك 
وال تصّور معىن  ،وإن لم يذكر لفظ اللزوم ،بامللزوم ىلع الالزم استدّل  لٰهذا،

ه إذا اكن كذا اكن أو أنّ  ،هل من كذا كذا ال بدّ  بل من عرف أنّ  ،ٰهذا اللفظ
 ما يف الوجود فهو آيةٌ  ّك  كما يعرف أنّ  ،وأمثال ٰهذا فقد علم اللزوم ،كذا



 229  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

فيلزم من وجوده وجود  ، منههل ال بدّ  ،إيله إيله حمتاجٌ  ه مفتقرٌ نّ إف ،هلل
ْم ُخِلُقوا  ث  هل من حمدِ  ث ال بدّ املحدَ  الصانع. وكما يعلم أنّ 

َ
كما قال تعاىل: ﴿أ

ْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن﴾
َ
ء  أ يقول: أُخلقوا من  حارصٌ  ٰهذا تقسيمٌ  نّ إف ،(1)ِمْن َغرْيِ يَشْ

فٰهذا  ؟نفسهميف بداية العقول، أم هم َخلقوا أ فٰهذا ممتنعٌ  ؟خلقهم غري خالق  
ذكر ادليلل  -سبحانه وتعاىل  -وهو  .ا خلقهمهلم خالقً  فعلم أنّ  ،امتنااًع  أشدّ 

 ةٌ بدهيّ  ةٌ بها فطريّ  ٰهذه القضّية اليّت استدّل   أنّ يلبنّي  ؛بصيغة استفهام اإلنكار
فال يمكن صحيح الفطرة أن  ،ا إنكارهايف انلفوس ال يمكن أحدً  ةٌ مستقرّ 

وال يمكنه أن يقول هو أحدث  ،أحدثه ث  حمدِ بدون  ىع وجود حادث  يدّ 
 .(2)«نفَسه

اآلية يه  أنّ  -الربهايّن  القياس – والفرق بني اآليات وبني القياس
ا يًّ ا لكّ ال يكون مدلوهل أمرً و ،ويه ادليلل اذّلي يستلزم عني املدلول ،العالمة
ل كما بل نفس العلم به يوجب العلم بعني املدلو ، بني املطلوب وغريهمشرتاكً 

قال تعاىل: ﴿وََجَعلَْنا اللَّيَْل َوانلََّهاَر آَيتَنْيِ َفَمَحْونَا آيََة  ،الشمس آية انلهار أنّ 
ًة﴾ فنفس العلم بطلوع الشمس يوجب  ،(3)اللَّيِْل وََجَعلْنَا آيََة انلََّهاِر ُمبْرِصَ
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 العلم بوجود انلهار. 
جب العلم بنبّوته نفس العلم بها يوفإّن  ، د  ة حممّ وكٰذلك آيات نبوّ 

 ،تعاىل ا مشرتاًك بينه وبني غريه. وكٰذلك آيات الرّب يًّ ا لكّ ال يوجب أمرً و ،بعينه
ا يًّ ال يوجب علًما لكّ و ،سة تعاىلنفس العلم بها يوجب العلم بنفسه املقدّ فإّن 

 مشرتاًك بينه وبني غريه. والعلم بكون ٰهذا مستلزًما لٰهذا هو جهة ادليلل. فّك 
 والعلم باستلزام املعنيَّ  ،ا للمدلولأن يكون مستلزمً  الوجود ال بدّ يف  ديلل  

نات القضّية من معيَّ  معنيَّ   ّك   املطلوب أقرب إىل الفطرة من العلم بأنّ للمعنيَّ 
 لٰكن إذا علم إنسان وجود إنسان   اللكّّية يستلزم انلتيجة والقضايا اللكّّية...

، كٰذلك من علم واجًبا فس املعنيَّ ا بنلم يكن اعلمً  مطلق   وحيوان   مطلق  
العاملني وما  ا مطلًقا لم يكن اعلًما بنفس رّب مطلًقا وفاعاًل مطلًقا وغنيًّ 

فآياته تستلزم عينه اذّلي  ،به عن غريه، وٰذلك هو مدلول آياته تعاىل خيتّص 
 ،هل ىلع عينه وآيةٌ  ما سواه ديلٌل  ولّك  ،يمنع تصّورها من وقوع الرشكة فيها

من  ق يشء  ويمتنع حتقّ  ،ىلع الزمه ه ديلٌل نّ إف ملزوم   ولّك  ،لعينه لزومٌ ه منّ إف
هل،  عليه آيةٌ  ديلٌل  نلفس الرّب  ها ملزومٌ فلكّ  ،ق عينه مع حتقّ املمكنات إاّل 

 ، يف اذلهنق إاّل ودالتلها بطريق قياسهم ىلع األمر املطلق اللّكّ اذّلي ال يتحقّ 
ولٰهذا ما يثبتونه من واجب  ؛تعاىل بالرّب  فلم يعلموا بربهانهم ما خيتّص 

 قد جيعلونه حَّت  ؛تعاىل بالرّب  ال خيتّص  لّكٌّ  ما هو أمرٌ الوجود عند اتلحقيق إنّ 



 231  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

 .(1)د الوجودجمرّ 
روح قياس اآلية هو السري من الالزم إىل امللزوم أو  إنّ  املالحظة:

اس ويقول:  لٰهذا القياالستدالل بامللزوم ىلع الالزم. يرضب ابن تيمية مثااًل 
ْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن﴾»

َ
ء  أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

َ
ٰهذا  نّ إف .(2)كما قال تعاىل: ﴿أ

يف بداية  فٰهذا ممتنعٌ  ؟خلقهم أم ُخلقوا من غري خالق   :يقول ،حارصٌ  تقسيمٌ 
ا هلم خالقً  فعلم أنّ  ،امتنااًع  فٰهذا أشدّ  ؟العقول، أم هم َخلقوا أنفسهم

 .(3)نه وتعاىلوهو سبحا ،خلقهم
 حول االستدالل باآلية: هناك عّدة نقاط

من  اعّمة علوم بن آدم العقلّية املحضة يه حسب الفكر السلّف أنّ  -1
يف كتابه: ﴿اهلُل  -تعاىل  -املزيان اذّلي أنزهل اهلل  وأنّ  ،(4)باب قياس اتلمثيل

 ِ نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾ هو من باذلَّ
َ
ولٰكن  ،(5)اب قياس اتلمثيلي أ

ْم ُخِلُقوا  خيالف ابن تيمية ٰهذه القاعدة العاّمة ويذكر يف تفسري قوهل تعاىل:
َ
﴿أ
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ْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن﴾
َ
ء  أ ا حمًضا ليس من باب قياس ستدالاًل عقليًّ ا (1)ِمْن َغرْيِ يَشْ

 اتلمثيل!
 -من أفعال اهلل مجيع ما يُدركه العقل » نّ أقد ذكر ابن تيمية فيما سبق  -2
، فهل االستدالل اذّلي بيّنه يف ذيل اآلية (2)«يدركه احلّس واخليال -تعاىل 

ْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن﴾ :الرشيفة
َ
ء  أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ يَشْ

َ
يدركه احلّس واخليال  (3)﴿أ
أبًدا. فهناك  ال يدركه اخليال واحلّس  حمٌض  عقيلٌّ  ه استدالٌل ألنّ  ؛أيًضا؟! الّك 

 ،لكّّيةً  يُثبتون ويؤّصلون قاعدةً إذ  ،الفكرّية السلفّية تزعزٌع وتزلزٌل يف املباين
وٰهذه  ،آخر ويأتون بنقيضها يف موضع   ،يتخلّفون عنها وال يلزتمون بها ثمّ 

والسبب يف ٰذلك هو الرتكزي  ،يف كتب ابن تيمية اتلناقضات واتلهافتات كثريةٌ 
د واجلممع  ،ةالكثري من املجاالت العلميّ املفرط ىلع احلّس وإقصاء العقل يف 

 ة.ىلع انلصوص ادلينيّ 
االستدالل  يعتقد أنّ  ابن تيمية من جهة   ستغراب أنّ ا يثري االوممّ  -3

ا يًّ وال يكون مدلوهل أمًرا لكّ  ، املطلوب للمعنيَّ باآلية هو العلم باستلزام املعنيَّ 
د تعريف االستدالل مشرتاًك بني املطلوب وغريه، ولٰكن يف نفس الوقت عن

                                                        

 .35سورة الطور:  (1)
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فال يمكن صحيح الفطرة »ويقول:  واملدلول اللّكّ  م عن ادلاّل اللّكّ باآلية يتلكّ 
وال يمكنه أن يقول هو أحدث  ،أحدثه ث  بدون حمدِ  يع وجود حادث  أن يدّ 

يع بوجود ٰهذا صحيح الفطرة أن يدّ لنفَسه"! فاكن ينبيغ أن يقول: ال يمكن 
 قضّية "ّك  ىلع أنّ  أحدثه، وٰهذا يدّل  معنيَّ    بدون حمِدث  احلادث املعنيَّ 

ث" من القضايا اللكّّية اليّت إذا فهم اإلنسان مفهوم إىل املحدِ  حمتاجٌ  حادث  
 ه حيتاج إىل املحِدث. أن يصّدق بأنّ اّل إاحلادث ال يلبث 

 الحسن والقبح في الفكر السلفيّ  - 8

ألة احلسن والقبح يف من حبثها هنا مس بدّ  ة اليّت المن املباحث املهمّ 
املدرك حلُسن  ألنّ  ؛بمباحث العقل وثيق   رتباطاملا هل من  ؛الفكر السلفّ 

وقبل ادلخول يف صلب ٰهذا املوضوع  وبيان  ،األشياء وقبحها هو العقل
بّد من ذكر خصائص احلُسن والقبح يف  ال ؛حقيقته واتلعّرف عليه أكرث

 :فنقول ،الفكر السلفّ 
م وتتنعّ  وفرحٌ  ه مالئٌم نافٌع حيصل بوجوده ذّلةٌ ذا حَسٌن هو أنّ هٰ  املراد بأنّ  -أ

مؤذ  حيصل به  ه ضارٌّ ٰهذا قبيٌح هو أنّ  به انلفوس كُحسن العدل، واملراد بأنّ 
 فقضّية "العدل حسنٌ  .(1)األلم والغّم وما تتعّذب به انلفوس كقبح الظلم

                                                        

 .420الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، انظر: ابن تيمية، (1)
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" ئٌ سيّ  مذمومٌ  املدح والكرامة، و"الظلم قبيحٌ  "، وصاحبه يستحّق ومجيٌل 
 .(1)هماذلمَّ واإلهانة من القضايا املشهورة بني بن آدم لكّ  وصاحبه يستحّق 

ونه دّ ولٰهذا يع ؛ة يف الفكر السلفّ يعّد قياس اتلمثيل الركزية األساسيّ  -ب 
 :ابن تيمية يقول ،مصداقًا واضًحا للعدل وُحسنه

لفني هو حتقيق واتلفصيل بني املخت ،العدل اكلتسوية بني املتماثلني»
 حَّت  ،ه ىلع العدلالوجود لكّ  ولٰهذا مبنٌّ  ؛األمور ىلع ما يه عليه وتكميلها

إن لم تكن حيطانه  فابليت املبنّ  ،يف املطاعم واملالبس واألبنية وحنو ٰذلك
ا غري أو اكن منحنيً  ،ا فاحشً طواًل  بل اكن بعضها أطول من بعض   معتدلةً 
ياب إن لم تكن ىلع مقدار البسيها وكٰذلك اثل ،فسد السقف ،مستقيم  
وكٰذلك ما يضع من املطاعم واألدوية إن لم  ، لم ينتفعوا بهاهلم وإاّل  معادلةً 

ا واكن مرضًّ  ،فسد ،والكيف يف الكمّ  ،يف الصفة والقدر تكن أجزاؤه معتدلةً 
أي حتصل  ،العدل فيها حسنٌ  يف األمور املحسوسة أنّ  فٰهذا موجودٌ  ،اال نافعً 
وعلم  ،ة والفسادأي حتصل به املرضّ  والظلم فيها قبيحٌ  ،فعة واملصلحةبه املن

 .(2)«ىلع العدل األخالق والسياسة عندهم وعند سائر العقالء مبنٌّ 
والسور  ،ة العدل والصدق والعلم واإلحساناإلنسان جيد يف نفسه ذلّ  نّ إف

                                                        

 .422املصدر السابق ص  (1)

 .436الرّد ىلع املنطقّيني،  ن عبد احلليم،أمحد ب ابن تيمية، (2)



 235  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

إيلهم وانلاس اذّلين وصل  ،ما ال جيده من الظلم والكذب واجلهل ،بٰذلك
ة والفرح جيدون يف أنفسهم من الذلّ  ،واذّلين لم يصل إيلهم ٰذلك ،ٰذلك

ما ال  ،حسان املحسنإوالسور بعدل العادل وبصدق الصادق وعلم العالم و
 ةً ولٰهذا جيدون يف أنفسهم حمبّ  ؛جيدونه يف الظلم والكذب واجلهل واإلساءة

ة ة ٰذلك والذلّ ن ىلع حمبّ وهم مفطورو ،هل وداعءً  ،عليه وثناءً  ،ملن فعل ٰذلك
ال يمكنهم دفع ٰذلك من أنفسهم كما فطروا ىلع وجود الذلة باألكل  ،به

  .(1)«واأللم باجلوع والعطش ،والرشب
أن قضّية " العدل حسٌن" و" الظلم قبيٌح " من القضايا ايلقينية  - ـج

سن أخرى إذا تصّور معىن احل بعبارة   .(2)والعقل واتلجربة املعلومة باحلّس 
فقت عليها ها مما اتّ فإنّ  ؛اتٰهذه املشهورات من أعظم ايلقينيّ  والقبح علم أنّ 

فاق انلاس ىلع ٰهذه أعظم من بل اتّ  ،والعقل واتلجربة األمم ملا علموه باحلّس 
ا ال ختطر وقد يعيش طوائف من انلاس زمانً  ،ة ما يذكرونهفاقهم ىلع اعمّ اتّ 

انلف  :كقول القائل ،جعلوها مبادئ العلم يتهلم القضايا اللكّّية العقلّية الّ 
 وحتّسن العدل والصدق إاّل  ولٰكن ال توجد طائفةٌ  ،واإلثبات ال جيتمعان

                                                        

 .420املصدر السابق، ص  (1)

 املصدر السابق. (2)
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 .(1)ٰذلك والعلم وتقّبح ضدّ 
وهو  ،ما يالئمها وما ينفعها ىلع حّب  ة جمبولةٌ انلفس اإلنسانيّ  نّ أ -د 

 لقبح، وٰهذا أمرٌ ها ويؤذيها وهو اىلع بغض ما يرضّ  احلُسن، وكٰذلك جمبولةٌ 
 .(2)الظلم قبيحٌ  العدل حسٌن وأنّ  فانلاس بفطرتهم يعلمون أنّ  ،فطريٌّ 

وبغض الظلم  ،ة العدل وأهلهىلع حمبّ  انلفوس جمبولةٌ  أخرى فإنّ  وبعبارة  
وٰهذا ابلغض  ًة،حسن ابكونه ّيةاملعن ة اليّت يف الفطرة يهوٰهذه املحبّ  ،وأهله

وٰهذا  ٰهذا حسنٌ  :قال يف الصورة الظاهرةكما ي ،بكونه قبيًحا هو املعنّ 
ه واحلسن ابلاطن ما حيسّ  ،ه احلّس الظاهرفاحلسن الظاهر ما حيسّ  ،قبيحٌ 

  .(3)القلب ابلاطن
ٌ
يف قوى اإلنسان لم تشتهر يف  فلو لم يكن لٰهذه القضايا مبدأ

يف الفطرة  أن يكون هل موجٌب  األمم ال بدّ  ّك املشهور يف  نّ إف ،األمم ّك 
اشرتكت  املوجب العتقاد ٰهذه القضايا أمرٌ  فعلم أنّ  ،األمم ّك رتكة بني املش

ها األمم لم تشرتك لكّ  نّ إف ،ة من لوازم اإلنسانيّ وٰذلك ال يكون إاّل  ،فيه األمم
 .(4)يف غري لوازم اإلنسانية
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ة القائلني باتلحسني واتلقبيح من أهل السنّ  يعتقد ابن تيمية أنّ  - ـه
لٰكن ال  ،واخللف يثبتون احلسن والقبح العقلّيني واجلماعة من السلف

يثبتونه كما يثبته نفاة القدر من املعزتلة وغريهم، وٰهذا احلسن والقبح 
ة كأيب ة واحلنبليّ ة والشافعيّ من املالكيّ  وقول كثري   ،ةالعقلّيني قول احلنفيّ 

بن  كأيب عيلّ  ،محدأوغريهما من أئمة أصحاب  ،ابوأيب اخلّط  احلسن اتلمييمّ 
وكٰذلك من  .وغريهما من الشافعية ،ال الشايشّ القفّ  أيب هريرة وأيب بكر  

وأيب القاسم سعد  السجزّي  وكٰذلك أهل احلديث كأيب نرض   ،أصحاب مالك  
 .(1)وغريهما الزجناينّ  بن عيلٍّ 
نف احلسن والقبح العقلّيني هو من  ا يعتقده أيًضا ابن تيمية أنّ وممّ  -و 

ا ناظر املعزتلة لمّ   اإلسالم يف زمن أيب احلسن األشعرّي ابلدع اليّت حدثت يف
فاحتاج إىل ٰهذا  ،ة اجلربيف القدر بطريق اجلهم بن صفوان وحنوه من أئمّ 

من سلف  ا لم يقله أحدٌ  فنف احلسن والقبح العقلّيني مطلقً وإاّل  :قالوا ،انلف
عليل األحاكم ة والسلف يف تبل ما يؤخذ من الكم األئمّ  ،تهاة وال أئمّ األمّ 

وبيان حكمة اهلل يف خلقه وأمره وبيان ما أمر اهلل به من احلسن اذّلي يعلم 
 .(2)ينايف قول انلفاة ،وما يف مناهيه من القبح املعلوم بالعقل ،بالعقل
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ينبيغ اتلفصيل بني احلسن والقبح من أفعال العباد وبني احلسن  -ز 
الذلان يرجعان إىل أفعال العباد والقبح من أفعال اهلل تعاىل، فاحلسن والقبح 

ه ا ال ريب فيه أنّ وٰهذا ممّ  ،هلم ةً هلم وضارّ  هما بمعىن كون األفعال نافعةً 
ىلع معىن  فهو مبنٌّ  -تعاىل  -اهلل  ا إثبات ٰذلك يف حّق يُعرف بالعقل، وأمّ 

 .(1)ة اهلل ورضاه وغضبه وسخطه وفرحه بتوبة اتلائب وحنو ٰذلكحمبّ 
األمم وعند املسلمني نواعن  ّك احلكمة عند  ية أنّ يعتقد ابن تيم -ح 

ن علم تتضمّ فة احلكمة العمليّ أّما ة"، ة واحلكمة العلميّ "احلكمة العمليّ 
ٰهذه األمور تبتىن ىلع القضايا  ولّك  ،األخالق وسياسة املزنل وسياسة املدنية

 ،من العدلفيه  يُؤمر به فال بدّ  عمل   فّك  ،املشهورة املتعلّقة باحلُسن والقبح
فذٰللك  ؛اا مطلقً والظلم منيهٌّ عنه نهيً  ،به يف مجيع األعمال فالعدل مأمورٌ 

َها يَاكما قال تعاىل: ﴿ ،حال   يف ّك  أحد   ىلع ّك  أحد   أوجب اهلل العدل لّك  يُّ
َ
 أ

ينَ  ِ َِّ  ُشَهَداءَ  بِالِْقْسِط  قَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمنُوا اذلَّ ٰ  َولَوْ  هلِل نُفِسُكمْ  ىلَعَ
َ
وِ  أ

َ
يِْن  أ  الَْوادِلَ

قَْربنِي
َ
وْ  َغِنيًّا يَُكنْ  إِن َواأْل

َ
ْوىَلٰ  فَاهللَُّ  فَِقرًيا أ

َ
ن الَْهَوىٰ  تَتَِّبُعوا فَاَل  بِِهَما أ

َ
 أ

َها يَاوقال تعاىل: ﴿ ،(2)﴾...َتْعِدلُوا يُّ
َ
ينَ  أ ِ َِّ  قَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمنُوا اذلَّ  ُشَهَداءَ  هلِل

ٰ  قَْوم   َشَنآنُ  َمنَُّكمْ جَيْرِ  َواَل  بِالِْقْسِط  الَّ  ىلَعَ
َ
قَْرُب  ُهوَ  ْعِدلُوا َتْعِدلُو أ

َ
 لِلتَّْقَوىٰ  أ

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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ُقوا رَْسلْنَا رُُسلَنَا  ،(1)﴾َتْعَملُونَ  بَِما َخِبريٌ  اهللََّ  إِنَّ  ۖ   اهللََّ  َواتَّ
َ
وقال تعاىل: ﴿لََقْد أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَيانَ 
َ
وقال  ،(2)﴾...يِلَُقوَم انلَّاُس بِالِْقْسِط  بِابْلَيَِّناِت َوأ

ْهِلَها َوإَِذا َحَكْمتُْم بنَْيَ انلَّاِس 
َ
َمانَاِت إىل أ

َ
ْن تُؤَدُّوا األ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
تعاىل: ﴿إِنَّ اهلَل يَأ
ْن حَتُْكُموا بِالَْعْدلِ 

َ
ُمُر بِالَْعْدِل َواإلْحَساِن  ،(3)﴾...أ

ْ
وقال تعاىل: ﴿إِنَّ اهلَل يَأ

اِء ِذي الُْقْرََب َوَينََْه َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنَْكِر َوابْلَيْغِ يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم َوإِيتَ 
ُروَن﴾  ،ىلع ٰهذه القضايا ةٌ ها مبنيّ ة لكّ احلكمة العمليّ  . واملقصود أنّ (4)تََذكَّ

ن لم إف ،أن يكون بعلم   والعمل ال بدّ  ،ةة والعمليّ العلميّ  :تانوانلفس هلا قوّ 
وال  ،اة معلومً من احلكمة العمليّ  لم يكن يشءٌ  ذه القضايا معلومةً يكن هٰ 
 .(5)«امن األعمال واألخالق املحمودة واملذمومة معلومً  يشءٌ 

ٌمالحظات ٌ

م من خصائص احلسن والقبح عند الفكر ا يالحظ حول ما تقدّ وممّ 
 يه: ة أمور  السلّف عدّ 
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ة  للحسن هو انلفع والذلّ املعيار واملالك اذّلي ذكره الفكر السلفّ  أّوًل:
والفرح وما تتنعم به انلفوس، ومزيان ومقياس القبيح هو الرضر واأللم 

ٰهذا املعيار واملقياس للحسن والقبح  والغّم وما تتعّذب به انلفوس، ولٰكنّ 
 من عّدة إشاكالت: يعاين
اذ ٰهذا املعيار للحسن والقبح جيعل احلسَن والقبَح أمرين نسبّيني خّت ا أ ـ

 ؛العدل ذليٌذ ويوجب الفرح واتلنّعم بالنسبة إىل املظلوم ألنّ  ؛إضافّيني
فهو قبيٌح بالنسبة  ،ه يف الوقت نفسه يوجب األلم والغّم والعذاب للظالمولٰكنّ 

 أبناء البرش. ّك  لنين مطلقيإيله، بينما جيب أن يكون احلسن والقبح أمر
تاب كلسلّف يعتقد بالويمكن أن يُطرح هنا إشاكٌل وهو إذا اكن الفكر ا

ما حيصل منه انلفع  ّك فكيف يستطيع احلكم حبسن  ،ة وسرية السلفوالسنّ 
 .ًما وغري رشيعٍّ ولو اكن الفعل حمرّ  ،ة والفرحوالذلّ 

تفسري احلُسن والقبح بانلفع والذلة أو باأللم والرضر  بأنّ  ٰذلكوجياب ىلع 
وال شّك  ،ّية يف ٰهذا اإلطاريستلزم نواًع من النسب -ولو اكن يف إطار الرشع  -
يف ٰهذا املجال هو العدل والظلم  ي إىل اتلناقض، وخري شاهد  النسبّية تؤدّ  أنّ 

ٰهذا اتلفسري من احلسن والقبح لم يرد يف سّنة السلف  مع أنّ  ،كما بيّّناه آنًفا
 الصالح وسريتهم.

نلفع ة واأللم أو الو اكن املعيار واملقياس للحسن والقبح هو الذلّ  ب ـ
 ،خرٌي ومصلحةٌ  افٰذلك يستلزم أن يكون كثرٌي من األمور اليّت فيه ،والرضر

إذ فيه األلم والرضر وتعذيب  ا؛قبيحً  ،كمجازاة املجرم أو اجلهاد يف سبيل اهلل
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ملا تشمله  ؛انلفس. وكٰذلك بعض اذلنوب اكلفحشاء والسفاح تكون حسنةً 
ىلع  ففساد الالزم يدّل  ،الواقعمة الطبع! وٰهذا خالف ءة وانلفع ومالمن الذلّ 

 فساد امللزوم كما يعتقد ٰذلك ابن تيمية. 
بني  وهو مشرتكٌ  ،ختيار اإلنسانااألمر املالئم للنفس ليس حتت   ـج ـ

ألن طبع احليوان أيًضا يالئم أشياء وينافر أخرى، وليس  ؛اإلنسان واحليوان
 يوانات. ٰهذا من مزيات اإلنسان اذّلي يتمزّي به عن غريه من احل

 مون واألصويلون هو: أنّ يف تعريف احلُسن والُقبح كما ذكره املتلكّ  واحلّق 
 .(1)فاعله املدح واثلواب وتاركه اذلّم والعقاب احلُسن ما يستحّق 

قضّية "العدل حسٌن" و"الظلم قبيٌح" من  يعتقد ابن تيمية بأنّ  :ثانًياً 
ه من بة. والغريب منه أنّ والعقل واتلجر ة املعلومة باحلّس القضايا ايلقينيّ 

وال ثبوت هلا يف  ،حمضةٌ  ة اللكّّية قضايا ذهنّيةٌ القضايا العامّ  د ىلع أنّ يؤكّ  جهة  
القضايا اللكّّية مثل "العدل حسٌن" إّن  :أخرى يقول اخلارج، ومن جهة  

 .بنّيٌ  ة! وٰهذا تناقٌض و"الظلم قبيٌح" من القضايا ايلقينيّ 
ة " من القضايا ايلقينيّ حسٌن" و"الظلم قبيحٌ قضّية "العدل  فاالعتقاد بأنّ 
من املبادئ املعرفّية اليّت اعتمد  والعقل واتلجربة، ناشئٌ  املعلومة باحلّس 

وما ليس  ،عن اتلخّيل : "العقل ال ينفّك أنّ  ويه ،عليها الفكر السلفّ 
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"احلّس يمكنه  أنّ  أو ،(1)"ال يمكن ختّيله واتلصديق به وال جسماينٍّ  جبسم  
 ويمكن معرفته باإلحساس من اإلدراك إاّل  فما من يشء   ،موجود   ّك  إدراك

يمتنع  ه يدرك بالعقل والعلم ماأن يقال إنّ  ابلاطن أو الظاهر. فال يصحّ 
ذكر اإلشاكالت الواردة ىلع ٰهذه القضايا يف  وقد تمّ  .(2)«إدراكه باحلس

 األحباث السابقة.
اتلمثيل والرتكزي عليه يف مبانيه  ق ابن تيمية بـقياسة تعلّ ومن شدّ  ثاثلًاً:

ه يعّرف العدل بالتسوية بني املتماثلني واتلفصيل بني املختلفني! وهو فإنّ 
إذ  ؛للعدل واحلكمة تعريف العدل ٰهذا خمالٌف  . ولٰكنّ هقياس اتلمثيل نفس

 ه.حقّ  حقٍّ  يأو إعطاء ّك ذ ،العدل وضع اليشء يف موضعه
ة واجلماعة من السلف واخللف السنّ أهل  يعتقد ابن تيمية أنّ رابًعا: 

يثبتون احلسن والقبح العقلّيني، وٰهذا خالف مذهبه من الرتكزي ىلع انلقل 
 ة يف ٰهذا املجال:اجلوزيّ  م  وانلّص، يقول ابن قيّ 

يَن ِمْن ِقبَِلهَ  َماَمُهْم، َوَطلَبُوا ادلِّ
َ
نََّة أ نَِّة فََجَعلُوا الِْكتَاَب َوالسُّ ْهُل السُّ

َ
ا أ مَّ

َ
ا َوأ

نَِّة،  َوَما َوَقَع لَُهْم ِمْن َمْعُقولِِهْم وََخَواِطرِِهْم َوآَرائِِهْم َعرَُضوُه ىلَعَ الِْكَتاِب َوالسُّ
َقُهْم هَلُ، َوإِْن  َراُهْم ٰذلك َوَوفَّ

َ
فَإِْن وََجُدوُه ُمَوافًِقا لَُهَما َقِبلُوُه وََشَكُروا اهللََّ َحيُْث أ
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نَِّة، َورََجُعوا وََجُدوُه خُمَاِلًفا لَُهَما تَ  ْقبَلُوا ىلَعَ الِْكتَاِب َوالسُّ
َ
َرُكوا َما َوَقَع لَُهْم َوأ

ُي 
ْ
، َوَرأ نََّة اَل َيْهِديَاِن إِالَّ إىل احْلَقِّ ْنُفِسِهْم، فَِإنَّ الِْكَتاَب َوالسُّ

َ
بِاتلُّْهَمِة ىلَعَ أ

ا َوقَْد يَُكوُن بَاِطاًل. وَٰهذا قَ  اَرايِنِّ وَُهَو اإْلنسان قَْد يَُكوُن َحقًّ يِب ُسلَيَْماَن ادلَّ
َ
ْوُل أ

ء  إِالَّ َطلَبُْت َعلَيِْه َشاِهَديِْن ِمَن  َثتِْن َنْفِس بيَِشْ ْهِل َزَمانِِه قَاَل: َما َحدَّ
َ
وَْحُد أ

َ
أ

يِتَ بِِهَما َوإاِلَّ رََدْدتُهُ 
ُ
نَِّة، فَِإْن أ  .(1)«الِْكتَاِب َوالسُّ

ابن تيمية لم يأت بشاهدين  نّ إم فم املتقدّ ومن الواضح وىلع ضوء ٰهذا الالك
نا لم جند نّ إبل  ،ة ىلع اتلعريف اذّلي ذكره للُحسن والقبحمن الكتاب والسنّ 

آخر يف  وٰهذا تناقٌض  ،من السلف ٰهذا املعيار للحسن والقبح يف الكم أحد  
 املبادئ العقديّة السلفّية.

 قياس الغائب على الشاهد - 9

ويرّكز ىلع املحسوسات  ،تمد ىلع اإلدراك احلّسّ الفكر السلّف يع إنّ 
شتماهل ىلع ابل يرفضه بسبب  ،بالربهان املنطيقّ  وال يعتن ،نة اجلزئّيةاملعيَّ 

 القضّية اللكّّية.

أن إىل القضايا العاّمة اللكّّية، فالفكر السلّف ألجل  ّن العلوم حباجة  إ ثمّ 

                                                        

 ، 1خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج  ،د بن أيب بكر  ة، حممّ اجلوزيّ  م  ابن قيّ ( 1)
 .599و 598ص 
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و قياس أقياس الغائب ىلع الشاهد  احلكم ىلع املوارد املتشابهة يستخدم مَّ عِ يُ 
اذّلي يبتن  خالفًا للمنطقيني اذّلين يعتمدون ىلع القياس الربهاينّ  ،اتلمثيل

 ،تنيتني اجلزئيّ إذ ال يتألّف القياس الربهاين من القضيّ  ؛ىلع القضّية اللكّّية
اإلدراك اتلّيار السلّف يعترب احلّس و ما يستخدم فيه القضّية اللكّّية. إاّل أنّ وإنّ 

فال يعتمدون ىلع القضّية  ،ة يف منظومته املعرفّيةاحلّسّ الركزية األساسيّ 
بل  ،اللكّّية املستفادة من العقل، وال يعتمدون ىلع القياس الربهاينّ 

فينبيغ نلا  ؛يستخدمون اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد تلعميم القضايا
 ثمّ  ة،السلفيّ حسب الرؤية  معناه أن نقوم بتحليل ٰهذا املصطلح وتبيني

 ة.خنضعه لدلراسة انلقديّ 

 تعريف قياس الغائب على الشاهد  - أ

"قياس بـ  يعرّب الفكر السلّف عن قياس الغائب ىلع الشاهد تارةً 
"التسوية بني بـ  ثاثلةً  وتارةً  ،"قياس األوىل"بـ  أخرى وتارةً  ،اتلمثيل"

ٰهذه املصطلحات تشرتك يف  املتماثلني واتلفريق بني املختلفني"، فجميع
 هو:  واحد  اعمٍّ  معىًن 

وهو  ،بينهما مشرتك   ىلع جامع   بما ُحِكم به ىلع غريه بناءً  احلكُم ىلع يشء  
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  .(1)ة واحلكمىلع أربعة أراكن: الفرع واألصل والعلّ  مشتمٌل 
فانلار  ،ٰهذه انلار حمرقةٌ  فحكم اليشء حكم مثله كما إذا عرفنا أنّ 

ها مثلها وحكم اليشء حكم مثله. فانلفس حتكم بٰذلك ألنّ  الغائبة حمرقةٌ 
ه يساويه يف السبب ٰذلك الغائب مثل ٰهذا الشاهد أو أنّ  بواسطة علمها أنّ 

 .(2)املوجب هل
كٰذلك  ،اتيف الرشعيّ  بالقياس اتلمثييلّ  ه كما يُستدّل ح ابن تيمية بأنّ يرصّ 
 ،للحكم املشرتك مستلزمٌ الوصف  ه إذا ثبت أنّ نّ إف ،به يف العقلّيات يستدّل 

 .(3) يف مجيع العلوماكن ٰهذا ديلاًل 
ىلع بيان قياس الغائب ىلع  ةً عدّ  وقد حاول ابن تيمية أن يذكر أمثلةً 

ّن اإلحاكم إإذا قيل ىلع سبيل املثال »ويه:  الشاهد يف اجلانب العقدّي 
 فكٰذلك اغئبًا، أو قيل عّلة كون ،واإلتقان يدل ىلع علم الفاعل شاهًدا

 ة رشٌط افكٰذلك يف الغائب، أو قيل احلي ،العالِم اعلًما قيام العلم به يف الشاهد
العالِم يف الشاهد من قام به  أو قيل حدّ  ،فكٰذلك اغئبًا ،يف العلم شاهًدا

ة من فٰهذه اجلوامع األربعة اليّت تذكرها الصفاتيّ  ،فكٰذلك يف الغائب ،العلم

                                                        

 .209الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .115، ص 9جمموع الفتاوى ج  احلليم، أمحد بن عبد ابن تيمية، (2)

 .118الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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فذكر  ،ة والرشطوادليلل والعلّ  : احلدّ اجلمع بني الغائب والشاهد يف الصفات
وهو  ،ثم يعلم بالعقل عموم احلكم ،نةً معيَّ  ل القلب صورةً  يمثّ الشاهد حَّت 

ّن الفعل املحكم املتقن ال إف ،لعلم الفاعل اإلحاكم واإلتقان مستلزمٌ  أنّ 
 .(1)«وكٰذلك سائرها ، من اعلِميكون إاّل 

قياس الغائب ىلع الشاهد هو أنّا ة اليّت رُضبت بليان ومن األمثلة الفقهيّ 
 ،ها تصّد عن ذكر اهلل وعن الصالةاهلل حّرم مخر العنب بما أنّ  إذا علمنا أنّ 

رأينا نبيذ احلبوب من احلنطة  ثمّ  ،وتوقع بني املؤمنني العداوة وابلغضاء
ة وغري ٰذلك يماثلها يف ٰهذا املعىن اللّكّ املشرتك اذّلي هو علّ  والشعري والرزّ 

ة هو املزيان اذّلي أنزهلا اهلل اكن ٰهذا القدر املشرتك اذّلي هو العلّ  ،يماتلحر
والقياس  ،ق بني املتماثلنيفال نفرّ  ،وجنعله مثل ٰهذا ،يف قلوبنا لزنن بها ٰهذا

 .(2)به –تعاىل  -الصحيح هو من العدل اذّلي أمر اهلل 
 ،لليقني مفيدٌ  قياس اتلمثيل الفكر السلّف يعتقد أنّ  وبناًء ىلع ٰهذا فإنّ 

 ؛ابلايق منه مسكرٌ  علم أنّ  ه مسكرٌ فالرشاب الكثري إذا ُجّرب بعضه وعلم أنّ 
اخلزب  ة اكلعلم بأنّ وكٰذلك سائر القضايا اتلجربيّ  ،حكم بعضه مثل بعض   ألنّ 
بل وكٰذلك  ،ما مبناها ىلع قياس اتلمثيلإنّ  ،وأمثال ٰذلك ،واملاء يروي ،يشبع

                                                        

 .367و 366املصدر السابق، ص  (1)

 .372املصدر السابق، ص  (2)
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 .(1)ما هو بواسطة قياس اتلمثيلها لكّّية إنّ أنّ  ات اليّت علميّ سائر احلسّ 
 ،ز اتلّيار السلّف ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد أشّد الرتكزيوكٰذلك يركّ 

 ذلا يقول ابن تيمية: ؛ يف تعريف املفاهيم واتلصّوراتحبيث يستفيد منه حَّت 
فمن عرف  ،أو بذكر ما يشبهه ،ما هو بتعريف عينهتعريف اليشء إنّ  نّ إ»
ف به إذا ما يعرّ ومن لم يعرفه فإنّ  ،اليشء ال يقترص يف معرفته إىل حدٍّ  عني

فيؤلّف هل من الصفات املشتبهة  ،ولو من بعض الوجوه ،عرف ما يشبهه
 ،ر ٰهذا وجد حقيقتهف. ومن تدبّ املعرَّ  املشرتكة بينه وبني غريه ما خيّص 

وم اآلخر وما يف وعلم معرفة اخللق بما أخربوا به من الغيب من املالئكة وايل
بل عرف أيًضا ما يدخل من ٰذلك يف  ،ة وانلار من أنواع انلعيم والعذاباجلنّ 

 .(2)«وصفاته -تعاىل  -معرفتهم باهلل 
 القياس الغائب ىلع الشاهد دورً  فإذا نظرنا إىل ذيل الكم ابن تيمية جند أنّ 

 ،م اآلخرواعلم الغيب من املالئكة وايلو ما وراء الطبيعةيف إثبات  اواضحً 
أهّمّية ٰهذا القياس تتبنّي نلا و ،ة وانلار من أنواع انلعيم والعذابوما يف اجلنّ 

اإلنسان يرى  . بمعىن أنّ وصفاته عند الفكر السلفّ  -تعاىل  -يف معرفة اهلل 
ق القدر اجلامع بسبب حتقّ  ؛يقيسها ىلع الغائب منها الشاهد من األمور ثمّ 

                                                        

 .189املصدر السابق، ص  (1)

 .60املصدر السابق، ص  (2)
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واشرتاك  -تعاىل  -إىل الوقوع يف جتسيم اهلل بينهما، وٰهذه الّرؤية تؤّدي 
ة إذ يرى اإلنسان القدر اجلامع من الصفات اجلسميّ  ؛مع خلقه صفاته

 ثمّ  ،صال واالنفصال والزنول والصعود وما شابه ٰذلكاكلعضو واتلحزّي واالتّ 
بائٌن عن  -تعاىل  -أّن اهلل  »ويقول:  يعّمم ٰهذه األوصاف ويسيها إىل اهلل 

واخللق بائنون منه، ال حيّل فيهم، وال يمزتج بهم، وهو مستو  ىلع  خلقه،
 .(1)عرشه يف سماواته من دون أرضه

 من الصفات اجلسمانّية.ك لذٰ وغريها 
 -تعاىل  -ستخدام قياس الغائب ىلع الشاهد هو جتسيم اهلل افنتيجة 

 ،اجدًّ  خطريةٌ  وجتسيم مالئكته وجتسيم اعلَم الغيب برّمته، وٰهذه نتيجةٌ 
 املعريّف هو الرتكزي ىلع قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل. اوسببه

علمنا باألشياء هو عن طريق قياس  يمية يعتقد بأنّ تابن  وىلع ٰذلك فإنّ 
اغب ىلع ما  حبيث حنّس بعض أفرادها ونقيس ما ،الغائب ىلع الشاهد

 بالنسبة . حَّت يشء    فال يمكن أن يعلم الشخص بإحساسه ّك وإاّل  ،شهدناه
ا وعقاًل مثل طريق إف - تعاىل -إىل أفعال اهلل  ن طريق علمنا بأفعال اهلل حسًّ

والغائب من  ،ملا لم نشهده فف اذّلي أشهدناه عربةٌ  ،األمور كّل علمنا ب
َوِمن ﴿يف املفعوالت كما قال تعاىل:  املماثلة ثابتةٌ  وٰذلك ألنّ  ؛جنس الشاهد

                                                        

 .252، ص 6ج ل وانلقل، درء تعارض العق أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 249  ..............................................................   الفكر السلفّ الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف

ء  َخلَْقنَا زَ  ُرونَ ُكِّ يَشْ فلو لم يكن الغائب من أفعاهل  ،(1)﴾وَْجنْيِ لََعلَُّكْم تََذكَّ
 .(2)ه ىلع خالف حكم العقليقال إنّ  وال ،نظرًيا للشاهد لم جيز ذكره

ا أن يتصّورها املوجودات اليّت يتصّورها اإلنسان إمّ  إنّ ويمكن القول 
ذه الصفات، ه الظاهرة اكلطعم واللون والريح واألجسام اليّت حتمل هٰ حبواسّ 
ة ابلاطنة يّ ا أن يتصّورها بمشاعره ابلاطنة كما تتصّور األمور احلسّ وإمّ 

وابلغض والفرح واحلزن وأمثال ٰذلك،  مثل اجلوع والشبع واحلّب  ،ةيّ انالوجد
وما اغب عنه يعرفه  ،بدون مشاعره الظاهرة وابلاطنة وال يمكنه تصّور يشء  

 .(3)بالقياس واالعتبار بما شاهده
بّد من اجتياز  ق قياس الغائب ىلع الشاهد يف نظر الفكر السلّف الوتلحقّ 

 عّدة مراحل يه: 
 .نة املحسوسة ومالحظتهادراسة اجلزئّيات املعيَّ ـ 1

نتفاء الفارق استخراج القدر املشرتك واجلامع بني ٰهذه اجلزئّيات أو ا ـ 2
 .بينها

                                                        

 .49سورة اذلاريات:  (1)

 .271و 270، ص 2تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .11الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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القدر اجلامع  آخر بسبب وجود إىل جزيئٍّ  احلكم من جزيئٍّ  تسيةـ  3
 .نتفاء الفارق منهمااأو  ،فيهما

حقيقة  هوٰهذ ،حيكم العقل بثبوت احلكم ذٰللك املشرتك اللّكّ  وحينئذ   ـ 4
 .(1)قياس اتلمثيل

 قرتاينّ اال القياس وهو –وقد حاول ابن تيمية أن يمزّي بني قياس الشمول 
قال اذلهن من قياس الشمول هو انت»يقول:  ،وبني قياس اتلمثيل - الربهاينّ 
املتناول هل ولغريه، وقياس اتلمثيل فهو  املشرتك اللّكّ   إىل املعىن العامّ املعنيَّ 

الشرتاكهما يف ٰذلك املعىن  معنيَّ   إىل حكم   معنيَّ   انتقال اذلهن من حكم  
 .(2)«املشرتك اللّكّ 

قياس  نّ إحبيث  ،وكٰذلك حاول اتلميزي بني قياس اتلمثيل وقياس اتلعليل
القياس قد حيتاج يف  لٰكنّ  ،مثيل وقياس اتلعليل يشملهما جنس القياساتل

ا إلبداء اجلامع فيلحق الفرع به إمّ  ،معنيَّ   إثبات احلكم يف الفرع إىل أصل  
 قياس ة احلكم يف األصل يسّم إبداء اجلامع وهو علّ  نّ إا إللغاء الفارق، فوإمّ 
 اللة فٰهذا صار قياس تمثيل  ة وهو قياس ادلىلع العلّ  ا ما يدّل وأمّ  ،ةالعلّ 

                                                        

 .234املصدر السابق، ص  (1)

 .121ص ، 9جمموع الفتاوى ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 ه ليس بينهما فرٌق  هل أنّ وإن قاس بإلغاء الفارق وهو أن يبنّي  ،امعً  وتعليل  
 وقد يقوم ديلٌل  ،ال تعليل   فٰهذا قياس تمثيل   ،ةوإن لم يعلم عني العلّ  ،رٌ مؤثّ 

ٌ  وإن لم يعرف هل أصٌل  ،للحكم مستلزمٌ  الوصف الفالينّ  ىلع أنّ  وٰهذا  ،معنيَّ
 .(1)وهو يشبه قياس الشمول ،ليل  قياس تع
حاول ابن تيمية أن جيمل حصيلة رؤيته املعرفّية يف  نهاية املطافويف 
 فيقول: خمترصة   واحدة   عبارة  
يف اإلنسان،  وظاهرةٌ  ى باطنةٌ ومدارك وقوً  العلم هل طرٌق  من املعلوم أنّ »
قله، ويقيس يتخّيلها ويتوّهمها ويضبطها بع األشياء ويشهدها، ثمّ  ه حيّس فإنّ 

ما اغب ىلع ما شهد، واذّلي يناهل اإلنسان بٰهذه األسباب قد يكون علًما، 
ا ا ال يعلمه، وما يقوهل ويعتقده وحيسّ وقد يكون ظنًّ  ه ويتخّيله، قد يكون حقًّ

 .(2)«وقد يكون باطاًل 

 خصائص قياس الغائب على الشاهد  ـ ب

رّواد  كما يراهمثيل بعد أن عرفنا قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتل
يف الفكر  هالسلفّية، ينبيغ نلا أن نذكر بعض خصائص ٰهذا القياس وسمات

                                                        

 .354و 353، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .434، 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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 السلّف:
من  مجيع العلوم العقلّية املحضة بلن آدم منبثقةٌ  يعتقد ابن تيمية أنّ  -1

 قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد:
ُة ُعلُوِم بَِن آَدَم الْ »  .(1)«ْحَضِة يِهَ ِمْن ِقيَاِس اتلَّْمِثيلِ الْمَ  ةِ يَّ لِ قْ عَ اَعمَّ
 واكن ٰذلك احلكم معلوم الوجود ال جيوز اتلصديق حبكم ىلع الغائب إاّل  -2

 .(2)يف الشاهد
 ،أن يستلزم احلكمَ  القدر املشرتك أو اجلامع بني الشيئني ال بدّ  نّ أ -3

ه ؤوإرسامه اعمإ جيوز حَّت  ؛ للحكم ىلع الشاهدا وديلاًل ورشطً  ويكون علّةً 
ه مَت قام نّ إّية، فذلا يقال تعليق احلكم ىلع الوصف موجٌب للعلّ  ؛ىلع الغائب
بل نفس  ،بالوصف اجلامع لم حيتج إىل األصل احلكم معلٌَّق  نّ أادليلل ىلع 
 .(3)ةيّ لدلاللة والعلّ  بالوصف اكف   احلكم معلٌّق  ىلع أنّ  ادليلل ادلاّل 

ياس العقيّل تلنبيه العقل ىلع ذكر األصل يف الق»ذلا يقول ابن تيمية: 
يوجب  د ثبوت احلكم يف صورة  جمرّ  ال ألنّ  ،املشرتك اللّكّ املستلزم للحكم

                                                        

 .20و 19، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .101املصدر السابق، ص  (2)

 .118الرّد ىلع املنطقّيني، ص د بن عبد احلليم، أمحابن تيمية،  (3)
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 .(1)«يستلزم احلكم ثبوته يف أخرى بدون أن يكون هناك جامعٌ 
ن إف ،ىلع جزيئٍّ   جبزيئٍّ قياس اتلمثيل ليس استدالاًل  أخرى فإنّ  وبعبارة  

قياس  نّ إف ،فهو غلٌط  ىلع اجلزيئّ  د اجلزيئّ مجرّ ب ه استدالٌل أطلق ٰذلك وقيل إنّ 
ة احلكم أو ديلل احلكم وهو اشرتاكهما يف علّ  ،وسطأ حبدٍّ  ما يدّل اتلمثيل إنّ 
 .(2)و قياس داللة  أ ة  ه قياس علّ نّ إف ،ةمع العلّ 

 قياس الغائب ىلع الشاهد يكون تارةً  ه ال ريب أنّ يذكر ابن تيمية أنّ  -4
 فقون ىلع أنّ هم متّ فإنّ  ،عليه بني العقالء فٌق هو متّ و ،باطاًل  ا وتارةً حقًّ 

إذ من املوجودات  ؛ه ملا أحسّ ه مماثاًل ما لم حيسّ  اإلنسان ليس هل أن جيعل ّك 
، بل ما يعلمه بالقياس وجه   ما يماثلها من ّك  ها ولم حيّس لم حيسّ  كثريةٌ  أمورٌ 

من األمور  نّ إرى أخ بعبارة  كن القول ويم. واالعتبار ىلع ما شاهده فهو حقٌّ 
كما  ،الغائبة عن حس اإلنسان ما يعلمه بالقياس واالعتبار ىلع ما يشهده

ني وابلهائم واحلبوب واثلمار وأفراد يعلم ما يغيب عنه من أفراد اآلدميّ 
 وحنو ٰذلك بالقياس ىلع شاهدها، ال ريب أنّ  ،األطعمة واألرشبة واللباس

ما يعلم اغئبها بالقياس ىلع وإنّ  ،مجيع أعيانه وأفراده اإلنسان لم حيّس 

                                                        

 .367املصدر السابق، ص  (1)

 .204و 203املصدر السابق،  ص  (2)
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 .(1)عليه بني العقالء فٌق متّ  فٰهذا أصٌل  ،شاهدها
يقّسم ابن تيمية القياَس إىل قسمني: قياس الشمول وقياس اتلمثيل،  -5

وهو  ،اذّلي يفيد ايلقني املنطيقّ  ويقصد من قياس الشمول القياَس الربهاينّ 
اس اتلمثيل هو قياس الغائب ىلع ، ومراده من قيالسري من اللّكّ إىل اجلزيئّ 

آخر بسبب وجود املشابهة  إىل جزيئٍّ  جزيئٍّ  الشاهد اذّلي هو إرساء حكم  
 .(2)واجلامع بينهما
َمن حاول تقديم قياس الشمول وترجيحه  ابن تيمية ينتقد ّك  ولٰهذا فإنّ 

هم يعّظمون قياس الشمول نّ إويقول  ،ىلع قياس اتلمثيل من ِقبَل املنطقّيني
العلم ال  وأنّ  ،ما يفيد الظنّ ه إنّ ويزعمون أنّ  ،ستخّفون بقياس اتلمثيلوي

بل هما يف احلقيقة من  ، بقياس الشمول، وليس األمر كٰذلكاّل إحيصل 
 .(3)واحد   جنس  

عتبار يف ا ،يف الكمه وتعارض   ابن تيمية قد وقع يف تهافت   وبٰذلك جند أنّ 
قياس اتلمثيل وقياس الشمول  يقول إنّ  فهو تارةً  ،قياس الشمول واتلمثيل

مثله إذا  ،ل باآلخرحّص  و ظنٍّ أ ل بأحدهما من علم  ما حّص  نّ إو ،متالزمان

                                                        

 .345و 344، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .233؛ الرّد ىلع املنطقّيني، ص 205، ص 9بق، ج املصدر السا (3)
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فإن اكنت  ،(1)، واالعتبار بماّدة العلم ال بصورة القضّيةاكنت املاّدة واحدةً 
يف أحدهما اكنت  ةً يّ يف اآلخر، وإن اكنت ظنّ  ةً يف أحدهما اكنت يقينيّ  ةً يقينيّ 
 .(2)اآلخريف  ةً يّ ظنّ 

قياس  نّ إويقول  ،ح قياس اتلمثيل ىلع قياس الشمولأخرى يرجّ  وتارةً 
د قياس من جمرّ  -ا علًما اكن أو ظنًّ  -اتلمثيل الصحيح أوىل بإفادة املطلوب 

ّ  ؛الشمول ا ون بقياس اتلمثيل أكرث ممّ ولٰهذا اكن سائر العقالء يستدل
 إاّل   األمر العامّ قياس الشمول يف بل ال يصحّ  ،يستدلون بقياس الشمول

ة قياس الشمول يف بعض به ىلع صحّ  ما حيتجّ  ولّك  ،ط قياس اتلمثيلبتوسّ 
  .(3)ة قياس اتلمثيل يف تلك الصورةىلع صحّ  ه حيتجّ فإنّ  ،الصور
ابن تيمية ىلع تفضيل قياس اتلمثيل وترجيحه ىلع قياس  يستدّل  ثمّ 

 الشمول بٰهذا ادليلل:
وال نتاج عن  ،موجبة   لكّّية   يه من قضّية  ف ال بدّ  قياس الشمويلّ  نّ إف»

                                                        

 .200عيل املنطقيّني، ص الرّد  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 ؛ الرّد ىلع املنطقّيني، 116، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
 .117و 116ص 

الرّد ىلع املنطقّيني،  ؛205، ص 9ج ، جمموع الفتاوى أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
 .233ص 
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فإذا  ، يف اذلهنا إاّل يًّ ال يكون لكّ  واللّكّ  ،فاقهمتني باتّ وال عن جزئيّ  ،سابلتني
ا يًّ ا يعني ىلع العلم بكونه لكّ ق بعض أفراده يف اخلارج اكن ٰذلك ممّ عرف حتقّ 

منه وصًفا اإلنسان ببعض األفراد اخلارجّية انزتع  ه إذا أحّس نّ إف ،موجبًا
يف  فالعلم بثبوت الوصف املشرتك ألصل   ،ما إذا كرثت أفرادهال سيّ  ،ايًّ لكّ 

أصل  فالقياس اتلمثييلّ  وحينئذ   ،اخلارج هو أصل العلم بالقضّية اللكّّية
 ،ا أن يقال ال يوجد بدونهوإمّ  ،ا يف حصوهلا أن يكون سببً إمّ  القياس الشمويلّ 

 .(1)«فكيف يكون وحده أقوى منه
 ؛حقيقة قياس الشمول وقياس اتلمثيل واحدةٌ  يرى الفكر السلّف أنّ  -6 
من احلدود اثلالثة األصغر واألوسط واألكرب،  قياس الشمول مؤلٌَّف  ألنّ 

ومناًطا وجامًعا. فف   يف قياس اتلمثيل علةً األوسط فيه هو اذّلي يسّم  واحلدّ 
، فف ٰهذا املثال، حرامٌ فانلبيذ  ،حرامٌ  ولّك مسكر   ،مسكرٌ  املثال: ّك نبيذ  
 -يشرتاكن فيه  وبسبب جامع   ،فهو حرام قياًسا ىلع مخر العنب انلبيذ مسكرٌ 
وهو  ،اإلساكر هو مناط اتلحريم يف األصل وهو اإلساكر؛ فإنّ  -انلبيُذ واخلمرُ 

يف الفرع. وال يكف يف قياس اتلمثيل إثبات احلكم يف أحد اجلزئني  موجودٌ 
ىلع استلزامه للحكم  لم يقم ديلٌل  ر الشرتاكهما يف أمر  ثلبوته يف اجلزء اآلخ

 املشرتك بينهما مستلزمٌ  أن يعلم أنّ  بدّ  غالطني، بل اله بعض املكما يظنّ 

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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يه الفقهاء وأهل األوسط وهو اذّلي يسمّ  واملشرتك بينهما هو احلدّ  ،للحكم
. وقد ة القياسأصول الفقه املطابلة بتأثري الوصف يف احلكم، وهو معيار صحّ 

ما ذكرته من  أنّ بسلّم أويقول ال  ،يف احلكم ةً يمنع املعرتض كون الوصف علّ 
ا إمّ  ،ىلع ٰذلك يدّل  من ديلل   ة أو ديلل العلة، فال بدّ الوصف املشرتك هو العلّ 

أو ادلوران عند من  ،أو املناسبة ،وتقسيم   أو سرب   ،أو إمجاع   ،من نصٍّ 
ا وإمّ  ةٌ ا علّ املشرتك مستلزم احلكم إمّ  الوصف ىلع أنّ  فما دّل  ،بٰذلك يستدّل 
ىلع  وهو ادلاّل  ،األوسط مستلزم األكرب احلدّ  ىلع أنّ  ة هو اذّلي يدّل العلّ  ديلٌل 
ثبت العلّ إف ،ة املقدمة الكربىصحّ 

ُ
وإن أثبت ديللها  ،ة  ة اكن برهان علّ ن أ

 .(1)اكن برهان داللة  
فَِقَياُس » ل ابن تيمية:ذلا يقو ؛ّياتجَمرى قياس اتلمثيل هو احلسّ  أنّ  -7

نَّ ٰهذَ 
َ
: إَذا َعِلْمَنا أ ء  يَّاِت َولُكُّ يَشْ نَّ ُحْكَمُه ا ِمثَْل ٰهذَ اتلَّْمِثيِل يِف احْلِسِّ

َ
ا َعِلْمنَا أ

 .(2)«مِ ـُحْكُمُه َوإِْن لَْم َنْعلَْم ِعلََّة احْلُكْ 
ٰهذا  أنّ  ه إذا علمنام بأنّ ه يرّصح يف الكمه املتقدّ والغريب من ابن تيمية أنّ 

 ة احلكم، ولٰكنّ وإن لم نعلم علّ  ،حكمهمثل حكمه  علمنا أنّ  ،مثل ٰهذا

                                                        

؛ الرّد ىلع املنطقّيني، 116، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
 .117و 116، ص 1ج 

 .20و 19، ص 9املصدر السابق، ج  (2)
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القدر املشرتك أو اجلامع بني  إنّ »ٰهذا يناقض وخيالف قوهل السابق وهو: 
ورشًطا وديلاًل للحكم ىلع  ويكون علّةً  ،أن يستلزم احلكمَ  الشيئني ال بدّ 

يف  واضحٌ  وٰهذا تناقٌض  .(1)«به ىلع الغائؤ جيوز تعميمه وإرساحَّت  ،الشاهد
 الكمه.
قياس اتلمثيل أبلغ يف إفادة العلم وايلقني من قياس الشمول،  أنّ  -8

بْلَُغ يِف إفَاَدِة الِْعلِْم َوايْلَِقنِي ِمْن ِقيَاِس » فيقول ابن تيمية:
َ
ِقيَاَس اتلَّْمِثيِل أ

ُمولِ  ْكرَثَ  ،الشُّ
َ
ُموِل أ ْكرَبُ  َوإِْن اَكَن ِعلُْم ِقَياِس الشُّ

َ
فَِقيَاُس اتلَّْمِثيِل يِف  ،َفَذاَك أ

ِّ  يِلِّ قْ عَ الِْقيَاِس الْ  ْمِع يِف الِْعلِْم  ،اَكبْلَرَصِ يِف الِْعلِْم احْلِسِّ ُموِل اَكلسَّ َوِقيَاُس الشُّ
ْشَمُل 

َ
وَْسُع َوأ

َ
ْمَع أ ْكَمُل َوالسَّ

َ
ْعَظُم َوأ

َ
نَّ ابْلَرَصَ أ

َ
. َواَل َريَْب أ ِّ اُس فَِقيَ  ،احْلِسِّ

ُموِل  ى. َوِقَياُس الشُّ
َ
لَِة ابْلَرَصِ َكَما ِقيَل: َمْن قَاَس َما لَْم يََرُه بَِما َرأ اتلَّْمِثيِل: بَِمزْنِ

ْمَع ِمْن ِجَهِة الُْعُمومِ   .(2)«يَُشابُِه السَّ
 ا أنزهليتقياس الغائب ىلع الشاهد هو املزيان الّ  يعتقد ابن تيمية بأنّ  -9

ِ ﴿هلل تعاىل: قال ا ،اهلل مع الكتاب نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ اهلُل اذلَّ
َ
ي أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب ﴿:  وقال ،(3)﴾َوالِْمزَيانَ 
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِابْلَيِّنَاِت َوأ

َ
لََقْد أ

                                                        

 .118الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .19، ص 9، ج جمموع الفتاوى أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .17سورة الشورى:  (3)
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 ،ن اعتبار اليشء بمثله وخالفهتتضمّ  اعدلةٌ  ويه مزيانٌ  ،(1)﴾َوالِْمزَيانَ 
بما جعله اهلل يف فطر عبادة  ،ويفّرق بني املختلفني فيسّوى بني املتماثلني

 ،من ٰهذا وعقوهلم من معرفة اتلماثل واالختالف. والقرآن واحلديث مملوءٌ 
 طرق التسوية ويبنّي  ،يبني اهلل احلقائق باملقاييس العقلّية واألمثال املرضوبة

 .(2)بني املتماثلني والفرق بني املختلفني
ما من »ه قال: أنّ  مام احلنابلة أمحد بن حنبل  ينقل ابن تيمية عن إ -10
 وقد تكلّم الصحابة فيها أو يف نظريها، واكن الصحابة اّل إيُسأل عنها  مسألة  

حيتّجون يف اعّمة مسائلهم بانلصوص واكنوا جيتهدون يف رأيهم، وحيتّجون 
 والقياس الصحيح نواعن:. «بالقياس الصحيح أيًضا

ا بني الفرع واألصل، كما سئل ال فارق أساسيًّ ه أن يعلم أنّ  ل:انلوع األوّ 
لُْقوَها َوَما َحْولََها َوُكُوا " :؟ فقال وقعت يف سمن   ه عن فأرة  أنّ   عن انلبّ 

َ
أ

ا ٰهذا احلكم ليس خمتصًّ  يذكر ابن تيمية إمجاع املسلمني ىلع أنّ  ، ثمّ "َسْمنَُكمْ 
 ،من األدهان بتلك الفأرة وٰذلك الّسمن، بل أّي جناسة وقعت يف دهن  

 فحكمها حكم الفأرة اليّت وقعت يف الّسمن.
ن ينصَّ ىلع حكم   انلوع اثلاين:

َ
ويكون ٰذلك املعىن  ، من املعاينملعىًن  أ

                                                        

 .25سورة احلديد:  (1)

 .383 - 381الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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موجوًدا يف غريه، فإذا قام ديلٌل من األدلّة ىلع أّن احلكم متعلٌّق باملعىن 
صل والفرع سوَّى بينهما، واكن ٰهذا قياًسا صح

َ
يًحا. فٰهذان املشرتك بني األ

 ذا علمنا أنّ إيستعملونهما. ف انلواعن اكن الصحابة واتلابعون هلم بإحسان  
 ،حكم الشارع بسبب وجود املعىن املشرتك بني األصل والفرع، أثبتنا احلكمَ 

 .(1)حيُث وُجد املعىن املشرتك
من القياس ما يُعلم صّحته، ومنه ما يُعلم  يعتقد ابن تيمية بأنّ   -11

نه ما لم يتبنّي أمره. داللة القياس الصحيح توافق داللة انلّص، فساده، وم
خيالف قياًسا  ، وال يوجد نصٌّ فاسدٌ  فهو قياٌس  خالف داللة انلّص  فّك قياس  
 كما ال يوجد معقوٌل رصيٌح خيالف املنقول الصحيح. ،صحيًحا

داللُة القياس الصحيح توافق »يذكر مصاديق القياس الفاسد ويقول:  ثمّ 
أو دّل  خالف داللَة انلّص  -ا ا اكن أو تمثيليًّ شمويلًّ  - فّك قياس   لَة انلّص دال

حلكمه  خمالف    ىلع فساده فهو فاسٌد، ولّك من أحلق منصوًصا بمنصوص  انلصُّ 
، ولّك من سّوى بني شيئني أو فّرق بني شيئني بغري األوصاف فقياسه فاسدٌ 

ا فقوهل باطٌل، ل القياَس مطلقً . فمن أبطوالرشوط املعتربة فيه فقياسه فاسدٌ 
لم  ستدّل بقياس  ابالقياس املخالف للرشع فقوهل باطٌل، ومن  ستدّل اومن 

ستدّل استدّل بما لم يُعلم صّحته، فهو بمزنلة من ايقم ادليلل ىلع صّحته فقد 

                                                        

 .159و 156، ص 1الفتاوى الكربى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 .(1)«ال يُعلم عداتله جمهول   برواية رجل  

ٌٌنقديٌّدراسةٌ ٌة

ياس الغائب ىلع الشاهد ينطبق ىلع ما ما ذكره ابن تيمية يف تعريف ق -1
ُذكر يف علم املنطق من قياس اتلمثيل، فيقول املنطقّيون يف تعريف قياس 
اتلمثيل: هو أن ينتقل اذلهُن من حكم أحد الشيئني إىل احلكم ىلع اآلخر 

أو إثبات احلكم يف جزيئٍّ ثلبوته يف جزيئٍّ آخر مشابه   ،بينهما مشرتكة   جلهة  
 رضبون مثااًل لقياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد:ي ثمّ  ،(2)هل

السماء حُمَدث لكونه متشالّكً اكبليت، املقصود من التشّك هو قبول 
ل، األوّ  الشك. ابليت يف ٰهذا املثال يُسّم شاهًدا أو األصل وهو اجلزيئّ 

امع والقدر اثلاين، واملتشّك هو اجل  اغئبًا أو الفرع وهو اجلزيئّ والسماء يُسّم 
 ،املشرتك بني األصل والفرع، واملحَدث هو احلكم املعلوم ثبوتُه يف األصل

يف قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد  واملراد إثباته للفرع، فال بدّ 
 من ٰهذه األراكن األربعة: 

 -4   اجلهة املشرتكة أو اجلامع. -3  الفرع.  -2  األصل. -1

                                                        

 لسابق.املصدر ا (1)

، 1اإلشارات واتلنبيهات )رشح نصري ادلين الطويّس(، ج احلسني بن عبد اهلل، ابن سينا،  (2)
 .315؛ املظّفر، املنطق، ص 232ص 
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 احلكم.
ل من القياس إرجاع قياس اتلمثيل ٰهذا إىل الشك األوّ  ه يمكنإاّل أنّ 
ثلبوت احلكم، فف  حقيقّيةً  برشط أن يكون اجلامع علّةً  ،الربهاينّ  االقرتاينّ 

املثال املذكور يقال: السماء متشّكٌ )صغرى( ولّك متشّك  فهو حُمَدٌث اكبليت 
 )كربى( انلتيجة: السماء حُمَدٌث اكبليت. 

و ما اكن هل أأنواع اتلمثيل ما ليس هل جامٌع  أأرد ون بأنّ ويعتقد املنطقيّ 
، وأجودها ما اكن اجلامع فيه عّلًة للحكم  .(1)جامٌع عدمٌّ

عن طريق  أهل املنطق يثبتون تعليَل احلكم باجلامع تارةً  ولٰهذا نرى أنّ 
بمعىن ثبوت احلكم عند ثبوت  ،الطرد والعكس، وهو اتلالزم وجوًدا وعدًما

أخرى يُثبتون تعليَل احلكم  رفع احلكم عند رفع اجلامع. وتارةً و ،اجلامع
ستخراج اوهو ابلحث عن اجلامع ب ،باجلامع عن طريق السرب واتلقسيم

 الفرض املطلوب وهو اجلامع، إبطاهلا إاّل  ثمّ  ،الفروض واملحتمالت املوجودة
ا ، إمّ حتماالت  او فف املثال السابق: ملاذا السماء حُمَدٌث؟ فيه عّدة فروض  

، فتُبَطل االحتماالت وإمّ  ،ا بكونه كذاوإمّ  ،بكونها كذا ا بكونه متشالّكً
.ألنّ  ؛ يبىق االحتمال األخري وهو السماء حُمدٌث والفروض حَّت   ه متشّكٌ

وهو  -قياس الغائب ىلع الشاهد  ني يرّصحون بأنّ املنطقيّ  وذٰللك جند أنّ 
                                                        

 املصدران السابقان. (1)
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 :هألنّ  ؛ال يُفيد ايلقني - هقياس اتلمثيل نفس
ٰهذا احلكم معلٌَّل؟ فيمكن أن يكون ٰهذا احلكم  : من أين نعلم أنّ أّواًل 

 للموضوع بابلداهة. اثابتً 
اًل بأمر  

، ما ادليلل ىلع حرص الفروض ثانًيا: مع فرض كون احلكم معلّ
واالحتماالت يف ٰهذه األقسام؟ وما هو ادليلل ىلع اتلالزم بني اجلامع واحلكم 

و صّح اتلالزم ملا وقع يف ثبوت احلكم يف الفرع أو ه لوجوًدا وعدًما؟ ألنّ 
 الغائب تنازٌع.
يف  ما يكون اجلامع علّةً ٰهذه اإلشاكالت ربّ  ّك عن  اتلزّنلثاثلًا: مع 

ما انقسم اجلامع إىل وهو لكونه أصاًل، أو ربّ  ،الشاهد أو األصل دون الفرع
 ،أو الفرع يف األصل سواءٌ  ،للحكم أينما وقع قسمني يكون أحدهما عّلةً 

أخرى يمكن ثبوت احلكم يف  بعبارة  . (1) باألصل فقطاثلاين خمتصٌّ  ولٰكنّ 
ذلا ال جيوز إرساء احلكم من األصل  ؛يف ماهّيته ة  اشئ من خصوصيّ انلاألصل 

حول  (رشح املواقف)يف  قال عضد ادلين اإلييجّ  لكذلٰ و ؛(2)إىل الفرع
 اإلشاكل الوارد ىلع ٰهذا القياس:

هللّ  ذا حاولوا إثبات حكم  إما يسلكونه نّ إئب ىلع الشاهد( وقياس الغا)»
                                                        

 املصدر السابق.  (1)

 .390املنطق الصدرايّئ، ص عسكري سليماين أمريي،  (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 264

ويطلقون اسم الغائب عليه  ،افيقيسونه ىلع املمكنات قياًسا فقهيًّ  ،سبحانه
( يف ٰهذا القياس بل يف القياس )وال بدّ  .لكونه اغئبًا عن احلواّس  ؛تعاىل

)وهو(  ،عليه( بني املقيس واملقيس مشرتكة   ة  ثبات علّ إمطلًقا )من  الفقيهّ 
ة )جلواز كون خصوصيّ  ؛ا( جدًّ أي ٰهذا اإلثبات بطريق ايلقني )مشٌك 
)أو( كون  ؛لوجود احلكم فيه ؛األصل( اذّلي هو املقيس عليه )رشًطا(

وىلع اتلقديرين  ،ة )الفرع( اذّلي هو املقيس )مانًعا( من وجوده فيهخصوصيّ 
  .(1)«مشرتكةٌ  ةٌ ال يثبت بينهما علّ 
 –قياس الغائب ىلع الشاهد أي  –وهو » موضع آخر: وكٰذلك يقول يف

 .(2)«ة الفرع مانًعاأو خصوصيّ  ،ة األصل رشًطاجلواز كون خصوصيّ  ؛مشٌك 
 :أيًضا يف نقد ٰهذا القياس قال سيف ادلين اآلمدّي و
 ه ليس من رضورة اشرتاك أمرين يف صفة  ، فإنّ وٰهذا القياس غري يقينٍّ »
 ةً  أن يكون ما به االشرتاك علّ حكم أحدهما إاّل هلما؛ اشرتاكهما يف  ة  اعمّ 

عند القائلني به غري  ةً ىلع كونه علّ  للحكم املتنازع فيه، وليس ما يدّل 
طريقني: أحدهما الطرد والعكس، واآلخر السرب واتلقسيم؛ وهما غري 

 مفيدين لليقني.

                                                        

 .28، ص 2واقف، ج رشح امل ،ن بن أمحداإلييّج، عبد الرمحٰ  (1)

 .45، ص 8 املصدر السابق، ج( 2)
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ة مالزمة وجود احلكم للعلّ  ىسوه ال معىن هل ا الّطرد والعكس: فألنّ أمّ 
اجلزئّيات، ويف سائر  ّك فيه من االستقراء ل ه عند انتفائها. وال بدّ ئوانتفا

 فيكون ناقًصا. ،وال سبيل إيله؛ خلروج الفرع عنه ،األحوال
ولٰكن ال يلزم منه أن يكون الوصف  ،امنا كون االستقراء تامًّ وإن سلّ 
ها، وحيث وهو بعض ،من أوصاف   بةً ة مركّ ؛ جلواز أن تكون العلّ ةً املشرتك علّ 

وبه  ،ة اكنت موجودةً بايق أوصاف العلّ  احلكم عند وجوده، حيتمل أنّ  وجد
ة. وعند ه بعض العلّ ة. وحيث انتىف احلكم عند انتفائه؛ اكن ألنّ كمال العلّ 

ف بايق أوصاف ٰذلك فال يلزم من وجوده يف الفرع وجود احلكم؛ جلواز ختلّ 
 ة، أو بعضها. العلّ 

يف الطرفني؛ فليس جعل أحد  ٌق عدًما متحقّ ادلوران وجوًدا و نّ إ ثمّ 
للخر باعتبار ادلوران أوىل من العكس، وإن بني كون  ةً ادلائرين علّ 

 إلثبات الوصف بطريق   الوصف صاحلًا إلثبات احلكم، واحلكم غري صالح  
 آخر؛ فال حاجة إىل ادلوران، وال إىل القياس ىلع األصل املذكور.

حترص أوصاف حمّل احلكم املجمع عليه،  ا السرب واتلقسيم: فهو أنوأمّ 
بعد  ةً ما يفيد كون الوصف علّ وهو إنّ  ،ويبطل اتلعليل بما عدا املستبىق

وال ديلل عليه غري ابلحث والسرب، مع عدم ادليلل ىلع غري  ،احلرص
فال  ،ىلع عدمه يف نفسه. وإن سلم احلرص ٰذلك ال يدّل  ا أنّ نّ وقد بيّ  ،املستبىق

 من األوصاف املحذوفة، وإبطال ّك  واحد   واحد   ليل بكّل من إبطال اتلع بدّ 
وال يكف يف إبطال املحذوف وتصحيح املستبىق  .حتصل من اجتماعهما رتبة  
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، وانتفاء املحذوف جلواز أن يكون احلكم ثبوت احلكم مع املستبىق يف صورة  
 بينهما. تني، والوصف املستبىق مشرتكٌ اًل يف صورتني بعلّ معلّ 

، ودعوى حمٌض  [ حتّكمٌ  ]فاحلكمإْن ُذكر يف اتلمثيل جامًعا، وإاّل  هٰهذا لكّ 
 ة حكم من حكم بأنّ ال ديلل عليها، ويلزم القائل بٰذلك أن يعرتف بصحّ 

سودان؛ إذا لم يشاهد غري الزنوج، وأن مجيعهم ال يموتون؛  مجيع اآلدميني
 .(1)«هالة[ من اجلتًا، وال سمع به؛ وال خيىف ]ما فيهإذا لم يشاهد ميّ 
 ،ق يف الغائب مجيُع الرشائط والقيود املوجودة يف الشاهد بعينهنعم لو حتقّ 

ولٰكن  ،ّية قياس الغائب ىلع الشاهدوارتفعت املوانع أيًضا يمكن القول حبجّ 
( حول ه 766)ت  ذلا يقول قطب ادلين الرازّي  ؛دون إثباته خرط القتاد

 قياس اتلمثيل: 
  مشرتك  ملعىًن  ؛آخر ثلبوته يف جزيئٍّ  يف جزيئٍّ  ثبات حكم  إهو  اتلمثيل»

 ،الوفاق أصاًل  والصورة اليّت يه حمّل  ،والفقهاء يسّمونه قياًسا ،بينهما
وال  ،جامعةٌ  ةٌ اخلالف فراًع واملعىن املشرتك بينهما علّ  والصورة اليّت يه حمّل 

يف  ّن احلكمأذا ثبت إاّل إ ،يتّم االستدالل به ىلع ثبوت احلكم يف الفرع
وإنّهما مشرتاكن يف رشائط احلكم  ،بينهما  مشرتك  بمعىًن  األصل معلٌّل 

                                                        

 .211، ص 1أبكار األفاكر يف أصول ادلين، ج  ،سيف ادلينعيلٌّ اآلمدي، (1)
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 .(1)«اجدًّ  مات صعٌب حتصيل العلم بٰهذه املقدّ  لٰكنّ  ،وارتفاع املوانع
ُة ُعلُوِم بَِن آَدَم العقلّية الَْمْحَضِة يِهَ ِمْن » يعتقد ابن تيمية بأنّ  -2 اَعمَّ

 ذا االدّ هٰ  ولٰكنّ  ،(2)«ِقيَاِس اتلَّْمِثيلِ 
ٌ
نفس ٰهذه  ألنّ  ؛وباطٌل  اعء العام خطأ
 وليس من قياس اتلمثيل. ،القضّية املذكورة تُعّد من العلوم العقلّية املحضة

 القضايا اللكّّية يه مقّدراٌت  ابن تيمية نفسه يعتقد أنّ  نّ أثانيًا: ، واًل أوّ  ذاهٰ 
وابلداهة، بينما  أبعد من الفطرة ويه ،ال ثبوت هلا يف الواقع اخلارجّ  ذهنّيةٌ 

ُة ُعلُوِم بَِن آَدَم العقلّية الَْمْحَضِة يِهَ ِمْن »ويه  لكّّية   ك بقضّية  هنا يتمسّ  اَعمَّ
 .بنّيٌ  وٰهذا تناقٌض  ،«ِقيَاِس اتلَّْمِثيلِ 

 ،حمضة   عقلّية   ىلع علوم   ثاثلًا: يعتمد الفكر السلّف يف مواطن كثرية  
 معلول   ّك  ور والتسلسل، وأنّ اكستحالة اجتماع انلقيضني وامتناع ادل

ىلع  فساد امللزوم يدّل  ، وأنّ املصادرة باملطلوب باطٌل  ة، وأنّ حيتاج إىل العلّ 
وغريها من القواعد العقلّية املحضة اليّت ذكرناها سابًقا،  ،فساد الالزم

آخر يف الكم ابن  وتهافٌت  قٌض تناوليست يه من باب قياس اتلمثيل، وٰهذا 
 تيمية.

القيمة املعرفّية لقياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد هو  نّ أرابًعا: 

                                                        

 .333، ص حممد بن حممد، لوامع األرسار يف رشح مطالع األنوارالرازّي، ( 1)

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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 شيئًا.  من احلّق  ال يغن والظنّ  ،واتلخّرص الظنّ 
 إذا اّل إق املفيد لليقني ال يتحقّ  الربهان املنطيقّ  اجلدير باذلكر هو: أنّ  -3
 :يه رت فيه رشوٌط توفّ 
 ألنّ  ؛ةات احلقيقيّ دهيّ تكون الوجدانّيات والقضايا األّويّلة يه ابل أنّ  -أ

يف اتلصديق، كقضّية  اتلصديق بالقضايا األّويّلة ال حيتاج إىل أّي واسطة  
امتناع اجتماع انلقيضني وارتفاعهما، فمن تصّور اجتماع انلقيضني ال 

ال حتتاج إىل  ةٌ ق بامتناعه، وكٰذلك الوجدانّيات قضايا بدهيّ  أن يصدّ يلبث إاّل 
 يف إثباتها. واسطة  
 إذا  إذا أفاد ايلقني، وال يفيد ايلقني إاّل إاّل   ينتج الربهان املنطيقّ ال -ب

املحمول جيب أن يكون من  اكن املحمول من لوازم ذات املوضوع، بمعىن أنّ 
وإذا انتىف  ،ة للموضوع، حبيث إذا وُجد املوضوع وُجد املحمولاملفاهيم اذلاتيّ 

بال حمموهل أو حصل  ه إذا حصل املوضوعألنّ  ؛املوضوع انتىف املحمول
أعظم  الّك "املحمول بال موضوعه فال ينتج ايلقني. ىلع سبيل املثال قضّية: 

وهو األعظم  -املحمول  نّ أل ؛يف إثباتها تاج إىل واسطة  حتال  ةٌ بدهيّ  "من اجلزء
فتحليل مفهوم املوضوع ينتج املحموَل  ،من بطن املوضوع نزتعي -من اجلزء 
 . واسطة  ّي من دون أ

ال جيري يف  الربهان ايلقينّ  أخرى يعتقد احلكماء أنّ  من جهة   - ـج
فال  ،مفيًدا لليقني ، فليس اجلزيئّ وزائٌل  متغرّيٌ  اجلزيئّ  ألنّ  ؛اجلزئّيات

ة ويه األويّلات يستعمل يف الربهان. إذن يتألّف الربهان من القضايا ابلدهيّ 
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 ت. فالكم ابن تيمية بأنّ اات املنتهية إىل ابلدهيّ أو من انلظريّ  ،والوجدانّيات
ال  ال يفيد ايلقني بسبب اشتماهل ىلع القضّية اللكّّية، الكمٌ  الربهان ايلقينّ 
 .فارغٌ  اعءٌ وادّ  ،يدعمه ادليلل

نَّ »يقول ابن تيمية:  -4
َ
: إَذا َعِلْمَنا أ ء  يَّاِت َولُكُّ يَشْ فَِقيَاُس اتلَّْمِثيِل يِف احْلِسِّ

نَّ ُحْكَمُه ُحْكُمُه َوإِْن لَْم َنْعلَْم ِعلََّة احْلُْكمِ ٰهذا ِمثَْل ٰهذا َعِلْمنَا 
َ
 .(1)«أ

حمّط قياس  نّ إيقول:  ه من جهة  يف الكمه، فإنّ  اهناك تناقًض  : أنّ اًل وّ أ
مجيع العلوم العقلّية املحضة  نّ إأخرى يقول  ّيات. ومن جهة  اتلمثيل هو احلسّ 
 .وٰهذا تناقٌض بنّيٌ ، (2)من قياس اتلمثيل

 ىلع أنّ  رصف املشابهة واملماثلة بني الشيئني يدّل  نّ إ: يقول ابن تيمية ثانًيا
باع  اتّ حكم أحدهما حكم اآلخر وإن لم نعلم عّلة احلكم! وليس ٰهذا إاّل 

ىلع  د املشابهة بني الشيئني يدّل احتمال اخلالف. وهل جمرّ  وال ينف الظنّ 
 وحدة احلكم بينهما؟! 

 ىلع فساد امللزوم، فإذا ترتّبت لوازم فساد الالزم يدّل  أنّ  ال شّك  -5
ىلع تطبيق قياس الغائب ىلع الشاهد ىلع معرفة اهلل تعاىل  فاسدةٌ  وتوال  

وصفاته، فٰهذا يكشف عن فساد امللزوم، ومن أهّم اللوازم الفاسدة وابلاطلة 
                                                        

 املصدر السابق. (1)

 املصدر السابق. (2)
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وتشبيهه بمخلوقاته  -تعاىل  -هو جتسيم اهلل  ىلع تطبيق ٰهذا القياس الظّنّ 
يف  ا. قال ابن رشد األندلسّ ا كبريً وأحاكمه، تعاىل عن ٰذلك علوًّ  يف صفاته

 وصفاته: -تعاىل  -نقد قياس الغائب ىلع الشاهد وتطبيقه ىلع معرفة اهلل 
ق قوهلم وكشف أمرهم مع من ينبيغ أن مني إذا حقّ املتلكّ  ٰذلك أنّ »

هوا العالم م شبّ هوٰذلك أنّ  ؛اا أزيلًّ ما جعلوا اإلهٰل إنسانً هم إنّ ظهر أنّ  ،يكشف
مع اإلنسان وعلمه وقدرته، فإذا قيل هلم  باملصنواعت اليّت تكون عن إرادة  

، فلزمهم أن حمدث   جسم   ّك  ، وإنّ ه أزيلٌّ ه يلزم أن يكون جسًما قالوا: إنّ نّ إ
فعااًل جلميع املوجودات، فصار ٰهذا القول قواًل  يضعوا إنسانًا يف غري ماّدة  

بت ظهر ها إذا تعقّ  أنّ إاّل  ،اجدًّ  ة مقنعةٌ قوال املثايلّ ا، واألا شعريًّ مثايلًّ 
ء أبعد من طباع املوجود الاكئن الفاسد من طباع وٰذلك أنه ال يش ؛اختالهلا

ة باألزيلّ  خمتلٌف  واحدٌ  أن يوجد نوعٌ  ، وإذا اكن كٰذلك لم يصحّ املوجود األزيلّ 
تباعد  وٰذلك ألنّ  ؛مة هلوعدمها، كما خيتلف اجلنس الواحد بالفصول املقسِّ 

ث أبعد من تباعد األنواع املشرتكة يف احلدوث بعضها من من املحدَ  األزيلّ 
تباعد األنواع بعضها من  من أشدّ  من غري األزيلّ  . فإذا اكن بعد األزيلّ بعض  
وهما يف اغية  ،أن ينتقل احلكم من الشاهد إىل الغائب فكيف يصحّ  ،بعض  
 ة.املضادّ 

هما ظهر أنّ  ،املوجودة يف الشاهد ويف الغائب وإذا فهم معىن الصفات
 وٰذلك أنّ  ؛معه انلقلة من الشاهد إىل الغائب باشرتاك االسم اشرتااًك ال يصحّ 

كة  ىلع القّوة املحرّ إاّل  ء  احلياة الزائدة ىلع العقل يف اإلنسان ال تطلق ىلع يش
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ىلع  ممتنعةٌ  يف املاكن عن اإلرادة وعن اإلدراك احلاصل عن احلواّس، واحلواّس 
 وأبعد من ٰذلك احلركة يف املاكن. -سبحانه  -ابلاري 
، ة  من غري حاسّ  -سبحانه  -هم يضعون حياة للباري مون فإنّ ا املتلكّ وأمّ 

معىن احلياة  -تعاىل  -، فإّما أاّل يثبتوا للباري وينفون عنه احلركة بإطالق  
ا أن جيعلوها يه وإمّ  ،نيف وجود العلم لإلنسا  يه رشٌط يتاملوجودة للحيوان الّ 

ل هما نفس اإلدراك والعلم يف األوّ  نفس اإلدراك كما تقول الفالسفة: إنّ 
 .(1)«احلياة

 إرجاع قياس التمثيل إىل قياس الشمول ـ  جـ

 بني انلاس يف حقيقة القياس هل أنّ  ه قد وقع نزاعٌ ذكر ابن تيمية أنّ 
ني من األصويلّ  طائفةٌ  فذهبت ؟حقيقته يف قياس اتلمثيل أو يف قياس الشمول

يف قياس  ه حقيقةٌ وغريهما إىل أنّ  املقديسّ  د  وأيب حممّ  الغزايلّ  كأيب حامد  
 بن حزم  اكأخرى منهم  وذهبت طائفةٌ  ،يف قياس الشمول وجمازٌ  ،اتلمثيل

بل  :يف اتلمثيل. وقال مجهور العلماء يف الشمول وجمازٌ  ه حقيقةٌ وغريه إىل أنّ 
م وٰهذا قول أكرث من تكلّ  ،س العقيّل يتناوهلما مجيًعافيهما والقيا هو حقيقةٌ 

وهو قول  ،وهو الصواب ،يف أصول ادلين وأصول الفقه وأنواع العلوم العقلّية

                                                        

، حممّ  (1)  .240و  239تهافت اتلهافت، ص  ،د بن أمحدابن رشد 
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وذٰللك حاول ابن تيمية أن ؛ (1)ة األربعة وغريهماجلمهور من أتباع األئمّ 
 يسوّ يُرجع "قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد" إىل قياس الشمول وي

ر يف قياس الشمول كما يف مثال األوسط املكرّ  احلدّ  ه يعتقد بأنّ فإنّ  ،بينهما
" هو مناط احلكم يف حرامٌ  مخر   ولّك  ،مخرٌ  مسكر   اخلمر املعروف وهو: " ّك 

قياس اتلمثيل، وهو القدر املشرتك اجلامع بني األصل والفرع؛ فالقياسان 
إن  ثمّ  ،علمه بقياس اتلمثيل ما ُعلم بقياس الشمول يمكن لّك و ،متالزمان

 .(2)فيهما ا فظّنٌّ يًّ أو ظنّ  ،يف القياسني ا فهو قطعٌّ اكن ادليلل قطعيًّ 
مت لكونها ما حرّ اخلمر إنّ  ألنّ  ؛قياًسا ىلع اخلمر فإذا قيل انلبيذ حرامٌ 

 مسكرٌ  نبيذ   ّك  :يف انلبيذ، اكن بمزنلة قولك وٰهذا الوصف موجودٌ  ،مسكرةً 
 "، وانلبيذ هو موضوعها وهو احلدّ ، فانلتيجة: "انلبيذ حرامٌ حرامٌ  مسكر   ولّك 

ط بني األكرب، واملسكر هو املتوسّ  واحلرام حمموهلا وهو احلدّ  ،األصغر
األوسط املحمول يف الصغرى املوضوع يف  وهو احلدّ  ،املوضوع واملحمول

 .(3)الكربى
ة األصغر من احلدود اثلالث قياس الشمول مؤلٌَّف  نّ إ»يقول ابن تيمية: 

                                                        

 .119ص  ىلع املنطقّيني،الرّد أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .235، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 2)

 .211ّد ىلع املنطقّيني، ص الرأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)
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 ةً  يف قياس اتلمثيل علّ األوسط فيه هو اذّلي يسّم  واألوسط واألكرب، واحلدّ 
  .(1)«ومناًطا وجامًعا

األكرب يف قياس الشمول هو احلكم يف قياس  احلدّ  أخرى فإنّ  وبعبارة  
األصغر هو   املناط، واحلدّ األوسط هو اجلامع املشرتك ويسّم  واحلدّ  ،اتلمثيل

فيه ذكر أصل يكون نظرًيا للفرع اذّلي هو  اس اتلمثيل بأنّ الفرع. ويمتاز قي
فصار يف قياس اتلمثيل ما يف  ،وقياس الشمول ليس فيه ٰهذا ،األصغر احلدّ 

 .(2)قياس الشمول وزيادةً 
تفريق املنطقّيني بني قياس الشمول وقياس  ا يراه ابن تيمية أنّ وممّ 
 ،باطٌل  فرٌق  -  الظنّ ال يفيد إاّل  واثلاين ،ل قد يفيد ايلقنياألوّ  بأنّ  -اتلمثيل 

وحيث ال يفيد لك، كذٰ أفاد أحدهما ايلقني أفاد اآلخر ايلقني  ويرى أنّه لكّما
 إفادة ادليلل لليقني أو الظنّ  فإنّ  ؛ الظنّ ال يفيد اآلخر إاّل   الظنّ أحدهما إاّل 

بل باعتبار تضّمن أحدهما ملا  ،ليس لكونه ىلع صورة أحدهما دون اآلخر
حصل  ،للحكم يقينًا مستلزم   يلقني، فإن اكن أحدهما اشتمل ىلع أمر  يفيد ا

 ي، واذّل  الظنّ ا لم يفد إاّل  ىلع ما يفيد احلكم ظنًّ وإن لم يشتمل إاّل  ،به ايلقني

                                                        

 ؛ الرّد ىلع املنطقّيني، 116، ص 9جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
 .117و 116ص 

 .354و 353 ىلع املنطقّيني، صالرّد  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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والقضّية  ،ا أوسط هو يف اآلخر الوصف املشرتك يف أحدهما حدًّ يسّم 
أثري الوصف املشرتك تل بيانٌ  يهاألكرب لألوسط  نة لزوم احلدّ الكربى املتضمّ 

اجلامع   صدق القضّية الكربى به يتبني أنّ فما به يتبنّي  ،بني األصل والفرع
 .(1)للحكم؛ فلزوم األكرب لألوسط هو لزوم احلكم للمشرتك املشرتك مستلزمٌ 

ه يمكن إرجاع قياس اتلمثيل إىل قياس : يرى املنطقّيون بأنّ مالحظةٌ 
 –: أن نعلم أّن اجلامع فحسب ويه واحدة   بطريقة   الشمول والربهان املنطيقّ 

ثلبوت  علٌّة تاّمةٌ  - اجلهة املشرتكة بني الغائب والشاهد أو األصل والفرع أي
احلكم ثابٌت يف الفرع  نستنبط يقيًنا أنّ  احلكم يف األصل والشاهد، وحينئذ  

يستحيل ختلّف املعلول عن علّته  إذ ؛لوجود علّته اتلاّمة فيه ؛والغائب
ْكر هو علّةٌ  ة. فإذا علمنا يقينًا أنّ اتلامّ  ه حلكم احلرمة يف اخلمر بما أنّ  تاّمةٌ  السُّ
وهو انلبيذ بسبب اإلساكر فيه.  ،يف الفرع احلرمة ثابتةٌ  ، علمنا أنّ أصٌل 

وبٰهذا خيرج االستدالل عن اسم قياس اتلمثيل ويدخل يف قياس الشمول 
 وهو: 

  .)صغرى( مسكرٌ  نبيذ   ّك 
  .)كربى( رامٌ ح مسكر   ولّك 

 .انلتيجة: انلبيذ حرامٌ 
                                                        

 .211املصدر السابق، ص  (1)
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ه ألنّ  ؛للحكم تاّمةٌ  اجلامع عّلةٌ  يف إثبات أنّ يه ما املشلكة لكّها إنّ  ولٰكنّ 
 يف ، فليس من السهل احلصول عليه حَّت وديلل   وفحص   حيتاج إىل حبث  
 .(1)ةاألمور الطبيعيّ 

                                                        

 .317املظفر، املنطق، ص  (1)
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 مصدر النقل  املبحث الرابع:

 ،ة يف منظومته املعرفّيةورّية الكتاب والسنّ د اتلّيار السلّف ىلع حميؤكّ 
ة وما اختاره السلف هو ما جاء به الكتاب والسنّ  ما الصواب واحلّق ويرّصح إنّ 

 .(1)الصالح، وما خالف الكتاَب والسنَة ورأَي السلف الصالح فهو باطٌل 
زون ىلع حرص املعرفة يف السّنة، مذهب السلفّية يركّ أتباع  ذلا نرى أنّ 

 ذلا يقول ابن تيمية يف ٰهذا املجال:  ؛واًع من العصمة والصون للسّنةويعطون ن
نَُّه َقاَل:»

َ
يِب َسلََمَة أ

َ
ْحَسَن َما َجاَء َعْن َعبِْد الَْعِزيِز بِْن َعبِْد اهلِل بِْن أ

َ
 َوَما أ

نَّةَ  نَِّة َفإِنََّها لَك بِإِْذِن اهلِل ِعْصَمٌة. فَِإنَّ السُّ َما ُجِعلَْت ِليُْسنَتَّ  "َعلَيْك بِلُُزوِم السُّ إنَّ
لَِل َواخْلََطِإ  ،بَِها َوُيْقتَرَصَ َعلَيَْها َما َسنََّها َمْن قَْد َعِلَم َما يِف ِخاَلفَِها ِمْن الزَّ َوإِنَّ

ْنُفِسِهمْ 
َ
ِق. فَارَْض نِلَْفِسك بَِما رَُضوا بِِه أِل  .(2)«َواحْلُْمِق َواتلََّعمُّ

( يف ه 329مام احلنابلة يف عرصه )ت وكٰذلك قال احلسن الرببهارّي إ

                                                        

 .19، ص 3اقتضاء الرصاط املستقيم، ج  أمحد بن عبد احلليم، ية،ابن تيم (1)

 .7، ص 4جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ة يه اإلسالم، ة، والسنّ اإلسالم هو السنّ  اعلموا أنّ » :(ةرشح السنّ )كتابه 
 .(1)« باآلخروال يقوم أحدهما إاّل 

الرتكزي ىلع حمورّية انلّص ومركزّيته يف  وقد حاول اتلّيار السلّف الظاهرّي 
 ،ةق ألفاظ الكتاب والسنّ ا مطلمقصودهم من انلّص هو إمّ و يشء   تقييم ّك 

ال  قطعّيةٌ  ا اللفظ اذّلي هل داللةٌ وإمّ  ؛أو ظاهرةً  اكنت دالتله قطعّيةً  سواءٌ 
حتتمل انلقيض. فإذا اكن احلّس والعقل والقياس والشهود ابلاطّن خمالًفا 

 منجزات العلوم يُرفض وُيرضب عرض اجلدار، حَّت  ادلينّ  للنقل وانلّص 
ال  ومردودةٌ  مرفوضةٌ  ة فيهتعارضت مع الكتاب والسنّ ذا إاحلديثة ومعطياتها 
تدور حوهل سائر األدوات  ،وانلقل هو األساس واملحور قيمة هلا، فالويح

أو  عقيلٍّ  بديلل   والشهود ابلاطّن، فمن استدّل  املعرفّية من العقل واحلّس 
 ، يقول ابن تيميةفاستدالهل وقياسه باطٌل  ،خيالف الرشع أو شهوديٍّ  حّسٍّ 

َولُكُّ ِقيَاس  »وابلاطل:  للحّق  اومعيارً  انه مقياسً كوحول و حول حمورية انلّص 
حْلََق َمنُْصوًصا بَِمنُْصوص  خُيَاِلُف 

َ
َدلَّ انلَّصُّ ىلَعَ فََساِدهِ َفُهَو فَاِسٌد، َولُكُّ َمْن أ

ْو َفرَّ 
َ
َق بنَْيَ َشيْئَنْيِ بَِغرْيِ ُحْكَمُه فَِقيَاُسُه فَاِسٌد، َولُكُّ َمْن َسوَّى بنَْيَ َشيْئَنْيِ أ

ِة يِف ُحْكِم  وَْصاِف الُْمْعَترَبَ
َ
 .(2)«َورَُسوهِلِ فَِقيَاُسُه َفاِسدٌ  اهللِ اأْل

                                                        

، الرببهارّي،  (1)  .21، ص 1ج رشح السّنة، احلسن بن عيلٍّ

 .158، ص 1املصدر السابق، ج  (2)
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إنَُّه »هتمام بانلصوص بسرية الصحابة ويقول: ىلع اال وحيتّج أمحد بن حنبل  
َحابَةُ  ُل َعنَْها إالَّ َوَقْد تََكلََّم الصَّ

َ
لَة  يُْسأ

َ
ْو يِف نَِظريَِها، َما ِمْن َمْسأ

َ
 ِفيَها أ

ِة َمَسائِِلِهْم بِانلُُّصوِص، َكَما ُهَو َمْشُهوٌر  وَن يِف اَعمَّ َحابَُة اَكنُوا حَيْتَجُّ َوالصَّ
وَن بِالِْقيَاِس  ِي، َوحَيْتَجُّ

ْ
أ َيُهْم، َوَيتَلَكَُّموَن بِالرَّ

ْ
َعنُْهْم، َواَكنُوا جَيْتَِهُدوَن َرأ

يًْضا
َ
ِحيِح أ  .(1)«الصَّ

مع،  ة أنّ اجلوزيّ  م  ويعتقد ابن قيّ  أكرث مسائل أصول ادلين لم تُعلم إالَّ بالسَّ
يوم القيامة واستواؤه ىلع عرشه خبالف  -تبارك وتعاىل  -فجواز رؤية الرّب 

فإِنّها فطريٌَّة رضوريٌَّة، وأكرث مسائل  ،مسألة ُعلّوه فوق املخلوقات باذلات
لرشع، ومسائل عذاب القرب ونعيمه املعاد وتفصيله ال يُعلم قبل ورود ا

وسؤال الَملَكني وغري ٰذلك من مسائل األصول اليّت ال تُعلَم قبل ورود 
 .(2)الرشع

  إمام السلفّية املعارصة يف اجلرح واتلعديل نارص ادلين األبلاينّ بينما يرتّق 
 نّ إ»ة ويقول: ويرّصح حبرص العلم يف الكتاب والسنّ  ،أىلع من ٰذلك إىل درجة  

ه ال يكاد خيطر وذٰللك فإنّ  ؛ ما هو ما قال اهلل، وما قال رسول اهلللعلم إنّ ا

                                                        

 .156املصدر السابق، ص  (1)

 ، 1خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج  ّمد بن أيب بكر ،حم ابن قّيم  اجلوزّية، (2)
 .595ص 
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ما هو العلم بما جاء ة إنّ العلم املمدوح يف الكتاب والسنّ  يف بال أحدهم أنّ 
ما هم أهل العلماء اذّلين مدحوا فيها إنّ  وأنّ  ،فيهما من العقائد واألحاكم

 .(1)«العلم بما فيهما
رصف عنايتك إىل ما جاء به ا»أتباعه ويقول:  كٰذلك يويص األبلاينّ 

والزم معرفة أحوال نقلته  ،عه وامجعهواحرص عليه وتتبّ  ،الرسول 
بل  ،واجعله اغية طلبك ونهاية قصدك ،وأعرض عّما سواه ،وسريتهم

حبيث حصل  ،تهمحرص عليه حرص أتباع املذاهب ىلع معرفة مذاهب أئمّ ا
 .(2)«بهم وأقواهلمها مذاهبأنّ  هلم العلم الرضورّي 

لوجدناه  ةة وانلقليّ عنا لكمات ابن تيمية حول ماكنة املعرفة السمعيّ ولو تتبّ 
 يقول:
َحد  بَْذُل ُجْهِدهِ َواْسِتَطاَعِتِه يِف َمْعِرفَِة َما َجاَء بِِه اهللُ »

َ
 فََحقَّ ىلَعَ ُكِّ أ

  ؛َوَطاَعِتهِ 
َ
َعاَدِة يِف َداِر انلَِّعيِم.  ،يِلمِ إْذ ٰهذا َطِريُق انلََّجاِة ِمْن الَْعَذاِب اأْل َوالسَّ

نَّ 
َ
َوايَُة َوانلَّْقُل. إْذ اَل يَْكِف ِمْن ٰذلك جُمَرَُّد الَْعْقِل. بَْل َكَما أ ِريُق إىل ٰذلك الرِّ َوالطَّ

اَمهُ   َمَع ُظُهوِر نُور  قُدَّ
ي إالَّ َفَكٰذلك نُوُر الَْعْقِل اَل َيْهتَدِ  ،نُوَر الَْعنْيِ اَل يَُرى إالَّ

ْعَظِم فََرائِِض  ؛إَذا َطلََعْت َعلَيِْه َشْمُس الرَِّسالَةِ 
َ
يِن ِمْن أ فَِلٰهذا اَكَن َتبِْليُغ ادلِّ

                                                        

 .77، ص 1، ج احلديث حّجٌة بنفسه يف العقائد واألحاكمحمّمد نارص ادلين،  األبلايّن، (1)

 .68، ص 1املصدر السابق، ج  (2)
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نَامِ  ،اإْلِْساَلمِ 
َ
يِع اأْل َمَر اهللَُّ بِِه رَُسوهَلُ َواِجبًا ىلَعَ مَجِ

َ
َُّ  ،َواَكَن َمْعِرفَُة َما أ  -َواهلَل

ًدا -ُسبَْحانَُه  ِتِه الِْمنََّة. قَاَل  َبَعَث حُمَمَّ مَّ
ُ
َتمَّ ىلَعَ أ

َ
نَِّة، َوبِِهَما أ بِالِْكتَاِب َوالسُّ

تِمَّ نِْعَميِت َعلَيُْكْم َولََعلَُّكْم َتْهَتُدوَن﴾ َتَعاىَل:
ُ
﴿َكَما  ، وقال تعاىل:(1)﴿َوأِل

يُكْم  رَْسلْنَا ِفيُكْم رَُسواًل ِمنُْكْم َيتْلُو َعلَيُْكْم آيَاتِنَا َوُيَزكِّ
َ
َوُيَعلُِّمُكُم الِْكَتاَب أ

 .(3)«(2)َواحْلِْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما لَْم تَُكونُوا َتْعلَُموَن﴾
ويصفه  ،ابن تيمية ينتقد طريق املنطقّيني والفالسفة ومن املالحظ أنّ 

فضاًل عن أن  ،ينيج من عذاب اهلل عوجاج واإلسهاب اذّلي البالضالل واال
ة، خبالف حصول الكمال لألنفس البرشيّ  وفضاًل عن ،يوجب هلم السعادة
ا ة، فما أحسن ما وصف اهلل به كتابه بقوهل: ﴿إِنَّ ٰهذَ طريق القرآن والسنّ 

قَْوُم﴾
َ
فأقَوم الطرق إىل أرشف املطالب ما بعث اهلل  (4)الُْقْرآَن َيْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ

 .(5)به رسوهل
ويرفضون تأويل  ،دالسلفّية يعتمدون ىلع انلقل أشّد االعتما وبما أنّ 

                                                        

 .150سورة ابلقرة:  (1)

 .151سورة ابلقرة:  (2)

 .6و 5، ص1جمموع الفتاوى، ج ن عبد احلليم، أمحد بابن تيمية،  (3)

 .9سورة اإلرساء:  (4)

 .162، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (5)



 281  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

وجيمدون ىلع ظواهرها وإن خالفها العقُل  ،ةانلصوص من الكتاب والسنّ 
ذلا  ؛ظاهرها ىلع جتسيم اهلل تعاىل ة اليّت يدّل كما يف الصفات اخلربيّ  ،الرصيح

تها ة وأئمّ فاق سلف األمّ ة املتواترة وباتّ ه قد ثبت بالسنّ نّ أيرّصح ابن تيمية ب
وا بهم ين ائتمّ اذّل  ،ة أهل اإلسالمبعدهم من أئمّ  من الصحابة واتلابعني ومن

 ،ايرى يف ادلار اآلخرة باألبصار عيانً  -سبحانه وتعاىل  -اهلل  أنّ  ،يف دينهم
 .(1)ىلع ٰذلك القرآن يف مواضع وقد دّل 
ة حول نف اتلجسيم وصفات د ٰذلك هو رّد ابن تيمية قوَل اجلهميّ ا يؤيّ وممّ 
لفظ "اجلسم" و"اتلحزّي" و"اجلهة" لم يُذكر يف  نّ ىلع أساس أ -تعاىل  -ابلاري 

وأصُل ضالهلم تكلُّمهم بكلمات  جمملة  ال أصَل هلا » الكتاب والّسنة! فيقول:
ة املسلمني، لكفظ اتلحزيُّ من أئمّ  ة رسوهل، وال قاهَلا أحدٌ يف كتاب اهلل وال سنّ 

نها، ومن لم يكن واجلسم واجلهة وحنو ٰذلك، فمن اكن اعرفًا حبلِّ شبهاتهم بيَّ 
ة،  ما جاء به الكتاب والسنّ اعرفًا بٰذلك فلُيعرِض عن الكمهم، وال يَقبل إاّل 

ِ  كما قال تعاىل:َ يَْت اذلَّ
َ
ْعرِْض َعنُْهْم َحَتَّ ﴿وإَِذا َرأ

َ
يَن خَيُوُضوَن يِف آيَاتَِنا فَأ

ا خيالف م يف اهلل وأسمائه وصفاته بم، ومن تكلّ (2)خَيُوُضوا يِف َحِديث  َغرْيِهِ﴾

                                                        

 .333، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .68سورة األنعام:  (2)
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 .(1)«ة فهو من اخلائضني يف آيات اهلل بابلاطلالكتاب والسنّ 
م يف اهلل وأسمائه وصفاته من تكلّ » يعرتف بأنّ أنّه والعجب من ابن تيمية 
 ه، ولٰكنّ «ة فهو من اخلائضني يف آيات اهلل بابلاطلبما خيالف الكتاب والسنّ 

ه فالقرآن يرّصح بأنّ  خبالف القرآن الكريم، -تعاىل  -م عن اهلل نفسه يتلكّ 
  هُ كُ رِ دْ  تُ ﴿اَل  تعاىل:

َ
  كُ رِ دْ يُ  وَ هُ وَ  ارُ َص بْ اأْل

َ
ومع  (2)﴾ريُ بِ اخْلَ  يُف طِ اللَّ  وَ هُ وَ  ارَ َص بْ اأْل

وإماكن رؤيته يف ادلنيا،  ،يف اآلخرة -تعاىل  -ٰذلك فهو يعتقد برؤية اهلل 
 .وٰهذا خالف رصيح القرآن

ي وَُهوَ ﴿ :يف قوهل تعاىلأخرى فهو خيالف القرآن الكريم  ومن جهة   ِ  يِف  اذلَّ
َماءِ  رِْض  َويِف  هٌ ـٰ إِلَ  السَّ

َ
إاّل أّن الفكر السلّف  (3)﴾الَْعِليمُ  احْلَِكيمُ  وَُهوَ  هٌ ـٰ إِلَ  اأْل

 !من خلقه فوق سماواته اهلل بائنٌ  ىلع أنّ  يرصّ 
، ا لفظ اجلسم، واجلوهر، واملتحزّي وأمّ »ا قوهل حول جتسيم اهلل تعاىل: وأمّ 
 تكلّم بها أهل يتصطالحية الّ ب، وحنوها من األلفاظ االرض، واملركّ والع

اخلصومات من أهل الالكم يف االستدالل بها ىلع حدوث العالم وإثبات 
الصانع، واإلخبار بها عن اهلل نفيًا وإثباتًا، فٰهذا ال يُعرف عن أحد  من سلف 

                                                        

 .205، ص 3جامع املسائل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .103سورة األنعام:  ( 2)

 .84سورة الزخرف: ( 3)
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اجلماعة يف العلم وادلين، ة وألهل السنّ  ةً اذّلين جعلهم اهلل أئمّ  ،تهااألّمة وأئمّ 
فهو مجود وتعّصب ؛ (1)«بل املحفوظ عنهم املتواتر إنكار ٰذلك، وذّم أهله

 ؛بة ىلع القول باتلجسيميقبل اللوازم العقلّية املرتتّ  ال إذ ،لقول السلف
 تها!بسبب عدم وجود ٰهذه املصطلحات يف الكم سلف األّمة وأئمّ 

ال  ة  وال سنّ  ظ "اجلرب" لم يرد يف كتاب  أيًضا أّن لف ا يعتقده ابن تيميةوممّ 
إذا ثبت عن املعصوم، ويه  ما يكون هل حرمةٌ ، واللفظ إنّ وال إثبات   بنف  

ا األلفاظ املحدثة مثل ألفاظ انلصوص، فاكن علينا أن نتبع معانيها، وأمّ 
 .(2) وحنو ٰذلكفهو مثل لفظ اجلهة واحلزّي  ،لفظ اجلرب

لفاظ "قياس اتلمثيل" و"قياس الغائب ىلع هل أّن أ ألّي اعقل  أن يسأل:و
" و"ادلور والتسلسل" و"امتناع اجتماع انلقيضني الشاهد" و"العقل اجلسماينّ 

 وارتفاعهما" وغريها من املصطلحات اليّت يعتمد عليها ابن تيمية أشدّ 
من سلف األّمة؟! اجلواب  ة ويف الكم أحد  االعتماد، وردت يف الكتاب والسنّ 

ة من أئمّ  ة رسوهل، وال قاهَلا أحدٌ  أصَل هلا يف كتاب اهلل وال سنّ ها النّ إ ،الّك 
نَْزَل اهلُل بِها ِمنْ  إِْن يِهَ إاِلَّ ﴿ املسلمني،

َ
ْنُتْم َوآباُؤُكْم ما أ

َ
يْتُُموها أ ْسماٌء َسمَّ

َ
 أ

                                                        

 .129نقض تأسيس اتلقديس، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .246، ص 3منهاج السّنة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،(2)
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ْنُفُس  إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ  ُسلْطان  
َ
نَّ َوما َتْهَوى اأْل    .(1)﴾الظَّ

به ابن تيمية ىلع تفضيل طريقة األنبياء ىلع طريقة الفالسفة  ا يستدّل وممّ 
 وابلاطل فيقول: مني يف بيان احلّق واملنطقّيني واملتلكّ 

 بمعىن أنّ  ،املسلك اذّلي سلكه الفالسفة هو مسلٌك نسبِيٌّ إضايفٌّ  إنّ »
عند اجلميع، بل  من ابلاطل ليست مقبولةً  الرباهني اليّت أقاموها تلبيني احلّق 

 فيه ،وليس برهانيًّا عند اآلخرين كون االستدالل برهانيًّا عند طائفة  قد ي
 ،من ابلاطل للحّق  ةً ، فيمتنع أن تكون طريقتهم ممزّي إضافّيةٌ  نسبّيةٌ  أمورٌ 

ويمتنع أن تكون  ،باعتبار ما هو األمر عليه يف نفسه ؛والصدق من الكذب
هم أخربوا فإنّ  ؛ني خبالف طريقة األنبياءبني اآلدميّ  منفعتها مشرتكةً 

ما  فّك  ،وابلاطل والصدق والكذب  تفّرق بني احلّق يتبالقضايا الصادقة الّ 
فلٰهذا جعل اهلل ما  ؛فهو باطٌل  ما ناقض احلّق  ولّك  ،ناقض الصدق فهو كذٌب 

وأنزل أيًضا املزيان  ،أنزهل من الكتاب حاكًما بني انلاس فيما اختلفوا فيه
يوزن به  مزيانٌ  حقٍّ  ولّك  ،من ابلاطل ويعرف به احلّق  ،وهو ما يوزن به

 ه ال يمكن أن يكون هاديًا للحّق نّ إف ،خبالف ما فعله الفالسفة املنطقّيون
ا وأمّ  .من ابلاطل يعرف بها احلّق  وال هو مزيانٌ  ،وابلاطل وال مفّرقًا بني احلّق 

خالفه وما  ،مون فما اكن يف الكمهم موافًقا ملا جاءت به األنبياء فهو منهاملتلكّ 

                                                        

 .23سورة انلجم:  (1)
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 .(1)فهو من ابلدع ابلاطلة رشاًع وعقاًل 
ىلع رفض الرباهني العقلّية الّيت  ابن تيمية يستدّل  وامللفت للنظر أنّ 

 أقامها الفالسفة بنفس الربهان العقيّل املّتبع عندهم وهو:
ا إضافيًّا )صغرى( ولّك من سلك مسلاًك يًّ الفالسفة سلكوا مسلاًك نسب إنّ »
من ابلاطل والصدق من  للحّق  ةً متنع أن تكون طريقته ممزّي ا إضافيًّا فييًّ نسب

 ةً الفالسفة يمتنع أن تكون طريقتهم ممزّي  الكذب )كربى(، انلتيجة: أنّ 
ه حياول أن ألنّ  ؛واضحٌ  من ابلاطل والصدق من الكذب، وٰهذا تناقٌض  للحّق 

كمن جيلس ىلع غصن الشجرة ويقطع ٰذلك  ،يرضب الربهان بسيف الربهان
 ل من يسقط هو نفسه.فأوّ  ،بيدهالغصن 

كون بنفس ابن تيمية وأتباعه كثرًيا ما يتمسّ  أخرى جند أنّ  ومن جهة  
ّية مثل برهان العلّ  ،ة اليّت اعتمد عليها الفالسفةالقواعد العقلّية والفلسفيّ 

 وبرهان الوجوب واإلماكن، وبرهان احلدوث وامتناع ادلور والتسلسل، وأنّ 
 ، وأنّ ةٌ لااملصادرة باملطلوب حم ، وأنّ اعهما باطٌل اجتماع انلقيضني وارتف

وسائر القواعد العقلّية اليّت ذكرناه يف  ،ىلع فساد امللزوم فساد الالزم يدّل 
القواعد العقلّية  هنا أنّ  يعابن تيمية يدّ  ، ولٰكنّ (مصدر العقل)مبحث 
وٰهذا  !وليست حقائق مطلقةً  إضافّيةٌ  نسبّيةٌ  ة املعتمدة عنده أمورٌ الفلسفيّ 

                                                        

 .472، ص 1املنطقّيني، ج  الرّد ىلعأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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 ،والوقوع يف السفسطة والتشكيك والنسبّية ،أيًضا مناقضة انلفس بانلفس
 ا.جدًّ  خطريةٌ  ويه
واالستدالل  املسلك اذّلي سلكه الفالسفة هو مسلك الربهان العقيلّ  إنّ 
وابلاطل والصدق والكذب ملا   بني احلّق ، فلو اكن ٰهذا املسلك ال يمزّي ايلقينّ 

َواِب ﴿ فقد قال القرآن الكريم: ة،داع إيله الكتاب والسنّ  ِعنَْد اهلِل  ِإنَّ رَشَّ ادلَّ
 ِ مُّ ابْلُْكُم اذلَّ يَن ال  َوجَيَْعُل الرِّْجَس ﴿و (1)﴾يَن ال َيْعِقلُونالصُّ ىلَعَ اذلَّ

   .(2)﴾َيْعِقلُون
 ،ةٌ إضافيّ  ةٌ ها نسبيّ وأنّ  ،اتابن تيمية يعتقد بنسبّية ابلدهيّ  ا يظهر أنّ وممّ 

 أو نظرّيةً  ةً كون القضّية بدهيّ »ات ويقول: ته ىلع أساس ابلدهيّ ويبن معتقدا
 إضايفٌّ  نسبٌّ  بل هو أمرٌ  ،ليس وصًفا الزًما هلا جيب استواء مجيع انلاس فيه

ومن  ،هل ةً اكنت بدهيّ  فمن عِلمها بال ديلل   ،حبسب حال علم انلاس بها
ع اعتقاد ابن تيمية وم .(3)«هل اكنت نظرّيةً  بديلل   واستدالل   احتاج إىل نظر  
 هم الفالسفة بها.بالنسبّية فهو يتّ 

 أو نظرّيةً  ةً كون القضّية بدهيّ » ابن تيمية يعتقد بأنّ أّن واألعجب من ٰهذا 

                                                        

 .22سورة األنفال:  (1)

 .100سورة يونس:  (2)

 .363و 329و 328املصدر السابق، ص  (3)
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 «.إضايفٌّ  نسبٌّ  فيه بل هو أمرٌ  ،ا الزًما هلا جيب استواء مجيع انلاسليس وصفً 
 : ولقويولٰكن بالنسبة إىل "الرشع" يعتقد خالف ٰذلك 

هل، ال ختتلف  الزمةٌ  ا الرشع فهو يف نفسه قول الصادق، وٰهذه صفةٌ وأمّ »
ولٰهذا  ؛انلاس إيله ممكنٌ  ، وردّ باختالف أحوال انلاس، والعلم بٰذلك ممكنٌ 

 .(1)«ةانلاس عند اتلنازع إىل الكتاب والسنّ  جاء اتلزنيل بردّ 
 نسان وهو:قد ينقدح يف ذهن اإل يبىق هنالك سؤاٌل 

ما وراء  وينف ،ز ىلع مصدر احلّس الفكر السلّف يركّ  نّ أثبتنا أ من جهة  
ما يكون من احلواّس فإنّ  ما ال يمكن معرفته بيشء  »ّيات ويقول: احلّس واحلسّ 

ما  نّ إاملوجود هو املتخّيل واملحسوس، و نّ إ»وأيًضا:  ،(2)«معدوًما ال موجوًدا
من احلواّس  فما ال يعرف بيشء  »و ،(3)«فهو عدمٌ  وال حمسوس   ليس بمتخّيل  

 .(4)« معدوًمالم يكن إاّل 
ة وفهم السلف مصدر انلقل من الكتاب والسنّ  نّ فإأخرى  من جهة  

                                                        

 .146، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .341، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .262، ص 10درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم،  ابن تيمية، (3)

 .229، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (4)
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أّن ما خالف  حَّت  ،يف املنظومة الفكرّية السلفّية ومركزّيةٌ  الصالح هل حمورّيةٌ 
 العقل ، حَّت ومرفوٌض  السلف الصالح فهو باطٌل  ية ورأالكتاب والسنّ 

تؤّيدهما من  ةٌ دينيّ  نصوٌص هناك دام  ما حّجةٌ ما فه ،والكشف العرفاينّ 
احلّس هو املركز  بأنّ  قوهلظواهر الكتاب والسّنة. فكيف يمكن اجلمع بني 

ة انلقل والكتاب والسنّ  نّ قوهل إ وبني يف املنظومة املعرفّية لإلنسان، واألساس
 هو املحور واألساس؟
مصدر احلّس  أنّ  يف ال شّك  :نقولبأن  التساؤلعن ٰهذا  ويمكن اجلواب

سائر  ادور حوهلت يتالّ  ةيف الفكر السلّف هو احلجر األساس والرىح األصليّ 
 اخليال والوهم والعقل عند السلفّية ة، حَّت املصادر املعرفّية واملعارف البرشيّ 

، وقد عرّب ابن تيمية عن العقل املتأّطر بإطار احلّس جسماينٌّ  حّسٌّ  هل تفسريٌ 
، ويبدو أن الرتكزي ىلع انلقل وحمورّية انلّص واجلمود ىلع بالعقل اجلسماينّ 

ثمرة  ألنّ  ؛بـالرتكزي املفرط ىلع احلّس  رٌ ظواهر الكتاب والسّنة أيًضا متأثّ 
حرص املعرفة والعلم يف احلّس واملحسوسات يه إقصاء العقل والعمق العقيّل 

ذا ينتج نواًع ، وهٰ من ساحة املعرفة البرشّية، وتبعّية العقل للحّس  والفكرّي 
ما ال يعرف  ألنّ  ؛من الظاهرّية والقرشّية والسطحّية يف مواجهة احلقائق

ة ة والقرشيّ من احلواّس فهو معدوٌم يف املدرسة السلفّية، وٰهذه السطحيّ  بيشء  
ونتيجته  ،ةاملتودّلة من الرتكزي املفرط ىلع احلّس تؤثّر يف فهم انلصوص ادلينيّ 

ّية تُستخدم يف فهم من احلسّ  والسّنة، كأنّه نوعٌ  اجلمود ىلع ظواهر الكتاب
ويؤّيد ٰهذا املعىن ما رّصح به ابن  ،ّية"ّية انلّص "احلسّ  بـ انلصوص، ونعرّب عنه

ثني محلوا ظاهر ما تعلّق من عموم املحدّ  واعلم أنّ » حيث يقول: اجلوزّي 



 289  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

ا هم لم خيالطوألنّ  ؛ىلع مقتَض احلّس فشّبهوا -سبحانه  -صفات ابلاري 
  .(1)«الفقهاء فيعرفوا محل املتشابه ىلع مقتَض احلكم

وجعُل انلقل معياًرا  ،إذن األخذ بظواهر الكتاب والسّنة واجلمود عليها
ّك غري  دّ ّية املفرطة اليّت تعوابلاطل نابٌع وناجٌم من الزنعة احلسّ  للحّق 

 معدوًما ورسابًا. حمسوس  

 السلفّي آثار محورّية النّص والنقل في الفكر ـ  1

ّيتها باذلات، بل تأخذ حجّ  ة ليست حّجةً أّن انلصوص ادلينيّ  ال شّك 
ة تعتمد ىلع السّنة انلبويّ  واعتبارها من العقل السليم الصحيح، بمعىن أنّ 

ا ﴿َومَ  القرآن الكريم يقول: ألنّ  ؛ّيتها ومرشوعّيتها منهالقرآن وتأخذ حجّ 
ة القرآن فيه يّ ا حجّ وأمّ  .(2)ْم َعنُْه فَاْنتَُهوا﴾ـكُ اا َنهَ َومَ  ُم الرَُّسوُل فَُخُذوهُ ـاكُ آتَ 

من  ه معجزةٌ وأنّ  ،ة القرآنيّ العقل هو َمن يثبت حجّ  نّ إبل  ،هل ةً ليست ذاتيّ 
إىل العقل،  مستندةٌ  نّية القرآن إذهلداية البرش، فحجّ  -تعاىل  -قبل اهلل 
املعارف  ّك ألساس لات العقلّية اليّت تُعّد احلجر اّية العقل وابلدهيّ وأّما حجّ 
من الغري وتستغن عن ادليلل،  بذاتها وليست مأخوذةً  فيه بيّنةٌ  ،ةالبرشيّ 

                                                        

 .104، ص 1تلبيس إبليس، ج عبد الرمحٰن بن عيّل، ابن اجلوزّي،  (1)

 .7سورة احلرش:  (2)
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ستلزم املحاذير واتلوايل ا وإاّل  ،فإّن للنّص إطاره وحدوده ال ينبيغ جتاوزها
ّية انلقل جيوز الركون بعد أن يثبت العقُل القويم حجّ  ،نعم .املعرفّية الفاسدة

هو  ة، فاملراد من حمورّية انلّص ادلينّ يف املعارف ادلينيّ  إيله واالعتماد عليه
ة يف إثبات تفاصيل األصول العقديّ  انلّص بعد إثباته بالعقل هل مركزّيةٌ  أنّ 

 ة.ة ومجيع األحاكم الرشعيّ واألخالقيّ 

انلّص  ته يف الفكر السلّف هو أنّ ومركزيّ  ة انلّص املقصود من حموريّ  لٰكنّ 
مٌ  ،ر املعرفةمصاد ّك مقّدٌم ىلع  وأن انلّص هو  ،ىلع العقل أيًضا بل ومقدَّ

من حمورّية  خاطئٌ  وابلاطل يف تقييم مجيع املعارف، وٰهذا تفسريٌ  للحّق  معيارٌ 
ألنّه يستلزم ادلور ابلاطل كما سنشري إيله، فالرتكزي  ؛ومركزّيته انلّص ادلينّ 

ينبيغ  دةً متعدّ  عرفّية  وغري م يستلزم آثاًرا معرفّيةً  املفرط ىلع انلقل وانلّص 
 : ، وكما ييلمنها اتلطّرق إىل بعض  

هو  مذهب أمحد بن حنبل   نّ إالرتكزي ىلع مسلك أهل احلديث والقول ـ  1
ذلا يشيد ابن تيمية  ؛الرصاط املستقيم، يعّد من مجلة آثار الرتكزي ىلع انلقل

قديس كتيقّدسه و ،يمدح نبّيه يمدحه كمدح رجل  مؤمن  و بأمحَد بن حنبل  
 !املسلمني انلّب األعظم 

قونلا اذّلي نقول به، وديانتنا اليّت ندين بها: اتلمسك » :ابن تيمية يقول
ة احلديث، بكتاب رّبنا، وبسّنة نبّينا، وما ُروي عن الصحابة واتلابعني، وأئمّ 

د بن وحنن بٰذلك معتصمون، وبما اكن يقول به أبو عبد اهلل أمحد بن حممّ 
 وجهه، ورفع درجته، وأجزل مثوبته قائلون، وملا خالف  اهلل، نرّض حنبل  
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ه اإلمام الفاضل، والرئيس الاكمل، اذّلي أبان اهلل به قوهل خمالفون، ألنّ 
اخللق، ودفع به الضالل، وأوضح به املنهاج، وقمع به بدع املبتدعني، وزيغ 

، م  معّظ  ، وجليل  م  مقدّ  ني، فرمحة اهلل عليه من إمام  الشاكّ  الزائغني، وشّك 
 .(1)«م  مفهّ  وكبري  

فتوصيف أمحد بن حنبل بٰهذه األوصاف والسمات العايلة ُمشِعٌر بعصمته 
نّه يعلن هنا بأنّا خمالفون ملن خالف أوالغلّو يف شأنه، والعجب من ابن تيمية 

 آخر يناقض الكمه ويقول: ولٰكن يف موضع   ،محد بن حنبل  أ
قول ٰهذا  ويرى أنّ  ،أو أيب حنيفة أو أمحد أو الشافعّ  ب ملالك  من يتعّص »

فمن فعل  ،باعه دون قول اإلمام اذّلي خالفهتّ ا هو الصواب اذّلي ينبيغ املعنيَّ 
ه جيب ىلع عتقد أنّ اه مَت فإنّ  ،بل قد يكون اكفًرا ،ٰهذا اكن جاهاًل ضاالًّ 

ه جيب أن ة دون اإلمام اآلخر فإنّ بعينه من ٰهؤالء األئمّ  باع واحد  تّ اانلاس 
 .(2)« قتلوإاّل  ،فإن تاب ،تابيست

ىلع ٰهذا قد أفَت ابن تيمية بكفر نفسه وضالتله تلعّصبه ألمحد بن  بناءً 
 !حنبل  

يف باب صفات  محد بن حنبل  أإمامه  ييعتمد رأابن تيمية  وذلا نرى أنّ 
                                                        

 .67و 66ديس، نقض أساس اتلقأمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .248، ص 22جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 ويقول:  ،ومحلها ىلع ظواهرها -تعاىل  -اهلل 
به نفسه، أو بما وصفه به   بما وصفقال اإلمام أمحد: ال يُوصف اهلل إاّل »

 .(1)«ال يتجاوز القرآن واحلديث ،رسوهل 

ما »: (طبقات احلنابلة)( يف كتابه ه 526يب يعّل )ت أولقد قال ابن 
 وانتفت عنه إاّل  ،منافٌق  ا عدوٌّ وإمّ  صادٌق  ا حمبٌّ أحٌد إمّ  أحبَّ أمحَد بن حنبل  

ظهر هل عناًدا وبغًضا وال انزوى عنه رفًضا وأ .وأضيفت إيله السنن ،الظنون
منا قول وقد قدّ  ،وجهاتله ،يف عقله فقت األلسن ىلع ضالتله وسفه   واتّ إاّل 

 .(2)«فقد كفر أمحد بن حنبل   من أبغض :الشافعّ 
حول مسلك أهل  ر السمعاينّ املظفّ  يبأة عن م اجلوزيّ ونقل ابن القيّ 

ْن يَُكوَن  -َتَعاىَل  -اهلل نَّ إِ » احلديث قوهل:
َ
ىَب أ

َ
ِحيَحُة إِالَّ أ احْلَقُّ َوالَْعِقيَدُة الصَّ

ْهِل احْلَِديِث َواآْلثَارِ 
َ
،  ؛َمَع أ َخُذوا ِديَنُهْم َوَعَقائَِدُهْم َخلًَفا َعْن َسلَف 

َ
ُهْم أ نَّ

َ
أِل

ِن اْنتََهْوا إىل اتلَّابِِعنيَ 
َ
ْصَحاِب انلَِّبِّ  ،َوقَْرنًا َعْن قَْرن  إىل أ

َ
َخَذُه اتلَّابُِعوَن َعْن أ

َ
 َوأ

،  َحابَُة َعْن رَُسوِل َخَذُه الصَّ
َ
َواَل َطِريَق إىل َمْعِرفَِة َما َداَع إيَِلِْه  ، اهللَوأ
ِريُق   اهللرَُسوُل  اِط الَْقِويِم إاِلَّ ٰهذا الطَّ َ يِن الُْمْستَِقيِم َوالرصِّ انلَّاَس ِمَن ادلِّ

 ِ ا َسائُِر اذلَّ مَّ
َ
ْصَحاُب احْلَِديِث، َوأ

َ
يَن بَِغرْيِ َطِريِقهِ ي َسلََكُه أ  ؛الِْفَرِق َفَطلَُبوا ادلِّ

                                                        

 .255، ص 1الفتاوى احلموّية الكربى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .15، ص 1طبقات احلنابلة، ج  ،دد بن حممّ ابن أيب يعّل، حممّ  (2)
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نَُّهْم رََجُعوا إِ 
َ
 َمْعُقولِِهْم وََخَواِطرِِهْم َوآَرائِِهْم، فَإَِذا َسِمُعوا َشيْئًا ِمَن الِْكتَاِب ىَل أِل

 ِمْعَياِر ُعُقولِِهْم، فَإِِن اْستََقاَم لَُهْم َقِبلُوُه، َوإِنْ 
نَِّة َعرَُضوُه ىلَعَ لَْم يَْستَِقْم يِف  َوالسُّ

وا إِ  ِوياَلِت ابْلَِعيَدِة ىَل ِمزَياِن ُعُقولِِهْم رَدُّوُه، فَِإِن اْضُطرُّ
ْ
فُوُه بِاتلَّأ  َقبُوهِلِ َحرَّ

يَن َوَراَء  ،فََحاُدوا َعِن احْلَقِّ َوَزاُغوا َعنْهُ  ،َوالَْمَعايِن الُْمْستَْكَرَهةِ  َوَنَبُذوا ادلِّ
قَْداِمِهْم. ُظُهورِِهْم، وََعلَُوا ال

َ
نََّة حَتَْت أ  سُّ

يَن ِمْن ِقبَِلَها َماَمُهْم، َوَطلَبُوا ادلِّ
َ
نََّة أ نَِّة فََجَعلُوا الِْكتَاَب َوالسُّ ْهُل السُّ

َ
ا أ مَّ

َ
 ،َوأ

نَِّة،  َوَما َوَقَع لَُهْم ِمْن َمْعُقولِِهْم وََخَواِطرِِهْم َوآَرائِِهْم َعرَُضوُه ىلَعَ الِْكَتاِب َوالسُّ
ِ  ،ْن وََجُدوُه ُمَوافًِقا لَُهَما قَِبلُوُه وََشَكُروا اهللََّ فَإِ  َراُهْم ٰذل

َ
َقُهْم هَلُ، َوإِْن  َك َحيُْث أ

َوَوفَّ
نَِّة، َورََجُعوا  ْقبَلُوا ىلَعَ الِْكتَاِب َوالسُّ

َ
وََجُدوُه خُمَاِلًفا لَُهَما تََرُكوا َما َوَقَع لَُهْم َوأ

ْنُفِسِهمْ 
َ
 إِ بِاتلُّْهَمِة ىلَعَ أ

نََّة اَل َيْهِديَاِن إِالَّ ُي ىَل ، فَِإنَّ الِْكَتاَب َوالسُّ
ْ
، َوَرأ  احْلَقِّ

اَرايِنِّ وَُهَو  يِب ُسلَيَْماَن ادلَّ
َ
ا َوقَْد يَُكوُن بَاِطاًل. وَٰهذا قَْوُل أ اإْلنسان قَْد يَُكوُن َحقًّ

ء   َثتِْن َنْفِس بيَِشْ ْهِل َزَمانِِه قَاَل: َما َحدَّ
َ
وَْحُد أ

َ
إِالَّ َطلَبُْت َعلَيِْه َشاِهَديِْن ِمَن  أ

يِتَ بِِهَما َوإاِلَّ رََدْدتُهُ 
ُ
نَِّة، فَِإْن أ  .(1)«الِْكتَاِب َوالسُّ
فاق أهل احلديث وائتالفهم أخُذهم ادلين سبب اتّ  أنّ  م  ولٰهذا يعتقد ابن قيّ 
أهل ابلدع أخذوا ادلين من  ة وطريق انلقل، ولٰكنّ من الكتاب والسنّ 

                                                        

، ابن قّيم  اجلوزّية،  (1)  ، 1 الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج خمترصحمّمد بن أيب بكر 
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انلقَل والرواية من اثلقات قلّما  فأورثهم اتلفّرق واالختالف، فإنّ  ،عقوهلم
فٰذلك االختالف ال يرّض ادلين وال  أو لكمة   ختلفت يف لفظة  اختتلف، وان 

 يقدح فيه. وأّما املعقوالت واخلواطر واآلراء فقلّما تّتفق، بل عقل ّك واحد  
 .(1)«ورأيه وخاطره يُري صاحبَه غري ما يُري اآلخرَ 

ن ياة يّدعاجلوزيّ  ابن تيمية وتلميذه ابن قّيم   ستغراب هو أنّ ي يثري االواذّل 
ألنهم أخذوا دينهم  ؛والعقيدة الصحيحة أهل احلديث هم ىلع احلّق  أنّ 

نتهوا إىل اتلابعني اإىل أن  وقرنًا عن قرن   وعقائدهم خلًفا عن سلف  
 .وٰهؤالء أخذوه عن رسول اهلل  ،والصحابة

آثار الرتكزي ىلع انلّص ومركزّية انلقل هو تبعّية العقل  من أبرز ـ 2
ومقبوٌل  ،أحاكمه ّك ة، فالعقل عند السلفّية تابٌع للنّص يف للنصوص ادلينيّ 

قد وىلع العقل،  ادلينّ  يف إطار الرشع، وٰهذا هو معىن تقديم الرشع وانلّص 
 يف  مستقالًّ العقل ال يكون ديلاًل  نّ إ» :قائاًل  رصح ابن تيمية بٰهذا املعىن

عليه إن لم  تفاصيل األمور اإلهلّٰية وايلوم اآلخر، فال أقبل منه ما يدّل 
الرشع قول املعصوم اذّلي ال خيطئ وال يكذب،  يصدقه الرشع ويوافقه، فإنّ 

ا آراء الرجال فكثرية اتلهافت  حًقا، وأمّ وخرب الصادق اذّلي ال يقول إاّل 
ة، وال خبرب يف ٰهذه املطالب العايلة اإلهلٰيّ  واتلناقض، فأنا ال أثق برأيي وعقيل

                                                        

 .600، ص 1ج  املصدر السابق، (1)
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ه منهم يقول بعقله ما يعلم العقالء أنّ  ٰهؤالء املختلفني املتناقضني اذّلين كٌّ 
، ه باطٌل ه يقول بعقله ما يعلم أنّ  وقد علمت أنّ إاّل  ، فما من ٰهؤالء أحدٌ باطٌل 

 .(1)«هم معصومونخبالف الرسل، فإنّ 
  الكم ابن تيمية ٰهذا ويه:يف ة أمور  ويمكن مالحظة عدّ 

عتماد ىلع العقل يف تفاصيل األمور اإلهٰلّية هو الإذا اكنت علّة عدم ا :أّوًل 
عتماد ىلع العقل أيًضا يف جممالت ادلين ه خيطئ ويتناقض، فال جيوز االأنّ 
ص، فكما ال جيوز االعتماد ىلع اآللة اليّت العلّة تعّمم وختّص  ألنّ  ؛اتهيّ وكّ 

يف تفاصيل ادلين، كٰذلك ال جيوز االعتماد عليها يف جممالت  ختطئ وتكذب
 اته. يّ ادلين وأصوهل وكّ 

 ّيات اليّت تُعّد املحور الرئيسّ وكٰذلك ال جيوز االعتماد ىلع احلّس واحلسّ 
 يف احلّس أيًضا! كثرية   يف املنظومة الفكرّية السلفّية، بسبب وجود أخطاء  

لرشع قول املعصوم اذّلي ال خيطئ وال ا ح ابن تيمية بأنّ يرصّ  ثانًيا:
الرشع قوٌل معصوٌم ال خيطئ وال  يكذب، ولٰكن السؤال هو: َمن يُثبت بأنّ 

يكذب؟ أليس العقل هو اذّلي حيكم بعصمة الرشع وعدم خطئه؟ بّل، 
 ؟!فكيف يضّعف ابن تيمية العقَل اذّلي هو مستند الرشع ومبناه

                                                        

 .188و 187، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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بالعقل ىلع نف العقل يف ٰهذا  ّل يستدأنّه العجب من ابن تيمية  ثاثلًا:
 وهو: الكمه ٰهذا يشتمل ىلع الربهان املنطيقّ  إنّ  إذ ؛ابليان
قول  ولّك  ،الرشع قول املعصوم اذّلي ال خيطئ وال يكذب )صغرى( إنّ »

انلتيجة: الرشع موثوٌق ، ال خيطئ وال يكذب فهو موثوٌق به )كربى( معصوم  
 به.

؟ أبعقله ومتهافتةٌ  راء الرجال متناقضةٌ آ كيف عرف ابن تيمية أنّ  رابًعا:
ابن  فهم اتلناقض يكون بواسطة العقل، مع أنّ  أنّ  ال شّك فهم ٰذلك أم بغريه؟! 

والصحيح يف مدراكت اإلنسان هو  إاذّلي يمزّي بني اخلط تيمية دائًما يرّصح أنّ 
 فهو يرفض العقل بالعقل. نالعقل، إذ

 فهو تناقٌض  «ه باطٌل يعلم العقالء أنّ منهم يقول بعقله ما  كٌّ »وأّما قوهل: 
بعقوهلم يكتشفون و ،ما يعلمون الالكم املتناقض بالعقلالعقالء إنّ  آخر، ألنّ 

 !بطالن اتلناقض
الرسل معصومون، السؤال هو: كيف  يعرتف ابن تيمية بأنّ  خامًسا:

إّما عن طريق  ؟ فإثبات ٰذلك يتمّ إالرسل معصومون من اخلط يمكن إثبات أنّ 
فال  نإذ ؛الستلزامه ادلور ابلاطل ل ال يصحّ واألوّ  ،أو عن طريق العقل انلقل

 سبيل إلثباته إاّل العقل.
 ابن تيمية يرّصح بتقديم الرشع ىلع العقل واحلّس  ه فإنّ ومع ٰذلك لكّ 

 وعلُمنا بثبوت مجيع ما أخرب به اهلل ورسوهل أعظم من علمنا بكّل »فيقول: 
حّسنا  ا جازمني جبنس ٰذلك، فإنّ ّية، وإن كنّ ة والعقليّ من علومنا احلسّ  فرد  
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 هِ وعقلنا قد يعرض هل من الغلط ما يقدح يف بعض إدرااكته اكلُشبَ 
ملا األمر عليه يف  موافٌق  ،ا خرب اهلل ورسوهل فهو صدٌق ة. وأمّ السوفسطائيّ 

من أخباره باطاًل، وال خمالًفا ملا هو األمر  نفسه، ال جيوز أن يكون يشءٌ 
 .(1)«هعليه يف نفس

وبٰذلك يكون ابن تيمية قد خلط بني مقام اثلبوت ومقام اإلثبات يف 
 ورسوهل صادٌق  -تعاىل  -الويح وما أخرب به اهلل  ،نعم .الكثري من كتبه

ٰهذه السّنة  ، ولٰكنّ ملا األمر عليه يف مقام اثلبوت والواقع اخلارجّ  وموافٌق 
 إ،من اخلط ط غري مصونة  انلبوّية واألحاديث قد وصلت إيلنا عن طريق وسائ

ويمكن أن يتّسب فيها اخلطأ والغلط يف مقام اإلثبات، فاخللط بني مقام 
 اثلبوت واإلثبات من املغالطات العظيمة اليّت ارتكبها ابن تيمية كثرًيا.

ابن تيمية يعتقد  من مجلة آثار حمورّية انلقل يف الفكر السلّف هو أنّ  ـ 3
ماته اللكّّية مثيل يُنتفع بهما إذا تلّقت بعض مقدّ قياس الشمول وقياس اتل بأنّ 

ات بطريق األوىل كما جاء به إذا استعمال يف اإلهلٰيّ  ،عن خرب املعصوم
ات ات وال ينفع أيًضا يف الطبيعيّ ا بدون ٰهذين فال ينفع يف اإلهلٰيّ القرآن، وأمّ 

ون من باب قد تنحرف فتك ةً ما يفيد قضايا اعديّ وإنّ  ،ةً برهانيّ  ةً علميّ  منفعةً 

                                                        

 .255، ص 5املصدر السابق، ج  (1)
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 .(1)األغلب
ح ابن إْذ يرصّ  ؛اتيف الطبيعيّ  خرب املعصوم داخٌل  وٰهذا الالكم يعن أنّ 

 إذا اكن إاّل  ةً برهانيّ  ةً علميّ  ات منفعةً القياس ال ينفع يف الطبيعيّ  تيمية بأنّ 
ة القضايا الطبيعيّ  ألنّ  ؛غريٌب  ماته من خرب املعصوم، وٰهذا يشءٌ بعض مقدّ 

ولٰكن ال تعتمد ىلع  ،وصحيحةٌ  ةٌ ها برهانيّ الطبيعة مع أنّ  اليّت أثبتها علماء
 خرب املعصوم.
فقبل أن نعتمد ىلع اخلرب املعصوم جيب أن نُثبت  ،ات يف اإلهلٰيّ بل حَّت 

نعتمد عليه يف تفاصيل املباحث  ثمّ  ،بالعقل عصمَة الُمخرِب لٰهذا اخلرب أّواًل 
 ات ثانيًا.املتعلّقة باإلهلٰيّ 

ة العقلّية بما هو حرص األدلّ  ار الرتكزي املفرط ىلع انلّص من أبرز آثـ  4
 ما يف القرآن الكريم ة عقلّية إاّل ة، فال أدلّ جاء يف القرآن وانلصوص ادلينيّ 

إذ يمكن ؛ ادلينّ  من خارج انلّص  عقلّية   ه ال جيوز استعمال أدلّة  نّ إو ،فقط
ني: األوىل: أن تكون ة العقلّية املذكورة يف القرآن بنظرتأن ننظر إىل األدلّ 

من العقل السليم املطابق  بها لكونها نابعةً  اوموثوقً  ة معتربةً ٰهذه األدلّ 
 ةً عقليّ  ةً عتبارها ليس ذلاتها وال لكونها أدلّ ا نّ أواثلانية:  .للتفكري الصحيح

ة عتبارها ذلكرها يف القرآن الكريم وانلصوص ادلينيّ اما وإنّ  ،صحيحةً 
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ة العقلّية املذكورة ما ينظر إىل األدلّ الفكر السلّف إنّ  أنّ يف األخرى. وال إشاكل 
املعصوم من  يف انلّص  مذكورةٌ  ي بما أنّها أدلّةٌ أ ،انيةاثليف القرآن بانلظرة 

ٰهذه األدلّة العقلّية  بتبع ذكرها يف القرآن الكريم، ال أنّ  لها عصمةٌ ف إ؛اخلط
ذلا يقول  ؛عقلّية الصحيحةملوازين المع ابقها اطتبسبب  يف حّد ذاتها معتربةٌ 

 ابن تيمية:
يَع َما حُيْ » اِرُع َعلَيِْه يَنَْتِظُم مَجِ ِدلَِّة  ،َتاُج إىل ِعلِْمِه بِالَْعْقلِ َما َدلَّ الشَّ

َ
يَع اأْل ومََجِ

يِن َوَمَسائِِل الَْعَقائِدِ  ُصوِل ادلِّ
ُ
َة َما يَْذُكُرُه  ،َوالرَْبَاِهنِي َوأ بَْل قَْد تََدبَّْرت اَعمَّ

اَلئُِل الْ ا يِت  ةُ يَّ لِ قْ عَ لُْمتََفلِْسَفُة َوالُْمتَلَكَِّمُة َوادلَّ
ْ
نَِّة تَأ فَوََجْدت َداَلئَِل الِْكتَاِب َوالسُّ

اِفيَِة َعْن الَْكَدرِ  ْشيَاَء لَْم َيْهَتُدوا لََها ،خِبُاَلَصِتِه الصَّ
َ
يِت بِأ

ْ
َوحَتِْذُف َما َوَقَع  ،َوتَأ

بَُهاِت وَ  بَاِطيلِ ِمنُْهْم ِمْن الشُّ
َ
تَِها َواْضِطَرابَِها ،اأْل  .(1)«َمَع َكرْثَ

ٰهذا ال  ة يه أفضل األدلّة والرباهني، ولٰكنّ ة القرآنيّ األدلّ  أنّ يف  وال شّك 
 ؛يعن حرص ادليلل ىلع ما جاء به القرآن الكريم فقط كما فعل ابن تيمية

يف كتبه الكثري  ه هو نفسه لم يلزتم يف كتبه وآثاره بما ذكره هنا، فقد أوردألنّ 
من األدلّة العقلّية اليّت لم يرد ذكرها يف القرآن الكريم من امتناع ادلور 

 والتسلسل وغريها!
قد أمر بانلظر يف الكون يف العديد من اآليات  -تعاىل  -اهلل  أضف إىل أنّ 

                                                        

 .231 – 229، ص 19جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ال جيوز اخلروج عنها يف انلظر  مع ٰذلك لم حيّدد نلا طريقةً  ة، وهو القرآنيّ 
 معترب   عقيلٍّ   ديلل  ّي هو معرفة اليشء ىلع حقيقته، بأ املهمّ فالل، واالستد

ين ه ال بّد من مرااعة حال املخاَطبني من العرب اذّل حصل، والصحيح أيًضا أنّ 
 رون، فلم حيجز اخلطاب القرآينّ القرآن خياطبهم ابتداًء وكيف اكنوا يفكّ  اكن

جج ىلع دالئلها، وأمر بل أحال إيلها وعّول عليها، وأقام احل ،ىلع العقول
جيب السري عليها وال جيوز اخلروج  ولم حيّدد طريقةً  ،بانلظر يف الكون

 ة فيه دعوى حمضةٌ ة القرآنيّ ه ال جيوز اخلروج عن األدلّ عنها، وحني نزعم أنّ 
ختالفها عرشات اآليات الكريمة اليّت تأمر بانلظر وتدعو إىل إعمال العقول 

 .(1)رر واتلدبّ واتلفكّ 
بة ىلع تفضيل انلقل وترجيحه ىلع سائر املصادر من اآلثار املرتتّ  ـ 5

جيب ىلع اجلميع أن  إذاملعرفّية هو تقديم فهم السلف ىلع فهم اآلخرين، 
فهم السلف هو الفهم اخلالص  ألنّ  ؛جيعلوا فهمهم تابًعا لفهم السلف

 ة الطوائف مثل املنطقّينية، وأّما فهم بقيّ والصايف عن الكتاب والسنّ 
 االحنرافات!ومني فهو فهٌم خاطٌئ مشوٌب بالزوائد والفالسفة والعرفاء واملتلكّ 

يف  -تعاىل  -اهلل  اها ابن تيمية يه أنّ ومن اعتقادات السلف اليّت تبنّ 
 عن خلقه حيث يقول:  السماء مباينٌ 
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 لم يُنقل عن نبٍّ  - ة بظاهرهااذّلين ينفون الصفات اخلربيّ  - قول انلفاة نّ إ»
وكٰذلك  ،لقول أهل اإلثبات بل مجيع املنقول عن األنبياء موافٌق  ،نبياءمن األ

 ما لم ينقل عنهم إاّل  ،ة من الصحابة واتلابعني هلم بإحسان  خيار ٰهذه األمّ 
بانلقل عن السلف  وكتُب أهل اآلثار مملوءةٌ  يوافق قول أهل اإلثبات...

 واحدٌ  منهم حرٌف  د  ولم ينقل عن أح ،ة ملا يوافق قول أهل اإلثباتواألئمّ 
تها وأفضل قرونها ة وأئمّ فإذا اكن سلف األئمّ  ،يوافق قول انلفاة صحيحٌ 

ة  قول الكراميّ فكيف يقال: ليس ٰهذا إاّل  ،فقني ىلع قول أهل اإلثباتمتّ 
 .(1)«ة؟واحلنبليّ 

عتمدوا يف أحاديثهم ىلع االسلف الصالح قد  ومن املعلوم أنّ 
ٰهذه األحاديث  مع أنّ  ،ىلع جتسيم ابلاري  ةً ات اليّت تدّل رصاحاإلرسائيليّ 

 للّب القرآن وجوهره. خمالفةٌ 
 تباعه الرتاث العقدّي القّيم ألئّمة أهل ابليت أفلو راجع ابن تيمية و

ة، لعرفوا حقيقة األمر يف الصفات اإلهلٰيّ  ،ةيف اإلهلّٰيات واملعارف اتلوحيديّ 
قوا يف لكمات أمري ه ويلدقّ حوليتصفّ ف ،بني أيديهم (نهج ابلالغة)فٰهذا 

 .فوا ىلع جوهر احلقيقة يف صفاته تعاىليلتعرّ  ؛املؤمنني 
 اهلل وحده ال رشيك هل، األّول وأشهد أن ال إهٰل إاّل »:  ل اإلمام عيلٌّ وقي

                                                        

 .266، ص 6املصدر السابق، ج  (1)
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وال تعقد  ،قبله، واآلخر ال اغية هل، ال تقع األوهام هل ىلع صفة   ءال يش
اتلجزئة واتلبعيض، وال حتيط به األبصار  وال تناهل ،ة  القلوب منه ىلع كيفيّ 

 .(1)«والقلوب
ة اليّت تمأل صفحات ٰهذا املعارف اتلوحيديّ اللكمات ذات غريها من و

 الكتاب اجلليل.
السلف لم  ة أنّ حبجّ  ،السلفّية برفض علم املنطق وقوانينه تكوقد تمسّ 

 قال ابن تيمية:  أحٌد منهم، ولم يلتفت إيله ،بٰهذا العلم وايعتن
ة  هِ لَيَْس يِف الُْقُروِن اثلَّاَلثَِة ِمْن ٰهذِ » مَّ

ُ
ْخرَِجْت يِت الَّ  -اأْل

ُ
ة  أ مَّ

ُ
 يِهَ َخرْيُ أ

فَْضلَُها الُْقُروُن اثلَّاَلثَةُ 
َ
ُج َعلَيْهِ  - لِلنَّاِس َوأ ْو ُيَعرِّ

َ
 ،َمْن اَكَن يَلْتَِفُت إىل الَْمنِْطِق أ

ُهْم يِف حَتِْقيِق الُْعلُوِم َوكَ  نَّ
َ
وََهاَمَع أ

ْ
َحٌد َشأ

َ
اَكنُوا  ،َمالَِها بِالَْغايَِة اليّت اَل يُْدرُِك أ

ْعَمَق انلَّاِس ِعلًْما
َ
قَلَُّهْم تََكلًُّفا ،أ

َ
بَرَُّهْم قُلُوًبا ،َوأ

َ
  .(2)«َوأ

فلماذا  ،فإذا اكن السلف لم يلتفت إىل علم املنطق والقواعد املنطقّية
الشك  دّ وع ،وقياس اتلمثيلعتمد ابن تيمية يف كتبه ىلع قياس الشمول ا

يف كتابه هو  -تعاىل  -اهلل  ا أنزهليتاملراد من املزيان الّ  نّ زعم أو ،ل فطريًّااألوّ 
وهو قياس اتلمثيل؟!  ،واتلفريق بني املختلفني ،التسوية بني املتماثلني

                                                        

 .12، ص 1حممد عبده، رشح نهج ابلالغة، ج  (1)

 .23، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 للسلف الصالح؟! فةً ة ٰهذه خمالَ عتماد السلفّية للقوانني املنطقيّ اأوليس 
يف فطرة العباد، فالصحابة  ومركوزةٌ  ةٌ القواعد املنطقّية فطريّ  أنّ  إىل إضافةً 

روا ىلع أساس القواعد العقلّية املغروزة يف والسلف الصالح تكلّموا وتفكّ 
 وكٰذلك القرآن الكريم قد استخدم القواعد العقلّية يف آيات   ،فطرتهم
 .دة  متعدّ 

د املنطقّية ىلع اآليات ابن تيمية يطّبق القواع ستغراب أنّ ا يثري االوممّ 
من ٰهذه القواعد يف مواضع أخرى! فيطّبق قياس الطرد  أويتربّ  ،ةالقرآنيّ 

 والعكس ىلع آيات من القرآن ويقول:
وما أمر اهلل به من االعتبار يف كتابه يتناول قياس الطرد وقياس »

اكن من االعتبار أن  ،بني للرسل بتكذيبهما أهلك املكذّ ه لمّ نّ إف ،العكس
يق تكذيب الرسل حذًرا من فيتّ  ،من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم لم أنّ يع

بعهم ال ذب الرسل بل اتّ من لم يكّ  ويعلم أنّ  .وٰهذا قياس الطرد ،العقوبة
وهو املقصود من االعتبار  ،وٰهذا قياس العكس ،يصيبه ما أصاب ٰهؤالء

 ،نظريه ال ،املقصود ثبت يف الفرع عكس حكم األصل نّ إف ،بنيباملعذّ 
  قال تعاىل: .واالعتبار يكون بٰهذا وبٰهذا

ُ
ٌة أِل ويِل ﴿لََقْد اَكَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبَ

 
َ
﴿َقْد اَكَن لَُكْم آيٌَة يِف ِفئَتَنْيِ اتْلََقتَا ِفئٌَة ُتَقاتُِل يِف َسِبيِل اهلِل  وقال: ،(1)بْلَاِب﴾اأْل
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يَ 
ْ
ْخَرى اَكفَِرٌة يََرْوَنُهْم ِمثْلَيِْهْم َرأ

ُ
 الَْعنْيِ َواهلُل يَُؤيُِّد بِنَرْصِهِ َمْن يََشاُء إِنَّ يِف َوأ
 ِ   َك ٰذل

ُ
ًة أِل  لَِعرْبَ

َ
 .(2)«(1)﴾بَْصارِ ويِل اأْل

جند ابن  ،فمع مجود الفكر السلّف ىلع ظواهر القرآن ورفض اتلأويل
الطرد  ومحلها ىلع قيايس ،تيمية يف الوقت نفسه حياول تأويل اآليات املباركة

 يف مبناه. كٰذلك يعتقد ابن تيمية بأنّ  واضحٌ  ما ٰهذا إاّل تناقٌض و ،والعكس
ة من الصحابة ا أمجع عليه سلف األمّ ة األفالك واستدارتها ممّ كرويّ »

 وقد حىك إمجاعَ  ،الفلك مستديرٌ  يف أنّ  ال يعرف بينهم نزاعٌ  ،واتلابعني
اإلمام  -ي منهم أبو احلسني بن املناد ،واحد   علماء املسلمني ىلع ٰذلك غريُ 

 - محدأواكن من الطبقة اثلانية من أصحاب  ،ف  اذّلي هل أربعمئة مصنّ 
واآلثار بٰذلك  .ومنهم أبو الفرج بن اجلوزّي  ،بن حزم   د  ومنهم أبو حممّ 

ة... وقد قال ىلع ٰذلك الكتاب والسنّ  كما دّل  ،عن السلف ثابتةٌ  معروفةٌ 
 ِ ْمَس َوالَْقَمَر ُكٌّ يِف فَلَك  ي َخلََق اللَّيَْل َوانلَّ تعاىل: ﴿وَُهَو اذلَّ َهاَر َوالشَّ

ْن تُْدرَِك الَْقَمَر َواَل وقال تعاىل: ﴿اَل  ،(3)يَْسبَُحوَن﴾
َ
ْمُس يَنْبَيِغ لََها أ  اللَّيُْل  الشَّ

                                                        

 .13سورة آل عمران:  (1)

 .371الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .33سورة األنبياء:  (3)
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 . (2)«(1)َسابُِق انلََّهاِر َولُكٌّ يِف فَلَك  يَْسبَُحوَن﴾
ّف املعارص عبد العزيز بن بّد من اإلشارة إيله هو ما أفَت به السل ا الوممّ 

ة ىلع جريان الشمس وسكون يّ ة واحلسّ ة انلقليّ رسالة األدلّ )يف كتابه  باز  
من  ، فقد ذكر يف ٰهذا الكتاب أدلّةً (األرض وإماكن الصعود إىل الكواكب

من  ّك  اآليات والروايات ىلع سكون األرض وجريان الشمس! بل وأفَت بأنّ 
فإن ، يُستتاب ُمضلٌّ  ضالٌّ  شمس فهو اكفرٌ يعتقد حبركة األرض وسكون ال

اتاب وإاّل    . ُقتل اكفًرا مرتدًّ
قد أرساها اهلل باجلبال  ساكنةٌ  األرض قاّرةٌ  إنّ »يف فتواه: ابن باز  قال 

 ال جاريةٌ  الشمس ثابتةٌ  نّ إفمن زعم خالف ٰذلك وقال  ،وجعلها أوتاًدا هلا
ال ٰهذا القول فقد قال كفًرا فقد كّذب اهلل وكّذب كتابه الكريم، ولّك من ق

ولّك من  ،للرسول  للقرآن وتكذيٌب  هلل وتكذيٌب  ه تكذيٌب وضالاًل؛ ألنّ 
 ضالٌّ  فهو اكفرٌ  كّذب اهلل أو كّذب كتابه الكريم أو كّذب رسوهل األمني 

افإن تاب وإاّل  ،يستتاب مضلٌّ  ويكون ماهل فيئًا بليت مال  ، قُتل اكفًرا مرتدًّ
 .(3)« ىلع مثل ٰهذا أهل العلمكما نّص  ،املسلمني

                                                        

 .40سورة يس:  (1)

 .261و 260الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

رسالة األدلّة انلقلّية واحلّسّية ىلع جريان الشمس كون  ،د اهللبن باز ، عبد العزيز بن عبا (3)
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ه كّفر وضلّل نّ إا! فٰهذا قد قال شيًئا نُكرً  السلّف ابن باز   وال إشاكل يف أنّ 
وأفَت بقتلهم إن لم يرتاجعوا  ،األرض إنكاره حركةمجيع عقالء العالم بسبب 

وإقصاء  ،من نتائج الرتكزي املفرط ىلع انلقل وما ٰهذا إاّل واحدٌ  عن عقيدتهم!
 ة.من ساحة املعرفة ادلينيّ  العقل
ة للركون إىل انلّص وانلقل وإقصاء العقل عن ساحة من اآلثار السلبيّ ـ  6

 -تعاىل  -ة االعتماد ىلع األحاديث الّيت تنّص ىلع جتسيم اهلل املعرفة ادلينيّ 
بالشاّب األمرد! كما روى  -تعاىل  -تشّبه اهلل  وتشبيهه، فٰهذه انلصوص تارةً 

 : رأيت ريّب قال رسول اهلل »قال:  اس  عكرمة عن ابن عبّ  ٰذلك قتادة عن
  (1)«محراء ةٌ أمرد جعد قطط عليه حلّ  شاّب. 

نبيَّه جبنبه ىلع العرش! "لم يكن  -تعاىل  -أخرى تنّص ىلع إقعاد اهلل  وتارةً 
 اهلل   ويذكر فيه أنّ جيلس جملًسا إاّل  - إمام احلنابلة يف عرصه - الرببهارّي 
  .(2)«معه ىلع العرش ا دً يُقعد حممّ 

ومقتَض اجلمود ىلع ظواهر ٰهذه األحاديث وعدم تفسريها حبسب 
يف القول بـتجسيم اهلل  طب اتلورّ ة لفهم انلصوص، سبّ القواعد العقالئيّ 

                                                                                                                                  

 .23األرض وإماكن الصعود إىل الكواكب، ص 

  .44، ص 2طبقات احلنابلة، ج حمّمد بن حمّمد، ابن أيب يعّل، ( 1)

 .41، ص 2املصدر السابق، ج  (2)
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ة ىلع ٰذلك يف مبحث بعض الروايات ادلالّ  -إن شاء اهلل  -وسنذكر  تعاىل،
 (.هوتداعيات )آثار الرتكزي ىلع احلّس 

وٰذلك بدعوى فقدان  ،ةابلدهيّ  حاول ابن تيمية إنكار اجلهات السّت ـ  7
إنّا نّديع »القائل:  يذكر الكم الفخر الرازّي  إذ ،عليها والعقيلّ  ادليلل انلقيلّ 
من اجلهات السّت  عنه يف يشء   يف العالم، وال مباين   غري حالٍّ  وجود موجود  

العالم ال يقوم  اجلهات السّت يف القول بوجود نّ إ»اليّت للعالم"، فريده بقوهل: 
ا ال ديلل ٰهذا بعض انلاس ظنًّ  ، وإن اكن قد يظنّ والعقيلٌّ  رشيعٌّ  عليه ديلٌل 

العالم ليس هل  ة العقلّية أنّ من انلاس باألدلّة الرشعيّ  عليه، بل املعلوم لكثري  
 .(1)«والسفل العلوّ  :، بل هل جهتانسّت جهات  

يمية حول نف اجلهات السّت وحرصها وما يمكن مالحظته يف قول ابن ت
 والسفل: يف جهيت العلوّ 

ات حنتاج  ابلدهيّ من األمور حَّت  ّك أمر   نا يفّن ابن تيمية يزعم أنّ أأ ـ 
يثبت وجود  رشيعٍّ  ؛ ذلا فهو ينكر احلصول ىلع ديلل  فيها إىل ادليلل الرشيعّ 
 اجلهات السّت للعالم!

ىلع  يمية يه تقديم ادليلل الرشيعّ بعة عند ابن تالطريقة املتّ  نّ أ ب ـ 
وتابٌع  متأّخٌر عن ادليلل الرشيعّ  ادليلل العقيلّ  نّ أ؛ وغرضه هو ادليلل العقيلّ 
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؛ وقيمته املعرفّية دائًما يف إطار ادليلل الرشيعّ  ّية ادليلل العقيلّ حجّ  هل، وأنّ 
لغرض  وموافقته هل ،لدليلل الرشيعّ  ه: ينبيغ مطابقة ادليلل العقيلّ بمعىن أنّ 

ا مع املخالفة فال قيمة للعقل وال دليلله وإن اكن عتباره والوثوق به، وأمّ ا
 برهانًا قويًما.

 ثمّ  ،اًل ح قصده منه أوّ ويوّض  "العالمَ "ينبيغ ىلع ابن تيمية أن يعرِّف   ـجـ 
قة يف اعلم فإن اكن قصده من العالم هو املوجودات املتحقّ . حيّدد جهاته ثانًيا
سّت من  د وانلبات واحليوان واإلنسان، فٰهذه هلا جهاٌت الكون من اجلما

الفوقّية واتلحتّية وايلمني واليسار واألمام واخللف. وإن اكن مقصوده من 
واملقصود من ٰهذا  -حيتوي ىلع املوجودات ويشملها  يالعالم هو الواعء اذّل 

ختلو من  ا جسٌم والفالسماء واألرض أيًض  -وات واألرضاالواعء هو السم
 اجلهاّت السّت.

 ،يعك بظاهر القرآن كما يدّ مسّ اتلمنهجه  يّديع أنّ أليس ابن تيمية د ـ 
، قال تعاىل: ﴿ُثمَّ آَلتِيَنَُّهْم فٰهذا القرآن الكريم يرّصح يف آياته باجلهات السّت 

يْمانِِهْم َوَعْن َشمائِِلِهمْ 
َ
يْديِهْم َوِمْن َخلِْفِهْم َوَعْن أ

َ
 تعاىل: وقال ،(1)﴾ِمْن بنَْيِ أ

جْنيَل َومَ  قاُموا اتلَّْوراَة َواإْلِ
َ
ُهْم أ نَّ

َ
َكلُوا ِمْن فَْوقِِهْم ﴿َولَْو أ

َ
نِْزَل إيَِلِْهْم ِمْن َربِِّهْم أَل

ُ
ا أ
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رُْجِلِهم﴾
َ
ملاذا يعتقد ابن تيمية خالف ما يرّصح به  نإذ ،(1)َوِمْن حَتِْت أ

 القرآن الكريم؟!
 بّد من اإلشارة إىل نقطة   انلقل ال نتهاء من ذكر آثار الرتكزي ىلعوبعد اال

 ق بصورتني:تعليل احلكم منصوًصا يتحقّ  ابن تيمية يرى أنّ أّن ويه  مهّمة  
 .متعّدية   تعليل احلكم بعلّة   -ب   .قارصة   تعليل احلكم بعلّة   -أ

ومنع  هو قرص احلكم ىلع مورد انلّص  قارصة   فاملراد من تعليل احلكم بعّلة  
ل كما يعلّ  ،احلكم يثبت فيما سوى مورد انلّص  أنّ  الظانّ   يظنّ ٰلاّل  ؛اإلحلاق

تمنع دخول  ة  ويعلل حتريم ادلم بعلّ  ، فيهاتمنع دخول املذّك  ة  حتريم امليتة بعلّ 
نعام ل اختصاص اهلدي واألضحية باألويعلّ  ،العرق والريق وغريهما فيها

تمنع دخول  ة  لّ يف اخلمر بع ل وجوب احلدّ ويعلّ  ،تمنع دخول غريها فيها ة  بعلّ 
 يف األحاكم. وأمثال ٰذلك كثريةٌ  ،ادلم وامليتة فيها

يتناول بعض  هو تعليل احلكم بنصٍّ  متعّدية   واملراد بتعليل احلكم بعلّة  
ىلع  ى إىل سائر انلوع اذّلي دّل تتعدّ  ة  فيعلَّل ٰذلك احلكم بعلّ  ،أنواع احلكم

ة القارصة اتلعليل بالعلّ  نّ يرّصح ابن تيمية بأ آخر، ثمّ  ثبوت احلكم فيه نصٌّ 
ما تنازعوا فيما إذا اكنت فاق الفقهاء، وإنّ باتّ  جائزٌ  - إذا اكنت منصوصةً  -

 وهو مذهب مالك   ،، واألكرثون ىلع جواز ٰذلك وهو الصحيحالعلّة مستنبطةً 
                                                        

 .66سورة املائدة:  (1)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 310

ل بالعلل ه دائًما يعلّ نّ إف ،يف املنصوص عنه محد بن حنبل  أو والشافعّ 
 .(1)اب وغريه من أصحابهيب اخلّط وهو اختيار أ ،القارصة

وال جيوز اتلجّمد  ،ويرضب ابن تيمية مثااًل ملا يمكن تعميمه لسائر املوارد
ِحيِح ُسئَِل انلَِّبّ »عليه وهو:  ؟ َفَقاَل:   يِف الصَّ َرة  َوَقَعْت يِف َسْمن 

ْ
َعْن فَأ

لُْقوَها َوَما َحْولََها َوُكُوا َسْمنَُكمْ "
َ
مْجَعَ "أ

َ
نَّ ٰهذَ  ، َوَقْد أ

َ
ا احْلُْكَم الُْمْسِلُموَن ىلَعَ أ

 ِ َرِة وَٰذل
ْ
ا بِِتلَْك الَْفأ ْمِن. فَِلٰهذَ  َك لَيَْس خُمْتَصًّ يَّ السَّ

َ
ا َقاَل مَجَاِهرُي الُْعلََماِء: إنَّ أ

يِْت، َواَكلِْهرِّ  َرِة الّيت َتَقُع يِف الزَّ
ْ
ْدَهاِن اَكلَْفأ

َ
 اذّلي جَنَاَسة  َوَقَعْت يِف ُدْهن  ِمْن اأْل

ْمِن. َرِة اليّت َوَقَعْت يِف السَّ
ْ
ْمِن، فَُحْكُمَها ُحْكُم تِلَْك الَْفأ  َيَقُع يِف السَّ

َرة  َوَقَعْت يِف 
ْ
اِهِر: إنَّ ٰهذا احْلُْكَم اَل يَُكوُن إالَّ يِف فَأ ْهِل الظَّ

َ
َوَمْن َقاَل ِمْن أ

، َفإِنَّ انلَِّبَّ 
َ
ْخَطأ

َ
، َفَقْد أ ا لَْم خَيُصَّ  َسْمن  وَرِة، لِٰكْن لَمَّ  احْلُْكَم بِِتلَْك الصُّ

فََْت ِفيَها، َوااِلْسِتْفتَاُء إَذا َوَقَع َعْن قَ 
َ
،  ة  يَّ ِض اْستُْفيِتَ َعنَْها أ ْو َعْن نَْوع 

َ
ُمَعيَّنَة  أ

 ِ َجاَب الُْمْفيِت َعْن ٰذل
َ
ُه ِلَكْونِِه ُسئَِل َعنُْه، اَل اِلْخِتَصاِصِه بِاحْلُْكِم. َك فَأ  َخصَّ

؟َوِمثُْل ٰهذَ  َخٌة خِبَلُوق  ْحَرَم بِالُْعْمَرِة، وََعلَيِْه ُجبٌَّة ُمَضمَّ
َ
ُه ُسئَِل َعْن رَُجل  أ

نَّ
َ
 ا أ

َواْصَنْع يِف ُعْمَرتِك َما ُكنْت  ،انِْزْع َعنْك اجْلُبََّة َواْغِسْل َعنْك اخْلَلُوَق "َفَقاَل: 
َك  َجابَُه َعْن اجْلُبَّةِ "تَْصنَُع يِف َحجِّ

َ
ْو حَنُْوُه اَكَن احْلُْكُم . فَأ

َ
، َولَْو اَكَن َعلَيِْه قَِميٌص أ

 ِ مْجَاِع. َك َكٰذل  بِاإْلِ
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نَّ الشارَع قََصَد خَتِْصيَص احْلُْكِم بَِمْورِِد انلَّصِّ َمَنْعَنا الِْقيَاَس، 
َ
َوإِْن َعِلْمَنا أ

نَّ 
َ
نَّ احْلَجَّ ُخصَّ بِِه الَْكْعبَُة، َوأ

َ
نَُّه َعِلْمنَا أ

َ
يَاَم الَْفْرَض ُخصَّ بِِه َشْهُر َكَما أ  الصِّ

لََواِت  نَّ الَْمْفُروَض ِمْن الصَّ
َ
نَّ ااِلْسِتْقبَاَل ُخصَّ بِِه ِجَهُة الَْكْعبَِة، َوأ

َ
َرَمَضاَن، َوأ

ْن نَِقيَس ىلَعَ الَْمنُْصوِص َغرْيَُه. 
َ
ُخصَّ بِِه اخْلَْمُس، َوحَنُْو ٰذلك فَإِنَُّه َيْمَتِنُع ُهنَا أ

ْو َوإِذَ 
َ
ْو َزَمانًا لِلِْعبَاَدِة َكَتْعِينِي الَْكْعبَِة وََشْهِر َرَمَضاَن، أ

َ
اِرُع َماَكنًا أ َ الشَّ ا َعنيَّ

ُجوِد،  ُكوِع َوالسُّ اَلِة َوالرُّ ْفَعاِل، َكتَْعِينِي الِْقَراَءِة يِف الصَّ
َ
قَْواِل َواأْل

َ
َ َبْعَض اأْل َعنيَّ

مِّ 
ُ
ْهِل  بَْل َوَتْعِينُي اتلَّْكِبرِي َوأ

َ
الُْقْرآِن، َفإحِْلَاُق َغرْيِ الَْمنُْصوِص بِِه يُْشِبُه َحاَل أ

 ِ ْشُهر  ِمْن ايْلََمِن اذلَّ
َ
ْرَبَعُة أ

َ
ْشُهِر احْلُُرِم، َوَقالُوا: الَْمْقُصوُد أ

َ
َ اأْل ْسَقُطوا َتَعنيُّ

َ
يَن أ

َما النَِّسُء ِزَياَدٌة يِف الُْكفْ  نَِة، َفَقاَل َتَعاىَل: ﴿إِنَّ ِ السَّ يَن َكَفُروا ِر يَُضلُّ بِِه اذلَّ
َم اهلُل﴾ َة َما َحرَّ ُمونَُه اَعًما يِلَُواِطئُوا ِعدَّ لُّونَُه اَعًما َوحُيَرِّ  .(2)«(1)حُيِ

 ،تنيعياته ىلع ركزيتني أساسيّ واعتمد ابن تيمية يف إثبات مطابله ومدّ 
 ح بأنّ ه يرصّ نّ إة، فوهما الفطرة السليمة وانلقل والسمع من الكتاب والسنّ 

ومبىن السمع ىلع تصديق األنبياء  ،ة الفطرة وسالمتهامبىن العقل ىلع صحّ 
مقصوده من  ما فيها أنّ  ئ. وال خيىف ملن يراجع آثار ابن تيمية ويستقر

الفطرة يه العقل اجلسمايّن أو قياس األوىل أو قياس اتلمثيل وقياس الغائب 
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ة بظواهر الكتاب والسنّ  كمقصوده من السمع هو اتلمسّ  ىلع الشاهد، وأنّ 
 .(1)وجماز   وتأويل   من دون أّي تفسري  

ابن تيمية يرّد ىلع نفسه يف االعتماد املحض ىلع  ومن امللفت للنظر أنّ 
ليس فيها  حمضةٌ  فٰهذه العلوم عقلّيةٌ  ،األمر كٰذلك فهب أنّ »انلقل ويقول: 

بل وال  ،ح بانلقلفال جيوز أن تصحّ  ،د العقلبمجرّ  مٌ ما تعلّ وإنّ  ،لقائل   تقليدٌ 
املعقول الرصيح ىلع بطالن ابلاطل  فإذا دّل  ،د باملعقول املجرّ م فيها إاّل يتلكّ 

بل عن  ،ن جيب تصديقهعمّ  ها مأخوذةٌ عوا أنّ أهلها لم يدّ  نّ إمنها لم جيز رّده ف
  .(2)«فيجب اتلحاكم فيها إىل موجب العقل الرصيح ،حمض   عقل  
لة تقديم انلقل ىلع العقل ما أقل مسسنبحث يف حبث تعارض العقل وانلو
 ب عليها من املحاذير واآلثار الفاسدة. يرتتّ 

 دور الخبر الواحد في بناء العقيدة ـ 2

يستلزم نواًع من عقد القلب واالطمئنان  د بيشء  اقتعاال أنّ يف  ال شّك 
اكلربهان  ،وقويم   رصني   وايلقني به، وٰهذا يوجب أن تبىن العقيدة ىلع أساس  

العقيدة املعتمدة  وأنّ  ،شيئًا الظّن ال يغن من احلّق  الصحيح. كما أنّ  يلّ العق
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 .معرفّيةٌ  ىلع الظّن واتلخّرص ليست هلا قيمةٌ 
 الظّن ال يفيد إاّل  واحدٌ  اخلرب الواحد بما هو خربٌ  فال خيىف ىلع اخلبري أنّ 

ألحاكم ّية اخلرب الواحد يف اولٰهذا فقد قام الفقهاء بإثبات حجّ  ؛دون ايلقني
وال  ،فيها ومتعّذرٌ  احلصول ىلع القطع والعلم متعّسٌ  نّ أل ؛ةة الرشعيّ الفرعيّ 
ة خيتلف عن جمال العقيدة جمال العمل يف األحاكم الرشعيّ  أنّ يف إشاكل 

 ة تلكون معّذرةً يف العمل باتللكيف نبحث عن احلجّ  ناألنّ  ؛واالعتقادات
وذلا  ؛ىلع ما تعتقد به قد القلبفيه، ولٰكن يف العقيدة اليّت يه ع ومنّجزةً 

 .وقويم   مرصوص   جيب بناء العقيدة وتشييدها ىلع بنيان  
يف  وإن اكن هنالك بعض املدارس الّيت تعتمد ىلع اخلرب الواحد الظّنّ 

 ّك ها حتكم بأخذ فإنّ  ،تأصيل األصول العقديّة والفكرّية، اكملدرسة السلفّية
أكان متواتًرا أم  واعتقاد موجبه، سواءٌ يف العقائد،  صّح عن انلّب  حديث  
وجب القطع به واعتقاده والعمل به،  إذ إّن ّك ما صّح عن انلّب  ؛آحاًدا
أكان ٰذلك يف االعتقادات أم  أوصل إىل درجة اتلواتر أم لم يصل، وسواءٌ  سواءٌ 

 .(1)ةات، أي: املسائل واألحاكم الفقهيّ فيما يسّم بالعمليّ 
دور اخلرب الواحد يف  خمترص   حث يف ٰهذا املجال بشك  فاحلرّي بنا أن نب

 ته يف املنظومة املعرفّية السلفّية. يّ وماكنته ومدى حجّ  ،ةاملعتقدات ادلينيّ 

                                                        

 .187سبحاين، جعفر، رسائل أصويّلٌة، ص  (1)
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 تلان: أهناك مسو
ونقصد بانلقل  ؟اعمٍّ  ما هو دور انلقل وانلّص يف بناء العقيدة بشك   األوىل:

 .ض واملتواترمن اخلرب الواحد واملستفي ما هو أعمّ  وانلّص 
فما هو دور اخلرب الواحد  ،للنقل دوًرا يف بناء العقيدة لو سلّمنا أنّ  اثلانية:

عتماد ىلع أخبار اآلحاد يف بناء يف بناء العقيدة وتأصيلها؟ وهل جيوز اال
هل يمكن أن تؤخذ العقيدة عن اخلرب  العقيدة وتنظيمها وتشييدها أم ال؟ ثمّ 

 ة؟ ه يف املعتقدات ادلينيّ ّيتالواحد أم ال؟ وما مدى حجّ 
يف  حموريٌّ  انلقل وانلّص هل دوٌر مفصيلٌّ  ا يف األحباث السابقة أنّ كما بيّنّ 

؛ املنظومة العقديّة السلفّية، ومجيع مصادر املعرفة تدور حول رىح انلقل
املزية اليّت تمزّيهم عن املبتدعة هو العقل، بمعىن  وذٰللك يعتقد السلفّية بأنّ 

املعقول وجعلوا انلقل واملأثور تبًعا العقل و دينهم ىلع أّسسواع أهل ابلد أنّ 
هو انلقل فقد قالوا أّن األصل  واجلماعةوأما أهل السنة  ،عقولعقل وامللل

ولو اكن أساس ادلين ىلع املعقول الستغىن اخللق عن  وانلّص، والعقل تبٌع هل،
وانليه ولقال من الويح وعن األنبياء صلوات اهلل عليهم وبلطل معىن األمر 

ز للمؤمنني أن  جيوّ لو اكن ادلين بن ىلع املعقول وجب أاّل أيًضا و، شاء ما شاء
ة ما رنا اعمّ إذا تدبّ حنن  :السلفّية يقولون . ولٰكنّ  يعقلواا حَّت يقبلوا شيئً 

 ،وما تعّبد انلاس به من اعتقادهم ،جاء يف أمر ادلين من ذكر صفات اهلل 
ونقلوه عن سلفهم إىل أن  ،سلمني وتداولوه بينهموكٰذلك ما ظهر بني امل
من ذكر عذاب القرب وسؤال امللكني واحلوض  ،أسندوه إىل رسول اهلل 
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 أمورٌ  ،ة وصفات انلار وختليد الفريقني فيهماواملزيان والرصاط وصفات اجلنّ 
فإذا سمعنا  .ما ورد األمر بقبوهلا واإليمان بهاوإنّ  ،ال ندرك حقائقها بعقونلا

ومنه  ،احلمد يف ٰذلك والشكر فللها من أمور ادلين وعقلناه وفهمناه يئً ش
قنا ولم تبلغه عقونلا آمّنا به وصدّ  ،وما لم يمكنا إدراكه وفهمه ،اتلوفيق

واكتفينا يف ٰذلك بعلمه  ،ته وقدرتهربوبيّ  قِِبلِ ٰهذا من  واعتقدنا أنّ 
َ وَ ﴿يف مثل ٰهذا  -تعاىل  -وقال  ،ومشيئته  سْ ي

َ
ُ أ  نْ مِ  وحُ الرُّ  لِ قُ  وِح الرُّ  ِن عَ  َك ونَ ل

 
َ
 مَ  وَ يبِّ رَ  رِ مْ أ

ُ
 إِ  مِ لْ عِ الْ  نَ مِ  مْ يتُ وتِ ا أ

 ونَ يطُ  حُيِ اَل وَ ﴿ :وقال اهلل تعاىل ،(1)﴾ياًل لِ  قَ الَّ
 ِ  إِ  هِ مِ لْ عِ  نْ مِ  ء  يَشْ ب

(2)﴾اءَ ا شَ مَ  بِ الَّ

(3). 

 ،قلالعأساس ىلع مبنت  ادلين  حياول السلفّية الرّد ىلع َمن يعتقد بأنّ  ثمّ 
  وقد

ُ
 ،خيالف عقلك -تعاىل  -من اهلل  نا إذا أتاك أمرٌ رِب أخْ باعه: مرنا باتّ أ
هما تأخذ باذّلي تعقل أو باذّلي تؤمر؟ فإن قال باذّلي أعقل فقد أخطأ فبأيّ 

وإن قال إنما آخذ باذّلي جاء من عند اهلل فقد ترك  ،وترك سبيل اإلسالم
وما لم نعقله قبلناه  ،اا وتصديقً مانً ما علينا أن نقبل ما عقلناه إيوإنّ  ،قوهل

                                                        

 .85سورة اإلرساء:  (1)

 .255سورة ابلقرة:  (2)

فصوٌل من كتاب االنتصار ، اتلمييّم، أبو املظّفر منصور بن حمّمد بن عبد اجلّبار بن أمحد( 3)
 .82ـ  81، ص 1، ج ألصحاب احلديث
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اإلسالم  إنّ   :ةوٰهذا معىن قول القائل من أهل السنّ  ،ا واستسالًماتسليمً 
 بالتسليمعرب إاّل ال تُ  قنطرةٌ 

(1).  
 ويمكن مالحظة بعض األمور ىلع ٰهذا الالكم ويه:

 يئّ ناك الفكر السلّف بادليلل العقيّل املؤلّف من القياس االستث: يتمسّ ّواًل أ
لو اكن أساس » ذا ابليان:، بهٰ ادلين يبتىن ىلع العقلّن بأىلع القائلني  لردّ ل

وبلطل معىن  ،ادلين ىلع املعقول الستغىن اخللق عن الويح وعن األنبياء 
لو اكن ادلين بن ىلع املعقول أيًضا و .ولقال من شاء ما شاء ،األمر وانليه

 .(2)« يعقلواا حَّت ئً يقبلوا شيال  جيوز للمؤمني أن وجب أاّل 
 ؛وهو غري تامّ  ،وضعٌف  وفيه خلٌل  ،استثنايئٌّ  ذا الربهان العقيّل قياٌس هٰ  

واجلزاء يف ٰهذا  وبني اتلايل ،بني املقّدم أو الرشط ألنّه ال توجد هناك مالزمةٌ 
 ،وهو إثبات أصل ادلين وانلبّوة ،ّن أساس ادلين بُن ىلع املعقولإادليلل، إْذ 
ك ال يستغن انلاس عن الويح وعن األنبياء يف تفاصيل ادلين ولٰكن مع ٰذل

ة كمالاكت األحاكم الرشعيّ  ،وجزئّياته اليّت يقرص العقل عن إدراكها
عن  واعجزٌ  وكتفاصيل الربزخ واملعاد ومراحلها، فالعقل قارصٌ  ،ومناطاتها

وأسباب سعادته يف ادلنيا واآلخرة،  ،من مصاحله ومنافعه إدراك كثري  

                                                        

 ( املصدر السابق.1)

 .املصدر السابق (2)
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 كوناج إىل ادلين والويح واألنبياء يف ٰهذه األمور املهّمة، فال منافاة بني فيحت
 وبني احتياج انلاس إىل الويح ،أساس ادلين وأصله مبنٌّ ىلع العقل واملعقول

 .وادلين واألنبياء 
ا: يستفس الفكر السلّف عن اذّلي يرّجح العقل ىلع انلقل بقوهلم: ثانيً 

هما تأخذ باذّلي فبأيّ  ،خيالف عقلك -تعاىل  -من اهلل  نا إذا أتاك أمرٌ رْ ـِ أخب»
 ،ر؟ فإن قال باذّلي أعقل فقد أخطأ وترك سبيل اإلسالمؤمَ تعقل أو باذّلي تُ 

 . (1)«ما آخذ باذّلي جاء من عند اهلل فقد ترك قوهلوإن قال إنّ 
فٰهذا الالكم حيتاج إىل إيضاح املقصود من "العقل" اذّلي خيالفه أمر اهلل 

اىل؟ فإن اكن املقصود من العقل هو حكم العقل الرصيح والصحيح اذّلي ال تع
، فٰهذا العقل القطّع ال خيالف أمَر اهلل القطّع وال خيالفه أمُر يشّق هل غبارٌ 

 انلقل الصحيح هنا حّجةٌ  كما أنّ  باطنةٌ  إْذ العقل هنا حّجةٌ  ؛اهلل تعاىل
اكن املقصود من العقل هو احلكم  ، فال تنايف بني احلّجتني، وأّما إذاظاهرةٌ 
فال يقوى العقل بٰهذا  ،واكن انلقل قطعيًّا يقينيًّا ،قطّع للعقلالأو غري  الظّنّ 

م حكُم انلقل الصحيح القطّع ىلع حكم  ،املعىن أمام انلقل الصحيح وُيقدَّ
ا وصحيًحا، كما أّن انلقل ال فليس مطلق أحاكم العقل قطعيًّ  ؛العقل الظّنّ 

من إحراز القطعّية وايلقني والصّحة من  ، بل ال بدّ مطلق   د عليه بشك  يُعتمَ 

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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 اجلانبني يف ضوء املوازين واملعايري املمّهدة لٰهذا األمر. 
يف إثبات أصل انلبّوة  امهمًّ  العقل دورً ل ال خيىف ىلع ابلاحث اخلبري أنّ  ثمّ 
عقل اذّلي ، فهل ٰهذا العظم األ بّ انلّية الكتاب الكريم وعصمة وحجّ 

أو خيالفه أمُر اهلل؟! حاشا  -تعاىل  -يُثبت ٰهذه األصول اللكّّية خيالف أمر اهلل 
 .والّك 
القرآن الكريم ومن خالل آياته قد حّث ىلع اتلعّقل واتلدبّر  نّ إ ثمّ 

ّية العقل واعتباره عند ىلع حجّ  ه يدّل فإنّ  وٰهذا إن دلَّ ىلع يشء   ،واتلفّكر
 الشارع. 
ك خبرب ار السلّف يعتقد أّن اتلفريق واتلفصيل بني اتلمسّ أّن اتليّ  بيد

، فكما جيوز ومردودٌ  باطٌل  وتفصيٌل  الواحد يف األحاكم والعقائد، تفريٌق 
ستنباط األحاكم والفروع، فكٰذلك جيوز ااالعتماد ىلع اخلرب الواحد يف 

العقيدة يف تفاصيل  ، سواءٌ مطلق   الركون إيله يف بناء العقيدة وتأصيلها بشك  
 تها أو أصول العقيدة وأّمهاتها.اوجزئيّ 

ك خبرب الواحد يف ة حول عدم اتلفريق بني اتلمسّ اجلوزيّ  وذلا قال ابن قّيم  
 ها لم تزل حتتجّ فإنّ  ،ةبإمجاع األمّ  وٰهذا اتلفريق باطٌل » األحاكم والعقائد:

ها يف ب "العقيدة" كما حتتجّ  يعن، اتات العلميّ بٰهذه األحاديث يف اخلربيّ 
ه ن اخلرب عن اهلل بأنّ ة تتضمّ وال سّيما واألحاكم العمليّ  ،اتات العمليّ الطلبيّ 

ولم  ،إىل أسمائه وصفاته فرشعه ودينه راجعٌ  ،اع كذا وأوجبه ورضيه دينً رشّ 
ون بٰهذه ة حيتجّ تزل الصحابة واتلابعون وتابعوهم وأهل احلديث والسنّ 
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 ولم ينقل عن أحد   ،واألحاكم األخبار يف مسائل الصفات والقدر واألسماء
ز االحتجاج بها يف مسائل األحاكم دون األخبار عن اهلل ه جوّ ة أنّ منهم ابلتّ 

سلفهم بعض  ،فأين سلف املفرقني بني ابلابني؟ نعم ،وأسمائه وصفاته
بل  ،مني اذّلين ال عناية هلم بما جاء عن اهلل ورسوهل وأصحابهري املتلكّ متأخّ 
ة وأقوال هتداء يف ٰهذا ابلاب بالكتاب والسنّ ون القلوب عن االيصدّ 

فهم اذّلين يعرف  ،فنيمني وقواعد املتلكّ وحييلون ىلع آراء املتلكّ  ،الصحابة
وال حيفظ ما  ،عوا اإلمجاع ىلع ٰهذا اتلفريقعنهم اتلفريق بني األمرين... وادّ 

من الصحابة  وال عن أحد   ،ة املسلمنيمن أئمّ   عن إمام  جعلوه إمجااًع 
 ،بني ما جيوز إثباته خبرب الواحد من ادلين صحيح   تلابعني... فنطابلهم بفرق  وا

... كقول  بداعوى باطلة   إاّل وال جيدون إىل الفرق سبياًل  ،وما ال جيوز
" ةات يه املسائل العمليّ ات والفروعيّ ات يه املسائل العلميّ األصويلّ "بعضهم: 

 .(1)«اأيًض  باطٌل  وٰهذا تفريٌق 
بني األحاكم الفرعّية الرشعّية وبني أصول  افارقً  اناك فرقً ال خيىف أّن ه

العقائد، وباتلايّل فإّن املوقف من اخلرب الواحد يف املجالني خمتلٌف، وسنشري 
 إيله فيما يأيّت:

                                                        

، ابن قيّم  اجلوزّية،( 1)   1خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج  حمّمد بن أيب بكر 
 .594و 590ص 
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 ك خبرب اآلحاد يف بناء العقيدةأدّلة القائلني بلزوم التمّس

ك اتلمسّ  -وم بل لز -ينبيغ هنا أن نستعرض أدلّة السلفّية حول جواز 
خبرب الواحد يف إثبات العقائد وما يرتبط بموضوع اإليمان باهلل وايلوم اآلخر 

 ة:وانلبوّ 
 بعنوان كتابًا مستقالًّ  ة نارص ادلين األبلاينّ فلقد أفرد حمّدث الوهابيّ 

إلثبات  دةً متعدّ  ةً نقليّ  بنفسه يف العقائد واألحاكم" وأقام أدلّةً  ةٌ احلديث حجّ "
 الواحد يف بناء العقيدة، نستعرض شطًرا منها يف ٰهذا املجال: ك خبرباتلمسّ 
ك اليّت يلزم اتلمسّ  ةواحلديثيّ ة من انلصوص القرآنيّ  هنالك مجلةٌ ـ 1

يف  سواءٌ  ،ةة انلبويّ باع السنّ تّ او ،طالقها األخذ بأخبار اآلحادإها وبعموميّ 
ة قوهل تعاىل: انلصوص القرآنيّ  منف ،ة أو يف األصول العقديّةاألحاكم الفرعيّ 

ِ  نَ ا اكَ مَ ﴿وَ    وهُلُ سُ رَ وَ   اهللُ ََض ا قَ ذَ إِ  ة  نَ مِ ؤْ  مُ اَل وَ  ن  مِ ؤْ مُ ل
َ
 مْ أ

َ
َ  ونَ كُ يَ  نْ ًرا أ  ةُ رَيَ اخلِْ  مُ هُ ل

  نْ مِ 
َ
يف  باعه ىلع وجوب طاعته واتّ  ية يدّل اآليف  "أمًرا" :قوهلو ،(1)﴾مْ هِ رِ مْ أ

)ما(  فإنّ  (2)﴾وهُ ذُ خُ فَ  وُل سُ الرَّ  مُ ـاكُ ا آتَ مَ ﴿وَ  :قوهل تعاىليف و. العقائد واألحاكم
 .من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلومٌ 

من  ا يف ّك يشء   اعمًّ بااًع تّ ا  باع انلبّ تّ اتدعو إىل  يتحاديث الّ األومن 
                                                        

 .36األحزاب:  سورة( 1)

 .7سورة احلرش: (  2)
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يت يدخلون أمّ  ّك »قال:  رسول اهلل  أمور ادلين، ما ورد عن أيب هريرة أنّ 
قال: من أطاعن دخل اجلنة ومن عصاين  قالوا: ومن يأىب؟ . من أىبة إاّل اجلنّ 

فجملة "من أطاعن" و"من عصاين" تشمل بإطالقها ىلع األحاكم . «فقد أىب
 والعقائد مًعا.

 :ٰهذا الالكم يرد عليه ما ييل خيىف أنّ  وال
ة اخلرب الواحد يف يّ طالق ٰهذا اخلرب الواحد ىلع حجّ إك بلتمسّ ل نّ أاًل: وّ أ

 . طٌل وبا واضحٌ  االعتقادات دورٌ 
ّية وحجّ   بإثبات نبّوة انلبّ  نيٌ ك باخلرب الواحد رهاتلمسّ  نّ أثانًيا: 

إثبات  ة الكمه، ولٰكنّ يّ وإثبات ٰذلك مبنٌّ ىلع قبول قول القرآن وحجّ  ،الكمه
 ه معجزةٌ ىلع أنّ  ّية القرآن واعتباره يتّم عن طريق العقل وادليلل العقيلّ حجّ 

 ّيته من العقل.ما يأخذ حجّ اخلرب الواحد إنّ ك باتلمسّ  نمن قبل اهلل تعاىل. إذ
ف ىلع طالق الالكم يتوقّ إك باتلمسّ  ثاثلًا: ُذكر يف علم األصول أنّ 

 : منها أن يكون املتلكّم يف مقام بيان املقصود وال يكون هنالك صارٌف رشوط  
م ل  انلبّ  أنّ طالق، بينما يف ٰهذا احلديث جند ك باإلمن اتلمسّ  ومانعٌ 
حَّت نأخذ  ،ّية اخلرب الواحد ودوره يف بناء العقيدةم بيان حجّ يف مقا يكن

وليس  ،ة هل يف مقام بيان أصل اإلطاعة واتلبعيّ  اكنبل  ،طالق الكمهإب
 ة ٰهذه اإلطاعة وطريق حصوهلا.بصدد بيان كيفيّ 

ة اخلرب يّ ثبات حجّ إلطالق احلديث إك بمن اتلمسّ  اعقليًّ  اهناك مانعً  نّ إ ثمّ 
ويف أصول  ،اخلرب الواحد يفيد الظنّ  وهو أنّ  ،بات العقيدةالواحد يف إث
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العقائد حنتاج إىل القطع وايلقني واالطمئنان، فاخلرب الواحد ال جيدي يف 
 إىل مشلكة ادلور املمتنع.  إضافةً  ،االعتقادات نفًعا

ِ  نَ ا اكَ مَ ﴿وَ قوهل تعاىل: رابًعا: بالنسبة إىل    اهللُ ََض ا قَ ذَ إِ  ة  نَ مِ ؤْ  مُ اَل وَ  ن  مِ ؤْ مُ ل
  وهُلُ سُ رَ وَ 

َ
 مْ أ

َ
َ  ونَ كُ يَ  نْ ًرا أ   نْ مِ  ةُ رَيَ اخلِْ  مُ هُ ل

َ
ينبيغ أن نلتفت  نقطةٌ هناك ف، ﴾مْ هِ رِ مْ أ

حني خطبها رسول  يف زينب بنت جحش   ذه اآليةهٰ أّن شأن نزول ويه  إيلها
ال ترتبط فاآلية  ؛(1)فامتنعت ثّم أجابت  ،واله زيد بن حارثةمل  اهلل
 .مور العقديّةباأل

ا سبق ىلع وجوب األخذ خبرب يف ادلاللة ممّ  أخرى أخّص  ةً هناك أدلّ  نّ أـ 2
 ويه: ،الواحد يف العقيدة

َوَما اَكَن الُْمْؤِمنُوَن يِلَنِْفُروا اَكفًَّة فَلَْوال َنَفَر ِمْن ﴿ قوهل تعاىل: ل:ادليلل األوّ »
يِن  ُهوا يِف ادلِّ َويِلُنِْذُروا َقْوَمُهْم إَِذا رََجُعوا إِيَلِْهْم  ُكِّ فِْرقَة  ِمنُْهْم َطائَِفٌة يِلَتََفقَّ

 .(2)﴾لََعلَُّهْم حَيَْذُرونَ 
منهم إىل  املؤمنني ىلع أن ينفر طائفةٌ  -تبارك وتعاىل  -اهلل  ّض فقد ح

 ال خيتّص  ٰذلك أنّ  وال شّك  ،هوا فيهيلتعلموا منه دينهم ويتفقّ   انلبّ 
 م بما هو األهمّ ملقطوع به أن يبدأ املعلّ ، بل اهو أعمّ  ماإنّ و ،بالفروع واألحاكم

                                                        

، إسماعيل بن عمر، تفسري القرآن العظيم، ج (  1)  .375، ص 6ابن كثري 

 .122ة اتلوبة: سور (2)
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ومن  ؛من األحاكم العقائد أهمّ  ا ال ريب فيه أنّ وممّ  ،امً ا وتعلّ تعليمً  فاألهمّ 
العقائد ال تثبت حبديث اآلحاد فيبطل ٰذلك  أجل ٰذلك زعم الزاعمون أنّ 

م فيها الطائفة ىلع اتلعلّ  حّض  اكم اهلل  فإنّ  ؛عليهم ٰهذه اآلية الكريمة
 ،هم ىلع أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إيلهمحّض فقد  ،اوأحاكمً  ه عقيدةً فقّ واتل

بما تعلموه من العقائد واألحاكم و"الطائفة" يف لغة العرب تقع ىلع الواحد فما 
تعاىل  -اهلل  ا ملا حّض وحكمً  احلجة تقوم حبديث اآلحاد عقيدةً  فوق. فلوال أنّ 

 ﴾لََعلَُّهْم حَيَْذُرونَ ﴿ ٰذلك بقوهل: الًّ ا معلا اعمًّ الطائفة ىلع اتلبليغ حضًّ  -
ة يف آياته الرشعيّ  ه كقوهل فإنّ  ،العلم حيصل بإنذار الطائفة الرصيح يف أنّ 

ُرونَ ﴿ والكونّية:  ،﴾لََعلَُّهْم َيْهتَُدونَ ﴿و ﴾ونَ لُ قِ عْ يَ  مْ هُ لَّ عَ لَ و﴿ ﴾لََعلَُّهْم َيتََفكَّ
 .(1)«اوأحاكمً  غ عقيدةً يف اتلبلي ةٌ خرب اآلحاد حجّ  يف أنّ  فاآلية نصٌّ 

لفظ "الطائفة" يف لغة العرب تقع ىلع  من أنّ  عيه األبلاينّ وأّما ما يدّ 
ة يف أّن معىن الطائفة يف لغة العرب ه القواميس اللغويّ الواحد فما فوق، فرتدّ 

 :ه( 395)ت  ، قال ابن فارس  خاصٍّ  ليس حمدوًدا بعدد  
ائَِفُة ِمَن انلَّاِس َفكَ » ا الطَّ مَّ

َ
ِء. َواَل فَأ ْ ْو بِاليشَّ

َ
نََّها مَجَاَعٌة تُِطيُف بِالَْواِحِد أ

َ
أ

يَن َيُقولُوَن ِفيَها  ِ نَّ الُْفَقَهاَء َوالُْمَفسِّ
َ
، إاِلَّ أ َها بَِعَدد  َمْعلُوم  تََكاُد الَْعَرُب حَتُدُّ

ًة: ِإنَّ الَْواِحَد َطائِفَ  ْرَبَعٌة َفَما فَْوَقَها، َوَمرَّ
َ
َها أ ًة: إِنَّ ٌة، َوَيُقولُوَن: يِهَ اثلَّاَلثَُة، َمرَّ
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نَّ ُكَّ مَجَاَعة  ُيْمِكُن 
َ
ْعلَْمتَُك، أ

َ
ٌم َكِثرٌي، َوالَْعَرُب ِفيِه ىلَعَ َما أ َولَُهْم يِف ٰذلك الَكَ

ء  فَيِهَ ِعنَْدُهْم َطائَِفةٌ  ْن حَتُفَّ بيَِشْ
َ
 .(1)«أ

ة اجلمع يف تدّل ىلع أكرث من واحد  هو صيغ" الطائفة"والشاهد ىلع أّن 
وٰهذه قرينٌة لفظّيٌة مّتصلٌة ىلع أّن لفظ « رجعوا»و« يلنذروا»و« يلتفّقهوا»قوهل: 

 الطائفة يدّل ىلع اجلماعة ال ىلع الواحد.
من ضمن األدلّة اخلاّصة  قد ذكر ٰهذه اآلية األبلاينّ  ولٰكن مع ٰذلك جند أنّ 

 :قوهل تعاىل ه تمّسك بعمومّية خرب الواحد يف العقيدة، ولٰكنّ ىلع حجّ 
يِن َويِلُنِْذر﴿ ُهوا يِف ادلِّ ّداعه يف بداية اىلع ٰذلك، وٰهذا خالف ما  وا﴾يِلَتََفقَّ

ا سبق ىلع وجوب األخذ يف ادلاللة ممّ  أخرى أخّص  ةً هناك أدلّ  نّ أاألمر من 
 خبرب الواحد يف العقيدة.

ىلع حّجّية  اجلدير باذلكر هو: أّن )آية انلفر( املباركة ال تدّل يف حدِّ ذاتها
خرب اآلحاد يف األحاكم  والفروع الرشعّية ـ كما رّصح به علماء أصول الفقه 
ـ فضاًل عن دالتلها ىلع حّجّية خرب اآلحاد يف العقائد. اغية ما تدّل اآلية 

املؤمنني ىلع اتلفّقه يف ادلين الشامل لألحاكم  حثُّ املباركة عليه هو 
 ة خرب اآلحاد يف العقائد.والعقائد، وعليه فال تدّل ىلع حّجيّ 

                                                        

(1) ،  .432، ص 3معجم مقاييس اللغة، ج  أمحد، ابن فارس 
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أي ال  ،(1)﴾ َتْقُف َما لَيَْس لََك بِِه ِعلْمٌ َواَل ﴿قوهل تعاىل:  ادليلل اثلاين:»
املسلمني لم يزالوا من عهد الصحابة  ومن املعلوم أنّ  ،بعه وال تعمل بهتتّ 

ة واحلقائق ويثبتون بها األمور الغيبيّ  ،يقفون أخبار اآلحاد ويعملون بها
 ،بل ويثبتون صفات اهلل تعاىل ،مثل بدء اخللق وأرشاط الساعة ،ةعتقاديّ اال

لاكن الصحابة واتلابعون وتابعوهم  ا وال تثبت عقيدةً فلو اكنت ال تفيد علمً 
 كتابم يف كما قال ابن القيّ  ،هم قد قفوا ما ليس هلم به علمٌ ة اإلسالم لكّ وأئمّ 

 .(3)«ا ال يقوهل مسلمٌ وٰهذا ممّ  ،(2)(خمترص الصواعق)
تّباع ما ليس ااآلية الرشيفة تنَه العباد عن  ويمكن رّد ٰهذا القول بـأنّ 

ة اليّت ال يّ ه من األمارات الظنّ ألنّ  ؛هلم به علٌم، واخلرب الواحد ال يفيد العلم
ألجل  ك بما هو علمٌ فاألبلاين جاء بادليلل اذّلي يأمر باتلمسّ  ،فيد العلمت

  .الواحدة خرب يّ وهو حجّ  إثبات ادليلل الظّنّ 
لدلور  ة خرب الواحد مستلزمٌ يّ ة الصحابة إلثبات حجّ ك بسنّ اتلمسّ  نّ إ ثمّ 

ة اخلرب الواحد بسرية الصحابة وسنّتهم يّ السلفّية يثبتون حجّ  ابلاطل، وهو: أنّ 
 ،ما يه نفسها اخلرب الواحدتهم ٰهذه إنّ بالعمل باخلرب الواحد يف العقائد، وسنّ 

                                                        

 .36سورة اإلرساء:  (1)

، ، اجلوزّية ابن قّيم   (2)  .1530، ص 4الصواعق املرسلة، ج حمّمد بن أيب بكر 
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ة خرب الواحد يّ حجّ  أي أنّ  !باخلرب الواحد فالزم ٰذلك ثبوت اخلرب الواحد
 ،ىلع خرب الواحد فةٌ متوقّ  ة الصحايبّ ة سنّ يّ وحجّ  ،ة الصحايبّ ىلع سنّ  فةٌ متوقّ 

 وهو ادلور ابلاطل. ،ف اليشء ىلع نفسهوٰهذا هو توقّ 
اللّٰهّم إاّل أن تُثْبََت سرية الصحابة والسلف باخلرب املتواتر، فحينئذ  يستلزم 

وتوحيده وصفاته،  -تعاىل  -ملمتنع؛ ألنّه لو أثبتنا وجود اهلل حمذور ادلور ا
، وعرفنا أّن حّجّية سرية السلف  ونبّوة انلّب وعصمته بسرية السلف من جهة 
تتوّقف ىلع حّجّية الويح وانلبّوة وعصمة انلّب، فٰهذا هو دوٌر باطٌل ورصيٌح. 

ة بالعقل، فيجوز نلا نعم، بعد أن أثبتنا أصول العقائد من اتلوحيد وانلبوّ 
االعتماد ىلع أخبار اآلحاد يف تفاصيل العقائد اإليمانّية وجزئّياتها، فال 

 حمذور فيه.
ِ ﴿ قوهل تعاىل: ادليلل اثلالث:» َها اذلَّ يُّ

َ
 إ  يَن آَمنُوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بِنَبَ يَا أ

العدل إذا   أنّ ىلع ها تدّل فإنّ  ،﴾فتثبتوا﴿ويف القراءة األخرى  ،(1)﴾َفتَبَيَّنُوا
 ؛بل يؤخذ به حااًل  ،ته ال جيب اتلثبّ نّ أو ،به ة قائمةٌ ما فاحلجّ  جاء خبرب  

ه ال حيتاج وأنّ  ،ىلع اجلزم بقبول خرب الواحد م: وٰهذا يدّل وذٰللك قال ابن القيّ 
 ،ت حَّت حيصل العلمولو اكن خربه ال يفيد العلم ألمر باتلثبّ  ،تإىل اتلثبّ 

ة اإلسالم لم يزالوا يقولون: قال السلف الصالح وأئمّ  ا أنّ عليه أيًض  ا يدّل وممّ 

                                                        

 .6سورة احلجرات:  (1)



 327  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

يف  وٰهذا معلومٌ  ،ونَه عن كذا ،وأمر بكذا ،وفعل كذا ،كذا رسول اهلل 
 ،ة مواضعيف عدّ  قال رسول اهلل  ويف صحيح ابلخارّي  ،الكمهم بالرضورة

ما وإنّ  من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول اهلل  وكثريٌ 
بما  ىلع رسول اهلل  من القائل وجزمٌ  وٰهذه شهادةٌ  ،غريه معه من صحايبٍّ س

ا فلو اكن خرب الواحد ال يفيد العلم لاكن شاهدً  ،أو فعل   نسب إيله من قول  
 .(1)«بغري علم   ىلع رسول اهلل 

 .ىلع األخذ خبرب اآلحاد وأصحابه تدّل   انلبّ  ّنةس ادليلل الرابع:»
وأصحابه يف حياته وبعد    جرى عليها انلبّ يتالّ  ةالسنة العمليّ  إنّ 

ىلع عدم اتلفريق بني حديث اآلحاد يف العقيدة  قاطعةً  أيًضا داللةً  وفاته تدّل 
يف  ٰذلك. منها ما قال اإلمام ابلخارّي  يف ّك  قائمةٌ  ةٌ ه حجّ وأنّ  ،واألحاكم
ة باب ما جاء يف إجازة خرب الواحد الصدوق يف األذان والصال -صحيحه 

وأيًضا  ،﴾...فَلَْوال َنَفَر ِمنْ ﴿وقول اهلل تعاىل:  ،والصوم والفرائض واألحاكم
ابعث معنا "فقالوا:  أهل ايلمن قدموا ىلع رسول اهلل  أنّ  عن أنس بن مالك  

ة واإلسالم. قال: فأخذ بيد أيب عبيدة فقال: "ٰهذا أمني ٰهذه منا السنّ  يعلّ رجاًل 
 ."ةاألمّ 

وكٰذلك  ،رب الواحد لم يبعث إيلهم أبا عبيدة وحدهة خبفلو لم تقم احلجّ 
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غريه من  قة  منها متفرّ  أو إىل بالد   خمتلفة   إيلهم يف نوبات   يقال يف بعثه 
 ،وأيب موىس األشعرّي  ومعاذ بن جبل   بن أيب طالب   كعيلّ  ،الصحابة

 مونٰهؤالء اكنوا يعلّ  ا ال ريب فيه أنّ وممّ  ،وأحاديثهم يف الصحيحني وغريهما
 ة قائمةً فلو لم تكن احلجّ  ،اذّلين أرسلوا إيلهم العقائد يف مجلة ما يعلمونهم

ه عنه رسول اهلل يتزنّ  ه عبٌث ألنّ  ؛ادً اأفر بهم عليهم لم يبعثهم رسول اهلل 
. 

 داللةً  ة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدّل ة الكتاب والسنّ وباجلملة فأدلّ 
 ،أبواب الرشيعة خبرب اآلحاد يف ّك  ىلع ما ذكرناه من وجوب األخذ قاطعةً 
ال يعرفها  اتلفريق بينهما بدعةٌ  نّ إو ،اتعتقادات أو العمليّ اكن يف اال سواءٌ 

 .(1)«السلف
باع سّنة رسول اهلل تّ االروايات يف وجوب من  عدًدا بعد أن ذكر األبلاينّ و
 :اللةً ها دلّت دكما أنّ  ،ةمة من الكتاب والسنّ ٰهذه انلصوص املتقدّ » يقول 

ها نّ إ ...  ما جاء به انلبّ  بااًع مطلًقا يف ّك ة اتّ باع السنّ ىلع وجوب اتّ  قاطعةً 
أو حكًما  ةً علميّ  ال فرق بني ما اكن منه عقيدةً  ،من أمور ادلين أمر   تشمل ّك 

ه حني أن يؤمن بٰذلك لكّ  صحايبٍّ  فكما اكن جيب ىلع ّك  ،ا أو غري ٰذلكعمليًّ 
  يبلغه من

                                                        

 .24 – 22، ص 1، ج السابقاملصدر  (1)
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حني يبلغه  اكن جيب كٰذلك ىلع اتلابعّ  ،آخر عنه و من صحايبٍّ أ  انلبّ 
إذا   حديث انلبّ   أن يردّ مثاًل  فكما اكن ال جيوز للصحايبّ  ،عن الصحايبّ 

 ،مثله عنه  سمعه عن صحايبٍّ  ه خرب آحاد  ة أنّ اكن يف العقيدة حبجّ 
 ،عنده ثقةً  دام املخرب به ة نفسها مافكٰذلك ال جيوز ملن بعده أن يرده باحلجّ 

وقد اكن  ،األمر إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها وٰهكذا ينبيغ أن يستمرّ 
 األمر كٰذلك يف عهد 

 .(1)«ة املجتهديناتلابعني واألئمّ 
ها رصفت اخللََف عن السّنة دراسًة ومن األمور الّيت يعتقد األبلايّن أنّ 

 ،ثبت به عقيدةٌ حديث اآلحاد ال ت قول بعض علماء الالكم: إنّ تّبااًع او
ه ال جيوز أخذ العقيدة منه بل ني ايلوم بأنّ ح بعض ادلاعة اإلسالميّ ورصّ 
 .(2)«حيرم

ك باخلرب الواحد يف إثبات العقيدة ىلع من رفض اتلمسّ  وقد حاول الردّ 
يقولون يف الوقت  حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدةٌ  القائلني بأنّ  إنّ »بقوهل: 

قوا بني وهم بٰهذا قد فرّ  ،ثبتت حبديث اآلحاد ةاألحاكم الرشعيّ  نفسه بأنّ 
مة من الكتاب فهل جتد ٰهذا اتلفريق يف انلصوص املتقدّ  ،العقائد واألحاكم

                                                        

 املصدر السابق. (1)

 .38و 37 ، ص1، ج املصدر السابق (2)
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 ،بل يه بعمومها وإطالقاتها تشمل العقائد أيًضا ! وألف الّك الّك  ؟ةوالسنّ 
َما وَ ﴿ا" يف آية "أمرً  :ا يشمله قوهلممّ  ها بال شكٍّ ألنّ  ؛فيها باعه وتوجب اتّ 

ُة ِمْن  ْن يَُكوَن لَُهُم اخْلِرَيَ
َ
ْمًرا أ

َ
اَكَن لُِمْؤِمن  َوال ُمْؤِمنَة  إَِذا قَََض اهللَُّ َورَُسوهُلُ أ

ْمرِِهمْ 
َ
 ،وانليه عن عصيانه ه بإطاعة نبيّ  -تعاىل  -وٰهكذا أمره  ،(1)﴾أ

ه ىلع املؤمنني اذّلين يقولون عندما يدعون ؤوثنا ،واتلحذير من خمالفته
ىلع وجوب طاعته  ك ذاك يدّل  ،اكم إىل اهلل ورسوهل: سمعنا وأطعناللتح
َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل ﴿ يف العقائد واألحاكم، وقوهل تعاىل: باعه واتّ 

وأنت لو  ،"ما" من ألفاظ العموم والشمول كما هو معلومٌ  فإنّ  ،(2)﴾فَُخُذوهُ 
ألحاكم عن ادليلل سألت ٰهؤالء القائلني بوجوب األخذ حبديث اآلحاد يف ا

فما اذّلي محلهم ىلع استثناء ، وا بٰهذه اآليات السابقة وغريهاعليه الحتجّ 
ختصيصها  العقيدة من وجوب األخذ بها ويه داخلة يف عموم اآليات؟ إنّ 

وما لزم منه  وٰذلك باطٌل  ،ص  بدون خمّص  باألحاكم دون العقائد ختصيٌص 
 .(3)فهو باطٌل  باطٌل 

السبب يف عدم االعتماد ىلع  نّ إ»طرح الشبهة القائلة: وقد حاول األبلايّن 

                                                        

 .36سورة األحزاب:  (1)

 .7سورة احلرش:  (2)

 .49، ص 1ج بنفسه يف العقائد واألحاكم،  ةٌ احلديث حجّ  ،نارص ادلينحمّمد  األبلايّن، (3)
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، واملراد من  الظنّ حديث اآلحاد ال يفيد إاّل  اخلرب الواحد يف العقائد هو أنّ 
ٰ الراجح اذّلي جيب العمل به يف األحاكم باالتفاق،  هو الظنّ  الظنّ  ال  كنول

ض املعارصين بع يستدّل و ،يف املسائل العقديّة جيوز االعتماد ىلع ٰهذا الظنّ 
نَّ َوَما َتْهَوى ﴿يف املرشكني:  -تعاىل  -ىلع ٰذلك بقوهل  ِإْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ

ْنُفُس 
َ
نَّ ال ُيْغِن ِمَن احْلَقِّ َشيًْئا﴿وبقوهل سبحانه:  ،(1)﴾اأْل وحنو  (2)﴾إِنَّ الظَّ

الظنّ  باعهمفيها املرشكني ىلع اتّ  -تعاىل  - يذّم اهلل يتٰذلك من اآليات الّ 
(3). 

املذكور يف ٰهذه  الظنّ  ني أنّ فات ٰهؤالء املستدلّ جييب عنها بقوهل:  ثمّ 
والواجب األخذ  ،الغالب اذّلي يفيده خرب اآلحاد اآليات ليس املراد به الظنّ 

 (اللسان)و (انلهاية)فقد جاء يف  ،اذّلي هو اخلرص ما هو الشّك وإنّ  ،فاقًابه اتّ 
قه وحتكم يعرض لك يف اليشء فتحقّ  : الشّك الظنّ "وغريها من كتب اللغة: 

د ا يؤيّ وممّ  ،باعهتّ ااملرشكني ب -تعاىل  -اذّلي وصف اهلل  . فٰهذا هو الظنّ "به
نَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ خَيْرُُصونَ ﴿ٰذلك قوهل تعاىل فيهم:   ،(4)﴾ِإْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ

 .د احلزر واتلخمنيفجعل الظن هو اخلرص اذّلي هو جمرّ 

                                                        

 .23سورة انلجم:  (1)

 .36سورة انلجم:  (2)

 .52ص ، 1ج احلديث حّجٌة بنفسه يف العقائد واألحاكم،  ،نارص ادلينحمّمد  األبلايّن، (3)

 .66سورة يونس:  (4)
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الغالب كما  ىلع املرشكني يف ٰهذه اآليات هو الظنّ  نّ املع ولو اكن الظنّ 
 ّ وٰذلك لسببني  ؛ون لم جيز األخذ به يف األحاكم أيًضازعم أوٰٰلك املستدل

ه بالعقيدة دون اهلل أنكره عليهم إنكاًرا مطلًقا ولم خيّص  ل: أنّ ثنني: األوّ ا
 .األحاكم

اذّلي أنكره ىلع  الظنّ  بعض اآليات أنّ ح يف رصّ  -تعاىل  -ه واآلخر: أنّ 
الرصيح  -تعاىل  -فاسمع إىل قوهل  ،املرشكني يشمل القول به يف األحاكم أيًضا

ِ ﴿يف ٰذلك:  ْكنَا َواَل َسيَُقوُل اذلَّ رْشَ
َ
ُكوا لَْو َشاَء اهلُل َما أ رْشَ

َ
"فٰهذه  (1)﴾ آبَاُؤنَايَن أ

ء  َواَل ﴿عقيدة"  ْمنَا ِمْن يَشْ ِ  َك َكٰذلِ ﴿" ذا حكمٌ "وهٰ  (2)﴾ َحرَّ َب اذلَّ يَن ِمْن َكذَّ
َسَنا قُْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعلْم  َفتُْخرُِجوُه نَلَا إِْن تَتَِّبُعوَن إِالَّ َتَّ َقبِْلِهْم حَ 

ْ
 َذاقُوا بَأ

ْنتُْم إاِلَّ خَتْرُُصونَ 
َ
نَّ َوإِْن أ َ ﴿ها قوهل تعاىل: ويفّس  (3)﴾الظَّ َم َريبِّ َما َحرَّ قُْل إِنَّ

ُكوا بِاهلِل َما  ْن ترُْشِ
َ
الَْفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواأْلِْثَم َوابْلَيْغَ بَِغرْيِ احْلَقِّ َوأ

ْن َتُقولُوا ىلَعَ اهلِل َما ال َتْعلَُمونَ 
َ
ْل بِِه ُسلَْطانًا َوأ  . (4)﴾لَْم يزَُنِّ

يف معناه  هو الظنّ  مااذّلي ال جيوز األخذ به إنّ  الظنّ  م أنّ ا تقدّ فثبت ممّ 

                                                        

 .148سورة األنعام:  (1)

 .148سورة األنعام:  (2)

 .148سورة األنعام:  (3)

 .33سورة األعراف:  (4)
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ه حيرم احلكم به وأنّ  ،والقول بغري علم   ،املرادف للخرص واتلخمني اللغوّي 
وإذا اكن األمر كٰذلك ، وال فرق ،يف األحاكم كما حيرم األخذ به يف العقائد

ة ىلع وجوب اآليات واألحاديث ادلالّ  ّك  م: إنّ فقد سلم نلا القول املتقدّ 
أيًضا بعمومها وشموهلا ىلع وجوب  اكم تدّل األخذ حبديث اآلحاد يف األح

اتلفريق بني العقيدة واألحاكم يف وجوب األخذ  أنّ  واحلّق  .األخذ به يف العقائد
 ،ال يعرفها السلف الصالح ،يف اإلسالم دخيلةٌ  فيها حبديث اآلحاد فلسفةٌ 

  .هم مجاهري املسلمني يف العرص احلارضوال األئمة األربعة اذّلين يقدّل 
ون بقوهلم: ّية اخلرب الواحد يف العقيدة يتسرّت القائلني بعدم حجّ  فإنّ 

قوهلم ٰهذا هو نفسه  وموضع العجب أنّ  "حديث اآلحاد ال تثبت به عقيدةٌ "
 ،ة ٰهذا القولىلع ٰذلك فعليهم أن يأتوا بادليلل القاطع ىلع صحّ  وبناءً  !عقيدةٌ 
د  جمرّ هلم إاّل  هم ال ديللوهيهات هيهات فإنّ  ، فهم متناقضون فيهوإاّل 

أخرى:  فكيف يف العقيدة؟ وبعبارة   ،يف األحاكم ومثل ٰذلك مردودٌ  ،ادلعوى
وهو  ،فوقعوا فيما هو أسوأ منه ،الراجح يف العقيدة وا من القول بالظنّ لقد فرّ 

بَْصارِ ﴿ ،املرجوح فيها قوهلم بالظنّ 
َ
ويِل اأْل

ُ
 وما ٰذلك إاّل  ،(1)﴾فَاْعتَرِبُوا يَا أ

 ة واالهتداء بنورهما مبارشةً ه بالكتاب والسنّ ن اتلفقّ بسبب ابلعد ع

                                                        

 .2سورة احلرش:  (1)
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واالنشغال عنه بآراء الرجال
(1). 

خرب اآلحاد  أنّ مة يذكره األبلايّن وهو: آخر للشبهة املتقدّ  وهنالك جواٌب 
تها  تلقّ يتمن ٰذلك األحاديث الّ  ،من األحيان يفيد العلم وايلقني يف كثري  

ا لم يف صحيحيهما ممّ  ابلخاري ومسلمٌ ومنها ما أخرجه  ،ة بالقبولاألمّ 
كما  به، حاصٌل  انلظرّي  ته والعلم ايلقينّ ه مقطوع بصحّ فإنّ  ،ينتقد عليهما

 بن كثري  اونرصه احلافظ  (علوم احلديث)جزم به اإلمام ابن الصالح يف كتابه 
 م  مة ابن قيّ ومن قبله شيخ اإلسالم ابن تيمية وتبعه العاّل  (خترص)امليف 

 .(2)(خمترص الصواعق) ة يفاجلوزيّ 
واخلالصة » ة املذكورة ٰهذه انلتيجة:يستنتج األبلايّن ىلع ضوء ٰهذه األدلّ  ثمّ 

عند أهل  ثبت عن رسول اهلل  حديث   ه جيب ىلع املسلم أن يؤمن بكّل أنّ 
 ،اا أم آحادً أكان متواترً  وسواءٌ  ،اكن يف العقائد أو األحاكم سواءٌ  ،العلم به
الغالب ىلع ما سبق  عنده يفيد القطع وايلقني أو الظنّ  أكان اآلحاد وسواءٌ 
ق وبٰذلك يكون قد حقّ  ،ٰذلك اإليمان به والتسليم هل فالواجب يف ّك  ،بيانه

َها اذّليَن آَمنُوا ﴿ يف نفسه االستجابة املأمور بها يف قول اهلل تبارك وتعاىل: يُّ
َ
يَا أ

َِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َداَعكُ  نَّ اهللََّ حَيُوُل بنَْيَ الَْمْرِء اْستَِجيبُوا هلِل
َ
ْم لَِما حُيِْييُكْم َواْعلَُموا أ

                                                        

 .52، ص 1ج احلديث حّجٌة بنفسه يف العقائد واألحاكم،  ،نارص ادلينحمّمد األبلايّن، ( 1)

 .28، ص 1املصدر السابق، ج  (2)
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ونَ  نَُّه إيَِلِْه حُترَْشُ
َ
 .(2)«وغريها من اآليات ،(1)﴾َوقَلِْبِه َوأ

ٌٌ سٌةٌنقديّة ٌدرا

بعد أن ذكرنا األدلّة اليّت اعتمد عليها الفكر السلّف يف إثبات حّجّية 
نقوم بدراسة  نقديّة  شاملة  لٰهذه األدلّة يف اخلرب الواحد يف أصول العقائد، 

 ضوء الرباهني العقلّية وانلقلّية، وكما ييل:
تعاىل  -بني إثبات أصل ادلين من إثبات وجود اهلل  حاصٌل  خلٌط هناك ـ 1

ته وإثبات انلبّوة واملعاد، وبني تفاصيل ٰهذه األصول ته وربوبيّ ووحدانيّ  –
ك باخلرب الواحد فال جيوز االعتماد واتلمسّ  ا ال تدركه العقول،وجزئّياته ممّ 

ه نّ أل ؛ة وأصل املعادصل انلبّوة العامّ أيف إثبات أصول ادلين من اتلوحيد و
اخلرب الواحد يأخذ  يستلزم ادلور ابلاطل، وادليلل ىلع ٰهذا االستلزام هو: أنّ 

به  القرآن يأمرنا أن نأخذ بما جاء ألنّ  ؛ته واعتباره من القرآن الكريميّ حجّ 
 ،(3)﴾وهُ ذُ خُ فَ  وُل سُ الرَّ  مُ اكُ ا آتَ مَ ﴿وَ ، من األقوال واألفعال  دٌ حممّ  انلبّ 

                                                        

 .24ة األنفال: سور (1)

 .70، ص 1ج احلديث حّجٌة بنفسه يف العقائد واألحاكم،  ،نارص ادلينحمّمد األبلايّن، ( 2)

 .7سورة احلرش:  (3)
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نَزنْلَاو﴿
َ
ْكرَ  ِإيَلَْك  أ َ  اذِلّ َل  َما لِلنَّاِس  تِلُبَنِيّ ُرونَ  َولََعلَُّهمْ  إِيَلِْهمْ  نُِزّ  . (1)«﴾َيتََفَكّ
 اهلل ونبّوة ىلع إثبات وجود  متفّرعٌ  -تعاىل  -ك بكتاب اهلل اتلمسّ  نّ إ ثمّ 
اهلل تعاىل، فلو  من عند مزّنٌل  ٰهذا القرآن كتاٌب  وأنّ ، وعصمته  انلبّ 
ف اخلرب الواحد ىلع ىلع اخلرب الواحد، وتوقّ  -تعاىل  -ف إثبات وجود اهلل توقّ 

 ،برصيح العقل وهو ممتنعٌ  ،ه يستلزم ادلور ابلاطلفإنّ  ،إثبات وجود اهلل تعاىل
ة ّية الكتاب والسنّ دام لم نُثبت حجّ  مافية، كما يعرتف ببطالنه ابن تيم

 استلزم املحذورات العقلّية اّل إو ،بالعقل فال جيوز االعتماد عليهما عقاًل 
 مثل ادلور.

لعدم ورودها يف  ؛من اإلطالقات غري تامٍّ  األبلاينّ ما ذكره  إىل أنّ  إضافةً و
بيل املثال ال ىلع سبيان ما جيب اتلديّن واالعتقاد به حَّت يؤخذ بإطالقها، 

ألّن  ؛ّية اخلرب الواحد يف العقائدك بآية انلفر ألجل إثبات حجّ جيوز اتلمسّ 
ته، ال يف مقام بيان ما جيب أن يتفّقه اآلية يف مقام احلّث ىلع انلفر، وكيفيّ 

ٰهذه اإلطالقات بعد اتلنازل عن ورودها يف مقام بيان ب ناسلّم إذاف ،(2)فيه
آخر من األخذ بإطالقات اآليات والروايات  اهناك مانعً  نّ إالعقائد، ف
لألخذ  صارفةً  وهو مشلكة ادلور املمتنع اليّت تُعّد قرينةً  ،وعموماتهما

                                                        

 .44سورة انلحل:  (1)

 .173سبحاين، جعفر، رسائل أصويّلٌة، ص  (2)
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 باإلطالقات.  
االعتقاد جيب أن يُبىن ىلع أساس ايلقني والقطع، فما  أنّ  ال شّك ـ 2

ال  نّ الظ نّ إو ، الظنّ اّل إأخربه املخرِب الواحد يف املسائل العقديّة ال يوجب 
 ن اكن معترًبا وموثوًقا به يف األحاكمإو ٰهذا الظنّ  ،نعم .شيئًا يغن من احلّق 

ة إىل ال حنتاج يف جمال األحاكم العمليّ  ناألنّ  غري أنّه ليس معترًبا يف العقائد؛
 ويه ،ة للعمل بمقتضاهاة الرشعيّ بل حنتاج إىل احلجّ  ،العلم وايلقني

االيمان باهلل  أإذ العقيدة يه مبد ؛الف العقائدرّية، وٰهذا خبزّية واملعذّ املنجّ 
. غري قطعّية   ة  يّ ظنّ  ىلع أسس   يمان ايلقينّ تعاىل، فال يمكن أن نبن اإل

 ة  ليس حبجّ  ، ولّك ما يفيد الظنّ اخلرب الواحد يفيد الظنّ  أخرى: أنّ  وبعبارة  
ئل يف املسا ةً اخلرب الواحد ليس حجّ  يف املسائل العقديّة، انلتيجة: أنّ 

 العقديّة.
ة اخلرب الواحد بني األحاكم يّ ني يف حجّ وقد مزّي أحد األعالم األصويلّ 

صول لم يفّرقوا بني األحاكم العمليّ السلفّيني إّن ٰهؤالء » والعقائد فقال:
ُ
ة واأل

وىل، مع أنّه قياٌس العقديّ 
ُ
مع الفارق، فاملطلوب يف  ة، وقاسوا اثلانية باأل
كن املطلوب يف اثلانية هو ، ولٰ مع العلم والظنّ  األحاكم هو العمل وهو جيتمع

، فإّن عقد القلب واجلزم ورفض الطرف املخالف، وهو ال يتودّل من الظنّ 
 نّه يطردهما مًعا.إ، خبالف ايلقني فال يُذهب الشّك  الظنّ 

، كما أّن املطلوب املطلوب من العقيدة هو اإلذاعن القلبّ  أخرى: بعبارة  
ينطلق يف  إنسان   فكأنَّ الرشيعة ثمرُة العقيدة، ولّك  من الرشيعة هو العمل،
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واذّلي جيب إلفات انلظر إيله هو أّن السلوك  ،سلوكه من عقيدته وإيمانه
ة احلكم ليس رهن اإلذاعن بصحّ  وتطبيق احلياة ىلع احلكم الرشيعّ  العميلّ 
ة والرتديد يف صحّ  ، بل رّبما يعمل به اإلنسان أو يرتكه مع الشّك الرشيعّ 
ات، بل يه ة ليست من القطعيّ ما، بشهادة أّن مجيع األحاكم الفرعيّ  حكم  

ة احلكم دون بصحّ  بها، كما أّن هل تلك احلالة مع الظنّ  ومظنون   بني مقطوع  
 شاء، سواءٌ  ايلقني بها، فالعمل واتلطبيق يف متناول اإلنسان يف أّي وقت  

 ة احلكم أو ظّن بها أو قطع.يف صحّ  أشّك 
 ،وأنّه احلق تماًما دون غريه ،ء  دة بمعىن عقد القلب ىلع يشوأّما العقي

سس  فتختلف عن األحاكم الفرعيّ 
ُ
ومبادئ تقود اإلنسان إىل  ة، فيه رهن أ

وإن شاء وأرّص ىلع حصول  ،لوالها ملا حصلت هل تلك احلالة اإلذاعن ىلع حنو  
 ايلقني.

إلنسان، فرّبما حتت إرادة ا وهو واقعٌ  ،فالعمل باألحاكم من مقولة الفعل
ة ته كما يعمل مع اجلزم بها، ومثال ٰذلك أّن أئمّ يعمل بما ال جيزم بصحّ 

، ومع ٰذلك فأتباع واملصيب منهم واحدٌ  ،ة خمتلفون يف اآلراءاملذاهب الفقهيّ 
م يعملون بفقهه مع علمهم خبطئه إمجااًل يف بعض اآلراء لعد إمام   ّك 

 تؤثر يف طروء يتانلفس باملبادئ الّ  اإلذاعن من مقولة انفعال كنلٰ عصمته، و
 ٰهذه احلالة ىلع صحيفتها، ولوال تلك املبادئ ملا ترى هل أثًرا يف اذلهن.

ة خرب الواحد العادل يف األحاكم العملّية دون يّ قال املحّققون حبجّ ذلا 
صول والعقائد

ُ
 إذا العقيدة إاّل  ألنّه ال يفيد العلم وايلقني اذّلي هو أساس ؛األ
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 ألّن املطلوب يف تورث العلم واجلزم، وما ٰهذا إاّل  بقرائن خارجّية   احتّف 
 يقوم به اإلنسان حَّت يف حال الشّك  اختياريٌّ  األحاكم هو العمل، وهو أمرٌ 

 ة احلكم.د يف صحّ والرتدّ 
صول واملعارف فاملطلوب فيها عقد القلب واإلذاعن ىلع حنو  

ُ
يطرد  وأّما األ

 ،وإن اكن الراوي ثقةً  - رب الواحد بما هو هو، واخلالطرف انلقيض بإحاكم  
، وهو ال يغن  الظنّ ال يورث إاّل  - خصوًصا إذا اكن بعيًدا عن مصدر الويح

 شيئًا. يف جمال العقيدة عن احلّق 

وسنده صحيًحا، فإنّه  فعّل ما ذكرنا فاخلرب الواحد إذا اكن راويه ثقةً 
ألّن  ؛ة املضموند وصحّ ة السنكن ال مالزمة بني صحّ ة، ولٰ يوصف بالصحّ 

نّهم ليسوا بمعصومني، وحيتمل يف إما يمكن أن يقال يف آحاد اثلقات  أقّل 
حّقهم اخلطأ واالشتباه يف السمع وابلرص واذلاكرة، فكيف يفيد قوهلم العلم 

 ؛ ال تعّد وال حتىصيتات الّ يف الفرعيّ  ةٌ ة؟ ومع ٰذلك فاخلرب الواحد حجّ بالصحّ 
وذٰللك  ؛فيها يستلزم احلرج، ورّبما ال يناهل الفقيهألّن فرض حتصيل العلم 

كما اعتربه العقالء  ،إىل يومنا ٰهذا من عهد الرسول  ةً اعتربه الفقهاء حجّ 
صول واملعارف فيه ة وسلوكهم الفردّي يف حياتهم االجتماعيّ  ةً حجّ 

ُ
، وأّما األ

 جيلب ايلقني.  حاسم   قطعٍّ  رهن ديلل  
ملا نّدد به القرآن الكريم يف  ،لعقائد أمًرا مطلوًبايف ا ولو اكن العمل بالظنّ 
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نَّ َوإِْن ُهْم ِإالَّ ﴿ قال سبحانه: ،من اآليات غري واحد   إِْن يَتَِّبُعوَن إاِلَّ الظَّ
نَّ اَل ﴿ ، وقال:(1)﴾خَيْرُُصونَ  ْكرَثُُهْم إِالَّ َظنًّا ِإنَّ الظَّ

َ
 ُيْغِن ِمَن احْلَقِّ َوما يَتَِّبُع أ

 .(3)«، إىل غري ٰذلك من اآليات(2)﴾َشيْئًا
ة خرب الواحد يف العقيدة بسرية يّ ة إلثبات حجّ اجلوزيّ  ك ابن قّيم  تمسّ ـ 3

ك باخلرب الواحد يف السلف لم يفّرقوا بني اتلمسّ  أنّ بو ،السلف الصالح
ولم تزل الصحابة واتلابعون وتابعوهم وأهل »ة وأصول ادلين: األحاكم الرشعيّ 
ون بٰهذه األخبار يف مسائل الصفات والقدر واألسماء ة حيتجاحلديث والسنّ 

ز االحتجاج بها يف مسائل ه جوّ ة أنّ منهم ابلتّ  ولم ينقل عن أحد   ،واألحاكم
قني بني فأين سلف املفرّ  ،األحاكم دون األخبار عن اهلل وأسمائه وصفاته

 .(4)«ابلابني؟
ت ة قول السلف؟ كيف تُثبيّ ت حجّ ءولٰكن السؤال هو: من أين جا

 ؟!وهلا رشعّيةٌ  ةٌ حجّ  متهوسنّ  مقول السلف وسريته السلفّية أنّ 

                                                        

 .116سورة األنعام:  (1)

 .36سورة يونس:  (2)

 .187 – 184 سبحاين، جعفر، رسائل أصويّلٌة، ص (3)

، ابن قيّم  اجلوزّية،( 4)   1خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج  حمّمد بن أيب بكر 
 .594و  590ص 
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ّية الكمهم كون يف إثبات قول السلف وحجّ ني يتمسّ السلفيّ  واجلواب أنّ 
خري القرون » :عتماًدا ىلع ما رووه عن رسول اهلل اوسريتهم باخلرب الواحد! 

وٰهذا دوٌر  .(1)«ونهماذّلين يل ثمّ  ،اذّلين يلونهم ثمّ  ،اذّلين يلونهم ثمّ  ،قرن
ّية اخلرب الواحد يف االعتقادات ىلع قول السلف وسريتهم ف حجّ تلوقّ  ؛باطٌل 
وهو  ،تهم ىلع اخلرب الواحدّية قول السلف وسريتهم وسنّ ف حجّ تهم، وتوقّ وسنّ 

 دوٌر بنّي الفساد.
ك باخلرب الواحد يف أصول العقائد وأصول ادلين ومع استحالة اتلمسّ 

 ؟! ر املحال، فهل ارتكب السلف املحاَل واملمتنَع عقاًل الستلزامه ادلو
بل هو ما  ،معىن الظّن ليس الشّك كما قال األبلاينّ أّن اجلدير باذلكر  -4

وقال ، (2)«ُهَو ِخاَلُف ايْلَِقنيِ  الظنّ »: يقابل ايلقني، قال الفّيومّ 
ُد الراِجُح بني َطرَ »هو  : الظنّ الفريوزآبادي والزبيدّي  َدُّ يَف االْعِتَقاِد غرِي الرتَّ

هنا  ولٰكن الشّك  ،ني الظنَّ بمعىن الشّك عّرف بعض اللغويّ  ،نعم .(3)«اجلاِزمِ 

                                                        

، ص 7، ج إحتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة ،أمحد بن أيب بكر   ،ّي ابلوصري (1)
337. 

 .386، ص 2 املصباح املنري، ج ،د  أمحد بن حممّ  الفّيوّم، (2)

حمّمد بن ؛ الزبيدّي، 1213، 1القاموس املحيط، ج  ،د بن يعقوبحممّ  الفريوزآبادّي، (3)
 ،  .363: 18تاج العروس حمّمد 
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، (جياباملستوي طرفاه بني انلف واإل)ليس بمعناه املصطلح يف علم املنطق 
َوِمْن ٰهذا »: يف اللغة هو خالف ايلقني كما يقول ابن فارس   بل املراد بالشّك 

كُّ  نَُّه ُشكَّ ابْلَاِب الشَّ
َ
اكَّ َكأ نَّ الشَّ

َ
َ بِٰذلك أِل ، اذّلي ُهَو ِخاَلُف ايْلَِقنِي، إِنََّما ُسيمِّ

ُن َواِحًدا ِمنُْهَما ، وَُهَو اَل يَتَيَقَّ ْمَراِن يِف َمَشكٍّ َواِحد 
َ
يف  ويقول الفّيومّ  .(1)«هَلُ اأْل

ُد بنَْيَ َشيْئَنْيِ  : الشّك (املصباح املنري) َدُّ ْو رََجَح  ُهَو الرتَّ
َ
َسَواٌء اْستَوَى َطَرَفاُه أ

َحُدُهَما ىلَعَ اآْلَخرِ 
َ
نَْزنْلَا إيَِلَْك ﴿ :قَاَل َتَعاىَل  ،أ

َ
ا أ  .(2)﴾فَإِْن ُكنَْت يِف َشكٍّ ِممَّ

ك باخلرب الواحد يف إثبات أصول ادلين ه ال جيوز عقاًل اتلمسّ وانلتيجة: أنّ 
ته وأصل انلبّوة وتوحيده وربوبيّ  -تعاىل  -ة من وجود اهلل واملعتقدات ادلينيّ 

 نّ إة فلو أثبتنا ٰهذه األصول العقديّة عن طريق انلصوص ادلينيّ  ناألنّ  ؛واملعاد
 يستلزم ادّلور املحال كما ذكرنا.  كلذٰ 

وصفاته العليا وأصل انلبّوة  -تعاىل  -بعد أن نثبت أصل وجود اهلل  ،نعم
يمكن  ،بالعقل تاب اهلل ة كيّ وكٰذلك بعد أن نثبت حجّ  ،واملعاد بالعقل

 ة يف تفاصيل العقائد.االستناد إىل انلصوص ادلينيّ 
كما يعتمد  ،ةيعتمد الفكر السلّف ىلع اخلرب الواحد يف العقائد ادلينيّ  ـ5

يف الفكر  اهناك تناقًض  ة كما رّصح به األبلايّن. ولٰكنّ عليه يف األحاكم الفرعيّ 

                                                        

(1)  ،  .173، ص 3معجم مقاييس اللغة، ج أمحد، ابن فارس 

 .94سورة يونس:  (2)
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إْذ يعرتض  ؛د يف العقيدة وأصول ادلينالسلّف بالنسبة إىل قبول اخلرب الواح
الفرقة  وكونكه حبديث "الفرقة انلاجية" تلمسّ  مة احليّلّ ابن تيمية ىلع العاّل 

فَِمن أين لكم » همه باتلناقض ويقول:ويتّ  ،أتباع أهل ابليت  مانلاجية ه
حَّت حتتّجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من ]ثبوت احلديث[ ىلع أصولكم ثبوتُه 

آلحاد فكيف جيوز أن حتتّجوا يف أصل  من أصول ادلين وإضالل مجيع أخبار ا
بأخبار اآلحاد اليّت ال حيتّجون هم بها يف الفروع  واحدةً   فرقةً املسلمني إاّل 

 .(1)«ة؟ وهل ٰهذا إاّل من أعظم اتلناقض واجلهلالعمليّ 
ه يعتمد ىلع اخلرب الواحد يف إثبات وقع نفسه يف اتلناقض من جهة أنّ أوقد 

بعدم جواز  مة احليّلّ ه يستشك ىلع العاّل ولٰكنّ  ،العقيدة وأصول ادلين
 !االعتماد ىلع اخلرب الواحد يف أصول ادلين

 العالقة بين العقل والنقلـ  3

يه ة، وعالقة العقل وانلقل من املسائل املهّمة يف نظرّية املعرفة ادلينيّ 
 عقديّة   مدرسة   ولّك  ،ةزناع بني املدارس الفكرّية والالكميّ مثار اخلالف وال

ا قبال ٰهذا املوضوعاخّت   بالعقل أو انلقل. احسب اهتمامه ذت موقًفا خاصًّ
، ظاهرةٌ  انلقل الصحيح حّجةٌ  كما أنّ  ،باطنةً  العقل يُعّد حّجةً  وال شّك أنّ 

                                                        

 .456، ص 3منهاج السّنة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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قل الرصيح هما يكشفان عن احلقيقة ىلع قدر حدودهما ونطاقهما، فالعوالك
ألّن خالق العقل هو  ؛ال خيالف انلقل الصحيح القطعّ  الصحيح القطعّ 

، فالعقل والويح قد صَدرا حّجةً  نفسه أنزل الويح وجعل سّنة رسول اهلل 
. إذن ال جيوز ثبوتًا أن يكّذب أحدهما ومأخذهما واحدٌ  -تعاىل  -من اهلل 

 اآلخر وينفيه.
نة الّيت ة العقلّية الصحيحة ابليّ األدلّ  أنّ  وقد رّكزت املدرسة السلفّية ىلع
ة، توافق ما أخربت به الرسل ال ة الرضوريّ ال ريب فيها، بل العلوم الفطريّ 

 -ه أخرب بكذا فيما أخرب وعلمه أنّ  الرسولبصدق  اإلنسان مع علم - ختالفه
للسمع، ال ختالف شيئًا من  ة العقلّية الصحيحة مجيعها موافقةٌ األدلّ  وأنّ 
ا من أهل املعقول والعقلّيات إذا ذكر أحدهم ديلاًل عقليًّ  طائفة   ، فّك معالس

 ىلع أنّ  وٰهذا يدّل  .بل يوافقه ،خيالف به الرسل الفإنّه ، صحيًحا يف مسألة  
من  أنّ ، واملعقول الرصيح ليس خمالًفا ألخبار األنبياء ىلع وجه اتلفصيل

: أخرب اهلل عنهم بقوهل تعاىل ، كما(1)وال سمعٌ  خالف األنبياء فليس هلم عقٌل 
وْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا لَوْ  َوقَالُوا ﴿

َ
ْصَحاِب  يِف  ُكنَّا َما َنْعِقُل  أ

َ
ِعريِ  أ  . (2)﴾السَّ
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ل من القياس اعه بالشك األوّ ىلع مدّ  ابن تيمية يستدّل  نّ إويمكن القول 
 املؤلَّف من الصغرى والكربى وهو: 

نه )الصغرى(، ولك ما ُعلم ٰهذه القضّية ما ُعلم برصيح العقل بطال
برصيح العقل بطالنه فيمتنع أن خيرب به نبٌّ من األنبياء )كربى( انلتيجة: 

 ا يمتنع أن خيرب بها نبٌّ من األنبياء، وذلا يقول: ٰهذه القضّية ممّ 
نِْبيَاُء »

َ
 اهللَِّ َمْعُصوُموَن، اَل َيُقولُوَن ىلَعَ  -َصلََواُت اهللَِّ َعلَيِْهْم وََساَلُمُه  -َواأْل

ْخَبارِِهْم َما ُينَاقُِض 
َ
ْدَق. َفَمِن ادَّىَع يِف أ ، َواَل َينُْقلُوَن َعنُْه إاِلَّ الصِّ إاِلَّ احْلَقَّ

 ، يح  ْن يَُكوَن ٰذلك الَْمْعُقوُل لَيَْس برَِصِ
َ
يَح الَْمْعُقوِل، اَكَن اَكِذبًا، بَْل اَل بُدَّ أ رَصِ

ْو ٰذلك الَْمنُْقوُل لَيَْس بَِص 
َ
ْن أ

َ
ْخرَبُوا بِِه، َيْمتَِنُع أ

َ
ُهْم أ نَّ

َ
، َفَما ُعِلَم يَِقينًا أ ِحيح 

ْن 
َ
نَّ الَْعْقَل َحَكَم بِِه، َيْمَتِنُع أ

َ
يَُكوَن يِف الَْعْقِل َما ُينَاقُِضُه، َوَما ُعِلَم يَِقيًنا أ

ْخبَارِِهْم َما ُينَاقُِضهُ 
َ
 .(1)«يَُكوَن يِف أ

ار من طوائف انلّظ  طائفة   ّك »ويه:  ّية  لكّ  ويعرتف ابن تيمية هنا بقاعدة  
ما ديلاًل صحيًحا خيالف ما  منهم يف مسألة   ات ال يذكر أحدٌ أهل العقليّ 

أهل املعقول  ألنّ  ؛اجدًّ  وٰهذا االعرتاف مهمٌّ  .«أخربت به الرسل بل يوافقه
مني واملنطقّيني قد أقاموا إلثبات مّدعياتهم والعقلّيات من الفالسفة واملتلكّ 

كما هو املعروف يف كتبهم، فٰهؤالء ال خيالفون  صحيحةً  قاصدهم أدلّةً وم
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 ،ابن تيمية يرفض الفلسفة واملنطق والالكم الرسَل بل يوافقونهم، مع أنّ 
من ايلهود  أوأسو من مرشيك قريش   أعلماء ٰهذه العلوم جهالء وأسو دّ ويع

مع  اة متالئمً لالكميّ ية واملنطقّية وا ما اكن من القواعد الفلسفّ وانلصارى! إاّل 
 ة وسّنة السلف فريىض بها.انلصوص ادلينيّ 

املعيار عند  نّ إإذ  ؛نعم، املشلكة الرئيسة يف معيار صّحة ادليلل وسقمه
بل قياس  ،ة املودعة يف نفس اإلنسانابن تيمية ليس قواعد اتلفكري الفطريّ 

من قياس يكون يف ض ديلل   ة وسقمها، فّك ة األدلّ هو معيار صحّ  اتلمثيلِ 
 فهو وإاّل  ،عنده آخر فهو صحيحٌ  إىل جزيئٍّ  وإرساء احلكم من جزيئٍّ  ،اتلمثيل
 ذلا يقول ابن تيمية: ؛اه سابًقاكما بيّنّ  وسقيمٌ  باطٌل 
ه ال جيوز نّ إو ،]اهلل تعاىل[نزهل أالقياس الصحيح هو من العدل اذّلي  نّ إ»
 عن الرسل وقياٌس  ثابٌت  فال خيتلف نصٌّ  ،أن خيتلف الكتاب واملزيان قّط 

ة ة الصحيحة انلقليّ األدلّ  أنّ  وال جيوز قّط  .وال عقيلٌّ  رشيعٌّ  ال قياٌس  ،صحيحٌ 
اذّلي روعيت رشوط  القياس الرشيعّ  وأنّ  ،ة الصحيحة العقلّيةختالف األدلّ 

ىلع خالف  وليس يف الرشيعة يشءٌ  ،ا من انلصوصته خيالف نصًّ صحّ 
ومَت تعارض الكتاب  لفاسد.بل ىلع خالف القياس ا ،القياس الصحيح

ا فساد داللة أو العقيّل فيستلزم أحد األمرين: إمّ  مع القياس الرشيعّ  وانلّص 
 ىلع أو ال يكون داالًّ  ،ا عن املعصومبأن ال يكون ثابتً  به من انلّص  ما احتجّ 
ا ا أو عقليًّ اكن رشعيًّ  به من القياس سواءٌ  ه، أو فساد داللة ما احتجّ ما ظنّ 

ملا يقع يف األقيسة من األلفاظ املجملة  ؛هاماته أو لكّ مقدّ بفساد بعض 
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 .(1)«املشتبهة
 قياس اتلمثيل ال يفيد إاّل  بالعلوم العقلّية أنّ  وال خيىف ىلع من هل إملامٌ 

ة، وقد بسطنا الالكم حوهل من بني سائر األدلّ  معرفّيةٌ  وليست هل قيمةٌ  ،الظنّ 
وليس يف »الكم ابن تيمية:  نّ إ ثمّ  يف مبحث قياس الغائب ىلع الشاهد.

 «بل ىلع خالف القياس الفاسد ،ىلع خالف القياس الصحيح الرشيعة يشءٌ 
نَّ  إِنَّ ﴿ألّن الرشيعة تمنع من اتّباع الظّن:  ؛حمّل تأّمل    احْلَِقّ  ِمنَ  ُيْغِن  اَل  الَظّ

 عن فضاًل  ، الظنّ فكيف ال ختالف قياس اتلمثيل اذّلي ال يفيد إاّل  ،﴾َشيْئًا
 ؟!ن ٰهذا القياس فاسًدايكو

املشلكة األصلية يف املنظومة الفكرّية السلفّية تكمن يف تعريف "رصيح 
قياس اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع  دّ ها تعألنّ  ؛املعقول" أو "صحيح املعقول"

من الزنعة  للعقل الصحيح والرصيح، وٰهذا نابعٌ  احلقييقَّ  الشاهد املصداَق 
 نزلت شأن العقل إىل قياس اتلمثيل. أيت والّ  ،فّيةّية املفرطة عند السلاحلسّ 
ىلع عدم وقوع اتلعارض بني العقل الرصيح  حياول ابن تيمية أن يستدّل  ثمّ 

 :يقول فيه عقيلٍّ  وما أخرب به الرسل بديلل  
ا أن يكون اعلًما بصدق الرسول، وثبوت ما أخرب به يف نفس العقل إمّ »

لك، فإن لم يكن اعلًما امتنع اتلعارض عنده ا أن ال يكون اعلًما بذٰ األمر، وإمّ 
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املعلوم ال يعارضه املجهول، وإن لم يكن  ألنّ  ؛إذا اكن املعقول معلوًما هل
املعقول معلوًما هل لم يتعارض جمهوالن، وإن اكن اعلًما بصدق الرسول امتنع 

 .(1)« يعلم ثبوت ما أخرب به يف نفس األمرمع ٰهذا أاّل 
قد خلط بني مقام اثلبوت ومقام  أنّه ذاهٰ ابن تيمية  الكموامللفت للنظر يف 
ألّن ما أخرب به الرسول يف نفس األمر ومقام اثلبوت  ؛اإلثبات يف ٰهذا ادليلل

املشلكة يف مقام إثبات ٰهذه  يف صّحته وإتقانه، ولٰكنّ  والواقع ال شّك 
ط تنا عن طريق وسائءة انلبوية اليّت وصلت إيلنا وجاالسنّ  ألنّ  ؛املعارف

وال ندري هل اكنوا اكذبني يف نقلهم أو  إ،من اخلط غري معصومة   ة  برشيّ 
ق بني ادليلل  أن نعرضهم ىلع ضوابط اتلوثيق، فاتلعارض يتحقّ صادقني، إاّل 

اذّلي وصل إيلنا عرب الوسائط وانلقلة، فهنا يمكن  وبني ادليلل انلقيلّ  العقيلّ 
 تصوير اتلعارض.

ال خيالفه قطُّ ال  رصيح   ما ُعلم بمعقول    أنّ ولٰهذا يرّكز الفكر السلّف ىلع
حيح، ال يعارضه  مع الصَّ َخرٌب صحيٌح وال حسٌّ صحيٌح، وكٰذلك ما ُعِلم بالسَّ

حيح، ال يناقضه خرٌب وال عقٌل وال حسٌّ  ، وكٰذلك ما ُعِلم باحلسِّ الصَّ
 .(2)معقوٌل 
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إِنَّ »يرى:  فهو من جهة   ،يف نفسه الكم ابن تيمية متناقٌض  وال إشاكل أنّ 
. ْو إِْثَبات 

َ
ْف  أ

ى َشْخًصا، فَلَيَْس يِف احْلِسِّ إِالَّ  احْلِسَّ لَيَْس ِفيِه ِعلٌْم بِنَ
َ
َفَمْن َرأ

ُ بنَْيَ ٰهذا   ِفيِه ِمْن َعْقل  ُيَمزيِّ
ْو َعْمًرا، فَٰهذا اَل بُدَّ

َ
ا َكْونُُه َزيًْدا أ مَّ

َ
ُرْؤَيتُُه. َوأ

ما ُعِلم باحلسِّ »أّن للحس حكًما! ويقول:  أخرى يرى ومن جهة   .(1)«وَٰهذا
حيح، ال يناقضه خرٌب وال معقوٌل   يف الكمه. واضحٌ  وٰهذا تناقٌض  ،«الصَّ

هتمام واالعتناء ابلالغ ىلع اال فجعُل "احلّس" يف عرض العقل وانلقل يدّل 
للحّس يف املنظومة الفكرّية السلفّية، حبيث يكون احلّس الصحيح معياًرا 

حجر  إيله مراًرا من أنّ  رصيح واخلرب الصحيح. وٰهذا ما أرشناللمعقول ال
ة عند السلفّية هو احلّس يف املعارف البرشيّ  األساس واملزيان األصيلّ 

 ّيات.واحلسّ 
تؤيدهما انلصوُص  ادام العقل والقياس ما أنّ  ولٰهذا يعتقد ابن تيمية

ا ، وأمّ مايهجيوز االعتماد عل انصحيح ماة وحكُم اهلل ورسوهل فهالرشعيّ 
 مافه ،ةختالفهما انلصوص من الكتاب والسنّ  انذلالعقل أو القياس ال

 :ابن تيمية يقول ما.يلهإوال جيوز الركون  انفاسد انمرفوض
، فَُكُّ ِقيَاس  َخالََف َداَللََة » ِحيِح تَُوافُِق َداَللََة انلَّصِّ وََداَللَُة الِْقيَاِس الصَّ

ِسٌد، َواَل يُوَجُد نَصٌّ خُيَاِلُف ِقيَاًسا َصِحيًحا، َكَما اَل يُوَجُد انلَّصِّ َفُهَو ِقيَاٌس فَا
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ِحيحَ  يٌح خُيَاِلُف الَْمنُْقوَل الصَّ  .(1)«َمْعُقوٌل رَصِ
 بن تيمية بأنّ ايع فيدّ  ،ا بـالنسبة إىل العالقة الوثيقة بني العقل وانلقلوأمّ 

بما أخرب  ة العقلّية منحرصةٌ بل األدلّ  ،ة العقلّيةباألدلّ  ة مليئةٌ انلصوص ادلينيّ 
 أخربوا انلاس بأمرين: األنبياء  به الرسل، وأنّ 

 يمكنهم علمهم بها بانلظر يتاإلهلّٰية الّ  األدلّة العقلّية ىلع املطالب األّول:
 . واالستدالل
د الغيب بما يعجزون عن معرفته بمجرّ  بتفاصيلأخربوا انلاس اثلاين: 

د اخلرب كما مقصوًرا ىلع جمرّ  األنبياء  نظرهم واستدالهلم، وليس تعليم
 بها يتمن الرباهني العقلّية الّ  بيّنوابل هم  ،أصحاب انلظرمن  ه كثريٌ يظنّ 

ة دلّ لأل جامعٌ  فتعليمهم  ،يعلم العلوم اإلهلّٰية ما ال يوجد عند غريهم
  .(2)ةالعقلّية والسمعيّ 

يَع َما َدلَّ ال»ويقول أيًضا حول اجلانب العقيّل لدلين:  اِرُع َعلَيِْه يَنْتَِظُم مَجِ شَّ
يِن َوَمَسائِِل  ُصوِل ادلِّ

ُ
ِدلَِّة َوالرَْبَاِهنِي َوأ

َ
يَع اأْل َما حَيْتَاُج إىل ِعلِْمِه بِالَْعْقِل ومََجِ

اَلئُِل  ،الَْعَقائِدِ  َة َما يَْذُكُرُه الُْمتََفلِْسَفُة َوالُْمتَلَكَِّمُة َوادلَّ  بَْل قَْد تََدبَّْرت اَعمَّ
اِفيَِة َعْن الَْكَدرِ  ،ةُ يَّ لِ قْ عَ الْ  يِت خِبُاَلَصِتِه الصَّ

ْ
نَِّة تَأ  ،فَوََجْدت َداَلئَِل الِْكتَاِب َوالسُّ
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ْشيَاَء لَْم َيْهَتُدوا لََها
َ
يِت بِأ

ْ
بَاِطيِل َمَع  ،َوتَأ

َ
بَُهاِت َواأْل َوحَتِْذُف َما َوَقَع ِمنُْهْم ِمْن الشُّ

تَِها َواْضِطَرابَِها  .(1)«َكرْثَ
َما َدلَّ »وهو:  ،مىلع ما ذكره من الكمه املتقدّ  ة أمور  دّ ويمكن مالحظة ع

ِدلَِّة َوالرَْبَاِهنِي 
َ
يَع اأْل يَع َما حَيَْتاُج إىل ِعلِْمِه بِالَْعْقِل ومََجِ اِرُع َعلَيِْه يَنْتَِظُم مَجِ الشَّ

يِن َوَمَسائِِل الَْعَقائِدِ  ُصوِل ادلِّ
ُ
 ويه: ،«َوأ

ق وال حتقّ  ذهنّيةٌ  القضّية اللكّّية قضّيةٌ  بن تيمية يّديع كثرًيا أنّ ا نّ أ: اًل أوّ 
القضّية  أنّ يّديع أيًضا و ،(2)«يف اخلارج ات وجودٌ يّ وليس لللكّ »هلا يف اخلارج: 
ة أسبق إىل الفطرة من القضّية اللكّّية وأبده وأقوى يّ نة احلسّ اجلزئّية املعيَّ 
تني يف يّ تني لكّ يشعر قد استخدم قضيّ  ه ومن حيث ال، إاّل أنّ (3)وأظهر منها
 «يله بالعقلإدّل الشارع ىلع مجيع ما حيتاج »وىل قوهل: األ :وهما ،الكمه ٰهذا

ة والرباهني وأصول ادلين ومسائل دّل الشارع ىلع مجيع األدلّ »واثلانية قوهل: 
 ، وٰهذا يناقض ما تبّناه من قبل.«العقائد

ألّن الشارع لم يدّل ىلع  ؛ليس بصحيح   واللّكّ اعء العاّم ّن ٰهذا االدّ أثانًيا: 
ة والرباهني وأصول ادلين األدلّ  إىل ّك و ،مجيع ما حُيتاج إىل علمه بالعقل

                                                        

 .231 – 229، ص 19جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .108، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .120، ص 3املصدر السابق، ج ( 3)
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ة. ومع ٰهذا فقد علمنا ومسائل العقائد! وٰهذا خالف ظواهر انلصوص ادلينيّ 
واستحالة املصادرة  ،ك باستحالة ادلور والتسلسلابن تيمية قد تمسّ  أنّ 

وهنالك  ،ة ىلع استحاتلهة الكتاب والسنّ ٰذلك لم تذكر أدلّ  ولّك  ،لوبباملط
الكثري من املسائل العقلّية الّيت يعتمد عليها الفكر السلّف إلثبات 

 -تعاىل  -بل اهلل  ،ةوال أثر هلا يف الكتاب والسنّ  ،عياتهم ومعتقداتهممدّ 
، ولم يعنّي الشارع ل فيهار واتلعقّ أوكها إىل عقول انلاس وحّثهم ىلع اتلفكّ 

ا للتفكري بل أطلق عنان اتلفكري هلم وحّثهم ىلع اتلعقل، كأّن  ،منهًجا خاصًّ
فيجب أن يراعيها يف مقام  ،ىلع قواعد اتلفكري الصحيح اإلنسان مفطورٌ 

 اتلطبيق.
ة والرباهني وأصول ادلين ومسائل دّل الشارع ىلع مجيع األدلّ »ثاثلًا: لو 

فلماذا حّث القرآن الكريم انلاَس ىلع اتلعّقل  ،تيمية ابن يعكما يدّ  «العقائد
 من اآليات؟! يف كثري   مطلق   واتلفّكر واتلدبّر واتلفّقه بشك  

هو تثبيت حمورّية  اعء العامّ غرض ابن تيمية من ٰهذا االدّ  ضح أنّ وبٰهذا يتّ 
وإقصاء العقل والرباهني القطعّية العقلّية عن ساحة املعرفة  ،انلّص ادلينّ 

وال إشاكل يف أّن ٰهذا سيؤدي إىل نتائج  ،وتفضيل انلقل ىلع العقل ،ةادلينيّ 
وبينونته عن خلقه،  -تعاىل  -اكلقول باتلجسيم والتشبيه ورؤية اهلل  ة  سلبيّ 

ا كبرًيا.  تعاىل اهلل عن ٰذلك علوًّ
مفهوم "القياس  بّد من اإلشارة إيلها ويه: ذكرنا أنّ  ال ةٌ مهمّ  تبىق نقطةٌ و

يف الرؤية  ا خاصًّ "العقل الرصيح" حيمل معىًن  "رصيح املعقول" أو " أوالصحيح
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مراده من ٰهذه املصطلحات  نّ إخصوًصا عند ابن تيمية، ف ،الفكرّية السلفّية
فاكن من  صني،خيتلف عن املصطلح املتداول والرائج عند سائر املتخّص 

تيمية  الرضورّي أن نتعّرف ىلع خصائص العقل الرصيح من وجهة نظر ابن
 ،حَّت نعرف حقيقة العقل الرصيح اذّلي ال خيالفه اخلرُب الصحيح ؛والسلفّية

 .ةوىلع مدى تطابق العقل الرصيح مع انلصوص ادلينيّ 
بِِفَطرِهم اذّلي ُفِطروا ّن املراد من املعقول الرصيح هو ما يعرفه انلاس أ -1
الت يف األمور . وٰهذه املعقو(1)، من غري أن يتلّقاه بعُضهم عن بعضعليها
َوقَالُوا لَْو ُكنَّا ﴿ ة يه اليّت ذّم اهلل َمن خالفها بقوهل تعاىل:ة والعمليّ العلميّ 

ِعريِ  ْصَحاِب السَّ
َ
ْو َنْعِقُل َما ُكنَّا يِف أ

َ
فَلَْم يَِسرُيوا يِف ﴿ َوقَْوهِلِ: ،(2)﴾نَْسَمُع أ

َ
أ

ْو 
َ
رِْض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َيْعِقلُوَن بَِها أ

َ
مبىن  نذ. إ(3)﴾آَذاٌن يَْسَمُعوَن بَِهااأْل

ومبىن السمع ىلع تصديق األنبياء  ،ة الفطرة وسالمتهاالعقل ىلع صحّ 
(4).  

وقد ذكرنا سابًقا أن الفطرة اليّت يرّكز عليها ابن تيمية ختتلف عن الفطرة 

                                                        

 .396، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  ليم،أمحد بن عبد احل ابن تيمية، (1)

 .10سورة امللك:  (2)

 .46سورة احلّج:  (3)

 .323الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
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الّيت  "الفطرة اجلسمانية"بل الفطرة املقبولة عنده يه  ،املعهودة عند العقالء
واملزيان »ذلا يقول:  ؛أو قياس اتلمثيل ،رتف بقياس الغائب ىلع الشاهدتع
ِ ﴿ نزهلا اهلل مع الكتاب حيث قال اهلل تعاىل:أ يتالّ  نَْزَل الِْكتَاَب اهلُل اذلَّ

َ
ي أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم ﴿ وقال: ،(1)﴾بِاحْلَقِّ َوالِْمزَيانَ 
َ
رَْسلَْنا رُُسلَنَا بِابْلَيِّنَاِت َوأ

َ
لََقْد أ

ن اعتبار اليشء بمثله تتضمّ  اعدلةٌ  يه مزيانٌ  ،(2)﴾ِكتَاَب َوالِْمزَيانَ الْ 
بما جعله اهلل يف  ،ق بني املختلفنيويفرّ  ،بني املتماثلني يفيسوّ  ،وخالفه

ا يه الفطرة وأيًض  .(3)«وعقوهلم من معرفة اتلماثل واالختالف هفطر عباد
  .(4) خملوقاته بائنًا منهماعيلًا ىلع وكونه -تعاىل  -اليّت تعرتف بعلّو اهلل 

اهلل ىلع خلقه وحنو  به الرسول من علوّ  ما أخرب ذلا يعتقد ابن تيمية بأنّ 
فطر اهلل عليها عباده، ويوافقه املعقول ة الّيت ، من األمور الفطريّ ٰذلك

 .(5)وليس مناقًضا ومعارًضا هلهل  اقً مصدّ  الرضورّي 
، كما رّصح ابن تيمية بٰذلك ويه الفطرة اليّت تُقّر بتجسيم اهلل تعاىل

                                                        

 .17سورة الشورى:  (1)

 .25سورة احلديد:  (2)

 .382 الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)

 .46، ص 47جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)

 .312، ص 5درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (5)
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ا تعرفه الفطرة وابلديهة ال ليس هو ممّ عدم كون ابلارئ جسًما  نّ إ»فقال: 
 مات  يف الفطرة؛ بل بمقدّ  نة  من الفطرة، وال بمقدمات بيّ  قريبة   مات  بمقدّ 

، فًقا ىلع قبوهلا بني العقالء، وال متّ بيّنةً  مات  ، وليست مقدّ وطوٌل  فيها خفاءٌ 
 جسًما، بنفسه ال يكون إاّل  القائمَ  املوجودَ  أنّ هو املطلوب و نقيض ٰهذابل 

إىل الفطرة والعقول من   معدوًما أقرُب وما ال يكون جسًما ال يكون إاّل 
 .(1)«لاألوّ 

ة مات ايلقينيّ من املقدّ  ة مؤلَّفةً ة العقلّية الربهانيّ جيب أن تكون األدلّ  -2
 .(2)املتشابهةجملة امللفاظ األمن  خالصةً 

  تكون املعقوالت من املحاالت واملمتنعات، مثل من يقول: إنّ اّل أ -3
ه بعينه يكون يف ، وإنّ واحدة   اجلسم الواحد يكون أبيض وأسود يف حال  

وما شابه  ،اليشء الواحد يكون معدوًما وموجوًدا يف آن  واحد   نّ إماكنني، و
 .(3)ا يعلم العقل بطالنهٰذلك ممّ 

ا فال ينقض بعضها بعًضا بل املعقوالت الرصحية إ نّ أ -4 ذا اكنت حقًّ
ذلا  يصّدق بعضها بعًض، خبالف املعقوالت ابلاطلة، فأنها خمتلفة متناقضة،

                                                        

 .359، ص 1تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .312، ص 5قل، جدرء تعارض العقل وانل أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .391، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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ُق َبْعُضُه َبْعًضا،  يقول ابن تيمية:" نَّ احْلَقَّ اَل َينُْقُض َبْعُضُه َبْعًضا، بَْل يَُصدِّ
َ
أ

، َكَما َقاَل َتَعاىَل يِف الُْمَخاِلِفنَي خِبِاَلِف ابْلَاِطِل، فَإِنَُّه خُمَْتِلٌف ُمتَنَاقٌِض 
فَِك ﴿لِلرُُّسِل:

ُ
َماِء َذاِت احْلُُبِك إِنَُّكْم لَِف قَْول  خُمْتَِلف  يُْؤفَُك َعنُْه َمْن أ  (1)﴾َوالسَّ

، اَل َخرَبٌ َصِحيٌح َواَل ِحسٌّ  ، اَل خُيَاِلُفُه َقطُّ يح  َوإِنَّ َما ُعِلَم بَِمْعُقول  رَصِ
. َصِحيٌح. وَ  ِحيِح، اَل ُيَعارُِضُه َعْقٌل َواَل ِحسٌّ ْمِع الصَّ َكٰذلك َما ُعِلَم بِالسَّ

ِحيِح، اَل ُينَاقُِضُه َخرَبٌ َواَل َمْعُقوٌل   .(2)«َوَكٰذلك َما ُعِلَم بِاحْلِسِّ الصَّ
املعقوالت الرصحية مقبولة عند العقالء، فليست املعقوالت اليّت  -5

ن املعقوالت الصحيحة والرصحية مثل القول خيالفها كثرٌي من العقالء م
 ،من اجلواهر املنفردة بةٌ األجسام مركّ  بتماثل األجسام وبقاء األعراض، وأنّ 

يف اخلارج جواهر قائمًة بأنفسها،  اللكّّيات موجودةٌ  أو من املاّدة والصورة، وأنّ 
ا من يله وحنو ٰذلك، فليس ٰهذإبنفسه ال يُشار  قائم   ه يمكن وجود جوهر  وأنّ 

 العقلّيات اليّت ال جيب ألجلها رّد احلّس والسمع، وتُبىن عليها علوم بن
 .(3)«آدم

 ة  ّن املعقوالت الصحيحة ادلقيقة اخلفّية تُرّد إىل معقوالت  بدهيّ أ -6

                                                        

 .7سورة اذلاريات:  (1)

 .395، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)

 .397، ص 4املصدر السابق، ج  (3)
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، خبالف العقلّيات الرصحية، مثل كون اجلسم الواحد ال يكون يف أويّلة  
علوٌم بفطرة اهلل اليّت فطر انلاَس مًعا، فإّن ٰهذا م واحد   ماكنني يف وقت  

 .(1)عليها
َمن أثبت ما أثبته الرسول ونىف ما نفاه اكن أوىل باملعقول  ّك  نّ أ -7

الرصيح، كما اكن أوىل باملنقول الصحيح، وأن من خالف صحيح املنقول 
 لَوْ  َوقَالُوا﴿ :، واكن أوىل بمن قال اهلل فيه(2)فقد خالف أيًضا رصيح املعقول

وْ  نَْسَمعُ  ُكنَّا
َ
ْصَحاِب  يِف  ُكَنّا َما َنْعِقُل  أ

َ
ِعريِ  أ نَّ إِ ». ذلا يرصح ابن تيمية: (3)﴾الَسّ

قَْرَب، وَُهَو يُوِجُب نرَْصَ 
َ
قَْرَب اَكَن قَْوهُلُ إىل الَْعْقِل أ

َ
نَِّة أ ُكَّ َمْن اَكَن إىل السُّ
نَِّة بِالَْعْقلِ  قَْربنَِي إىل السُّ

َ
 .(4)«اأْل

يمكن أن  ٰهذه اخلصائص والسمات للمعقول الصحيح،م من ا تقدّ وممّ 
نستنتج أّن املعقوالت الصحيحة عند السلفّية يه اليّت تتجّسد يف قياس 

 ىلع حدّ  ويه نتاج العقل اجلسماينّ  ،اتلمثيل أو قياس الغائب ىلع الشاهد
ل دها املنقودام يؤيّ  ما وموثّقةٌ  تعبري ابن تيمية. وكٰذلك ٰهذه املعقوالت معتربةٌ 

                                                        

 املصدر السابق. (1)

 100، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، بن تيمية، ا (2)

 .10سورة تبارك:  (3)

 .341و 340، ص 2منهاج السّنة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (4)
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 ة للمعقول.يّ  فال اعتبار وال حجّ وإاّل  ،الصحيح

 ةالنسبة بني العلوم العقلّية والشرعّيأ ـ 

 : أنّ ة يهة والعلوم الرشعيّ النسبة بني العلوم العقليّ   ابن تيمية أنّ يبنّي 
قد يراد بها ما أمر به الشارع، وهو العلم املرشوع أو العمل  العلوم الرشعية

وقد  .ما دخل فيه املباح، وربّ اجب أو املستحّب ومن مصاديقه الو، املرشوع
هو العلم املستفاد من وة هو ما أخرب به الشارع، يراد بالعلوم العقليّ 

بما بعث به من اإليمان والقرآن  ّمتهالرسول أل علّمهي الشارع، واذّل 
 ؛أو اإلمجاع أو توابع ٰذلك ةعليه الكتاب والسنّ  والكتاب واحلكمة، وما دّل 

. كما يقال ملا أخرب به  أو عمٌل رشيعٌّ أمر به الشارع علٌم رشيعٌّ  فـيقال ملا
 - وهو ما أمر به الشارع -ل ،  فانلظر يف األوّ وسمعٌّ  عقيلٌّ  علمٌ الشارع 

، واثلواب والعقاب، واألمر وانليه، وهو جهة املدح واذلمّ فيكون إىل 
فيكون إىل  - وهو ما أخرب به الشارع - خطاب اتللكيف. وانلظر يف اثلاين

ته وفساده، ومطابقته وخمالفته، وهو من وديلله، وصحّ  احلكم الرشيعّ طريق 
ىلع ٰهذا يقّسم ابن تيمية املأموَر به إىل ثالثة  . وبناءً خبارجهة خطاب اإل

 : أقسام  
ولم عليه  وهو ما لم يأمر به الشارع ولم يدّل ما يُعرف بالعقل فقط،  -أ

 الطّب وت، اكلفالحة وابلناية والنِّساَجة الصنااع ىفهو جيري جمر ،خيرب به
 .  واحلساب

ا ال د إخبار الرشع ممّ وهو ما يعلم بمجرّ ما يُعرف بالرشع فقط،  -ب



 359  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

 .  يهتدي العقل إيله حبال  
دّل عليه الشارع مثل دالتله ىلع  ما يكون رشعيًّا عقليًّا، وهو ما -ج

تمع أن يكون رشعيًّا عقليًّا، ه جينّ إآيات الربوبّية وداللة الرسالة وحنو ٰذلك، ف
ا نّبه العقول ىلع فإنَّ الشارع لمّ ، إىل دالتله كما أخرب به ىالشارع قد هدف

 .(1)اهتدت العقول فعلمت ما هداها إيله الشارع ،اآليات والرباهني والِعرَبِ 
ه: ما ُعلم بالعقل إذا اكن علمه وقد استنتج ابن تيمية من ٰهذا اتلقسيم أنّ 

 ةة، وىلع ٰهذا تكون الرشعيّ يف الرشع فهو من العلوم الرشعيّ مأموًرا به 
أَمر به الشارع أو دّل الرشع عليه  عقيلٍّ  . فّك علم  وعقلّيةً  قسمني: سمعّيةً 
، إمّ  أو باعتبارهما  ،عنه أو ادلاللة واإلخبار ،ا باعتبار األمر بهفهو رشيعٌّ

ويه  ،ةعن مسّم الرشعيّ مًعا. فانلتيجة أّن من العلوم العقلّية ما هو خارٌج 
فيه جتري جمرى الصنااعت  ا،الشارع ولم يدّل عليه االيّت لم يأمر به

 اكلفالحة وابلناية والنساجة وما شابه ٰذلك.
 .قسمني: السمّع والعقيّل، فالسمّع قسيم العقيلّ  ىلإينقسم ف وأّما الرشيعّ 

: إخبار الشارع ة  ثالث باعتبارات   ةً القضايا العقلّية يمكن أن تكون رشعيّ و
. فالنسبة بني العلوم العقلّية اادلاللة عليه ، أوا، أو أمر الشارع بهابه

ال  حمضةً  عقلّيةً  اهناك علومً  بمعىن أنّ  من وجه   ة عموٌم وخصوٌص والرشعيّ 
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 ال دور للعقل فيها، وأنّ  حمضةً  ةً رشعيّ ا هناك علومً  دور للرشع فيها، وأنّ 
العلوم العقلّية اليّت دّل  ويه ،ةلّية والرشعيّ تُطلق عليها العق اهناك علومً 

، بل عليها الرشع باألمر واإلخبار وادلاللة. فليس العقيّل قسيًما للرشيعّ 
 .(1) والعقيلّ ينقسم إىل قسمني: السمعّ  الرشيعّ 

 يتالرسل رضبت للناس األمثال العقلّية الّ  نّ إوذلا يقول ابن تيمية: 
انلاس وأرشدتهم إىل ما به  دلّتالرسل  نّ إف ؛يعرفون بها اتلماثل واالختالف

بها ىلع   يستدّل يتويعرفون األقيسة العقلّية الصحيحة الّ  ،يعرفون العدل
 د اخلرب كما يظنّ ىلع جمرّ  ة مقصورةً فليست العلوم انلبويّ  ة،املطالب ادلينيّ 
وجيعلون ما يعلم بالعقل قسيًما للعلوم  ه من أهل الالكم،ٰذلك من يظنّ 

دين انلاس   بها يتمّ يتالعلوم العقلّية الّ  بيّنت الرسل  نّ إبل  ة،انلبويّ 
وأرشدتها  ،هتها عليهورضبت األمثال فكملت الفطرة بما نبّ  ،علًما وعماًل 

أو اكنت الفطرة قد فسدت بما حصل هلا من  ،عنه ا اكنت الفطرة معرضةً ممّ 
نت الفطرة نت ما اكفأزالت ٰذلك الفساد وبيّ  ،اآلراء واألهواء الفاسدة

نها  أنزهلا اهلل وبيّ يتحَّت صار عند الفطرة معرفة املزيان الّ  ،عنه معرضةً 
 اهلل احلقائق باملقاييس بنّي في، من ٰهذا رسله، والقرآن واحلديث مملوءٌ 

ويبني طرق التسوية بني املتماثلني والفرق بني  ،العقلّية واألمثال املرضوبة
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ْم َحِسَب اذّليَن ﴿ كقوهل: (1)لكوينكر ىلع من خيرج عن ذٰ  ،املختلفني
َ
أ

 ِ ْن جَنَْعلَُهْم اَكذلَّ
َ
يِّئَاِت أ احِلَاِت َسَواًء حَمْيَاُهْم اْجرَتَُحوا السَّ يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ

 .(2)﴾َوَمَماُتُهْم َساَء َما حَيُْكُمونَ 
اِرُع َما َدلَّ الشَّ »يقول:  ه من جهة  يف الكم ابن تيمية فإنّ  وٰهذا تناقض واضحٌ 

ُصوِل 
ُ
ِدلَِّة َوالرَْبَاِهنِي َوأ

َ
يَع اأْل يَع َما حَيْتَاُج إىل ِعلِْمِه بِالَْعْقِل ومََجِ َعلَيِْه يَنَْتِظُم مَجِ

َة َما يَْذُكُرُه الُْمتََفلِْسَفُة َوالُْمتَلَكَِّمُة  يِن َوَمَسائِِل الَْعَقائِِد بَْل قَْد تََدبَّْرت اَعمَّ ادلِّ
اَلئُِل الع  حمضةً  عقلّيةً  اهناك علومً  ح بأنّ ومن جهة أخرى يرصّ  ،(3)«قلّيةَوادلَّ

ولم  ،وهو ما لم يأمر به الشارعما يُعرف بالعقل فقط، » :ال دور للرشع فيها
فإذا ما دّل الشارع عليه ينتظم مجيع ما حيتاج إىل . «ولم خيرب به ،عليه يدّل 

ال دور للرشع  حمضةً  ةً عقليّ  اّن هناك علومً إ نعلمه بالعقل، فلماذا يقول إذ
 فيها؟!

وقد حاول ابن تيمية اتلميزي بني ما يعلم العقُل بطالنَه وامتناعه، وبني ما 
ل من حُماالت العقل، واثلاين من يعجز العقُل عن تصّوره ومعرفته، فاألوّ 

ا حُمارات العقل، والرسل واألنبياء خُيربون باثلاين وهو حُمارات العقل. وأمّ 
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اجلسم الواحد يكون أبيض  ت العقل مثل من يقول: إنّ ل وهو حماالاألوّ 
اليشء الواحد يكون  نّ إه بعينه يكون يف ماكنني، و، وإنّ واحدة   وأسود يف حال  

 .(1)ا يعلم العقل بطالنهوما شابه ٰذلك ممّ  ،واحدة   معدوًما وموجوًدا يف حال  
 عقلّية بأنّ حتّج كُّ من يقول باملحاالت الالو  هح ابن تيمية بأنّ يرصّ  ثمّ 

مثل من و ،بن اهلل تعاىلااملسيح  نّ إالكم ٰهذا "فوق العقل" مثل من يقول 
من اإلهلّٰيات  يقول باحللول واالحّتاد، فٰهذا يستلزم أن ال يُبحث يف يشء  

ما شاء من ابلاطل ويقول: الكم فوق العقل،  بالعقل، بل يقول ّك ُمبطل  
 يعجز العقل عن معرفته. اا األنبياء يعلمون وخُيربون عمّ وأمّ 

املسيح هو ابن اهلل  االعتقاد بأنّ  ة من أنّ اعء املسيحيّ دّ اينتقد ابن تيمية  ثمّ 
كم إّما تفهمون وتعقلون وتتصّورون ما تقولونه نّ إ»عليهم:  فوق العقل، ويردّ 

 فلزم أن يكون معقواًل كم إن كنتم تفقهون وتعقلون ما تقولونه نّ إأم ال؟ ف
وإن كنتم ال تفقهونه وال تعقلونه لزم القول ىلع اهلل من  وليس فوق العقل.

 ،فأنتم من اذّلين يقولون ىلع اهلل ما ال يعلمون ،وعقل   وفقه   غري علم  
بل يقولون الكذب املفرتى والكفر  ،ويفرتون ىلع اهلل وأنبياء اهلل بغري علم  

ل اإلنسان ومن أعظم القبائح املحّرمة يف مجيع الرشائع، أن يقوالواضح، وهو 
من قال  ومجيع العقالء يعلمون أنّ  .برأيه ىلع اهلل قواًل ال يتصّوره وال يفهمه

                                                        

 .391، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 363  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

 وإنّ  ،منه عليه غري مقبول   قوهل مردودٌ  فإنّ  ،ره وال يفقهه وهو ال يتصوّ قواًل 
ره وأعقله  أفقه ما أقول وأتصوّ وإن قال قائلهم إيّن  .قوهل من ابلاطل املذموم

بل  ،وال تقل هو فوق العقل ،رهيفقهه ويعقله ويتصوّ  نه لغريك حَّت قيل هل بيّ 
هم إن اكنوا فإنّ  .ال حميد هلم عنه وٰهذا تقسيمٌ  ،قد عقلته وفقهته هو قوٌل 

وإن اكنوا ال يفقهونه وال  .يفقهون ما يقولون ويعقلونه لزم أن يكون معقواًل 
برأيهم  يعقلونه لزم أنهم قالوا ىلع اهلل ما ال يفقهونه وال يعقلونه قواًل 

 .(1)«وعقلهم
 ابن تيمية بني ما هو والسؤال اذّلي يمكن أن يطرح هنا هو: كيف يمزّي 

 دون العقل وحماالت العقل وبني ما هو فوق العقل وحمارات العقل يف الردّ 
يًدا  -تعاىل  -هلل  إنّ »ة، فقد أوقع نفسه يف ٰهذه الورطة إذ يقول: ىلع املسيحيّ 

ة من دون ة العرفيّ اًك وغضبًا بمعانيها احلقيقيّ ستواًء وجلوًسا وضحاووجًها و
ة جسمانيّته فما يقوهل ٰهذا فوق العقل وال نعلم كيفيّ  !«وتفسري    تأويل  ّي أ

من  -تعاىل  -وهل أّن االعتقاد باتلجسيم وجسمانّية اهلل  ويده ورجله ووجهه.
 القول باتلجسيم هو دون أنّ  حماالت العقل أو من حمارات العقل؟! ال شّك 

ومن حماراته، فكيف يُشك ابن  ،وليس فوق العقل ،ومن حماالته ،العقل
يقبل اتلجسيم املرفوض عند  هتيمية ىلع القول باتلثليث ويف الوقت نفس
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 العقل؟! 
حتّج ّك من الو »ة بقوهل: ة والصوفيّ فاعرتاض ابن تيمية وانتقاده للمسيحيّ 

املسيح  نّ إعقل مثل من يقول الكم ٰهذا فوق ال يقول باملحاالت العقلّية بأنّ 
ومثل من يقول باحللول واالحّتاد، فٰهذا يستلزم أن ال يُبحث  ،بن اهلل تعاىلا

ويقول:  ،ما شاء من ابلاطل من اإلهلّٰيات بالعقل، بل يقول ّك ُمبطل   يف يشء  
اذّلي أورده  هه يقع يف املحذور نفسألنّ  ؛عليه أيًضا مردودٌ  «الكم فوق العقل

 ة.حيّ يىلع املس
ٰهذه إّن  يقول من جهة   أنّه أضف إىل اتلناقض الواضح يف الكمه وهو

ة من ايلد والوجه والزنول واإلستواء وغريها حُتمل ىلع معانيها الصفات اخلربيّ 
من اتلجسيم  حياول أن يفرّ أخرى  ، ومن جهة  ة والظاهرة بال تأويل  احلقيقيّ 

مذهب »أّن ابن تيمية  مزع، وي«وال تشبيه   بال كيف  »يقول فوالتشبيه 
السلف هو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات ىلع ظاهرها، مع نف 

 .(1)«ة والتشبيه عنهاالكيفيّ 
 وٌة أهل كيفيّ  والسؤال اذّلي يمكن طرحه يف املقام هو: هل املعىن احلقييقّ 

ة اكيلد والوجه والرجل وغريها ىلع املعاين ال؟ إذا مُحلت الصفات اخلربيّ 
 ةٌ لليد هل كيفيّ  ة، فاملعىن احلقييّق والعريفّ فال ختلو من الكيفيّ  ،ةقيّ احلقي
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ات من اجلسمانّية واحلدود واألجزاء واتلغرّي واحلركة وغريها من الكيفيّ  معيَّنةٌ 
مني ىلع الكم مالك بن د حمسن األمة السيّ ة. ويف معرض إجابة العاّل احلقيقيّ 
 ،والكيف جمهوٌل  االستواء معلومٌ »حني سأهل رجٌل عن االستواء فقال:  أنس  

يلزم من ٰذلك أحد »قال:  .(1)«والسؤال عنه بدعةٌ  ،واإليمان به واجٌب 
حصول حقيقة  ألنّ  ؛والكهما حماالن ،و القول باملحالأأمرين: اتلجسيم 

فال بّد من  ومع الكيف جتسيمٌ  ،االستواء مع عدم الكيف حماٌل حبكم العقل
 .(2)«عقلّيةاتلأويل واملجاز والقرينة ال

بل  ،احلقَّ ال ينقض بعضه بعًضا»: بن تيمية يعرتف أنّ اوالغريب أّن 
تعاىل  -ه خمتلٌف متناقٌض، كما قال نّ إيصّدق بعضه بعًضا، خبالف ابلاطل، ف

َماءِ  يف املخالفني للرسل:﴿ - ْتَِلف   قَْول   لَِف  إِنَُّكمْ  احْلُبُِك  َذاِت  َوالَسّ  خُمّ
فَِك  َمنْ  َعنْهُ  يُْؤفَُك 

ُ
  .(4).(3)﴾أ

ألّن الكمه يناقض  ؛ىلع بطالن آرائه ومعتقداته عرتاٌف منه وديلٌل اوٰهذا 
 بعضه ابلعض اآلخر.
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 احلّل والعالج يف تعارض العقل والنقلب ـ 

ر أن يعارضه الرشع، بل ذكر ابن تيمية بأّن ما علم برصيح العقل ال يتصوّ 
ٰهذا ما دفع ابن تيمية ، وقّط  رصيحٌ  املنقول الصحيح ال يعارضه معقوٌل 

، وبعد (1)انللترصيح بأنّه يمتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيّ 
ما خالف انلصوص الصحيحة الرصحية  ل فيما يتنازع انلاس فيه جند أنّ اتلأمّ 

ما فق للرشع. وٰهذا اعلم بالعقل ثبوت نقيضها املوعلم بالعقل بطالنها، بل يُ يُ 
ات واملعاد وغري يد والصفات، ومسائل القدر وانلبوّ يف مسائل اتلوحناه لتأمّ 

ه ، بل السمع اذّلي يقال إنّ قّط  ما يعلم برصيح العقل لم خيالفه سمعٌ فٰذلك، 
، فال يصلح أن يكون ديلاًل لو ضعيفةٌ  ، أو داللةٌ موضوعٌ  ا حديٌث خيالفه: إمّ 

 .(2)جترد عن معارضة العقل الرصيح، فكيف إذا خالفه رصيح املعقول
ذكرنا سابًقا أّن ابن تيمية قد مزّي بني ما يعلم العقُل بطالنه  وقد

ل من حُماالت وامتناعه، وبني ما يعجز العقُل عن تصّوره ومعرفته، فاألوّ 
العقل، واثلاين من حُمارات العقل، والرسل واألنبياء خُيربون باثلاين وهو 

اجلسم  : إنّ ل وهو حماالت العقل مثل من يقولا األوّ حُمارات العقل. وأمّ 
 نّ إه بعينه يكون يف ماكنني، و، وإنّ واحدة   الواحد يكون أبيض وأسود يف حال  

                                                        

 .147، ص 1املصدر السابق، ج  (1)

 املصدر السابق. (2)
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ا يعلم وما شابه ٰذلك ممّ  اليشء الواحد يكون معدوًما وموجوًدا يف آن  واحد  
 .(1)العقل بطالنه
ىلع وجب تقديم الرشع د تعارض الرشع والعقل فقفُرض  فإذامع ٰذلك 

ىلع ٰهذا  دةٌ متعدّ  وهلم يف ٰذلك أدلّةٌ  ،ملدرسة السلفّيةالعقل عند ابن تيمية وا
 ىع ومعظمها من األدلة العقلّية! ومن ٰهذه األدلة يه:املدّ 

لخطأوّلًا:ٌ منٌا نٌ صو ٌعلىٌغيرهٌٌإتقديمٌالم

ما أخرب به، والرشع لم  للرشع يف ّك  ٌق العقل مصدّ  أنّ يرى ابن تيمية 
ما خيرب به  ىلع ّك  م بصدقه موقوٌف ما أخرب به، وال العل ق العقل يف ّك يصدّ 

 ، وٰهذا كما أنّ مطلقةً  ةً اعمّ  ىلع صدق الرسول داللةً  العقل، والعقل يدّل 
اختلف  ، ثمّ مفت   ه اعلمٌ  هل أنّ غريه عليه وبنّي  إذا علم عني املفيت ودّل  العاّمّ 
 م قول املفيت، فإذا قال هلوجب ىلع املستفيت أن يقدّ  ،واملفيت ادلاّل  العاّمّ 
قويل عند  مت قوهل ىلع، فإذا قدّ ه مفت  : أنا األصل يف علمك بأنّ العاّمّ 

 ٰهذا مع علمه بأنّ  ...ه مفت  قدحت يف األصل اذّلي به علمت بأنّ  ،اتلعارض
يف خربه عن  معصومٌ  الرسول  املفيت جيوز عليه اخلطأ، والعقل يعلم أنّ 

وم ىلع ما خيالفه من اهلل تعاىل، ال جيوز عليه اخلطأ، فتقديمه قول املعص

                                                        

 .391، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 368

 .(1)قول املفيت ىلع قوهل اذّلي خيالفه من تقديم العاّمّ  ستدالهل العقيّل أوىلا
 يف ٰهذا ادليلل: ويمكن مالحظة عّدة أمور  

إذ ليس  ؛واملفيت قياٌس مع الفارق ّن قياس العقل وادلين بالعاّمّ أ -1
عقل حسب ما اعرتف اذّلي يعّرف املفيت للغري فحسب، بل ال العقل اكلعاّمّ 
فصدق الرسول  «مطلقةً  ةً اعمّ  ىلع صدق الرسول داللةً  يدّل »به ابن تيمية 
وتوحيده  وإثبات وجوده  -تعاىل  -ل اهلل به جاء من قِ وعصمته وأنّ 

بل هل دوٌر حيويٌّ  ،فليس العقل اكلعاّمّ  ،ىلع العقل فةٌ وربوبيّته لكّها متوقّ 
ىلع صدق  ة، فتخطئة العقل اذّلي يدّل يف إثبات أصل ادلين والرشيع مهمٌّ 

 الرسول يؤّدي إىل ختطئة الرسول.
بني ما هو من الرشيعة وادلين يف الواقع  اواشتباهً  اهناك خلطً  يبدو أنّ  -2

يلنا من الرشيعة وادلين يف مقام اإلثبات إويف مقام اثلبوت، وبني ما هو وصل 
وهو خالق  -الشارع  من خالل انلصوص، نعم ادلين احلقييّق اذّلي صدر من

مصدرهما  ألنّ  ؛الربهاينّ  ال تعارض بينه وبني العقل القطعّ  -العقل وواهبه 
واحٌد، واخلالق الواهب للرشيعة وادلين هو نفسه واهب العقل وخالقه يف 

ال  ناإلنسان وشّجع اإلنسان يف كتابه الكريم ىلع اتلفّكر واتلعّقل، إذ
 اثلبوت واملعقول الصحيح. بني ادلين يف مقام اتعارض حقيقيًّ 

                                                        

 .139و 138، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ولٰكن ليس ّك ما وصل إيلنا عن طريق الوسائط والرواة غري املعصومني 
وهو  ،وما وضعوه يف الرتاث احلدييّث من املجعوالت هو ادلين يف مقام اثلبوت

فيه الصحيح والسقيم،  الرشع املصون من األخطاء، بل الرتاث احلدييثّ 
بني ٰهذا  فيمكن أن حيدث هناك تعارٌض  ،وابلاطل والغّث والسمني واحلّق 

وبني  -أي الرشع يف مقام اإلثبات  -الرشع الواصل إيلنا عن طريق الوسائط 
اتلفكيك بني املقامني يف مفهوم ادلين، بني ادلين يف  ادليلل العقيّل. فينبيغ

وبني  -وهو ال تعارض بينه وبني العقل الرصيح الصحيح  -مقام اثلبوت 
ه يمكن أن يتّسب اخلطأ وابلاطل فيه كما تّسب نّ إف ؛إلثباتادلين يف مقام ا

فيمكن أن يكون هناك تعارٌض بني ٰهذا  ،اجلعل والوضع يف الرتاث احلدييثّ 
بني رصيح العقل  تعارض   من عدم وجودادلين والعقل. فما ذكره ابن تيمية 

 ،الكمه صحيحٌ ف ،فإن اكن مقصوده ادلين يف مقام اثلبوت ،وصحيح انلقل
بينهما، وإن اكن مراده من ادلين هو ادلين يف مقام  فليس هناك تعارٌض 

ألّن انلقل  ؛اإلثبات وما وصل إيلنا عن طريق الوسائط، فالكمه ٰهذا غري تامٍّ 
كما ُدّونت كتب اجلرح واتلعديل والرتاجم  ،وصدق وكذٌب  ، وباطٌل فيه حقٌّ 

ضوابط اجلرح لافًقا ن ابلاطل، فما اكن موع هوتميزي والرجال لتشخيص احلّق 
يف ٰهذه  اهناك اختالفً  وما خالفها فهو باطٌل، مع أنّ  واتلعديل فهو حقٌّ 

 الضوابط واملوازين بني املدارس الفكرّية املختلفة. 
 ،املستقيم املعتمد ىلع الربهان القويم ويمكن أن نقصد بالعقل العقَل 

فينبيغ  ،نيف فطرة اإلنسا وقواعد اتلفكري الصحيح اليّت يه مركوزةٌ 
 استخدام ٰهذه القواعد تلميزي املعقول الصحيح من املعقول السقيم.
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نُقل من الرشع، بل يصّدق انلقل الصحيح  خرب   يصّدق العقل ّك  إذ ال
و ما ليس برصيح أ و"صحيح املنقول"، وال يصّدق أيًضا ما هو غري معقول  

ذلا يقول ابن  ؛بل الرشع يصّدق املعقول الرصيح ورصيح املعقول ،املعقول
 تيمية:
ْخبَارِِهْم »

َ
يَح الَْمْعُقوِل، اَكَن اَكِذبًا،  )األنبياء(َفَمِن ادَّىَع يِف أ َما ُينَاِقُض رَصِ

ْو ٰذلك الَْمنُْقوُل لَيَْس 
َ
، أ يح  ْن يَُكوَن ٰذلك الَْمْعُقوُل لَيَْس برَِصِ

َ
بَْل اَل بُدَّ أ

 
َ
ُهْم أ نَّ

َ
. َفَما ُعِلَم يَِقينًا أ ْن يَُكوَن يِف الَْعْقِل َما ُينَاقُِضُه. بَِصِحيح 

َ
ْخرَبُوا بِِه، َيْمتَِنُع أ

ْخبَارِِهْم َما 
َ
ْن يَُكوَن يِف أ

َ
نَّ الَْعْقَل َحَكَم بِِه، َيْمتَِنُع أ

َ
َوَما ُعِلَم يَِقينًا أ

 .(1)«ُينَاقُِضهُ 
ىلع صدق الرسول  العقل يدّل » يعرتف ابن تيمية يف ٰهذا االستدالل بأنّ  -3
وٰهذا ، فالعقل هو اذّلي يُثبت صدَق الرسالة وانلبّوة ،«مطلقةً  ةً اعمّ  لةً دال

ىلع العقل،  فةٌ ة انلقل متوقّ يّ حجّ  ىلع أنّ  ألّن الكمه ٰهذا يدّل  ؛مهمٌّ  اعرتاٌف 
وصفاته من العدل واحلكمة  -تعاىل  -والعقل هو اذّلي يثبت وجود اهلل 

مٌ والعلم واتلوحيد والّربوبية وغريها، فالعقل م انلقل  ألنّ  ؛ىلع انلقل رتبةً  قدَّ
 ته إىل انلقل.يّ العقل ال حيتاج يف حجّ  ولٰكنّ  ،ّيته إىل العقلحيتاج يف حجّ 

 آخر يقول فيه:   ه يف موضع  بكارتيف رأي ابن تيمية  وهنالك تناقٌض 

                                                        

 .400، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج م، أمحد بن عبد احلليابن تيمية،  (1)
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إىل  مسلّمةً يأخذها  من مصادرات   للسالك فيها ابتداءً  بدّ  العلوم ال ّك »
وٰهكذا حال الطابلني ملعرفة اهلل، واملريدين هل،  ..عد.أن تتربهن فيما ب

 وهم يطلبون معرفة صفاته، أو اًل والسائرين إيله، قد عرفوا وجوده أوّ 
مشاهدة قلوبهم هل يف ادلنيا. فيسلكون الطريق املوصلة إىل ٰذلك باإليمان 
والقرآن. فاإليمان: نظري سلوك الرجل الطريق اذّلي وصفها هل السالكون، 

فقون ىلع ٰذلك. والقرآن: تصديق الرسل فيما خترب به، وهو نظري هم متّ نّ فإ
ا اليشء اذّلي لم يف طريق اهلل منهما. وأمّ  بدّ  ، والمزنلةً  باع ادليلل مزنلةً اتّ 

ا يفيض إىل العلم به فال يسلكها ، إذا سلك طريقً اًل يعلم العقل ثبوته أوّ 
 وٰهذا تناقٌض  .(1)«مبادئ العلوم  بطريق اتلقليد واملصادرة كسائرإاّل  ابتداءً 

 .بنّي ورصيحٌ 
ز االعتماد ىلع العقل يف إثبات أصل ادلين اإذا ج أنّهاجلدير باذلكر  -4

 ةً اعمّ  ىلع صدق الرسول داللةً  العقل يدّل »وانلبّوة كما يعرتف به ابن تيمية: 
، فلماذا ال جيوز االعتماد عليه حينما يتعارض الربهان العقيّل «مطلقةً 

 ؟!انلقيلّ  مع ادليلل الظّنّ  قطعّ ال
أليس ٰهذا بمعىن عدم االلزتام بانلتيجة اليّت أثبتها العقل، وهل جيوز أن 

ال يلزتم بانلتيجة  ثمّ  مات املوصلة إىل نتيجة  يعتمد اإلنسان ىلع املقدّ 

                                                        

 .69، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 .ستغرابيثري اال مات؟! فٰهذا أمرٌ املستفادة من تلك املقدّ 
 ته مطلًقا،اجب تقديم ما قام ادليلل ىلع صحّ الو ح ابن تيمية بأنّ يرصّ  -5
 - وٰهذه الطرق ،تهالرشع هو قول املعصوم اذّلي قام ادليلل ىلع صحّ  وأنّ 

ته بما لم لمت صحّ تها، فال يعارض ما عُ ىلع صحّ  لم يقم ديلٌل  - العقلّية
 .(1)تهعلم صحّ تُ 

 وهو:  عقيلٍّ  م انلقل ىلع العقل بواسطة برهان  والغريب أّن ابن تيمية يقدّ 
ما قام  ولّك  ،ته )صغرى(الرشع قول املعصوم اذّلي قام ادليلل ىلع صحّ  أنّ 

 ، فانلتيجة: أنّ )كربى( فهو مقّدٌم ىلع غريه عند اتلعارض تهادليلل ىلع صحّ 
الرشع املعصوم مقّدٌم ىلع غريه عند اتلعارض. وٰهذا هو رضب العقل بسيف 

 .وهو تناقٌض واضحٌ  ،العقل
الرشع؟ هل يمكن إثباتها  ابن تيمية عصمةيُثِبت ديلل   يٍّ بأ: السؤال املهمّ 

يتكّفل بإثبات صّحة  يبغري ديلل العقل؟ أو أّن العقل هو املصدر الوحيد اذّل 
 ة ٰذلك.فال شبهة وال إشاكل يف أّن العقل هو َمن يثبت صحّ  وعصمته؟ الرشع
 يقول: ،نلقليقيم ابن تيمية ديلاًل آخر ىلع امتناع تقديم العقل ىلع ا ثمّ 

، ديلٌل معارضة العقل ملا أخرب به الرسول اذّلي دّل العقل ىلع أنّ » ىلع  ه حقٌّ

                                                        

 .320و 319، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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علمنا فساد إذا تعارض ديلالن  وٰذلك يوجب فسادها، ،تناقض دالتله
 تقديم ما لم يعلم فساده أقرب إىل اكن ،واآلخر لم نعلم فساده ،أحدهما

ه يصدق ويكذب، ي علم أنّ الصواب من تقديم ما يعلم فساده، اكلشاهد اذّل 
تقديم قول الفاسق املعلوم كذبه  والشاهد املجهول اذّلي لم يعلم كذبه، فإنّ 

قول املجهول اذّلي لم يعلم كذبه ال جيوز، فكيف إذا اكن الشاهد هو  ىلع
 ه قد كذب يف بعض شهاداته؟اذّلي شهد بأنّ 

خرب خبالف ه أقال: إنّ  ثمّ  ،ما خيرب به ق السمع يف ّك والعقل إذا صدّ 
ه ال جيب قبوهل، ه جيب قبوهل، وشهد هل بأنّ ، اكن هو قد شهد للسمع بأنّ احلّق 

ما  ، وشهد بأنّ ما أخرب به السمع فهو حقًّ  ، وأنّ ة حقٌّ ة السمعيّ األدلّ  وشهد بأنّ 
ال  ه صادٌق بأنّ  ، فاكن مثله مثل من شهد لرجل  أخرب به السمع فليس حبقٍّ 

كيته، فاكن ٰهذا قدًحا يف شهادته مطلًقا وتزه قد كذب، يكذب، وشهد هل بأنّ 
وال اثلانية، فال يصلح أن يكون معارًضا  فال جيب قبول شهادته األوىل

ولٰهذا جتد ٰهؤالء اذّلين تتعارض عندهم داللة العقل والسمع يف  ؛للسمع حبال  
 عن معارض   سالمٌ  رصيحٌ  إذ ليس عندهم معقوٌل  ؛واضطراب   وشكٍّ  حرية  
 هم يف نفس املعقول اذّلي يعارضون به السمع يف اختالف  أنّ ، كما مقاوم  
ه ليس يف املعقول الرصيح ما يمكن  أنّ ا يبنّي ه ممّ . وٰذلك لكّ واضطراب   وريب  

 ةٌ اآليات والرباهني دالّ  وٰذلك ألنّ  ؛ما جاءت به الرسل ًما ىلعأن يكون مقدّ 
هم معصومون فيما نّ ، وأ احلّق اهلل إاّل  هم ال يقولون ىلعصدق الرسل، وأنّ  ىلع
يف خربهم عن اهلل  غونه عن اهلل من اخلرب والطلب، ال جيوز أن يستقرّ يبلّ 

ين بالرسل من املسلمني ٰذلك مجيع املقرّ  فق ىلع، كما اتّ إمن اخلط يشءٌ 
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 مجيع ما خيرب به الرسول عن اهلل صدٌق  وايلهود وانلصارى وغريهم. فوجب أنّ 
  .(1)«وال سمعٍّ  عقيلٍّ  دليلل   مناقٌض  ءٌ ، ال جيوز أن يكون يف ٰذلك يشوحقٌّ 

 : ة أمور  ويالحظ ىلع الكمه ٰهذا عدّ 
وهو ما  -هناك خلًطا بني ادلين والرشع يف مقام اثلبوت  نّ إكما ذكرنا ف -أ

وهو ما وصل إيلنا  ،وبني ادلين والرشع يف مقام اإلثبات -أخرب به الرسول 
، فالعقل ال يعارض إاخلط عن طريق الرواة والوسائط غري املعصومني عن

معارضة العقل ملا أخرب به  نّ إ»ابن تيمية:  قولل ويرتضيه دون اثلاين. فاألوّ 
، ديلٌل الرسول اذّلي دّل العقل ىلع أنّ  وٰذلك يوجب  ،ىلع تناقض دالتله ه حقٌّ

 بادلين يف مقام اثلبوت. مرتبٌط  «فسادها
كما العقل ورفضه!  فنليستخدم ابن تيمية ادليلل والربهان العقيّل  -ب
: العقل يُعلم فساده وما أخرب به الرسول ال يُعلم فساده )صغرى(، ولك ما قال

يُعلم فساده ال جيوز تقديمه ىلع ما ال يُعلم فساده )كربى(، انلتيجة: ال جيوز 
 تقديم العقل ىلع ما أخرب به الرسول. وٰهذا رفض العقل بالعقل وهو اتلناقض.

والعقل »ادلين والرسول قد ُعلم صدقه بالعقل:  بأنّ اعرتف ابن تيمية  - ـج
يقول:  ه، ولٰكن يف الوقت نفس(2)«مطلقةً  ةً اعمّ  ىلع صدق الرسول داللةً  يدّل 

                                                        

 .172، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .139و 138، ص 1املصدر السابق، ج  (2)



 375  ..............................................................  الفصل اثلاين: مصادر املعرفة يف الفكر السلفّ 

ال  ه صادٌق بأنّ  شهد لرجل  فاذا  ،العقل اكلشاهد اذّلي يصدق ويكذب
ه قد كذب، اكن ٰهذا قدًحا يف شهادته بأنّ  أخرى ةً مرّ يكذب، وشهد هل 

! يعن أّن شهادة العقل  جيب قبول شهادته األوىل وال اثلانيةمطلًقا، فال
اعه ، وٰهذا يناقض ما ادّ بصدق الرسول اليّت تُعّد الشهادة األوىل أيًضا مرفوضةٌ 

 ىلع صدق الرسول. العقل يدّل  من أنّ 

ّيةٌٌثانيًا: ل مورٌالعق ٌنسبيّةٌاأل

 العقل عند من األدلة اليّت يعتمد عليها ابن تيمية يف تقديم انلقل ىلع
ه ليس هناك يف ، بمعىن أنّ ضافّيةٌ إو األمور العقلّية نسبّيةٌ  اتلعارض هو أنّ 

العقالء، فعّل ٰهذا األساس  ّك عند  قبوهل مطلٌق  ءٌ العقل واألمور العقلّية يش
 ىلع انلقل عند تعارضهما! فيقول ابن تيمية: هال جيوز تقديم العقل وترجيح

ة ا تقديم األدلّ ، وأمّ متناقٌض  ة ممتنعٌ لرشعيّ ة اتقديم املعقول ىلع األدلّ »
اليشء  وٰذلك ألنّ  ؛ل، فوجب اثلاين دون األوّ مؤتلٌف  ة فهو ممكنٌ الرشعيّ 
من  ليشء   ةً الزم صفةً هو ليس وبالعقل،  بالعقل، أو غري معلوم   معلومٌ 

زيًدا قد يعلم بعقله ما ال  ة، فإنّ ة اإلضافيّ األشياء، بل هو من األمور النسبيّ 
 بعقله ما جيهله يف وقت   بعقله، وقد يعلم اإلنسان يف حال   لمه بكرٌ يع

 .(1)«آخر
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 يه: ويالحظ ىلع ٰهذا ادليلل عّدة أمور  
األمور العقلّية » وهو أنّ  عقيلٌّ  ستدالل نفسه هو ديلٌل ّن ٰهذا االأ -1 

ّك ما اكن نسبيًّا أو إضافيًّا ال جيوز االعتماد »)صغرى( و «وإضافّيةٌ  نسبّيةٌ 
 بناءً واألمور العقلّية ال جيوز االعتماد عليها.  )كربى(، انلتيجة: أنّ  «عليه

نفسه هو نسبٌّ إضايفٌّ ال جيوز االعتماد  ٰهذا ادليلل العقيلّ  نّ فإىلع ٰذلك 
 عليه، فهل يلزتم ابن تيمية بٰذلك؟!

يستلزم أن يناقض ابن  ها إضافّيةً عدّ ّن القول بنسبّية األمور العقلّية وأ -2
ه اعتمد كثرًيا ما ىلع القواعد العقلّية يف ألنّ  ؛من املوارد يمية نفسه يف كثري  ت

مثل االعتماد ىلع استحالة اجتماع انلقيضني وارتفاعهما، واستحالة  ،كتبه
من القواعد العقلّية اليّت  ة، وكثري  ة والسنخيّ يّ ادلور والتسلسل، وأصل العلّ 

ٰهذه القواعد  قد ابن تيمية أنّ بيّناها يف مبحث "مصدر العقل". فهل يعت
 ؟!وإضافّيةٌ  العقلّية املعرتف بها عنده نسبّيةٌ 

مة واملعرتف بها عند ّك من هل ة املسلّ هنالك بعض القواعد العقليّ  -3
إلثباتها، مثل امتناع اجتماع انلقيضني  ّن نفيها مستلزمٌ إحبيث  ،سليمٌ  عقٌل 

ات من ابلدهيّ  ٌل، وكثريٌ سلب اليشء عن نفسه حما ومثل أنّ  ،وارتفاعهما
 .ّك املقبولة عند ال

يعرتف بدور  نراهفمن جهة  ،يف الكم ابن تيمية هناك تناقٌض بنّيٌ  -4
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 ةً اعمّ  ىلع صدق الرسول داللةً  والعقل يدّل »العقل يف إثبات الرسالة: 
املعلوم بالعقل أمٌر نسبٌّ إضايفٌّ!:  ح بأنّ أخرى يرصّ  ، ومن جهة  (1)«مطلقةً 

 ةً بالعقل، ليس هو صفة الزم بالعقل، أو غري معلوم   ء معلومٌ اليشّن إ»
دم لع وٰهذا مستلزمٌ . «ةة اإلضافيّ من األشياء، بل هو من األمور النسبيّ  ليشء  

  داللة العقل ىلع صدق الرسالة.

كافؤٌاألدلٌّثالثًا: ٌةت

ة اليّت أقامها ابن تيمية حول ترجيح انلقل ىلع العقل عند من األدلّ 
عندما يتنازع الطرفان  أنّهة"، واملقصود منه "تكافؤ األدلّ  هو ديلل اتلعارض،

ة ك برضورة العقل واألدلّ ولكٌّ يتمسّ  ،حول قضّية   - والُمثبت هل انلايف ليشء   –
وال يستطيع أحد الطرفني أن يُقنع اآلخر  ،القطعّية ألجل إثبات مّداعه

 ىلع ديلل   ن دليلل  هم وتساوت، فال رجحافيقال تكافأت أدتّل  ،ويفوق عليه
حترّي العقول وتضلّل  متناقضةً  ايف العقلّيات أمورً  آخر، وٰهذا يستلزم أنّ 

عتماد ىلع العقل عند تعارضه مع انلقل وانلصوص فال ينبيغ اال ،انلاس
 الصحيحة، يقول ابن تيمية:

 ؛ال ينضبط ة قوٌل القول بتقديم اإلنسان ملعقوهل ىلع انلصوص انلبويّ »
، ات  ونه عقليّ هل الالكم والفلسفة اخلائضني املتنازعني فيما يسمّ أ وٰذلك ألنّ 
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املعلوم  يع اآلخر أنّ علم برضورة العقل أو بنظره ما يدّ ه يُ منهم يقول: إنّ  كٌّ 
ن أصلهم املتضمّ  إنّ فاملعزتلة والشيعة يقولون  برضوة العقل أو بنظره نقيضه.

 معلومٌ ، يد والعدلونه اتلوحنف الصفات واتلكذيب بالقدر اذّلي يسمّ 
نقيض  ة العقلّية القطعّية، وخمالفوهم من أهل اإلثبات يقولون: إنّ باألدلّ 

ىلع  العقل الرصيح دّل  ة القطعّية العقلّية، وٰهذا يقول: إنّ باألدلّ  ٰذلك معلومٌ 
ىلع اإلثبات. وهم متنازعون يف  انلف، واآلخر يقول: العقل الرصيح دّل 

 .(1)«انلصوص، كمسائل الصفات والقدرت عليها  دلّ يتاملسائل الّ 
 ويالحظ ىلع ٰهذا ادليلل عّدة أمور:

كون يف هم يتمسّ ألنّ  ؛منيحياول ابن تيمية الطعن يف الفالسفة واملتلكّ  -1
ه "، وقد تناىس أنّ علم برضورة العقله يُ إنّ كتبهم عند انلف أو اإلثبات بعبارة "
يف  -تعاىل  -اهلل  اتلجسيم وأنّ  عياته منقد تمسك مراًرا وكراًرا يف إثبات مدّ 

ابن تيمية ىلع قول  جهة العلّو "برضورة العقل"! فعّل سبيل املثال يردّ 
َء الَْواِحَد يَُكوُن َموُْجوًدا َمْعُدوًما يِف َحال  َواِحَدة ، »انلصارى بقوهل:  ْ َوإِنَّ اليشَّ

 ِ ْمثَاُل ٰذل
َ
ا َيْعلَُم الَْعْقُل  َك َوأ يِح الَْعْقِل ُه. وَ اعَ نَ تِ امْ ِممَّ ا ُيْعلَُم برَِصِ قَْوُل انلََّصارَى ِممَّ

نَُّه بَاِطٌل 
َ
 .(2)«أ
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، وال مباين   ه ليس بمماسٍّ من املمتنع أن يقال يف ابلاري أنّ »ويقول أيًضا: 
فيُنىف عنه الوصفان املتناقضان الذلان ال خيلو الوجود عنهما مجيًعا، كما هو 

ان يف األثبات ويف انلف متضادّ برصيح العقل، فٰهذان وحنوهما  معلومٌ 
 املثبت –ابن تيمية يكون داخاًل يف أحد الطرفني  نّ إوىلع ٰهذا ف .(1)«مجيًعا
 كثرًيا. "رصيح العقل"أو " ك بعبارة "رضورة العقلاذّلي يتمسّ  - وانلايف
 حقٌّ  – وانلايف املثبت –أحد ٰهذين الطرفني املتناقضني  يف أنّ  ال شّك  -2

ا أو باطاًل مًعا، فاذا لم يستطع ال جيوز أن يكون الكهما حقًّ و ،واآلخر باطٌل 
يف عقله  ٰهذا يرجع إىل قصور  ف ،وابلاطل يف انلقيضني أن يمزّي بني احلّق  إنسانٌ 
وال يعود ٰذلك إىل بطالن انلقيضني أو  ،وابلاطل يف فهمه لكشف احلّق  وعجز  
ك برضورة يتمسّ  انلقيض كٌّ من طريف ،تهما كما زعم ابن تيمية. نعمصحّ 

عند  وٰهذا مسلّمٌ  ،العقل والعقل ال حيكم باجتماع انلقيضني أو ارتفاعهما
من صدق أحدهما وكذب اآلخر، فالعقل املتدرّب ىلع  بن آدم، فال بدّ 

قواعد اتلفكري الصحيح يقدر أن يمزّي بني الصدق والكذب يف ضوء تلك 
 القواعد العقلّية والفكرّية.

اليّت تنف اتلجسيم  و أخذنا مدرسة أهل ابليت ىلع سبيل املثال لو
ه يف وأنّ ، ويف مقابلها املدرسة السلفّية الّيت تعتقد برؤية اهلل تعاىل ،والتشبيه

                                                        

 .57نقض تأسيس اتلقديس، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 380

بعرشه  صٌل متّ  -تعاىل  -ه وأنّ  ،يزنل ويصعد يف السماء هوأنّ ، جهة العلوّ 
هاتني  نّ نجد أفس،  تأويل  ّي  واحلقييّق من دون أّي ومستو  عليه بمعناها اللغو

لو اكن  اهلل  العقل السليم حيكم: بأنّ  املدرستني كطريف انلقيض، ولٰكنّ 
هل ٰهذه األوصاف من الرؤية والزنول والصعود والوجه وايلد والساق وغريها 

ة ولوازمها من الرتكيب هل آثار اجلسميّ  جسم    فهو جسٌم، ولّك ّي بمعناها اللغو
لزتم بلوازمه، وٰهذه ا لزتم بيشء  امن واتلقسيم واتلحديد واتلغيري وغريها، ف

وٰهذا ينايف وجوب  ،فقرًيا حمتاًجا ممكنًا معلواًل  -تعاىل  -وصاف جتعل اهلل األ
فيقبل أحدهما  ،، فالعقل السليم يمزّي بني الطرفنيه اذلايتّ ءوجوده وغنا

 وُيبطل اآلخر.

مستلزم ٌرابعًا: يمٌالعقلٌ نٌالعقلٌوالنقلٌتقد ٌلبطال

م العقل ىلع الرشع لزمه بطالن العقل من قدّ  نّ إ»: يقول ابن تيمية
م هل الرشع. بل سلّ  ،م الرشع لم يلزمه بطالن الرشعوالرشع، ومن قدّ 

هل من أن يبطل عليه العقل والرشع  سالمة الرشع لإلنسان، خريٌ  أنّ  ومعلومٌ 
يف علمنا  أصٌل  العقل العقل أصل الرشع هو أنّ  واملراد من أنّ ا. مجيعً 

 ادليلل مستلزمٌ  أنّ  ة الرشع. ومعلومٌ كونه ديلاًل نلا ىلع صحّ ل ؛الرشعب
ر بطالن املدلول عليه لزم بطالن ادليلل، فإذا دّ ة املدلول عليه، فإذا قُ لصحّ 
ر عند اتلعارض أن يكون العقل راجًحا والرشع مرجوًحا، حبيث ال يكون قدّ 

 ل اذّلي دّل خربه مطابًقا ملخربه، لزم أن يكون الرشع باطاًل، فيكون العق
للمدلول عليه، فإذا انتىف املدلول الالزم  ادليلل مستلزمٌ  ألنّ  ؛عليه باطاًل 
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ىلع  صحيحٌ  ولٰهذا يمتنع أن يقوم ديلٌل  ؛وجب انتفاء ادليلل امللزوم قطًعا
ا إذا . أمّ  باطاًل ، بل حيث اكن املدلول باطاًل لم يكن ادليلل عليه إاّل باطل  
قد ظفر بالرشع، ولو قدر مع ٰذلك بطالن ادليلل م هل م الرشع، اكن املقدّ قدّ 

، عقيلٍّ  ق بالرشع بال ديلل  العقيّل، لاكن اغيته أن يكون اإلنسان قد صدّ 
 ، فإنّ وال رشعٌ  ا ينتفع به اإلنسان، خبالف من لم يبق عنده ال عقٌل وٰهذا ممّ 

ٰهذا قد خس ادلنيا واآلخرة. فكيف والرشع يمتنع أن يناقض العقل 
بل وال  ،تهما يناقض شيئًا آخر ليس هو ديلل صحّ ته؟ وإنّ لصحّ املستلزم 

م ىلع الكم اهلل ورسوهل وما قدّ من  وال ريب أنّ  ا يف نفس األمر.يكون صحيحً 
أو غريه، وترك ما يلزمه من اإليمان به، كما آمن بما  يعارضه من معقول  

كما يف . وٰهذا حقيقة حال أهل ابلدع، وكفر ببعض   يناقضه، فقد آمن ببعض  
  .(1)«(ةىلع الزنادقة واجلهميّ  الردّ )كتاب 

 :ويالحظ ىلع ٰهذا ادليلل عّدة أمور  
ة املدلول عليه، لصحّ  امن املستبعد أن يكون مطلق ادليلل مستلزمً  :اًل وّ أ

 ة املدلول عليه. الصحيح يستلزم صحّ  بل ادليلل القطعّ 
! فما ذكره عقيلٍّ  ل  تقديم انلقل ىلع العقل بديلبك ابن تيمية ثانًيا: تمسّ 

 : وهو أنّ  حمض   عقيلٍّ  عن ديلل   هنا، اكن عبارةً 

                                                        

 .282 - 276، ص 5درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 382

بطالن املدلول عليه وهو الرشع يستلزم بطالن ادليلل وهو العقل، فمن »
 قطعٌّ  عقيلٌّ  وٰهذا ديلٌل  «رّجح العقل ىلع الرشع فهو أبطل الرشع والعقل مًعا

 يريد ابن تيمية أن يُبطل به العقَل!
وهو أصل الرشع وادلين  -ة املدلول عليه صحّ  ابن تيمية أنّ  ا: قد فاتثاثلً 

الرشع وادلين  ، فالعقل يُثبت وُيدرك أنّ تتوقف ىلع الربهان العقيّل القطعّ  -
أثبته  يوجاء من قبل اهلل تعاىل، فتقديم العقل يف احلقيقة تقديٌم لذّل  ،حقٌّ 

والرشع كما العقل وهو الرشع، فال يلزم من تقديم العقل بطالن العقل 
العقل هو اذّلي يُثبت الرشع  زعمه ابن تيمية، وقد اعرتف ابن تيمية بأنّ 

 بقوهل:
يِن الِْكبَارِ » ُصوِل ادلِّ

ُ
َة َمَسائِِل أ نَّ اَعمَّ

َ
ِمثَْل اإْلِقَْراِر بِوُُجوِد اخْلَاِلِق  ،َواْعلَْم أ

 َوبِرَِسالَِة  ،َواإْلِقَْراِر بِاثلََّواِب  ،َمِتهِ َوبِوَْحَدانِيِّتِه وَِعلِْمِه َوقُْدَرتِِه َوَمِشيئَِتِه َوَعظَ 
د   ِِه الْ  ،حُمَمَّ ِدتلَّ

َ
اِرُع ىلَعَ أ ا ُيْعلَُم بِالَْعْقِل: َقْد َدلَّ الشَّ . ةِ يَّ لِ قْ عَ وََغرْيِ ٰذلك ِممَّ

ِ  هِ وَٰهذِ  ُصوُل اذلَّ
ُ
ِم الْ اأْل ْهُل الالَْكَ

َ
يَها أ  ،ُم بِالَْعْقلِ َويِهَ َما ُتْعلَ  ،اِت يَّ لِ قْ عَ ي يَُسمِّ

ْعِن بُِمَجرَِّد إْخَبارِهِ 
َ
ِع اَل أ ْ َها ُتْعلَُم بِالرشَّ ِ  ،فَإِنَّ اَل يُِفيُد الِْعلَْم إالَّ َبْعَد  َك فَإِنَّ ٰذل
فَالِْعلُْم بَِها ِمْن ٰهذا الْوَْجِه َمْوقُوٌف ىلَعَ َما ُيْعلَُم بِالَْعْقِل  ،الِْعلِْم بِِصْدِق الُْمْخرِبِ 

ُبوبِيَِّة َوبِالرَِّسالَةِ ِمْن اإْلِقْ  ْعِن بَِداَلتَلِِه وَِهَدايَِتهِ  ،َراِر بِالرُّ
َ
َما أ نَّ َما  ،َوإِنَّ

َ
َكَما أ

َما ُهَو لَِما بَيَّنُوُه  ُموَن بِبَيَاِن الُْمَعلِِّمنَي َوتَْصِنيِف الُْمَصنِِّفنَي إنَّ
َيتََعلَُّمُه الُْمتََعلِّ
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ِدلَِّة. فَ 
َ
ُن هَلُ ٰهذَ لِلُْعُقوِل ِمْن اأْل ُب اتلََّفطُّ   .(1)«ا َموِْضٌع جَيِ
ه يعرتف بدور العقل يف إثبات ألنّ  ؛دليلله من ابن تيمية ونقٌض  وٰهذا إقرارٌ 

يِن الِْكبَاِر"، " ُصوِل ادلِّ
ُ
َة َمَسائِِل أ اذّلي اعتقد به  العقل يرفض دور فكيفاَعمَّ

تعليقته ىلع يف  مة الطباطبايئة؟! فقد قال العاّل يف سائر الشؤون ادلينيّ 
 ابلحار( يف ٰهذا املجال: )

عزل العقل يف ما ورد يف آحاد  وأّما األخذ بالرباهني يف أصول ادلين ثمّ »
 من قبيل إبطال املقدمة بانلتيجة اّل إفليس  ،األخبار من املعارف العقلّية

ة لو أبطلت ٰهذه الظواهر ادلينيّ  نّ إوهو رصيح اتلناقض، ف ،اليّت تستنتج منها
ته إىل حكم يّ  حكم نفسها املستند يف حجّ اًل م العقل ألبطلت أوّ حك

 .(2)«العقل
مة يف ٰهذا املوضوع ينبيغ أن نأخذه بنظر د العاّل من السيّ  دقيٌق  وٰهذا الكمٌ 

 االعتبار.
من قِبل ابن تيمية  حاصٌل  اواشتباهً  ارابًعا: ذكرنا كثرًيا أّن هنالك خلطً 
والرشع يف مقام  وبني ادلين ،والواقعبني ادلين والرشع يف مقام اثلبوت 

ته عند العقل فهو الرشع يف مقام اثلبوت ّن ما ثبت صحّ إوقد قلنا  ،اإلثبات
                                                        

 .230، ص 19جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 )اهلامش(. 104، ص 1حبار األنوار، ج  حمّمدباقر، ّس،املجل (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 384

، أّما ما وصل إيلنا عن طريق الوسائط غري والواقع وما نزل من احلّق 
اذّلي يتكّفل  املعصومة من الرواة يف مقام اإلثبات فليس الرشع احلقييقّ 

 انلاقلة للرشع قد تمّ  كون الوسائطت أن دائًما، إاّل العقل بإثبات صّحته 
 ة بعلم الرجال.حسب الضوابط والقواعد اخلاّص  اتوثيقه

 بّد من ذكرها ويه:  ال لدليلل العقيّل وانلقيلّ  خامًسا: هنالك أقسامٌ 
، وإىل ادليلل الظّنّ  ايلقينّ  العقيّل ينقسم إىل ادليلل القطعّ أّن ادليلل أ ـ 

مثل:  هو الربهان اذّلي من جهة الصورة واملاّدة يقينٌّ  ايلقينّ  طعّ وادليلل الق
. وٰهذا نفس املثال اذّلي ، فاخلمر حرامٌ حرامٌ  ولك مسكر   ،ٰهذا اخلمر مسكرٌ 

 ز عليه ابن تيمية كثرًيا. يركّ 
فهو كقياس اتلمثيل واالستقراء انلاقص اذّلي ال  ا ادليلل الظّنّ وأمّ ب ـ 

اآلخر بسبب وجود  إىل اجلزيئّ  ه السري من اجلزيئّ نّ أل ؛يفيد القطع وايلقني
و استقراء أ ، الظنّ اّل إاذّلي ال يفيد  -ّن قياس اتلمثيل إ ثمّ  .املشابهة بينهما

فيه تعميم احلكم ىلع مجيع املوارد من دون أن يكون  يتمّ  - حمدودة   جزئّيات  
 .عقيلٍّ  مستنًدا إىل برهان  

 م إىل: وأّما ادليلل انلقيّل فينقس
ما هو قطّع الصدور وقطّع ادلاللة اكنلّص القرآيّن مثل قوهل تعاىل:  -1
ٌء﴾.﴿لَيْ   َس َكِمثِْلِه يَشْ

 ما هو قطّع الصدور وظّنّ ادلاللة، كظواهر القرآن الكريم.  -2
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 ما هو ظّنّ الصدور وظّنّ ادلاللة كظواهر أخبار اآلحاد.  -3
 اللة اكنلّص يف اخلرب الواحد.ما هو ظّنّ الصدور وقطّع ادل -4

 بني ادليلل العقيلّ  وعند مالحظة ٰهذه األقسام ال يكون هناك تعارٌض 
 صدوًرا وداللًة. القطعّ  وبني ادليلل انلقيلّ  ايلقينّ  القطعّ 

 وبني ادليلل الظّنّ  الربهاينّ  لو حصل تعارٌض بني ادليلل القطعّ  ولٰكن
ٌم ىلع ادليلل الظّنّ  القطعّ وصدوًرا فالربهان العقيّل  داللةً  الظّن ال  ألنّ  ؛مقَدّ

تعليقته ىلع   يفيئّ مة الطباطباوقد أجاد العاّل  يقاوم العلم احلاصل بالربهان.
 فقال: ابلحار( يف استدالهل ىلع تقديم العقل ىلع انلقل الظّنّ )

 ّيتها ىلع الربهان اذّلي يقيمه العقل،ف يف حجّ ة تتوقّ إّن الظواهر ادلينيّ »
 ة ال يفّرق بني مقّدمة  مات الربهانيّ والعقل يف ركونه واطمئنانه إىل املقدّ 

 ، اضطر العقُل إىل قبوهل. وثانيًا: أنّ ، فإذا قام الربهان ىلع يشء  ومقّدمة  
، والظّن ال يقاوم ىلع ظهور اللفظ، وهو ديلٌل ظّنٌّ  فةٌ ة متوقّ الظواهر ادلينيّ 

 .(1)«ء  العلم احلاصل بالربهان لو قام ىلع يش
إذا تعارض انلقل »وقد اعرتف ابن تيمية بٰهذا اتلقسيم املذكور قائاًل: 

ا أن وإمّ  ،ني فال نسلم إماكن اتلعارض حينئذ  ا أن يريد به القطعيّ والعقل إمّ 

                                                        

 )اهلامش(. 104، ص 1حبار األنوار، ج  حمّمدباقر، املجلّس، (1)
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ا أن يريد به ما أحدهما وإمّ  ،م هو الراجح مطلًقاني فاملقدّ يّ يريد به الظنّ 
م مطلًقا فالقطعّ  ،قطعٌّ  اكن  العقيّل هو القطعّ  وإذا قدر أنّ  ،هو املقدَّ

  فعلم أنّ  ،اا ال لكونه عقليًّ تقديمه لكونه قطعيًّ 
ٌ
كما  تقديم العقيّل مطلًقا خطأ

 ه عقليًّ جعل جهة الرتجيح كونَ  أنّ 
ٌ
 .(1)«ا خطأ

م سابًقا يتبنّي ضعف قول ابن تيمية من عدم ترجيح ادليلل ا تقدّ وممّ 
 ّن ٰهذا يستلزم ادلور املحال.تبنّي أ، ومطلق   العقيّل القطّع ىلع انلقل بشك  

ومن اإلشاكالت الّيت أوردها ابن تيمية ىلع تقديم انلقل ىلع العقل وهو: 
حيث شهد بصدق  أّن تقديم انلقل ىلع العقل يوجب القدح يف شهادة العقل،

 الرسول، وشهد بصدق العقل املناقض خلربه.
 ني:شاكل جبوابحياول اإلجابة عن ٰهذا اإل ثمّ 
ان، يمتنع عندنا أن يتعارض العقل والسمع القطعيّ  هنّ أل: األوّ واب اجل»

م م داللة العقل ىلع السمع يلزمه أن يقدّ فمن قدّ  .فال تبطل داللة العقل
م داللة العقل لزم تناقضها ه إذا قدّ داللة العقل الشاهد بتصديق السمع، وأنّ 

ا يف نفسها، وإن لزمه أن ال م داللة السمع لم يلزم تناقضهوفسادها، وإذا قدّ 
  .(2)«ته وال فسادها لم تعلم صحّ ممّ  تها، وما علم فساده أوىل بالردّ يعلم صحّ 

                                                        

 .49، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، بن تيمية، ( ا1)

 .174و 173، ص 1، ج املصدر السابق (2)
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ه يف ٰهذا االستدالل اذّلي ذكره ابن تيمية، فإنّ  واضحةٌ  وٰهذه مغالطةٌ 
العقل هو اذّلي يشهد بتصديق السمع والرشع، فإذا قّدمت داللة  يعرتف بأنّ 

داللة الرشع يف طول داللة العقل،  ألنّ  ؟لك اتلناقضالعقل فكيف يستلزم ذٰ 
بسبب تصديق العقل هل، فال تناقض بني  بذاته والسمع حّجةٌ  ةٌ فالعقل حجّ 

 ويه تبعّيةٌ  ّيةٌ ويه العقل واثلاين حجّ  ذاتّيةٌ  ّيةٌ إحداهما حجّ  ألنّ  ؛نيتاحلجّ 
 السمع. 

م ىلع ال أخرى كيف يمكن تقديم السمع اذّلي بُِنَ  ومن جهة   عقل ولم يُقدَّ
السمع وأساسه، فتقديم السمع يستلزم تقديم العقل  العقل اذّلي هو مبىن

العقل  قبله مسبًقا، وقد اعرتف ابن تيمية يف ٰهذه العبارة املذكورة أعاله بأنّ 
 هو الشاهد بتصديق السمع وال عكس.

ري ة العقلّية اليّت تعارض السمع غأن نقول أّن األدلّ  هو اثلاين:اجلواب »
، وإن اكن جنس املعقول الرسول صادٌق  علم بها أنّ ة العقلّية اليّت يُ األدلّ 

 ا يسّم ما أبطلنا نواًع ممّ يشملها، وحنن إذا أبطلنا ما اعرض السمع إنّ 
ة ، وال أبطلنا املعقول اذّلي علم به صحّ معقول   لم نبطل ّك ومعقواًل، 

ته من العقل، علم به صحّ ة السمع وما املنقول، واكن ما ذكرناه موجبًا لصحّ 
ىلع صدق  ه قد تعارض العقل ادلاّل قيقة أنّ احل كنّ وال مناقضة يف ٰذلك، ولٰ 

منا ٰذلك املعقول ىلع ٰهذا املعقول، الرسول والعقل املناقض خلرب الرسول، فقدّ 
صدق الرسول ىلع احلجج الفاسدة والقادحة يف  ة ىلعة ادلالّ م األدلّ كما نقدّ 

 .عقلّيةٌ  يه حججٌ ات األنبياء، ونبوّ 
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من  ة العقلّية إذا تعارضت فال بدّ األدلّ  عليه بني العقالء، فإنّ  فٌق وٰهذا متّ 
ان: ، وحنن نقول: ال جيوز أن يتعارض ديلالن قطعيّ تقديم بعضها ىلع بعض  

من لم يفهم حقيقة  كن قد ظنّ ، ولٰ وعقيلٌّ  ان، وال سمعٌّ ان وال سمعيّ ال عقليّ 
 .(1)«همه لفساد أحدهماالقولني تعارضهما لعدم ف

ة العقلّية خيالف العقل واملالحظ أّن ٰهذا اتلفصيل واتلفكيك بني األدلّ 
ات واحٌد وثابٌت يف اذّلي بَُن ىلع ابلدهيّ  حكم العقل القطعّ  الصحيح، فإنّ 

وال استثناء فيه، فالعقل  القطعّ  املوارد، ال ختصيص يف احلكم العقيلّ  ّك 
تماع انلقيضني، واستحالة ادلور والتسلسل، نفسه اذّلي حيكم باستحالة اج

أمرد وجيلس ىلع العرش  كشابٍّ  ه وأنّ  ،حيكم باستحالة جتسيم اهلل تعاىل
 -اهلل أّن العقل حيكم  ألنّ  ؛من الصفات اجلسمانّية لكذٰ  ولعرشه أطيٌط وغري

 باذلات وواجب الوجود باذلات فال تشوبه شائبة الفقر اإذا اكن غنيًّ  -تعاىل 
صافه بصفات املمكنات تّ ايستلزم  واحلاجة واإلماكن، فـتجسيم اهلل 

ة وغريها من األوصاف واملفتقرات اكلرتّكب واتلحزّي واتلغرّي واملحدوديّ 
ففساد الالزم يستلزم  ،ه اذلايتّ ءة، وٰهذه تنايف وجوَب وجوده وغنااإلماكنيّ 

 فساد امللزوم كما اعرتف به ابن تيمية. 
وجييب عليه  ،آخر م بشك  يمية أّن يذكر اإلشاكل املتقدّ وقد حاول ابن ت

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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منا انلقل اكن ٰذلك طعنًا يف أصله اذّلي هو إن قدّ » أخرى فيقول: بإجابة  
 .«العقل، فيكون طعنًا فيه

ن يريد إا للنقل إمّ  العقل أصٌل  نّ إقول القائل »: بن تيمية قائاًل اثّم جييب 
ل ال ته. واألوّ نا بصحّ ميف عل أو أصٌل  يف ثبوته يف نفس األمر، ه أصٌل به: أنّ 

 ، سواءٌ يف نفس األمر بالسمع أو بغريه ثابٌت  ما هو ثابٌت  ، فإنّ يقوهل اعقٌل 
 إنّ  إذ ؛وال بغريه و بغري العقل ثبوته، أو لم نعلم ثبوته ال بعقل  أعلمنا بالعقل 

عدم العلم ليس علًما بالعدم، وعدم علمنا باحلقائق ال ينف ثبوتها يف 
 يف نفس األمر، سواءٌ  هو ثابٌت  سنا، فما أخرب به الصادق املصدوق أنف

 علمنا صدقه أو لم نعلمه.
ه علم انلاس أنّ  إىل انلاس فهو رسوهل، سواءٌ  -تعاىل  -ومن أرسله اهلل 

قه انلاس، وما أمر به ، وإن لم يصدّ أو لم يعلموا، وما أخرب به فهو حقٌّ  رسوٌل 
يطعه انلاس، فثبوت الرسالة يف نفسها وثبوت عن اهلل فاهلل أمر به وإن لم 

خرب به يف نفس األمر ليس موقوفًا ىلع وجودنا، أصدق الرسول، وثبوت ما 
ة اذّلي نعلمها بعقونلا، فضاًل عن أن يكون موقوفًا ىلع عقونلا، أو ىلع األدلّ 

 ه من األسماء والصفات ثابٌت وما يستحقّ  -تعاىل  - وجود الرّب  وٰهذا كما أنّ 
العقل ليس أصاًل   بٰذلك أنّ علمناه أو لم نعلمه، فتبنّي  نفس األمر، سواءٌ يف 

لم تكن هل، وال مفيًدا هل صفة  ثلبوت الرشع يف نفسه، وال معطيًا هل صفةً 
ًرا هل، ليس مؤثّ  للمعلوم املستغن عن العلم، تابعٌ  العلم مطابٌق إّن إذ  ؛كمال
 فيه.
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وٰهذا  -ته صحّ  نلا ىلع وديلٌل  ،لسمعيف معرفتنا با العقل أصٌل  إن أراد أنّ و
فيقال هل: أتعن بالعقل هنا الغريزة اليّت فينا، أم العلوم الّيت  -هو اذّلي أراده 

 استفدنا بتلك الغريزة؟
تلك الغريزة ليست علًما  ألنّ  ؛، ويمتنع أن تريدههُ دْ رِ ل فلم تُ ا األوّ وأمّ 

اكحلياة، وما  أو سمعٍّ  عقيلٍّ  علم   يف ّك  يتصّور أن يعارض انلقل، وهو رشٌط 
 يف ّك  اكن رشًطا يف اليشء امتنع أن يكون منافيًا هل، فاحلياة والغريزة رشٌط 

يف  هلا، ويه أيًضا رشٌط  ، فامتنع أن تكون منافيةً وعقلّيها سمعّيها العلوم
هلا  االعتقاد احلاصل باالستدالل، وإن لم تكن علًما، فامتنع أن تكون منافيةً 

 ا.هل ومعارضةً 
وإن أردت بالعقل اذّلي هو ديلل السمع وأصله املعرفة احلاصلة بالعقل، 

ما يعرف بالعقل يكون أصاًل للسمع  ه ليس ّك فيقال لك: من املعلوم أنّ 
ة ته، فإن املعارف العقلّية أكرث من أن حترص، والعلم بصحّ وديلاًل ىلع صحّ 

العلوم  . وليس ّك ف ىلع ما به يُعلم صدُق الرسول السمع اغيته أن يتوقّ 
 -اهلل  ، بل ٰذلك يعلم بما يعلم به أنّ العقلّية يعلم بها صدُق الرسول 

أرسله، مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول باآليات وأمثال  -تعاىل 
 .(1)«ٰذلك

                                                        

 .88و 87، ص 1 املصدر السابق، ج (1)
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 :ويالحظ ىلع ديلله ٰهذا عّدة أمور  
 -عاىل ت -إثبات الصانع  العقل هو أصل انلقل يعتقد أنّ  نّ إّن القائل أـ 1

ف ىلع العقل والربهان العقيّل كما ونبّوة الرسول واتلصديق برساتله يتوقّ 
 ؛العقل هو أصل انلقل يف إثبات أنّ  ، وٰهذا يكفآنًفاعرتف به ابن تيمية ا

صفاته  ْت بَ ثْ تُ ولم  ،بالعقل –تعاىل  -وجوُد اهلل  ْت بَ ثْ دام لم يُ  ما هألنّ 
ال  ؛بالعقل  رسالة انلبّ  ْت بَ ولم تُثْ  ،ة مثل احلكمة بالعقلالكمايلّ 

يمكن االعتماد ىلع ما أخرب به، فَمن طعن يف العقل اذّلي يُثبت ٰهذه 
وٰهذا واضح  ،األمور املبدئّية فقد طعن يف انلقل املبتن ىلع ٰهذا العقل

 ابلطالن. 

وقد اعرتف ابن تيمية بدور العقل يف إثبات أصول ادلين وتقديمه ىلع 
 قال: ف رصيح   انلقل بشك  

يِن الِْكبَارِ » ُصوِل ادلِّ
ُ
َة َمَسائِِل أ نَّ اَعمَّ

َ
ِمثَْل اإْلِقَْراِر بِوُُجوِد اخْلَاِلِق  ،َواْعلَْم أ

 َواإْلِقَْراِر بِاثلََّواِب َوبِرَِسالَِة  ،َوبِوَْحَدانِيِّتِه وَِعلِْمِه َوقُْدَرتِِه َوَمِشيَئِتِه َوَعَظَمِتهِ 
د   ِ  ،حُمَمَّ ا ُيْعلَُم بِالَْعْقلِ  َك وََغرْيِ ٰذل ِِه الْ  ؛ِممَّ ِدتلَّ

َ
اِرُع ىلَعَ أ ، ةِ يَّ لِ قْ عَ قَْد َدلَّ الشَّ

ُصوُل الَّ  هِ وَٰهذِ 
ُ
ِم الْ يِت اأْل ْهُل الالَْكَ

َ
يَها أ  -َويِهَ َما ُتْعلَُم بِالَْعْقِل  -اِت يَّ لِ قْ عَ  يَُسمِّ

ِع  ْ َها ُتْعلَُم بِالرشَّ ْعِن بُِمَجرَِّد إخْ  ،فَإِنَّ
َ
فَإِنَّ ٰذلك اَل يُِفيُد الِْعلَْم إالَّ َبْعَد  ؛بَارِهِ اَل أ

 ،فَالِْعلُْم بَِها ِمْن ٰهذا الْوَْجِه َمْوقُوٌف ىلَعَ َما ُيْعلَُم بِالَْعْقلِ  ،الِْعلِْم بِِصْدِق الُْمْخرِبِ 
ُبوبِيَِّة َوبِالرَِّسالَةِ  ْعِن بَِداَلتَلِِه  ،ِمْن اإْلِقَْراِر بِالرُّ

َ
َما أ نَّ َما  ،وَِهَدايَِتهِ َوإِنَّ

َ
َكَما أ

َما ُهَو لَِما بَيَّنُوُه  ُموَن بِبَيَاِن الُْمَعلِِّمنَي َوتَْصِنيِف الُْمَصنِِّفنَي إنَّ
َيتََعلَُّمُه الُْمتََعلِّ
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ُن هَلُ  ُب اتلََّفطُّ ِدلَِّة، فَٰهذا َموِْضٌع جَيِ
َ
ّن إمن هنا يمكن القول  .(1)«لِلُْعُقوِل ِمْن اأْل

 . ورصحية   واضحة   يقرُّ بدور العقل بصورة  ابن تيمية 
األدلة العقلّية الّيت »ة العقلّية ويقول: يفّرق ابن تيمية بني األدلّ  -2

وٰهذا ! «الرسول صادٌق  علم بها أنّ ة العقلّية الّيت يُ تعارض السمع غري األدلّ 
 ها ىلعلكّ  درة من العقل الربهاين القطعّ الصا األحاكمواألمور فا، غريٌب جدًّ 

ٰهذه  ألنّ  ؛وال يمكن الفصل واتلفريق بينها ،واحدة   وىلع وترية   واحد   نسق  
، فالقدح يف أحدهما هو وهو العقل الربهاينّ  واحد   األحاكم تنبثق من مصدر  

ابلحار( )تعليقته ىلع  يف يئّ مة الطباطباقد أجاد العاّل والقدح يف اآلخر. 
 حيث قال: 

عزل العقل يف ما ورد يف آحاد  ثمّ  ،األخذ بالرباهني يف أصول ادلين»
مة بانلتيجة  من قبيل إبطال املقدّ اّل إفليس  ،األخبار من املعارف العقلّية

ة لو أبطلت ٰهذه الظواهر ادلينيّ  نّ إوهو رصيح اتلناقض، ف ،اليّت تستنتج منها
ته إىل حكم يّ  حكم نفسها املستند يف حجّ اًل حكم العقل ألبطلت أوّ 

 .(2)«العقل

                                                        

 .230، ص 19جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 )اهلامش(. 104، ص 1حبار األنوار، ج  حمّمدباقر، املجلّس، (2)
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 مصدر الكشف والشهود الباطيّن املبحث اخلامس:

ة، ة الشهوديّ ة ابلاطنيّ ة مصدر املعرفة القلبيّ من مصادر املعرفة البرشيّ 
بعد اجتياز مراحل السلوك والرياضات  -تعاىل  -السالك إىل اهلل  بمعىن أنّ 

تنكشف لقلبه مراتب من حقائق  ،واملراقبات وتهذيب انلفس وتزكيتها
وُيدرك بقلبه  ،وتتجّّل هل الصفات واألسماء احلسىن ،وتالغيب وامللك

 وروحه ما ال يدركه عموم انلاس بسائر املصادر املعرفّية.

 ةة والشهودّيخصائص المعرفة الكشفّي

 ،ةة الشهوديّ ّن ٰهذه املعرفة من سنخ العلوم واملعارف احلضوريّ أ -1 
قام اإلخبار واتلقرير عّما  يف مة، إاّل ة اذلهنيّ وليس من قبيل املفاهيم احلصويلّ 

 شاهده السالك بقلبه مسبًقا.
واذلكر والفكر واملراقبة وااللزتام  ّن ٰهذه املعرفة نتاج السلوك العميلّ أ -2

 فحسب. وليس نتاج السلوك العليمّ  ،بالرشيعة
بنفس  قائمةٌ  وشخصّيةٌ  ةٌ فرديّ  معرفةٌ  ة يهة الكشفيّ ّن املعرفة احلضوريّ أ -3
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 وليست يف متناول العموم. ،و اذّلي جيّربهافه ،السالك فحسب
ة من ة ىلع جتّرد انلفس اإلنسانيّ ة الشهوديّ تتوقف املعرفة احلضوريّ  -4

 ةً يّ مادّ  ةً د انلفس ويراها جسمانيّ يّات، فمن ال يعتقد بتجرّ غوايش املاّدة واملادّ 
 ة.ة واملاكشفات ابلاطنيّ ال يمكن هل أن يعتقد باملعارف الشهوديّ 

من حيث  كةٌ ومراتب مشكّ  ة هلا درجاٌت ة ابلاطنيّ املعرفة الشهوديّ ّن أ -5 
فيه حسب مراتب جتّرد انلفس وتزّنهها  ،الشّدة والضعف والكمال وانلقص

 وحسب شّدة املراقبة وااللزتام بالرشع املقّدس. ،ةعن املادّ 
 ةً وحموريّ  ةً خاّص  للحّس وانلقل وقياس اتلمثيل ماكنةً  وكما ذكرنا سابًقا أنّ 

 ّيةً ة حجّ واملعرفة الشهوديّ  ه يرى أّن للكشف ابلاطنّ ، ولٰكنّ يف الفكر السلفّ 
خالَف  باطنٍّ  واعتباًرا إذا اكنت يف إطار انلقل وقياس اتلمثيل، فّك كشف  

عنده. وقد ذكر  مرفوٌض  وفه -تعاىل  -قياس اتلمثيل أو انلقل أو جتسيَم اهلل 
بّد  ة الة الكشفيّ واملعرفة الشهوديّ  اطنّ حول اإلدراك ابل ابن تيمية عّدة آراء  

 ستعراضها:امن 
 :(1)ة تنقسم إىل قسمنياحلواّس اإلنسانيّ  ل: يعتقد اتلّيار السلّف أنّ األوّ 

ة ويه احلواّس اخلمسة اليّت حيّس اإلنسان بمشاعره احلواّس الظاهريّ  -1

                                                        

 .377، ص 3درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)
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 الظاهرة فريى ويسمع ويلمس ويشّم ويذوق.

اليّت يشعر بها االنسان ما يكون فيه من  احلواّس ابلاطنة ويه احلواس -2
وابلغض،  واحلّب  ، اكجلوع والعطش، والشبع والرّي،ة  باطنيّ  أمور  

ة واأللم، وحنو ٰذلك من أحوال انلفس، وال والفرح واحلزن، والذلّ 
 ،ة من اإلدراكينحرص اإلدراك ابلاطّن بٰهذه املرتبة الضعيفة السطحيّ 

ويتلىّق  ،روح حمّبة اهلل سبحانه وتعاىلد البل يدرك اإلنسان بسبب جترّ 
اإلهلامات واملاكشفات من اعلم الغيب وامللكوت، يقول ابن تيمية 

 حول املرتبة املعّمقة لإلدراك ابلاطّن:

ة اهلل سبحانه وتعظيمه، واذلّل ون انلاس ما يف بطونهم من حمبّ ٰهكذا حيسّ »
ون أيًضا ما حيصل وحيسّ  ا اضطروا إيله وفطروا عليه،هل، واالفتقار إيله، ممّ 

 ثَِله األىلع يف قلوبهم. والقلوب مفطورةٌ مَ نة لِ يف بواطنهم من املعرفة املتضمّ 
تلجلّيها فيها، فإذا جتّّل فيها  ةٌ ىلع أن يتجّّل هلا من احلقائق ما يه مستعدّ 

أحّست به إحساًسا باطنًا جتلّيه فيها. وأيًضا فنفس مشاهدة القلوب  يشءٌ 
ببعض  ه خمتصٌّ ، وإن اكن ٰذلك قد يقال: إنّ ممكنٌ  أمرٌ  -وتعاىل تبارك  -نلفسه 

رأى  نا إن نبيّ »وغريهما من السلف:  اس  وابن عبّ  ذرٍّ  اخللق، كما قال أبو
 .(1)«تني: رآه بفؤاده مرّ اس  ه بفؤاده، وقال ابن عبّ ربّ 

                                                        

 .41و 40، ص 8قل وانلقل، ج درء تعارض الع أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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للقلوب  -تعاىل  -م عن جتيّل اهلل يتلكّ أنّه والعجيب أّن ابن تيمية 
 دة  ح يف مواضع متعدّ ه يرصّ ورؤية الفؤاد هل، ولٰكنّ  القلوب هلل  ومشاهدة

 وٰهذا تناقٌض  !(1)«ما ال يُعرف بيشء من احلواّس لم يكن إاّل معدوًما» أنّ 
ألن اذّلي يرفض ما وراء احلّس وحيرص املعرفة يف احلّس  ؛واضٌح يف الكمه

املشاهدة  نّية؟! إنّ للقلوب واملشاهدة ابلاط -تعاىل  -كيف يعتقد بتجيّل اهلل 
ومن الغريب ف ىلع جتّرد انلفس عن املاّدة واجلسمانّيات، ابلاطنّية تتوقّ 

يًّا تفسرًيا مادّ  اإلنسانية انلفساهلل ويتحّدث الفكر اذّلي يفّس  بماكن  أن
 إذ إّن اتلجيّل يستلزم جتّرد اهلل  ا، عن جتيّل اهلل تعاىل للقلوب!جسمانيًّ 

 ن املاّدة.وانلفس اإلنسانّية ع
اإلدراك ابلاطّن يشتّد ويتقّوى  ابن تيمية يرى أنّ  واجلدير باذلكر أنّ  

 ما اكنت أشّد إدرااًك: ًدا لكّ ما اكنت الروح أقوى جترّ حسب جتّرد الروح، لكّ 
 من حيصل هل نوعُ  بها ابلدن، كما حيّس  بأشياء ال حيّس  والروح حتّس »

الروح بعد املوت تكون  بها غريه. ثمّ  ال حيّس  بأمور   -بانلوم وغريه  - جتريد  
بها. ويف  ال تراها اآلن وال حتّس  بأمور   ًدا، فرتى بعد املوت وحتّس أقوى جترّ 

األنفس من حيصل هل ما يوجب أن يرى بعينه ويسمع بأذنه ما ال يراه 
احلارضون وال يسمعونه، كما يرى األنبياء املالئكة ويسمعون الكمهم، وكما 

                                                        

 .229، ص 1ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، بيان تلبيس اجلهميّة، ج  (1)
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 الروح قد حتّس  فمن علم أنّ  ويسمعون الكمهم... اس اجلنّ من انل يرى كثريٌ 
ه بروحه وبدنه ما ال حيسّ  من انلاس من حيّس  به ابلدن، وأنّ  بما ال حيّس 

ه ، ولم ير احلّس مقصوًرا ىلع ما حيبّ ع هل طرق احلّس غريه من انلاس، توسّ 
ما يدرك بعض نّ إٰهذا احلّس  مجهور انلاس يف ادلنيا بٰهذا ابلدن، فإنّ 

 .(1)«املوجودات
 :ىلع عّدة أمور   ظاهر الكم ابن تيمية يدّل 

 . ملدَراكت ابلدنةٌ أّن ُمدَراكت الروح مغاير -أ

 ا.بها غريه الروح بسبب جتردها بانلوم وغريه تدرك أموًرا ال حيّس أّن   -ب

ال تراها  أمور  ب فبسبب ٰذلك حتّس  ،ًدا بعد املوتالروح أقوى جترّ   -ج
 اآلن.

قد بنّي ما  واحدة   د الروح بصفحة  م عن جترّ أن يتلكّ مع أّن ابن تيمية قبل 
 خيالف رأيه هنا فقال: 

ال يمكن أن يعرف  ىلع إثبات موجود   وال عقيلٌّ  لم يقم ديلٌل رشيعٌّ »
ه، بوجه من الوجوه، وإن اكن ال يمكن أن يعرِف كثرٌي من انلاس حبسّ  باحلّس 

ُعرِف من مذهب  من األحوال، وقد يف كثري   وال يمكن أن يُعرف باحلّس 
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اهلل يمكن أن يرى يف اآلخرة، وكٰذلك  ة واجلماعة أنّ السلف وأهل السنّ 
ات من الصفات يمكن أن يمكن أن ترى، وما يقوم باملرئيّ  املالئكة واجلنّ 

 .(1)«يعرف بطريقها، كما تعرف املسمواعت بالسمع، وامللموسات باللمس
أهل السنة  ة يرّصح بأنّ ا سابًقا يف مصدر احلّس أّن ابن تيميوقد بيّنّ 

فقون ىلع أن ما ال يمكن يُرى، متّ  -تعاىل  -اهلل  واجلماعة املقّرين بأنّ 
هو املتخّيل  ،(2)ما يكون معدوًما ال موجوًدامن احلواّس فإنّ  معرفته بيشء  

 .(3)وال حمسوس فهو عدمٌ  ما ليس بمتخّيل   واملحسوس، وأنّ 
ّك ما ال  يف الفكر السلّف يه أنّ ة السؤال هو: إذا اكنت الركزية األساسيّ 

فهو  وال حمسوس   ما ليس بمتخّيل   وأنّ  ،فهو معدومٌ  يُمكن إدراكه باحلّس 
أّن ُمدَراكت الروح كيف يزعم و ؟يع ابن تيمية جتّرد الروحعدٌم، فكيف يدّ 

يف انلوم وغريه تدرك أموًرا  ادهوأّن الروح بسبب جترّ  ،مغايرٌة ملدَراكت ابلدن
 بسبب ٰذلك حتّس و ؛ًدا بعد املوتوأّن الروح أقوى جترّ  ا،ا غريهال حيّس به

ته ال تراها اآلن؟! أليست ٰهذه األمور تناقض ما تبّناه ابن تيمية يف نظريّ  بأمور  
 املعرفّية؟
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 يعتقدون أنّ  -خصوًصا ابن تيمية  -أّن السلفّية  واجلدير باذلكر هو
وافق ظواهر ت تدام ما معرفّيةٌ  ة هلا قيمةٌ اإلهلام والكشف والواردات القلبيّ 

ة نف الصفات اخلربيّ تال  تدام وما ،رج من إطارهاختة وال انلصوص ادلينيّ 
ة، والشاهد ىلع ٰهذا ستواء وغريها بمعانيها احلقيقيّ من الوجه وايلد واال

املعروف  ىع هو ما ذكره ابن تيمية من ماكشفة الشيخ أمحد احليوقّ املدّ 
 بالكربى ويقول: 

 فيما ىلع الشيخ بٰذلك، قال: واهلل ما احلقُّ إاّل  -تعاىل  -ا فتح اهلل فلمّ »
ية واملجسّمة، واكن ٰهذا الشيخ الكربى إذا قيل هل: من عليه ٰهؤالء احلشوّ 

  حنيئذ  ، يقول: فخذ إيّن مٌ فهو جمسِّ  (1)ى﴾وَ تَ اسْ  ِش رْ عَ  الْ ىلَعَ  نُ مْحٰ قال: ﴿الرَّ 
 .(2)«جمّسمٌ 

ة إذا ة اذلوقيّ لطريقة العقلّية وطريقة الكشفيّ ا ويرّصح ابن تيمية بأنّ 
 فال اّل إو ،وُيعتمد عليها ،ُضّمت إىل الويح ولم خيالفها الويح فيه حّجةٌ 

 فيقول: 
 أمًرا د انلظر والعمل جمتمعني ومنفردين، ال حيّصالن إاّل جمرّ  لٰكنّ »

ن ، فإثبوت األمر املجمل حقٌّ  . فإنّ جمماًل، كما هو الواقع، وٰذلك صحيحٌ 
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ل حصل اإليمان انلافع، ضّما إىل ٰذلك ما يُعلم بنور الرسالة من األمر املفّص 
وزال ما خياف من سوء اعقبة ذينك الطريقني، وٰهذه حال من حتزّي من أهل 

باع الرسول واإليمان به، فقبل منه إىل اتّ  ، والعمل العبادّي انلظر الالكمّ 
ا أن يضّم اء به الرسول، فإمّ وأخذ عنه، وإن لم يضّم أحدهما إىل ٰذلك ما ج

ما جاء به الرسول وقع يف  ه، أو ال يضّم شيئًا، فإن ضّم إىل ٰذلك ضدّ ضدّ 
يف الكفر  بيق ب، وإن لم يضّم إيله يشءٌ اتلكذيب، وهو الكفر املركّ 

 .(1)«وغفلة   ، أو يف إعراض  اكن يف ريب   البسيط، سواءٌ 
للنقل وانلّص كما ذكرناها  ة يف الفكر السلّف يهة واملركزيّ إذن املحوريّ 

 جبانب ا مستقالًّ وليس مصدًرا معرفيًّ  ،والكشف واإلهلام تبٌع للنقل ،سابًقا
عمر بن  ذلا يذكر ابن تيمية األحاديث اليّت تدّل ىلع أنّ  ؛انلقل والويحّ 

حدث  نّ إيقول  ثني وامللَهمني، ثمّ اب من املحدَّ اخلّط 
ُ
لِهم إىل قلب عمر وأ

ُ
ما أ

ن إف ،فعليه أن يعرض ما أليق عليه ىلع ما جاء به الرسول ،ابه ليس معصومً 
واكن الصحابة  ،ولٰهذا قد رجع عمر عن أشياء ؛هن خالفه ردّ إو ،وافقه َقِبله

ة رجع إيلها ة من الكتاب والسنّ فإذا بيّنت هل احلجّ  ،ون عليهيناظرونه وحيتجّ 
علمنا ٰهذا »: (ةاملعرفة الكشفيّ يف ) د  وترك ما رآه. فقال اجلنيد بن حممّ 

القرآن ويكتب احلديث ال  إفمن لم يقر ،ةبالكتاب والسنّ  )الكشف( مقّيدٌ 

                                                        

 .24، ص 20جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ه تلمّر بقلب إنّ »: وقال الشيخ أبو سليمان ادلاراينّ  «.م بعلمنايصلح هل أن يتلكّ 
ا: وقال أيًض  ،«ة بشاهدين الكتاب والسنّ انلكتة من نكت القوم فال أقبلها إاّل 

وقال أبو عثمان  «.خلري أن يفعله حَّت يسمع فيه بأثر  ا من اليس ملن أهلم شيئً »
ومن أمر  ، نطق باحلكمة وفعاًل ة ىلع نفسه قواًل من أمر السنّ »: انليسابورّي 

 .(2)«(1)ن اهلل يقول: ﴿َوإِْن تُِطيُعوُه َتْهَتُدوا﴾إف ،اهلوى ىلع نفسه نطق بابلدعة
صل يف القلب انلاس قد تنازعوا يف العلم احلا ويعتقد ابن تيمية بأنّ 

ٰذلك من  نّ إفٰهؤالء املتفلسفة يقولون  :ىلع أقوال   ،انلظر واالستدالل َب يْ قَ عُ 
ىلع  واملعزتلة يقولون هو حاصٌل  ،فيض العقل الفّعال عند استعداد انلفس

كما  -تعاىل  -بفعل اهلل  وغريه يقولون هو حاصٌل  واألشعرّي  ،سبيل اتلودّل 
ا وال من احلوادث سببً  علون ليشء  ال جيف ،حتصل سائر احلوادث عندهم

 ،ا وحكمةً اهلل جعل للحوادث أسبابً  ة أنّ ، واذّلي عليه السلف واألئمّ حكمةً 
ما حيصل يف  نّ أو ،من املالئكة أو من اجلنّ  وٰهذه احلوادث قد حتدث بأسباب  

ة وحنو ٰذلك قد جيعله اهلل بواسطة فعل املالئكة كما القلب من العلم والقوّ 
ينِّ َمَعُكْم َفَثبِّتُوا اذّليَن آَمنُوا﴾قال تعاىل: 

َ
 ،(3)﴿إِْذ يُويِح َربَُّك إىل الَْمالئَِكِة أ
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ُد قَْوًما يُْؤِمنُوَن بِاهلِل َوايْلَْوِم اآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اهلَل  وقال تعاىل: ﴿ال جَتِ
ْو إِْخوَ 

َ
ْبنَاَءُهْم أ

َ
ْو أ
َ
 َورَُسوهَلُ َولَْو اَكنُوا آبَاَءُهْم أ

ُ
ْو َعِشرَيَتُهْم أ

َ
َكتََب يِف  َك وٰٰلِ اَنُهْم أ

يََّدُهْم بُِروح  ِمنُْه﴾
َ
 وكما قال  ،(1)قُلُوبِِهُم اأْلِيَماَن َوأ

ومن لم يسأل القضاء  ، إيلهمن سأل القضاء واستعان عليه ولّك »:  انلبّ 
والتسديد هو إلقاء القول  «دهولم يستعن عليه أنزل اهلل إيله ملاًك يسدّ 

رِْضِعيِه﴾ ،داد يف قلبهالس
َ
ْن أ

َ
مِّ ُموىَس أ

ُ
وَْحيْنَا إىل أ

َ
وقال  ،(2)وقال تعاىل: ﴿َوأ

ْن آِمنُوا يِب َوبِرَُسويِل قَالُوا آَمنَّا﴾
َ
وَْحيُْت إىل احْلََواِريِّنَي أ

َ
 ،(3)تعاىل: ﴿َوإِْذ أ

ط امللك كما قال وقد يكون بتوسّ  .بل ٰذلك إهلامٌ  ،وٰهؤالء لم يكونوا أنبياء
ْو يُرِْسَل تع

َ
ْو ِمْن َوَراِء ِحَجاب  أ

َ
ْن يَُكلَِّمُه اهلُل إاِلَّ وَْحيًا أ

َ
اىل: ﴿َوَما اَكَن ِلبرََش  أ

 ،. واآلراء واخلطأ يف الرأي من إلقاء الشيطان(4)رَُسواًل َفيُويِحَ بِإِْذنِِه َما يََشاُء﴾
 يب بكر  من الصحابة كأ ولو اكن صاحبها جمتهًدا معذوًرا كما قال غري واحد  

 ،ن يكن صوابًا فمن اهللإأقول فيها برأيي ف»يف بعض املسائل:  وابن مسعود  
 وان يكن خط
ً
وما يكون من . «منه واهلل ورسوهل بريءٌ  ، ومن الشيطانفمّن  أ

                                                        

 .22سورة املجادلة:  (1)
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كما يراه انلائم من  ،الشيطان إذا لم يقدر اإلنسان ىلع دفعه ال يأثم به
ن اكن من الشيطان فقد رفع إو هنّ إف ،واكحتالمه يف املنام ،أضغاث الشيطان

 القلم عن انلائم حَّت يستيقظ، وكٰذلك ما حيّدث به اإلنسان نفسه من الرشّ 
وإن اكن من الشيطان،  ،م به أو يعمل بهقد جتاوز اهلل هل عنه حَّت يتلكّ 

 ،فاالعتقادات واإلرادات الفاسدة حتصل بسبب شياطني اإلنس واجلنّ 
املحمودة قد حتصل بسبب املالئكة  واالعتقادات الصحيحة واإلرادات

 م فاعٌل فاملتلكّ  ،ر يف قلب املستمعسماع اللكم قد يؤثّ  نّ إف ،وصاليح اإلنس
ن لم يكن قاباًل لم ينتقش إو ،ن اكن السامع قاباًل انتقش الكمه يف قلبهإف

 .(1)«فيه
يف اكتساب املعارف  امهمًّ  اجلّن دورً اللمالئكة و ابن تيمية أنّ  يعتقدإذن 

 يف حتصيل العلوم.  اأساسيًّ  اللتقوى وتصفية القلب دورً  كما أنّ  ،علوموال
من أهل الالكم اذّلين  ابن تيمية يعرتض ىلع طائفة   ومن امللفت للنظر أنّ 

وخيّطئهم  ،ر يف حصول العلمطريقة الرياضة وتصفية القلب ال تؤثّ  زعموا أنّ 
لقلب من أعظم اتلقوى وتصفية ا بل احلق أنّ »ويقول:  ،يف ٰهذا انلف

ة يف العلم األسباب ىلع نيل العلم، لٰكن ال بد من االعتصام بالكتاب والسنّ 
أحًدا بعد الرسول يعلم ما أخرب به الرسول من الغيب  وال يمكن أنّ  ،والعمل
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ا جاء به يف معرفة الغيب عمّ  وال يستغن أحدٌ  ،بنفسه بال واسطة الرسول
وال قياسه  ،ليس كشف أحد   ،نفسهب للحّق  والكم الرسول مبنّيٌ  ،الرسول

وما لم يكن كٰذلك  ،فما وافق كشف اإلنسان وقياسه وافقه ،عياًرا عليه
 فاسدٌ  فٰهذا قياٌس  ،للرسول  كشًفا وقياًسا هو خمالٌف بل ما يسّم  ،خالفه
 وخيال   فلسفٍّ  من قياس   -نعوذ باهلل  -وهو اذّلي يقال فيه  ،فاسدٌ  وخياٌل 
ن لم إف ،الشيطان يف نفسه أشياء يصّف نفسه ويليق، واإلنسان قد صويفٍّ 

 اقرتن به الشيطان كما قال تعاىل: ﴿َوَمْن َيْعُش وإاّل  ،ليعتصم باذلكر املزنّ 
وقوهل: ﴿َفَمِن اتَّبََع ُهَداَي  (1)ُنَقيِّْض هَلُ َشيَْطانًا َفُهَو هَلُ قَِريٌن﴾ ِن مْحٰ َعْن ِذْكِر الرَّ 

 .(3)«(2)فَال يَِضلُّ َوال يَْشىَق﴾
ّن لتشخيص الكشف الصائب عن الكشف اخلاطئ إأخرى ف ومن ناحية  

يقرتحه مزيانًا ومعياًرا آخر  ؛ةإىل عرض الكشف ىلع الكتاب والسنّ  إضافةً 
وكما ذكرنا سابًقا أّن مراده من العقل  ،وهو املطابقة للعقل الرصيحابن تيمية 

 ب ىلع الشاهد فيقول: الرصيح هو ما يتجّسد يف قياس اتلمثيل أو قياس الغائ
يَح » ْمًرا خُيَاِلُف رَصِ

َ
َمِن ادَّىَع ِفيَما َحَصَل هَلُ ِمَن الُْماَكَشَفِة َوالُْمَخاَطبَِة أ
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نَُّه اَغِلٌط ِفيِه، َكَمْن قَاَل ِمَن الَْقائِِلنَي بِوَْحَدِة الْوُُجوِد: 
َ
ْشَهُد "الَْعْقِل ُيْعلَُم أ

َ
إِينِّ أ

َفاِت، اَل اْخِتَصاَص ِفيِه َواَل َقيَْد بِبَاِطِن وُُجوًدا ُمْطلَ  ْسَماِء َوالصِّ
َ
ًقا جُمَرًَّدا َعِن اأْل

ِ "ابْلَتَّةَ  نَّ ٰهذا ُهَو رَبُّ الَْعالَِمنَي اذلَّ
َ
ْيَن لََك أ

َ
ي َخلََق . لِٰكْن ُيَقاُل هَلُ: َمْن أ

رَْض؟ َفإِنَّ َكْوَن َما َشِهْدتَُه بَِقلِْبَك ُهوَ 
َ
َماَواِت َواأْل ْمٌر اَل يُْدرَُك حِبِسِّ  السَّ

َ
اهلُل، أ

يَح الَْعْقِل،  نَُّه َحَصَل لََك يِف الَْكْشِف َما ُينَاِقُض رَصِ
َ
الَْقلِْب، َوإَِذا ادََّعيَْت أ

ق  
نََّك اَغِلٌط. َفيَُقاُل هَلُ: وَْجُدَك وََذْوقَُك لَْم يُِفْدَك ِإالَّ ُشُهوَد وُُجود  ُمْطلَ

َ
ُعِلَم أ

، لِٰكْن مِ  نَّ ٰهذَ بَِسيط 
َ
ْيَن لََك أ

َ
نَّ ٰهذَ ْن أ

َ
ْيَن لََك أ

َ
ا ا ُهَو رَبُّ الَْعالَِمنَي؟ بَْل ِمْن أ

َما تَْشَهُدُه لُكِّيًّا ُمْطلًَقا  ثَابٌِت يِف اخْلَاِرِج َعْن َنْفِسَك لُكِّيًّا ُمْطلًَقا جُمَرًَّدا؟ بَْل ِإنَّ
نَّ ٰهذا ُهَو يِف اخْلَاِرِج. جُمَرًَّدا يِف َنْفِسَك. َولَْسَت َتْعلَُم حِبِسٍّ َواَل 

َ
 َعْقل  َواَل َخرَب  أ

نَّ ٰهذا يِف 
َ
ْشيَاَء لَْم يَُكْن َمَعُه يَِقنٌي أ

َ
ُه ابْلَاِطُن أ نَّ انلَّائَِم إَِذا َشِهَد ِحسُّ

َ
َكَما أ

نَّ ٰهذَ 
َ
  .(1)«امِ ا اَكَن يِف َخَياهِلِ يِف الَْمنَ اخْلَاِرِج. َفإَِذا اَعَد ِإيَلِْه َعْقلُُه َعِلَم أ

نَّ انلَّائَِم إَِذا َشِهَد إِ »: ومن اتلناقض اذّلي وقع فيه ابن تيمية هو قوهل تارةً 
نَّ ٰهذَ 

َ
ْشَياَء لَْم يَُكْن َمَعُه يَِقنٌي أ

َ
ُه ابْلَاِطُن أ ا يِف اخْلَاِرِج. فَإَِذا اَعَد إيَِلِْه َعْقلُُه ِحسُّ

نَّ ٰهذا اَكَن يِف َخيَاهِلِ يِف الَْمنَ 
َ
الرؤيا قد  أخرى يرّصح بأنّ  ، وتارةً «امِ َعِلَم أ

به ىلع من ينكر ٰهذا اجلنس   حيتجّ حقٌّ  ويه ،باتحيصل بها معرفة املغيّ 
 وٰهذا تناقٌض  .(2)«ا، ولٰكن يرى أّن انلبّوة ليست لكّها من ٰهذا اجلنسمطلقً 

                                                        

 .397، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .486الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 أن نمزّي بني املنامات والرؤيا اليّت تكشف عن إاّل  همّ يف رأيه. اللّٰ  واضحٌ 
ويه الرؤيا الصادقة، وبني الرؤيا  ،ّياتوخترب عّما وراء احلّس واحلسّ  ،يبالغ

فرياها يف  ،رت به حواّس اإلنسان من األحداث ايلومّيةاليّت تعكس ما تأثّ 
 املنام لشّدة تأثّره منها، أو ما يكون من باب أضغاث األحالم.

ٌٌنقديٌّدراسةٌ ٌة

ة حول املعرفة ابلاطنيّ  ةً خاّص  وابن تيمية ةً إّن ما ذكره الفكر السلّف اعمّ 
 منها: ،اتشاكيلّ والكشف والشهود يعاين من بعض اتلناقضات واإل

 ،بني الكشف واإلهلام والشهود ابلاطنّ  وطيدةً  هناك عالقةً  ال شك أنّ  -1
الكشف  نّ إبذاته، و حضوريٌّ  هل علمٌ  جمّرد   ة، فّك وبني جتّرد انلفس اإلنسانيّ 
ط املفهوم اذلهّن نخ العلم احلضورّي اذّلي ال يتوسّ والشهود ابلاطّن هو من س

 يف ضوء جتّرد ق إاّل ، والعلم احلضورّي ال يتحقّ بني العالم واملعلوم اخلارجّ 
م مع ما يعتقده اتلّيار ءانلفس وتزّنهها عن املاّدة واجلسمانّيات، وٰهذا ال يتال

 ،انلفس جسًما ذا اكن املدرِك وهوإف .ةالسلّف من جتسيم انلفس اإلنسانيّ 
من أن يكون اإلدراك القائم  فال بدّ  ،واكن املدرَك جسًما أيًضا وهو اهلل تعاىل

د انلفس وال مع جتيّل وٰهذا ال يتناغم مع جترّ  ،يًّاا مادّ بهما أيًضا جسمانيًّ 
وال مع إفاضة العلوم ىلع انلفس من قِبل املالئكة  ،احلقائق الغيبّية للنفس

 .واجلنّ 
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يف اجلسد كما تسي  انلفس والروح ساريةٌ  ابن تيمية أنّ وذٰللك يعتقد 
 ة بأنّ اجلوزيّ  م  ح ابن قيّ وكٰذلك يرصّ  .(1)يف مجيع اجلسد احلياة الّيت يه عرٌض 

ة لٰهذا اجلسم املحسوس، وهو باملاهيّ  خمالٌف  ة جسمٌ الروح وانلفس اإلنسانيّ 
ويسي فيها  ،عضاءينفذ يف جوهر األ كٌ متحرّ  يحٌّ  خفيٌف  ِعلويٌّ  نوراينٌّ  جسمٌ 

فما دامت  .وانلار يف الفحم ،رسيان املاء يف الورد، ورسيان ادلهن يف الزيتون
لقبول اآلثار الفائضة عليها من ٰهذا اجلسم اللطيف  ٰهذه األعضاء صاحلةً 

وٰهذه انلظرّية تنّص ىلع  .(2)بيق ٰذلك اجلسم اللطيف مشابًكا لٰهذه األعضاء
 يّتها.ومادّ ة جسمانّية انلفس اإلنسانيّ 

تسلّم الكشف والشهود ابلاطّن ولو يف إطار الرشع  وانلتيجة: أنّ 
 يّتها.ة ومادّ والكتاب والسّنة ال ينسجم مع القول جبسمانّية انلفس اإلنسانيّ 

 ابن تيمية يعتقد بأنّ  أنّ  م يف مبحث الكشف والشهود ابلاطنّ قد تقدّ  -2
 ،طني اإلنس واجلنّ االعتقادات واإلرادات الفاسدة حتصل بسبب شيا

 ،(3)واالعتقادات الصحيحة واإلرادات املحمودة قد حتصل بسبب املالئكة

                                                        

 .302، ص 9اوى، ج جمموع الفت أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

، ابن قّيم  اجلوزّية، (2)  .257الروح، ص  حمّمد بن أيب بكر 

 .510و  509و 507الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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وأّن الرؤيا  ،(1)اتلقوى وتصفية القلب من أعظم األسباب ىلع نيل العلم وأنّ 
 .(2)باتقد حيصل بها معرفة املغيّ 

ذها ّية الّيت اخّت م وال تتوافق مع املبادئ احلسّ ءتالت ٰهذه املطالب ال ولٰكنّ 
ما ال يمكن معرفته بيشء من » ويه ،الفكر السلّف يف األسس املعرفّية

عن  العقل ال ينفّك  وأنّ  ،(3)«احلواّس فإنّما يكون معدوًما ال موجوًدا
 ،(4)ال يمكن ختّيله واتلصديق به وال جسماينٍّ  وما ليس جبسم   ،اتلخّيل

والشهود واإلهلام  ألّن اتلجارب العرفانّية من الكشف ؛رصيحٌ  ٰهذا تناقٌض و
وتفتح هل آفاقًا من اعلم  ،تزيح الستار واحلجاب عن قلب العارف وروحه

حبيث يشاهد العارف  ،الغيب وامللكوت مّما وراء العالم احلّسّ واملاّدّي 
بقلبه ما ال يشاهده حبواّسه الظاهرة، وٰهذا يغاير املبىن اذّلي يعتقد به الفكر 

وال  وأن ما ليس بمحسوس   ،حسوساتالسلّف من حرص احلقائق يف امل
 .فهو معدومٌ  متخّيل  

 حقٌّ  ويه ،باتالرؤيا قد حيصل بها معرفة املغيّ  يعتقد ابن تيمية بأنّ  -3

                                                        

 .512و 511املصدر السابق، ص  (1)

 .486املصدر السابق، ص  (2)

 .341، ص2ميّة، ج بيان تلبيس اجله أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)

 املصدر السابق. (4)
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يف  هال واقعّية هلا، ولٰكنّ  حيتّج به ىلع من ينكر، وال يعتربها أموًرا خيايّلةً 
شاهدة اعّمته يّتهم أهَل املعرفة بأّن ما يّدعونه من الكشف وامل هالوقت نفس

العرفاء قد تلّقوا شطًرا  ألنّ  ؛بنّيٌ يف الكمه يف أنفسهم! وٰهذا تناقٌض  خياالٌت 
وال يمكن  ،بات عن طريق الرؤيا واملنام الصادقة واملغيّ من املعارف الغيبيّ 
 بة عليها.مة وإنكار انلتيجة املرتتّ االعرتاف باملقدّ 

وصلة إىل املعرفة ابلاطنّية أخرى: يعرتف ابن تيمية باملقّدمة امل وبعبارة  
اتلقوى وتصفية القلب من  أنّ  بل احلّق »وىه اتلقوى وتصفية القلب ويقول: 

، ولٰكن ال يعتقد بانلتيجة احلاصلة من ٰهذه (1)«أعظم األسباب ىلع نيل العلم
آخر. إاّل أن  وٰهذا تناقٌض  ،ويعتربها وهًما وخيااًل ورسابًا ،ةمة السلوكيّ املقدّ 
دام  وما ،ولٰكن يف إطار الرشع ،يسلّم بالكشف والشهود ابلاطنّ ه نّ إنقول 

 يؤّيده الكتاب والسّنة. 
االعتقادات واإلرادات الفاسدة حتصل بسبب  أنّ  يسلّمه وكٰذلك فإنّ 

، واالعتقادات الصحيحة واإلرادات املحمودة قد شياطني اإلنس واجلنّ 
ٰذلك ينكر كشَف مع  ه، ولٰكنّ (2)حتصل بسبب املالئكة وصاليح اإلنس

 غيبّية.المور األالعرفاء اذّلي من مصاديقه إخبار املالئكة إيّاهم ببعض 

                                                        

 .512و 511الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .510و  509و 507املصدر السابق، ص  (2)
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وبني ما يعجز  ، ابن تيمية بني ما يعلم العقُل بطالنه وامتناعهيمزّي  - 4
ل من "حماالت العقول" واثلاين من األوّ  نّ إويقول  العقُل عن تصّوره ومعرفته،

 نّ إأيًضا يعتقدون بنفس ٰهذا اتلقسيم ويقولون  والعرفاء. (1) "حُمارات العقول"
من اإلهلامات واملاكشفات واملشاهدات ابلاطنّية تُعّد من "حمارات العقول" 
اليّت يعجز العقل عن تصّورها، وليست ٰهذه املاكشفات واإلهلامات من 

 ، بل ىه طوٌر وراء طور العقل.ا"حماالت العقول" اليّت يعلم العقُل بطالنه
: عن أيب هريرة قال: قد ثبت يف صحيح ابلخارّي »ابن تيمية:  فعرتي - 5

وما  ،من اعدى يل ويلًّا فقد آذنته باحلرب :اهلل قال : إنّ قال رسول اهلل 
وما يزال عبدي يتقّرب  ،ا افرتضت عليهإيّل ممّ  أحّب  تقّرب إيّل عبدي بيشء  
وبرصه اذّلي  ،ع بهفإذا أحببته كنت سمعه اذّلي يسم ،هإيّل بانلوافل حَّت أحبّ 

وإن سألن  ،ورجله اذّلي يميش بها ،ويده اذّلي يبطش بها، يبرص به
دي أنا فاعله تردّ  دت عن يشء  وما تردّ  ،هولنئ استعاذين ألعيذنّ  ،هألعطينّ 

 .(2)«هتلعن نفس املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساء
يف  ةٰهذا احلديث املعروف حبديث قرب انلوافل من الراكئز األساسيّ 

                                                        

 .391، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

، باب اتلواضع؛ ابن 2384، ص 5صحيح ابلخارّي، ج حمّمد بن إسماعيل، ابلخارّي، ( 2)
 .520 -  513، ص 1تيمية الرّد ىلع املنطقيّني، ج 
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ويعتمد عليه العرفاء كثرًيا، كما يعتقد به الفكر السلّف، ولٰكن  ،العرفان
 ال يلزتم بلوازمه ونتاجئه.

 ،م ٰهذا احلديث املقبول عند السلفّية مع رؤيتهم الكونّيةءكيف يتال نإذ
وهو مع ٰذلك يكون سمع ، مبائٌن من خلقه فوق عرشه -تعاىل  -اهلل  ويه أنّ 

ّولوا ٰهذا احلديث ويقولوا ؤوبرصه ويده ورجله؟! إاّل أن ي العبد املحبوب عنده
بمسمواعت العبد وبمبرصاته، وٰهذا خالف  -تعاىل  -املراد هو علم اهلل  نّ إ

 اتلأويل خالف مذهبهم. مع أنّ  ،الظاهر
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 معيار صدق القضايا يف الفكر السلفّياملبحث السادس: 

؛ وغري صائبة   ون خاطئةً بعض معتقدات اإلنسان قد تك من املعلوم أنّ 
من  فإذا اكنت كٰذلك فال مناص ،وصائبةً  وبعضها اآلخر قد تكون صحيحةً 

نلتعّرف  ؛تلميزي العقيدة الصحيحة عن العقيدة اخلاطئة ومزيان   وجود معيار  
ىلع صدق إحداها وكذب األخری؛ إذ يستحيل اجتماع انلقيضني 

أو معايري  ه هل هناك معيارٌ وارتفاعهما. والسؤال اذّلي يطرح يف املقام أنّ 
نستطيع  ال؟ فعند اإلجابة ىلع ٰهذا السؤال املفصيلّ  وة أتلقييم املعارف البرشيّ 

 ومزيان   يّك اذّلي ينف أّي معيار  أن نمزّي بني اتلّيار السوفسطّي والشاّك 
؛ وبني اتلّيار ثابتة   نف أّي معرفة مطلقة  يو ،ويعتقد بنسبّية املعرفة ،للمعرفة

هناك  يف املعارف البرشّية بل ويعتقد بأنّ  ومقياس   ز ىلع وجود معيار  ي يركّ اذّل 
 ولو بنحو اإلمجال. ثابتةً  مطلقةً  معرفةً 

الوصول إىل املعّيار الصحيح تلميزي صحة املعارف وسقمها  ومن املعلوم أنّ 
 ّي رتباًطا وثيًقا بمعرفة معيار الصدق والكذب يف القضايا؟ ويف ضوء أايرتبط 

أو صدقه وكذبه؟  ،وسقمه ء  يمكن أن نتعرف ىلع صّحة يش ومزيان   ك  مال
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للصدق  ومالكٌ  وكيف يمكن معرفة الصحيح أو السقيم؟ وهل هناك معيارٌ 
ة نلا يف اخلطوة األوىل أن نعرف معيار الصحّ  بدّ  ال؟ إذن ال ووالكذب أ
 نكتشف ىلع ضوء ٰهذا املعيار العقيدَة الصحيحة والسقيمة. والسقم، ثمّ 
وىل: ما هو معيار وهما: األ بّد من اتلفريق واتلميزي بني مسأتلني وهنا ال

صدق القضّية وكذبها؟ اثلانية: كيف نمزّي بني القضّية الصادقة والقضّية 
 اعمٍّ  بني املسأتلني؛ فاملسألة األوىل تبحث بشك   الاكذبة؟ وهناك فرٌق دقيٌق 

 ة عن املعرفة اخلاطئة.عن املعايري واملوازين تلميزي املعرفة الصحيح
بعد أن ف ،املسألة اثلانية ترتبط بمقام تطبيق املعايري ىلع املصاديق لٰكنّ 

يأيت بعد ٰذلك  ،يف جمال العمل إعرفنا املعايري العاّمة تلميزي الصحيح عن اخلط
ة تطبيق تلك املعايري ىلع معتقداتنا وعلومنا نلمزّي الصحيح منها عن كيفيّ 
ور علم املنطق اذّلي يتكّفل بٰهذه املهّمة ويساعد اإلنسان ؟ وهنا يأيت دإاخلط
ويعينه ىلع تشخيص الصحيح عن  ،مقام تطبيق املعايري ىلع املصاديق يف

 .(1)«السقيم
ٰهذا  يف أنّناحمّط حبثنا هنا هو اإلجابة عن املسألة األوىل بمعىن:  نإذ

دق والكذب املضمار نريد أن نسلّط الضوء ىلع معيار احلق وابلاطل والص
ونبحث عن املوازين واملقاييس اليّت تعيننا ىلع تميزي القضّية  ،اعمٍّ  بشك  

                                                        

 .584، ص 9جمموعة اآلثار، ج مرتَض، مطهري،  (1)
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حول معيار  متعّددةٌ  وآراءٌ  اٌت الصحيحة عن القضّية السقيمة. فهناك نظريّ 
نشري  ثمّ  ،جمملة   صدق القضايا وكذبها يف "نظرّية املعرفة"، نستعرضها بصورة  

 جال:إىل وجهة نظر السلفّية يف ٰهذا امل
رين نظرّية املطابقة: إّن املعيار املقبول واملطلوب عند قدماء املفكّ  -أ

 يه بنظرّية املطابقة؛ فّك قضّية  املسلمني هو "مطابقة القضايا مع الواقع" ونسمّ 
ختالف الواقع  وعقيدة   ؛ ولّك قضّية  فيه صادقةٌ  تطابق الواقع اخلارجّ  وعقيدة  
، ولٰكن كيف يمكن إحراز مطابقة باطلةٌ و فيه اكذبةٌ  العينّ  اخلارجّ 

وإّما  وبيّنةٌ  ةٌ إّما بدهيّ  خربّية   : إّن ّك قضّية  موجز   القضّية للواقع؟ فنقول بشك  
بذاتها  بل يه بيّنةٌ  ،، فابلدهيات ال حتتاج إىل ادليلل يف صدقهاومبيَّنةٌ  نظرّيةٌ 

أعظم من اجلزء".  مثل قضّية "اجتماع انلقيضني وارتفاعهما ممتنٌع"، أو "الّك 
وتُعّد احلجر  ،ةللمعارف البرشيّ  ة يف احلقيقة رأس مال  فٰهذه القضايا ابلدهيّ 

ذلا تُسّم ٰهذه القضايا بأّم القضايا أو أوىل األوائل، أّما القضايا  ؛األساس هلا
ات صادقة بإرجاعها إىل ابلدهيّ  انلظرّية اليّت حتتاج إىل اإلثبات وادليلل، فيه

 ضوء الربهان العقيّل القطّع كما ذكر يف علم املنطق.ابليّنة يف 
ذه بناًء ىلع هٰ معيار الصدق والكذب  نّ إ نظرّية تواطؤ األذهان: -ب

فاق األذهان ؛ بل املعيار هو اتّ ليس االنطباق ىلع الواقع اخلارجّ  انلظرّية
و فه ء  ذا اتّفقت األذهان البرشّية ىلع قبول يشإ، فخاصٍّ  ء  ها ىلع يشؤوتواط
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 .(1)واكذٌب  ؛ وإذا رفضت األذهان شيئًا فهو باطٌل وحقٌّ  صادٌق 
 وفكرة   ّك قضّية   ز املدرسة الرباغماتّية ىلع أنّ انلظرّية انلفعّية: تركّ  - ـج

وتفيد اإلنسان وتنفعه يف حياته،  ،ىلع أرض الواقع عملّيةٌ  هلا نتائج وثمراٌت 
جدوی  نسان واملجتمع، والتنفع اإل ال وعقيدة   وصدٌق، ولّك قضّية   فيه حقٌّ 
 .(2)للواقع وإن اكنت مطابقةً ، فائدة فيه باطلةٌ  فيها وال

ة: تعتقد املدرسة االنسجامّية أو ة أو االتّساقيّ انلظرّية االنسجاميّ  -د
من  م مع جمموعة  ؤّية هو االنسجام واتلالمعيار الصدق واحلقّ  تساقّية أنّ اال

ٌة من القضايا املوجودة يف تلك القضايا املرتبطة؛ حبيث ال تكّذب قضيّ 
من القضايا  أخرى أّن هناك جمموعةً  بعبارة   وأاملنظومة سائر قضاياها. 

من  واألحاكم تُستخدم وتُستعمل يف علم، فإذا اكن بني أجزاء ٰهذا العلم نوعٌ 
 . فيه اكذبةٌ وإاّل  ،فقضايا ٰهذا العلم صادقةٌ  ،مةأاالنسجام واالتّساق واتلو

احلقيقة يه ما  ّية أنّ ملدرسة الوضعّية: تعتقد املدرسة احلسّ نظرّية ا - ـه
ّية تُثبتها اتلجربة احلسّ  وعقيدة   ّك معرفة   ّية؛ بمعىن أنّ أثبتته اتلجربة احلسّ 

 ،وصحيحةٌ  عرب املختربات واملجهرّيات وتقتنصها احلواّس اخلمس صادقةٌ 
املعايري ودراستها؛ بل . ولسنا ىف ٰهذه العجالة بصدد نقد ٰهذه اكذبةٌ   فيهاّل إو

                                                        

 .589املصدر السابق، ص  (1)

 .588املصدر السابق، ص  (2)
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 ندرس املوضوع بكّل حَّت  ؛ذكرنا انلظرّيات املنافسة للنظرّية املتوّخاة
 .انفتاح  

ه يعتمد ىلع "نظرّية املطابقة" يف جمال ارنفسوإذا نظرنا إىل الفكر السلّف 
ولٰهذا يرّكز ابن تيمية ىلع نظرّية املطابقة يف الكثري من  ؛صدق القضايا

ض شطًرا من الشواهد وانلماذج ادلالة ىلع نظرّية كتبه، وسوف نستعر
 املطابقة يف ٰهذا املجال:

ال  مقدرات األذهان ومتصّورات العقول حيصل فيها ما من املعلوم أنّ » -1
مع وجود ما  بأن ال يوجد ما يطابقه وهو الوهم، وتارةً  وجود هل يف اخلارج، تارةً 

لوم، وهو مطابقة ما يف اذلهن ، والعلم للمعيطابقه، كمطابقة االسم للمسّم 
 .(1)«ة ملعلوماتها اخلارجّيةملا يف اخلارج، ومطابقة الصورة العلميّ 

ْهِنُّ ُيَطابُِق احْلَِقيَقَة » -2 ْهِنُّ َواحْلُْكُم اذلِّ اِدَق احْلُْكُم اذلِّ فَإِنَّ اخْلرََبَ الصَّ
ْخبَاِر 

َ
يُعَها َحِقيَقًة َواِحَدًة لَيَْس َفإَِذا اكَ  ،َصاِدقَةٌ  اهللالَْموُْجوَدَة، َولُكُّ أ نَْت مَجِ
ْصاًل 

َ
ْهِنُّ  ،ِفيَها َتَغايٌُر أ ْن تَُكوَن ٰهذه احْلَِقيَقُة  ؛وَٰذلك ُهَو احْلُْكُم اذلِّ

َ
لَِزَم أ

اَلِف اخْلرََبِ الَْكِذِب  ُب ُمَطاَبَقتُُه لِلْوُُجودِ  ،ُمَطابَِقًة لِلْوُُجوِد اخْلَاِرِج خِبِ  فَإِنَُّه اَل جَيِ
ْهِنُّ اذّلي اَل َتَغايَُر ِفيِه بِوَْجه  ِمْن الْوُُجوهِ إَذا َطاَبَق  ،اخْلَاِرِجِّ  َواحْلُْكُم الَْواِحُد اذلِّ

                                                        

 .137، ص 5درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ْن يَُكوَن الَْمْحُكوُم بِِه َكٰذلك
َ
 .(1)«َوإاِلَّ لَْم يَُكْن ُمَطابًِقا ،الَْمْحُكوَم بِِه لَِزَم أ

كما أن  ،ملا يف اخلارج اكن علًما ما يتصّور يف اذلهن إذا اكن مطابًقا» -3
القول اذّلي يكون معناه يف اذلهن ولفظه يف اللسان إذا طابق ما يف اخلارج 

فكٰذلك إذا  ،وليس نفس القول هو املقول اذّلي يف اخلارج ،اكن صدقًا
فما يف انلفس من اتلصّور يطابق  ،من األشياء يف أنفسنا ة يشء  تصّورنا ماهيّ 
 .(2)«ما يف اخلارج

فٰهذه العبارات تنّص ىلع نظرّية املطابقة عند الفكر السلّف، وأّما أسباب 
 يف العلم عند ابن تيمية، فإنّه يقول:  إاخلط
ا لفوات رشط العلم، من فساد قوى اإلدراك » واخلطأ يف أسباب العلم: إمَّ

لطريف القضّية، اذّلي حيصل العلم باتلصديق  وضعفها، أو عدم اتلصّور اتلامّ 
من األهواء الصاّدة عن سبيل اهلل، فإذا  تصّور طرفيها، أو لوجود مانع   عند

  بوجود رشوطه وانتفاء موانعه، وإاّل إاّل  اكن كٰذلك فال حتصل معرفة احلّق 
 ة، أو جيعل ما ليس برضوريٍّ فمع عدم ٰهذين قد تنكر العلوم الرضوريّ 

، ال علم الرضورّي رضوريًّا، واملثبتون يقولون للنفاة: أنتم يف نف ٰهذا ال
، وانلافون يقولون خترجون عن ٰهذه األقسام، اذّلي ال خيرج عنها مسفسٌط 

                                                        

 .530، ص 6الفتاوى الكربى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .282و 281، ص 2الصفديّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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س يف مقام بيان مع انتفائه، واملؤسّ  عون للعلم الرضورّي للمثبتة: بل أنتم املدّ 
بما ذكروه، وهو ال يمكنه نف ٰذلك،  رضوريٌّ  ه ليس عند منازعيه علمٌ أنّ 

فظهر انقطاعه وانقطاع نظرائه معه يف أّول وليس فيما ذكره ما ينف ٰذلك، 
 .(1)«مقام  

معيار الصدق والكذب  أنّ  والعجيب أّن ابن تيمية يعتقد من جهة  
 هولٰكن يف الوقت نفس ،للقضايا والعلوم هو مطابقتها للواقع ونفس األمر

يًّا حمصوًرا يف املتخّيل واملحسوس، مع يًّا مادّ يفّس الكون والعالَم تفسرًيا حسّ 
 ثبوتًا منحاًزا مستقالًّ  اعرتافه باملفاهيم اليّت ال ثبوت هلا يف الواقع العينّ 

ة، والقياس، واجتماع انلقيضني، ة واملعلول، والسنخيّ كمفهوم العلّ 
طرح هو: إذا اكن معيار الصدق يف يُ اذّلي  واالمتناع وغريها، والسؤال
ه املفاهيم املذكورة فما هو معيار مطابقة ٰهذ ،القضايا هو مطابقتها للواقع
ة والقياس مطاَبٌق وحَميكٌّ ة والسنخيّ ة واملعلويلّ يّ للواقع؟! فهل ملفهوم العلّ 

بل ٰهذه املفاهيم تعّد من املعقوالت اثلانوّية اليّت هلا  ،يف الواقع؟ الّك  مستقلٌّ 
فيه. وٰهذا  ومستقلٌّ  منحازٌ  ولٰكن ليس هلا مصداٌق  ،منشأ االنزتاع يف الواقع

الزاّلت الفكرّية واملعرفّية للفكر السلّف اذّلي حيرص املعرفة يف  هو منشأ
ويغفل عن قدرات العقل وقابلّياته يف انزتاع  ،التاملحسوسات واملتخيّ 

                                                        

 .57، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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 ة.املفاهيم اثلانوّية واالعتباريّ 
ة وحرص املعرفة يف التسليم بـاملفاهيم اثلانوّية العقليّ  أخرى فإنّ  وبعبارة  

بتيل بها الفكر ات من اتلناقضات واتلهافتات اليّت الاملحسوسات واملتخيّ 
 .السلفّ 
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األسس املعرفّية السلفّية اليّت تقّدم الالكم عنها هلا آثار وتداعيات خطرية 
 ابلعد املعريّف وابلعد السلويّك اإلنسايّن، وٰهذا ما سيّتضح يف املباحث ىلع

 اتلايلة:

 هوتداعيات ل: آثار الرتكيز على احلّساملبحث األّو

 عند املدرسة السلفّية من اآلثار الرئيسة املرتتّبة ىلع الرتكزي ىلع احلّس 
ة انلفس اإلنسانيّ  ة ورؤية اهلل باألبصار وجتسيميّ يه: الرؤية الكونّية املادّ 

بّد من معرفة  ال يشء   ، ونف اتلأويل وغريها. ولٰكن قبل ّك واملالئكة
، العالقة بني ٰهذه اآلثار وانلتائج العقديّة األسس املعرفّية بني و من جهة 

فكيف تُنتج  ،بينهمامنتجٌة  فإذا اكنت هناك عالقةٌ من جهة  أخرى،  السلفّية
 ه اآلثار واتلداعيات؟األسس املعرفّية السلفّية ٰهذ
جّل ٰهذه اآلثار تنبثق وتنشأ من حمورّية انلقل  اجلواب عن ٰذلك هو: أنّ 

 ثمّ  .ة يف املنظومة الفكرّية السلفّيةوانلّص واتلجّمد ىلع ظواهر الكتاب والسنّ 
ّن الفهم الساذج والسطيّح والقرشّي للنصوص ادلينّية من نتائج إقصاء إ

ة. ولٰكن ما هو منشأ الفهم  املعرفة ادلينيّ العقل ورفض دوره الفّعال يف
دلين؟ وملاذا اخّتذ الفكر السلّف ٰهذا املنهج ل والبسيط والقرشّي  السطيحّ 
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  والسطيّح والقرشّي يف فهم ادلين؟انليّصّ 
وجوابه أّن ٰذلك يعود إىل اجلذور املعرفّية السلفّية ويه حرص املعرفة يف 

الفكر السلّف ينتيم إىل مصدر احلّس  ا أنّ ّيات، فقد بيّنا سابقً احلّس واحلسّ 
االعتماد، وٰهذا الرتكزي املفرط ىلع احلّس واالعتماد اتلاّم  ويعتمد عليه أشدّ 

وينتج  ،ةعليه يسّبب نواًع من السطحّية والقرشّية يف فهم انلصوص ادلينيّ 
ّية من احلسّ  اتلصلّب واتلجّمد ىلع ظواهر الكتاب والسّنة، كأنّه نوعٌ 

ّية". إذن العقلّية ّية انلّص خدم يف فهم انلصوص، ونعرّب عنه "باحلسّ تُست
وحرص  ،ّية اليّت تتودّل من الرتكزي املفرط ىلع احلّس ّص انلعقلّية الالسلفّية يه 
 .ونف ما سواه ،املعرفة فيه

ة ينبيغ نلا أن نشري إىل بعض اآلثار ة والرضوريّ مة املهمّ بعد ذكر ٰهذه املقدّ 
 بة ىلع الرتكزي املفرط ىلع احلّس:رتتّ واتلداعيات امل

 في التوحيد تأثير االنتماء الحّسّيـ  1

إّن املستقيص املنصف آلثار السلفّية عموًما وابن تيمية وأتباعه خصوًصا 
ّية قد أثّرت يف مسألة فهم اتلوحيد والزنعة احلسّ  جيد أّن الطابع احلّسّ 

ّية من الرؤية احلسّ  وناجمٌ  نابعٌ  عندهم، فاتلوحيد اذّلي يقرتحه الفكر السلفّ 
ة، فتوحيدهم أشبه بتوحيد أهل التشبيه واتلجّمد ىلع انلصوص ادلينيّ 

ىلع  ق( يف الردّ  597 )م ّي واتلجسيم. وقد اعرتف بٰهذا املعىن ابن اجلوز
 املحّدثني: 
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 -ثني محلوا ظاهر ما تعلّق من صفات ابلاري عموم املحدّ  واعلم أنّ »
ألنهم لم خيالطوا الفقهاء فيعرفوا  ؛فشّبهوا ، احلّس ىلع مقتَض -سبحانه 

  .(1)«محل املتشابه ىلع مقتَض املحكم
قد استوى ىلع  -سبحانه  -اهلل  وحبسب رأي أهل احلديث والسلفّية فإنّ 

من  ومباينٌ  منفصٌل  -تعاىل  -فهو  ،وعرشه يف السماء فوق األرض ،عرشه
اجلهمّية إذ  ييمية يف رّده ىلع رأّية عند ابن تخلقه. وتتجّسد الزنعة احلسّ 

 ؛ن قالوا ليس هو فوٌق وال حتٌت أعدموهإهل اهلل فوق ما خلَق؟ ف»يقول هلم: 
 .(2)«فوق، فعدمٌ  حتت وال ما اكن ال ألنّ 

 ؛ّية دلى ابن تيمية ومدرسته العقديّةوٰهذه العبارة تنّص ىلع الرؤية احلسّ 
فهو يقّدر ّك يشء بـاملقاييس وراء احلّس واملحسوسات  من ال يؤمن بما ألنّ 
 ّية وينكر غري املحسوس.احلسّ 

خ الزنعة احلسّ  ّية يف خبايا اذلهن السلّف هو تقييم والشاهد اآلخر ىلع ترسُّ
 مامه أمحد بن حنبل يف الرّد ىلع اجلهمّية اذّلين يعتقدون بأنّ إابن تيمية لالكم 

، فيسأهلم أمحد بن ماكن   دون وال يكون يف ماكن   ،يف ّك ماكن -تعاىل  -اهلل 
أخرى: حني  فيسأهلم مّرةً  .أليس اهلل وال يشء معه؟ فسيقولون: نعم: حنبل  

                                                        

، ابن اجلوزّي،  (1)  .104، ص 1تلبيس إبليس، ج عبد الرمحٰن بن عيلٍّ

 .27نقض تأسيس اتلقديس، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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ه يصري إىل ثالثة نّ إف خلق اهلل اليشء خلقه يف نفسه أو خارًجا من نفسه؟
ه نّ أاهلل خلق اخللق يف نفسه فقد كفر حني زعم  ل: إن زعم أنّ أقوال: األوّ 

س يف نفسه. اثلاين: إن قال خلقهم خارًجا من خلق اخللق والشياطني وإبلي
 ه دخل يف ّك ماكن قذر  دخل فيهم، اكن ٰهذا أيًضا كفًرا حني زعم أنّ  نفسه ثمّ 
رجع  ،لم يدخل فيهم . اثلالث: إن قال خلقهم خارًجا من نفسه ثمّ ورديء  

 ة.وهو قول أهل السنّ  ،عن قوهل لكّه أمجع
فقد بنّي اإلمام »ويقول:  محد بن حنبل  أبن تيمية استدالل إمامه ايقّيم  ثمّ 

أن يكون  بدّ  ه البالعقل الرصيح والفطرة ابلديهة، من أنّ  أمحد ما هو معلومٌ 
إذ كونه خلقه ال داخاًل وال  ؛خلَق اخللق داخاًل يف نفسه أو خارًجا من نفسه

خارًجا معلوٌم نفيه، مستقرٌّ يف الفطرة عدمه، ال خيطر بابلال مع سالمة 
 .(1)«وصّحتهاالفطرة 

جسٌم حمسوٌس  -تعاىل  -اهلل  ستدالل فاملفروض أنّ وىلع ضوء ٰهذا اال
،مادّ  ات اجلسمانّية حينما خيلق شيًئا إّما خيلقه واخلالق مع ٰهذه اخلصوصيّ  يٌّ

يف داخل نفسه أو يف خارج نفسه، وتُبىن االحتماالت والفروض اثلالثة ىلع 
خالٌف حلكم العقل  -تعاىل  - جتسيم اهلل ٰهذا املفروض مسبًقا، لٰكنّ 

 ذا فسدإ، فوترتتّب عليه من املحاذير واملفاسد ما ال خيىف ىلع اعقل   ،السليم

                                                        

 .60و 24و  23املصدر السابق، ص  (1)
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 بن أيب طالب   شارة إىل الكم أمري املؤمنني عيلّ املبىن فسد ابلناء. وهنا ينبيغ اإل
  مع ّك »خبلقه قائاًل:  -تعاىل  -يف )نهج ابلالغة( حول عالقة وجود اهلل 
 .(1)«ال بمزايلة   ال بمقارنة، وغري ّك يشء   يشء  

القياس واملعقول يوجب أّن  فقد بنّي أنّ » آخر: ويقول ابن تيمية يف موضع  
ٰذلك صفة  نّ إه ال يكون شيئًا، وما ال يكون يف اليشء، وال خارًجا منه، فإنّ 

وم وجود هل، فالقياس هو األقيسة العقلّية، واملعقول هو العل املعدوم اذّلي ال
 .(2)«ةالفطريّ 

ّن ما ال يكون يف اليشء، وال إ» :القائلة احلّسّية ٰهذه الرؤية أنّ  وال شّك 
أو قياس  ،، نابعٌة من العقل اجلسماينّ «ه ال يكون شيًئاخارًجا منه، فإنّ 

العقل  تعبري ابن تيمية، ولٰكنّ  أو قياس اتلمثيل ىلع حدّ  ،الغائب ىلع الشاهد
مصادر  انوال حيرص ،من ٰهذه الرؤية آنيتربّ  والفطرة السليمة الربهاينّ 

 العقَل بالعقل اجلسمايّن. انوال يفّس  ،املعرفة يف احلّس 
من لم يقل إّن » أنّه قال:د بن خزيمة ا ينقله ابن تيمية عن إمامه حممّ وممّ 

ن تاب، إمن خلقه، وجب أن يُستتاب، ف اهلل فوق سماواته ىلع عرشه بائنٌ 
 يتأّذى بننت رحيه أهل امللّة وال أهل ٰلاّل  ؛ مزبلة  يف أليق  قُتل، ثمّ اّل إو

                                                        

 .73، ص 1رشح نهج ابلالغة، ج  ،ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل (1)

 .18نقض تأسيس اتلقديس، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (2)
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 .(1)«اذلمة
ّية، يرى باملوازين احلسّ  فمن يعتقد بـاحلّس واملحسوسات ويقّدر ّك يشء  

ما هو غري  إّما داخاًل يف اليشء اآلخر أو خارًجا عنه، لٰكنّ  أّن كَّ موجودٌ 
فهو ال  ،حسوساتاملحسوس وال امللموس فهو خارٌج عن إطار املاّدة وامل

 به.  ةٌ خمتّص  خيضع للسنن اخلاّصة بعالم احلّس، بل هل أحاكمٌ 
فما  ،فهو حمسوٌس  ّية يقولون: ّك موجود  وكأّن أصحاب املدرسة احلسّ 

، وابن تيمية يؤيّ  إّن ما »د ٰهذا املعىن بقوهل: ليس بمحسوس  فهو ليس بموجود 
 .(2)«وًما ال موجوًداال يمكن معرفته بيشء من احلواّس فإنّما يكون معد

 -تعاىل  -بن تيمية وأتباعه يتظاهرون بنف جتسيم اهلل اوالواضح أّن 
ويزنونه بموازين  ،جسمانّية   هم يقّدرون اهلل بأقدار  ولٰكنّ  ،ويترّبؤن منه

 ّية. حسّ 
 ء القائم بنفسه غري مماسٍّ وٰهذا ألّن كون اليش»ولٰهذا يقول ابن تيمية: 

ة إماكن ٰذلك ىع اجلهميّ ملا اكن ممتنًعا يف بديهة العقل، وادّ هل،  لغريه وال مباين  
 .(3)«لزمه أن جُيّوز ّك املمتنعات الّيت تناظره ؛اهلل تعاىل يف حّق 

                                                        

 .62املصدر السابق، ص  (1)

 .341، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .58املصدر السابق، ص  (3)
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النسبة بني الوصفني "املماّس" و"املباين" يه نسبة اتلناقض،  فهو يعتقد أنّ 
ٰهذين ال خيلو موجوٌد عن  نحبيث ال جيوز اجتماعهما وال ارتفاعهما، إذ

، وسلب ٰهذين الوصفني يوصف (ا مباينٌ وإمّ  ا مماسٌّ إمّ  ّك موجود  )الوصفني 
فلو حاونلا تطبيق ٰهذه القضّية ىلع وجود اهلل  .(1)به املعدوم اذّلي ليس بثابت  

ه تعاىل: إّما مماسٌّ لألشياء أو مبايٌن فإنّ  ،حبسب نظر ابن تيمية -تعاىل  -
بل يه امللكة  ،الوصفني ليست اتلناقض ّن النسبة بني ٰهذينإ ثمّ  ،منها

أو  صاف بملكة املّس فهو إّما مماسٌّ هل شأنّية االتّ  بمعىن أّن ّك يشء   ،والعدم
ٰهذه القضّية ختّصًصا ال  إطارخارٌج عن  أي املباين. فاهلل  غري مماسٍّ 
 هصاف بملكة املّس حَّت يقال إنّ ليس هل شأنّية االتّ  -تعاىل  -ه ألنّ  ؛ختصيًصا

 .ا غري مماسٍّ وإمّ  ا مماسٌّ إمّ 
ناشٌئ عن املبىن اذّلي  «ا مباينٌ وإمّ  ا مماسٌّ إمّ  ّك موجود  » :بن تيميةاقول ف

 -، فاهلل  ىلع احلّس واإلدراك احلّسّ زيالرتك ويه ،ذه يف نظرّية املعرفةخّت ا
 أو ّك جسم   ،نعم .ا غري مماسٍّ وإمّ  ا مماسٌّ ه إمّ ليس جسًما حَّت يقال إنّ  -تعاىل 

 مزّنٌه عن اجلسم. ، واهلل ا غري مماسٍّ وإمّ  ا مماسٌّ إمّ  جسماينٍّ 
 حَّت  -ها تفّس وتبنّي مجيع احلقائق ّية املاّديّة أنّ املالحظ يف الرؤية احلسّ و

 وذلا يقول ابن تيمية: ؛ىلع أساس احلّس واحلسّيات- وجود اهلل تعاىل

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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تها ة وأئمّ من سلف األمّ  ة رسوهل وال قول أحد  وليس يف كتاب اهلل وال سنّ »
فنف املعاين  ،صفاته ليست أجساًما وأعراًضا وأنّ  ،ليس جبسم   -تعاىل  -ه أنّ 

 جهٌل  وال عقٌل  لم ينف معناها رشعٌ  اثلابتة بالرشع والعقل بنف ألفاظ  
 .(1)«وضالٌل 

والشاهد ىلع فكرة اتلجسيم والتشبيه دلى الفكر السلّف يه رواية 
 طيط اليّت ذكرناها سابًقا، إذ عّدها ابن تيمية مقبولةً واأل ةاألصابع األربع

، وقد كّررها يف مشهورةً  واعتربها روايةً واجلماعة، عند أكرث أهل السّنة 
 :تقول الرواية ،(2)كتبه أكرث من عرش مّرات

وإنّه جيلس  ،وات واألرضاأو كرسّيه وسَع السم [اهلل تعاىل]أي إن عرشه »
 قْدُر أربعة اّل إأو فما يفضل منه  ،أربعة أصابععليه فما يفضل منه قْدُر 

واألطيط هو صوت  .(3)«وإنّه يلئطُّ به أطيط الرحل اجلديد براكبه ،أصابع
 .(4)واإلبل من ثِقل أمحاهلا لِ حْ الرَّ 

ومن الواضح أّن ٰهذه الرواية وغريها من الروايات الّيت تنّص ىلع جتسيم 

                                                        

 .93، ص 1تلبيس اجلهميّة، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)

 .274حممد فارس جرادات، ابن تيمية بني وهم املرجعّية وسطوة ادلم، ص  (2)

 .435، ص 16جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)

 .256، ص 7لسان العرب، ج  حمّمد بن مكرم، ابن منظور ،( 4)
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يه من  ،لّف بنحو التسليم والقبولاها الفكر السيت يتبنّ والّ  ،اهلل تعاىل
ة من العقليّ  ة السلفّية نابعةٌ ىلع أّن العقليّ  وٰهذا ديلٌل  ،ةالروايات اإلرسائيليّ 

 وخصوًصا عند ابن تيمية وأتباعه. ،ةانلّصيّ 
 ة تقسيم اتلوحيد إىل عّدة أقسام: اجلوزيّ  م  وقد حاول ابن قيّ 

 توحيد الفالسفة.   -1
 توحيد اجلهمّية.  -2
 حيد القدرّية اجلربّية. تو -3
 توحيد االحّتاديّة.  -4
توحيد الرسل واألنبياء، فقد جاءت الرسل بإبطال األقسام األربعة  -5

َوِل، وقد دّل ىلع بطالنها العقُل وانلقل: 
ُ
 اأْل
 زائدةٌ  ةٌ ليست هل ماهيّ  -تعاىل  -اهلل  ريتكز ىلع أنّ فا توحيد الفالسفة فأمّ 

كار صفات كماهل من السمع وابلرص والقدرة ىلع وجوده، ويرتكز ىلع إن
واحلياة واإلرادة والالكم والوجه وايلدين، وليس فيه أمران متغايران يتمزّي 

 -ه لو اكن هلل أحدهما عن اآلخر، ويستدلّون ىلع إنكار صفات الكمال بأنّ 
صفٌة أو الكٌم أو مشيئٌة، أو علٌم، أو حياٌة وقدرٌة، أو سمٌع أو برٌص،  -تعاىل 

مرّكًبا جسًما مؤلًّفا من  -تعاىل  -، بل اكن الرّب م يكن واحًدا من ّك وجه  ل
 ،من جنس اجلوهر الفرد اذّلي ال حُيّس وال يُرى األجزاء، فجعلوا اهلَل 

، بل اجلوهر الفرد يمكن وجوده، وٰهذا وال يتمزّي منه جانٌب عن جانب  
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ده. فسّموا أعظَم الواحد اذّلي جعلوه حقيقة رّب العاملني يستحيل وجو
اتلعطيل بأحسن األسماء، وهو اتلوحيد، وسّموا أصحَّ األشياء وأحّقها 

قبح األسماء، وهو الرتكيُب واتلأيلُف. -وهو صفات الّربِّ  -باثلُّبوت 
َ
 بأ

القسم اثلاين من اتلوحيد، توحيد اجلهمّية وهو مشتقٌّ من توحيد 
سمعه وبرصه وحياته وعلّوه وهو نف صفات الرّب كعلمه والكمه و ،الفالسفة
ونف وجهه ويديه. فقطب رىح ٰهذا اتلوحيد جحد حقائق أسماء  ،ىلع عرشه

 وصفاته. -تعاىل  -اهلل 
وهو إخراج أفعال العباد عن  ،ةاتلوحيد اثلالث توحيد القدرّية اجلربيّ 

إيلهم، بل يه نفس  إطار إرادتهم وكسبهم، فليست أفعال العباد منسوبةً 
ىل، فهو الفاعل ألفعال العباد دونهم. ونسبة األفعال إىل العباد فعل اهلل تعا

 ينايف اتلوحيد عند القدرّية اجلربّية.
الوجود  القسم الرابع من اتلوحيد هو توحيد القائلني بوحدة الوجود، وأنّ 

وجودان: قديٌم وحادٌث، خالٌق وخملوٌق، واجٌب ثّمة عندهم واحٌد، وليس 
، بل هو العني واحدة   واحٌد بالعني، والّك من عني  . بل الوجود عندهم وممكنٌ 

 الواحدة.
ة ٰهذه األقسام األربعة يطعن فيها ويقول: اجلوزيّ  بعد أن ذكر ابن قّيم  

، َواَل َيْعلَُم َواَل َيتَلَكَُّم َواَل َيْفَعُل، َواَل ُهَو يِف » يُّ مَحْد  لَِمْن اَل يَْسَمُع َواَل ُيبرِْصُ
َ
فَأ

 َخاِرٌج َعنُْه َواَل ُمتَِّصٌل بِِه َواَل ُمنَْفِصٌل َعنُْه، َواَل فَْوقَُه َواَل حَتْتَُه، الَْعالَِم َواَل 
يُّ َمالِك  

َ
يُّ نِْعَمة  لَِمْن اَل َيُقوُم بِِه فِْعٌل ابْلَتَِّة؟ َوأ

َ
َواَل َعْن يَِميِنِه َواَل َعْن يََساِرهِ؟ َوأ
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 .(1)«لَِمْن اَل وَْصَف هَلُ َواَل فِْعَل؟
وأّن يف  ،وغري صحيحة   مجيع ٰهذه األقسام مرفوضةٌ  أنّ  م  يعتقد ابن قيّ 

عن إثبات  وهو عبارةٌ  ،توحيد الرسل واألنبياء""قباهلا اتلوحيد الصحيح وهو 
ه ختياره، وأنّ اصفات الكمال هلل تعاىل من كونه فاعاًل بمشيئته وقدرته و

 عليه، فهو املستحّق أن يُعبد وخُياف وُيرىج وُيتولّك  وحده اذّلي يستحّق 
 ، لغاية احلّب بغاية احلّب بغاية اذّلل، وليس خللقه من دونه وكيٌل، وال ويلٌّ
وال شفيٌع، وال واسطة بينه وبينهم يف رفع حواجئهم عليه، ويف تفريج 

 .(2)ُكُرباتهم وإجابة دَعواتهم
 ،ه يعتقد أّن الطوائف األربعة قد قلبوا احلقائق يف باب اتلوحيدنّ إ ثمّ 

عن األعراض واألبعاض واحلدود واجلهات  -تعاىل  -يعتقدون بتزّنه اهلل و
وحلول احلوادث، ولٰكن انلافذ ابلصري يكشف ما حتت ٰهذه األلفاظ من 

ألّن  ؛اإلحلاد وتكذيب الرسل وتعطيل الرّب تعاىل عّما يستحّقه من كماهل
مرادهم من األعراض هو الصفات العارضة ىلع اجلسم، ومرادهم من 

                                                        

، ابن قّيم  اجلوزّية، (1) ، 1خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج  حمّمد بن أيب بكر 
 .150 ص ،4 ج الفتاوى، جمموع تيمية، أمحد بن عبد احلليم، ابن ؛138 – 135ص 

، ابن قّيم  اجلوزّية، (2)  ، 1خمترص الصواعق املرسلة ىلع اجلهمّية واملعّطلة، ج  حمّمد بن أيب بكر 
 .138 – 135ص 
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، واألرض ىلع وات ىلع إصبع  األبعاض هو ايلدان والوجه وإمساك السما
واهلل  ،ٰذلك لكّه أبعاٌض  ، فإنّ ، واملاء ىلع إصبع  ، والشجر ىلع إصبع  إصبع  

اهلل  هو أنّ فا مرادهم من احلدود واجلهات مزّنه عن األبعاض عندهم، وأمّ 
، وال ع إىل فوق  وات وال ىلع العرش، وال يُشار إيله باألصاباليس فوق السم
لزم إثبات احلدود لاكن كٰذلك  إذ لو ؛وال يصعد إىل يشء   يزنل من يشء  

 عن ٰذلك برأيهم. وهو مزّنهٌ  ،واجلهات هل
ال يتلكّم بقدرته ومشيئته،  -تعاىل  -اهلل  ومرادهم من حلول احلوادث أنّ 

وال يغضب  ،ييجء إىل سماء ادلنيا، وال يأيت يوم القيامة وال وال يزنل ّك يللة  
بعد أن اكن راضًيا، وال يرىض بعد أن اكن غضبان، وال يقوم به فعٌل وال أمٌر 

ستوى اجمّدٌد بعد أن لم يكن، وال يريد شيئًا بعد أن لم يكن مريًدا هل، وال 
  .(1)ىلع عرشه بعد أن لم يكن مستوًيا، وال ينادي عباده يوم القيامة

ة مجيع ٰهذه  انلصوص ادلينيّ وٰهذا خيالف توحيد األنبياء، فقد ثبت يف
 ة اليّت نفاها وأنكرها ٰهؤالء.الصفات الكمايلّ 

؛ال خيلو من  م  وٰهذا اتلقسيم اذّلي ذكره ابن قيّ  إْذ ال شّك أّن  إشاكل 
بل ينكرون الصفات  ،مطلق   الفالسفة ال ينكرون صفات اهلل تعاىل بشك  

ملتعايلة عن الكماالت ون خلوَّ اذلات ادّ ويع ،الزائدة ىلع اذلات املقّدسة

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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مفهوًما  نقًصا وعيًبا هلل تعاىل. فهم يعتقدون أّن الصفات اإلهلّٰية خمتلفةٌ 
 مزّنهٌ  وأنّه  ،غري مرّكبة   مصداقًا، بمعىن أّن اذلات اإلهلّٰية بسيطةٌ  ومّتحدةٌ 

 ،ألّن املرّكب حيتاج إىل أجزائه ومقّوماته يف تكّونه ؛عن مجيع أقسام الرتكيب
ينايف وجوَب الوجود والغناء اذلايّت هلل تعاىل، فـٰهذه اذلات البسيطة  واالحتياج

ة من العلم واحلياة الصفات الكمايلّ  ّك ل االيّت تكون يف ذروة البساطة مصداقً 
من حيث الوجود  ومتعّددةً  ّن ٰهذه الصفات ليست متكرّثةً إو ،والقدرة وغريها

والرتكيب يالزم الفقر  ،هلّٰيةألنّه يستلزم الرتكيب يف اذلات اإل ؛واملصداق
ال اتلوحيد اذّلي يستلزم الرتكيب  ،واحلاجة، وٰهذا عني اتلوحيد الصحيح

واالنقسام واتلجزئة يف اذلات اإلهلّٰية املؤّدي إىل الفقر واحلاجة واإلماكن يف 
 .اهلل تعاىل

صال واالنفصال من االتّ  - كيف تعّد ٰهذه األوصاف اجلسمانّية هلل  ثمّ 
ه وأنّ  ،قّية واتلحتّية وايلد والوجه والرجل واالستواء والزنول والضحكوالفو

وغريها من اخلصائص اجلسمانّية بمعانيها  ،تعاىل يف صورة الشاّب األمرد
ىلع احتياجه وفقره وإماكنه تعاىل عن  ها تدّل مع أنّ  ،كمااًل هل تعاىل -ة احلقيقيّ 

يع ٰهذه األوصاف ىلع املعاين ا كبرًيا؟! فـالفكر السلّف حيمل مجٰذلك علوًّ 
 ه هو أنّ ة وٰهذا يوجب اتلجسيم. واألعجب من ٰذلك لكّ ة العرفيّ احلقيقيّ 

ويكّفرون  ،وإىل ادلين نبياء السلفّيني ينسبون اتلوحيد اجلسمايّن إىل األ
 !سائر املسلمني بسببه ويقتلونهم رّش قتل  

صال من االتّ  - تعاىل -ة هلل اجلوزيّ  م  فالصفات اليّت أحصاها ابن قيّ 
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ة ة والزنول واجلهة ليست من الصفات الكمايلّ ة واتلحتيّ واالنفصال والفوقيّ 
 ةٌ وسلبيّ  ةٌ وإماكنيّ  ةٌ نقصيّ  ة حَّت نثبتها هلل تعاىل، بل يه صفاٌت واجلمايلّ 

 املحدود بالزمان واملاكن واجلهات. يّتصف بها املوجود اجلسماينّ 

 هلل باألبصارفي رؤية ا االنتماء الحّسّي تأثير -2

يف  ة يه القول برؤية اهلل ك بالرؤية احلّسيّ من مجلة نتائج اتلمسّ 
صلوات اهلل  -إن الرسل »وإماكن رؤيته يف ادلنيا، يقول ابن تيمية:  ،اآلخرة
، وأمروا اإلنسان باإليمان بما وشهادة   موا املوجودات إىل غيب  قسّ  -عليهم 

يعود إىل كونه اآلن  واغئًبا أمرٌ  أخربوا به من الغيب، وكون اليشء شاهًدا
، فما لم يكن اآلن مشهوًدا يمكن أن يشهد مشهوًدا أو ليس اآلن بمشهود  

 .(1)«بعد ٰذلك
يف  هو غيب الغيوب ومصدر ّك غيب   -تعاىل  -أّن ذات اهلل  ال شّك 

ُمها إِالَّ ُهواَل  وَِعنَْدُه َمفاتُِح الَْغيِْب ﴿ الكون:
ْعلَُم َمْن يِف  يَ قُْل اَل ، ﴿(2)﴾ َيْعلَ

مَ  رِْض الَْغيَْب وَ االسَّ
َ
يَّاَن ُيبَْعثُون إاِلَّ  اِت َواأْل

َ
ىلع  فبناءً  .(3)﴾اهلُل َوما يَْشُعُروَن أ

                                                        

 .107، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .59سورة األنعام:  (2)

 .65انلمل:  سورة (3)
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بالفعل وإّما  ولٰكن إّما مشهودٌ  مشهودٌ  ّك يشء   أنّ من ذكره ابن تيمية  ما
سوًسا يمكن أن يكون مشهوًدا وحم -تعاىل  -ة، فيكون ذات اهلل بالقوّ  مشهودٌ 

عن ٰذلك علوًّا اهلل تعاىل  ،وٰهذا ينتج اتلجسيَم والتشبيه ،الظاهرة باحلواّس 
 ا.كبريً 

 ليس هل ذكرٌ  (املشّبهة)سم اف»فيعرتف ابن تيمية بنظرّية التشبيه ويقول: 
 .(1)«ة، وال الكم أحد من الصحابة واتلابعنييف الكتاب والسنّ  بذمٍّ 

اهلل بعث الرسل  ألنّ  ؛رضر املزّنهة من واكن يعتقد أن رضر املشّبهة أقّل 
 يشء   وىلع ّك  عليمٌ  يشء   ه بكّل ل، وانلف املجمل فأخربوا: أنّ باإلثبات املفّص 

ه ويرىض ويغضب، وأنّ  ،ه حيب ويبغض، ويتلكّم، وأنّ بصريٌ  ه سميعٌ ، وأنّ قديرٌ 
ا أخربت به الرسل، وقالوا يف انلف ما قال وغري ٰذلك ممّ  ،استوى ىلع العرش

َحد﴾ (2)﴾ءٌ يَشْ  ليَس َكِمثِْلهِ ﴿ :اهلل
َ
و﴿َهْل َتْعلَُم هَلُ  (3)و﴿َولَْم يَُكْن هَلُ ُكُفًوا أ

نْدَ و﴿ فَاَل  ،(4)َسِميًّا﴾
َ
َِّ أ  .(5)ا﴾ادً  جَتَْعلُوا هلِل

                                                        

 .101، ص 1تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .11الشوری:  سورة (2)

 .4خالص: اإل سورة (3)

 .65مريم:  سورة ( 4)

 .22سورة ابلقرة: ( 5)
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ا أعداء األنبياء من املرشكني، ومن وافقهم من الصابئني املتفلسفة أمّ 
 بات املجمل، ويطلقون عبارات  ثل واإلهم يأتون بانلف املفّص نّ إوحنوهم، ف

، وال ، وال جوهر  فيقولون: ليس جبسم   حُتتمل يف ابلاطل واحلّق  جمملةً 
وال  ، وال هل اغيةٌ ، وال حمدود  ب  ، وال مركّ ف  ، وال مؤلّ منقسم   ، والعرض  

ما  نتهاء، وال هو داخل العالم وال خارجه، وال كذا وال كذا، حَّت ينفوا ّك ا
 .(1)لمهيمكن القلب أن يع

 م بما ييل:ويمكن إمجال مّدعيات ابن تيمية ىف الكمه املتقدّ 
 قّسم ابن تيمية انلاس يف الالكم املذكور إىل قسمني: -أ 

 أتباع الرسل واألنبياء. •

 أعداء الرسل واألنبياء. •

أّما أتباع الرسل واألنبياء فيعتقدون "باإلثبات املفّصل وانلف املجمل"، 
 نبياء فيعتقدون "بانلف املفّصل واإلثبات املجمل"!وأّما أعداء الرسل واأل

ادىع أّن العبارات الّيت يستعملها أهل اتلزنيه عباراٌت جمملٌة حُتتمل  -ب 
، »يف ابلاطل واحلّق ويه:  ، وال منقسم  ، وال عرض  ، وال جوهر  ليس جبسم 

، وال هل اغيٌة وال انتهاٌء، وال هو ، وال حمدود  ، وال مرّكب  داخل  وال مؤلّف 

                                                        

 .130نقض تأسيس اتلقديس، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 «.العالم وال خارجه
يعتقد أّن ٰهذه األوصاف للموجود اجلسمايّن يه ّك ما يعرفه اإلنسان  - ـج

  من اليشء، وكأّن املصدر الوحيد للمعرفة البرشّية هو احلواّس اخلمس.

ناقشة ٌالم

ّية إّن اإلنسان املنصف يلمس يف آراء ابن تيمية ومعتقداته الزنعة احلسّ 
من رشحات  وما ٰهذه املدعّيات إاّل رشحةٌ  ،وضوح   بكّل  نتماء احلّسّ واال
وذلا ينبيغ نلا معرفة مدى صدق ٰهذه  ؛من نتاجئه ونتيجةٌ  ،عتقاد احلّسّ اال
 فنقول:  ،عياتاملدّ 
 ّك إثبات   ابن تيمية خلط ما بني اإلثبات والتشبيه، فتوّهم أنّ  نّ أًل: وّ أ

من التشبيه، وٰهذا خلٌط  هو نوعٌ  -تعاىل  -هلل  وإجيايبٍّ  ثبويتٍّ  ولّك حكم  
فالقرآن الكريم عندما يُثبت  ،تشبيًها إذ ليس ّك إثبات   ؛وغلٌط واضحٌ 

 أّن تلك الصفات كصفات عني فٰهذا ال -تعاىل  -احلياة والعلم والقدرة هلل 
 ، ألّن اإلثبات ال يستلزم التشبيه.املخلوقني
 اكذبةٌ  نسبةٌ  مل إىل األنبياء ل وانلف املجّن نسبة اإلثبات املفّص أثانًيا: 

ل، ل وانلف املفّص ألّن منهج األنبياء هو اإلثبات املفّص  ؛غري مصيبة  
وأتباعهم كما فّصلوا يف إثبات الكماالت هلل تعاىل، كٰذلك  فاألنبياء 

ّن القرآن إفّصلوا يف نف انلواقص والعيوب واحلدود عن اهلل تبارك وتعاىل. بل 
ِ  قال تعاىل: ،ح بٰذلكالكريم هو َمن يرصّ  َِّ اذلَّ ا  ي لَمْ ﴿َوقُِل احْلَْمُد هلِل َيتَِّخْذ َودَلً
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ُْه تَْكبِ َولَْم يَُكْن هَلُ رَشِ  لِّ َوَكربِّ  ﴿اَل  ،(1)ا﴾ريً يٌك يِف الُْملِْك َولَْم يَُكْن هَلُ َويِلٌّ ِمَن اذلُّ
بَْص  تُْدِرُكهُ 

َ
بْصاُر وَُهَو يُْدرُِك اأْل

َ
نَّ اهللََّ لَيَْس  ،(2)رُي﴾يُف اخْلَبِ طِ اَر وَُهَو اللَّ اأْل

َ
 ﴿َوأ

ضيفت ٰهذه اآليات املباركة (4)﴿قاَل لَْن تَراين﴾ ،(3)بَِظالَّم  لِلَْعبيد﴾
ُ
، فإذا أ

إىل ما ذكره ابن تيمية من اآليات انلافية لألوصاف اجلسمانّية، وإىل الروايات 
حول  هناك معارف مّجةً  وآهل وأصحابه املنتجبني، نرى أنّ  املروّية عن انلبّ 

 ة عن اهلل تعاىل.ة والعدميّ نف األوصاف اإلماكنيّ 
وهو نف  واحد   إىل مصدر   ة راجعةٌ كثرًيا من الصفات السلبيّ  مضافًا إىل أنّ 

، فقد نفينا عنه ّيةسماجلن اهلل عة عن اهلل تعاىل، فعندما نفينا اجلسميّ 
تّب ىلع األمور رتيالرتكيب واتلحديد واتلقسيم واتلغيري ومجيع ما 

 اجلسمانّية، فال حيتاج إىل اتلفصيل واألطناب.
يف القرآن  أحَكم آية   (5)﴾ءٌ يَشْ  َس َكِمثِْلهِ يْ لَ ﴿ ٰهذه اآلية املباركة نّ أثاثلًا: 

ة الواردة ة، فّك الصفات اثلبوتيّ اآليات القرآنيّ  ّك ىلع  الكريم، فيه حاكمةٌ 

                                                        

 .111سورة األرساء:  (1)

 .103سورة األنعام:  (2)

 .182رة آل عمران: سو (3)

 .143سورة األعراف:  (4)

 .11الشوری:  سورة (5)
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﴾ ءٌ يَشْ  ليَس َكِمثِْلهِ ﴿ أعن -املحكمة يف القرآن تالَحظ ىلع ضوء ٰهذه اآلية 
 ترجع إيلها اآليات املتشابهة. حمكمةٌ  فٰهذه آيةٌ  -

نقسام ة مثل الرتكيب واتلحديد واالّن ٰهذه األوصاف اجلسمانيّ أرابًعا: 
 وابلاطل ىلع السواء، بل ّك  حتتمل يف احلّق  وغريها ليست أوصافًا مبهمةً 

ة تستعمل يّ ة واحلقيقوصاف بمعانيها العرفيّ ٰهذه األ يعرف أنّ  منصف   إنسان  
ات مزّنٌه عن اجلسم واخلصوصيّ  يف األمور املاّديّة واجلسمانّية، واهلل 

 وة هاملصدر الوحيد للمعارف والعلوم البرشيّ  نّ أمنا اجلسمانّية. إاّل إذا سلّ 
ة تفسري الصفات اثلبوتيّ  ّية، فيمكن عندئذ  احلواّس اخلمس واإلدرااكت احلسّ 

يًّا جسمانيًّا، ولٰكن ٰهذا ليس إاّل وقواًع يف ورطة اتلجسيم اإلهلّٰية تفسرًيا حسّ 
 والتشبيه، وإنكاًرا لسائر املصادر املعرفّية، ووقواًع يف السفسطة.

يف الكتاب  بذمٍّ  ليس هل ذكرٌ  "املشّبهة"سم ا»ّن ابن تيمية يقول: أخامًسا: 
رفض فكرة  -لفظ "املشّبهة"  وإن لم يرد فيه -القرآن  مع أنّ ! «ةوالسنّ 

 ُموىَسٰ  يَا قُلُْتمْ  َوإِذْ ﴿ قال تعاىل: ،متعّددة   التشبيه وعقيدة اتلجسيم يف آيات  
ٰ  لََك  نُّْؤِمنَ  لَن َخَذتُْكمُ  َجْهَرةً  اهللَ  نََرى َحََتّ

َ
اِعَقةُ  فَأ نتُمْ  الَصّ

َ
 ،(1)﴾تَنُظُرونَ  َوأ

لُوا َفَقدْ  ﴿: وقال
َ
ْكرَبَ  ُموىَسٰ  َسأ

َ
ِرنَا َفَقالُوا ٰذلَِك  ِمن أ

َ
َخَذْتُهمُ  َجْهَرةً  اهللَ  أ

َ
 فَأ

                                                        

 .55سورة ابلقرة:  (1)
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اِعَقةُ  بَْصارُ  تُْدِرُكهُ  اَل ﴿، (1)﴾بُِظلِْمِهمْ  الَصّ
َ
بَْصار يُْدرِكُ  وَُهوَ  اأْل

َ
 اللَِّطيُف  وَُهوَ  اأْل

 .(2)﴾اخْلَِبريُ 

 حقيقة البدعة والسّنة -3

 "فهوم "ابلدعةلـم ة اتلعريف اخلاّص يّ من آثار الرتكزي ىلع الرؤية احلسّ 
ويه  ،القرون اثلالثة األوىل يه خري القرون أنّ  ونعتقد السلفيّ ويالسّنة"، "و

 ىع بٰهذا احلديث: كون إلثبات ٰهذا املدّ ويتمسّ  ،من ابلاطل معيار تميزي احلّق 
اذّلين  ثمّ  ،اذّلين يلونهم ثمّ  ،خري انلاس قرن»قال: أنّه   عن انلَّبّ 

 فّك  .(3)«تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ييجء أقوامٌ  ثمّ  ،يلونهم
صدر ما  عمل   ولّك  ،ةٌ وسنّ  صدر من أهل ٰهذه القرون اثلالثة فهو حقٌّ  عمل  

 ؛وضاللةٌ  بعد ٰهذه القرون اثلالثة ولم يكن مطابًقا ملا صدر فيها فهو بدعةٌ 
 ذلا يقول ابن تيمية يف تعريف ابلدعة:

فَمن دان دينًا لم يأمر  ،يأمر اهلل به ورسوهلابلدعة يه ادلين اذّلي لم  إنّ »
مْ ﴿: وٰهذا معىن قوهل تعاىل ،بٰذلك اهلل ورسوهل به فهو مبتدع  

َ
اَكءُ  لَُهمْ  أ  رُشَ

                                                        

 .153سورة النساء:  (1)

 .103سورة األنعام:  (2)

 .938، ص 2صحيح ابلخارّي، ج  حمّمد بن إسماعيل، ابلخارّي،( 3)
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نَ  لَُهم رَشَُعوا يِن  ِمّ َذن لَمْ  َما ادِلّ
ْ
 ٰهذا يُشِك ىلع كثري   وال ريب أنّ  .(1)﴾اهللُ  بِهِ  يَأ

ولعدم علمهم بما  ،ا ىلع املقاصدلعدم علمهم بانلصوص ودالتله ؛من انلاس
 .(2)«ةٰذلك إىل السنّ  والعمل وكيف يردّ  يأحدث من الرأ

ا ىلع ٰهذا فإّن السلفّية تُعرِّف مفهوَم ابلدعة والسنّ  وبناءً  ة تعريًفا خاصًّ
، رصيح   انلصُّ اخلاّص اذّلي يشري إيله بشك   وقضّية   أمر   وهو: أن يأيت يف ّك 

، وٰهذه فإنّه بدعةٌ   خاصٌّ ولم يرد بشأنه ديلٌل رشيعٌّ  ّك ما ال نّص فيه وأنّ 
، وكبرية   صغرية   قضّية   ة تستلزم أن يكون يف ّك الرؤية إىل انلصوص ادلينيّ 

ينّص عليها ويبنّي حكَمها، وأيًضا تستلزم أن تكون الرشيعة  نصٌّ خاصٌّ 
يت يمكن للضوابط واألحاكم العاّمة والقوانني اللكّّية الّ  ة فاقدةً اإلسالميّ 

 تطبيقها ىلع املوضواعت واملسائل املستجّدة. 
صفة  تها ونفيشرتط يف مرشوعيّ  حادثة   فلو اكنت ّك  ،أخرى وبعبارة  

ة لت عمومات الكتاب والسنّ عليها، تلعّط  ابلدعة عنها وروُد ادليلل اخلاّص 
دلائرة  ملعظم دالئل الرشيعة، وتضييٌق  وبطل االحتجاج بها، ويف ٰذلك هدمٌ 

بأحاكم ما حيدث من  ويلزم من ٰذلك أن تكون الرشيعة غري وافية   ،حاكماأل
يف قدر الرشيعة  ي إىل نقص  حوادث ىلع امتداد الزمان، وٰهذه لوازم قد تؤدّ 

                                                        

 .21 :سورة الشورى (1)

 .5، ص 1االستقامة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 وانليل منها.
 ،ةقد جتّسدت ٰهذه الرؤية إىل ابلدعة والسّنة يف بعض القضايا اتلارخييّ 

 طئ من ابلدعة أكرث:ضح املفهوم اخلاوحنن نشري إيلها حَّت يتّ 
قال حمّمد  -روى أبو نعيم  احلافظ، عن حمّمد بن أسلم، أنّه ودل هل ودٌل » -أ 

فقال: اشرت يل كبشني عظيمني، ودفع إيّل دراهم،  –بن القاسم الطويّس 
فاشرتيت هل، وأعطاين عرشًة أخرى، وقال يل: اشرت بها دقيًقا وال تنخله 

ته، ثّم جئت به فقال: خنلت ٰهذا. قال: فنخلت ادلقيق وخزب -واخزبه 
وقال: اشرت به دقيًقا وال تنخله واخزبه! فخزبته  وأعطاين عرشًة أخرى،

ومحلته إيله. فقال يل: يا أبا عبد اهلل، العقيقة سّنٌة، وخنل ادلقيق بدعٌة، وال 
ينبيغ أن يكون يف السّنة بدعٌة، ولم أحّب أن يكون ٰذلك اخلرب يف بييت بعد 

 .(1)«ةً أن اكن بدع
: كيف » -ب  روى أبو حامد  الغزايّل أّن رجاًل قال: أليب بكر  بن عّياش 

أصبحت؟ فما أجابه، وقال: دعونا من ٰهذه ابلدعة؛ ألّن ابلداية بعبارة 
 .(2)«"كيف أصبحت" بدعةٌ 

وروي عن أيب مصعب  صاحب مالك  أنّه قال: قدم علينا ابن »  ـج ـ 
                                                        

 .3، ص 4االعتصام، ج  ،الشاطّب، إبراهيم بن موىس (1)

 .230، ص 2إحياء علوم ادلين، ج  ،د  د بن حممّ الغزايّل، حممّ  (2)



 445  ..............................................  آلثار واتلدعيات لألسس املعرفّية السلّيةلفصل اثلالث: ا

وَضَع رداءه بنَي يدي الصّف، فلّما سلَّم فصّّل و -يعن املدينة  -مهدّي 
اإلمام رمقه انلاس بأبصارهم ورمقوا مالاًك، واكن قد صّّل خلف اإلمام، 
فلّما سلَّم قال: من ها هنا من احلرس؟ فجاءه نفسان، فقال: خذا صاحب 
، فوّجه إيله وقال هل:  ٰهذا اثلوب فاحبساه! فُحبس، فقيل هل: إنّه ابن مهديٍّ

 واتّقيته أن وضعت ثوبَك بني يديك يف الصف وشغلت املصلّني أما خفَت اهلل
: بانلظر إيله، وأحدثت يف مسجدنا شيئًا ما كنا نعرفه، وقد قال انلّب 

"من أحدث يف مسجدنا حدثًا فعليه لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني"؟ 
، وآىل ىلع نفسه أن ال يفعل ٰذلك أبًدا يف مسجد انل  ّب فبىك ابن مهديٍّ

 .(1)«وال يف غريه
املراوح؛ إْذ  -رمحة اهلل عليهم  -وقد منع علماؤنا »يقول ابن احلاّج:  -د 

َظ ِمْن ٰهذه  ويقول أيًضا: (2)إنَّ اخّتاذها يف املساجد بدعٌة! ْن َيتََحفَّ
َ
َوَينْبَيِغ أ

نْ 
َ
َها بِْدَعٌة، َوقَْد أ ْشيَاَء اذّلي الَْمَراِوِح إْن اَكَن يِف الَْمْسِجِد؛ إْذ إِنَّ

َ
َكَر َمالٌِك اأْل

لَِف  َها لَْم تَُكْن ِمْن ِفْعِل السَّ نَّ
َ
ْن ُتْعَمَل يِف الَْمَساِجِد؛ أِل

َ
 .(3)«ُتْعَهُد يِف ابْلُيُوِت أ

إّن املصافحة بعد الصالة بدعٌة، وينبيغ »ومّما قاهل ابن احلاّج أيًضا:  - ـه

                                                        

 .116، ص 1االعتصام، ج  إبراهيم بن موىس، الشاطّب، (1)

 .217، ص 2املدخل، ج  ،دد بن حممّ مّ حم ابن احلاّج، (2)

 .198، ص 1املصدر السابق، ج  (3)
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عد صالة الصبح، وبعد إلمام اجلماعة أن يمنع ما أحدثوه من املصافحة ب
صالة العرص، وبعد صالة اجلمعة، بل زاد بعضهم يف ٰهذا الوقت فعل ٰذلك 

وموِضع املصافحة يف الرّشع إنّما هو  بعد الصلوات اخلمس، وٰذلك لكّه بدعٌة!
عند لقاء املسلم ألخيه ال يف أدبار الّصلوات اخلمس، وٰذلك لكّه من 

 !(1)«ابلدع
ملعىن  ئضح معالم الفهم اخلاطاألمثلة تتّ ا تقدم من الشواهد ووممّ 

لم يكن موجوًدا يف عرص  حادث   أمر   ّك  من االعتقاد بأنّ  ئٌ ناش فهوابلدعة، 
ٌ  ،الرسول  يف دائرة   خيّصه باذلكر، فهو داخٌل ولم يرد خبصوصه نصٌّ معنيَّ

االبتداع، ومن هنا صار خنُل ادلقيق وتنقيته من الشوائب من ابلدع يف 
 تاب يتيف الصالة من ابلدع الّ  ٰذلك وضع الرداء بني يدي الصّف ادلين، وك

 "كيف أصبحت"ة بعبارة عن فعلها صاحبها! ويلحق بٰذلك عند ٰهؤالء اتلحيّ 
واملصافحة بعد الصالة، واستخدام املراوح يف املساجد أيًضا، فٰهذه وأمثاهلا 

 .ها بدعٌ عندهم لكّ 
عة والسّنة موجودة يف العرص يف مفهوم ابلد هافٰهذه الرؤية اخلاطئة نفس
همون انلاس ىلع ضوء ٰهذه الروايات يتّ  إذ ،الراهن بني السلفّية املعارصة

ادليلل العام  كثرًيا من املبتدعني يزعمون أنّ إّن » :نقولووي. ابلاطلة بابلدعة

                                                        

 .219، ص 2املصدر السابق، ج  (1)
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وجيوز هلم أن يُثبتوا نواًع من العبادات دلخوهل حتت ادليلل  ،د بدعتهميؤيّ 
ة ة العامّ تالوة القرآن يف املآتم تدخل حتت األدلّ  إنّ  :يقولون ، فمثاًل العامّ 

  الصالة ىلع انلبّ  إنّ  : حتّض ىلع قراءة القرآن الكريم. ويقولون مثاًل يتالّ 
هم جيعلونها جزًءا من نّ إنني حبيث من املؤذّ  كما يفعله كثريٌ  -بعد األذان 

َها يَا﴿ :ها داخله حتت عموم قوهل تعاىلألنّ  ؛مرشوعةٌ  -األذان  ُيّ
َ
ينَ  أ ِ  آَمنُوا اذَلّ

 (1)﴾تَْسِليًما وََسِلُّموا َعلَيْهِ  َصلُّوا
ٌ
 خاصٍّ  من ديلل   بل ال بدّ  ،وباطٌل  ، وٰهذا خطأ

وال يكف  ،ملا جاء به انلبّ  وموافقةً  حَّت تكون صحيحةً  ؛للعبادات
 .(2)«يف ٰهذا العموم ة وكونها داخلةً االستدالل بعموم األدلّ 

ك بعمومات ىلع الظواهر وانلصوص يرضبون مثااًل ملنع اتلمسّ  دونامفاجل
ني يف املسجد يصلون سّنة عندما رأى املصلّ  ة ويقولون: لو قال شخٌص األدلّ 

ة ينا سنّ  اجتمعتم وصلّ هاّل  ،الفجر أشتاتًا يف أحناء املسجد فقال: يا مجاعة
مع اجلماعة"، : "يد اهلل يف احلديث قول انلب  ه صحّ ألنّ  ؛الفجر يف مجاعة  

 أو سبع   يقول: "صالة اجلماعة تفضل صالة الفرد خبمس    انلبّ  أو ألنّ 
وال  ،ة ال يقبل وال يصحّ ة العامّ "، فاستدالل ٰهذا الرجل باألدلّ وعرشين درجةً 

 ة الفجر يف مجاعة  فصالة سنّ  ،ة الفجر يف ٰهذه العموماتجيوز أن تدخل سنّ 

                                                        

 .56سورة األحزاب:  (1)

 .54، ص 1، ج قواعد وأسٌس يف السّنة وابلدعة -اتّباٌع ال ابتداٌع ، عفانة، حسام ادلين (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 448

صالة  وأنّ  ،جلماعة وىلع صالة اجلماعةوإن اكن الرشع قد حّث ىلع ا ،بدعةٌ 
 .(1)اجلماعة أفضل من صالة الفرد

كون ّية اخلرب الواحد يتمسّ ومن املستغرب أّن أتباع السلفّية يف حبث حجّ 
ة اخلرب الواحد يف يّ بعمومات انلصوص من الكتاب والسّنة إلثبات حجّ 

تها تشمل بعمومها وإطالقاة نصوص الكتاب والسنّ »ّن: إويقولون  ،العقائد
ا يشمله قوهل ممّ  ها بال شكٍّ ألنّ  ؛فيها ()انلبّ باعه وتوجب اتّ  ،العقائد أيًضا

ْن يَُكوَن َوَما اَكَن لُِمْؤِمن  َواَل ﴿ا" يف آية "أمرً 
َ
ْمًرا أ

َ
 ُمْؤِمنَة  إَِذا قَََض اهلُل َورَُسوهُلُ أ

ْمرِِهمْ 
َ
ُة ِمْن أ االستدالل  نّ إيقولون ٰهذا املورد  هم يفولٰكنّ  .(2)﴾لَُهُم اخْلِرَيَ

ة املعايري يف الفكر ازدواجيّ ه وال جيوز! وٰهذ ة ال يقبل وال يصحّ ة العامّ باألدلّ 
 .السلفّ 

يف تعريف ابلدعة ونقد  األمني  د حمسنٌ سيّ المة ذلا قال العاّل 
ابلدعة إدخال ما ليس من ادلين يف ادلين، وال حيتاج »الّرؤية السلفّية: 
 ،حلكم العقل بعدم جواز الزيادة ىلع أحاكم اهلل تعاىل صٍّ خا حتريمها إىل ديلل  

يصدرون  وبأنبيائه اذّلين ال -تعاىل  -ختصاص ٰذلك به وال اتلنقيص منها ال
يف انلار.  ولّك ضاللة   ضاللةٌ  ّك بدعة   بأنّ  ه قد ورد انلّص مع أنّ  ، عن أمرهإاّل 

                                                        

 املصدر السابق. (1)

 .49، ص 1ج احلديث حّجٌة بنفسه يف العقائد واألحاكم،  ،نارص ادلينحمّمد األبلايّن،  (2)
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 عّدت سّنةً  فكم من بدعة   ،ا يقع فيه االشتباهوأّما تشخيصها فهو ممّ 
ٰذلك من  ا اخلطأ يف ادليلل املستدّل به ىلع أنّ وبالعكس، وسبب االشتباه إمّ 

ه مبدٌع، أو به مع أنّ  أو تقليد َمن سّنها حلسن الظنّ  ،الرشع أو ليس منه
بها باخلصوص مع دخوهلا يف عمومه أو  من ورود انلّص  ه ال بدّ توّهم أنّ 
إّن القيام عند ذكر  :فقالوا ،تشّددينكما وقع يف زماننا من بعض امل ،إطالقه

ه يكف فيه عموم ما نّ أبه، واحلال  لعدم ورود انلّص  بدعةٌ   والدة انلبّ 
ابلدعة ال  ورجحان تعظيمه. ثمّ   حرتام انلبّ افُهم من الرشع من لزوم 

ة توّهم ابيّ الوهّ  ذلا نرى أنّ  ؛ها من ادلين إذا فُعلت بعنوان أنّ اّل إ تكون بدعةً 
وال نّص فيه،   ه لم يكن يف عهد انلبّ ألنّ  ؛تلذكري والرتحيم بدعةٌ ا أنّ 

 -تعاىل  -ولٰكن يكف يف مرشوعّيته عموم ما دّل ىلع رجحان ذكر اهلل 
 .(1)«والصالة ىلع نبّيه وادلاعء وحنو ٰذلك

 ٰهذا العمل لم يفعله أحدٌ  نّ إ» :القائلة ةابيّ الوهّ مزعمة ويف إطار الرّد ىلع 
، «ة وال ورد فيه حديٌث من األئمّ  وال أمر به أحدٌ  ،واتلابعني من الصحابة

د سيّ المة يقول العاّل « ما أنزل اهلل بها من سلطان   ٰهذا بدعةٌ » أنّ  ئهماعوادّ 
ه لم يفعل ٰذلك اب أنّ دعوى ابن تيمية وابن عبد الوهّ  مع أنّ » :األمني حمسنٌ 

فهل ٰهؤالء اعرشوا ، ىلع انلف ويه غري مقبولةٌ  أحٌد من الصحابة شهادةٌ 

                                                        

 .82، كشف االرتياب، ص سنٌ األمني، حم (1)
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 ؟ه لم يصدر منهم ٰذلكّطلعوا ىلع أحواهلم حَّت عرفوا أنّ امجيع الصحابة و
 والعادة قاضيةٌ  ؟ما صدر من الصحابة كّل الّك، ومن اذّلي يّديع اإلحاطة ب

ولو سلّمنا عدم  لم تنقل إيلنا. كثريةٌ  ه قد خفّيت علينا من أحواهلم أمورٌ بأنّ 
 ،ما لم يفعله الصحابة يكون بدعةً  ّك  ولٰكن ليس ،فعل الصحابة هل

د عدم فعل الصحابة هل وجمرّ  ،إدخال ما ليس من ادلين يف ادلين فابلدعة يه
إذا لم يكن من الواجبات، جلواز أن يرتك  ،ه ليس من ادليننّ أىلع  ال يدّل 

 -لفاظ ادلاعء اذّلي ندعو به اهلل أوهل إنشاء  ،الصحابة املستحّب أو املباح
أو إذا أردنا أن ندعو اهلل  ؟!بها االصحابة لم يدعو ألنّ  ؛كون بدعةً ي -تعاىل 

إىل غري  ؟!ه لم يفعله الصحابةألنّ  مستلقني ىلع ظهورنا يكون بدعةً  -تعاىل  -
ع اهلل ما ٰهذا اتلضييق ىلع العباد فيما وسّ  !همّ حيىص. سبحانك اللّٰ  ا الٰذلك ممّ 

ٰذلك ىلع حتريمه جلواز تركه  ال يدّل  شيئًا  بل إذا لم يفعل انلبّ  ؟عليهم فيه
وإن ما لم  ،واملباح، ولو سّلمنا جداًل عدم فعل الصحابة ذٰللك املستحّب 

، فما اذّلي أوجب أن يكون رشاًك وكفًرا كما زعمه ابن يفعلوه يكون بدعةً 
وليس  ،خرج عن ابلدعة أو إطالق   اب، إذن ّك ما دخل ىف عموم  عبد الوهّ 

وال ّك ما لم  ،من اهليئات وبعض الكيفّيات  زمن انلبّ ّك ما لم يكن يف 
رع  ّ، بعد دخوهل ىف عمومات أدلّة الشبدعةٌ  يرد به خبصوصه نصٌّ 

 .(1)«طالقاتهاإو

                                                        

 .291و 226و 225، كشف االرتياب، ص األمني، حمسنٌ  (1)
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، ها كثريةٌ ألنّ  ؛لم يفعل مجيع املباحات  انلبّ  ومن املعلوم بالرضورة أنّ 
ا. فمن زعم حتريم  عن أن يتناوهلا، فضاًل أن يستوعبها عدًّ  وال يستطيع برشٌ 

، واكنت ىع ما ليس عليه ديلٌل لم يفعله فقد ادّ   انلبّ  بدعوى أنّ  يشء  
  ه دخل مع انلبّ عن خادل بن الويلد أنّ »، ويف الصحيحني دعواه مردودةً 

بيده فقيل: هو   فأهوى إيله رسول اهلل ،حمنوذ   بيت ميمونة، فأىت بضبٍّ 
 ،هو يا رسول اهلل؟ فقال: ال أحرامٌ فرفع يده، فقلت:  .يا رسول اهلل ضبٌّ 

: فاجرترته فأكلته، قال خادلٌ  .فأجدين أاعفه ،ولٰكن لم يكن بأرض قوم
 .(1)«ينظر  وانلبّ 

ترك اليشء ال يقتيض حتريمه،  ة: أنّ للقاعدة األصويلّ  ويف احلديث ديلٌل 
الرتك يقتيض  وهو أنّ  ،ىلع خالف القاعدة يدّل  ّن سؤال خادل  إوقد يقال: 

 تلحريم.ا
بعد أهوى  عن الضّب   إعراض انلبّ  ا رأى خادلٌ فيقال يف جوابه: لمّ 

فذٰللك سأل، واكن جواب  ؛يف حتريمه إيله يلأكل منه، حصل عنده شبهةٌ 
ترك اليشء ولو بعد  ًدا لعمومها يف أنّ ًدا للقاعدة، ومؤكّ هل مؤيّ   انلبّ 

 اإلقبال عليه ال يفيد حتريمه. 
 ؛لم يفعل مجيع املندوبات  انلبّ  الرضورة أنّ ومن املعلوم أيًضا ب

                                                        

 ، باب الضّب.2105، ص 5صحيح ابلخارّي، ج حمّمد بن إسماعيل، ابلخارّي،  (1)
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عظام، استغرقت معظم وقته: كتبيلغ ادلعوة، وجمادلة  الشتغاهل بمهامّ 
ار حلماية بيضة اإلسالم، وعقد املرشكني وأهل الكتاب، وجهاد الكفّ 

 ،معاهدات الصلح واألمان واهلدنة وإقامة احلدود، وإنفاذ السايا للغزو
ا يلزم تلأسيس ة الزاكة، وتبليغ األحاكم، وغري ٰذلك ممّ ال جببايوبعث العمّ 

ا، بعض املندوبات عمدً  ة، وحتديد معاملها، بل ترك احلكومة اإلسالميّ 
 عليهم إذا هو فعله. ته، أو يشّق خمافة أن تفرض ىلع أمّ 

 نفي التأويل ـ 4

د ة املاّديّة يه اتلجمّ يّ من مجلة تداعيات الرتكزي ىلع احلّس والرؤية احلسّ 
ة من دون أّي واألخذ بظواهر الكتاب والسنّ  ،ىلع انلصوص ونف اتلأويل

 : مفردة "اتلأويل" يُستعمل يف ثالثة معان   ، فيذكر ابن تيمية بأنّ وتأويل   تفسري  
أّن اتلأويل هو رصف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال  -1

من تكلّم من املتأّخرين يف املرجوح دليلل  يقرتن به، وٰهذا هو اذّلي عناه أكرث 
تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهو اصطالح أكرث املتأّخرين من 

 املتلكّمني يف الفقه وأصوهل.
أّن اتلأويل بمعىن اتلفسري، وٰهذا هو الغالب ىلع اصطالح مفّسي  -2

واختلف »القرآن، كما يقول ابن جرير  وأمثاهل من املصّنفني يف اتلفسري: 
فإذا ذكر أّن فالنًا يعلم تأويل املتشابه، فاملراد به معرفة «. أويلعلماء اتل
 تفسريه.
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 كما قال تعاىل: ﴿َهْل يَنُظُروَن ِإالَّ  هو احلقيقة اذّلي يؤول إيلها الالكم، -3
 ِ ِويلُُه َيُقوُل اذلَّ

ْ
يِت تَأ

ْ
ِويلَُه يَْوَم يَأ

ْ
 يَن نَُسوُه ِمن َقبُْل قَْد َجاَءْت رُُسُل َربِّنَاتَأ

﴾ به  -تعاىل  -. فتأويل ما يف القرآن من أخبار املعاد هو ما أخرب اهلل (1)بِاحْلَقِّ
ة وانلار وحنو ٰذلك، كما ا يكون من القيامة واحلساب واجلزاء واجلنّ فيه، ممّ 

بَِت ٰهذَ  ا سجد أبواه وإخوته:ة يوسف لمّ قال يف قّص 
َ
ِويُل ُرْؤَياَي ﴿َوقَاَل يَا أ

ْ
ا تَأ

 .(3)فجعل عني ما وجد يف اخلارج هو تأويل الرؤيا ،(2)ِمن َقبُْل﴾
ا لفظ وأمّ »ألنّه خيالف مذهبه ويقول:  املعىن األول ّن ابن تيمية يردّ إ ثمّ 

يقرتن  اتلأويل إذا أريد به رصف اللفظ عن ظاهره إىل ما خيالف ٰذلك دليلل  
وال هو معىن اتلأويل يف  ،به، فلم يكن السلف يريدون بلفظ اتلأويل ٰهذا

 .(4)«وجّل  تاب اهلل عزّ ك
وهو رصف اللفظ عن االحتمال الراجح إىل  -ل من اتلأويل فـاملعىن األوّ 

                                                        

 .53سورة األعراف:  (1)

 .100سورة يوسف:  (2)

 العقل ارضتع درء ؛96 – 91، ص 1اتلدمرّية، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (3)
  وانلقل،

 .206 ص ،1 ج

 .330ص  ،1دقائق اتلفسري، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (4)
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ه من تأويل ألنّ  ؛مذموًما وباطاًل  دّ يع - يقرتن به االحتمال املرجوح دليلل  
يف ظاهر  أنّ  ونويّدع ،أهل اتلحريف وابلدع، اذّلين يتأّولونه ىلع غري تأويله

 !(1)هو نظري املحذور الالزم فيما أثبتوه بالعقلاتلأويل من املحذور ما 
ٰهذا انلوع من اتلأويل يُعّد من باب حتريف اللكم عن  بأنّ  ويرّصح أيًضا

 َوَما ﴿ مواضعه، واإلحلاد يف أسماء اهلل وآياته، فال يقال يف مثل ٰهذا اتلأويل:
ِويلَهُ  َيْعلَمُ 

ْ
اِسُخونَ  اهللُ  إاِلَّ  تَأ تُنَِبّئُونَ  قُْل ﴿ بل يقال فيه: ﴾،الِْعلْمِ  يِف  َوالرَّ

َ
 اهللَ  أ

َماَواِت  يِف  َيْعلَمُ  اَل  بَِما رِْض  يِف  َواَل  الَسّ
َ
 .(2)﴾اأْل

هو املعىن اثلالث  اتلأويل يف املصطلح القرآينّ  فذٰللك يعتقد ابن تيمية أنّ 
وقد ذكرنا يف غري »وهما مشهوران عند سلف األّمة وأئّمة املسلمني:  ،واثلاين
لفظ اتلأويل يف القرآن يراد به ما يؤول األمر إيله، وإن اكن موافًقا  أنّ  موضع  

ملدلول اللفظ ومفهومه يف الظاهر، ويراد به تفسري الالكم وبيان معناه، وإن 
وغريه، ويراد به  مني كمجاهد  اكن موافًقا هل، وهو اصطالح املفسين املتقدّ 

يقرتن بٰذلك،  رصف اللفظ عن االحتمال الراجح إيل املرجوح دليلل  
ا رين، فأمّ ما يوجد يف الكم بعض املتأخّ وختصيص لفظ اتلأويل بٰهذا املعىن إنّ 

ة األربعة ة املسلمني اكألئمّ ، وسائر أئمّ الصحابة واتلابعون هلم بإحسان  

                                                        

 .113، ص 1اتلدمرّية، ج  عبد احلليم،محد بن أابن تيمية،  (1)

 .18يونس:  سورة (2)
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ل أو ون لفظ اتلأويل بٰهذا املعىن، بل يريدون املعىن األوّ وغريهم فال خيّص 
 .(1)«اثلاين
اتلأويل هو رصف اللفظ عن االحتمال   َمن اعتقد بأنّ ىلع حياول الردّ  ثمّ 

 الراجح إىل االحتمال املرجوح ويقول:
رين: رصف اللفظ عن من املتأخّ  ويراد باتلأويل يف اصطالح كثري  »

 تعيه نفاة الصفااالحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح، وٰهذا هو اذّلي تدّ 
هم ، فإنّ ة. وٰهؤالء قوهلم متناقٌض والقدر وحنو ٰذلك من نصوص الكتاب والسنّ 

من تأويل بعض الظواهر كما يف  هم يقولون ال بدّ بنوه ىلع أصلني فاسدين: فإنّ 
. وقوهل: احلجر األسود يمني اهلل يف األرض، وحنو "جعت فلم تطعمن"قوهل: 
خالف رأيهم جعلوه من ٰهذا ابلاب، فيجعلون تارة املعىن  نصٍّ  أّي  ثمّ  .ٰذلك

ا، وهم يلجعلوا يف موضع آخر املعىن الظاهر فاسدً  ؛لظاهرالفاسد هو ا
 الكم اهلل ورسوهل يف ظاهره كفرٌ  خمطئون يف ٰهذا وٰهذا، ومضمون الكمهم أنّ 

ظاهر الفساد، وهو  من اهلل ورسوهل للمراد، وٰهذا قوٌل  ، من غري بيان  وإحلادٌ 
، هرها كفرٌ ظا ا انلصوص اذّلي يزعمون أنّ أصل قول أهل الكفر واإلحلاد. أمّ 

احلديث  نت املراد، وأزالت الشبهة، فإنّ رت انلصوص وجدتها قد بيّ فإذا تدبّ 
عبدي، مرضت فلم تعدين، فيقول: كيف أعودك وأنت "الصحيح لفظه: 

                                                        

 .14، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (1)
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ا مرض، فلو عدته لوجدتن عبدي فالنً  العاملني؟ فيقول: أما علمت أنّ  رّب 
ما اذّلي  يمرض، وإنّ اهلل نفسه ال يف أنّ  . فنفس ألفاظ احلديث نصوٌص "عنده

اهلل يمرض، فيحتاج إىل  مرض عبده املؤمن. ومثل ٰهذا ال يقال: ظاهره أنّ 
اللفظ إذا قرن به ما يبني معناه، اكن ٰذلك هو ظاهره اكللفظ  ألنّ  ؛تأويل  
لَْف  ِفيِهمْ  فَلَِبَث ﴿ ، كقوهل:أو صفةٌ  أو اغيةٌ  ، إذا قرن به استثناءٌ العامّ 

َ
 َسَنة   أ

، وحنو ٰذلك، (2)﴾ُمتَتَابَِعنْيِ  َشْهَريِْن  فَِصيَامُ ﴿ وقوهل:، (1)﴾اَعًما نيَ مَخْسِ  إاَِلّ 
 وال شهرين، سواءٌ  ليس ظاهره ألًفا  اكملةً  ه حينئذ  فقون ىلع أنّ انلاس متّ  فإنّ 

 .(3)«قني أو متتابعنياكنا متفرّ 
هو »ل من اتلأويل فيقول: ومن املعلوم أّن ابن تيمية يعّرف قسم األوّ 

 «.يقرتن به لفظ عن االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح دليلل  رصف ال
ه من تأويل أهل اتلحريف وابلدع اذّلين يتأّولونه ىلع ويصف ٰهذا القسم بأنّ 

ه هو نفسه َمن أّول بعض األحاديث ىلع أو تناىس أنّ  وقد نس ،غري تأويله
فلم تعدين.  عبدي، مرضت»ضوء ٰهذا اتلأويل اذّلي يرفضه كما يف احلديث: 

عبدي فالنًا  العاملني؟ فيقول: أما علمت أنّ  فيقول: كيف أعودك وأنت رّب 

                                                        

 .14ت: سورة العنكبو (1)

 .92سورة النساء:  (2)

 .236و 235، ص 5درء تعارض العقل وانلقل، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (3)



 457  ..............................................  لفصل اثلالث: اآلثار واتلدعيات لألسس املعرفّية السلّية

"مرضت" عن  ابن تيمية رصف لفظ نّ إ، ف«مرض، فلو عدته لوجدتن عنده
اقرتنت باجلملة ويه  االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح بسبب قرينة  

 صلة يف الالكم.القرينة املتّ 
صلة يه سبب رصف اللفظ عن ة املتّ قرينة اللفظيّ وعليه فإذا اكنت ال

صلة رصف الالكم عن ظاهره أيًضا؟ ّية املتّ ظاهره، فهل تستطيع القرينة اللبّ 
 سواءٌ  ،واجلواب عن ٰذلك أنّه ال فرق بني القرينة الصارفة القطعّية يف الالكم

يعتمدون  ة والكمهمألّن العقالء يف حماوراتهم العرفيّ  ؛أو عقلّيةً  ةً اكنت لفظيّ 
ىلع ٰهذه القرائن اللفظّية والعقلّية ويرصفون ظواهر الالكم بسبها عن 

م يف كما تقدّ  -االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجوح، إاّل أّن الفكر السلّف 
ة وظواهر الصفات اإلهلّٰية مثل ايلد والوجه واالستواء والزنول الصفات اخلربيّ 

ويه رفض العقل  ،ينة الصارفة العقلّيةيعتن بالقر ال -والصعود وغريها 
بة عليه، بل يأخذون بـظواهرها من للتجسيم بسبب اللوازم الفاسدة املرتتّ 

 . يقول ابن تيمية: دون أّي تأويل  
ِلٌع  -ُسبَْحانَُه  -وَُهَو » فَْوَق الَْعْرِش، َرِقيٌب ىلَعَ َخلِْقِه، ُمَهيِْمٌن َعلَيِْهْم ُمطَّ

ِم اذّلي َذَكَرُه اهلُل؛ ِمْن هِ ٰذلك ِمْن َمَعايِن ُرُبوبِيَّتِ  إيَلِْهْم؛ إىل َغرْيِ  ، َولُكُّ ٰهذا الالَْكَ
، َولِٰكْن  نَُّه َمَعَنا؛ َحقٌّ ىلَعَ َحِقيَقِتِه، اَل حَيَْتاُج إىل حَتِْريف 

َ
نَُّه فَْوَق الَْعْرِش، َوأ

َ
أ
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نُوِن الاَْكِذبَةِ   .(1)«يَُصاُن َعِن الظُّ
مية أن يرصف بعَض اآليات عن معناها الظاهرّي بال وكٰذلك حياول ابن تي

وٰهذا هو اتلفسري  ،من أجل إثبات عقيدته من القرآن قطعّية   أّي قرينة  
ّول لفظ "املزيان" يف ؤة الرشيفة، فعّل سبيل املثال ياملذموم يف السنّ  يبالرأ

اب  أنزهلا اهلل مع الكتيتواملزيان الّ »بعض اآليات بقياس اتلمثيل! فيقول: 
 ِ نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾حيث قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل اذلَّ

َ
وقال:  ،(2)ي أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن﴾
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِابْلَيِّنَاِت َوأ

َ
 يه مزيانٌ ، (3)﴿لََقْد أ
تماثلني ويفرق بني امل يفيسو ،ن اعتبار اليشء بمثله وخالفهتتضمّ  اعدلةٌ 

بني املختلفني بما جعله اهلل يف فطر عباده وعقوهلم من معرفة اتلماثل 
 .(4)«واالختالف

ْيَن َما ُكنتُْم﴾ : قوهل تعاىلوكٰذلك يفّس 
َ
باملعّية العلمّية  (5)﴿وَُهَو َمَعُكْم أ

                                                        

 .84، ص 1العقيدة الواسطيّة، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (1)

 .17سورة الشورى:  (2)

 .25سورة احلديد:  (3)

 .382املنطقّيني، ص الرّد ىلع عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (4)

 .4احلديد:  سورة (5)
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وٰهذا  .(1)عليكم، ومهيمٌن اعلٌم بكم عليكم، شهيدٌ  وأنّه مّطلعٌ  ،واإلحاطة
ىلع معّية ذات اهلل مع العباد "وهو معكم"  ال  ه يدّل فإنّ  ؛ظاهر اآليةخيالف 

 الَْعْرِش  ىلَعَ  الرمَّْحَٰنُ  ﴿: "علُمه معكم"، وديلله ىلع ٰهذا اتلأويل هو قوهل تعاىل
ومن  ،ولٰكن علُمه يف ّك ماكن   ،ىلع عرشه -تعاىل  -اهلل  نّ إو .(2)﴾اْستََوىٰ 

قوهل  يففما يقول ابن تيمية  ،. فإذا اكن كٰذلك(3)قال غري ٰهذا فعليه لعنة اهلل
نَّ  َواْعلَُموا﴿: تعاىل

َ
علم اهلل  فهل يعتقد أنّ  ؟(4)﴾َوقَلِْبهِ  الَْمرْءِ  بنَْيَ  حَيُوُل  اهللَ  أ

قَْرُب  َوحَنْنُ ﴿: قوهل تعاىلاحلال حيول بني املرء وقلبه؟! كٰذلك 
َ
 َحبْلِ  ِمنْ  إيَِلْهِ  أ

ّن علم اهلل أقرب إىل اإلنسان من حبل الوريد؟! هل يعتقد أو ،(5)﴾الَْوِريدِ 
 للظاهر. خالٌف  فٰهذا تأويٌل 
ْفنَا َولََقدْ ﴿:قوهل تعاىل ابن تيمية لكمة "املَثل" يف ويفّس   َذاـٰ هَ  يِف  لِلنَّاِس  رَصَّ

ل   ُكِّ  ِمن الُْقْرآنِ 
ولٰهذا اشتمل  ؛املثل هو القياس»بالقياس ويقول:  (6)﴾َمثَ

                                                        

 ، 1الفرقان بني أويلاء الرمحن وأويلاء الشيطان، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (1)
 .244و 241ص 

 .5ٰطٰه:  سورة (2)

 .327، ص 1الفتاوى احلموّية الكربى، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (3)

 .24األنفال:  سورة (4)

 .16ق:  سورة (5)

 .89اإلرساء:  سورة (6)
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 .(1)«لطرق الصحيحة اليّت توجد يف الكم مجيع العقالءالقرآن ىلع خالصة ا
 .(2)ة وال غريهايوجد حَّت يف املعاجم اللغويّ  وٰهذا اتلأويٌل للفظ "املثل" ال

واجلدير باذلكر أّن ابن تيمية خيلط بني مصطلح "اجلري واتلطبيق" وبني 
ىلع ابن تيمية  أشكل من مجلة اثلاين، وقد فيعّد األوّ  ،مصطلح "اتلأويل"

ٰهذا  ، وزعم أنّ فّسوا "الشجرة امللعونة" ببن أمّية اذّلينين بعض املفّس 

                                                        

 .46، ص 2جمموع الفتاوى، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (1)

ه( اذّلي يويص ابن تيمية  311 - ـه 223والعجب ّك العجب من أيب بكر  بن خزيمة ) (2)
قاتل إذا »أتباعه بقراءة كتابه )اتلوحيد( ويعّده إمام األئّمة، فإنّه يُأّول احلديث املعروف: 

من معناه احلقييّق الظاهرّي إىل معىًن « أحدكم فيجتنب الوجه، فإّن اهلل خلق آدم ىلع صورته
توّهم بعض من لم يتحّر العلم أّن قوهل: "ىلع صورته" يريد صورة الرمحٰن عّز » آخر ويقول:

 رّبنا وجّل عن أن يكون ٰهذا معىن اخلرب، بل معىن قوهل: "خلق آدم ىلع صورته"، اهلاء يف
أّن اهلل خلق آدم ىلع صورة ٰهذا  ٰهذا املوضع كنايٌة عن اسم املرضوب واملشتوم، أراد 

أن  املرضوب، اذّلي أمر الضارب باجتناب وجهه بالرضب، واذّلي قبح وجهه، فزجر 
يقول: "ووجُه َمن أشبه وجَهك"؛ ألّن وجه آدم شبيه وجوه بنيه، فإذا قال الشاتم بلعض بن 

وجهك ووجه من أشبه وجهك، اكن مقّبًحا وجه آدم )صلوات اهلل عليه  آدم: قّبح اهلل
معىن اخلرب، ال  -رمحكم اهلل  -وسالمه(، اذّلي وجوه بنيه شبيهٌة بوجه أبيهم، فتفّهموا 

« تغلطوا وال تغالطوا فتضلّوا عن سواء السبيل، وحتّملوا ىلع القول بالتشبيه اذّلي هو ضالل
 [.59ص  ،1]ابن خزيمة، اتلوحيد، ج 
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  .(1)للظاهر خمالٌف باطٌل  تأويٌل 
لدلاللة ىلع فساد اهلل تعاىل ولفظ  الشجرة امللعونة وإن اكنت قد استعاره 

ادلين واملعتقد، ولكن تطبيقه ىلع بن أمية هو من باب ذكر املصداق ال 
 .بهم، وهذا األسلوب مستعمل كثرًيا عند العربتأويل اللفظ 

 ةتجسيم النفس اإلنسانّي -5

ّية دلى الفكر السلّف هو تعريف بة ىلع الزنعة احلسّ من انلتائج املرتتّ 
يًّا جسمانيًّا، حيث حيرص ابن تيمية ة تعريًفا مادّ الروح وانلفس اإلنسانيّ 

وهر أعن: انلفس، وينف سائر أقسام اجل ،اجلوهَر يف اجلوهر اجلسماينّ 
 والعقل، واملاّدة، والصورة ويقول:

أقسام اجلوهر  وأنّ  ،وعرض   الوجود ينقسم إىل جوهر   ا إذا علمنا أنّ نّ إف»
 اجلسم، ا ذكروه إاّل ٰذلك ليس بصحيح وال يثبت ممّ  كما زعموه مع أنّ  مخسةٌ 
 أن إاّل  ،يف اخلارج ا املاّدة والصورة وانلفس والعقل فال يثبت هلا حقيقةٌ وأمّ 

يف انلفس ال يف  مقّدر   ولٰكن ما يثبتونه يعود إىل أمر   ،و عرًضاأيكون جسًما 
  .(2)«اخلارج

                                                        

 .384 – 382، ص 5درء تعارض العقل وانلقل، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (1)

 .133و 131الرّد ىلع املنطقّيني، ص عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (2)
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ونها انلفس انلاطقة الروح املفارقة للبدن اذّلي يسمّ  نّ إ» :ويقول أيًضا
مةً  بةً  تكون بعد فراق ابلدن منعَّ اهلل يعيدها عند القيامة  إنّ  ثمّ  ،أو معذَّ

ة وسائر أئمّ  وٰهذا قول الصحابة واتلابعني هلم بإحسان   ،الكربى إىل ابلدن
ة وإن اكنوا ال يصفون بانلفس بالصفات وعليه دّل الكتاب والسنّ  ،املسلمني

ا وغري ٰذلك ممّ  ،وبقاءً  بل يثبتون هلا بعد املوت حركةً  ، يذكرها املتفلسفةيتالّ 
 .(1)«ة واآلثار السلفّيةت عليه انلصوص انلبويّ دلّ 

من اجلسد،  بمحلٍّ  ة الفكر السلّف فإّن الروح ال ختتّص منهجيّ  ىلع وبناءً 
 يف مجيع اجلسد، فإنّ  يف اجلسد كما تسي احلياة اليّت يه عرٌض  بل يه ساريةٌ 

، وإذا بالروح، فإذا اكنت الروح يف اجلسد اكن فيه حياةٌ  احلياة مرشوطةٌ 
 ٌق نلفس هلا تعلّ الروح اليّت يه ا نّ إإذن ف. (2)فارقته الروح فارقته احلياة

مبدأ الفكر وانلظر يف ادلماغ، ومبدأ اإلرادة يف  لٰكنّ  ،بالقلب وادلماغ
 س والروح يف لكمات ابن تيمية بمعىًن فواجلدير باذلكر أّن انل .(3)القلب
 بينهما. من غري فرق   واحد  

ة ليست جوهًرا جمّرًدا انلفس اإلنسانيّ  وذٰللك يعتقد ابن تيمية وأتباعه أنّ 

                                                        

 .267، ص 2الصفديّة، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  (1)

 .302، ص 9اوى، ج جمموع الفت عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية،  2)

 .304و 303، ص 9املصدر السابق، ج  (3)
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لطيٌف يسي يف أعضاء ابلدن رسيان  بل يه جسمٌ  ،اّدة واجلسمانّياتعن امل
 م  وانلار يف الفحم، يقول ابن قيّ  ،املاء يف الورد، ورسيان ادلهن يف الزيتون

 :ةة حول حقيقة انلفس والروح اإلنسانيّ اجلوزيّ 
 نوراينٌّ  ة لٰهذا اجلسم املحسوس، وهو جسمٌ باملاهيّ  خمالٌف  ه جسمٌ نّ إ»

ينفذ يف جوهر األعضاء ويسي فيها رسيان املاء  كٌ متحرّ  يحٌّ  ٌف خفي علويٌّ 
وانلار يف الفحم، فما دامت ٰهذه  ،يف الورد، ورسيان ادلهن يف الزيتون

لقبول اآلثار الفائضة عليها من ٰهذا اجلسم اللطيف بيق  األعضاء صاحلةً 
ن احلّس ٰذلك اجلسم اللطيف مشابًكا لٰهذه األعضاء، وإفادتها ٰهذه اآلثار م

ة، وإذا فسدت ٰهذه األعضاء بسبب استيالء األخالط واحلركة اإلراديّ 
عن قبول تلك اآلثار فارق الروح ابلدَن وانفصل إىل  الغليظة عليها وخرجت

غريه،  اعلم األرواح، وٰهذا القول هو الصواب يف املسألة، وهو اذّلي ال يصحّ 
ة السّنة وإمجاع الصحابة وأدلّ الكتاب و ، وعليه دّل األقوال سواه باطلةٌ  ولّك 

نُفَس  َيتََوّفَّ  اهللُ ﴿ العقل والفطرة، ومن مجلة تلك األدلّة قوهل تعاىل:
َ
 ِحنيَ  اأْل

 َوُيرِْسُل  الَْموَْت  َعلَيَْها قَََضٰ  الَّيِت  َفيُْمِسُك  َمنَاِمَها يِف  َتُمْت  لَمْ  َوالَّيِت  َمْوتَِها
ْخَرىٰ 

ُ
َجل   إِىَلٰ  اأْل

َ
َسمًّ  أ  ،اإلخبار بتوّفيها :ةفف اآلية ثالثة أدلّ  (1)﴾مُّ

                                                        

 .42سورة الزمر:  (1)
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 .(1)«وإرساهلا ،وإمساكها
 [انلفس]ها والصواب أنّ »يقول ابن تيمية حول حقيقة انلفس والروح: 

وليست من جنس  ،وال من املاّدة والصورة ،من اجلواهر املفردة بةً ليست مركّ 
 ،ه يشار إيلهافإنّ ا اإلشارة إيلها وأمّ  ،ات املشهودة املعهودةاألجسام املتحزّي 

منه كما جاءت بٰذلك انلصوص  وتصعد وتزنل وخترج من ابلدن وتسّل 
ا قول القائل أين مسكنها من اجلسد؟ فال ت عليه الشواهد العقلّية، وأمّ ودلّ 

يف اجلسد كما تسي  بل يه ساريةٌ  ،من اجلسد اختصاص للروح بيشء  
فإذا  ،بالروح مرشوطةٌ احلياة  فإنّ  ،يف مجيع اجلسد احلياة اذّلي يه عرٌض 

 .(2)«وإذا فارقته الروح فارقته احلياة ،اكنت الروح يف اجلسد اكن فيه حياةٌ 
ّن انلفس إ، فإنّه من جهة يقول واضحٌ  ويف الكم ابن تيمية ٰهذا تعارٌض 

 والروح ليست من جنس األجسام املتحزيات املشهودة املعهودة، ومن جهة  
ّية، جسام املعهودة اكإلشارة احلسّ أخرى يُثبت للنفس والروح خصائص األ

ألّن  ؛يف الكمه واضحٌ  والصعود، والزنول، واخلروج، والسيان! وٰهذا تهافٌت 
انلفس اإلنسانّية إذا اكنت جسًما فلها مجيع اآلثار اجلسمّية واملاّدة، وإذا 

من آثارها ولوازمها، ال أن يُثبت بعَض  ةٌ أمربّ  فيه وجمّردةً  اكنت غري جسمانّية  

                                                        

، ابن قّيم  اجلوزّية، (1)  .257الروح، ص  حمّمد بن أيب بكر 

 .302، ص 9جمموع الفتاوى، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (2)
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 ثار اجلسمّية وينف ابلعض اآلخر.آ
لفظ "اجلسم" عند  بّد من اإلشارة إيلها ويه: أنّ  ال ةٌ مهمّ  وهنالك نقطةٌ 

ممتدٌّ يف اجلهات  ابن تيمية ليس ما هو مصطلح يف العلوم من أنّه جوهرٌ 
الغلظة والكثافة، بمعىن . بل اجلسم عنده (الطول والعرض والعمق)اثلالث 
 تهم فهو يف اللغة بمعىن ابلدن، أو بمعىن غلظا لفظ اجلسأمّ »فيقول: 
ْسمِ  الِْعلْمِ  يِف  بَْسَطةً  َوَزاَدهُ ﴿ كما قال تعاىل: ،وكثافته  َوإَِذا﴿ وقال:، (1)﴾َواجْلِ
ْيتَُهمْ 

َ
ْجَساُمُهمْ  ُتْعِجبَُك  َرأ

َ
 ةٌ غلظ :أي ويقال: لٰهذا اثلوب جسمٌ ، (2)﴾أ

 عنها يف لغة صلح أن يعرّب عن الروح، فلم ي ، وٰهذه املعاين منتفيةٌ وكثافةٌ 
، اجلسم اللطيف تعبرٌي جمازيٌّ  نّ إىلع ٰذلك ف فبناءً  .(3)«العرب بلفظ اجلسم

ٰهذا اتلعريف  ابن تيمية، ولٰكنّ  يفليس اجلسم اللطيف جسًما يف رأ
ليل بن أمحد يف كتابه اخل"للجسم" خالف ما يذهب إيله أهل اللغة، قال 

وابِّ وحنوِه ِمّما اجِلْسُم جيَمُع ابَلدَ »: (العني) َن وأعضاءه من انلاِس واإلبِل وادلَّ
اجليم والسني وامليم يدلُّ ىلع »: وقال ابن فارس   .(4)«َعُظم من اخلَلِْق اجلسيم

                                                        

 .247سورة ابلقرة:  (1)

 .4سورة املنافقون:  (2)

 .292، ص 10درء تعارض العقل وانلقل، ج  عبد احلليم،بن  محدأ ابن تيمية،( 3)

 .6، ص 6الفراهيدّي، اخلليل بن أمحد، العني، ج (  4)
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. واجلَسيم: العظيم اجِلسم، وكٰذلك  ع اليشء. فاجلسم كُّ شخص  ُمْدرَك  جتمُّ
 ٰهذه اتلعاريف ىلع فال يدّل لفظ اجلسم يف .(1)«اجلُسام. واجلُْسمان: الشخص

يف  ممتدٍّ  الغلظة والكثافة كما نسب ابن تيمية إىل أهل اللغة، فّك جوهر  
وإن اكن ٰهذا اجلوهر  ،اجلهات اثلالث الطول والعرض والعمق فهو جسمٌ 

ة يف اجلهات ألنّه يّتصف باآلثار اجلسمّية اكملحدوديّ  ؛غري غليظ   الطيفً 
 اثلالث واحلجم وغريها من األوصاف.

آخر بأّن الروح جسٌم لطيٌف متشابك  ابن تيمية يرّصح يف موضع   إاّل أنّ 
وقال ابن »األعضاء، وعندما يذكر الكم ابن فورك حول حقيقة انلفس يقول: 

 ،وأبو املعايل خالف ٰهؤالء ،ما جيري يف جتاويف األعضاء [الروح] فورك: هو
لألجسام  كةٌ مشاب لطيفةٌ  الروح أجسامٌ  وأحسن يف خمالفتهم فقال: إنّ 

فإذا  ،ت مشابكتها هلاأجرى اهلل العادة حبياة األجساد ما استمرّ  ،املحسوسة
ب املوت احلياة يف استمرار العادة، ومذهب الصحابة واتلابعني فارقتها تعقّ 
بنفسها  قائمةٌ  الروح عنيٌ  ة: أنّ ة السنّ ة وأئمّ وسائر سلف األمّ  هلم بإحسان  

   .(2)«ت يه ابلدن وال جزًءا من أجزائهليس ،بم وتعذّ تفارق ابلدن وتنعّ 
نفس املّيت تفارق بدنه باملوت مبنٌّ ىلع أن انلفس  واعتقاد ابن تيمية بأنّ 

                                                        

 .457، ص 1معجم مقاييس اللغة، ج  أمحد، ،ابن فارس   (1)

 .341، ص 17املصدر السابق، ج  (2)
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وٰهذا مذهب  ،أو معّذبةً  وتبىق بعد فراق ابلدن باملوت منّعمةً  ،بنفسها قائمةٌ 
 وهو قول الصحابة واتلابعني هلم بإحسان   ،أهل امللل من املسلمني وغريهم

ة يذكر اآلراء املختلفة حول حقيقة انلفس اإلنسانيّ  ر أئّمة املسلمني. ثمّ وسائ
 والروح ويقول: 

نَّ انلَّْفَس يِهَ احْلَيَاُة الَْقائَِمُة بِابْلََدِن. »
َ
ِم يَْزُعُموَن أ ْهِل الالَْكَ

َ
َكِثرٌي ِمْن أ

يِح  ْجَزاِء ابْلََدِن اَكلرِّ
َ
ْو ابْلَُخاِر  َوَيُقوُل َبْعُضُهْم: يِهَ ُجزٌْء ِمْن أ

َ
َدِة يِف ابْلََدِن أ الُْمرَتَدِّ

اخْلَاِرِج ِمْن الَْقلِْب. فَِف اجْلُْملَِة انلَّْفُس الُْمَفاِرقَُة لِلْبََدِن بِالَْموِْت لَيَْسْت ُجزًْءا 
ِتهَ  ئِمَّ

َ
ِة َوأ مَّ

ُ
ْجَزاِء ابْلََدِن َواَل ِصَفًة ِمْن ِصَفاِت ابْلََدِن ِعنَْد َسلَِف اأْل

َ
َما ِمْن أ ا. َوإِنَّ

ْتَباِع 
َ
ِم الُْمبَْتَدِع الُْمْحَدِث ِمْن أ ْهِل الالَْكَ

َ
َيُقوُل ٰهذا َوٰهذا َمْن َيُقوهُلُ ِمْن أ

نَّ انلَّْفَس َتبْىَق إَذا 
َ
وَن بِأ اُءوَن يُِقرُّ لَِة َوحَنْوِِهْم. َوالَْفاَلِسَفُة الَْمشَّ اجْلَْهِميَّة َوالُْمْعزَتِ

 ٰ َها إَذا َفاَرقَْت فَاَرقَْت ابْلََدَن؛ ل نَّ
َ
ُعوَن أ ِكْن يَِصُفوَن انلَّْفَس بِِصَفاِت بَاِطلَة  َفَيدَّ

ابْلََدَن اَكنَْت َعْقاًل. َوالَْعْقُل ِعنَْدُهْم ُهَو الُْمَجرَُّد َعْن املْاّدة وََعاَلئِِق املْاّدة َواملْاّدة 
ْسُم َوَقْد َيُقولُوَن: ُهَو الُْمَجرَّ  ُد َعْن اتلََّعلُِّق بِالَْهيُوىَل َوالَْهيُوىَل يِف ِعنَْدُهْم يِهَ اجْلِ

وَرةُ  . َوَيُقولُوَن: املْاّدة َوالصُّ  .(1)«لَُغِتِهْم ُهَو بَِمْعىَن الَْمَحلِّ
 :ويالحظ ىلع ٰهذا الالكم عّدة أمور  

                                                        

 ىلع املنطقيّني، ؛ الرّد 272، ص 9جمموع الفتاوى، ج عبد احلليم، محد بن أابن تيمية،  ( 1)
 .308ص 
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اذّلي تبّناه ابن تيمية وبىن عليه رؤيته الكونّية ال  انلظام املعريفّ  نّ أ -1
من  ما ال يُعرف بيشء  » يعتقد أنّ  ه من جهة  ألنّ  ؛بعض  ينسجم بعضه مع 

الوجود ينقسم » أنّ  ومن جهة أخرى يعتقد ،(1)«احلواّس لم يكن إاّل معدوًما
، وٰهذان (2)« جوهر اجلسم والعرضاّل إوليس يف اخلارج  ...وعرض   إىل جوهر  

ما احلواّس اخلمس ال تدرك اجلوهر أصاًل، إنّ  ألنّ  ؛عتقادان متعارضاناال
درك تشأن احلواّس هو إدراك األعراض، فاللمس يدرك امللموسات، والعني 

درك املسمواعت، واذلوق يدرك الطعوم واملذوقات. بل ياملرئيات، والسمع 
 اجلوهر يُدرَك بالعقل بـاحلّس واخليال.

 يعتقد بأنّ  ه من ناحية  فإنّ  ،يف الكم ابن تيمية واضحٌ  هناك تناقٌض  -2
 يتالىش بتاليش جسٌم لطيٌف، وبالطبع ّك جسم   ةسانيّ انلفس والروح اإلن

نفس املّيت تفارق  إنّ »أخرى يقول:  ابلدن ويزول بزواهل، ولٰكن من ناحية  
تبىق بعد فراق ابلدن  ،بنفسها وٰهذا مبنٌّ ىلع أن انّلفس قائمةٌ  ،بدنه باملوت

وهو  ،ريهموٰهذا مذهب أهل امللل من املسلمني وغ ،أو معّذبةً  باملوت منّعمةً 
  .(3)«وسائر أئّمة املسلمني قول الصحابة واتلابعني هلم بإحسان  

                                                        

 .229، ص 1، ج بيان تلبيس اجلهميّة عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية،( 1)

 .133و 131الرّد ىلع املنطقّيني، ص  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (2)

 .272، ص 9جمموع الفتاوى، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (3)
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 ه من جهة  ألنّ  ؛واضحٌ  وأّما يف تعريف الروح وانلفس فهنالك تناقٌض  -3
أخرى  يعرتف  حملُّه ادلماغ، ومن جهة   لطيٌف  جسمٌ  اهيعّرف الروح بأنّ 

بأشياء ال  حتّس  الروح» للروح ويقول: وال جسمانّية   خبصائص غري ماّديّة  
ال  بانلوم وغريه بأمور   من حيصل هل نوع جتريد   بها ابلدن، كما حيّس  حيّس 
ًدا، فرتى بعد املوت الروح بعد املوت تكون أقوى جترّ  بها غريه، ثمّ  حيّس 
بها، ويف األنفس من حيصل هل ما  ال تراها اآلن وال حتّس  بأمور   وحتّس 

يراه احلارضون وال يسمعونه، كما  يوجب أن يرى بعينه ويسمع بأذنه ما ال
 من انلاس اجلنّ  يرى األنبياء املالئكة ويسمعون الكمهم، وكما يرى كثريٌ 

 .(1)«ويسمعون الكمهم
 آخر يف الكمه. وٰهذا تناقٌض 

 ةالروح وانلفس اإلنسانيّ  يعتقد السلّف نارص ادلين األبلايّن بأنّ  -4
القلوب بني أصبعني من  إنّ »ديث: ، ويذكر ٰهذا احلروحانّيةٌ  نورانّيةٌ  لطيفةٌ 

مجع  ،أي قلوب بن آدم "إن القلوب»"يقول يف رشحه:  ثمّ  «بهاأصابع اهلل يقلّ 
الشك القاّر يف اجلانب األيس  وليس املراد بها هنا اللحم الصنوبرّي  ،قلب  

هلا بٰذلك  ةٌ روحانيّ  ةٌ انيّ ربّ  بل لطيفةٌ  ،يف ابلهائم ه موجودٌ فإنّ  ،من الصدر
ويه املدرك  ،وتلك اللطيفة يه حقيقة اإلنسان ،ٌق اجلسمايّن تعلّ القلب 

                                                        

 .108، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  ،عبد احلليممحد بن أ ابن تيمية، (1)
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 ،بالقلب اجلسداينّ  ولٰهذه اللطيفة عالقةٌ  ،واملخاطب واملطالب واملعاقب
ق قها به يضايه تعلّ تعلّ  وأنّ  ،قة اتلعلّ ت عقول األكرث يف كيفيّ وقد حترّي 

لة ق املستعمل للأو تعلّ  ،األعراض باألجسام واألوصاف باملوصوفات
بعلوم املاكشفة ال  ٌق ق متعلّ وحتقيق اتلعلّ  ،ن باملاكنق املتمكّ أو تعلّ  ،باآللة

أي يرصفها  "بها حيث شاءبني أصبعني من أصابع اهلل يقلّ "بالعلوم انلظرّية 
 .(1)«إىل ما يريد
ه ابن يشيخ يخيالف رأو ،عرتاف من أحد كبار علماء السلفّيةوٰهذا اال

 الروح وانلفس. يف تعريف م  تيمية وابن قيّ 

 تجسيم المالئكة  -6

املالئكة يمكن مشاهدتهم  تعتقد السلفّية وحبسب رؤيتها الكونّية أنّ 
فاملؤمنون  ،باألبصار –تعاىل  -كما يمكن رؤية اهلل  ،دةورؤيتهم بالعني املجرّ 

 واردة   ىل نصوص  إاعء دّ ة، وقد استندوا يف ٰهذا االيرونه يوم القيامة ويف اجلنّ 
  عن انلبّ 

                                                        

، ص 1، ج مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري لألبلاين ،نارص ادلينحمّمد األبلايّن، (1)
162. 
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 .(1)تهاة وأئمّ فاق سلف األمّ وكٰذلك ىلع اتّ  ،قالوا بتواترها األكرم 
اهلل خلق املالئكة من  واإلمجاع أنّ  ه قد ثبت بانلّص فرّصح ابن تيمية بأنّ 

خلق اهلل »قال:   انلبّ  عن اعئشة أنّ  كما ثبت يف صحيح مسلم   ،ماّدة  
ا وصف خلق آدم ممّ و ،من نار   وخلق اجلاّن من مارج   ،املالئكة من نور  

فأين ٰهذا من قول  ،قبلهم موجودة   املالئكة خملوقون من ماّدة   فبنّي أنّ . «لكم
 ها قديمةٌ نّ إأو يقول  ،ال خملوقةٌ  ها مبتدعةٌ نّ إويقول  ،من ينف اخللق عنها

 .(2)أصاًل  لم تكن من ماّدة   ةٌ أزيلّ 
وقد عرف من »املالئكة مرئّيون باألبصار يف ٰهذه ادلنيا:  نّ إيقول  ثمّ 

اهلل يمكن أن يرى يف اآلخرة،  ة واجلماعة أنّ مذهب السلف وأهل السنّ 
ات من الصفات يمكن أن ترى، وما يقوم باملرئيّ  وكٰذلك املالئكة واجلنّ 

يمكن أن يعرف بطريقها، كما تعرف املسمواعت بالسمع، وامللموسات 
 .(3)«باللمس
ة ب اإلهلّٰية واألحاديث انلبويّ قد تواتر يف الكت هالفكر السلّف بأنّ  يعويدّ 

وُيرون يف تلك الصورة كما  ،وكٰذلك اجلنّ  ،املالئكة تتصّور بصورة البرش أنّ 

                                                        

 .310الرّد ىلع املنطقّيني، ص  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (1)

 .198و 197املصدر السابق، ص  (2)

 .107، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  يم،عبد احللمحد بن أ ابن تيمية، (3)
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وكما أخرب عن مريم  ،من كتابه أخرب اهلل عن ضيف إبراهيم يف غري موضع  
ا لََها َفتََمثََّل ﴿ ه أرسل إيلها الروح وهو جربيل:أنّ    إِينِّ  قَالَْت   َسِويًّا برََشً

َ
 ُعوذُ أ

َما قَاَل   تَِقيًّا ُكنَت  ِإن ِمنَك  بِالرَّمْحَِٰن  نَا إِنَّ
َ
َهَب  َربِِّك  رَُسوُل  أ

َ
 ُغاَلًما لَِك  أِل

ا تأيت األنبياء يف صورة البرش واحلارضون واكنت املالئكة أحيانً  .(1)﴾َزِكيًّا
 .(2)يرونهم

بالوجه  الوهم واخليال يقبل توصيف املالئكة ولٰهذا يعتقد ابن تيمية بأنّ 
هم حقيقتهم ليست مثل حقيقة بن آدم، وأنّ  أنّ بمع العلم  ،وايلد وحنو ٰذلك

قد  ،نعم ة.ليسوا حلًما ودًما وعصبًا وحنو ٰذلك من األجسام الاكئنة الفاسد
يكون الضعيف اخليال منهم يكّل خياهل عن مثل ٰذلك، كما يكّل حّسه عن 

  .(3)كوحنو ٰذل رؤية الشعاع وعن سماع الصوت القوّي 
إىل االعتماد ىلع احلّس واخليال والوهم يف إثبات جسمانّية  إضافةً 
يف رأيه ألجل إثبات جتسيم  ك ابن تيمية بأحاديث صحيحة  فيتمسّ  ،املالئكة

 خلق يترآه ىلع صورته الّ   انلبّ  قد ثبت يف الصحيح أنّ » املالئكة ويقول:

                                                        

 .470الرّد ىلع املنطقّيني، ص  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (1)

 .491و 490املصدر السابق، ص  (2)

 .361، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  عبد احلليم،محد بن أ ابن تيمية، (3)
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 .(1)«بهما األفق جناحان قد سدّ ، منها مئة جناح  وهل ستّ  ةً تني، رآه مرّ عليها مرّ 
وحنو ٰذلك من الصفات  ،ىلع ريشة من جناحه ه محل قرى قوم لوط  وروي أنّ 

 .(2) توصف بها املالئكةيتالعظيمة الّ 
بن  سألت زرّ »: قالأنّه الصحيحني يف  الشيباينّ  يمية عننقل ابن توقد 
ْدىَن﴾ عن قول اهلل: حبيش  

َ
ْو أ

َ
أخربن ابن "قال:  (3)﴿َفاَكَن َقاَب قَوَْسنْيِ أ

  أنّ  مسعود  
﴿َما  وعن ابن مسعود أيًضا قال: ".مئة جناح  رأى جربيل هل ستّ   انلبّ 

 َكَذَب الُْفَؤاُد َما رَ 
َ
 :وعنه أيًضا ".مئة جناح  رأى جربيل هل ستّ "قال:  (4)ى﴾أ

 ﴿لََقْد رَ 
َ
مئة تّ رأى جربيل يف صورته هل س"قال:  (5)ى ِمْن آيَاِت َربِِّه الُْكرْبَى﴾أ
 .األفق" ا أخرض قد سدّ يف بعض طرقه: "رأى رفرفً  وقال ابلخارّي  ".جناح  

 ﴿لََقْد رَ  وعن عبد اهلل قال:
َ
ا رأى رفرفً "ى ِمْن آيَاِت َربِِّه الُْكرْبَى﴾ قال: أ

عن أيب هريرة: ﴿َولََقْد َرآُه نَْزلًَة  األفق" ويف صحيح مسلم   أخرض قد سدّ 

                                                        

 .394، ص 5سنن الرتمذّي، ج  ،د بن عيىسالرتمذّي، حممّ  (1)

 املصدر السابق. (2)

 .9سورة انلجم:  (3)

 .11سورة انلجم:  (4)

 .18سورة انلجم:  (5)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 474

ْخَرى﴾
ُ
  َكِريم   رَُسول   لََقْوُل  إِنَّهُ ﴿ وقد قال سبحانه: قال: "رأى جربيل". (1)أ

ة   ِذي َطاع    َمِكني   الَْعْرِش  ِذي ِعندَ  قُوَّ ِمني   َثمَّ  مُّ
َ
  بَِمْجنُون   َصاِحبُُكم َوَما  أ

فُِق  َرآهُ  َولََقدْ 
ُ
 ان  َشيَْط  بَِقْولِ  ُهوَ  َوَما  بَِضِنني   الَْغيِْب  ىلَعَ  ُهوَ  َوَما  الُْمِبنيِ  بِاأْل

 .(3)«(2)﴾رَِّجيم  
دات واملفارقات غري ما يّدعيه الفالسفة من املجرّ  ويذكر ابن تيمية بأنّ 

ما وجودها يف األذهان ال يف إنّ  -اكلعقول وانلفوس  -انلفس انلاطقة 
هم حيملون ما جاءت وكٰذلك ينسب ابن تيمية إىل الفالسفة بأنّ  ،(4)األعيان

وجيعلون املالئكة والكم اهلل  ،ل يف انلفسه من باب اتلخيّ به األنبياء ىلع أنّ 
من الصور واألصوات كما يتخّيل  اذّلي بلغوه هو ما يتخّيل يف نفس انلبّ 

وال  ،منفصٌل  ليس هناك عندهم ملٌك  ،وٰذلك من أعراضه القائمة به ،للنائم
 .(5)الكم نزل به امللك من اهلل

مرئيًّا هل ايلد والرجل يف الرؤية السلفّية جسًما  -تعاىل  -ذا اكن اهلل إف

                                                        

 .13سورة انلجم:  (1)

 .25 - 19سورة اتلكوير:  (2)

 .491و 490الرّد ىلع املنطقّيني، ص أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)

 .278املصدر السابق، ص  (4)

 .470املصدر السابق، ص  (5)
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 وغريها من األوصاف اجلسمانّية، فبطريق   ،ويزنل ويصعد ويضحك ،والوجه
ع من الفكر اذّلي عندهم، فال يتوقّ  أوىل يكون املالئكة أجساًما مرئّيةً 

وال  ما ليس بمتخّيل   نّ إاملوجود هو املتخّيل واملحسوس، و نّ إ»يقول: 
 أكرث من ٰذلك. (1)«فهو عدمٌ  حمسوس  

 ةنفي المجاز في اللغة العربّي -7

من مجلة اتلداعيات ولوازم الرتكزي ىلع احلّس هو نف املجاز يف اللغة 
 ة. واجلمود ىلع ظواهر انلصوص ادلينيّ  ،ةالعربيّ 

 ة ىلع معانيها إىل "حقيقة  تقسيم األلفاظ ادلالّ  وذلا يعتقد ابن تيمية بأنّ 
شتهر بعد انقضاء اصطالح حَدث وافهو  ،رين" قد وقع يف الكم املتأخّ وجماز  

وال أحٌد  ،ن هلم بإحسان  وولم يتلكّم به الصحابة وال اتلابع ،القرون اثلالثة
حنيفة  وأيب واألوزايعّ  واثلورّي  كمالك   ،من األئّمة املشهورين يف العلم

بل وال تكلّم به أئّمة اللغة وانلحو اكخلليل وسيبويه وأيب عمرو بن  ،والشافعّ 
وهم. فلم يقل أحٌد من أهل اللغة وال من سلف األّمة وعلمائها العالء وحن

ه اكن نّ أوالغالب  ،حادٌث  صطالحٌ اوإنّما ٰهذا  ،ٰهذا اتلقسيم بني األلفاظب
 من جهة املعزتلة وحنوهم من املتلكّمني.

                                                        

؛ بيان 262، ص 10درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، تيمية، ابن  (1)
 .341، ص 2تلبيس اجلهمّية، ج 
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ه اكن ويقول إنّ  ،محَد بن حنبل  أثّم يستثن ابن تيمية من أئّمة السلف 
ِم »ن: يعتقد باملجاز يف القرآ ِة لَْم يُوَجْد لَْفُظ الَْمَجاِز يِف الَكَ ئِمَّ

َ
َوَكٰذلك َسائُِر اأْل

؛ َفإِنَُّه َقاَل يِف ِكتَاِب الرَّدِّ ىلَعَ اجْلَْهِميَّة يِف  مْحَد بِْن َحنْبَل 
َ
ِم أ َحد  ِمنُْهْم إالَّ يِف الَكَ

َ
أ

ا ِمْن جَمَاِز اللَُّغِة َيُقوُل الرَُّجُل: إنَّا قَْوهِلِ: )إنَّا، َوحَنُْن( َوحَنُْو ٰذلك يِف الُْقْرآِن: ٰهذ
نَّ ٰهذا جَمَاُز اللَُّغة، َوبِٰهذا اْحتَجَّ ىلَعَ َمْذَهِبِه ِمْن 

َ
َسنُْعِطيك، إنَّا َسنَْفَعُل؛ َفَذَكَر أ

ْصَحابِِه َمْن قَاَل: إنَّ يِف "الُْقْرآِن جَمَاًزا
َ
يِب َيْعَّل َوابِْن َعِقيل  وَ  ،أ

َ
يِب اَكلَْقايِض أ

َ
أ

َحٌد ِمنُْهْم َواَل ِمْن ُقَدَماِء 
َ
ِة فَلَْم َيُقْل أ ئِمَّ

َ
ا َسائُِر اأْل مَّ

َ
اِب وََغرْيِِهْم... َوأ اخْلَطَّ

مْحَد: إنَّ يِف الُْقْرآِن جَمَاًزا
َ
ْصَحاِب أ

َ
بُو َحِنيَفةَ  ،أ

َ
افِِعُّ َواَل أ  ،اَل َمالٌِك َواَل الشَّ

لَْفاِظ إىل حَ 
َ
ابَِعةِ فَإِنَّ َتْقِسيَم اأْل َما اُْشتُِهَر يِف الِْمئَِة الرَّ َوَظَهَرْت  ،ِقيَقة  َوجَمَاز  إنَّ

َوائِلُُه يِف الِْمئَِة اثلَّاثِلَةِ 
َ
ْن يَُكوَن  ،أ

َ
َوَما َعِلْمته َموُْجوًدا يِف الِْمَئِة اثلَّاِنيَِة اللُّٰهمَّ إالَّ أ

َواِخِرَها
َ
 .(1)«يِف أ

حلقيقة واملجاز من خالل القائلني وقد حاول ابن تيمية أن يذكر تعريف ا
 به فيقول: 

ُموا اللَّْفَظ: َحِقيَقًة َوجَمَاًزا قَالُوا: احْلَِقيَقُة ُهَو اللَّْفُظ » إنَّ اذّليَن قَسَّ
الُْمْستَْعَمُل ِفيَما وُِضَع هَلُ. َوالَْمَجاُز ُهَو اللَّْفُظ الُْمْستَْعَمُل يِف َغرْيِ َما وُِضَع هَلُ 

 
َ
َجاُع َوابْلَِليُد. لَكَْفِظ اأْل ِريَد بِِهَما الشُّ

ُ
ْو أ

َ
ِريَد بِِهَما ابْلَِهيَمُة أ

ُ
َسِد َواحْلَِماِر إَذا أ

                                                        

 .89، ص 7جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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اًل لَِمْعىَن ُثمَّ َبْعَد  وَّ
َ
ْن يَُكوَن اللَّْفُظ قَْد وُِضَع أ

َ
وَٰهذا اتلَّْقِسيُم َواتلَّْحِديُد يَْستَلِْزُم أ
ْد يُْستَْعَمُل يِف َغرْيِ َموُْضوِعِه؛ َولِٰهذا اَكَن ٰذلك قَْد يُْستَْعَمُل يِف َموُْضوِعِه َوقَ 

نَّ ُكَّ جَمَاز  فَاَل بُدَّ هَلُ ِمْن َحِقيَقة  َولَيَْس ِلُكِّ 
َ
ْهِل اتلَّْقِسيِم أ

َ
الَْمْشُهوُر ِعنَْد أ

ِريِهْم َوقَاَل: اللَّْفُظ الَْموْ  خِّ
َ
ُضوُع َقبَْل َحِقيَقة  جَمَاٌز. َفاْعرَتََض َعلَيِْهْم َبْعُض ُمتَأ

ااِلْسِتْعَماِل اَل َحِقيَقٌة َواَل جَمَاٌز َفإَِذا اُْستُْعِمَل يِف َغرْيِ َموُْضوِعِه َفُهَو جَمَاٌز اَل 
اًل  وَّ

َ
لَْفاَظ الَْعَربِيََّة وُِضَعْت أ

َ
نَّ اأْل

َ
َما يَِصحُّ لَْو ُعِلَم أ َحِقيَقَة هَلُ، وَٰهذا لُكُُّه إنَّ

ٌم ىلَعَ ااِلْسِتْعَماِل، لَِمَعان  ُثمَّ َبْعَد ذٰ  لك اُْستُْعِملَْت ِفيَها؛ َفَيُكوُن لََها وَْضٌع ُمتََقدِّ
نَّ قَْوًما ِمْن 

َ
يِع أ وَٰهذا إنََّما َصحَّ ىلَعَ قَْوِل َمْن جَيَْعُل اللَُّغاِت اْصِطاَلِحيًَّة َفيَدَّ

وا ٰهذا بِ  ْن يَُسمُّ
َ
َكَذا َوٰهذا بَِكَذا َوجَيَْعَل ٰهذا الُْعَقاَلِء اْجتََمُعوا َواْصَطلَُحوا ىلَعَ أ

يِب 
َ
َحًدا ِمْن الُْمْسِلِمنَي قَاهَلُ َقبَْل أ

َ
يِع اللَُّغاِت، وَٰهذا الَْقْوُل اَل َنْعرُِف أ ا يِف مَجِ اَعمًّ

 .(1)«ايِئِّ بَّ بِْن اجْلُ  َهاِشم  
لِٰكْن »ة قائاًل: ستدالاًل نلف املجاز يف اللغة العربيّ اوقد ذكر ابن تيمية 

َما يَِصحُّ إَذا َثبََت  ْو جَمَاِزيًَّة: إنَّ
َ
ْن تَُكوَن َحِقيِقيًَّة أ

َ
ا أ ْسَماَء إمَّ

َ
قَْولُك إنَّ ٰهذه اأْل

ِم إىل احْلَِقيَقِة َوالَْمَجاِز َوإاِلَّ َفَمْن ُينَازُِعك  َوَيُقوُل لَك: لَْم تَْذُكْر  -انِْقَساُم الالَْكَ
ا فَاِصاًل َمْعُقواًل بنَْيَ احْلَ  َطابِلُك َحدًّ

ُ
نَا أ

َ
ُ بِِه ٰهذا َعْن ٰهذا؛ َوأ ِقيَقِة َوالَْمَجاِز َيتََمزيَّ

ْمِر بَيْنَُهَما َفْرٌق 
َ
ْو َيُقوُل: لَيَْس يِف َنْفِس اأْل

َ
. أ بِِذْكِر ٰهذا الَْفْرِق بنَْيَ انلَّوَْعنْيِ

                                                        

 .90املصدر السابق، ص  (1)
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ِم إىل َحِقي ثِْبُت انِْقَساَم الالَْكَ
ُ
نَا اَل أ

َ
ْو َيُقوُل: أ

َ
ْو ثَابٌِت. أ

َ
ا لَِمانِِع َعْقيِلٍّ أ َقة  َوجَمَاز  إمَّ

ِم إىل ٰهذا وَٰهذا؛  ْو َيُقوُل: لَْم يَثْبُْت ِعنِْدي انِْقَساُم الالَْكَ
َ
ْو َغرْيِ ٰذلك. أ

َ
يِعٍّ أ رَشْ

ْن 
َ
قَْواِل: لَيَْس لَك أ

َ
ِع َوالَْعْقِل َوحَنِْو ٰذلك ِمْن اأْل ْ وََجَواُز ٰذلك يِف اللَُّغِة َوالرشَّ

لَْفاِظ حَتْتَ 
َ
ْو جَمَاِزيًَّة؛ إْذ ُدُخوُل ٰهذه اأْل

َ
ْن تَُكوَن َحِقيِقيًَّة أ

َ
ا أ جَّ َعلَيِْه بَِقْولِك: إمَّ

ْثبََت اتلَّْقِسيَم بِٰهذا اَكَن َدْوًرا؛ فَإِنَُّه 
َ
َحِد انلَّوَْعنْيِ َفْرُع ُثبُوِت اتلَّْقِسيِم فَلَْو أ

َ
يِف أ

ْن ُيَقاَل: إنَّ ٰهذه
َ
نَّ  اَل ُيْمِكُن أ

َ
ْثبََت أ

َ
َحِد الِْقْسَمنْيِ ُدوَن اآْلَخِر إالَّ إَذا أ

َ
ِمْن أ

َحِدِهَما َشيًْئا ِمْن اآْلَخِر؟ 
َ
ٌء ِمْن أ نَُّه اَل يَتَنَاَوُل يَشْ

َ
ُهنَاَك قِْسَمنْيِ اَل ثَاِلَث لَُهَما َوأ

َمًة  َاِع ُمَقدِّ َاِع؛ َفَكيَْف جَتَْعُل حَمَلَّ الزنِّ يِف إْثبَاِت َنْفِسِه َوتَُصاِدُر وَٰهذا حَمَلُّ الزنِّ
ْثبََت 

َ
َء بِنَْفِسِه فَلَْم تَْذُكْر َديِلاًل َوٰهذا أ ْ ْثبََت اليشَّ

َ
ىلَعَ الَْمْطلُوِب؟ َفإِنَّ ٰذلك أ

ْثبََت اَغيََة الُْمَصاَدَرِة ىلَعَ 
َ
ْصَل بَِفرِْعِه اذّلي اَل يَثُْبُت إالَّ بِِه فَٰهذا اتلَّْطِويُل أ

َ
اأْل

 .(1)«وِب الَْمْطلُ 
ا يف اللغة ني أن يُنكروا أمًرا بدهيًّ وقد أراد ابن تيمية وأتباعه من السلفيّ 

ة باللغة العربيّ  من هل أدىن معرفة   وهو وجود املجاز فيها، فّك  ،ةالعربيّ 
باملجازات، حَّت يف  ٰهذه اللغة مليئةٌ  ويكون من أهل ٰهذه اللغة يذعن بأنّ 

املجاز كثرًيا، ماذا يقول السلفّية حول  -ىل تعا -القرآن الكريم استعمل اهلل 
لِ ﴿ ٰهذه اآلية املباركة:

َ
 "القرية "أنّ  ال شّك  ؟(2)﴾ِفيَها ُكَنّا اليَِّت  الَْقْرَيةَ  َواْسأ

                                                        

 .407، ص 20جمموع الفتاوى، ج ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  (1)

 .82وسف: سورة ي (2)
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ال القرية جبدرانها  ،بل املراد منها أهل القرية ،ليست هلا شأنّية السؤال
وقد  .ة ويف لغة العرفيف انلصوص ادلينيّ  وأمثال ٰهذا املورد كثريةٌ  ،وأزّقتها

 - ة وغريهاة يف املعاجم اللغويّ ة واملجازيّ مزّي اللغوّيون بني املعاين احلقيقيّ 
بني  -( أساس ابلالغة)ه( يف كتابه  538 - 467) جار اهلل الزخمرشّي  ةً خاّص 

ة متاز ٰهذا الكتاب بذكر املعاين احلقيقيّ اوقد  ،ةة واحلقيقيّ املعاين املجازيّ 
اتلميزي بينهما اكن شائًعا يف القرون  ىلع أنّ  وهو خري شاهد   ،ةواملجازيّ 
 السالفة. 

 نفي تعظيم قبور الصالحين وحرمة زيارة القبور -8

ة انلقل واحلّس يف املنظومة الفكرّية السلفّية بة ىلع حموريّ من اآلثار املرتتّ 
  :ابن تيمية قولتعظيم قبور الصاحلني وحتريم زيارتها. وي نفُ 
هلما: تعظيم قبور الصاحلني أوّ  رشك يف بن آدم أكرثه عن أصلني:ال نّ إ»

ون  بها ابتدع اآلدميّ يتل األسباب الّ وٰهذا أوّ  ،ك بهاوتصوير تماثيلهم للتربّ 
 عرشة قرون   اكن بني آدم ونوح  "قال ابن عباس:  .وهو رشك قوم نوح   ،الرشك

 ل رسول  نوًحا أوّ أن   وقد ثبت يف الصحيح عن انلبّ  ".هم ىلع اإلسالملكّ 
الرشك  نّ إف ،ولٰهذا لم يذكر اهلل يف القرآن قبله رسواًل  ؛بعث إىل أهل األرض

ذكره كما  - اس  يف صحيحه عن ابن عبّ  ما ظهر يف زمانه. وقد ذكر ابلخارّي إنّ 
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 قوهل تعاىل:تفسري يف  -من السلف  أهل اتلفسري والسري من غري واحد  
ا َواَل ُكْم َواَل  تََذُرنَّ آلَِهتَ ﴿َوقَالُوا اَل   َيُغوَث َوَيُعوَق  ُسَوااًع َواَل  تََذُرنَّ وَدًّ

ا﴾ ا ماتوا عكفوا ىلع فلمّ  ،ٰهؤالء اكنوا قوًما صاحلني يف قوم نوح  " أنّ  (1)َونَْسً
وذكر ابن  ،ٰهذه األصنام صارت إىل العرب وأنّ ". روا تماثيلهمصوّ  ثمّ  ،قبورهم

 .مثل ٰهذه األصنام اكنت فيهم يتقبائل العرب الّ  اس  عبّ 
 ،فاكنوا يصنعون لألصنام طالسم للكواكب ،واثلاين: عبادة الكواكب

تناسب  ويصنعونه من ماّدة   ،مِ سْ لَ ون الوقت املناسب لصنعة ٰذلك الطِّ ويتحرّ 
فتأيت  ،مون عليها بالرشك والكفرويتلكّ  ،ما يرونه من طبيعة ٰذلك الكوكب

 ،ة الكواكبونها روحانيّ ويسمّ  ،مهم وتقيض بعض حواجئهمالشياطني فتلكّ 
 .(2)«همويه الشيطان أو الشيطانة اذّلي تضلّ 

  سرية انلبّ  ولٰكنّ  ،ومن املستغرب أّن الفكر السلّف حيّرم زيارة القبور
يف  جُتّوز زيارة القبور وابلاكء ىلع املّيت، فقد روى مسلمٌ   األكرم

 .(3)«قرب أّمه فبىك وأبكى من حوهل  زار انلبّ »صحيحه: 

                                                        

 .23: سورة نوح   (1)

 .286الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

،انليسابورّي، مسلم بن احلّجاج،  (3) ، باب استئذان انلّب 671ص ، 2ج  صحيح مسلم 
  
 .108يف زيارة قرب أّمه، احلديث  ربه 
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  سرية انلبّ  ولٰكنّ  ،ومن املستغرب أّن الفكر السلّف حيّرم زيارة القبور
يف  جُتّوز زيارة القبور وابلاكء ىلع املّيت، فقد روى مسلمٌ   األكرم

 .(1)«قرب أّمه فبىك وأبكى من حوهل  زار انلبّ »صحيحه: 
ت  امليّ ة زيارة القبور وابلاكء ىلعىلع مرشوعيّ  ٰهذا احلديث الصحيح يدّل 

ة اليّت حتّرم ابيّ عند قربه وإبكاء اآلخرين هل، وٰهذا خالف معتقدات الوهّ 
 - ت، فقد أجاد شمس ادلين اذلهبّ زيارة القبور وابلاكء واإلبكاء ىلع امليّ 

 : د  األكرم حممّ  زيارة قرب انلبّ وصف  يف -وهو من أتباع الفكر السلّف 
سلًّما، مصلّيًا ىلع نبّيه، فيا فمن وقف عند احلجرة املقدسة ذيلاًل م»

 زائدة   فقد أحسن الزيارة، وأمجل يف اتلذلّل واحلّب، وقد أىت بعبادة   !طوَب هل
ىلع من صّّل عليه يف أرضه أو يف صالته، إذ الزائر هل أجر الزيارة وأجر 
الصالة عليه، واملصيّل عليه يف سائر ابلالد هل أجر الصالة فقط. فمن صّّل 

وأساء أدب الزيارة،  صّّل اهلل عليه عرًشا، ولٰكن من زاره  عليه واحدةً 
م برفق   أو سجد للقرب أو فعل ما ال

، واهلل يرشع، فٰهذا فعل حسنًا وسيئًا فيُعلّ
، والّصياح وتقبيل اجلدران، ، فواهلل ما حيصل االنزاعج ملسلم  رحيمٌ  غفورٌ 

ة ار والفارق بني أهل اجلنّ  وهو حمبٌّ هلل ولرسوهل، فحّبه املعيوكرثة ابلاكء، إاّل 

                                                        

 املصدر السابق. (1)
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 .(1)«وأهل انلار، فزيارة قربه من أفضل القرب

 التكفير والقتل -9

وابن تيمية  وخصوًصا كتب أمحد بن حنبل   -اذّلي يتابع كتب السلفّية  إنّ 
عض العبارات اليّت تُظهر حالة بل اجيد يف الكثري من فتاويهم تكرارً  -

 يُقتل"، أو العبارات: "يستتاب وإاّل ومن ٰهذه  ،االستخفاف باإلنسان وبدمه
عن و ،ّم عن احلالة الّيت يعيشها ٰهذا الفكرنوٰهذا ي ". ُقتلاّل إ"فإن تاب و

وذلا سوف نذكر بعض الفتاوى الصادرة من علماء  ؛ع بهاالعقلّية اليّت يتمتّ 
 ز ىلع تكفري املسلمني:يت تركّ والّ  السلفّية،

 القرآن خملوٌق تكفري من زعم أّن -أ

 من زعم أنّ »وقال:  ،قاطبة املسلمني د كّفر إمام احلنابلة أمحد بن حنبل  فق
القرآن الكم اهلل ووقف ولم  ومن زعم أنّ  ،اكفرٌ  فهو جهيمٌّ  القرآن خملوٌق 

ألفاظنا به  ومن زعم أنّ  ،لفهو أخبث من قول األوّ  يقل ليس بمخلوق  
لم يكّفر ٰهؤالء القوم ومن  ،والقرآن الكم اهلل فهو جهيمٌّ  وتالوتنا هل خملوقةٌ 

                                                        

، ذيل ترمجة 185رقم  ،484ص ، 4سري أعالم انلبالء، ج  ،د بن أمحدحممّ  اذلهّب، (1)
 .اإلمام احلسن املجتیب 
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 .(1)«هم فهو مثلهملكّ 
ة واألحناف واألشاعرة ة واملالكيّ ة من الشافعيّ مجهور أهل السنّ  فإنّ 

واملعزتلة والشيعة يعتقدون خبلق ألفاظ القرآن، فيلزم من ٰهذه الفتوى 
 .(2)وال خيىف خطورة ٰهذا القول ، احلنابلةاّل إتكفري ّك األّمة 

 اهلل على عرشه بائٌن من خلقه قد أّنتكفري من مل يعت - ب 

اهلل فوق  من لم يقل: إنّ »وقد نقل ابن تيمية عن إمامه ابن خزيمة: 
 بائن من خلقه، وجب أن يستتاب، فإن تاب وإاّل  ،واته ىلع عرشهاسم

ى برحيه أهل القبلة وال أهل  يتأذّ ٰلاّل  ؛أليق ىلع مزبلة   رضبت عنقه، ثمّ 
 .(3)«ةاذلمّ 
اهلل ىلع عرشه قد استوى فوق  من لم يقّر بأنّ »: مة أيًضاعن ابن خزي نقلو

 رضبت يستتاب، فإن تاب، وإاّل  ،به، حالل ادلم واته، فهو اكفرٌ اسبع سم
 .(4)«عنقه، وأليق ىلع بعض املزابل

                                                        

 .29، ص 1طبقات احلنابلة، ج  ،دد بن حممّ حممّ  ابن أىب يعّل، (1)

 .111املاليّك، حسن بن فرحان، قراءٌة يف كتب العقائد، ص  (2)

 .179، ص 33جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية،  (3)

 .391، ص 5املصدر السابق، ج  (4)
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 احلكم بقتل من يؤّخر الصالة - جـ 

ن هلم م ُسئَِل ابن تيمية عن أقوام يؤّخرون صالة الليل إىل انلهار؛ ألشغال  
 و، أو غري ٰذلك. فهل جيوز هلم ٰذلك أأو خدمة أستاذ   أو جنابة   أو حرث   زرع  

ر صالة ر صالة انلهار إىل الليل، وال يؤخّ أن يؤخّ  ال؟ فأجاب: ال جيوز ألحد  
وال  وال لصناعة   وال حلرث   من األشغال، ال حلصد   الليل إىل انلهار لشغل  

، وال غري وال خلدمة أستاذ   ال لعب  و وال هلو   وال صيد   ، وال جناسة  جلنابة  
 الظهر والعرص يصيّل  عليه أن فقون ىلع أنّ هم متّ ٰذلك، بل املسلمون لكّ 

من   الفجر قبل طلوع الشمس، وال يرتك ٰذلك لصناعة  بانلهار، ويصيّل 
وال لغري ٰذلك من األشغال، وليس للمالك أن يمنع  الصنااعت، وال للهو  

 نع األجري من الصالة يف وقتها.مملوكه، وال للمستأجر أن يم
أو غري ٰذلك حَّت تغيب  أو خدمة أستاذ   أو صيد   ومن أّخرها لصناعة  

الشمس، وجبت عقوبته، بل جيب قتله عند مجهور العلماء بعد أن 
 يف الوقت، ألزم بٰذلك، وإن قال: ال أصيّل فإن تاب والزتم أن يصيّل  ،يستتاب

ه ناعة والصيد أو غري ٰذلك، فإنّ  بعد غروب الشمس الشتغاهل بالصإاّل 
 .(1)«يقتل

                                                        

 .27، ص 22املصدر السابق، ج  (1)
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 معّيٍن تكفري من يعتقد بإماٍم - د

ة ه يكفر أكرث املسلمني من أهل السنّ من الفتاوى العجيبة البن تيمية أنّ 
ُب لَِواِحِد ُمَعنيَّ  َغرْيِ انلَِّبِّ »فيقول:  ْو  َمْن َيتََعصَّ

َ
ُب لَِمالِِك أ َكَمْن َيتََعصَّ

 
َ
افِِعِّ أ ِ الشَّ َواُب اذلَّ ِ ُهَو الصَّ نَّ قَْوَل ٰهذا الُْمَعنيَّ

َ
يِب َحِنيَفَة َوَيَرى أ

َ
ْو أ

َ
مْحَد أ

َ
ي ْو أ

 ِ ْوِل اإْلَِماِم اذلَّ
؛ يَنْبَيِغ اتِّبَاُعُه ُدوَن قَ ي َخالََفُه، َفَمْن َفَعَل ٰهذا اَكَن َجاِهاًل َضاالًّ

ُب ىلَعَ انلَّاِس اتَِّباُع َواِحد  بَِعيِْنِه بَْل قَْد يَُكوُن اَكفًِرا؛ فَإِنَُّه َمََت اْعتََقدَ  نَُّه جَيِ
َ
 أ

ْن يُْستَتَاَب  ءِ اَل ِمْن ٰهؤُ 
َ
ُب أ ِة ُدوَن اإْلَِماِم اآْلَخِر فَإِنَُّه جَيِ ئِمَّ

َ
فَإِْن تَاَب َوإاِلَّ  ،اأْل

 .(1)«قُِتَل 

 تكفري جار املسجد إذا مل حيضر مع اجلماعة -هـ 

اَلَة ُسئَِل ابن تيمية َعْن رَجُ » ل  َجار  لِلَْمْسِجِد َولَْم حَيرُْضْ َمَع اجْلََماَعِة الصَّ
َجاَب:

َ
نِِه. فَأ اَلِة َمَع الُْمْسِلِمنَي فَإِْن اَكَن اَل هللاحْلَْمُد  َوحَيْتَجُّ بُِداكَّ ، يُْؤَمُر بِالصَّ

 فَإِنَُّه يُْستَتَاُب فَإِْن تَاَب َوإاِلَّ قُِتَل، َوإَِذا َظَهَر مِ 
اَلِة لَْم ُيْقبَْل يَُصيلِّ نُْه اإْلِْهَماُل لِلصَّ

َمَر اهللَُّ 
َ
قَْوهُلُ: إَذا فَرَْغت َصلَّيْت، بَْل َمْن َظَهَر َكِذبُُه لَْم ُيْقبَْل قَْوهُلُ َوُيلَْزُم بَِما أ

 .(2)«بِِه َورَُسوهُلُ 

                                                        

 .249و 248، ص 22املصدر السابق، ج ( 1)

 .254، ص 23املصدر السابق، ج  (2)
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ك بأحاديث والعجب من ابن تيمية قد نّظر تلكفري املسلمني باتلمسّ 
 :ويه ضعاف  
 ،اتلغلبّ  ثنا عمران بن زيد  حدّ  ،ثنا هاشمٌ حدّ  ،ثنا زهريٌ حدّ »ل: األوّ 

 ،اس  عن عبد اهلل بن عبّ  ،عن ميمون بن مهران ،اج بن تميم  ثن احلجّ حدّ 
ُينزَْبُون: الرافضة؛ يَْرفضون  قال: يكون يف آخر الزمان قومٌ   عن انلبّ 

 .(1)«هم مرشكوناإلسالم وَيلِفظونه، فاقتلوهم فإنّ 
عن أيب سليمان  ،اللكبّ  عن أيب جناب   اينّ روى أبو حيىي احلمّ »: اثلاين
أنت  ،: يا عيلّ  قال: قال انلبّ  عن عيلٍّ  ،هعن عمّ  ،أو انلخعّ  اهلمداينّ 

يقال هلم الرافضة إن أدركتهم فاقتلهم  قوًما هلم نزبٌ  وإنّ  ،ةوشيعتك يف اجلنّ 
وآية  ،ت وليسوا كٰذلكنا أهل ابلي: ينتحلون حبّ قال عيلٌّ  .هم مرشكونفإنّ 

 .(2)«يشتمون أبا بكر  وعمر مهٰذلك أنّ 
قد أورده اخلبري باجلرح واتلعديل عند فل سند ٰهذا احلديث األوّ  أّما

وضّعفه  (سلسلة األحاديث الضعيفة)يف كتابه  السلفّية نارص ادلين األبلاينّ 
ويقول:  كٰذلك يضّعف سند احلديث اثلاين .(3)«ضعيٌف  وٰهذا إسنادٌ »قائاًل: 

                                                        

 .568، ص 24سلسلة االحاديث الضعيفة، ج  حمّمد نارص ادلين،األبلايّن، (1)

 .190، ص 12املصدر نفسه، ج  (2)

 .568، ص 24 املصدر نفسه، ج(3)
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ا»  .(1)«وٰهذا إسناده ضعيٌف جدًّ
ا من كفار ايلهود وانلصارى قائاًل:  فاعترب ابن تيمية الشيعة والروافض رشًّ

ا من اخلوارج املنصوصني فليسوا دونهم...»  وٰهؤالء الرافضة إن لم يكونوا رشًّ
 ،أصلّيون أوٰٰلك عندهم كّفارٌ  ألنّ  ؛كفرهم أغلُظ من كفر ايلهود وانّلصارى

 .(2)«وكفر الرّدة أغلظ باإلمجاع من الكفر األصيلّ  ،ؤالء مرتّدونوهٰ 
، ّيةادلين للنصوصاخلاطئ  لقد نشأت ٰهذه الفتاوى من الفهم السطيحّ 

ة نابٌع من الرتكزي من العقالنيّ  ايلاخل  منها، وٰهذا الفهم السطيحّ ءٌ وادلين بري
 .نكار ما وراء احلّس إىلع احلّس و

  القرآن الكريم ويؤمن بنبّوة خاتم األنبياء حمّمد  ة يّ هل من يعتقد بأحقّ 
ا من ايلهود وانلصارى؟! وإمامة أئّمة أهل ابليت   يعّد رشًّ

 لحرمة التوّس -10

فَمن داع املخلوقني من  ،ادلاعء من مجلة العبادات يعتقد ابن تيمية بأنّ 
 أمرَ  رسوهل وال اهلل به يأمر لم أمرٌ  ٰهذا أنّ  مع –املوىت والغائبني واستغاث بهم 

اكن مبتداًع يف ادلين مرشاًك برّب العاملني مّتبًعا غري  -استحباب   وال إجياب  

                                                        

 .190، ص 12املصدر نفسه، ج  (1)

 .149، ص 35جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، ( 2)
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سبيل املؤمنني. وَمن سأل اهلل تعاىل باملخلوقني أو أقسم عليه باملخلوقني اكن 
 .(1)مبتداًع بدعًة ما أنزل اهلل بها من سلطان  

ّن أهو:  ان مطلب  بّد من بي ال واضحة   ل بصورة  ولغرض معرفة اتلوسّ 
يشفع للخلق يوم   مجاع املسلمني ىلع أّن انلبّ إالسلفّية يعتقدون ب

وبعد أن يأذن اهلل هل يف الشفاعة، يقول  ،القيامة بعد أن يسأهل انلاس ٰذلك
حَ »ابن تيمية:  َفَق َعلَيِْه الصَّ نَِّة َواجْلََماَعِة ُمتَِّفُقوَن ىلَعَ َما اتَّ ْهَل السُّ

َ
ابَُة ُثمَّ إنَّ أ

نَّهُ 
َ
نَنُ ِمْن أ ِتِه َويَْشَفُع أيًضا   َواْستََفاَضْت بِِه السُّ مَّ

ُ
ْهِل الَْكبَائِِر ِمْن أ

َ
يَْشَفُع أِل

َحاِديُث 
َ
ِحيَحنْيِ أ َفاَعِة َكِثرَيٌة ُمتََواتَِرٌة ِمنَْها يِف الصَّ َحاِديُث الشَّ

َ
ِلُعُموِم اخْلُلُِق... َوأ

نَنِ  َدٌة َويِف السُّ ا يَْكرُثُ َعَدُدهُ ُمتََعدِّ  .(2)«َوالَْمَسانِِد ِممَّ
واالستشفاع به يف حياته   اتلوّسل بانلبّ  كٰذلك يعتقد ابن تيمية بأنّ 

أهل العلم أمجعوا ىلع أّن الصحابة اكنوا  وحبرضته جائٌز ومرشوٌع، بديلل أنّ 
َعْن »: يف صحيح ابلخارّي  وردفقد   ،يستشفعون به ويتوّسلون به يف حياته

 َ ن
َ
اِب اَكَن إَذا قََحُطوا اْستَْسىَق بِالَْعبَّاِس بِْن َعبِْد أ نَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَطَّ

َ
ِس بِْن َمالِك  أ
ِلِب َفَقاَل  ُل إيَلْك بِنَِبيِّنَا فَتَْسِقينَا َوإِنَّا " :الُْمطَّ ْجَدْبنَا َنتَوَسَّ

َ
اللُّٰهمَّ إنَّا ُكنَّا إَذا أ

                                                        

 .312، ص 1جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .312املصدر السابق،  (2)
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ُل إيَلْك بَِعمِّ نَِبيِّ  ل . وٰهذا االستشفاع واتلوسّ (1)«فَيُْسَقْونَ  "نَا َفاْسِقنَاَنتَوَسَّ
 ل بداعء حقيقته اتلوسّ 

وال السؤال بذاته، فإنّه اكن يدعو للمتوّسل به املستشفع به   الرسول
 وانلاس يدعون معه، يقول ابن تيمية حول ٰهذا املوضوع:

ُل بَِذاِت انلبّ » ا اتلَّوَسُّ مَّ
َ
وْ   فَأ

َ
ْو َبْعَد َمْوتِِه  يِف ُحُضورِهِ أ

َ
ِمثَْل  -َمِغيِبِه أ

َؤاِل بِنَْفِس َذَواتِِهْم بُِداَعئِِهْم  ْو السُّ
َ
نِْبيَاِء أ

َ
ْو بَِغرْيِهِ ِمْن اأْل

َ
فَلَيَْس  -اإْلِقَْساِم بَِذاتِِه أ

اِب َوُمَعاِوَيةُ  َحابَِة َواتلَّابِِعنَي بَْل ُعَمُر ْبُن اخْلَطَّ يِب  ٰهذا َمْشُهوًرا ِعنَْد الصَّ
َ
ْبُن أ

ْصَحاِب رَُسوِل اهللَِّ 
َ
تِِهَما ِمْن أ ا   ُسْفيَاَن َوَمْن حِبَرْضَ َواتلَّابِِعنَي لَُهْم بِإِْحَساِن لَمَّ

لُوا َواْستَْشَفُعوا بَِمْن اَكَن َحيًّا اَكلَْعبَّاِس وكزييد بِْن  ْجَدبُوا اْستَْسَقْوا َوتَوَسَّ
َ
أ

 َ لُوا َول ْسوَِد َولَْم َيتَوَسَّ
َ
اَل  ْم يَْستَْشِفُعوا َولَْم يَْستَْسُقوا يِف ٰهذه احْلَاِل بِانلَِّبِّ اأْل

رْبِهِ َواَل َغرْيِ َقرْبِهِ بَْل َعَدلُوا إىل ابْلََدِل اَكلَْعبَّاس. فََجَعلُوا ٰهذا بََداًل َعْن 
ِعنَْد قَ

لُوا بِِه ىلَعَ الْوَْجِه الَْمرْشُ  ْن َيتَوَسَّ
َ
َر أ ا َتَعذَّ وِع اذّلي اَكنُوا َيْفَعلُونَُه َوقَْد اَكَن ٰذلك لَمَّ

ْحَراِء بِاجْلَاِه  لُوا بِِه َوَيُقولُوا يِف ُداَعئِِهْم يِف الصَّ رْبِهِ َفَيتَوَسَّ
تُوا إىل قَ

ْ
ْن يَأ

َ
ِمْن الُْمْمِكِن أ

ُن الَْقَسَم بَِمْخلُوِق ىلَعَ اهللَِّ َعزَّ  لَْفاِظ اذّلي َتتََضمَّ
َ
ْو َوحَنِْو ٰذلك ِمْن اأْل

َ
 وََجلَّ أ

ْو جِبَاهِ نَِبيِّك َوحَنِْو ٰذلك 
َ
ْو ُنْقِسُم َعلَيْك بِنَِبيِّك أ

َ
لُك أ

َ
َؤاِل بِِه؛ َفيَُقولُوَن: نَْسأ السُّ
ا َيْفَعلُُه َبْعُض انلَّاِس.  ِممَّ

                                                        

 .424، ص 2ابلخارّي، حمّمد بن إسماعيل، صحيح ابلخاري، ج  (1)
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يَماِن بِِه  ُل بِاإْلِ َما ُهَو اتلَّوَسُّ َل بِِه إنَّ نَّ اتلَّوَسُّ
َ
َحابَُة أ  َوَطاَعِتهِ إذن قد َعِلَم الصَّ

لُوَن بَِذاتِِه  ُل بُِداَعئِِه وََشَفاَعِتِه فَِلٰهذا لَْم يَُكونُوا َيتَوَسَّ ْو اتلَّوَسُّ
َ
َوحَمَبَِّتِه َوُمَوااَلتِِه أ

َحابَُة رِْضَواُن اهللَِّ َعلَيِْهْم َشيْئًا ِمْن  ا لَْم َيْفَعْل الصَّ جُمَرََّدًة َعْن ٰهذا وَٰهذا، فَلَمَّ
ْدِعيَِة ٰذلك َواَل َدعَ 

َ
ْعلَُم بَِما حُيِبُّ اهللَُّ  -ْوا بِِمثِْل ٰهذه اأْل

َ
ْعلَُم ِمنَّا َوأ

َ
وَُهْم أ

قَْرُب إىل اإْلَِجابَِة ِمنَّا 
َ
ْدِعيَِة َوَما ُهَو أ

َ
َمَر اهللَُّ بِِه رَُسوهَلُ ِمْن اأْل

َ
ْعلَُم بَِما أ

َ
َورَُسوهُلُ َوأ

لُوا بِالَْعبَّاِس وََغرْيِهِ مِ  ْن لَيَْس ِمثَْل بَْل تَوَسَّ  مَّ
نَّ  -  انلَِّبِّ 

َ
ِل بِالَْمْفُضوِل أ فَْضِل إىل اتلَّوَسُّ

َ
ِل بِاأْل َدلَّ ُعُدولُُهْم َعْن اتلَّوَسُّ

ُل بِِه َحيًّا َوَميِّتًا َسَواًء  فَْضِل لَْم يَُكْن ُمْمِكنًا. فَلَْو اَكَن اتلَّوَسُّ
َ
وَع بِاأْل َل الَْمرْشُ اتلَّوَسُّ

ُل بِِه اذّلي َداَع هَلُ الرَُّسوُل َكَمْن لَْم يَْدُع هَلُ الرَُّسوُل لَْم َيْعِدلُوا َعْن َوالُْمتَوَ  سِّ
ِل بِِه  قَْرُبُهْم إيَلِْه وَِسيلًَة  -اتلَّوَسُّ

َ
ْكَرُمُهْم ىلَعَ َربِِّه َوأ

َ
فَْضُل اخْلَلِْق َوأ

َ
ْن  -وَُهَو أ

َ
إىل أ

ْن لَيَْس مِ  لُوا بَِغرْيِهِ ِممَّ  .(1)«ثْلَهُ َيتَوَسَّ
 ولكن يمكن أن نالحظ ىلع الكمه بما يأيت: 

اإلنسان مؤلٌّف ومرّكٌب من الروح وابلدن كما يقول القرآن  أنّ  ال شّك 
وأّن حقيقته وهوّيته األصيلة يه  ،(2)﴾ويِح رُ  نْ مِ  يهِ فِ  ُت خْ فَ نَ ﴿وَ  الكريم:

عقل رادة والروحه، ومجيع قدرات اإلنسان وطاقاته من القدرة واحلياة واإل

                                                        

 .318، ص 1ق، ج املصدر الساب (1)
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واألحاسيس وترّصفاته وما شابه ٰذلك راجٌع إىل روحه ونابٌع منها، كما 
 فقد قال: ،يعرتف بٰذلك ابن تيمية

ِْب، َوبَِها  ـ اإلنسانـ َفُهَو » ْكِل َوالرشُّ
َ
ُذ بِاأْل وُح َتتَذَلَّ َكَل َورَشَِب، فَالرُّ

َ
إَِذا أ

ُكُل َواَل يرَْشَُب، َوإَِذا َنَظَر َواْسَتَدلَّ َصاَر آِكاًل َشاِرًبا، َوإاِلَّ فَابْلََدُن الَْميُِّت 
ْ
اَل يَأ

ى َوَتَعلََّم، َفانلَّْفُس َفَعلَْت ٰذلك بِابْلََدِن، َوابْلََدُن َيْظَهُر ِفيِه ٰذلك، 
َ
وََسِمَع َوَرأ

 ِ وُح وَْحَدَها اَل َتْفَعُل ٰذل  .(1)«َك َوالرُّ
 ّفَّ وَ تَ يَ  هللُ ﴿ا املوت وهو اتلويّف كما يقول القرآن الكريم نّ إ ثمّ 

َ
 َس فُ نْ  اأْل

، واتلويّف هو أخذ اليشء بتمامه، فالروح وانلفس عند (2)ا﴾هَ تِ وْ مَ  نيَ حِ 
 باقيةً  بل تبىق حّيةً  ،وال تتالىش بتاليش ابلدن مفارقة ابلدن تُؤخذ اكملةً 

، فالروح وانلفس مع مجيع قدراتها وطاقاتها من العلم و معّذبةً أ متنّعمةً 
بروح  ل أحدٌ ذا توسّ إبعد املوت، فما اإلشاكل  احلياة باقيةٌ والقدرة واإلرادة و

 وقادرةٌ  واعملةٌ  ةٌ ها حيّ وبأرواح األويلاء والصاحلني؟! مع أنّ   د  حممّ  انلبّ 
عند ابن  جائزٌ  ل باليحّ اتلوسّ  وتقدر ىلع اإلجابة دلعوات ادلاعني، كما أنّ 

لعقل وانلقل جاز بعد املوت بـا  فإذا ثبتت حياة انلبّ  ،تيمية وأتباعه
وهو ما ذكره نارص  ا ادليلل انلقيلّ ا ادليلل العقيّل فقد بيّّناه، وأمّ ل به، أمّ اتلوسّ 

                                                        

 .26، ص 4اجلواب الصحيح ملن بّدل دين املسيح، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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سلسلة األحاديث )ه قد صّحح حديثًا يف كتابه نّ إادلين األبلايّن، ف
يف قبورهم  أحياءٌ  -صلوات اهلل عليهم  -األنبياء »وهو:  (الصحيحة
 .(1)«يصلّون

هل  يحٌّ يف قربه، ولّك يحٍّ  انلّب  أنّ  ىلع اضحةٌ وداللة ٰهذا احلديث و
ل به، وليست ب ىلع احلياة، فيجوز اتلوسّ الشعور والعلم والقدرة وما يرتتّ 

بالقرب "يف  احلياة مقّيدةٌ  ألنّ  ؛كما يأّوهل بعض السلفّية ةً برزخيّ  ٰهذه احلياة حياةً 
ل به جيوز اتلوسّ  يحٍّ  ولّك  ،أحياءٌ  قبورهم" وليست عند رّبهم، فاألنبياء 

 كما رّصح به ابن تيمية.
ّية الطويّلة هما يقبالن العلّ نّ أ م  والعجيب من ابن تيمية وتلميذه ابن قيّ 

قدرة العبد وإرادته  ويعرتفان بأنّ  ،وإرادة اإلنسان بالنسبة إىل إرادة اهلل 
 ،خيلق القدرة يف العبد -تعاىل  -اهلل  يف طول إرادة اهلل تعاىل، بمعىن أنّ 

ذٰللك  والعبد يستعني بها يف خلق أفعاهل، ومن املعلوم أّن علّة العلّة علّةٌ 
أيًضا  -تعاىل  -اهلل ولقدرة العبد والعبد علّة لفعله،  علّةٌ  اليشء، فاهلل 

إىل اهلل وإىل العبد لكيهما،  ومستندةٌ  لفعل العبد. فأفعال العباد منسوبةٌ  علّةٌ 
ن اهلل والعبد تأثريه بإذ ،يف اتلأثري ةٌ اليلّ ستقاهل  اهلل  الفرق أنّ  ولٰكنّ 

                                                        

، احلديث 187، ص 2سلسلة األحاديث الصحيحة، ج  حمّمد نارص ادلين، األبلايّن، (1)
621. 
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 يقول ابن تيمية: ،وقدرته
والعبد حمدثًا هلا؟  ـ أفعال العبادـ ثًا هلا فإن قيل: كيف يكون اهلل حمدِ »

 
َ
فجعل  ،بالعبد عنه قائمةً  خلقها منفصلةً  نْ قيل: إحداث اهلل هلا بمعىن أ

وإحداث العبد هلا  ، تعاىل خلقها اهلليتالعبد فاعاًل هلا بقدرته ومشيئته الّ 
 خلقها اهلل يته حدث منه ٰهذا الفعل ]القائم به[ بالقدرة واملشيئة الّ بمعىن أنّ 
]فما أحدثه  ،وجهة اإلضافة خمتلفةٌ  ،للخر من اإلحداثني مستلزمٌ  فيه، ولكٌّ 

ا وممّ  به[... باملخلوق وفعل العبد اذّلي أحدثه قائمٌ  هل قائمٌ  فهو مباينٌ  الرّب 
وأضافها إىل  ،قد أضاف كثرًيا من احلوادث إيله -تعاىل  -اهلل  ٰذلك أنّ  يبنّي 

 َيتََوّفَّ  اهللُ ﴿ ا أن يضيف عينه أو نظريه، كقوهل تعاىل:بعض خملوقاته، إمّ 
نُفَس 

َ
 الَْموَْت  َعلَيَْها قَََضٰ  الَّيِت  َفيُْمِسُك  َمنَاِمَها يِف  َتُمْت  لَمْ  َوالَّيِت  َمْوتَِها ِحنيَ  اأْل
ْخَرىٰ  رِْسُل َويُ 

ُ
َجل   إِىَلٰ  اأْل

َ
َسمًّ  أ ي َوُهوَ ﴿ وقال تعاىل:، (1)﴾مُّ ِ  بِاللَّيْلِ  َيتََوفَّاُكم اذَلّ

 الَْموِْت  َملَُك  َيتََوفَّاُكمْ  قُْل ﴿ مع قوهل تعاىل:، (2)﴾بِانَلَّهارِ  َجرَْحُتم َما َوَيْعلَمُ 
ي ِ َ  اذَلّ تْهُ ﴿ وقوهل:، (3)﴾بُِكمْ  ُوِكّ واملقصود  ...(4)﴾ُيَفِرُّطونَ  اَل  وَُهمْ  رُُسلُنَا تََوَفّ

                                                        

 .42 :سورة الزمر (1)

 .60 :سورة األنعام (2)

 .11 :سورة السجدة (3)

 .61 :سورة األنعام (4)
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 لٰهذه األعيان يف فاق مع جعل ٰذلك فعاًل هلل باالتّ  ه خملوٌق ٰهذا لكّ  هنا أنّ 
 .(1)«يشء   خالًقا لّك  -تعاىل  - ٰذلك ال ينايف كون الرّب  القرآن، فعلم أنّ 

إىل ملك املوت لكيهما، وٰهذا  ومنسوٌب  ،إىل اهلل تعاىل فاتلويّف منسوٌب 
بنحو  األنفس اهلل يتوّّف  الفرق هو أنّ  فيهما، ولٰكنّ  إلسناد حقيقةٌ ا

بإذن اهلل وقدرته األنفس ملك املوت يتوّّف  وأنّ  ،االستقالل وبال واسطة  
 ،األكرم  ل بانلبّ وإعطائه، وٰهذا ال يُعّد رشاًك، فكٰذلك بالنسبة إىل اتلوسّ 

 ،فاء املرىض وإجابة ادلعواتر باالستقالل يف األمور وشهو املؤثّ  اهلل  إنّ ف
 ،وهم يفعلون ٰهذه األمور ،اهلل أعطى ٰهذه القدرة إىل عباده املقّربني ولٰكنّ 

نْ  إِالَّ  َنَقُموا َوَماذلا يقول القرآن الكريم: ﴿ ؛ويعينون العباد بإذن اهلل تعاىل
َ
 أ

ْغنَاُهمُ 
َ
ولٰكن ال بنحو  ،فالرسول أيًضا يُغن ،(2)﴾َفْضِلهِ  ِمن َورَُسوهُلُ  اهللَُّ  أ

 بل بفضل اهلل تعاىل. ،االستقالل يف اتلأثري
ة فيقول حول أفعال العباد املنسوبة إىل اهلل وإىل العبد اجلوزيّ  وأّما ابن قّيم  

 وأّن أحد السببني يف طول اآلخر:
 جعلها اهلل فيه، يتوالصواب أن يقال تقع احلركة بقدرة العبد وإرادته الّ »

 ،راد فعل العبد خلق هل القدرة وادلايع إىل فعلهإذا أ -سبحانه  -فاهلل 

                                                        

 .239، ص 3منهاج السّنة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .74سورة اتلوبة:  (2)
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ويضاف إىل قدرة  ،بهفيضاف الفعل إىل قدرة العبد إضافة السبب إىل مسبّ 
بني قادرين قدرة  فال يمتنع وقوع مقدور   ،إضافة املخلوق إىل اخلالق الرّب 

 ةٌ وقدرة القادر اآلخر مستقلّ  ،ويه جزء سبب   ،لقدرة اآلخر أحدهما أثرٌ 
 .(1)«باتلأثري

ل يف باب اتلوسّ  يوتلميذه جير ةإذن املعيار املسلّم عند ابن تيمي
وٰهؤالء  ،يعطي القدرة واملكنة لعباده الصاحلني -تعاىل  -اهلل  باألموات، فإنّ 

 رون يف طول قدرة اهلل وبإذنه، وٰهذا ال يستلزم الرشك.يؤثّ 
هلل تعاىل ىلع أضف إىل أّن ابن تيمية حاول قياس عمل املتوّسلني بأويلاء ا

لوجود التشابه بني الك العملني، وٰهذا نابٌع وناجٌم عن املبىن  ؛عمل املرشكني
"قياس اتلمثيل" أو "قياس الغائب ىلع  ذه يف نظرّية املعرفة وهوخّت ااذّلي 

لني بأويلاء ه رأى بعض التشابه بني عمل املرشكني وعمل املتوسّ نّ إالشاهد". ف
وجامًعا بزعمه بني العملني وهو "اتلوسيط  أو وجد قدًرا مشرتاكً  ،اهلل

 الكت ألنّ »والواسطة بني اخلالق واملخلوق" أو حسب تعبري ابن تيمية: 
وقالوا ٰهؤالء  ،هم وال ينفعهمالطائفتني عبدوا من دون اهلل ما ال يرضّ 

                                                        

، شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة بن أيب بكر  ابن قيّم  اجلوزّية، حمّمد  (1)
 ، واتلعليل

 .146، ص 1ج 
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وهو اتلكفري  ،قام بإرساء حكِم أحدهما للخر ثمّ  ،(1)«شفعاؤنا عند اهلل
 ثّم ما يرتتّب عليه من القتل واملحاربة.  ،والرشك واحلرمة

ا الوسائط اذّلي يثبتها املرشكون فيجعلون املالئكة وأمّ »يقول ابن تيمية: 
اد األصنام املرشكني من عبّ  أنّ  ... ومعلومٌ وضالٌل  وٰهذا كفرٌ  ،معبودين

 ،مهم وتقيض هلم بعض حواجئهمهم فتلكّ وغريهم اكنت الشياطني تضلّ 
عون غري عنهم، وٰهكذا املرشكون يف زماننا اذّلين يدّ  بة  اغئ وختربهم بأمور  

 ،بني العملني وشاسعٌ  بينما هناك بوٌن بعيدٌ  .(2)«اهلل اكلشيوخ الغائبني واملوىت
إْذ ليس مطلق اخلضوع واتلذلّل لغري اهلل  ؛والقياس بينهما قياٌس مع الفارق

 -يوسف رشاًك  إْذ لو اكن كٰذلك لاكن عمل وادلي ؛وحرامٌ  رشكٌ  -تعاىل  -
بََويْهِ  َوَرَفعَ ﴿ القرآن يقول: ألنّ  -نعوذ باهلل تعاىل 

َ
وا الَْعْرِش  ىلَعَ  أ  هَلُ  وََخُرّ

ًدا والسجود هو اغية اتلذلّل واخلضوع، فهل يعّد ٰهذا اتلذلّل  ،(3)﴾ُسَجّ
 هل؟!  عبادةً  واخلضوع أمام يوسف 

 حرمة الخروج على الحاكم الجائر  -11

                                                        

 .106 - 101الرّد ىلع املنطقّيني، ص  بن عبد احلليم، أمحد ابن تيمية، (1)

 املصدر السابق. (2)

 .100سورة يوسف:  (3)
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ملرتتّبة ىلع إقصاء العقل والرتكزي ىلع احلّس وانلقل يه من مجلة اآلثار ا
ة هل أحرمة اخلروج ىلع احلاكم اجلائر الظالم، وبسط يد الظالم وإعطاء اجلر

 حَّت يرتكب من الظلم واجلور أكرث فأكرث!
والسمع والطاعة »(: ه 329إمام احلنابلة يف عرصه )ت  قال الرببهارّي 

 اخلالفة بإمجاع انلاس عليه ورضاهم ، ومن ويّل اهلل ويرىض ة فيما حيّب لألئمّ 
ا عليه إمامً  وال يرى أنّ  أن يبيت يللةً  به فهو أمري املؤمنني، ال حيّل ألحد   ا، برًّ
، وقد شّق ة املسلمني فهو خارجٌّ من أئمّ  اكن أو فاجًرا. ومن خرج ىلع إمام  

قتال السلطان  . وال حيّل ةٌ جاهليّ  عصا املسلمني، وخالف اآلثار، وميتته ميتةٌ 
اصرب، وإن ": أليب ذرٍّ   واخلروج عليه وإن جاروا، وٰذلك قول رسول اهلل

. وليس "اصربوا حَّت تلقون ىلع احلوض"وقوهل لألنصار:  ."اا حبشيًّ اكن عبدً 
 .(1)«فيه فساد ادلين وادلنيا ة قتال السلطان؛ فإنّ من السنّ 

إذ  ؛بني صدره وذيله حٌ واض م تناقٌض املتقدّ  ويالحظ يف الكم الرببهارّي 
وذيله  ،اهلل ويرىض ة فيما حيّب قّيد الكمه يف الصدر بالسمع والطاعة لألئمّ 

يف أّن ٰهذا  ريبوال ! ة قتال السلطان واخلروج عليه وإن جاروايّ بعدم حلّ 
اذّلي ألّف  يف الرتاث احلدييثّ  متجّذرٌ م اجلائرين والصمت أمام احلاّك  اذلّل 

وإخضاع انلاس  ،تلربير جرائمهملك وذٰ  ؛ة الظلمةميّ أ حتت راعية حاّكم بن

                                                        

 .28، ص 1ج رشح السّنة، ، الرببهارّي، احلسن بن عيلٍّ  (1)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 498

ي للظاملني والغاشمني، قد ورد يف وذبح روح اجلهاد واتلصدّ  ،ألوامرهم
 ،يتال يهتدون بهداي وال يستّنون بسنّ  ةٌ يكون بعدي أئمّ » صحيح مسلم:

. قال: )حذيفة( قلوبهم قلوب الشياطني يف جثمان إنس   وسيقوم فيهم رجاٌل 
ع يا رسول اهلل إن أدركت ٰذلك؟ قال: تسمع وتطيع لألمري قلت كيف أصن

 .(1)«فاسمع وأطع ،وإن رضب ظهرك وأخذ مالك
حول منع اخلروج ىلع السلطان  ة املعارص ابن باز  ابيّ وقد أفَت مفيت الوهّ 

جتب بيعته  هل، فهو إمامٌ  من غلَب فتوىّل احلكم واستتّب  إنّ »اجلائر فقال: 
 رواها يتمعصيته. قال اإلمام أمحد يف العقيدة الّ وطاعته، وحترم منازعته و

بالسيف  -يعن الوالة  -ار: ومن غلب عليهم العّط  عنه عبدوس بن مالك  
يؤمن باهلل وايلوم   أمري املؤمنني، فال حيّل ألحد  ، وسيّم حَّت صار خليفةً 

ا اكن أو فاجًرا. واحتجّ اآل ا ثبت اإلمام أمحد بم خر أن يبيت وال يراه إماًما، برًّ
 .(2)« وراء من غلبوأصيّل »... ه قال: عن ابن عمر أنّ 

ة اليّت حتّرض ليات القرآنيّ لتماًما  ة مغايرةٌ ٰهذه الفكرة اخلطرية للسلفيّ 
ة   املؤمنني ىلع األمر باملعروف وانليه عن املنكر كقوهل تعاىل: مَّ

ُ
﴿ُكنْتُْم َخرْيَ أ

                                                        

، ج انليسابورّي، مسلم بن احلّجاج،  (1) ، كتاب اإلمارة، باب 1475ص ، 3صحيح مسلم 
 .1847 وجوب مالزمة مجاعة املسلمني، احلديث

 .3، ص 1نبذٌة مفيدةٌ عن حقوق الوالة، ج  ،عبد اهللعبد العزيز بن  ابن باز ، (2)
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ُمُروَن بِالَْمْعرُ 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
 ،(1)﴾وِف َوَتنَْهْوَن َعِن الُْمنَْكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاهللِ أ

 . (2)﴾ونَ مُ لَ  ُتظْ اَل وَ  ونَ مُ لِ  َتظْ وكقوهل تعاىل: ﴿اَل 
أخرى: هل العقل السليم والفطرة السليمة حيكمان بإطاعة  من ناحية  

ّك من الّك، ف احلاكم اجلائر الظالم مهما بلغ من الظلم واجلور والفساد؟!
عقل والفطرة السليمة يعرتف بعدم الرىض والرضوخ للحاكم اجلائر يمتلك ال
 الفاسق.

                                                        

 .110سورة آل عمران:  (1)

 .279سورة ابلقرة:  (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 500

 

 هاملبحث الثاني: آثار إقصاء العقل وتداعيات

ّن إقصاء العقل وحتقري شأنه وتزنيل دوره إىل قياس اتلمثيل وإىل درجة إ
 ّك دت يف قد تبلورت وجتسّ  ةً سلبيّ  احلّس واخليال يستلزم آثاًرا وتداعيات  

ة، وحريٌّ بنا أن نستعرض ٰهذه قول املعرفّية خصوًصا يف املعرفة ادلينيّ احل
 اتلداعيات واللوازم املرتتّبة عليه:

 في إثبات واجب الوجود قصور العقل البرهانّي -1

ة يف من أهّم اآلثار واتلداعيات لطرد العقل وإقصائه عن املعرفة ادلينيّ 
ات وجود اهلل تعاىل، حيث الفكر السلّف هو قصور العقل وعجزه عن إثب

ونها ة اليّت يسمّ ة القياسيّ رون من األدلّ يرى ابن تيمية أن ما يذكره املفكّ 
 ،ال يدل يشٌء منها ىلع عينه -سبحانه وتعاىل  -براهني ىلع إثبات الصانع 

 ال يمنع تصّوره من وقوع الرشكة فيه: لّكٍّ  مطلق   ىلع أمر   ما يدّل وإنّ 
 ،أو ممكن   هل من حمِدث   فال بدّ  حمَدث   ولّك  ٌث دَ ا إذا قلنا ٰهذا حمفإنّ »

 أو واجب   مطلق   إنما يدل ٰهذا ىلع حمِدث   ؛هل من واجب   واملمكن ال بدّ 
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ما ٰهذا إنّ  فّك  ،وغري ٰذلك يشء   بكّل  اعلمٌ  أزيلٌّ  ه قديمٌ  بأنّ ولو عنّي  ،مطلق  
 ،الرشكة فيهال يمنع تصّوره من وقوع  لّكٍّ  مطلق   فيه القياس ىلع أمر   يدّل 
 ألنّ  ؛وهم معرتفون بٰهذا ،آخر جيعله اهلل يف القلوب ما يعلم عينه بعلم  وإنّ 

من  ال بدّ  لكّّيةٌ  مات فيها قضّيةٌ واملقدّ  ،ماتانلتيجة ال تكون أبلغ من املقدّ 
، وٰهذا خبالف ما يذكره اهلل يف كتابه من ىلع معنّي   ال يدّل  واللّكّ  ،ٰذلك

رِْض َواْخِتالِف اللَّيِْل اآليات كقوهل تعاىل: ﴿إِ 
َ
َماَواِت َواأل نَّ يِف َخلِْق السَّ

وقوهل: ﴿ِإنَّ يِف ٰذلك آليات  ِلَقْوم   ،َوانلََّهاِر﴾ إىل قوهل: ﴿ِلَقْوم  َيْعِقلُوَن﴾
ُروَن﴾ (1)َيْعِقلُوَن﴾  اكلشمس ىلع املعنّي  ه يدّل نّ إوغري ٰذلك ف ،﴿ِلَقْوم  َيتََفكَّ

ال تعاىل: ﴿وََجَعلْنَا اللَّيَْل َوانلََّهاَر آَيتَنْيِ َفَمَحْونَا آيََة وق ،اليّت يه آية انلهار
ًة تِلَبْتَُغوا﴾  نّ إف ،من القياس وادليلل أتمّ  ،(2)اللَّيِْل وََجَعلَْنا آيََة انلََّهاِر ُمبْرِصَ

بانلجم وغريه من الكواكب ىلع  كما يستدّل  ىلع معنّي   ادليلل قد يكون بمعنّي  
بينه  مشرتك   ال ىلع قدر   ،ىلع نفس اخلالق سبحانه يات تدّل فاآل ،الكعبة

فيلزم من وجوده وجود عني  ،إيله نفسه ما سواه مفتقرٌ  ّك  نّ إف ،وبني غريه
 .(3)«اخلالق نفسه

                                                        

 .164سورة ابلقرة:  (1)

 .12سورة اإلرساء:  (2)

 .345و 344الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم،ابن تيمية، (3)
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ا ات ليس موقوفً إثبات العلم بالصانع وانلبوّ  كٰذلك يعتقد ابن تيمية بأنّ 
 ،ال رشكة فيه معنّي   ىلع يشء   ةبل يعلم باآليات ادلالّ  ،من األقيسة ىلع يشء  

وما حيصل منها بالقياس  ،اذّلي ال يفتقر إىل نظر   وحيصل بالعلم الرضورّي 
ال حيصل به العلم  لّكٌّ  فهو أمرٌ  ،فهو بمزنلة ما حيصل بقياس اتلمثيل الشمويلّ 

 .(1)آخر إيله  بانضمام علم  وما خيتص به الرسول إاّل  به الرّب  بما خيتّص 

ٌالنقدٌ

 وجود اهلل ىلع حظ ىلع الكم ابن تيمية حول الرباهني العقلّية قد يال
 يه:  ال يمتنع وقوع الرشكة فيه، عّدة مالحظات  وأنّه أمٌر لّكّ 

ليس جمّرد الصور اذلهنّية مع  ةالفلسفيّ  احيةاملفاهيم من انل نّ أ: أّواًل 
هلّٰية ، بل املراد من املفاهيم يف احلكمة اإلغّض انلظر عن الواقع اخلارجّ 

عن الواقع  الصور اذلهنّية بما يه حاكيةٌ  وهّلني من الفالسفة هأوعند املت
هلا، فاحلاكية واملرآتّية والاكشفّية عن الواقع ذايتٌّ هلا. فال  وبما يه مرآةٌ  العينّ 

يستخدم احلكيم اإلليّٰه مفهوًما رصفًا ال حييك عن الواقع، بل املفاهيم هلا 
 للواقع، ، فاملفهوم عنوانٌ وليست هلا موضوعّيةٌ  خلارجّ الطريقّية إىل الواقع ا

 احلكماء يف الكم ابن تيمية هو أنّه زعم أنّ  إإاّل أّن منشأ املغالطة واخلط
ني يُثبتون وجود الواجب اعتماًدا ىلع املفهوم املحض اذّلي ال حييك عن هلٰيّ واإل

                                                        

 .356ابق، ص املصدر الس (1)
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 املفاهيم ومن الفالسفة يعتمدون ىلعف ،خاطئٌ  ، وٰهذا تصّورٌ الواقع العينّ 
 عن الواقع.      مجلتها مفهوم "واجب الوجود" بما هو حاك  

أوصافه  ّك يثبت مفهوم واجب الوجود مع  ليٰهّ ّن احلكيم اإلأثانًيا: 
ويسلُب عنه مجيع انلقائص واجلهات  ،مطلق   ة واجلمايّلة بنحو  الكمايلّ 

ىلع ضوء الربهان  حبيث ال يشوبه الفقر واحلاجة واإلماكن، ثمّ  ،اإلماكنّية
وأّن ٰهذا الوجود الغّن باذلات  ،يُثبت وحدانّية الواجب تعاىل القطعّ  العقيلّ 

 يستلزم تّسب الفقر واحلاجة إىل وإاّل  ،جيب أن يكون وحيًدا فريًدا متعّينًا
وجوده، وٰهذا الربهان ىلع تفّرد الواجب ووحدانيّته يثبت نف وقوع الرشكة 

العقيّل ملفهوم واجب الوجود وأوصافه وإقامة  فيه، فعن طريق اتلحليل
 -تعاىل  -الواجب  ننف وقوع الرشكة فيه، وبعد إثبات أنّ  الربهان القطعّ 

أىلع وأكمل، كٰذلك  ة بنحو  األوصاف الكمايلّ  كّل جيب أن يكون مّتصًفا ب
 -أعن "واجب الوجود"  -ينطبق ٰهذا املفهوم اللّكّ  ،ثبوت وحدانيّته وتفّرده

وهو اذّلي داع األنبياء انلاَس  ،وهو اهلل تبارك تعاىل واحد   قائيًّا ىلع مصداق  تل
 وعّرفه القرآن الكريم بأنّه إهٰل اخللق أمجعني. ،إيلها

ىلع  يف كتابه الكريم يدّل  -تعاىل  -يع ابن تيمية أن ما يذكره اهلل ثاثلًا: يدّ 
قد غفل عن  هاعه، ولٰكنّ إلثبات مدّ  نة اجلزئّية ويستشهد بآيات  األمور املعيَّ 

 مثل قوهل تعاىل: اعّمة   لكّّية   ىلع أمور   دّل الكريم تأخرى يف القرآن  آيات  
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فََل  فَلََمّا﴿
َ
ِحُبّ  اَل  َقاَل  أ

ُ
فاجلمع املحّّل باأللف والالم يدّل ىلع  (1)﴾اآْلفِِلنيَ  أ

: . والعموم  ُذو َربَِّك  وَْجهُ  َوَيبىَْقٰ   َفان   َعلَيَْها َمنْ  ُكُّ ﴿كذا قوهل عّز من قائل 
ْكَرامِ  اجْلاََللِ  فان  ويبىق وجه رّبك، بل  بعينهفالنًا  يقل إنّ  مفل ،(2)﴾َواإْلِ
 ةُ قَ ائِ ذَ  س  فْ نَ  ﴿ُكُّ كذا احلال يف قوهل: حنو املوجبة اللكّّية. وىلع  تكلّم

 ْ  ، و﴿فَ (3)﴾ِت وْ مَ ال
َ
 ىلَعَ  ُل مَ عْ  يَ ُكٌّ  ْل و﴿قُ  ،(4)﴾ء  يَشْ  ُكِّ  اَت بَ نَ  هِ ا بِ نَ جْ رَ خْ أ

القضايا من  ستعمل فيها كثريٌ اة وغريها قد فٰهذه اآليات القرآنيّ  ؛(5)﴾هِ تِ الِكَ شَ 
 وٰهذا يناقض الكَم ابن تيمية. ،اللكّّية

ّن املعرفة العينية اجلزئّية باهلل تعاىل ال حتصل اال عن طريق العلم أرابًعا: 
﴿ِإنَّ يِف َخلِْق  اركة:احلضورّي والشهود ابلاطّن، حَّت يف ٰهذه اآلية املب

رِْض َواْخِتالِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر﴾
َ
َماَواِت َواأل اغية ما تدّل عليه اآلية  (6)السَّ
ألن َمن عرف  ؛ما ُخلق يف السماوات واألرض هل خالٌق وعّلةٌ  املباركة يه أنّ 

                                                        

 .76سورة األنعام:  (1)

 .27و  26ن: سورة الرمحٰ  (2)

 .185سورة آل عمران:  (3)

 .99سورة األنعام:  (4)

 .84سورة اإلرساء:  (5)

 .164سورة ابلقرة:  (6)
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رفة ، وٰهذا مقتَض املعةٌ اعمّ  عن طريق املفاهيم فمعرفته لكّّيةٌ  -تعاىل  -اهلل 
 عن طريق اّل إنة املعيَّ  ة، إذن ال يمكن معرفة اهلل ة املفهوميّ احلصويلّ 

  بانضمام علم  إاّل »ة، وٰهذا هو اذّلي قاهل ابن تيمية: ة احلضوريّ املعرفة الشهوديّ 
عن طريق انلقل والكتاب  -تعاىل  -ا معرفة وجود اهلل ، وأمّ «آخر إيله

 ستلزم ادلور ابلاطل. ت فيه، ةوالسنّ 

ة على الطريقة العقلّية تقديم الطريقة اإليمانّي -2

 ة والذوقّي

 مركزّية اإليمان وحمورّيته وتقديم ة يف الفكر املسييحّ من الراكئز األساسيّ 
 .(1)«أنا أؤمن حَّت أفهم»قّديس آجوستني: ال قولي .اإليمان ىلع العقل

، فبشك  جيلٍّ وو نرى معالم ٰهذه الفكرة يف العالم اإلسالمّ وحنن  قد اضح 
 لىّق يمكن أن يقال: قد ت»: ييف الفكر العقدّي السلّف، يقول آربر تجتسدّ 

وهو: جيب أن ال  الكَم سنت آنسلم بكّل رسور   كثرٌي من أتباع أمحد بن حنبل  
 .(2)«للناس اإلهلّٰيةَ  يعرقل اجلدُل واالحتجاُج السعادةَ 

أقدم وأرجح ىلع   االيمان بما أخرب به انلبّ  ولٰهذا يعتقد ابن تيمية أنّ 

                                                        

 ]املصدر باللغة الفارسّية[ .188و 128آرماند .أ. مائورر، آجوستني، ص  (1)

 ]املصدر باللغة الفارسّية[ .7تفكران اسالىم، ص ج، عقل و وىح از نظر م آربرى، آ. (2)
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ذا صّدق ما أخرب به الرسول العقلّياِت إ، فمطلق   ات بشك  العقلّيات واذلوقيّ 
 أخرى ينبيغ لّك  . وبعبارة  اكذبةٌ  فيه اّل إو ،وحّقةٌ  والشهوداِت فيه صحيحةٌ 

ثّم  ،ويتقدله يف بداية األمر ،أن يفرتض اإليمان باهلل وبرسوهل مسبًقا إنسان  
 :تيمية يقول ابن يمان به، وألجل تثبيت ٰهذه الفكرةيربهن هل بعد اإل

أصل اإليمان باهلل والرسول إن لم يصحب انلاظر، واملريد،  فإنّ »
 خس خسانًا مبيًنا، وحاجته إيله كحاجة ، وإاّل مقام   والطالب، يف ّك 

م ابلدن إىل الغذاء، أو احلياة إىل الروح. فاإلنسان بدون احلياة والغذاء ال يتقوّ 
م. كٰذلك اإلنسان بدون اإليمان باهلل ًدا، وال يمكنه أن يَعلم، وال أن يُعلّ أب

ورسوهل ال يمكنه أن ينال معرفة اهلل، وال اهلداية إيله، وبدون اهتدائه إىل 
ه ال يكون إال شقيًا معذبًا، وهو حال الاكفرين باهلل ورسوهل، ومع اإليمان ربّ 

وهو ثبوت  -يف ديلل وبرهان  باهلل ورسوهل إذا نظر واستدل، اكن نظره
وإذا جترد وتصىف، اكن معه من اإليمان ما يذوقه بٰذلك  -الربوبية، وانلبوة 

  .(1)«وجيده
ريب يف رضورة اإليمان باهلل ورسوهل ودوره احليوّي يف سعادة  وال شّك  ال

 الالكم هو: ىلع ما يبتن ٰهذا اإليمان؟ اإلنسان، ولٰكنّ 
 يمان باهلل ورسوهل يف بداية األمر ال يبتن ىلع أّي اإل فيعتقد ابن تيمية أنّ 

                                                        

 .67و 68، ص  2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ة واملاكشفات ، بل مجيع الرباهني العقليّ ة  ذوقيّ  ة  وال كشفيّ  عقلّية   معرفة  
يطرح إشاكل ادلور اذّلي  . ثمّ هلعتمد ىلع اإليمان باهلل ورسوتة ابلاطنيّ 

 ُم اإليمان باهلل ورسوهل ىلع العقل ويقول: يستلزمه تقدّ 
صحة اإليمان باهلل ورسوهل، حَّت يصري  فمن أين هل ابتداءً فإن قلت: »

ما ٰذلك أصاًل يبن عليه، وينتقل معه إىل ما بعده؟ فأهل القياس والوجد إنّ 
 ما ال يتمّ  تعبوا اتلعب الطويل يف تقرير ٰهذا األصل يف نفوسهم، ورأوا أنّ 

لزم ادلور، فسّموا  ىلع ٰذلك، وإاّل  مةٌ  به فمعرفته متقدّ معرفة اهلل ورسوهل إاّل 
 .(1)« بالقياس العقيّل املنطيقّ ، والعقلّيات ال تنال إاّل ات  تلك عقليّ 

وقد أجاب ابن تيمية ىلع إشاكل ادلور بوجوه: أحدها: املعارضة باملثل: 
 أنّ  ابتداءً  علمفإن سالك سبيل انلظر القيايس، أو اإلرادة اذلوقية، من أين 

د  جمرّ إاّل  ليس معه ابتداءً ف ،؟ومعرفةً ل هل علًما سلوك ٰهذا الطريق حيّص 
يقع يف قلبه سلوك ٰهذا  ه سلك ٰهذا الطريق فوصل، أو خاطرٌ بأنّ  إخبار خمرب  
بال  ًيا أو غري ٰذلك، أو سلواًك ابتداءً ا جموًزا للوصول أو متحرّ الطريق، إمّ 

يها للسالك ف بدّ  العلوم ال ، بل ّك ا بالعلم اإلليٰهّ ، وليس ٰذلك خمتصًّ انتهاء  
 إىل أن تتربهن فيما بعد، إذ لو اكن ّك  مسلّمةً يأخذها  من مصادرات   ابتداءً 

حني يطلبه قد نال ٰذلك العلم، لم يكن طابًلا هل، والطريق اذّلي  طالب علم  

                                                        

 .69، ص 2ج  املصدر السابق، (1)
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ل األوائل، وديلل الالكم يف أوّ  ها تفيض به إىل العلم، لٰكنّ يسلكها قد يعلم أنّ 
لم  مفض   ه ديلٌل ن حني ينظر فيه يعلم أنّ ه لو اكاألدلة، وأصل األصول، فإنّ 

ادليلل إن لم يستلزم املدلول لم  يمكن ٰذلك حَّت يعلم ارتباطه باملدلول، فإنّ 
ىلع العلم بامللزوم والالزم، فال يعلم  يكن ديلاًل. والعلم باالستلزام موقوٌف 

 ه ملزومٌ أنّ  ، ويعلم، حَّت يعلم ثبوت املدلول املعنّي ىلع املدلول املعنّي  ه ديلٌل أنّ 
ما يفيده اتلذكري هل، وإذا علم ٰذلك استغىن عن االستدالل به ىلع ثبوته، وإنّ 

ه كثرًيا ما يعرف اإلنسان ما يقع االشتباه هنا؛ ألنّ به، ال ابتداء العلم به، وإنّ 
ا يطلب الطريق إىل معرفة صفاته، ومشاهدة ذاته، إمّ  ، ثمّ ثبوت يشء  

إىل ٰذلك املطلوب؛  ها موصلةٌ ريًقا يعلم أنّ ا بالقلب، فيسلك ط، وإمّ باحلّس 
ذٰللك املطلوب اذّلي علم ثبوته قبل  تلك الطريق مستلزمٌ  ه قد علم أنّ ألنّ 

إىل الكعبة، اذّلي قد علم وجودها، فيسلك  ٰذلك، كمن طلب أن حيجّ 
 ها تفيض إىل الكعبة، إلخبار انلاس هل بٰذلك، أو يستدّل الطريق اذّلي يعلم أنّ 

ها بتلك الطريق، فسلوكه للطريق بنفسه بعد علمه أنّ  ه اعرٌف أنّ بمن يعلم 
 مزنلة   يهديه يف ّك  يت  طريق املقصود بإخبار الواصلني، أو سلوكه بديلل خرّ 

 .وديلٌل  ٰهذا طريٌق   بعد العلم بثبوت املطلوب، وثبوت أنّ ال يكون إاّل 
يله، قد وٰهكذا حال الطابلني ملعرفة اهلل، واملريدين هل، والسائرين إ

اًل وهم يطلبون معرفة صفاته، أو مشاهدة قلوبهم هل يف عرفوا وجوده أوّ 
ادلنيا، فيسلكون الطريق املوصلة إىل ٰذلك باإليمان والقرآن، فاإليمان: 

فقون ىلع هم متّ نظري سلوك الرجل الطريق اذّلي وصفها هل السالكون، فإنّ 
 باع ادليلل مزنلةً ري اتّ ٰذلك. والقرآن: تصديق الرسل فيما خترب به، وهو نظ
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 يف طريق اهلل منهما. بدّ  ، والمزنلةً 
يفيض  اذّلي طريقالك وسلفاًل، ا اليشء اذّلي لم يعلم العقل ثبوته أوّ وأمّ 

 ،بطريق اتلقليد واملصادرة كسائر مبادئ العلوميكون ابتداًء إىل العلم به 
يف األّول يف سلوكه فإذا اكن ال بّد يف الطريقة القياسّية والعملّية من تقليد 

فيما لم يعلم أنّه طريٌق، وأنّه مفض  إىل املطلوب، أو أن املطلوب موجوٌد، 
فالطريقة اإليمانّية إذا فرض أنّها كٰذلك لم يقدح ٰذلك فيها، بل تكون يه 

بل ال طريق إاّل يه أو ما يفيض إيلها أو يقرتن بها، فيه  أحّق، لوجوه  كثرية .
، بل حيصل املطلوب رشٌط قطًعا يف درك امل طلوب، وما سواها ليس برشط 

دونه، وقد يرّض حبصول املطلوب فال حيصل، أو حيصل نقيضه وهو الشقاء 
األعظم ىلع اتلقديرين، فتلك الطريق مفضيٌة قطًعا وال فساد فيها، وما 
سواها يعرتيه الفساد كثرًيا، وهو ال يوصل وحده، بل ال بّد من الطريقة 

 .(1)اإليمانّية
لوجه اثلاين يف اجلواب: أّن الطريقة القياسّية والرياضّية، إذا سلكها ا

علم حينئذ  أنّه سلك طريًقا  -إن أفضت  -الرجل وأفضت به إىل املعرفة 
صحيًحا وأّن مطلوبه قد حصل، وأّما قبل ٰذلك فهو ال يعرف، فأدىن أحوال 

خذ اإليمان باهلل أن تكون كٰذلك، فإنّه إذا أ -وال دناءة فيها  -اإليمانّية 

                                                        

 .69، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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سع  مطلوبه  ورسله مسلًّما، ونظر يف موجبه وعمل بمقتضاه، حصل هل بأدىن
من معرفة اهلل، وأّن الطريق اليّت سلكها صحيحٌة، فإّن نفس تصديق 
الرسول فيما أخرب به عن رّبه وطاعته يقّرر عنده علًما يقينيًّا بصّحة ٰذلك 

 .(1)أبلغ بكثري  مّما ذكر أّواًل 
ّكزنا ىلع ما ذكره ابن تيمية يف ٰهذه العبارة لوجدنا فيها الكثري من ولو ر

 املغالطات واألخطاء نذكر منها بشك  خمترص  ما ييل:
 -تعاىل  -فقد أقام ابن تيمية ادليلَل العقيّل ىلع تقديم اإليمان باهلل  -1

 ىلع ادليلل العقيّل، وليس ٰهذا إاّل رضب العقل بسيف العقل، وٰهذا إن دّل 
ىلع يشء  فهو يدّل ىلع تقديم العقل رتبًة ىلع انلقل؛ ألّن العقل هو اذّلي 

 يُثبت حّجّية انلقل.
ينبيغ نلا أن حنلّل مفهوم "اإليمان"، وهل يمكن حتقق اإليمان من  -2

؟! الّك. بل إّن من أهّم الراكئز األساسّية واملكّونات األصلّية  دون معرفة  وعلم 
واملعرفة، فكيف يمكن أن يؤمن اإلنسان بيشء  ويعقد هلوّية اإليمان العلم 

قلبه عليه بدون أن يعقله ويفهمه ويعرفه؟! فكيف يقول ابن تيمية بتقديم 
اإليمان ىلع املعرفة العقلّية؟! وبعبارة  أخرى أّن اإليمان من باب عقد القلب 
، وال يمكن ٰهذا العقد إاّل بعد نف اخلالف واحتمال انلقيض،  ىلع يشء 

                                                        

 .71ص  املصدر السابق، (1)
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ٰهذا هو ايلقني املطلوب يف االعتقادات واإليمان باهلل تعاىل، فال يتحّقق و
اإلنسان بدون »إيماٌن إاّل باملعرفة وايلقني، بناًء ىلع ٰذلك فإّن قول ابن تيمية: 

يستلزم « اإليمان باهلل ورسوهل ال يمكنه أن ينال معرفة اهلل، وال اهلداية إيله
من املعرفة وايلقني، بل املعرفة وايلقني من  ادلور؛ ألّن اإليمان يتضّمن نواًع 

أقدم من اإليمان باهلل؛ ألّن  -تعاىل  -أهّم راكئز اإليمان، وأّن معرفة اهلل 
اجلزء واملقّوم أقدم من املرّكب رتبًة، فكأّن ابن تيمية يقول: بدون معرفة اهلل 

إاّل  -تعاىل  -ال يمكن أن ينال معرفة اهلل! أو إّن اإلنسان ال ينال معرفة اهلل 
 بمعرفة اهلل! وٰهذا يعّد من ادلور ابلاطل.

ّك العلوم ال بّد للسالك فيها »وأّما بالنسبة إىل االّداعء العاّم املتقّدم:  -3
فيالحظ عليه « إىل أن تتربهن فيما بعد مسلّمةً ابتداًء من مصادرات  يأخذها 

 عّدة أمور : 
وم ال بّد للسالك فيها ابتداًء من ّك العل»أّواًل: إّن نفس ٰهذه القضّية: 

جيب أن تُأخذ مصادرًة « إىل أن تتربهن فيما بعد مسلّمةً مصادرات  يأخذها 
ومسلّمًة حسب مفادها، فما هو مبدأ مصادرة ٰهذه القضّية اللكّّية؟! وامللفت 
للنظر أّن ابن تيمية لم يأخذ ٰهذه القضّية ىلع حنو مصادرة ، بل اعتمد ىلع 

 قيّل يف تبيينها، وٰهذا يناقض ٰذلك االّداعء العاّم.الربهان الع
ثانًيا: ال بّد أن نعرف ما هو املراد من لفظ "املصادرات"؟ فإذا اكن املقصود 
منها هو أّن العلوم يعتمد بعضها ىلع قضايا ابلعض اكملفروضات واألصول 

 ّققه.املوضوعة أو األصول املتعارفة فٰهذا أمٌر صحيٌح وال شّك يف صّحته وحت
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وبعبارة  أخرى أّن ّك علم  مؤلٌّف من قضايا، وبعض ٰهذه القضايا يُعّد 
أصاًل موضوعيًّا، بمعىن أّن ٰذلك العلم يأخذ ٰهذا األصل املوضويّع مفروًضا 
مسبًقا تّم إثباته يف علم  آخر، ويستفيد من ٰهذا األصل يف إثبات مّدعياته، 

" من علم كما أّن علم الرياضّيات يأخذ تعريف العد د بأنّه "كمٌّ منفصٌل قارٌّ
الفلسفة ويعتمده أصاًل موضوعيًّا، أّما بعض ٰهذه األصول واملفروضات يُعّد 

 من ابلدهّيات اليّت ال حتتاج إىل اإلثبات، فَه أصوٌل متعارفٌة. 
وإذا اكن مراد ابن تيمية من املصادرات ٰهذه األصول املوضوعة أو 

املوضوعة حتتاج إىل اإلثبات وادليلل، ولو يف  املتعارفة فنقول: إّن األصول
، فـاألصول املتعارفة غنّيٌة عن  علم  آخر؛ فيه يف ذاتها ليست بمصادرات 
اتلعريف؛ ألنّها من ابلدهّيات، فليست يه مصادرات  مأخوذًة من الغري، 

ّك العلوم ال بّد للسالك فيها ابتداًء من مصادرات  يأخذها »فالقول إّن 
. " مسلّمةً   دعوى بال ديلل 

ولٰكن إذا اكن مقصود ابن تيمية من ٰهذه اجلملة املذكورة أّن اإلنسان 
يسلّم ببعض القضايا عن طريق اتلقليد، ويؤمن بها عشوائيًّا ومن غري ديلل  
، فٰهذا أمٌر خالٌف للعقل والفطرة، فهل يمكن أن نقول للاكفر اذّلي ال  ُمقنع 

بعض املصادرات كقبول أصل وجود اهلل يؤمن باهلل سبحانه: عليك بقبول 
ثّم بعد ٰذلك نقيم هل الرباهني العقلّية؟! الّك، إّن الاكفر وامللحد ال يسلّم بٰهذه 
املصادرات يف اخلطوة األوىل، بل يطلب منا ادليلل العقيّل القويم ىلع وجود 

 اهلل تعاىل، وٰهذا خالف ما اّداعه ابن تيمية.
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 العلوم ال بّد للسالك فيها ابتداًء من مصادرات  ّك »ثاثلًا: قول ابن تيمية: 
يستلزم أن يأخذ املسييّح وايلهودّي « إىل أن تتربهن فيما بعد مسلّمةً يأخذها 

وابلوذّي والسييّخ بمصادرات  يف أديانهم، ثّم يربهنون ىلع عقائدهم يف ما 
 بعد! فهل يلزتم ابن تيمية بٰهذا اتلايل الفاسد املرتتّب ىلع الكمه؟!

رابًعا: أّن بعض العلماء لم يسلّموا باملصادرات يف ابلداية، بل جعلوا مبدأ 
، ثّم  التشكيك يف العلوم واملعارف أساس انطالقتهم، وهدموا معه ّك يشء 

 .  أخذوا بتشييد تلك العلوم واملعارف من جديد  ىلع أساس  متني  ومتقن 
ا اللكّّية، ويعتربها خامًسا: قد تقدم سابًقا أّن ابن تيمية يرفض القضاي

مقّدرات  ذهنّيًة، ولٰكّنه هنا من حيث ال يشعر يعتمد ىلع القضّية اللكّّية 
مسلّمًة"، ّك العلوم ال بّد للسالك فيها ابتداًء من مصادرات  يأخذها »ويه: 

 وٰهذا تناقٌض واضٌح.
، بل  سادًسا: أّن هناك علوًما وقضايا ال حتتاج إىل مصادرات  ومفروضات 

بيّنٌة بذاتها كقضّية امتناع اجتماع انلقيضني وارتفاعهما، وٰهذه القضّية يه 
تُعّد أّم القضايا وأوىل األوائل يف املعارف البرشّية، ويه غنّيٌة عن 

ّك العلوم ال »املصادرات، وٰهذا نقيض االّداعء العاّم اذّلي ذكره ابن تيمية: 
إىل أن تتربهن فيما  سّلمةً مبّد للسالك فيها ابتداًء من مصادرات  يأخذها 

 «.بعد
خلط ابن تيمية بني العلم اإلمجايّل والعلم اتلفصييّل، فالطالب  -4

لكشف املجهول هل علٌم إمجايلٌّ باملجهول من بعض اجلهات، ولٰكن ليس 



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 514

عنده علٌم تفصييلٌّ به من ّك اجلهات، فهو من حيث يعلم املطلوب علًما 
ستلزم حتصيل احلاصل، ولٰكّنه يبحث عن إمجايلًّا ال يبحث عنه، وإاّل ي

املجهول من حيث هو جمهوٌل، ويريد أن حيصل ىلع العلم اتلفصييّل 
باملوضوع، فٰهذا االستدالل اذّلي ذكره ابن تيمية ناجٌم عن عدم تميزيه بني 

 العلم اإلمجايّل والعلم اتلفصييّل باليشء.
و ج"، انلتيجة: "ّك وبعبارة أخرى: عندما نقول: "ّك أ هو ب" و"ّك ب ه

أ هو ج" فإّن ٰهذه انلتيجة يف احلقيقة مندجمٌة ومطويٌة يف كربى القياس، وهو 
، ولٰكن إذا شلّكنا  "ّك ب هو ج". وعلمنا بٰهذا الكربى اللكّّية علٌم إمجايلٌّ
، وعدم اتلميزي بني  قياًسا حيتوى ىلع مقّدمتني نعرف انلتيجة بنحو  تفصييلٍّ

 ايّلة واتلفصيلّية هو منشأ املغالطة يف الكم ابن تيمية.  املعرفة اإلمج
وقد نقل اخلواجة نصري ادلين الطويّس اإلشاكل أعاله عن فخر ادلين 

 الرازّي يف كتاب )نقد املحّصل(، ثّم أجاب عنه بما ييل:
وٰهذا الالكم مغالطٌة رصحيٌة، فإّن املطلوب ليس هو أحد الوجهني »

اذّلي هل وجهان، وٰذلك اليشء ليس بمشعور  به  املتغايرين، بل هو اليشء
مطلًقا، وليس غري مشعور  به مطلًقا، بل هو قسٌم ثالٌث، كما يرّصح به 

 .(1)«الرازّي: إّن املعلوم ىلع سبيل اإلمجال معلوٌم من وجه  وجمهوٌل من وجه  

                                                        

 .7تلخيص املحّصل املعروف بنقد املحّصل، ص  ،ينالطويّس،اخلواجة نصري ادل (1)
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 حّجّية العقل في إطار الوحي والسّنة -3

إن  -نظرّيًة اكنت أو عملّيًة  -ة يعتقد ابن تيمية أّن املعارف البرشيّ 
ُضّمت إىل الويح واإليمان بالرسول واتّباعه فيه مقبولٌة ومطلوبٌة وإاّل 

، فالعقل ومنتجاته حّجٌة ومعتربٌة يف إطار الويح وما (1)مرفوضٌة ومردودةٌ 
، فما دام العقل يميش يف ضوء الويح والكتاب والسّنة أخرب به الرسول 

  وموثوٌق به، وإاّل فهو مرضوٌب عرض اجلدار.فهو مقبوٌل ومطلوٌب 
سئل ابن تيمية: أيّما أفضل: العلم، أو العقل؟ فأجاب: إن أريد بالعلم »

اذّلي أنزهل اهلل تعاىل، وهو الكتاب، كما قال تعاىل:  -تعاىل  -علم اهلل 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن الِْعلِْم﴾ ل من عقل ، فٰهذا أفض(2)﴿َفَمْن َحاجَّ

اإلنسان؛ ألّن ٰهذا صفة اخلالق والعقل صفة املخلوق، وصفة اخلالق أفضل 
 .(3)«من صفة املخلوق

والعجيب أّن ابن تيمية يستدّل ىلع رجحان الويح ىلع العقل بديلل  عقيلٍّ 
 وهو القياس االقرتايّن من الشك األّول الفطرّي!

                                                        

 .77، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .61آل عمران: سورة  (2)

 .2، ص 152جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 516

)صغرى(، وصفة الويح والكتاب صفة اخلالق والعقل صفة املخلوق 
اخلالق أفضل من صفة املخلوق )كربى(، انلتيجة: الويح والكتاب أفضل 

 من العقل.
السؤال املهّم هو: أليس العقل صفة اخلالق؟ َمن منح العقل للعباد؟ وهل 
فاقد اليشء يعطيه؟! فالعقل أيًضا موهبٌة إهلّٰيٌة َمنَّ اهلل به ىلع عباده وقال يف 

يَن اَل َيْعِقلُوَن﴾كتابه: ﴿إِنَّ رَشَّ ادلَّ  ِ مُّ ابْلُْكُم اذلَّ ، وقال: (1)َوابِّ ِعنَد اهلِل الصُّ
يَن اَل َيْعِقلُوَن﴾ ِ  . (2)﴿َوجَيَْعُل الرِّْجَس ىلَعَ اذَلّ

باإلضافة إىل أّن ابن تيمية قد غفل عن أّن العقل هو اذّلي أثبت انلقل 
 -تعاىل  -ه من اهلل ودّل ىلع حّجّيته؛ ألّن إثبات حّجّية انلقل والويح وأنّ 

متوّقٌف ىلع العقل، فتضعيف العقل اذّلي هو املبىن للويح يستلزم تضعيف 
 الويح. 

ثّم إّن ابن تيمية يرّكز ىلع أّن طريقة األنبياء يه االعتماد ىلع قياس األوىل 
 -من كمال  ال نقص فيه فثبوته هلل  -تعاىل  -ما ثبت لغري اهلل »ويعّرفه بأّن: 

، ويقول إّن الرباهني القرآنّية يه من باب قياس (3)«ريق األوىلبط -تعاىل 

                                                        

 .22سورة األنفال:  (1)

 .100سورة يونس:  (2)

 .150و 351و 350، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج  عبد احلليم،أمحد بن  ابن تيمية، (3)
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يف االستدالل، ويقول إّن  األوىل، ولٰكن هنا ال يلزتم بطريقة األنبياء 
 العقل صفة املخلوق!

قد تنازع كثرٌي من انلاس يف مسّم العلم »ثّم يقول يف موضع  آخر: 
غريزة، وقد يراد به: علٌم والعقل، أيّهما أرشف؟ فإن العقل قد يراد به: ال

حيصل بالغريزة، وقد يراد به: عمٌل بالعلم. فإذا أريد به علٌم اكن أحدهما 
من جنس اآلخر، لٰكن قد يراد بالعلم: الالكم املأثور عن املعصوم. فإنّه قد 

َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن الِْعلِْم﴾ ، (1)ثبت أنّه علٌم؛ لقوهل: ﴿َفَمْن َحاجَّ
أمثاهل. ويراد بالعقل: الغريزة، فهنا يكون أحدهما غري اآلخر. وال ريب أّن و

مسّم العلم بٰهذا االعتبار أرشف من مسّم العقل، فإّن مسّم العلم هنا 
الكم اهلل تعاىل، والكم اهلل أرشف من الغريزة اليّت يشرتك فيها املسلم 

 .(2)«والاكفر
لم والاكفر، فٰهذا ال يقلّل من شأنه فحَّت لو اكن العقل مشرتاًك بني املس

وجيعله أمًرا هّيًنا وحقرًيا! ألنّه لو اكن ّك مشرتك  بني املسلم والاكفر أمًرا 
حقرًيا ووضيًعا، فيلزم من ٰذلك أن تكون الفطرة املشرتكة بني الاكفر واملسلم 
، بينما جند ابن تيمية يعتمد ىلع الفطرة أشّد  أيًضا حقريًة وغري رشيفة 

                                                        

 .61سورة آل عمران:  (1)

 .22و 21، ص 9درء تعارض العقل وانلقل، ج ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  (2)
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عتماد، ويبن كثرًيا من مّدعياته ىلع ٰهذه الفطرة املشرتكة بني مجيع بن اال
 آدم.

وقد استخدم ابن تيمية يف الكمه ٰهذا إلثبات مّداعه الشك األّول من 
الربهان العقيّل وهو: أّن مسّم العلم هنا الكم اهلل تعاىل )صغرى(، والكم اهلل 

يها املسلم والاكفر )كربى(، أرشف من الغريزة اليّت يشرتك ف -تعاىل  -
انلتيجة: أّن العلم هنا أرشف من الغريزة اليّت يشرتك فيها املسلم والاكفر. 

 وٰهذا هو رضب العقل بسيف العقل ومناقضة انلفس بانلفس. 

 رفض البرهان العقليّ  -4

من اآلثار السلبّية لرفض العقل وإقصائه دلى الفكر السلّف هو رفض 
بب اشتماهل ىلع املفاهيم اللكّّية. إذ يعتقد ابن تيمية أّن الربهان العقيّل بس

القضايا اللكّّية الربهانّية الّيت جيب القطع بكلّّيتها، واليّت يستعملها املنطقّيون 
يف قياسهم، ال تستعمل يف يشء  من األمور املوجودة املعّينة يف اخلارج، وإنّما 

، فال يمكنهم مع رفة األمور املوجودة املعّينة تُستعمل يف مقّدرات  ذهنّية 
. وبعبارة  أخرى فإّن القياس الربهايّن ال يفيد معرفة أمر  (1)بالقياس الربهاينّ 

موجود  بعينه، ولّك موجود  يف اخلارج فإنّما هو موجوٌد بعينه، فال يفيد معرفة 

                                                        

 .303و 302الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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ان يشء  من حقائق املوجودات، وإنّما يفيد أموًرا لكّّيًة مطلقًة مقّدرًة يف األذه
 .(1)ال حمّققًة يف األعيان

ًرا يف  وبٰذلك حياول ابن تيمية حتقري الربهان العقيّل بعّده أمًرا ذهنيًّا مقدَّ
األذهان، ويقول إذا اكن الربهان ال يفيد إاّل العلم باللكّّيات، واللكّّيات إنّما 

؛ لم  يُعلم تتحّقق يف األذهان ال يف األعيان، وليس يف اخلارج إاّل موجوٌد معنّيٌ
بالربهان يشٌء من املعّينات، فال يُعلم به موجوٌد أصاًل، بل إنّما يُعلم به أموٌر 
مقّدرٌة يف األذهان، وإذا اكن كمال انلفس اإلنسانّية أن تكون مضاهيًة للعالم 
املوجود، فليس الربهان العقيّل علًما تكمل به انلفس؛ إذ لم تعلم شيئًا من 

ة، وال صارت اعلًما معقواًل موازًيا للعالم املوجود، املوجودات العينّية اخلارجيّ 
بل صارت اعلًما ألمور  لكّّية  مقّدرة  ال يعلم بها يشٌء من العالم املوجود، وأّي 

 .(2)خري  يف ٰهذا فضاًل عن أن يكون كمااًل 
ُموُر اللْكّّية اذلهنّية لَيَْسْت يِهَ »ويقول ابن تيمية يف موضع آخر: 

ُ
َواأْل

ئَِق اخْلارجّية َواَل يِهَ أيًضا ِعلًْما بِاحْلََقائِِق اخْلارجّية إْذ ِلُكِّ َموُْجود  َحِقيَقٌة احْلََقا
ْمِر الُْمْشرَتَِك اَل 

َ
ُ بَِها َعْن َغرْيِهِ، ُهَو بَِها ُهَو، َوتِلَْك لَيَْسْت لكّّية فَالِْعلُْم بِاأْل َيتََمزيَّ

ْشَياِء يَُكوُن ِعلًْما بَِها فَاَل يَُكوُن يِف 
َ
ء  ِمْن اأْل الِْقيَاِس املنطيّق ِعلَْم حَتِْقيِق يَشْ

                                                        

 .345و 344املصدر السابق، ص  (1)

 .125و 124املصدر السابق، ص  (2)
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 .(1)«وَُهَو الَْمْطلُوُب 
ثّم إنّه يرى أّن القضايا انلبوّية ال حتتاج إىل القياس العقيّل املسّم 
بالربهان، وما يستفاد بالعقل من العلوم أيًضا ال حيتاج إىل القياس الربهايّن، 

قلّيات وال يف السمعّيات، فامتنع أن يقال: ال حيصل فال حيتاج إيله ال يف الع
 .(2)علٌم إاّل بالقياس الربهاينّ 

وامللفت للنظر أّن ابن تيمية قد استخدم يف الكمه ٰهذا القياَس الربهايّن 
 نلف القياس الربهايّن ورفضه فقال: 

 مقّدر  إّن القياس الربهاين أمٌر لكٌّ مقّدٌر يف اذلهن )صغرى(، ولّك أمر  لّكٍّ 
يف اذلهن ال يفيد معرفة املوجودات املعّينة يف اخلارج )كربى(. انلتيجة: أّن 

 القياس الربهاين ال يفيد معرفة املوجودات املعّينة يف اخلارج. 
وبكالمه ٰهذا فهو يناقض نفسه، ثّم إّن األمور اجلزئّية املعّينة املوجودة يف 

ابلاطنة، وال شّك أّن املحسوسات اخلارج ال تُدرك إاّل باحلواّس الظاهرة و
تتغرّي وتتبّدل دائًما، فال ثبات وال دوام للعلوم احلّسّية، وال يوجد حكٌم 
رضوريٌّ قطعٌّ حتيمٌّ يف القضايا املحسوسة. إضافًة إىل ٰذلك فإّن املحسوسات 
علوٌم جزئّيٌة حمصورٌة يف إطار املصداق املعنّي اجلزيّئ، فكيف يمكن 

                                                        

 .18، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .113الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ني اللكّّية والقواعد العاّمة يف العلوم واملعارف البرشّية؟! استخراج القوان
وبدون االعتماد ىلع الربهان هل يمكن احلصول ىلع القوانني العاّمة الشامة؟! 
الّك، فال حميص نلا من إثبات رضورة القضايا وحتمّيتها وكّّيتها من االستعانة 

 بالرباهني العقلّية.
رك إاّل العوارض واألوصاف اخلارجة عن كٰذلك فإّن احلواّس اخلمس ال تد

جوهر اليشء وذاته، فليس عندنا حسٌّ يدرك جوهَر اليشء، بل العقل هو 
 اذّلي يُدرك جوهر األشياء.

 تفضيل الكّل على الكّليّ  -5

يعتقد ابن تيمية بأّن تقسيم الّك إىل أجزائه أشهر وأعرف يف العقول من 
ٌع عن تركزيه ىلع احلّس ونف اللّكّ يف اخلارج. تقسيم اللّكّ إىل أفراده، وٰهذا ناب

فمن وجهة نظره هناك تقسيمان: تقسيم اللّكّ إىل جزئّياته وأفراده، وتقسيم 
الّك إىل أجزائه، والقسمة اثلانية يه املعروفة يف عرف العاّم كما يقول 
العلماء يف باب القسمة، ويذكرون قسمة املواريث واملغانم واألرض وغري 

﴾ٰذل نَّ الَْماَء قِْسَمٌة بَيْنَُهْم ُكُّ رِشْب  حُمْتَرَضٌ
َ
، (1)ك، ومنه قوهل تعاىل: ﴿َونَبِّئُْهْم أ

بَْواب  ِلُكِّ بَاب  ِمنُْهْم ُجزٌْء َمْقُسوٌم﴾
َ
. أّما (2)ومنه قوهل تعاىل: ﴿لََها َسبَْعُة أ

                                                        

 .28سورة القمر:  (1)

 .44سورة احلجر:  (2)
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، وهو تقسيم اللّكّ إىل جزئّياته فمثل قونلا احليوان ينقسم إىل ناطق  وأ عجيمٍّ
 قسمة اجلنس إىل أنواعه، وانلوع إىل أشخاصه. 

ولٰهذا اكن انلحاة إذا أرادوا أن يقّسموا ما يقّسمونه إىل اسم  وفعل  وحرف  
 ، خيتلف الكمهم، فكثرٌي منهم يقول الالكم ينقسم إىل اسم  وفعل  وحرف 

مٌة، وٰهذا هو اذّلي يذكره قدماء انلحاة. كما إذا قلت ٰهذه األرض مقسو
نَّ الَْماَء 

َ
فلفالن  ٰهذا اجلانب ولفالن  ٰهذا اجلانب كما قال تعاىل: ﴿َونَبِّئُْهْم أ

﴾، والالكم مرّكٌب من األسماء واألفعال  قِْسَمٌة بَيْنَُهْم ُكُّ رِشْب  حُمْتَرَضٌ
واحلروف كما يرتّكب ابليت من السقف واحليطان واألرض. وكما أن بدن 

ئه املتمزّية وأخالطه املمزتجة، فتقسيمه إىل اإلنسان مرّكٌب من أعضا
األعضاء واألخالط تقسيم كٍّ إىل أجزائه، ومثل ٰهذا يمتنع أن يصدق فيه 
اسم املقسوم ىلع األجزاء، فليس ّك واحد  من أعضائه بدنًا، وال كٌّ من 
أخالطه بدنًا، وال كٌّ من أجزاء السقف بيتًا، وكٰذلك الوجه إذا قيل ينقسم 

جبني  وأنف  وعني  وخدٍّ وغري ٰذلك، لم يكن ّك واحد  من ٰهذه األعضاء إىل 
وجًها، ونظائر ٰهذا كثرية. وأّما اللّكّ فإنّما يوجد يف اذلهن ال يف اخلارج فتبني 
أّن تقسيم األّولني أظهر من تقسيم اآلخرين... واملقصود هنا أّن اتلقسيم 

هما وأعرفهما يف العقول واللغات، نواعن: تقسيم الّك إىل أجزائه، وهو أشهر
واثلاين تقسيم اللّكّ إىل جزئّياته، وهو اتلقسيم اثلاين؛ ألّن اللكّّيات يه 
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 . (1)املعقوالت اثلانية
إذن يؤّكد الفكر السلّف ىلع أّن تقسيم الّك إىل أجزائه تقسيٌم حقييقٌّ 

، وهو ما تنقسم إيله األشياء يف اخلارج، أّما تقسيم اللّكّ إىل أفراده فهو  وواقعٌّ
تقسيٌم ذهنٌّ ال حّظ هل من اثلبوت والواقعّية، ونسبة موضوع الفلسفة إىل 

 املوجودات اخلارجّية يه نسبة اللّكّ إىل أفراده ال نسبة الّك إىل أجزائه. 
واملدهش من الكم ابن تيمية أنّه يف موضع  يرفض اللكّّيات، ويف موضع 

 جودها، يقول:آخر يعرتف بها ويسلّم بو
ال بّد أن يكون مع اإلنسان أصوٌل لكّّيٌة ترّد إيلها اجلزئّيات؛ يلتلكم بعلم  »

، ثّم يعرف اجلزئّيات كيف وقعت؟ وإاّل فيبىق يف كذب  وجهل  يف  وعدل 
 .(2)«اجلزئّيات وجهل  وظلم  يف اللكّّيات، فيتودّل فساٌد عظيمٌ 

 يف قبال الفرد واملصداق والرتكزي ىلع الّك يف قبال اجلزء ونف اللّكّ 
واعتباره أمًرا ذهنيًّا هو ناشٌئ من حرص املعرفة يف احلّسّيات واملتخّيالت؛ ذلا 
يرّصح ابن تيمية أّن ما ال يمكن معرفته بيشء  من احلواّس فإنّما يكون 

، ويقول إّن قول القائل "جيد الواجُد شيًئا" هو بمعىن " (3)معدوًما ال موجوًدا
                                                        

 .130و 128 - 126الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .203، ص 19جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .341، ص 2بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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إّن وجود اليشء وإحساسه متالزمان، بل هو هو وال يستعمل لفظ حيّسه"، ف
، فإذا اكن ٰهذا (1)"موجودٌة" و"وجدته" فيما ال حُيّس وال يمكن اإلحساس به

 املبىن باطاًل وخاطًئا فابلناء اذّلي بُن ىلع ٰهذا املبىن باطٌل وفاسٌد.

 رفض العلوم العقلّية -6

 رفض املنطق واملنطقّيني - أ

اتلداعيات واآلثار املرتتّية ىلع إقصاء العقل عند املدرسة  من مجلة
الظاهرّية السلفّية رفض علم املنطق وتسفيه اآلراء املنطقّية، وجتهيل علماء 
بُوا بَِما لَْم 

املنطق وتفسيقهم، وأّن املنطقّيني مّمن قال اهلل فيهم: ﴿بَْل َكذَّ
وِ 
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
ا يَأ يُطوا بِِعلِْمِه َولَمَّ ، وأنّهم أعداء ما جهلوا، وأنهم يكّذبون (2)يلُُه﴾حُيِ

 .(3)أخبار األنبياء
واكن ابن تيمية يعتقد أّن املنطق وضعه رجٌل من ايلونان، وال حيتاج إيله 

. وما زال العقالء (4)العقالء، وال طلُب العقالء للعلم موقوٌف عليه
                                                        

 .353، ص 2املصدر السابق، ج  (1)

 .39سورة يونس:  (2)

 .438الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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فيه، وقد  والفضالء من املسلمني وغريهم يعرّيون تعلّم املنطق ويطعنون
صّنف نّظار املسلمني يف ٰذلك مصّنفات  متعّددًة، ومجهور املسلمني يعيبونه 
عيبًا جمماًل؛ ملا يرونه من آثاره ولوازمه ادلالّة ىلع ما يف أهله مّما يناقض 

. (1)العلم واإليمان، ويفَض بهم احلال إىل أنواع  من اجلهل والكفر والضالل
أحًدا من أهل األرض حّقق علًما من العلوم  بناًء ىلع ٰهذا ال جيد اإلنسان

وصار إماًما فيه مستعينًا بصناعة املنطق ال من العلوم ادلينّية وال غريها، 
فاألطّباء واحلّساب والُكّتاب وحنوهم حيّققون ما حيّققون من علومهم 

 . (2)وصنااعتهم بغري صناعة املنطق
إنّه يدّل »ويقول: «  الكفايةإّن تعلّم املنطق فرٌض ىلع»ثّم يرّد ىلع من قال: 

ىلع جهله بالرشع وجهله بفائدة املنطق، وفساد ٰهذا القول معلوٌم باالضطرار 
من دين اإلسالم، وأجهل منه من قال إنّه فرٌض ىلع األعيان، مع أّن كثرًيا 
من ٰهؤالء ليسوا مقّرين بإجياب ما أوجبه اهلل ورسوهل وحتريم ما حّرمه اهلل 

ٌم أّن أفضل ٰهذه األّمة من الصحابة واتلابعني هلم بإحسان  ورسوهل، ومعلو
وأئّمة املسلمني، عرفوا ما جيب عليهم وكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف 
منطق ايلونان، فكيف يقال: إنّه ال يوثّق بالعلم إن لم يوزن به؟! أو يقال: إّن 
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ال نقول إّن انلاس فطر بن آدم يف الغالب ال تستقيم إاّل ب؟! فإن قالوا: حنن 
حيتاجون إىل اصطالح املنطق، بل إىل املعاين اليّت توزن بها العلوم. قيل ال 
ريب أّن املجهوالت ال تعرف إاّل باملعلومات، وانلاس حيتاجون إىل أن يزنوا 
ما جهلوه بما علموه، وٰهذا من املوازين اليّت أنزهلا اهلل حيث قال اهلل: ﴿اهلُل 

نَْزَل الْ 
َ
رَْسلْنَا رُُسلَنَا بِابْلَيِّنَاِت (1)ِكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾اذّلي أ

َ
، وقال: ﴿لََقْد أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمزَياَن﴾
َ
وٰهذا موجود عند أّمتنا وغري أّمتنا مّمن  (2)َوأ

 . (3)«لم يسمع قّط بمنطق ايلونان، فعلم أّن األمم غري حمتاجة  إيله
ن تيمية أّن االهتمام بعلم املنطق واحلدود املنطقّية يُفسد األدياَن ويّديع اب

والعقوَل، ويرى أّن املنطقّيني يسلكون الطرق الصعبة الطويلة والعبارات 
املتلكّفة اهلائلة، وليس ذٰللك فائدة إاّل تضييع الزمان وإتعاب األذهان وكرثة 

فوس بما ال ينفعها، اهلذيان، ودعوى اتلحقيق بالكذب وابلهتان، وشغل انل
بل قد يضلّها عّما ال بّد هلا منه، وإثبات اجلهل اذّلي هو أصل انلفاق يف 
القلوب، وإن اّدعوا أنّه أصل املعرفة واتلحقيق، وٰهذا من توابع الالكم اذّلي 
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 .(1)اكن السلف ينهون عنه
 والعجيب أّن ابن تيمية يهجم ىلع املنطق واملنطقّيني هجمًة رشسًة، ويقول
إّن علم املنطق وقواعده نتاج فكر أرسطو ونسيج ذهنه، ولٰكّنه مع ٰذلك 
يعتقد ويسلّم بـأّن الشك األّول اذّلي هو الركزية األساسّية يف علم املنطق هو 
! وليس ٰهذا من باب املماشاة واجلدل، بل حقيقٌة يعرتف بها كما  أمٌر فطريٌّ

 يّتضح من سياق الكمه:
ة صحيحًة أمكن تصويرها بالشك األّول الفطرّي، فإنّه مَت اكنت املادّ »

فبقّية األشاكل ال حيتاج إيلها، وإنّما تفيد بالرّد إىل الشك األّول... والفطرة 
، وانلاس بفطرهم يتلكّمون باألنواع  تصّور القياس الصحيح من غري تعليم 
اثلالثة )اتلداخل واتلالزم واتلقسيم( كما يتلكّمون باحلساب وحنوه، 

 .(2)«املنطقّيون قد يسلّمون ٰذلكو
إّن صورة القياس إذا اكنت مواّده معلومًة فال ريب أنّه  :ويقول أيًضا

يفيد ايلقني، وإذا قيل: ّك أ ب ولك ب ج، واكنت املقّدمتان معلومتني، فال 
ريب أّن ٰهذا اتلأيلف يفيد العلم بأّن ّك أ ج، وٰهذا ال نزاع فيه، فصورة 

صّحتها، فإّن ٰذلك ظاهٌر، سواٌء يف ٰذلك االقرتايّن  عنم القياس ال يتلكّ 
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االستثنايّئ املؤلّف من  وأاملؤلّف من احلملّيات اذّلي هو قياس اتلداخل، 
الرشطّيات املّتصلة اذّلي هو اتلالزم واتلقسيم، وكٰذلك ما ذكروه من أّن 

ة: املوجبة الشك األّول من االقرتان يفيد املطالب األربعة انلتائج األربع
والسابلة واجلزئّية واللكّّية، وأّن اثلاين يفيد السابلة اللكّّية واجلزئّية، وأّن 

 اثلالث يفيد اجلزئّية سابلًة اكنت أو موجبًة.
ويف اتلالزم، استثناء عني املقدم ينتج عني اتلايل، واستثناء نقيض اتلايل 

لزوم يقتيض وجود ينتج نقيض املقّدم، وهو قول نّظار املسلمني، وجود امل
الالزم، وانتفاء الالزم يقتَض انتفاء امللزوم، بل ٰهذا مع اختصاره فإنّه يشمل 
مجيع أنواع األدلّة، سواٌء سّميت براهني أو أقيسًة أو غري ٰذلك، فإّن ّك ما 
يستدّل به ىلع غريه فإنّه مستلزٌم هل، فيلزم من حتقق امللزوم اذّلي هو ادليلل 

ي هو املطلوب املدلول عليه، ويلزم من انتفاء الالزم اذّلي حتّقق الالزم اذّل 
 .(1)«هو املدلول عليه انتفاء امللزوم اذّلي هو ادليلل

ومن املستغرب أّن ابن تيمية يقول إّن املنطق يفسد األديان، ولم تُستعمل 
القواعد املنطقّية ال يف الكتاب وال يف السّنة، ومع ٰذلك يطّبق القواعد 

ومن أعظم صفات العقل معرفة اتلماثل » ىلع اآليات القرآنّية: املنطقّية
واالختالف، فإذا رأى الشيئني املتماثلني علم أّن ٰهذا مثل ٰهذا جيعل 
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حكمهما واحًدا، كما إذا رأى املاء واملاء، والرتاب والرتاب، واهلواء واهلواء، 
ض األعيان ثّم حكم باحلكم اللّكّ ىلع القدر املشرتك، وإذا حكم ىلع بع

ومثله بانلظري وذكر املشرتك اكن أحسن يف ابليان، فٰهذا قياس الطرد إذا رأى 
املختلفني اكملاء والرتاب فّرق بينهما وٰهذا قياس العكس. وما أمر اهلل به من 
االعتبار يف كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس، فإنّه لّما أهلك 

عتبار أن يعلم أّن من فعل ما فعلوا املكّذبني للرسل بتكذيبهم، اكن من اال
أصابه ما أصابهم، فيّتىق تكذيب الرسل حذًرا من العقوبة، وٰهذا قياس 
الطرد، ويعلم أّن من لم يكّذب الرسل بل اتّبعهم ال يصيبه ما أصاب ٰهؤالء، 
وٰهذا قياس العكس، وهو املقصود من االعتبار باملعّذبني، فإّن املقصود ثبت 

كم األصل، ال نظريه، واالعتبار يكون بٰهذا وبٰهذا. قال يف الفرع عكس ح
بْلَاِب﴾

َ
ويِل األ

ُ
ٌة أل ، وقال: ﴿قَْد اَكَن لَُكْم (1)تعاىل: ﴿لََقْد اَكَن يِف قََصِصِهْم ِعرْبَ

ْخَرى اَكِفَرٌة يََرْوَنُهْم ِمثْلَ 
ُ
َي آيٌَة يِف فَِئتَنْيِ اتْلََقتَا فِئٌَة ُتَقاتُِل يِف َسِبيِل اهللَِّ َوأ

ْ
يِْهْم َرأ

بَْصاِر﴾
َ
ويِل األ

ُ
ًة أل ِه َمْن يََشاُء إِنَّ يِف ٰذلك لَِعرْبَ  .(3)«(2)الَْعنْيِ َواهللَُّ يَُؤيُِّد بِنَرْصِ

وهنالك موضٌع آخر يناقض ابن تيمية نفسه فيه ويطّبق القواعد املنطقّية 
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 ىلع القرآن الكريم، مع أنّه يعتقد بأّن املنطق يُفسد ادلين! قال:
نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾وق»

َ
ي أ ِ ، (1)د قال سبحانه وتعاىل: ﴿اهلُل اذلَّ

نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن﴾
َ
رَْسلْنَا رُُسلََنا بِابْلَيَِّناِت َوأ

َ
. (2)وقال: ﴿لََقْد أ

زمان. واملزيان يفّسه السلف بالعدل ويفّسه بعضهم بما يوزن به، وهما متال
وقد أخرب أنّه أنزل ٰذلك مع رسله كما أنزل معهم الكتاب يلقوم انلاس 
بالقسط. فما يعرف به تماثل املتماثالت من الصفات واملقادير هو من 
املزيان، وكٰذلك ما يعرف به اختالف املختلفات، فمعرفة أّن ٰهذه ادلارهم أو 

وكٰذلك معرفة أّن  غريها من األجسام اثلقيلة بقدر ٰهذه تعرف بموازينها،
ٰهذا الكيل مثل ٰهذا يعرف بمزيانه، وهو املاكييل، وكٰذلك معرفة أّن ٰهذا 
الزمان مثل ٰهذا الزمان يعرف بموازينه الّيت يقّدر بها األوقات، كما يعرف 

، وكما يعرف جبري من ماء  ورمل  وغري ٰذلك، وكٰذلك معرفة أّن (3)مظالٌل  به
ه، وهو اذلارع، فال بّد بني ّك متماثلني من قدر  ٰهذا بطول ٰهذا يعرف بمزيان

مشرتك  لّكٍّ يعرف به أّن أحدهما مثل اآلخر. فكٰذلك الفروع املقيسة ىلع 
أصوهلا يف الرشعّيات والعقلّيات تعرف باملوازين املشرتكة بينهما، ويه 
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حّرم  الوصف اجلامع املشرتك اذّلي يسّم احلّد األوسط، فإنّا إذا علمنا أّن اهلل
مخر العنب ملا ذكره من أنّها تصّد عن ذكر اهلل وعن الصالة وتوقع بني 
املؤمنني العداوة وابلغضاء، ثّم رأينا نبيذ احلبوب من احلنطة والشعري والرّز 
وغري ٰذلك يماثلها يف املعىن اللّكّ املشرتك اذّلي هو علّة اتلحريم؛ اكن ٰهذا 

ملزيان اليّت أنزهلا اهلل يف قلوبنا لزنن بها القدر املشرتك اذّلي هو العلّة هو ا
ٰهذا، وجنعله مثل ٰهذا، فال نفّرق بني املتماثلني. والقياس الصحيح هو من 

 .(1)«العدل اذّلي أمر اهلل تعاىل به
العلمّية يكشف عن أّن ابن  ىٰهذا اتلذبذب واتللّون وعدم اثلبات يف الرؤ

عمليًّا، وال اهلروب منها؛ ألنّها  تيمية ال يستطيع إنكار القواعد املنطقّية
 ببساطة  قواعد فطرّيٌة. 

 رفض الفلسفة والفالسفة - ب

من اآلثار واتلداعيات السلبّية املرتتّبة ىلع طرد العقل وإقصائه من ساحة 
املعرفة ادلينّية رفُض الفلسفة والطعن فيها، وجتهيل الفالسفة وتضليلهم 

رى بعد النسخ واتلبديل أعلم من وتكفريهم، والقول إّن ايلهود وانلصا
الفالسفة؛ ذلا يقول ابن تيمية إّن الفالسفة عند علماء املسلمني جّهاٌل 
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، ولم يكن عندهم إيماٌن بالغيب اذّلي أخربت (1)ضاّلٌل يف اإِلهلّٰيات واللكّّيات
به األنبياء، فهم ال يؤمنون ال باهلل وال مالئكته وال كتبه وال رسله وال 

 . (2)ملوتابلعث بعد ا
بل يعتقد بأّن الفالسفة من األشقياء يف اآلخرة، وأّن مرشيك العرب بما 
اكن عندهم بقايا من دين إبراهيم خرٌي من الفالسفة املرشكني اذّلين يوافقون 

 .(3)أرسطو وأمثاهل ىلع أصوهلم
ويقول أيًضا إّن الفالسفة من أخّس انلاس علًما وعماًل، وكفار ايلهود 

، وإّن ٰهؤالء الفالسفة (4)ف منهم علًما وعماًل من وجوه  كثرية  وانلصارى أرش
ليسوا مسلمني وال يهوًدا وال نصارى، بل كثرٌي من املرشكني أحسن حااًل 
منهم، وٰهؤالء أئّمة انلّظار املتفلسفة وصوفّيتهم وشيعتهم اكن من أسباب 

افضة ومن تسلّطهم وظهورهم هو بدع أهل ابلدع من اجلهمّية واملعزتلة والر
حنا حنوهم يف بعض األصول الفاسدة، فإّن ٰهؤالء اشرتكوا هم وأوٰٰلك املالحدة 
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يف أصول  فاسدة  جيعلونها قضايا عقلّيًة صادقًة، ويه باطلٌة اكذبٌة خمالفٌة 
 .(1)للرشع والعقل

أنّهم اكنوا من أجهل اخللق  :ومن تهّجمه ىلع الفالسفة وإهانته هلم زعمه
بل كّفار ايلهود وانلصارى أعلم باألمور اإلهلّٰية منهم! وصار برّب العاملني، 

يتعّجب تعّجبًا ال ينقيض مّمن يقرن علم ٰهؤالء باإلهٰلّيات إىل ما جاءت به 
األنبياء، ويرى أّن ٰهذا من جنس من يقرن احلّدادين باملالئكة، بل من 

ن يقرن يقرن دهاقني القرى بملوك العالم فهو أقرب إىل العلم والعدل ممّ 
ٰهؤالء باألنبياء

(2) . 
سل للناس بالرباهني أّن العلوم العقلّية اليّت بيّنها الرُّ  :ذلا يرى ابن تيمية

العقلّية يف أمر معرفة الرّب وتوحيده ومعرفة أسمائه وصفاته، ويف انلبوات 
واملعاد، وما جاءوا به من مصالح األعمال اليّت تورث السعادة يف اآلخرة؛ فإّن 

ة ة العقلّية فٰهذه العقلّيات ادلينية الرشعيّ ا من ٰذلك قد بيّنه الرسل باألدلّ كثريً 
وا راحئتها الفالسفة، وال يف علومهم ما يدّل عليها، اإلهلّٰية يه اذّلي لم يشمّ 

وأّما ما اختّصت الرسل بمعرفته وأخربت به من الغيب فذاك أمٌر أعظم من 
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 .(1)«أن يذكر يف ترجيحه ىلع الفلسفة
اجلدير باذلكر أّن ابن تيمية يضع يف لكماته معياًرا للتميزي بني احلّق و

إّن األشخاص ليسوا معياًرا  ، فريىوابلاطل، وىلع ضوئه يقّيم الفالسفة
ومزيانًا للحّق وابلاطل، بل احلّق وابلاطل هو املزيان واملالك تلقييم 

ما دامت فالفالسفة كسائر العلماء من شَّت اتلخّصصات،  .(2)األشخاص
آراؤهم تنطبق ىلع الربهان القويم والعقل السليم الكمهم مقبوٌل ومسلٌّم، 
ولٰكن إذا خالفت آراؤهم العقَل الصحيَح السليَم نرضب بها عرَض اجلدار 
وال نعتىن بها، حنن أبناء ادليلل نميل حيث يميل. فاحلكم ىلع الفالسفة بٰهذا 

، بل احلّق ما ذكره الق ْ ِعَباِد العموم ليس بصواب   رآن الكريم: ﴿فَبرَشِّ
َِك ُهْم 

ٰ
وَٰل

ُ
يَن َهَداُهُم اهلُل  َوأ ِ َِك اذلَّ

ٰ
وَٰل

ُ
ْحَسنَُه أ

َ
يَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفيَتَِّبُعوَن أ ِ اذلَّ

بْلَاِب﴾
َ
ولُو اأْل

ُ
(3)أ

. 
فهو يعتقد أّن العامل اذّلي يدّل ىلع خساسة الفلسفة ونقص قدرها هو 

 اذّلي يكون موضوع الفلسفة إنّما أمٌر لكٌّ يف اذلهن ال يف أّن الوجود اللّكّ 
اخلارج، إذن الفلسفة أو العلم األىلع ليس علًما بيشء  موجود  يف اخلارج، 
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بل علٌم بأمر  مشرتك  بني ّك املوجودات، وهو مسّم الوجود، وٰذلك كمسّم 
من املعاين العاّمة. اليشء واذلات واحلقيقة وانلفس والعني واملاهّية وحنو ٰذلك 

ومعلوٌم أّن العلم بٰهذا ليس علًما بموجود  يف اخلارج ال باخلالق وال 
باملخلوق، وإنّما هو علٌم بأمر  مشرتك  لّكٍّ يشرتك فيه املوجودات ال يوجد إاّل 
يف اذلهن، وٰهذا خبالف العلم األىلع عند املسلمني، فإنّه العلم باهلل اذّلي 

،  هو يف نفسه أىلع من ، والعلم به أىلع العلوم من ّك وجه  غريه من ّك وجه 
، وهم يسلّمون أّن العلم به إذا حصل ىلع الوجه اتلاّم  والعلم به أصٌل لّك علم 
، وٰهذا خبالف العلم بمسّم الوجود، فإّن ٰهذا ال  يستلزم العلم بكّل موجود 

لم بأجناسه حقيقة هل يف اخلارج وال العلم بالقدر املشرتك يستلزم الع
، بل ليس فيه إاّل علٌم بقدر  مشرتك  ال تصّور  وأنواعه، وما يتمزّي به ّك يشء 

 .(1)هل يف اخلارج، وإنّما هو علٌم بٰهذه املشرتاكت
ويعتقد ابن تيمية بأّن واجب الوجود يف الفلسفة هو أمٌر لكٌّ اعٌم ال يُوجد 

. فالسؤال اذّلي إاّل يف اذلهن، ولٰكن علينا أن نؤمن بإهٰل  معلوم    متعنّي  جزيئٍّ
يُطرح هنا هو: هل أّن مصدر املعرفة اجلزئّية املتعّينة هو احلّس أو اخليال أو 

باحلّس واخليال  الواهمة، أو املعرفة احلضورّية الشهوديّة، فمعرفة اهلل 
 -والوهم ال ينتج إاّل اتلجسيم اذّلي يتحاىش منه ابن تيمية، ومعرفة اهلل 
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ما ال »املعرفة احلضورّية والشهوديّة ال يسلّمه ابن تيمية، إذ يقول: ب -تعاىل 
. فلو اكن معرفة اهلل اجلزئّية (1)«يُعرف بيشء من احلواّس لم يكن إاّل معدوًما

ال حتصل إاّل عن طريق احلّس واخليال والوهم فال جيوز ملن هل احلّس السليم 
 كثرٌي من انلاس؟!  -تعاىل  -أن يُنكر وجود اهلل تعاىل، فلماذا ينكر وجوده 

هم اذّلين يعرفون اهلل معرفًة جزئّيًة  إاّل أن نقول أّن الرسل واألنبياء 
والرسل أخربت عّما هو موجوٌد يف اخلارج، »معيَّنًة! كما يعتقد به ابن تيمية: 

 .(2)«وهو أكمل وأعظم وجوًدا مّما نشهده يف ادلنيا، فأين ٰهذا من ٰهذا
متوّقفًة  -تعاىل  -لالكم يستلزم ادلور، فإذا اكنت معرفة اهلل إاّل أّن ٰهذا ا

ىلع انلصوص ادلينّية، ومعرفة انلصوص ادلينّية وحّجّيتها متوقفًة ىلع معرفة 
 اهلل وإثبات وجوده، فٰهذا هو ادلور الرصيح، وهو باطٌل ببداهة العقل.

سفة ايلونان، ومّما يعتقده ابن تيمية أّن: من ظّن أّن الكم الرسل يوافق فال
فإن ٰذلك يدّل ىلع جهله بما جاءت به الرسل وبما يقول ٰهؤالء، ومثل ٰهذا 
يوَجد يف الكم املالحدة من أهل امللل كأصحاب رسائل إخوان الصفا، 
واملالحدة املنتسبني إىل تشّيع  وتصوّف  اكبن عريبٍّ وابن سبعني وحنو ٰذلك من 

ون باحلديث املأثور: الالكم املنسوب إىل أيب حامد  الغزايلّ  َل ». وٰهؤالء حيتجُّ وَّ
َ
أ
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ْدبََر، َفَقاَل: 
َ
ْدبِْر فَأ

َ
ْقبََل، ُثمَّ قَاَل هَلُ: أ

َ
قِْبْل. فَأ

َ
َما َخلََق اهللَُّ الَْعْقُل َفَقاَل هَلُ: أ

ْعِطي، َوبَِك اثلَّ 
ُ
ْكَرَم َعيَلَّ ِمنَْك، فَِبَك آُخُذ َوبَِك أ

َ
يِت َما َخلَْقُت َخلًْقا أ َواُب وَِعزَّ

كما ذكر ٰذلك  وٰهذا احلديث كذٌب موضوٌع ىلع انلَّّب  «.وََعلَيَْك الِْعَقاُب 
أهل العلم باحلديث، كأيب جعفر  العقييّل، وأيب حاتم  بن حّبان  البسيّت، وأيب 

 . (1)«احلسن ادلارقطّن، وأيب الفرج بن اجلوزّي وغريهم
بل  -ّمة ما عند الفالسفة إّن اع»ومن اتّهامات ابن تيمية للفالسفة قوهل: 

من العلوم اللكّّية بأحوال املوجودات، هو من العلم بعادة  -وسائر العقالء 
 .(2)«ٰذلك املوجود، وهو مّما يسّمونه احلدسّيات

ولٰكنه يف موضع  آخر من الكمه جنده يدافع عن الفالسفة يف قبال 
 ال يف معرض رّده:املتلكّمني ويرّد عليهم، وٰهذا تناقٌض رصيٌح منه، فقد ق

ن يرد ىلع الفالسفة وغريهم ما قالوه من علم  صحيح  م ممن أهل الالك»
معقول  مع كونه موافًقا للمرشوع، وٰهذا من بدع أهل الالكم اذّلي ذّمه 
السلف واعبوه، فإنّهم ناظروا الفالسفة يف العلم اإلليّٰه يف مسألة حدوث 

بّوات وغري ٰذلك بطرق  فاسدة  حائدة  العالم وإثبات الصانع ومسائل املعاد وانل
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من مسلك الرشع والعقل، واكن ٰذلك من أسباب ضالل كثري  من انلاس، 
حيث ظّنوا أّن ما يقوهل ٰهؤالء املبتدعون هو الرشع املأخوذ عن الرسول، 
وليس األمر كٰذلك، بل لكّما علم بالعقل الرصيح فال يوجد عن الرسول إاّل 

 .(1)«ما يوافقه ويصّدقه
وٰهذا يدّل ىلع أّن يف الكم الفالسفة ما هو صحيٌح معقوٌل موافٌق 
للمرشوع، وٰهذا االعرتاف من ابن تيمية ال يتالءم مع ما ذكره من أّن مرشيك 

 !(2)العرب خرٌي من الفالسفة
ومع ٰهذا فإنّه يف موضع  آخر يدافع عن املتلكّمني يف قبال الفالسفة قائاًل: 

كثرًيا مّما يتلكمه املتلكّمون باطٌل، لٰكن إذا تكلّم  وحنن ال ننازعهم أنّ »
ونظر يف الكم معلّمهم األول أرسطو وأمثاهل يف اإلهلّٰيات  ،باإلنصاف والعدل

ويف الكم من هم عند املسلمني من رّش طوائف املتلكّمني اكجلهمّية واملعزتلة 
ء من العلوم الّيت مثاًل وجد بني ما يقوهل ٰهؤالء املتفلسفة، وبني ما يقوهل ٰهؤال

يقوم عليها الربهان العقيّل من الفروق اليّت تبنّي فرط جهل أوٰٰلك بالنسبة 
إىل ٰهؤالء، ما ال يمكن ضبطه، وٰهذا الكم أرسطو موجوٌد، والكم ٰهؤالء 
موجوٌد، فإّن ٰهؤالء املتلكّمني يتلكّمون باملقّدمات الربهانّية ايلقينّية أكرث من 
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، وأرسطو أكرث ما يبن األمور اإلهلّٰية ىلع مقّدمات  أوٰٰلك بكثري  كثري  
 .(1)«سوفسطائّية  يف اغية الفساد

ٰهذا اتلهافت واتلناقض قد شاع يف الكم ابن تيمية، فهو يقول شيئًا يف 
موضع  من الكمه يناقضه يف موضع  آخر، وٰهذا يكشف عن عدم استقراره 

 ئ.وإتقانه وضبطه ملا يتبّناه من األسس واملباد

 أسباب الطعن يف الفلسفة والفالسفة جـ ـ 

هناك أسباٌب متعّددٌة عند السلفّيني لرفض الفلسفة، ويه يف احلقيقة 
راجعٌة إىل ما حتمله الفلسفة من اآلراء وانلظرّيات الّيت ال تتالءم مع املباين 

 العقديّة عند السلفّية، ويه كما يّديع السلفّيون اكتلايل:
أّن العقل هو أّول املبداعت، ويمتنع أن يتقّدمه يعتقد الفالسفة  -1

يشٌء، وأّن العقل األّول وسائر العقول واألفالك عند الفالسفة أزيّلٌة لم تزل 
 .(2)وال تزال
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 .(1)أّن العقل صدر عنه مجيع العالَم العلوّي والسفيلّ  -2
العقل يف لغة الفالسفة هو جوهٌر قائٌم بنفسه، وهو خالف لغة  -3

واملرسلني اذّلين يقولون إّن العقل هو عقل اإلنسان، وهو عرٌض قائٌم  األنبياء
 .(2)به

أّن الفالسفة يعتقدون بانلفس الفلكّية والعقول العرشة، بينما لم  -4
ينطق بها كتاٌب وال رسوٌل، بل وال دّل عليها ديلٌل عقيلٌّ وأدلّة املتفلسفة 

 .(3)عليها ضعيفةٌ 
حبدوث العالَم، ولٰكن أرسطو وأتباعه  أّن مجهور الفالسفة يقولون -5

يعتقدون بِقَدم العالَم، وليس معهم قّط ديلٌل يدّل ىلع قدم يشء  من العالم، 
 .(4)وإنّما تدّل ىلع دوام الفاعلّية وتوابع ٰذلك

ما سّموه الفالسفة بعلم ما بعد الطبيعة، وهو ما جّردوه عن املاّدة يف  -6
م جيد فيه علًما بمعلوم  موجود  يف اخلارج، اذلهن واخلارج، إذا تدبر أحٌد ل
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وإنّما تصّوروا أموًرا مقّدرًة يف أذهانهم ال حقيقة هلا يف اخلارج؛ ولٰهذا اكن 
منتَه نظرهم وآخر فلسفتهم وحكمتهم هو الوجود املطلق اللّكّ أو املرشوط 
بسلب مجيع األمور الوجوديّة، فموضوع العلم اإلليّٰه انلاظر يف الوجود 

، وقديم  ول ، وعلّة  ومعلول  واحقه هو الوجود اللّكّ املنقسم إىل جوهر  وعرض 
، وٰهذا ال وجود هل يف اخلارج، وإنّما يوجد يف اذلهن، وهو العلم  وحادث 

 .(1)األىلع عندهم، فٰهذا العلم األىلع مقّدٌر يف اذلهن
، وأّن األفالك قدي -7 مٌة يعتقد الفالسفة بأّن اهلل ليس بقادر  خمتار 

أزيّلٌة، وأّن معاد األبدان منَكر، وأّن مالئكة اهلل جمّرد ما يتخّيل يف انلفوس 
كما يتخّيل للنائم، والكم اهلل جمّرد ما يتخّيل يف انلفوس من األصوات، وأّن 

 .(2)ما يعلمه األنبياء من الغيب إنّما يفيض ىلع نفوسهم من انلفس الفلكّية

نقد ٌال

املفرتيات واألكاذيب اليّت ينسبها ابن تيمية  إّن بعض ٰهذه املّدعيات من
، فكثرٌي منها ناجٌم عن عدم الفهم  إىل الفالسفة، ويه ليست بصحيحة 
الصحيح واتلصوير ادلقيق من مراد الفالسفة والكمهم. إضافًة إىل أّن ابن 
تيمية نفسه يعرتف بصّحة كثري  من القواعد الفلسفّية، كأصل العلّّية 

                                                        

 .326 - 324 ص املصدر السابق، (1)

 .512ص  املصدر السابق، (2)
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علّة واملعلول، وأصل التشكيك يف الوجود وصفاته، وأصل والسنخّية بني ال
كون سبب احتياج املعلول إىل العلّة هو احلدوث واإلماكن مًعا، وأّن ّك 
ممكن  حمتاج إىل الواجب، وإاّل يستلزم ادلور أو التسلسل وما شابه ٰذلك، 

ف بها وقد تقّدم ذكر ٰهذه القواعد الفلسفّية يف قسم )القواعد العقلّية املعرت
 عند ابن تيمية( سابًقا.

 (1)سمانّية(اإلنفي الكّلّيات العقلّية في الخارج ) -7

يعتقد ابن تيمية بأّن املعقول الرصف هو ما اكن ثابًتا يف العقل اكلعلوم 
. وإنّه ينكر اذلايّت املشرتك أو األمر (2)اللكّّية، وليس لللكّّيات وجوٌد يف اخلارج

انلوع الواحد، ويقول ّك يشء  يف اخلارج موجوٌد اثلابت املشرتك بني أفراد 
، وٰهذا نابٌع عن رؤيته احلّسّية (3)خاصٌّ جزيئٌّ متمزّيٌ عن غريه حبسب هوّيته

 وتركزيه ىلع احلّسّيات.
ومّما يراه ابن تيمية أّن اإلنسان إذا أحّس بباطنه أو بظاهره بعض األمور، 

                                                        

املذهب االسيّم أو االسمانّية: تّياٌر يف فلسفة العصور الوسطى يعّد املفاهيم اللكّّية جمّرد   (1)
 (.Nominalismأسماء  لألشياء اجلزئّية.  ويعرب عنه باإلجنلزيّية )

 .108، ص 6 درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .26، ص 2املصدر السابق، ج  (3)
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وحزنه، وذلته وأمله  كإحساسه جبوعه وعطشه، ورضاه، وغضبه، وفرحه،
وبما يراه بعينه ويسمعه بأذنه، فتلك األمور معّينٌة موجودٌة، فالعقل يأخذ 
ا مطلًقا، وألًما  منها أمًرا مطلًقا لكّيًّا فيعلم جواًع مطلًقا، وفرًحا مطلًقا، وشمًّ
مطلًقا وحنو ٰذلك، فٰهذه اللكّّيات معقوالٌت حمضٌة؛ ألنّه ليس يف اخلارج 

قٌة حَّت يمكن إحساسها، واإلحساس إنّما يكون باألمور لكّّياٌت مطل
. وبناًء ىلع ٰهذا فإّن املفاهيم اللكّّية ال حتيك عّما وراءها من (1)املوجودة

احلقائق، وال تمنح لإلنسان علًما، وٰهذا هو نفس نظرّية "االسمانّية" أو 
املدرسة الوضعّية أصالة التسمية اليّت ترّكز عليها املدرسة احلّسّية اتلجريبّية و

 يف العالم الغريّب.
وقد حاول ابن تيمية الرّد ىلع استدالل الفالسفة حول توحيد الواجب 
تعاىل، وٰهذا االستدالل هو: لو اكن واجبان ال يشرتاكن يف مسّم الوجوب، 
وامتاز أحدهما عن اآلخر بما خيّصه، فاكن كٌّ منهما مرّكًبا مّما به االشرتاك 

 تياز، واملرّكب مفتقٌر إىل جزئه فال يكون واجبًا.ومّما به االم
 فريّد ابن تيمية ىلع ٰهذا االستدالل ويقول: 

إنّما اشرتاك يف املطلق اذلهّن، لم يشارك أحدهما اآلخر يف يشء  موجود  يف »
اخلارج، حَّت يكون يف ٰذلك املوجود تركيٌب، ولكٌّ منهما يمتاز عن اآلخر 

                                                        

 .229و 228، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)
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ا امتاز عنه حبقيقته الّيت ختّصه والوجود اذّلي بالوجوب اذّلي خيّصه، كم
خيّصه. ٰهذا اكشرتاك املوجود الواجب واملوجود املمكن يف مسّم الوجود، مع 
امتياز ٰهذا بما خيّصه وٰهذا بما خيّصه، فإّن الوجوب املشرتك اللّكّ ليس هو 

أّن  ثابتًا يف اخلارج، بل للواجب وجوٌد خيّصه، وللممكن وجوٌد خيّصه، كما
 .(1)«لٰهذا حقيقًة ختّصه، ولٰهذا حقيقًة ختّصه

املعقوالت إنّما تعود عند اتلحقيق إىل أمور  مقّدرة  يف يقول ابن تيمية: 
والرسل أخربت عّما هو موجوٌد يف اخلارج،  ،األذهان ال موجودة  يف األعيان

 .(2)؟!وهو أكمل وأعظم وجوًدا مّما نشهده يف ادلنيا، فأين ٰهذا من ٰهذا
 ويالحظ ىلع ٰهذا القول عّدة أمور  يه: 

اخلارج، ولٰكن يعرتف  ة عناللكّيّ حاكية املفاهيم أّن ابن تيمية يرفض  -1
بالقواعد العاّمة اللكّّية يف كثري  من آثاره وكتبه، من مجلة موارد انلقض ىلع 

ُة ُعلُوِم بَِن آَدَم »الكمه هو ٰهذه القاعدة العاّمة اللكّّية:  العقلّية الَْمْحَضِة اَعمَّ
. فٰهذه قضّيٌة لكّّيٌة، واللكّّيات ال ثبوت هل يف اخلارج (3)«يِهَ ِمْن ِقَياِس اتلَّْمِثيلِ 

حسب ما يزعمه ابن تيمية، فينبيغ أن ال يكون لٰهذه القاعدة اللكّّية ثبوٌت 

                                                        

 .138، ص 5درء تعارض العقل وانلقل، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، ( 1)

 .139، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج  د احلليم،أمحد بن عب ابن تيمية، (2)

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (3)
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 وحتّقٌق يف اخلارج! 
م إىل اللّكّ املنطيّق ماذا يقصد ابن تيمية من "اللّكّ"؟ ألّن اللّكّ ينقس -2

واللّكّ الطبيّع واللّكّ العقيّل فأيُّ ٰهذه األقسام يقصد؟ وكأنّه خلط بني ٰهذه 
األقسام اثلالثة من اللكّّيات، فعّل سبيل املثال تارًة يرفض وجود اللّكّ يف 

الوجود العاّم املشرتك اكسم اليشء فذاك ال يوجد لكّيًّا إاّل يف »اخلارج ويقول: 
هن، ليس يف اخلارج يشٌء يعّم مجيع األشياء، وال وجود يعّم مجيع اذل

 .(1)«املوجودات
وقد يتصّور اإلنسان أمًرا مطلًقا اكإلنسان املطلق والعلم »ويقول أيًضا: 

املطلق واخلرب املطلق، وٰهذا املطلق قد يراد به املطلق برشط  هل إطالٌق، وهو 
، وقد يراد ب ه املطلق ال برشط، وهو اذّلي يسّم اللّكّ اذّلي يقال إنّه ّك عقل 

 «.الطبيعّ 
ومع ٰهذا فهو يعرتف بوجود اللّكّ يف اخلارج، ولٰكن يف ضمن أفراده 

وٰهذا اللّكّ املطلق ال برشط  قد يتنازعون هل هو موجوٌد يف اخلارج أم »ويقول: 
يف اخلارج  ال؟ واتلحقيق أنّه يوجد يف اخلارج لٰكن معّينًا مشّخًصا، فال يوجد

إاّل إنساٌن معنّيٌ وفيه حيوانّيٌة معّينٌة وناطقّيٌة معّينٌة، وال يوجد فيه إاّل علٌم 

                                                        

 .276، ص 2الصفديّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 .(1)«معنّيٌ وخرٌب معنّيٌ 
 -أي اللّكّ بقيد أنّه مفهوٌم لّكٌّ  –فإذا اكن مراده من اللّكّ هو اللّكّ املنطيّق 

نعم ٰهذا اللّكّ ال يوجد إاّل يف  -ة واملاهّية املقّيدة بقيد اللكّيّ  –أو اللّكّ العقيّل 
اذلهن، وٰهذا مّتفٌق عليه بني املنطقّيني والفالسفة، ولٰكّن الالكم حول اللّكّ 

فإّن  -وهو ذات اليشء وذاتّياته مع غّض انلظر عن أّي قيد  آخر  –الطبيّع 
الفالسفة يعتقدون أنّه موجوٌد يف اخلارج يف ضمن أفراده، وقد اعرتف 

 ابن تيمية يف الكمه السابق. بوجوده
ثّمة تناقٌض واضٌح يف الكم ابن تيمية، فهو تارًة يقول بعدم حتقق اللّكّ  -3

يف اخلارج، وتارًة أخرى يقرُّ بوجود اللّكّ يف اخلارج، فيقول يف حتّقق اللّكّ يف 
 اخلارج: 

، ومعىًن يماثله من ٰهذا املع» ، إّن القلب يعقل معىًن من ٰهذا املعنيَّ نيَّ
ا مشرتاًك، وٰذلك هو عقله، أي عقله للمعاين  فيصري يف القلب معىًن اعمًّ
اللكّّية؛ فإذا عقل معىن احليوانّية اذّلي يكون يف ٰهذا احليوان وٰهذا احليوان، 
ومعىن انلاطق اذّلي يكون يف ٰهذا اإلنسان وٰهذا اإلنسان، وهو خمتصٌّ به، 

ظريه يف احليوان، ومعىًن ليس هل نظرٌي عقل أّن يف نوع اإلنسان معىًن يكون ن
يف احليوان، فاألّول هو اذّلي يقال هل اجلنس، واثلاين اذّلي يقال هل الفصل، 

                                                        

 .84، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 .(1)«وهما موجودان يف انلوع
فإذا عقل معىن احليوانية اذّلي يكون يف ٰهذا احليوان وٰهذا »قوهل: 

يدّل « اإلنساناحليوان، ومعىن انلاطق اذّلي يكون يف ٰهذا اإلنسان وٰهذا 
داللًة واضحًة ىلع أّن معىن احليوانّية وانلاطقّية موجوٌد يف ضمن أفرادها، 
وٰهذا يعن أّن اللّكّ الطبيّع موجوٌد يف اخلارج يف ضمن أفراده، وهو القدر 

 املشرتك بينها.
واملقصود هنا أّن ما يثبتونه من العقلّيات إذا حّققت لم »ويقول أيًضا: 

بت يف عقل اإلنسان اكألمور اللكّّية، فإنّها عقلّيٌة مطابقٌة تكن إاّل ما ث
ألفرادها املوجودة يف اخلارج، وكٰذلك العدد املجّرد عن املعدود، واملقدار 
املجّرد عن املقدور، واملاهّية املجّردة عن الوجود، والزمان املجّرد عن 

 .(2)«احلركة، واملاكن املجّرد عن اجلسم وأعراضهم
تدّل ىلع أّن ٰهذا « نّها عقلّيٌة مطابقٌة ألفرادها املوجودة يف اخلارجفإ»فعبارة 

 املعىن املشرتك حمّقٌق يف اخلارج، وإاّل ال معىن ملطابقته أفراده.
وفصل اخلطاب أنّه ليس يف اخلارج إاّل جزيئٌّ »ومّما يقوهل ابن تيمية أيًضا: 

ا، وإذا وجد معنّيٌ ليس يف اخلارج ما هو مطلٌق اعمٌّ مع كونه مطلقً  ا اعمًّ
                                                        

 .51و 50، ص 9جمموع الفتاوى، ج  عبد احلليم،أمحد بن  ابن تيمية، (1)

 .309و 308الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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املعنّي اجلزيّئ فاإلنسان واحليوان وجدت فيه إنسانّيٌة معّينٌة خمتّصٌة مقّيدٌة غري 
. فاملطلق إذا قيل هو جزٌء من املعنّي، فإنما يكون جزًءا  اعّمة  وال مطلقة 
ا  ا، واملعىن أّن ما يتصّوره اذلهن مطلًقا اعمًّ برشط أن ال يكون مطلًقا اعمًّ

ا، وٰهذا كما إذا قيل إّن ما يف يوجد يف ا خلارج، لٰكن ال يوجد إاّل مقّيًدا خاصًّ
نفس وجد أو فعل، أو فعلت ما يف نفس، فمعناه أّن الصور اذلهنّية وجدت 

 .(1)«يف اخلارج، أي وجد ما يطابقها
وإذا قيل اللّكّ الطبيّع يف »ومن أقواهل يف حتّقق اللّكّ يف اخلارج قوهل: 

ناه أّن ما هو لّكٌّ يف اذلهن هو مطابٌق لألفراد املوجودة يف اخلارج اخلارج، فمع
مطابقة العاّم ألفراده، واملوجود يف اخلارج معّيًنا خمتصٌّ ليس بكيّلٍّ أصاًل، 

 .(2)«ولٰكن فيه حّصٌة من اللّكّ 
واتلحقيق أّن ما ثبت لللّكّ فقد ثبت لّك واحد  من »ويقول أيًضا: 

 .(3)«جزئّياته
ذه العبارات مجيعها تنّص ىلع أن اللّكّ الطبيّع موجوٌد يف اخلارج، فهٰ 

ولٰكن يف ضمن أفراده، فإذا اكن مقصود ابن تيمية من أّن "اللّكّ من األمور 

                                                        

 .84ص  املصدر السابق، (1)

 .134ص  املصدر السابق، (2)

 .202ص  املصدر السابق، (3)
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اذلهنّية" هو اللّكّ املنطيّق أو اللّكّ العقيّل، فـالكمه صحيٌح؛ ألّن املاهّية 
إاّل اذلهن؛ إذ ّك موجود   اال واعء هلوم باملفهو ةٌ ة، مقّيدانلوعّية بوصف اللكّيّ 

. ولٰكن إذا اكن مراده أّن اللّكّ الطبيّع ال  يف اخلارج فهو متشّخٌص جزيئٌّ
يوجد يف اخلارج ولو يف ضمن أفراده، فٰهذا باطٌل، وخالف ما رّصح به يف 
 ٰهذه انلصوص املتقّدمة. وبناًء ىلع الرؤية احلّسّية للفكر السلّف اذّلي يعترب
ّك ما هو غري حمسوس  وال متخّيل  معدوًما، يبدو أنّه ينكر اللّكّ الطبيّع يف 

 اخلارج رأًسا، وٰهذا متالئٌم ملا تبّناه يف نظرّيته املعرفّية.
والسؤال اذّلي يمكن أن يطرح يف املقام هو: كيف يمكن حتصيل املفاهيم 

 اللكّّية واللكّّيات حسب الفكر السلّف؟
 لك هو أّن القضايا اللكّّية تعلم بقياس اتلمثيل: واجلواب عن ذٰ 

ومّما يبنّي أّن حصول العلوم ايلقينّية اللكّّية واجلزئّية ال يفتقر إىل »
برهانهم )املنطقّيني( أن يقال إذا اكن ال بّد يف برهانهم من قضّية  لكّّية  فالعلم 

، فإن عرفوها باعت بار الغائب بتلك القضّية اللكّّية ال بّد هل من سبب 
بالشاهد، وإّن حكم اليشء حكم مثله، كما إذا عرفنا أّن ٰهذا انلار حمرقٌة 
علمنا أّن انلار الغائبة حمرقٌة؛ ألنّها مثلها، وحكم اليشء حكم مثله. ٰهذا 
استدالٌل بقياس اتلمثيل وهم يزعمون أنّه ال يفيد ايلقني، بل الظّن! فإذا 

س اتلمثيل رجعوا يف ايلقني إىل ما يقولون إنّه اكنوا علموا القضّية اللكّّية بقيا
ال يفيد إاّل الظّن... إذا علم حكم سائر انلاس وسائر احليوان، فانلفس حتكم 
بٰذلك بواسطة علمها أّن ٰذلك الغائب مثل ٰهذا الشاهد، أو أنّه يساويه يف 
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يل السبب املوجب لكونه حّساًسا متحّراًك باإلرادة، وحنو ٰذلك من قياس اتلمث
 . (1)«واتلعليل اذّلي حيتّج به الفقهاء يف إثبات األحاكم الرشعّية

ثّم إّن ابن تيمية يعتقد أّن القضّية اجلزئّية احلّسّية أسبق إىل الفطرة من 
علم اإلنسان بأّن ّك حمَدث  ال بّد »القضّية اللكّّية وأبده وأقوى منها، ويقول: 

، أو ّك ممكن  ال بّد هل  ، أو ّك فقري  فال بّد هل من هل من حُمِدث  من واجب 
، أو ّك معلوم  فال بد هل من يعلم، أو  ، أو ّك خملوق  فال بّد هل من خالق  غنٍّ
، وحنو ٰذلك من القضايا اللكّّية واألخبار العاّمة؛ هو  ّك أثر  فال بّد هل من مؤثّر 

، وهو حقٌّ يف نفسه، لٰكّن علمه ب أّن ٰهذا املحَدث املعنيَّ علٌم لّكٌّ بقضّية  لكّّية 
، هو أيًضا معلوٌم  ، وٰهذا املمكن املعنّي ال بّد هل من واجب  ال بّد هل من حمِدث 
هل مع كون القضّية معّينًة خمصوصًة جزئّيًة، وليس علمه بٰهذه القضايا 
املعّينة املخصوصة موقوفًا ىلع العلم بتلك القضّية العاّمة اللكّّية، بل ٰهذه 

عّينة قد تسبق إىل فطرته قبل أن يستشعر تلك القضايا اللكّّية، القضايا امل
، فإنّه  ، وابلناء ال بد هل من بان  وٰهذا كعلمه بأّن الكتابة ال بّد من هلا اكتب 
. وإذا رأى بنيانًا علم أنّه ال  إذا رأى كتابًة معّينًة علم أنّه ال بّد هلا من اكتب 

، وإن لم يستشعر يف ذٰ  لك احلال ّك كتابة  اكنت أو تكون، أو بّد هل من بان 
يمكن أن تكون؛ ولٰهذا جتد الصّب وحنوه يعلم ٰهذه القضايا املعّينة اجلزئّية، 

                                                        

 .115، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،  (1)
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وإن اكن عقله ال يستحرض القضّية اللكّّية العاّمة، وٰهذا كما أّن اإلنسان يعلم 
رض أّن ٰهذا املعنّي ال يكون أسود وأبيض، وال يكون يف ماكنني، وإن لم يستح

أّن ّك سواد  ولّك بياض  فإنّهما ال جيتمعان، وأّن ّك جسمني فإنّهما ال يكونان 
، علم أّن ٰهذا الّك  ، وٰهكذا إذا رأى درهًما ونصف درهم  يف ماكن  واحد 
أعظم من ٰهذا اجلزء، وإن لم يستحرض أّن ّك كٍّ فإنّه جيب أن يكون أعظم 

، وإذا من جزئه، وكٰذلك إذا علم أّن الشخص مو جوٌد علم أنّه ليس بمعدوم 
علم أنّه ليس بمعدوم  علم أنّه موجوٌد، ويعلم أنّه ال جيتمع وجوده وعدمه بل 
يتناقضان، وإن لم يستحرض قضّيًة لكّّيًة اعّمًة أنّه ال جيتمع نف ّك يشء  
وإثباته ووجوده وعدمه، وٰهكذا اعّمة القضايا اللكّّية، فإنّه قد يكون علم 

باحلكم يف أعيانها املشّخصة اجلزئّية أبده للعقل من احلكم اللّكّ،  اإلنسان
 . (1)«وال تكون معرفته حبكم املعّينات موقوفًة ىلع تلك القضايا اللكّّيات

 وقد يالحظ ىلع الكمه ٰهذا ما ييل:
أّن ابن تيمية استدّل يف تقديم القضايا املعّينة اجلزئّية ىلع القضايا  -أ

ال تكون »قضايا لكّّية  وسار من اللّكّ إىل اجلزيّئ! يقول ابن تيمية: اللكّّية بعّدة 
. (2)«موقوفًة ىلع القضايا اللكّّيةـ اجلزئّية ـ معرفة اإلنسان يف القضايا املعيَّنة 

                                                        

 .120، ص 3درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)

 ملصدر السابق.ا( 2)
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وٰهذه قضّيٌة سابلٌة لكّّيٌة وليست قضّيًة معّينًة جزئّيًة، ولٰكن قد اّداعها ابن 
 واضٌح يف الكمه.تيمية مّرتني، وٰهذا تناقٌض 

أنّه من حيث ال يشعر تمّسك بالربهان والسري من اللّكّ إىل اجلزيّئ يف  -ب
 بيانه، وهو يريد نفيه ويقول: 

القضايا املعيَّنة تسبق إىل الفطرة )صغرى(، ولّك ما يسبق إىل الفطرة فهو 
 أوىل وأقدم )كربى(، انلتيجة: القضايا املعّينة أوىل وأقدم. 

يكون علم اإلنسان باحلكم يف أعيانها املشّخصة اجلزئّية أو يقول: قد 
أبده للعقل )صغرى(، ولّك ما يكون أبده للعقل فهو أقدم )كربى(، انلتيجة: 
قد يكون علم اإلنسان باحلكم يف أعيانها املشّخصة اجلزئّية أقدم. وٰهذا ليس 

 إاّل مناقضة انلفس!
رة هل قضّيًة لكّّيًة بغري ليس يف املوجودات ما تعلم الفط»ويقول أيًضا: 

. وٰهذه قضّيٌة لكّّيٌة سابلٌة، فإّن ابن (1)«قياس إاّل وعلمها باملفردات املعّينة
تيمية يريد أن ينف القضّية اللكّّية بقضّية  لكّّية  أخرى، وٰهذا هو اتلوّرط يف 

 اتلناقض.
بات وال خيىف ىلع من يراجع آثار ابن تيمية أنّه كثرًيا ما يستخدم يف إث

                                                        

 .317الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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مّدعياته أو نقض آراء خمالفيه القضايا العاّمة اللكّّية، وال يعتمد ىلع القضايا 
واذّلي أخربت به الرسل ودلّت عليه » اجلزئّية املعّينة، فعّل سبيل املثال يقول:

العقول واتّفق عليه مجاهري العقالء من األّولني واآلخرين أّن اهلل خالق ّك 
، وأّن ّك ما سواه فهو  .(1)«خملوٌق هل، ولك خملوق  حمَدث  مسبوق  بالعدم يشء 

، ولٰكّنه يف الوقت  العجب من ابن تيمية أنّه يستخدم عّدة قضايا لكّّية 
ويعلم أّن املعنّي املطلوب علمه بٰهذه القضايا اللكّّية األّويّلة »نفسه يقول: 

العلم به إىل  يعلم قبل أن تعلم ٰهذه القضّية اللكّّية، ويعلم بدونها، وال حيتاج
القضّية اللكّّية، وإنّما يعلم بالقضّية اللكّّية ما يقّدر يف اذلهن من أمثال ٰذلك، 
مّما لم يوجد يف اخلارج، وأّما املوجودات اخلارجّية فتعلم بدون ٰهذا 

 . (2)«القياس

 تضعيف األحاديث المادحة للعقل -8

كتب القوم، وقد هنالك الكثري من األحاديث املادحة للعقل قد وردت يف 
إّن األحاديث املروّية عن انلّب يف العقل »حاول ابن تيمية أن يضّعفها قائاًل: 

                                                        

 .381ص  املصدر السابق، (1)

 .317ص  املصدر السابق، (2)
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. وينقل عن أيب حاتم  بن (1)«ال أصل ليشء  منها، وليس يف رواتها ثقٌة يُعتمد
خرًبا صحيًحا يف  لست أحفظ عن رسول اهلل »حّبان  البسيّت أنّه قال: 

 . (2)«العقل
ال وجود ذلكره يف القرآن،  بأّن لفظ " العقل" اسمٌ  :يةويعتقد ابن تيم

َوَما وإنّما يوجد ما ترّصف منه لفظ العقل حنو )يعقلون( و)تعقلون( و
َيْعِقلَُها إاِل الَْعالُِمونَ 

ويف القرآن األسماء املتضّمنة هل اكسم احِلجر وانلَه  .(3)
لفظ املصدر يف الكم واألبلاب وحنو ٰذلك. وكٰذلك يف احلديث ال يكاد يوجد 

 يف حديث  صحيح  إاّل  انلّب 
 خرج »يف مثل احلديث اذّلي يف الصحيحني عن أيب سعيد  اخلدرّي قال: 

يف أضىح أو فطر  إىل املصّّل، فمّر ىلع النساء فقال: يا معرش  رسول اهلل 
: النساء تصّدقن، فإيّن رأيتكّن أكرث أهل انلار. فقلن وبم يا رسول اهلل؟ فقال

تكرثن اللعن وتكفرن العشري، ما رأيت من ناقصات عقل  ودين  أذهب للّب 
الرجل احلازم من إحداكّن. قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول اهلل؟ 

                                                        

،  الرّد ىلع املتفلسفة والقرامطة وابلاطنّيةبغية املرتاد يف أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
 ، 1ج 

 .172ص 

 .245، ص 1ج  املصدر السابق، (2)

 .43سورة العنكبوت:  (3)
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فقال: أليس شهادة املرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن: بّل. قال: ٰهذا من 
ل: فٰهذا من نقصان عقلها. قال: وإذا حاضت لم تصّل ولم تصم؟ قلن: بّل. قا

وٰهذا احلديث وحنوه ال ينقض ما ذكره احلافظ أبو حاتم  وأبو «. نقصان دينها
الفرج والعقييّل وغريهم؛ إذ ليس هو يف فضل العقل، وإنّما ذكر فيه نقصان 
عقل النساء. وٰذلك أّن العقل مصدر عقل يعقل عقاًل إذا ضبط وأمسك ما 

ضعف من ضبط الرجليعلمه. وضبط املرأة وإمساكها ملا تعلمه أ
(1). 

أّول ما خلق اهلل »وقد تقّدم سابًقا أّن ابن تيمية ينكر احلديث املروّي: 
العقل، قال هل: أقبل. فأقبل، ثّم قال هل: أدبر. فأدبر، فقال: وعّزيت ما خلقت 
«. خلًقا أكرم عيّل منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك اثلواب وبك العقاب

ق أهل املعرفة باحلديث، كما ذكر ٰذلك ويقول هو حديٌث موضوٌع باتّفا
ادلارقطّن وبنّي من وضعه، وكٰذلك ذكر ضعفه أبو حاتم  بن حّيان  والعقييّل 

 .(2)وابن اجلوزّي وغريهم
أحاديث العقل لكّها »ومّمن ينكر أحاديث العقل ابن قّيم  اجلوزّية فيقول: 

ثّم قال هل: أدبر.  كذٌب، كقوهل لّما خلق اهلل العقل: "قال هل: أقبل. فأقبل،

                                                        

 .250 – 245، ص 1املصدر السابق، ج  (1)

 ؛ بغية املرتاد، 197و 196الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 2)
 .249 – 247ص 
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فأدبر، فقال: ما خلقت خلًقا أكرم عيّل منك، فبك آخذ وبك أعطي وبك 
 .(1)«اثلواب وبك العقاب"

ومّما »وأّما إمام الوّهابّية يف اجلرح واتلعديل نارص ادلين األبلايّن فيقول: 
حيسن اتلنبيه عليه أّن ّك ما ورد يف فضل العقل من األحاديث ال يصح منها 

 .(2)«ويه تدور بني الضعف والوضع يشٌء،
ولٰكّن امللفت للنظر أّن ابن تيمية وأتباعه يكّذبون أحاديث العقل تارًة 
! إذ يرّصح ابن تيمية بأّن العقل  ويعرتفون بها تارًة أخرى، وٰهذا تناقٌض بنّيٌ
يف لغة الرسول وأصحابه وأّمته َعَرٌض من األعراض، ولٰهذا جاء يف احلديث: 

، وٰهذا يقال يف عقل بن «ذ وبك أعطي، وبك اثلواب وبك العقابفَِبَك آخ»
العقل يف كتاب اهلل وسّنة رسوهل والكم الصحابة ». ويقول أيًضا: (3)آدم

واتلابعني وسائر أئّمة املسلمني هو أمٌر يقوم بالعاقل، سواٌء سيّم عرًضا أو 
 .(4)«صفةً 

لسلف واألئّمة واآلثار وكٰذلك يعرتف ابن تيمية أّن مفردة العقل يف الكم ا

                                                        

، ة، اجلوزيّ  م  ابن قيّ  (1)  .66، ص 1املنار املنيف، ج حمّمد بن أيب بكر 

 .53، ص 1سلسلة األحاديث الضعيفة، ج حمّمد نارص ادلين، األبلايّن، ( 2)

 .276الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)

 .151، ص 2جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
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املروّية يف فضائل العقل تستعمل بمعىن العمل بالعلم، وجلب ما ينفع 
اإلنسان، ودفع ما يرّضه بانلظر يف العواقب، ومنه احلديث املأثور عن انلّب 

 :إّن اهلل حيّب ابلرص انلافذ عند ورود الشبهات، »، وإن اكن مرساًل
. ٰهذه العبارة تدّل ىلع أّن العقل (1)«توحيب العقل الاكمل عند حلول الشهوا

ورد يف الكم السلف والروايات املروّية عنهم، ولو بمعىن العمل بالعلم وجلب 
 ما ينفع اإلنسان ودفع ما يرّضه.

ومن األحاديث ادلالّة ىلع ذكر العقل يف ألفاظها ما رواه ابن تيمية ولم 
: بماذا نلت العلم؟ قال: » يطعن يف سنده عن ابن عّباس  فقد قيل البن عّباس 

. وكٰذلك ذكره األبلايّن يف كتابه )مصابيح (2)«بلسان  سؤول  وقلب  عقول  
 .(3)اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري( وصّححه

إّن بني يدي الساعة اهلرج. قالوا: وما اهلرج؟ »وصّحح األبلايّن احلديث: 
كم بعًضا، )حَّت قال: القتل، إنّه ليس بقتلكم املرشكني، ولٰكن قتل بعض

يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عّمه ويقتل ابن عّمه(. قالوا: ومعنا 
؟ قال: إنّه تلزنع عقول أهل ٰذلك الزمان، وخيلف هل هباٌء من  عقونلا يومئذ 

                                                        

 .22و 21، ص 9درء تعارض العقل وانلقل، ج ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم،  (1)

 .303، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .427، ص 1ج  ،مصابيح اتلنوير ىلع صحيح اجلامع الصغري حمّمد نارص ادلين، األبلايّن، (3)
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 )صحيٌح(. (1)«انلاس حيسب أكرثهم أنّهم ىلع يشء  وليسوا ىلع يشء  
مرت أن أخ»ويعتقد ابن تيمية أّن حديث: 

ُ
« اطب انلاس ىلع قدر عقوهلمأ

لم يروه أحٌد من علماء املسلمني اذّلين يعتمد عليهم، وليس هو يف يشء  من 
 .(2)كتبهم

أستاذه ابن تيمية يف ٰهذا األمر،  ابن قّيم  اجلوزّية قد خالف رأيَ إاّل أّن 
وذكر حديًثا يؤّيد مضمون احلديث اذّلي رفضه ابن تيمية، ويتلّقاه بالقبول! 

: حّدثوا انلاس قال عيلٌّ » : ث مروّي عن أمري املؤمنني عيلٍّ واحلدي
وقال ابن «. بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، أتريدون أن يُكّذب اهلل ورسوهل

 : ما من رجل  حيدث قوًما حبديث  ال تبلغه عقوهلم إاّل اكن فتنًة »مسعود 
 .(3)«بلعضهم

باعه مع إنكارهم لألحاديث ويالحظ ىلع الكمه املتقّدم أّن ابن تيمية وأت
الواردة يف مدح العقل وفضله، إاّل أنّهم يرّكزون ويعتمدون ىلع العقل 
وادلالئل العقلّية كثرًيا، ويقولون ٰهذا موافٌق لرصيح العقل فنقبله، وٰهذا 

                                                        

 .426، ص 2 األبلايّن، سلسلة األحاديث الصحيحة، ج (1)

 .338، ص 18جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

، ة، ابن قّيم  اجلوزيّ  (3) ، ص 1، ج هداية احليارى يف أجوبة ايلهود وانلصارىحمّمد بن أيب بكر 
58. 
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. إضافًة إىل أّن أهل السّنة واجلماعة وأتباع  خمالٌف هل فرنّده! وٰهذا تناقٌض بنّيٌ
جيعلون األولوّية يف مصادر املعرفة للكتاب والسّنة، ولٰكن  السلف الصالح،

 ال يتّبعون السّنة يف رفض العقل، بل يستندون إيله كثرًيا.
واذّلي يالحظ أّن القرآن الكريم يرّكز ىلع العقل واتلعّقل وجيعل الرجس 
ة للقرآن  ىلع اذّلين ال يعقلون، ولٰكن مع ٰذلك ال يوجد يف السّنة املفسِّ

 صحيٌح حول العقل؟! فهل بني القرآن والسّنة تعارٌض وتهافٌت؟! أم حديٌث 
اذّلين دّونوا السنة تعّمدوا تضعيف العقل والطعن فيه ألسباب  معرفّية  

؟! وليس للفكر السلّف أيُّ جواب  ىلع ٰهذه التساؤالت اهلاّمة.  وسياسّية 
ىل ذّم من والعجيب من ابن تيمية أنّه مع رفضه لـروايات العقل يذهب إ

 يرتك العقل فيقول: 
عدم العقل واتلميزي، فٰهذا ال حُيمد حبال  من جهة نفسه، فليس يف »

كتاب اهلل وال سّنة رسوهل مدٌح ومحٌد لعدم العقل واتلميزي والعلم، بل قد 
، وذّم عدم ٰذلك يف  مدح اهلل العلم والعقل والفقه وحنو ٰذلك يف غري موضع 

 .(1)«مواضع
( كتابًا مستقالًّ حتت ه 281أنّه قد أفرد أبو ادلنيا )ت  اجلدير باذلكر

عنوان )العقل وفضله(، وأورد فيه أكرث من مئة حديث  صحيح  حول فضل 
                                                        

 .158، ص 2االستقامة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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 العقل والعاقل. 

 السطحية في التفكيرالتخريف و -9

يعتمد الفكر السلّف خصوًصا أفاكر ابن تيمية ىلع انلظر يف األمور بنظرة  
 وبعيدة  عن جوهر األمور وعمقها ومغزاها، وٰهذه سطحّية  بسيطة  ساذجة  

الرؤية السطحّية واالهتمام بالشلكّيات وظواهر األمور نابعٌة من إقصاء العقل 
 وتقليل دوره يف فهم املعارف والعلوم، ونامجٌة من الرتكزي املفرط ىلع احلّس.
عّل وقد جتّسدت ٰهذه الرؤية السطحّية يف الكثري من فتاوى ابن تيمية، ف

سبيل املثال حَكم ابن تيمية بسفك دم من جيهر بانلّية يف الصالة حبيث يسمع 
 من حوهل:

اجلهر بلفظ انلّية ليس مرشواًع عند أحد  من علماء املسلمني، وال فعله »
، وال فعله أحٌد من خلفائه وأصحابه وسلف األّمة وأئّمتها، رسول اهلل 

ٌب فإنّه جيب تعريفه الرشيعة واستتابته ومن اّدىع أّن ٰذلك دين اهلل وأنّه واج
 .(1)«من ٰهذا القول، فإن أرّص ىلع ٰذلك قُـتل

 ، فانظر إىل استخفاف ابن تيمية بدماء املسلمني واإلفتاء بإراقتها بسهولة 
وإاّل فما هو مستنده يف ٰهذه الفتوى؟! ومن انلماذج يف أفاكره السطحّية هو 

                                                        

 .236، ص 22جمموع الفتاوى، ج  ليم،أمحد بن عبد احل ابن تيمية، (1)
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 والقول بتناكح اإلنس واجلّن! القول بدخول اجلّن يف بدن اإلنسان،
ليس يف أئّمة املسلمني من ينكر دخول اجلّن يف بدن »فاألّول قوهل: 

املرصوع وغريه... دخول اجلّن يف بدن اإلنسان ثابٌت باتّفاق أئّمة أهل السّنة 
 .(1)«واجلماعة

قد يتناكح اإلنس واجلّن »وأّما اثلاين وهو تناكح اإلنس واجلّن فيقول: 
 .(2)«بينهما ودٌل، وٰهذا كثرٌي معروٌف وُيودَل 

وٰهذا القول دفع نارص ادلين األبلايّن إىل الطعن يف قول شيخه وإمامه ابن 
 تيمية مستغرًبا من الكمه حول تناكح اإلنس واجلّن، فعّدها خرافًة وقال:

وأغرب من ٰذلك لكّه قول ابن تيمية يف رسالة )إيضاح ادلاللة يف عموم »
يتناكح اإلنس واجلّن، ويودل بينهما ودٌل، وٰهذا كثرٌي معروٌف"! الرسالة(: "وقد 

وأقول: نعم، هو معروف بني بعض النسوة الضعيفات األحالم والعقول، 
ولٰكن ما ادليلل الرشيّع والعقيّل ىلع اتلوادل أّواًل، وىلع الزتاوج الرشيّع 

قبل ٰهذا  ثانًيا؟! هيهات هيهات! وقد علمت مّما ذكرته حتت احلديث السابق
إنكار العّز بن عبد السالم واذلهّب ىلع ابن عريبٍّ الصويّف اّداعءه أنّه تزّوج 
! وأنّه لم يعد يراها فيما بعد! وانظر الكم  جّنّيًة! وأنّه رزق منها ثالثة أوالد 

                                                        

 .96، ص 1املنتخب، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .29، ص إيضاح ادلاللة يف عموم الرسالة أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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املازرّي املبطل دلعوى ابن عريبٍّ فيما يأيت حتت احلديث اتلايل، وهو من 
 تصديق خرافة الزتاوج بني اإلنس واجلّن، كمثل األحاديث اليّت تساعد ىلع

 .(1)«أثر جماهد  ٰهذا واحلديث اذّلي قبله
كٰذلك أثبت ابن تيمية اجتماع القردة لرجم قرد  زىن بقردة ! وحَّت عّممه 

يور ويقول:  ومثل ٰذلك قد شاهده انّلاس يف زماننا يف غري القرود حَّت »للطُّ
 !(2)«الطيور

لسفاهات اليّت ال يرتضيها العقل وال املنهج العليّم يه وٰهذه اخلرافات وا
أشبه باخلياالت واملوهومات اليّت تكشف عن مدى سطحّية فكره وعقلّيته 

 انلّصّية والظاهرّية.
وإذا تتّبع ابلاحث فسوف جيد جمموعًة من ٰهذه الفتاوى واملطالب 

يغ أن يفرد كتابًا السخيفة املرفوضة اليّت ال مستند هلا عقاًل وال نقاًل، وينب
جلمع ٰهذه الفتاوى واملعلومات السخيفة الضعيفة عند العقل السليم والفطرة 

 السليمة؛ حَّت يُرى مدى العقلّية انلّصّية السلفّية.

                                                        

 .608، ص 12سلسلة األحاديث الضعيفة، ج حمّمد نارص ادلين، األبلايّن،  (1)

 545، ص 11جمموع الفتاوى، ج احلليم،  أمحد بن عبدابن تيمية،  (2)
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املبحث الثالث: املشرتكات بني املدرسة السلفّية واملدرسة 

 احلّسّية

 ّيةدراسٌة مقارنٌة بني املدرسة السلفّية واملدرسة احلسّ 
هناك قواسم مشرتكٌة بني املدرسة السلفّية واملدرسة احلّسّية اتلجريبية، 

:  ٰهذه األسس املشرتكة ترتكز ىلع ثالثة حماور رئيسة 
 املشرتاكت يف نظرّية املعرفة.  -1
 املشرتاكت يف الرؤية الكونّية. - 2
 املشرتاكت يف تعريف اإلنسان. - 3 

 رفةاألسس المشتركة في نظرّية المعـ 1

ال شّك أّن الرؤية الكونّية ومعرفة اإلنسان تنبثق من األسس املعرفّية، 
فتفسري اإلنسان ملصادر املعرفة ونطاقها، ورؤيته إىل القيمة املعرفّية لٰهذه 

 املصادر يشالّكن رؤيته الكونّية وانلظر إىل حقيقة اإلنسان وهوّيته. 
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د أّن هناك تّياًرا حيرص وعندما يتصّفح ابلاحث تاريخ الفلسفة الغربّية جي
املعرفة يف احلّس، ويعتربه املصدر الوحيد يف املعرفة البرشّية، وهم أصحاب 
املدرسة احلّسّية واتلجريبّية، وٰهذه املدرسة تنافس املدرسة العقلّية، وحتاول 

 أن تقىص العقَل عن ساحة املعرفة البرشّية.
-1561)فرنسيس بيكون   ومن أبرز أساطني املدرسة احلّسّية اتلجريبّية:

، (1704 -1632)، وجون لوك (1679 -1588)وتوماس هوبس  ،(1626
، وإمانويل اكنط (1776-1711)، وديفيد هيوم (1753-1685)وجورج بارلك 

-1748)، وإرميا بنتام (1857-1798)، وأغوست كونت (1724-1804)

-1806)، وجون ستوارت مل (1856-1788)، وويلم هملتون (1832
، (1883-1818)، واكرل ماركس (1903-1820)، وهربرت سبنس (1873

  .(1910-1842)وويلم جيمس 
وينبيغ هنا أن نسلّط الضوء ىلع األصول املشرتكة اليّت يتبّناها ٰهؤالء 
الفالسفة احلّسّيون ويعتقدون بها يف جمال نظرّية املعرفة، ثّم نقارن بينها 

ور املشرتكة بني املدرسة احلّسّية وبني آراء السلفّية؛ نلتعّرف ىلع اجلذ
 واملدرسة السلفّية أكرث:

يرّكز املذهب احلّسّ ىلع أن اإلحساس هو املصدر الرئيّس للمعرفة،  -أ
فاكنت معرفة البرش مقصورًة ىلع األمور املاّديّة واجلسمانّية، وىلع ما يبدو 
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، وأّن ما ال يبدو حمسوًسا فهو وهٌم حم  .(1)ٌض للشعور بأعراض  حمسوسة 
فموضوع العلم هو األجسام؛ ألّن ّك موجود  فهو جسٌم، ولّك جسم  هل 
خاّصّيتان وهما االمتداد واحلركة، إذن ّك علم  مّتَخٌذ من اإلحساس الظاهر 

. ويرّصح ديفيد هيوم بأنّه ال يمكن أن حيرض يف اذلهن سوى (2)وابلاطن
 .(3)اإلدرااكت احلّسّية

 أّن انلفس اإلنسانّية يف األصل لكوح  مصقول  وترّكز املدرسة احلّسّية ىلع
لم ينقش فيه يشٌء، وأّن اتلجربة يه اليّت تنقش فيها املعاين واملبادئ مجيًعا، 

؛ ذلا يعتقد أغوست (4)وال يوجد يف العقل يشٌء إاّل وقد سبق وجوده احلّس 
ب كونت بأّن املثل األىلع لليقني يتحّقق يف العلوم اتلجريبّية، وأنّه جي

 .(5)العدول عن ّك حبث يف العلل والغايات وما يسّم باألشياء باذلات
وأّما الفكر السلّف فريى أّن مصدر احلّس واخليال هما املصدران 
األصلّيان للمعرفة البرشّية، وهما موجبان للعلم الصحيح، خاّصًة اإلبصار، 

                                                        

 .146و 145؛ ص 55 – 52انظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص  (1)

 ملصدر السابق.( ا2)

 .177املصدر السابق، ص  (3)

 .146و  145املصدر السابق، ص  (4)

 .317املصدر السابق، ص  (5)
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ْهلَْكَنا َقبْلَُهم مِّ 
َ
ْن اعتماًدا ىلع قوهل تعاىل: ﴿َوَكْم أ ن قَْرن  َهْل حُتِسُّ ِمنُْهم مِّ

ْو تَْسَمُع لَُهْم ِرْكًزا﴾
َ
َحد  أ

َ
ُسوا ِمن (1)أ ، وقال يعقوب: ﴿يَا بَِنَّ اْذَهبُوا َفتََحسَّ

ِخيِه﴾
َ
َحسَّ ِعيىَس ِمنُْهُم الُْكْفَر قَاَل َمْن (2)يُوُسَف َوأ

َ
ا أ ، وقال تعاىل: ﴿فَلَمَّ

نَصارِي إىل اهلِل﴾
َ
 ، وقال (3)أ

كما تنتج ابلهيمة بهيمًة مجعاء، هل حتّسون فيها من : » انلبّ 
 .(4)«جداعء؟

فيعتقد السلفّية بأّن أهل السّنة واجلماعة مّتفقون ىلع أّن ما ال يمكن 
، وقد رّصح ابن (5)معرفته بيشء  من احلواّس فإنّما يكون معدوًما ال موجوًدا

 .(6) معدوًماما ال يُعرف بيشء من احلواّس لم يكن إاّل تيمية بأّن 
، فما من يشء  من اإلدراك إاّل ويمكن  إذن احلّس يمكنه إدراك ّك موجود 

                                                        

 .98سورة مريم:  (1)

 .87سورة يوسف:  (2)

 .52مران: سورة آل ع (3)

 .319، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)

 .341، ص 2املصدر السابق، ج  (5)

 .229، ص1املصدر السابق، ج أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (6)
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. كٰذلك يرى اتلّيار السلّف بأّن قول (1)معرفته باإلحساس ابلاطن أو الظاهر
القائل: "جيد الواجُد شيئًا" هو بمعىن "حيّسه"، فإّن وجود اليشء وإحساسه 

لفظ "موجوٌد" و"وجدته" فيما ال حُيّس متالزمان، بل هو هو، وال يستعمل 
 .(2)وال يمكن اإلحساس به

فالفكر السلّف يعتقد بأّن املوجود اذّلي ال يُدرك باحلّس واخليال منتف  
ويعّد معدوًما، فالنسبة بني املوجود واملحسوس عندهم يه التساوي، بمعىن 

 أّن: ّك موجود  حمسوٌس، ولّك حمسوس  موجوٌد.
رفة يف احلّس واخليال من اجلذور املعرفّية املشرتكة بني إذن ُحرصت املع

ا؛ إذ ترتتّب آثاٌر فرديٌّة  ، وٰهذا خطرٌي جدًّ املذهب السلّف واملذهب احلّسّ
 واجتماعّيٌة مهّمٌة ىلع ٰهذه الفكرة.

واجلدير باذلكر هو: أّن ادليلل اذّلي تتمّسك به املدرسة احلّسّية يف حرص 
لعقل هو نفس ادليلل اذّلي تعتمد عليه املدرسة املعرفة باحلّس ورفض ا

السلفّية يف حرص املعرفة به، وهو أّن العقل خيطئ ويغلط، وما اكن كٰذلك ال 
 يمكن االعتماد عليه، يقول العاّلمة الطباطبايّئ يف ٰهذا املجال:

هل جيوز اتلعويل ىلع غري اإلدرااكت احلّسّية من املعاين العقلّية؟ ٰهذه »
                                                        

 .265 – 263، ص 2تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .353، ص 2ج  املصدر السابق، (2)
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ن معارك اآلراء بني املتأّخرين من الغربّيني، وإن اكن املعظم من املسألة م
القدماء وحكماء اإلسالم ىلع جواز اتلعويل ىلع احلّس والعقل مًعا؛ بل 
ذكروا أّن الربهان العليّم ال يشمل املحسوس من حيث إنّه حمسوٌس، لٰكّن 

لماء الطبيعة الغربّيني مع ٰذلك اختلفوا يف ٰذلك، واملعظم منهم وخاّصًة من ع
ىلع عدم االعتماد ىلع غري احلّس، وقد احتّجوا ىلع ٰذلك بأّن العقلّيات 
املحضة يكرث وقوع اخلطإ والغلط فيها، مع عدم وجود ما يمزّي به الصواب 

 .(1)«من اخلطإ، وهو احلّس واتلجربة املماّسان للجزئّيات
 وقد دحض العاّلمة الطباطبايّئ ٰهذه احلّجة ابلاطلة فقال:

، فيه حّجٌة ىلع  أّوًل:» بأّن مجيع املقّدمات املأخوذة فيها عقلّيٌة غري حّسّية 
، فيلزم من صّحة  بطالن االعتماد ىلع املقّدمات العقلّية بمقّدمات  عقلّية 

 احلّجة فسادها.
بأّن الغلط يف احلواّس ال يقرص عدًدا من اخلطإ والغلط يف  ثانًيا:

 العقلّيات.
 بني اخلطإ والصواب مّما ال بّد منه يف مجيع املدراكت، غري أّن اتلمزّي  ثاثلًا:

أّن اتلجربة ويه تكّرر احلّس ليست آلًة ذٰللك اتلمزّي، بل القضّية اتلجربّية 

                                                        

أمحد بن  ؛ ابن تيمية،47، ص 1الطباطبايّئ، حممدحسني، املزيان يف تفسري القرآن، ج ( 1)
 .187، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  عبد احلليم،
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تصري إحدى املقّدمات من قياس  حيتّج به ىلع املطلوب، فإنّا إذا أدركنا 
ألمثال، حتّصل نلا باحلّس خاّصًة من اخلواّص، ثّم أتبعناه باتلجربة بتكرار ا

يف احلقيقة قياٌس ىلع ٰهذا الشك: إن ٰهذه اخلاّصة دائيّم الوجود أو أكرثّي 
الوجود لٰهذا املوضوع، ولو اكنت خاّصًة لغري ٰهذا املوضوع لم يكن بدائيمٍّ أو 
، وٰهذا القياس كما ترى يشتمل ىلع مقّدمات   ، لٰكّنه دائيمٌّ أو أكرثيٌّ أكرثيٍّ

.عقلّية  غري حسّ   ّية  وال جتريبّية 

هب أّن مجيع العلوم احلّسّية مؤّيدٌة باتلجربة يف باب العمل، لٰكن  رابًعا:
من الواضح أّن نفس اتلجربة ليس ثبوتها بتجربة  أخرى، وٰهكذا إىل غري 
انلهاية، بل العلم بصّحته من طريق  غري طريق احلّس، فاالعتماد ىلع احلّس 

 العقيّل اضطراًرا.واتلجربة اعتماٌد ىلع العلم 
أّن احلّس ال ينال غري اجلزيّئ املتغرّي، والعلوم ال تستنتج وال  خامًسا:

 .(1)«تستعمل غري القضايا اللكّّية، ويه غري حمسوسة  وال جمّربة  
الرتكزي ىلع مذهب االسمانّية أو االسمّية، بمعىن نف اللكّّيات وإنكار  - ب

تقوم مقام الصور اجلزئّية، فاملعىن اللّكّ عند  املعاين املجّردة، وأّن ّك األسماء
 .(2)املدرسة احلّسّية من صنع اذلهن ال يقابله يف اخلارج صورٌة ثابتةٌ 

                                                        

 .48و 47، ص 1ج الطباطبايّئ، حممدحسني، املزيان يف تفسري القرآن،  (1)

 .147و 54 يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص( 2)
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بعبارة  أخرى فإّن املذهب احلّسّ ينكر وجود املعىن املجّرد يف اذلهن، 
ويستحيل تصّور ماهّية  خالصة  لكّّية  كتصّور إنسان  مطلق  ال بالكبري وال 

لصغري، وال بانلحيف وال بابلدين، وغريها من املشّخصات؛ ذلا يرّصح با
. ويرضب جون (1)بأنّنا لكّما تصّورنا شيئًا تصّورناه صورًة شخصّيًة جزئّيةً 

ستوارت مل مثااًل بأّن لفظ الطري ال يدّل ىلع مفهوم  ومعىًن اعمٍّ، بل يدّل ىلع 
ة ال تدّل ىلع ماهّية اليشء النسور والعصافري والغربان وما شابهها، فالقضيّ 

 .(2)املحدود
ليست عندنا قّوة جتريد املعاين، ولٰكن أجد »كٰذلك يقول جورج بارلك: 

أّن يل قّوة ختّيل معاين اجلزئّيات اليّت أدركتها، ولٰكن جيب أن يكون هلا شٌك 
ولوٌن، وكٰذلك معىن اإلنسان عندي جيب أن يكون معىن إنسان  أبيض أو 

. ومهما أحاول أسود أو أس ، طويل  أو قصري  أو متوّسط  مر، مقّوم  أو معوجٍّ
فلست أستطيع تصّور املعىن املجّرد، ومن املمتنع أن أتصّور املعىن املجّرد؛ 
حلركة  متمايزة  من اجلسم املتحّرك، ال يه بالسيعة وال بابلطيئة، وقس ىلع 

بأّن الالمعنيَّ ممتنع ٰذلك سائر املعاين اللكّّية املجّردة. والوجدان يشهد 

                                                        

 .346و 345املصدر السابق، ص  (1)

 .346املصدر السابق، ص  (2)
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 .(1)«اتلصّور
يه يف احلقيقة  لكّهاوأّما ديفد هيوم فهو يعتقد أيًضا بأّن معانينا اللكّّية 

معان  جزئّيٌة مرتبطٌة باسم  لّكٍّ يذكر اتّفاقًا بمعان  أخرى جزئّية  تشبه يف بعض 
راد  انلقاط املعىن املماثل يف اذلهن، فاسم الفرس مثاًل يطلق اعدًة ىلع أف

 . (2)خمتلفة اللون والشك واملقدار، فبمناسبته تتذّكر ٰهذه املعاين
، فإنّها  كٰذلك الفلسفة الوجوديّة، فيه لوٌن آخر من ألوان املذهب احلّسّ
تنكر املعىن اللّكّ، وتغلو يف اإلنكار حَّت تأىب أن تقيم وزنًا لوجوه الشبه بني 

 .(3)سارتر أفراد انلوع الواحد، كما يعتقده جان بول
فنف اللكّّيات والرتكزي ىلع اجلزئّيات واألمور املعيَّنة اخلارجّية من أهّم 
موارد الوفاق واالشرتاك بني املدرسة احلّسّية واملدرسة السلفّية. وٰهذا يعود إىل 
حرص املعرفة يف احلّس واملحسوسات، وإقصاء العقل اتلجريدّي من ساحة 

 املعارف البرشّية.
لفكر السلّف بني الّك وأجزائه وبني اللّكّ وأفراده، ويعتقد بأّن وقد يمزّي ا

، وهو ما تنقسم إيله األشياء يف  تقسيم الّك إىل أجزائه تقسيٌم حقييقٌّ وواقعٌّ
                                                        

 .165و 164املصدر السابق، ص  (1)

 .174املصدر السابق، ص  (2)

 .458املصدر السابق، ص  (3)
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اخلارج، وٰهذا اتلقسيم أشهر وأعرف يف العقول، وأّما تقسيم اللّكّ إىل أفراده 
. بعبارة  أخرى فإّن اللّكّ (1)الواقعّيةفهو تقسيٌم ذهنٌّ ال حّظ هل من اثلبوت و

إنّما يوجد يف اذلهن ال يف اخلارج، وإّن املعقوالت إنّما تعود عند اتلحقيق إىل 
. وٰهذا عني انلظرّية (2)أمور  مقّدرة  يف األذهان ال موجودة  يف األعيان

 االسمانّية يف املدرسة احلّسّية.
ول الرصف هو ما اكن ثابتًا يف العقل ومّما يعتقده ابن تيمية أيًضا أّن املعق

. فهو ينكر اذلايّت املشرتك (3)اكلعلوم اللكّّية، وليس لللكّّيات وجوٌد يف اخلارج
، ويقول: إّن ك يشء  يف اخلارج  أو األمر اثلابت املشرتك بني أفراد نوع  واحد 

 .(4)فهو موجوٌد خاٌص جزيئٌّ متمزّيٌ عن غريه حبسب هوّيته
بن تيمية أّن اللكّّيات معقوالٌت حمضٌة؛ ألنّه ليس يف اخلارج ا كٰذلك يّديع

لكّّياٌت مطلقٌة حَّت يمكن إحساسها، واإلحساس إنّما يكون باألمور 
 . وٰهذا نابٌع عن رؤيته احلّسّية والرتكز ىلع املحسوسات.(5)املوجودة

                                                        

 .130و 128اىل  126الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .139املصدر السابق، ص  (2)

 .108، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ية،ابن تيم (3)

 .26، ص 2املصدر السابق، ج  (4)

 .229و 228، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (5)
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ا ؛ فهو ال خيىف ىلع اخلبري باألحباث العقلّية أّن إنكار اللكّّيات خطرٌي جدًّ
يستلزم نف املفاهيم امليتافزييقّية واملفاهيم املثبتة لإلهلّٰيات واملفاهيم 

، ولٰكن قد تغلّب الطابع احلّسّ واتلجريّب ىلع (1)والقضايا األخالقّية
، وترتّبت ٰهذه اللوازم الفاسدة عليه شاءوا  املذهب السلّف واملذهب احلّسّ

 أم أبوا.
ونف الربهان العقيّل يُعّد من القواسم  إّن رفض القياس املنطيقّ  -3

املشرتكة بني املدرسة احلّسّية واملدرسة السلفّية، وٰهذه من أهّم نقاط الوفاق 
والوئام بني املدرستني؛ ذٰللك ترّصح املدرسة احلّسّية بأّن قواعد القياس 
ليست يه اليّت تعلّم االستدالل، وأّن القياس ال يفيد يف كشف اخلطإ يف 

 ، فيقول جون لوك حول نف القياس:(2)وال يف زيادة معارفنا احلجج
لو وجب اعتبار القياس األداة الوحيدة للعقل والوسيلة الوحيدة للوصول »

إىل احلقيقة، للزم أنّه لم يوجد أحٌد قبل أرسطو يعلم أو يستطيع أن يعلم شيئًا 
الف  يستمتع ما بالعقل، وأنّه ال يوجد منذ اخرتاع القياس رجٌل بني عرشة آ

بٰهذه املزية، ولٰكّن اهلل لم يكن ضنينًا بمواهبه ىلع البرش إىل حّد أن يقنع 
بإجياد خملوقات  ذوات قدمني، ويدع ألرسطو العناية جبعلهم خملوقات  

                                                        

 .142، ص 2، ج برتراند، حكمة الغرب )الفلسفة احلديثة واملعارصة( ،سلار (1)

 .144فلسفة احلديثة، ص يوسف كرم، تاريخ ال (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 574

 .(1)«اعقلةً 
ومن املؤسف أّن لوك لم يمزّي بني املنطق الفطرّي املودع يف انلاس، وبني 

أرسطو ودّونه، فهناك فرٌق بني اإلجياد واتلدوين،  املنطق العليّم اذّلي وضعه
وأّن أرسطو لم يوِجد املنطق، بل هو اكن مفطوًرا يف فطر انلاس، بل هو دّونه 

 وجعله علًما مستقالًّ جبنب سائر العلوم املدّونة.
وأّما إمانويل اكنط فقد رفض القياَس االقرتايّن والقياس الرشيّط املّتصل 

 ُ ستخدم للفحص عن العلّة املطلقة وعن الرشط املطلق واملنفصل؛ ألنّها ت
جلميع موضواعت الفكر، وقد وصل إىل معىن العلّة املطلقة أو املوجود 

 األعظم وهو اهلل؛ ذلا يعتقد اكنط أّن ثالثة علوم  نشأت من هنا: 
 علم انلفس انلظرّي ويزعم أنّه علم انلفس باعتبارها جوهًرا مفّكًرا.  (1
 نلظرّي ويزعم أنّه علم العالم باعتباره جوهًرا كٰذلك. العلم الطبيّع ا (2
العلم اإلليّٰه انلظرّي ويزعم أنّه علم اهلل، فبمراجعة مسائل ٰهذه  (3

 .(2)العلوم وأدتّلها يتبنّي نلا أّن األدلّة سوفسطائّيٌة، وأّن املسائل وهمّيةٌ 
طيّق وأّما لو رجعنا إىل الكم جون ستوارت مل فهو يزعم أّن القياس املن

                                                        

 .143و 141املصدر السابق، ص  (1)

 .234املصدر السابق، ص  (2)
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يستلزم مصادرًة ىلع املطلوب األّول، ىلع سبيل املثال عندما نقول: "زيٌد 
إنساٌن، ولّك إنسان  مّيٌت" فانلتيجة موجودٌة يف املقّدمة الكربى، فإّن انلتيجة 
إّما أن تكون معلومًة قبل الكربى، وحينئذ  ال فائدة من تركيب القياس، 

صوغ الكربى الستحالة اتلحّقق من وإّما أن تكون جمهولًة، وحينئذ  يستحيل 
موتّية ّك انلاس إاّل باتلحّقق من موتّية ّك فرد  من انلاس، فليس القياس 
استنتاج اجلزيّئ من اللّكّ، وال اللّكّ من اجلزيّئ، ولٰكن استنتاج اجلزيّئ من 
اجلزيّئ، أي استنتاج حالة  معّينة  من حالة  أخرى شبيهة  بها، فحينئذ  ال 

 .(1)االستدالل مصادرًة باملطلوبيكون 
وال خيىف ما يف ٰهذا ابليان من املغالطة، إذ إّن املطلوب موجوٌد يف الكربى 
ٌح به يف انلتيجة بنحو اتلفصيل،  بنحو اإلمجال، ونفس ٰهذا املطلوب مرصَّ

 فهناك فرٌق بنّيٌ بني املعلوم املجمل واملفّصل. 
ًرا ولٰهذا اكن الفكر السلّف حيتقر الربهانَ   العقيّل ويعتربه أمًرا ذهنيًّا مقدَّ

يف األذهان، ويقول إذا اكن الربهان ال يفيد إاّل العلم باللكّّيات، واللكّّيات 
؛ لم  إنّما تتحّقق يف األذهان ال يف األعيان، وليس يف اخلارج إاّل موجوٌد معنّيٌ

 أصاًل، بل يعلم بالربهان يشٌء من املعيَّنات واجلزئّيات، فال يعلم به موجودٌ 
يعلم به أموٌر مقّدرٌة يف األذهان، وإذا اكن كمال انلفس اإلنسانّية أن تكون 

                                                        

 .347املصدر السابق، ص  (1)
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مضاهيًة للعالم املوجود، فليس الربهان العقيّل علًما تكمل به انلفس؛ إذ لم 
تعلم شيئًا من املوجودات العينية اخلارجّية، وال صارت اعلًما معقواًل موازًيا 

اعلًما ألمور  لكّّية  مقّدرة  ال يعلم بها يشٌء من للعالم املوجود، بل صارت 
 !(1)العالم املوجود، وأّي خري  يف ٰهذا فضاًل عن أن يكون كمااًل 

إذن القياس الربهايّن عند السلفّية ال يفيد معرفة أمر  موجود  بعينه، ولّك 
موجود  يف اخلارج فإنّما هو موجوٌد بعينه، فال يفيد معرفة يشء  من حقائق 

وجودات، وإنّما يفيد أموًرا لكّّيًة مطلقًة مقّدرًة يف األذهان ال حمّققًة يف امل
 .(2)األعيان

ُموُر اللْكّّية اذلهنّية لَيَْسْت يِهَ احْلََقائَِق اخْلارجّية، »فيقول ابن تيمية: 
ُ
َواأْل

ُ بَِها َعْن َواَل يِهَ أيًضا ِعلًْما بِاحْلََقائِِق اخْلارجّية؛ إْذ ِلُكِّ َموُْجود  َحِقي َقٌة َيتََمزيَّ
ْمِر الُْمْشرَتَِك اَل يَُكوُن ِعلًْما 

َ
َغرْيِهِ، ُهَو بَِها ُهَو، َوتِلَْك لَيَْسْت لكّّيًة، فَالِْعلُْم بِاأْل

ْشَياِء وَُهَو 
َ
ء  ِمْن اأْل بَِها، َفاَل يَُكوُن يِف الِْقيَاِس املنطيّق ِعلَْم حَتِْقيِق يَشْ

 .(3)«الَْمْطلُوُب 
إنّك ال جتد أحًدا من بن آدم يريد أن يعلم مطلوًبا بانلظر »ل أيًضا: ويقو

                                                        

 .125و 124الرّد ىلع املنطقّيني،  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .345و 344املصدر السابق، ص  (2)

 .18، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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ويستدّل عليه بقياس  برهاينٍّ يعلم صّحته إاّل ويمكنه العلم به بدون ٰذلك 
 .(1)«القياس الربهايّن املنطيقّ 

من املشرتاكت املهّمة بني املدرستني السلفّية واحلّسّية يه إقصاء العقل  -4
امليتافزييقيا واألمور املرتبطة باإلهلّٰيات وما وراء الطبيعة، وتعطيله عن فهم 

فتؤّكد املدرسة احلّسّية اتلجريبّية ىلع العدول عن املسائل امليتافزييقّية وعن 
املناهج العقلّية، واالكتفاء باملالحظة واالختبار واالستقراء، وٰهذا من أهّم 

تيه إىل إلغاء العقل؛ ألنّها ال ، فالفلسفة احلّسّية تن(2)نتائج املذهب احلّسّ 
 تعتقد حبكم  وقانون  رضوريٍّ ولّكٍّ.

وإّن الفالسفة احلّسّيني مثل لوك وبارلك وهيوم وأمثاهلم، قد هامجوا 
املعاين واملبادئ العقلّية هجوًما عنيًفا، فقال إمانويل اكنط إنّها جمّرد صيغ  

ست لكّّيًة رضورّيًة. فالعقل جوفاء تلنظيم اتلجربة، وإّن املبادئ واملعاين لي
. ويتلكّم اكنط عن " (3)عنده اغيئٌّ يف جوهره يّتجه إىل العمل ال إىل انلظر

، فبىن «ليس يف اتلجربة لكّّيٌة ورضورةٌ »أحالم امليتافزييقيا" فيقول: 

                                                        

 .110املصدر السابق، ص  (1)

 .150يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 2)

 .414املصدر السابق، ص  (3)
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، فأفَت (1)امليتافزييقيا ىلع األخالق بدل أن يبن األخالق ىلع امليتافزييقيا
نقد العقل املحض( بأّن علم امليتافزييقيا ممتنٌع واتلجربة يه اكنط يف كتابه )

 .(2)املعرفة احلّقة
وامليتافزييقيا اليّت يبطلها اكنط يه العلم اذّلي يّديع إدراك موضواعت  

. واجلدير (3)خارجة  عن نطاق اتلجربة، فهو يتبع احلّسّيني يف ٰهذه انلقطة
يتافزييقيا غري موجودة ، بل يقول إنّه باذلكر أّن اكنط ال يقول إّن موضواعت امل

 .(4)ليس باستطاعة عقلنا إدراك وجودها وماهّيتها
؛ (5)ويذكر اكنط تناقضات  يف مسائل امليتافزييقيا إلثبات عبثّية العقل

ألّن العقل اذّلي يّديع اتلديلل ىلع انلفس واحلّرّية ووجود اهلل، يّديع أيًضا 
. وقد ذكر زينون قبل اكنط تناقضات  (6)واإلحلاداتلديلل ىلع املاّديّة واجلربية 

لألحباث العقلّية وامليتافزييقيا، وظّن أن ال خمرج منها، ورأى فيه الشاّكك 

                                                        

 .214املصدر السابق، ص  (1)

 .212املصدر السابق، ص  (2)

 .232املصدر السابق، ص  (3)

 .246املصدر السابق، ص  (4)

 .243و 242املصدر السابق، ص  (5)

 .246، ص املصدر السابق (6)
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 .(1)سببًا للعدول عن امليتافزييقيا
إذن فاتليار احلّسّ يعتقد أنّه يستحيل إقامة ادليلل العقيّل ىلع وجود 

؛ ألنّه يمتنع اتلجاوز عن ؛ ذلا ال سبيل إىل إقامة ميتافزي(2)اهلل يقيا نظرّية 
 نطاق اتلجربة، والعلم اذّلي يستند إىل غري احلّس فهو حماٌل.

وبعبارة  أخرى فإنّه ال جمال لدليلل العقيّل ىلع وجود اهلل يف فلسفة تنكر 
ىلع العقل القيمة انلظرّية يف معانيه ومبادئه، فاألدلّة العقلّية غري ناهضة  ىلع 

. إذن يمكن أن نقول إّن االسمّية ونقد العقل ركنان إساسيان يف (3)وجود اهلل
 .(4)املذهب احلّسّ 

وأّما بالنسبة إىل املدرسة السلفّية فإنّها تبطل دوَر العقل يف إثبات 
 اإلهلّٰيات واملباحث املرتبطة بامليتافزييقيا، يقول ابن تيمية: 

فون بأّن العقل ال إّن األساطني من ٰهؤالء )الفالسفة( والفحول معرت»
سبيل هل إىل ايلقني يف اعّمة املطالب اإلهلّٰية. وإذا اكن ٰهكذا، فالواجب تليّق 

                                                        

 .295املصدر السابق، ص  (1)

 .244املصدر السابق، ص  (2)

 .444املصدر السابق، ص  (3)

 .449املصدر السابق، ص  (4)
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. وال شّك أّن ٰهذه نسبٌة خاطئٌة إىل (1)«علم ٰذلك من انلبّوات ىلع ما هو عليه
 الفالسفة يكذبها الواقع.

 - كٰذلك يرصح الرببهارّي إمام السلفّية يف عرصه بأّن الفكرة يف اهلل
تفّكروا يف اخللق وال تفّكروا : »بدعٌة؛ لقول رسول اهلل  -تبارك وتعاىل 

 .(2)فإّن الفكرة يف الرّب تقدح الشّك يف القلب«. يف اهلل
فهًما خاطئًا؛ فلو اكن مراد  وال شّك أّن الرببهارّي فهم الكَم رسول اهلل 

من اتلوحيد  -تعاىل  -هو نف اتلفكر عن مطلق ما يرتبط باهلل  انلّب 
اذّلي يشّجع انلاس  والصفات واألسماء واألفعال، فهو يناقض قول اهلل 

 
َ
ْم ىلَعَ قُلُوب  ىلع اتلدبّر واتلفّكر املطلق يف القرآن: ﴿أ

َ
فَاَل َيتََدبَُّروَن الُْقْرآَن أ

ْقَفالَُها﴾
َ
، ومن مجلة ما يف القرآن املباحث اتلوحيديّة وما يتعلّق بوجود (3)أ

هو ردع  وأسمائه وصفاته، بل املراد من الكم رسول اهلل  -اىل تع -اهلل 
 انلاس عن اتلفّكر يف كنه اذلات املتعايلة؛ ألّن املحدود ال حييط بالالحمدود.

ولٰهذا يعتقد ابن تيمية أّن ما يذكره انلّظار من األدلّة القياسّية الّيت 
ّل يشٌء منها ىلع عينه يسّمونها براهني ىلع إثبات الصانع سبحانه وتعاىل ال يد

                                                        

 .275، ص 1الفتاوى احلموية الكربى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .32، ص 1ج رشح السّنة،  ،الرببهارّي، احلسن بن عيلٍّ  (2)

(3)  :  .24سورة حمّمد 
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وشخصه، وإنّما يدّل ىلع أمر  مطلق  لّكٍّ ال يمنع تصّوره من وقوع الرشكة فيه، 
، أو ٰهذا ممكٌن  فانّا إذا قلنا: ٰهذا حمَدٌث ولّك حمَدث  فال بّد هل من حمِدث 
؛ إنّما يدّل ٰهذا ىلع حمِدث  مطلق  أو واجب   واملمكن ال بّد هل من واجب 

 بأنّه قديٌم أزيلٌّ اعلٌم بكّل يشء  وغري ٰذلك، فّك ٰهذا إنّما يدّل مطلق  ولو عنّي 
 .(1)فيه القياس ىلع أمر  مطلق  لّكٍّ ال يمنع تصّوره من وقوع الرشكة فيه

ومن هنا يتبنّي أّن السبب اذّلي جعل الفكر السلّف يقيص العقل عن 
ة "اللكّّيات". وبما أّن إثبات ما وراء الطبيعة ورفض الرباهني العقلّية هو مسأل

الفكر السلّف وكٰذلك املذهب احلّسّ يرفضان املفاهيم اللكّّية ويعّدانها 
ذهنّيًة حمضًة، ويرّكزان ىلع اجلزئّيات املعّينة املحسوسة؛ ذلا أنكرا دور العقل 
يف املسائل املرتبطة بامليتافزييقيا واإلهلّٰيات، وٰهذا يُعّد من اآلثار واللوازم 

 تّبة ىلع نف اللكّّيات.املرت
من انلتائج واآلثار املعرفّية للمدرسة احلّسّية يه إثبات نسبّية املعرفة،  -5

إّما بسبب نقد أفعال العقل، وإّما برؤية  تارخيّية  إىل العقل كما ذهب إيله 
أغوست كونت، فإنّه يدلّل ىلع نسبّية معرفتنا، ال بنقد أفعال العقل كما فعل 

نط، بل يعرض ما ظّنه تاريخ العقل فيقول إّن العقل مّر لوك وهيوم واك

                                                        

 .345و 344، ص 1الرّد ىلع املنطقّيني، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)
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، وحالة  واقعّية   ، وحالة  ميتافزييقّية  : حالة  الهوتّية   .(1)حباالت  ثالث 
فاملرحلة الالهوتّية يه حماولة إرجاع ّك طائفة  من الظواهر إىل مبدإ  

، وهو موجوٌد ِعلويٌّ خارٌج من الاكئنات الطبيعّية، كما يع تقد به مشرتك 
الكهنة، واملرحلة املتافزييقية يه إرجاع الظواهر إىل علل  فلسفّية  من 

 اجلوهر والصورة انلوعّية الطبيعّية واملاهّية وانلفس.
أّما املرحلة الواقعّية فيدرك العقل فيها امتناع احلصول ىلع معارف 

ه ىلع اتلعّرف ىلع الظواهر واستكشاف قوانينها وتر ، فيقرص همَّ تيب مطلقة 
القوانني من اخلاّص إىل العاّم، فتحّل املالحظة واملشاهدة واالختبار حمّل 
اخليال واالستدالل، فيكون موضوع العلم اإلجابة عن سؤال " كيف" ال عن 
سؤال " لم". ٰهذه الطريقة يه اليّت أفلحت يف تكوين العلوم اتلجريبّية، 

 .(2)فيجب أن حيّل العلم حمّل الفلسفة
هملتون بأّن املعرفة نسبّيٌة، فّك ما هو مدرٌَك مرشوٌط أي ويرصح ويلم 

، فإّن أّي كٍّ فهو دائًما بالنسبة إيلنا جزٌء لكٍّ أكرب، وإّن أّي جزء  يمكن  نسبٌّ
، فال أساس للزعم بأنّنا ندرك  أن يتصّور قاباًل للقسمة، فيكون ثّمة كٌّ

ندري شيئًا عن املطلق، بل املطلق، فمَت اكنت معرفتنا نسبّيًة لزم أنّنا ال 

                                                        

 .317يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص  (1)

 .318و 317املصدر السابق، ص  (2)
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 .(1)لعلّنا ال ندري إن اكن موجوًدا أو غري موجود  
فيرّصح بأّن املعرفة قائمٌة بأكملها  (1903-1820)وأّما هربرت سبنس 

، وال يمكن أن يوجد يشٌء يف خارج (2)ىلع اتلجربة ، ولّك فكر  فهو نسبٌّ
 .(3)املطلق حَّت خيتلف عنه أو يشبهه

خاّصًة آثار ابن تيمية  -ن انلظر يف اآلثار السلفّية ولٰكن عندما نمع
جند أنّهم يعتقدون بنسبّية املعارف البرشّية، وٰهذه من أهّم  -وأتباعه 

االشرتااكت بني املدرسة السلفّية واملدرسة احلّسّية اتلجريبّية؛ ولٰهذا يعتقد 
بّية اإلضافّية، كون العلم بدهيًّا أو نظريًّا هو من األمور النس»ابن تيمية بأّن 

مثل كون القضّية يقينّيًة أو ظّنّيًة؛ إذ قد يتيّقن زيٌد ما يظّنه عمًرا، وقد يبده 
زيٌد من املعاين ما ال يعرفه غريه إاّل بانلظر، وقد يكون حّسيًّا لزيد  من 
العلوم ما هو خربيٌّ عند عمر و، وإن اكن كثرٌي من انلاس حيسب أّن كون 

أو كسبيًّا أو بدهيًّا أو نظريًّا هو من األمور الالزمة هل،  العلم املعني رضوريًّا
حبيث يشرتك يف ٰذلك مجيع انلاس، وٰهذا غلٌط عظيٌم، وهو خمالٌف 

                                                        

 .337املصدر السابق، ص  (1)

 .359املصدر السابق، ص  (2)

 .358املصدر السابق، ص  (3)
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 . وقال يف موضع  آخر:(1)«للواقع
فإّن كون القضّية بدهّيًة أو نظرّيًة ليس وصًفا الزًما هلا جيب استواء مجيع »

يفٌّ حبسب حال علم انلاس بها، فمن علمها انلاس فيه، بل هو أمٌر نسبٌّ إضا
بال ديلل  اكنت بدهّيًة هل، ومن احتاج إىل نظر  واستدالل  بديلل  اكنت نظرّيًة 

 .(2)«هل
إضافًة إىل ٰذلك فإّن املدرسة السلفّية ترى أّن هناك نسبّيًة معرفّيًة يف 

بالعقل، فهو اليشء معلوًما بالعقل، أو غري معلوم   اكناألمور العقلّية، فإذا 
ليس صفًة الزمًة ليشء  من األشياء، بل هو من األمور النسبّية اإلضافّية، 
فإّن زيًدا قد يعلم بعقله ما ال يعلمه بكٌر بعقله، وقد يعلم اإلنسان يف حال  

 .(3)«بعقله ما جيهله يف وقت  آخر
، واكنت  وعليه فإذا اكنت انلظرّيات قد بُنيت ىلع ابلدهّيات من جهة 

هّيات حسب رأي املدرستني احلّسّية والسلفّية أموًرا إضافّيًة ونسبّيًة، ابلد
فانلتيجة أّن مجيع املعارف البرشّية تعتمد ىلع أمور  نسبّية  وإضافّية  غري 
، وٰهذا يقتيض نسبّية مجيع العلوم البرشّية؛ ألّن املبىن إذا اكن نسبيًّا  مطلقة 

                                                        

 .14و 13الرّد ىلع املنطقّيني، ص  د احلليم،أمحد بن عب ابن تيمية، (1)

 .329و 328، و ص 363املصدر السابق، ص (2)

 .144، ص 1درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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 فابِلناء أيًضا نسبٌّ بتبعه.
شأن العقل وتزنيل مرتبته ودوره إىل حّد احلّس واخليال، وٰهذا حطُّ  -6

يعّد من مجلة انلتاجات املشرتكة للمدرسة احلّسّية والسلفّية، فيعتقد جون 
، وأّن  (1873-1806)ستوارت مل  أّن املذهب العقيّل هو املذهب احلّسّ

 .(1)العقل هو امتداٌد للحّس من نوعه
ده اتلّيار احلّسّ هو العقل املعزول عن فالعقل اتلجريّب اذّلي يعتق

اتلفكري اتلجريدّي اذّلي يستنتج املعقوالت اثلانية، ويقوم باتلجزئة 
ر للحّس  واتلحليل والرتكيب يف املعقوالت، بل املقصود منه هو العقل املسخَّ
اتلابع هل اذّلي خيدم احلّس يف كشف القوانني اتلجريبية املتعلّقة 

 باملحسوسات.
اتلّيار السلّف فهو يُعرّب عن العقل اتلجريّب بالعقل اجلسمايّن أو وأّما 

العقل اخليايّل اذّلي ال ينفّك من اتلخّيل؛ إْذ ما ليس جبسم  وال جسماينٍّ ال 
. فإطار ترّصف العقل ونطاقه نشاطاته هو (2)يمكن ختّيله واتلصديق به

اّديٌّة حّسّيٌة، وما ليس املحسوسات؛ ألّن الرؤية الكونّية السلفّية يه رؤيٌة م
بمحسوس  وال متخّيل  عندهم فهو معدوٌم، فالعقل يعمل ويترّصف يف 

                                                        

 .353يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص  (1)

 .393ص  ،2بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 2)
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املحسوسات كما أّن القّوة املتخّيلة تترّصف يف املحسوسات، فهناك توافٌق بني 
 املعقوالت واملحسوسات. 

ولٰكّن الفرق بني اتلخّيل واتلعّقل عند ابن تيمية هو أّن العقل بعد ما 
القدر املشرتك بني اجلزئّيات احلّسّية يُسي ويعّمم حكم اجلزيّئ اكتشف 

املعنيَّ إىل اجلزيّئ املعنيَّ اآلخر، وٰهذا هو " قياس الغائب ىلع الشاهد" أو 
 قياس اتلمثيل اذّلي يمزّي العقل عن اتلخّيل عند املدرسة السلفّية.
ال ينفّك عن وذٰللك اكن ابن تيمّية يعتقد بأّن العقل اجلسمايّن اذّلي 

، ويقول (1)وأسمائه احلسىن -تعاىل  -اتلخّيل هل دوٌر مهمٌّ يف فهم صفات اهلل 
فوق عرشه، وبما هو عظيٌم  إّن مقتَض العقل اجلسمايّن هو أن يكون اهلل 

فال بّد أن يكون هل جانبان، جانٌب عن يمني العرش وجانب عن يساره 
ايّن حيكم بأّن املوجود ال بّد أن ويكون أحدهما غري اآلخر؛ ألّن العقل اجلسم

يكون داخل العالم أو خارجه، وأنّه يمتنع وجود موجود  ال داخل العالم وال 
 . (2)خارجه، وٰهذا هو مقتَض احلّس واخليال أيًضا

 إذن فالعقل اجلسمايّن واحلّسّ هل خصوصّيتان:
سوسة، األوىل: أّن العقل اجلسمايّن يترّصف ويؤّدي دوره يف ادلائرة املح

                                                        

 املصدر السابق. (1)

 .119، ص 4تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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ويف ٰهذا انلطاق املاّدّي املحدود، فاملواّد والقضايا الّيت يترّصف فيها العقل 
ليست قضايا لكّّيًة، بل يه قضايا وعلوٌم حمسوسٌة ومتخّيلٌة؛ ألّن الرؤية 
الكونّية عند السلفّية يه الرؤية املاّديّة احلّسّية، حبيث يعتقد ابن تيمية أّن ما 

 .(1)فهو عدمٌ ليس بمتخّيل  وال حمسوس  
اثلانية: أّن ادلور الرئيّس للعقل ومهّمته األصلّية يف إطار املحسوسات 
قياُس الغائب ىلع الشاهد، أو قياس اتلمثيل اذّلي يعّمم احلكم ويُسيه إىل 
املتماثالت واملتشابهات، فإّن جمرى قياس اتلمثيل هو احلّسّيات، يقول ابن 

نَّ ٰهَذا ِمثَْل ٰهذا فَِقَياُس اتلَّْمِثيِل يِف »تيمية: 
َ
: إَذا َعِلْمنَا أ ء  يَّاِت َولُكُّ يَشْ  احْلِسِّ

نَّ ُحْكَمُه ُحْكُمُه، َوإِْن لَْم َنْعلَْم ِعلََّة احْلُْكمِ 
َ
 .(2)«َعِلْمنَا أ

من القواسم املشرتكة بني املدرسة احلّسّية واملدرسة السلفّية االعتماُد  -7
جزيئٍّ إىل جزيئٍّ آخر بسبب حتّقق القدر ىلع قياس اتلمثيل وإرساء احلكم من 

 اجلامع واملشرتك بينهما. 
يعتقد جورج بارلك من أعالم املدرسة احلّسّية بأّن اللكّّية يه معىًن جزيئٌّ 
يؤخذ يلمّثل سائر املعاين اجلزئّية اليّت من جنسه أو من نوعه، وهما ينشآن 

                                                        

 .262، ص 10درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .20و 19، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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 .(1)من اإلحساس بالتشابه
يس هناك سوى االستدالل باجلزيّئ ىلع ل»ويقول جون ستوارت مل: 

اجلزيّئ، فإنّنا نتعّلم باتلجربة أّن يف الطبيعة نظام تعاقب  ال يتغري، وأّن ّك 
ظاهرة  فيه مسبوقٌة بأخرى، فندعو السابق املّطرد علًّة، والالحق املّطرد 
معلواًل، وبموجب قانون اتلدايع تميل املخّيلة إىل استعادة الظواهر ىلع 

اذّلي تعاقبت عليه، وٰهذا أصل االعتقاد بقوانني علمّية  ومبادئ لكّّية   النسق
، فالقضايا اللكّّية الرضورّية ويلدة اتلجربة اجلزئّية  .(2)رضورّية 

نرى أنّه  -ابن تيمّية كر خصوًصا ف -ولٰكن إذا نظرنا إىل الفكر السلّف 
شّد االعتماد، يعتمد ىلع "قياس الغائب ىلع الشاهد أو قياس اتلمثيل" أ

ويعّده من املزيان الّيت أنزهلا اهلل مع الكتاب، حيث قال اهلل تعاىل: ﴿اهلُل 
رَْسلْنَا رُُسلََنا بِابْلَيِّنَاِت 

َ
نَْزَل الِْكتَاَب بِاحْلَقِّ َوالِْمزَياَن﴾، وقال: ﴿لََقْد أ

َ
اذّلي أ

نَْزنْلَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْمزَياَن﴾، ويقول: 
َ
اٌن اعدلٌة تتضّمن اعتبار يه مزي»َوأ

اليشء بمثله وخالفه، فيسوي بني املتماثلني ويفّرق بني املختلفني بما جعله 
 .(3)«اهلل يف فطر عباده وعقوهلم من معرفة اتلماثل واالختالف

                                                        

 .165حلديثة، ص يوسف كرم، تاريخ الفلسفة ا( 1)

 .348املصدر السابق، ص  (2)

 .382الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)
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فذلا يعتقد ابن تيمية بأّن مجيع علوم بن آدم العقلّية املحضة من قياس 
 هل آثاٌر ولوازم معرفّيٌة متعّددٌة.، وٰهذا اّداعٌء خطرٌي و(1)اتلمثيل

الطعن يف الفلسفة ورفضها وحتقريها وإعطاء ادلور األصيّل للحّس  -8
واتلجربة احلّسّية من أبرز جهات االشرتاك بني املدرستني احلّسّية والسلفّية، 
فبناًء ىلع املدرسة احلّسّية صار املبدأ احلّسّ يرّد املعرفَة إىل ظواهر ال يربط 

، ويرى بأنّه ال صلة بني احلياة والفلسفة؛ ألنّها  بينها سوى عالقات  جتريبّية 
تؤّدي إىل الشّك، فرفض الفلسفة والطريقة االستداليّلة من آثار املدرسة 

، وٰهذا ناشٌئ عن نف اللكّّيات العقلّية وحرص املعرفة يف احلّس (2)احلّسّية
 واملحسوسات.

د بأّن العامل اذّلي يدّل ىلع خساسة وذٰللك يذهب ابن تيمية إىل األعتقا
أّن الوجود اللّكّ اذّلي يكون موضوع الفلسفة إنّما »الفلسفة ونقص قدرها هو 

هو أمٌر لكٌّ يف اذلهن ال يف اخلارج، إذن فالفلسفة أو العلم األىلع ليس علًما 
بيشء  موجود  يف اخلارج، بل علٌم بأمر  مشرتك  بني مجيع املوجودات، وهو 

 الوجود، وٰذلك كمسّم اليشء واذلات واحلقيقة وانلفس والعني مسّم 
واملاهّية وحنو ٰذلك من املعاين العاّمة، ومعلوٌم أّن العلم بٰهذا ليس علًما 

                                                        

 .20و 19، ص9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .179يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 2)
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بموجود  يف اخلارج، ال باخلالق وال باملخلوق، وإنّما هو علٌم بأمر  مشرتك  لّكٍّ 
وٰهذا خبالف العلم األىلع عند يشرتك فيه املوجودات ال يوجد إاّل يف اذلهن، 

 ، املسلمني، فإنّه العلم باهلل اذّلي هو يف نفسه أىلع من غريه من ّك وجه 
، وهم يسلّمون  ، والعلم به أصٌل لّك علم  والعلم به أىلع العلوم من ّك وجه 
، وٰهذا  أّن العلم به إذا حصل ىلع الوجه اتلاّم يستلزم العلم بكّل موجود 

مسّم الوجود، فإّن ٰهذا ال حقيقة هل يف اخلارج، وال العلم خبالف العلم ب
، بل  بالقدر املشرتك يستلزم العلم بأجناسه وأنواعه وما يتمزّي به ّك يشء 
ليس فيه إاّل علٌم بقدر  مشرتك  ال تصّور هل يف اخلارج، وإنّما هو علٌم بٰهذه 

 .(1)«املشرتاكت
السلّف للفلسفة، وزعم السلفّية وقد تقدم سابًقا الالكم حول نظرة الفكر 

أّن الفالسفة هم أسوأ من كّفار العرب ومرشكيهم يف اجلاهلّية، وأّن ايلهود 
 وانلصارى أفضل منهم.

رفض علم املنطق وقواعده الفطرّية للتفكري يُعّد من نتائج املدرسة  -9
قائق احلّسّية والسلفّية؛ ذلا يرى اكنط أّن العقل املنطيّق ال جيد يف ذاته ح

معّينًة، وإنّما جيد مبادئ اعّمًة جوفاء، كمبدإ اذلاتّية اذّلي ال يعطينا بنفسه 

                                                        

 .132 – 130، 1 املنطقّيني، ج الرّد ىلع أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)
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 . (1)موضواًع للعلم
وكٰذلك جون ستوارت مل فإنّه يأىب التسليم باملنطق الصورّي حبّجة أّن 

ا إذا هو غضَّ عن ماّدة املعرفة  .(2)الفكر ال يكون صحيًحا حقًّ
املنطقّية للتفكري هو أّن ٰهذا االعتبار ولعّل املانع من قبول القواعد 

يفرتض وجود اتلفكري مستقالًّ عن املوضواعت اخلارجّية، وٰهذا ما ال يطيقه 
، ويعتقد جون ستوارت مل أيًضا بأّن املنطق ال يعن باحلقائق  املذهب احلّسّ
املدركة إدرااًك مبارًشا يف اتلجربة؛ ألّن األصل عنده إدراك املحسوس، وأّن 

 .(3)اك املجّرد الحٌق إدر
وقد طعن اتلّيار السلّف يف علم املنطق ورفضه، وأفَت حبرمة تعلّمه 
وتعليمه، وقام بتسفيه اآلراء املنطقّية، وجتهيل علماء املنطق وتفسيقهم، 
يُطوا  بُوا بَِما لَْم حُيِ وزعم السلفّيون أّن املنطقّيني مّمن قال اهلل فيهم: ﴿بَْل َكذَّ

 َ ِويلُُه﴾بِِعلِْمِه َول
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
ا يَأ ، وأنّهم أعداء ما جهلوا، وأنهم يكّذبون أخبار (4)مَّ

                                                        

 .212يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 1)

 .345و 343املصدر السابق، ص  (2)

 .345املصدر السابق، ص  (3)

 .39سورة يونس:  (4)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 592

 . (1)األنبياء
ْهِل »وقال ابن تيمية حول االستغناء عن العلم املنطق: 

َ
َحًدا ِمْن أ

َ
ُد أ اَل جَتِ
َق ِعلًْما ِمْن الُْعلُوِم وََصاَر إَماًما ِفيِه ُمْستَِعيًنا بِِصَناَعةِ  رِْض َحقَّ

َ
الَْمنِْطِق، اَل  اأْل

ُقوَن  ِطبَّاُء واحلّساب َوالُْكتَّاُب َوحَنْوُُهْم حُيَقِّ
َ
ينِيَِّة َواَل َغرْيَِها، فَاأْل ِمْن الُْعلُوِم ادلِّ

ُقوَن ِمْن ُعلُوِمِهْم وَِصنَااَعتِِهْم بَِغرْيِ ِصَناَعِة الَْمنِْطِق   .(2)«َما حُيَقِّ
 واتلّيار احلّسّ هو الرتكزي ىلع من املشرتاكت املهّمة يف الفكر السلفّ  -10

اإليمان وإعطاء األصالة واملحورّية لإليمان. فحصيلة إقصاء العقل من 
إثبات امليتافزييقيا هو إعطاء األصالة واملحورّية العمياء لإليمان، وأّن حيّل 

أردُت أن أهدم العلم بما بعد الطبيعة »حمّل العقل، يقول إمانويل اكنط: 
 .(3)«ألقيم اإليمان

وترى املدرسة احلّسّية أّن رفض العقل واملعاين املجّردة سبٌب تلقوية 
 اإليمان وتأييده، يقول بارلك:

إّن الشّك يف قيمة املعاين املجّردة يؤّدي إىل تأييد اإليمان؛ إذ االسمّية »

                                                        

 .438الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .23، ص 9لفتاوى، ج جمموع ا أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)

 .209و 208يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص  (3)
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 .(1)«تؤيد اإليمان، واالعتقاد باملعاين املجّردة سبٌب قويٌّ لإلحلاد
وهو تلميذ هملتون فيقول: إّن العلم ما دام  (1879-1820)وأّما منسل 

نسبيًّا فهو ال يملك االعرتاض ىلع الويح، وإّن الصعوبات واملتناقضات 
ليست ناشئًة من الويح، بل من حدود العقل اذّلي يزعم مع ٰذلك اخلوض يف 
املطلق، ىلع حني أّن حدوده تدّل ىلع أّن شيئًا قد يوجد ويكون فوق متناوهل، 

ا ال نستطيع فهمه جيب علينا اإليمان به، جيب اإليمان باهلل ولو بدا نلا فم
 .(2)«تناقٌض بني احلّدين أو أنّهما متنافران

من ناحية  أخرى جند أّن سبب حتقري املدرسة السلفّية للعقل واتلفكري هو 
االهتمام باجلانب اإليمايّن أشّد االهتمام، قال الرببهارّي إمام السلفّية يف 

 ولّك ما سمعت من اآلثار شيئًا مّما لم يبلغه عقلك، حنو قول »قرن الرابع: ال
: "قلوب العباد بني إصبعني من أصابع الرمحٰن". وقوهل: "إّن اهلل رسول اهلل

يزنل إىل سماء ادلنيا"، ويزنل يوم عرفة ويوم القيامة، وأّن  -تبارك وتعاىل  -
تعاىل  -قدمه جّل ثناؤه، وقول اهلل  جهّنم ال تزال يُطرح فيها حَّت يضع عليها

تبارك وتعاىل  -: "إّن اهلل للعبد: "إن مشيت إيّل هرولت إيلك". وقوهل  -
: يزنل يوم القيامة". وقوهل: "إّن اهلل خلق آدم ىلع صورته". وقول انلّب  -

                                                        

 .167املصدر السابق، ص  (1)

 .339املصدر السابق، ص  (2)



 األسس املعرفّية للفكر العقدّي السلفّ   ................................................... 594

"إيّن رأيت ريّب يف أحسن صورة ". وأشباه ٰهذه األحاديث، فعليك بالتسليم 
واتلفويض والرىض، وال تفّس شيئًا من ٰهذه بهواك، فإّن اإليمان واتلصديق 

 .(1)«بٰهذا واجٌب، فمن فّس شيًئا من ٰهذا بهواه أو رّده فهو جهيمٌّ 
إذا أخربوا بيشء  ولم نتصّوره وجب  والرسل »ويقول ابن تيمية: 

 .(2)«تصديقهم
سّية واذلوقّية ثّم يقّدم ابن تيمية الطريقة اإليمانّية ىلع الطريقة القيا

الشهوديّة، ويقول إّن صّحة اإليمان باهلل ورسوهل أصٌل تُبىن عليه العقلّيات 
فمن أين هل ابتداًء صحة اإليمان ابن تيمية سؤااًل وهو:  حرطي .واذلوقّيات

 باهلل ورسوهل، حَّت يصري ٰذلك أصاًل يُبىن عليه، وينتقل معه إىل ما بعده؟
بوا اتلعب الطويل يف تقرير ٰهذا األصل يف فأهل القياس والوجد إنّما تع

نفوسهم؛ ولٰهذا يسيّم املتلكمون ّك ما يقّرر الربوبّية وانلبّوة: العقلّيات 
وانلظرّيات، ويسّميها أوٰٰلك: اذلوقّيات، والوجديّات، ورأوا أّن ما ال يتّم 

فسّموا  معرفة اهلل ورسوهل إاّل به فمعرفته متقّدمٌة ىلع ٰذلك، وإاّل لزم ادلور،
، والعقلّيات ال تنال إاّل بالقياس العقيّل املنطيّق، ثّم جييب ابن  تلك عقلّيات 

، وٰهذه الوجوه لكّها دالٌّة ىلع تقديم  تيمية عن ٰهذا التساؤل بوجوه  سّتة 

                                                        

، الرببهارى، (1)  .31، ص 1رشح السّنة، ج  احلسن بن عيلٍّ

 .296، ص 6جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)



 595  ..............................................  لفصل اثلالث: اآلثار واتلدعيات لألسس املعرفّية السلّية

الطريقة اإليمانية ىلع الطريقة الربهانّية والعرفانّية، وقد أوردنا ٰهذه الوجوه 
 .(1)ايع تلكرارها هناضمن مباحث الكتاب فال د

انلفعّية، واملذهب انلفّع ويلد املدرسة احلّسّية اتلجريبّية، فقد رّكز  -11
(، واكن يعتقد بأّن 1832-1748عليه الفيلسوف احلّسّ إرميا بنتام )

انلاس يطلبون الذّلة وجيتنبون األلم بالطبع، شأنهم يف ٰذلك شأن احليوان، 
أنّهم يتبعون مبدأ انلفعّية حيثما يعملون ولٰكّنهم يمتازون عن احليوان ب

العقل، أي أنّهم حيكمون بأّن الفعل اخلرّي هو اذّلي يعود بذّلة  مستمّرة ، أو 
 ، اذّلي تزيد فيه الذّلة ىلع األلم، وأّن الفعل الرشير هو اذّلي يعود بألم  مستمرٍّ

س ومن لّف أو اذّلي يزيد فيه األلم ىلع الذّلة، وٰهذا هو مذهب أبيقور وهوب
؛ ولٰهذا فإّن (3). وإّن انلفع اذلايّت هو األصل واملعيار يف املذهب احلّسّ (2)لّفهما

 ادلايع يف أفعال اإلنسان ليس سوى املنفعة وتوّّخ الذّلة.
( ىلع الرباغماتّية ويقول: إّن 1910-1842وقد رّكز ويلم جيمس )

قيّل، القضّية احلّقة يه عالمة احلقيقة أو معيارها العمل املنتج ال احلكم الع
اليّت يستتبع تسليُمها نتائج مرضيًة وحمّققًة ملطابلنا، فاملنهج العميّل اجّتاٌه أو 

                                                        

 .23 – 14 ص، 20جمموع الفتاوى، ج  بن عبد احلليم،أمحد  ابن تيمية، (1)

 .332يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 2)

 .349املصدر السابق، ص  (3)
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 .(1)موقٌف مؤّداه حتويل انلظر عن األّويّلات واملبادئ إىل الغايات وانلتائج
وأّما اتلّيار السلّف فإنّه يعّرف احلسن والقبح حبيث يتودّل منها نوٌع من 

ة والرباغماتّية، وقد رّصح ابن تيمية بأّن املراد من أّن ٰهذا َحَسٌن هو انلفعيّ 
أنّه مالئٌم نافٌع حيصل بوجوده ذّلٌة وفرٌح، وتتنّعم به انلفوس كُحسن العدل، 
واملراد بأّن ٰهذا قبيٌح هو أنّه ضارٌّ مؤذ  حيصل به األلم والغّم وما تتعّذب به 

 .(2)انلفوس كقبح الظلم
ن تيمية رّد القياس الربهايّن املنطيّق ورفضه بدعوى أنّه ال وقد حاول اب

 فائدة فيه وال جدوى، فيقول:
ُمَها ليس يف املوجودات ما تعلم الفطرة هل قضّيًة لكّّيًة بغري قياس  إاّل وَِعلْ »

باملفردات املعّينة من تلك القضّية اللكّّية أقوى من ِعلِْمَها بتلك القضّية 
ا: الواحد نصف االثنني، واجلسم ال يكون يف ماكنني، اللكّّية، مثل قونل

والضّدان ال جيتمعان، فإّن العلم بأّن ٰهذا الواحد نصف ٰهذين االثنني أقدم 
يف الفطرة من العلم بأّن ّك واحد  نصف ّك اثنني، وٰهكذا ّك ما يفرض من 

 اآلحاد.
باملوجود اخلارّج، فيقال املقصود بٰهذه القضايا اللكّّية إّما أن يكون العلم 

                                                        

 .419 – 417املصدر السابق، ص  (1)

 .420الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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أو العلم باملقّدرات اذلهنّية، أّما اثلاين ففائدته قليلٌة، وأّما األول فما من 
موجود  معنّي  إاّل وحكمه بعلم تعّينه أظهر وأقوى من العلم به عن قياس  لّكٍّ 
يتناوهل، فال حيصل بالقياس كثري فائدة ، بل يكون ٰذلك تطوياًل، وإنّما 

مثل ٰذلك ألجل الغالط واملعاند، فيرضب هل املثل وتذكر  يستعمل القياس يف
ا لغلطه وعناده، خبالف من اكن سليم الفطرة  . (1)«اللكّّية؛ ردًّ

إنكار املعقوالت اثلانية جهة اشرتاك  أخرى بني املدرستني احلّسّية  -12
والسلفّية، ويه بسبب حرص املعرفة يف احلّس واحلّسّيات، فاملعقوالت 

كمفهوم العلّة واملعلول والرضورة واإلماكن وما شابه ٰذلك مفاهيم اثلانوّية 
جوفاء وفارغٌة من املعىن عند املدرسة احلّسّية اتلجريبّية؛ ذلا يقول ديفيد 

 هيوم حول مفهوم العّلّية:
احلواّس تُظهرنا ىلع تعاقب الظواهر اخلارجّية، وال تظهرنا ىلع قّوة  يف »

ث بها اليشء اذّلي يسم معلواًل، فأنا أرى كرة اليشء اذّلي يسّم علًّة حيد
ابليليارد تتحّرك، فتُصادف كرًة أخرى، فتتحّرك ٰهذه، وليس يف حركة 
األوىل ما يظهرن ىلع رضورة حتّرك اثلانية. إّن العلّة يشٌء كرُث بعده تكراِر 
يشء  آخر، حَّت أّن حضور األّول جيعلنا دائًما نفّكر يف اثلاين، وىلع ٰذلك 

                                                        

 .317املصدر السابق، ص  (1)
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 .(1)«تعود عالقة العلّّية إىل عالقيت التشابه واتلقارن
فَاحْلَقُّ »وكٰذلك يقول ابن تيمية حول قيمة ما بعد الطبيعة وعلم الفلسفة: 

ْحاَكم  ذهنّية   ـ ما بعد الطبيعةـ أي ِفيِه 
َ
ِليٌل نَْزٌر، واََغبِلُُه ِعلٌْم بِأ

ِمْن الَْمَسائِِل قَ
ْكرَثِِه ِقَياٌس َمنِْطيِقٌّ اَل َحَقائَِق خارجّية. َولَيَْس 

َ
 .(2)« ىلَعَ أ

وكأنّه ينكر املعقوالت اثلانية الفلسفّية، ويعّدها أحاكًما ذهنّيًة ال حقيقة 
هلا وراء اخلارج، وٰهذه جهة اشرتاك  أخرى بني املدرسة اتلجريبّية واملدرسة 

 السلفّية.

 الرؤية الكونّيةفي األسس المشتركة  -2

ًقا حول القواسم املشرتكة بني املدرسة احلّسّية قد تقّدم الالكم ساب
:  اتلجريبّية واملدرسة السلفّية، وقلنا إنّها تتمحور يف ثالثة حماور رئيسة 

 معرفة اإلنسان.  -3  الرؤية الكونّية.  -2  نظرّية املعرفة.ـ 1
وقد تقّدم ابلحث يف املحور األّول، وقد فّصلنا الالكم فيه من خالل  

املدرستني، وأّما هنا فسيكون ابلحث يف املحور اثلاين وهو الرؤية  املقارنة بني
 الكونّية.

                                                        

 .175و 174يخ الفلسفة احلديثة، ص يوسف كرم، تار (1)

 .22، ص 9جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (2)
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واملقصود من الرؤية الكونّية هو فهم اإلنسان وتعريفه للكون والوجود، 
ويه تبتن ىلع األسس املعرفّية اليّت تتبّناها كٌّ من املدرستني السلفّية 

دان ىلع احلّس واحلّسّيات واحلّسّية اتلجريبّية، وبما أّن املدرستني تعتم
وإقصاء العقل واتلقليل من دوره يف املنظومة املعرفة البرشّية، فرؤيتهما 
الكونّية يه أّن الكون والوجود والواقع اخلارّج حمصوٌر باملاّدة واملاّديّات 
واجلسم واجلسمانّيات، وتنكران ما وراء اعلم املاّدة من احلقائق املجّردة وغري 

بارة  أخرى أّن الرؤية الكونّية املاّديّة تُفس ّك يشء  بالرجوع إىل املحسوسة. بع
األسباب أو العلل املاّديّة، وتبنّي أّن اغية احلياة يه االستمتاع باخلريات 

 .(1)املاّديّة وحدها
 ، وبما أّن ّك علم  مّتَخٌذ من اإلحساس الظاهر وابلاطن عند اتلّيار احلّسّ

، ولّك جسم  هل خاّصّيتان وهما فموضوعه هو األجسام؛ أل ّن ّك موجود  جسيمٌّ
أّن املاّدة يه ّك  (1883-1818)االمتداد واحلركة؛ ذلا يرّصح اكرل ماركس 

املوجود، وأّن مظاهر الوجود ىلع اختالفها نتيجة تطّور  مّتصل  للقوى 
 .(2)املاّديّة

الالمتنايه ال وبناًء ىلع ٰذلك يمتنع علينا العلم بالالمتنايه؛ ألّن لفظ 

                                                        

 .231عباس، موزة حممد، مدخٌل إىل الفلسفة ومشالكتها، ص  حريب (1)

 .402يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 2)
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يدّل ىلع موجود  حقييقٍّ أو خاّصّية  حمّصلة  ملوجود  ما، كٰذلك لفظ الالجسيّم 
عندما نطلقه ىلع اهلل؛ فما هو إاّل صفٌة ترشيفّيٌة ال غري؛ ألّن ّك موجود  

 .(1)جسيمٌّ 
فإنّما  ،من احلواّس  ال يمكن معرفته بيشء  السلفّية فإّن ما الرؤية وحسب 

؛ ذلا يرّصح (2)ليس بمتخّيل  وال حمسوس  فهو عدمٌ ال موجوًدا. يكون معدوًما 
ابن تيمية بأّن ّك موجود  قائٌم بنفسه يمكن رؤيته باألبصار؛ بل ّك موجود  
يمكن إحساسه إّما بالرؤية وإّما بغريها، فما ال يعرف بيشء  من احلواّس لم 

 .(3)يكن إاّل معدوًما
واملاّديّة ترى املدرسة السلفّية أّن كون وبناًء ىلع ٰهذه الرؤية احلّسّية 

اليشء اغئبًا وشاهًدا أمٌر نسبٌّ إضايفٌّ بالنسبة إيلنا، فإذا اغب عّنا اكن غيبًا، 
. بعبارة  (4)وإذا شهدناه اكن شهادًة، وليس هو فرًقا يعود إىل ذات اليشء

يس أخرى كون اليشء شاهًدا واغئبًا أمٌر يعود إىل كونه اآلن مشهوًدا أو ل

                                                        

 .55 – 52املصدر السابق، ص  (1)

 .262، ص 10درء تعارض العقل وانلقل، ج  احلليم،أمحد بن عبد  ابن تيمية، (2)

 .229، ص 1بيان تلبيس اجلهميّة، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (3)

 .310و 309الرّد ىلع املنطقّيني، ص  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (4)
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، فما لم يكن اآلن مشهوًدا يمكن أن يشهد بعد ٰذلك  .(1)اآلن بمشهود 
ومحل ظواهر الكتاب والسّنة يف  -تعاىل  -ثّم إّن مسألة جتسيم اهلل 

الصفات اخلربّية ىلع املعىن احلقييّق والعريّف نابٌع من ٰهذه الرؤية الكونّية 
السلفّية واحلّسّية  املاّديّة، ويه من أبرز انلقاط املشرتكة بني املدرسة

 اتلجريبّية.

 معرفة اإلنسانفي األسس المشتركة  -3

إّن انلتيجة املنبثقة من الرؤية الكونّية احلّسّية يه تعريف اإلنسان 
جسم  من األجسام وكحيوان  من سائر احليوانات، ونف ابُلعد املجّرد عن ك

عّدها جمموعًة من املاّدة؛ ولٰهذا تنف املدرسة احلّسّية جوهرّية انلفس، وت
احلاالت اذلهنّية والعوارض اجلسمانّية؛ وذٰللك ينكر هيوم جوهر انلفس 
ويقول: فما انلفس إاّل مجلة الظواهر ابلاطنة وعالقاتها، وال يمكن إثبات 
األنا بالشعور، فإيّن حني أنفذ إىل صميم ما أسّميه "أنا" أقع دائًما ىلع إدراك  

 .(2)جزيئٍّ، أي ىلع ظاهره
عّد إمانويل اكنط األقيسة والرباهني اليّت تستخدمها امليتافزييقيا ىلع وي

                                                        

 .108و 107، ص 6درء تعارض العقل وانلقل، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية،( 1)

 .178يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 2)
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جوهرّية انلفس وبساطتها وبقائها من أاغيلط العقل املحض؛ ألّن ٰهذه 
األقيسة واألدلّة املنطقّية لم تؤخذ من احلّس واتلجربة بل يه عقلّيٌة 

ّية ىلع جوهرّية ، فالفلسفة انلقديّة ترفض الرباهني واألدلّة املنطق(1)حمضةٌ 
 انلفس وبساطتها وبقائها وتمزّيها عن اجلسم.

فهو يبنّي أّن الفرق بني اإلنسان  (1882-1809)وكٰذلك تشارلز داروين 
املدرسة احلّسّية حقيقة  . إذن تفّس (2)واحليوان فرٌق بالكّم أو ادلرجة فقط

والفزييائّية اإلنسان يف ضوء جمموعة  من ادلراسات الفسيولوجّية والكيميائّية 
 .(3)والسيكولوجّية وابليلوجّية واألنرثبولوجّية وغريها

فإذا اكنت انلفس اإلنسانية ماّديًّة وجسمانّيًة، فباتلبع يكون العلم 
العارض ىلع ٰهذه انلفس جسمانيًّا وماّديًّا أيًضا؛ ذلا يفّس الفالسفة احلّسّيون 

لطبيعّية، ويرّكزون ىلع ابلعد العلَم تفسرًيا ىلع أساس علم الفزيياء والعلوم ا
إّن اإلحساس حركة املاّدة العصبّية،  الفسيولوّج لإلنسان، يقول احلّسّيون:

، (4)أو اهزتاٌز أثرييٌّ من العضو إىل املركز امليّخّ بواسطة األعصاب احلاّسة

                                                        

 .235املصدر السابق، ص  (1)

 .353املصدر السابق، ص  (2)

 .239حرَب عباس، موزة حممد، مدخٌل إىل الفلسفة ومشالكتها، ص  (3)

 .156و 155يوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلديثة، ص ( 4)
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فالعلم واإلدراك احلّسّ والفكر يف املذهب احلّسّ هو عملّيٌة ماّديٌّة 
. مياكنيكّيٌة،  بل العلم ماّديٌّ جسماينٌّ

أّما املدرسة السلفّية فيه حترص حقيقة اإلنسان يف إطار املاّدة 
واجلسمانّيات، وتعتقد أّن انلفس اإلنسانّية ليست جوهًرا جمّرًدا عن املاّدة 
واجلسمّية، بل يه جسٌم لطيٌف يسي يف أعضاء ابلدن رسيان املاء يف الورد، 

وانلار يف الفحم، وقد بسطنا الالكم حول جتسيم  ورسيان ادلهن يف الزيتون،
 انلفس عند السلفّية يف مبحث )آثار الرتكزي ىلع احلّس وتداعياته(.

إنّه جسٌم »يقول ابن قّيم  اجلوزّية حول حقيقة انلفس والروح اإلنسانية:  
خمالٌف باملاهية لٰهذا اجلسم املحسوس، وهو جسٌم نوراينٌّ علويٌّ خفيٌف يحٌّ 

ٌك ينفذ يف جوهر األعضاء ويسي فيها رسيان املاء يف الورد، ورسيان متحرّ 
ادلهن يف الزيتون، وانلار يف الفحم، فما دامت ٰهذه األعضاء صاحلًة لقبول 
اآلثار الفائضة عليها من ٰهذا اجلسم اللطيف بيق ٰذلك اجلسم اللطيف 

 .(1)«كة اإلراديّةمشابًكا لٰهذه األعضاء، وإفادتها ٰهذه اآلثار من احلّس واحلر
ويرّصح ابن تيمية بأّن الّروح جسٌم لطيٌف متشابك األعضاء، فإنّه 

 عندما يذكر الكم ابن فورك حول حقيقة انلفس يقول: 
وقال ابن فورك: هو)الروح( ما جيري يف جتاويف األعضاء، وأبو املعايل »

                                                        

 .257ح، ص ، الروحمّمد بن أيب بكر  ابن قّيم  اجلوزّية،  (1)
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ابكٌة خالف ٰهؤالء وأحسن يف خمالفتهم فقال: إّن الروح أجساٌم لطيفٌة مش
لألجسام املحسوسة، أجرى اهلل العادة حبياة األجساد ما استمّرت مشابكتها 
هلا، فإذا فارقتها تعّقب املوت احلياة يف استمرار العادة، ومذهب الصحابة 
واتلابعني هلم بإحسان  وسائر سلف األّمة وأئّمة السّنة: أّن الروح عنٌي قائمٌة 

ست يه ابلدن، وال جزًءا من أجزائه بنفسها تفارق ابلدن وتنعم وتعّذب، لي
 .  (1)«اكنلفس املذكور

مع أّن الفكر السلّف يّدىع اتّباع الكتاب والسّنة، ولٰكّننا نرى معتنقيه 
يعتقدون بتجسيم انلفس اإلنسانّية، ويرون أنّها جسٌم لطيٌف، وٰهذا خيالف 

يرى أّن  ما جاء يف الكتاب والسّنة، فعندما نراجع القرآن الكريم جند أنّه
انلفس والروح اإلنسانّية حقيقٌة مغايرٌة عن ٰهذا ابلدن اجلسمايّن، بل حقيقٌة 
جمّردٌة عن املاّدة واجلسمانّيات، نستعرض هنا نموذًجا من اآليات القرآنّية 

 لرنى ما يه حقيقة انلفس اإلنسانّية:
إِنَّا لَ 

َ
رِْض أ

َ
إِذا َضلَلْنا يِف اأْل

َ
َخلْق  َجديد  بَْل ُهْم  فقال اهلل تعاىل: ﴿َوقالُوا أ

َ بُِكْم ُثمَّ إىل َربُِّكْم  قُْل َيتََوفَّاُكمْ   بِِلقاِء َربِِّهْم اكفُِرون َملَُك الَْموِْت اذّلي ُوكِّ
 .(2)﴾تُرَْجُعون

                                                        

 .341، ص 17جمموع الفتاوى، ج  أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية، (1)

 .11و 10السجدة: سورة  (2)
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 قال العاّلمة الطباطبايّئ حول مدلول ٰهذه اآلية املباركة:  
بلعث املبّن ىلع االستبعاد، ٰهذه اآلية املباركة تشري إىل حّجة منكري ا»

والضالل يف األرض قيل: هو الضيعة كما يقال: ضّلت انلعمة أي ضاعت، 
فمرادهم به أإنّا إذا متنا وانترشت أجزاء أبداننا يف األرض ورصنا حبيث ال 
َ ألجزائنا من سائر أجزاء األرض، وال خرب عّنا، نقع يف خلق  جديد   َتَمزيُّ

 ّول؟ واالستفهام لإلنكار، واخللق اجلديد هو ابلعث. وخنلق ثانًيا خلقنا األ
 بُِكْم ُثمَّ إِىَل َربُِّكْم 

َ ي ُوكِّ ِ قوهل تعاىل: ﴿قُْل َيتََوفَّاُكْم َملَُك الَْموِْت اذلَّ
يْن من املدين، ﴾ تويّف اليشتُرَْجُعونَ  ا اكماًل كتويّف احلّق وتويّف ادلَّ ء أخذه تامًّ

 -بضالل املوىت يف األرض ىلع نف ابلعث. فاهلل واآلية جواٌب عن االحتجاج 
أمر رسوهل أن جييب عن حّجتهم املبنّية ىلع االستبعاد بأّن حقيقة  -تعاىل 

املوت ليس بطالنًا لكم وضالاًل منكم يف األرض، بل ملك املوت املولكَّ بكم 
يأخذكم تاّمني اكملني من أجسادكم، أي يزنع أرواحكم من أبدانكم، 

عالقتها من األبدان، وأرواحكم تمام حقيقتكم، فأنتم أي ما  بمعىن قطع
ٌء يف األرض، وإنّما تضل حمفوظون ال يضّل منكم يش« ُكم»يعن بلفظة 

، وقد اكنت يف معرض اتلغرّي من أّول  األبدان وتتغرّي من حال  إىل حال 
اح كينونتها، ثّم إنّكم حمفوظون حَّت ترجعوا إىل رّبكم بابلعث ورجوع األرو

 إىل أجسادها.
وبٰهذا تندفع حّجتهم ىلع نف املعاد بضالهلم، سواٌء قّررت ىلع حنو 
االستبعاد، أو قّررت ىلع أّن تاليش ابلدن يبطل شخصّية اإلنسان، فينعدم، 
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وال معىن إلاعدة املعدوم؛ فإّن حقيقة اإلنسان يه نفسه اليّت حييك عنها بقول 
هلا يف شخصّيته، ويه ال تتالىش باملوت  "أنا"، ويه غري ابلدن، وابلدن تابعٌ 

وال تنعدم، بل حمفوظٌة يف قدرة اهلل حَّت يؤذن يف رجوعها إىل رّبها للحساب 
 واجلزاء، فيبعث ىلع الرشيطة اذّلي ذكر اهلل سبحانه.

إِذا وظهر بما تقدم أّواًل وجه اتّصال قوهل: ﴿قُْل َيتََوفَّاُكمْ 
َ
﴾ إلخ بقوهل: ﴿أ

 
َ
أّن وثانًيا  ﴾ إلخ وأنّه جواٌب حاسٌم لإلشاكل قاطٌع للشبهة.رِْض َضلَلْنا يِف اأْل

اآلية من أوضح اآليات القرآنّية ادلالّة ىلع جتّرد انلفس، بمعىن كونها غري 
 .(1)«ء  من حاالت ابلدنابلدن أو يش

                                                        

 .251و 250، ص 16دحسني، املزيان يف تفسري القرآن، ج الطباطبايّئ، حممّ  (1)
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  يف النتائجخامتٌة

من خالل  ال يمكن املعرفة اجلذرّية واملعّمقة ملدرسة فكرّية  عقديّة  إاّل 
اتلعّرف ىلع أسسها املعرفّية، فاملدرسة السلفّية ليست مستثناًة من ٰهذه 
القاعدة العاّمة، فقد قمنا يف ٰهذا اتلحقيق بتحليل املصادر املعرفّية للفكر 

  :السلّف، ومدى قيمتها املعرفّية، وتوصلنا إىل نتيجة  مفادها
وانلقل، حبيث  أّن املصدر الرئيّس للمدرسة السلفّية هو احلّس  •

من احلواّس فإنّما  ما ال يمكن معرفته بيشء  »يعتقد ابن تيمية أّن 
وقد قمنا يف ٰهذا ابلحث بدراسة  «. يكون معدوًما ال موجوًدا

مقارنة  بني املدرسة احلّسّية الغربّية واملدرسة السلفّية، فأظهرنا 
ة القواسم املشرتكة بينهما يف نظرّية املعرفة والرؤية الكونيّ 

 واإلنرثوبلوجّية.
 اتلوّهمو اتلخّيلحسب رؤية الفكر السلّف فإّن لفظ  •

أخرى  هو حقٌّ وصادق ومطابق للواقع، وتارةً يستعمل تارًة فيما 
يستعمل فيما هو باطل وغري مطابق للواقع؛ فاملعيار لتشخيص 
الوهم الصحيح عن الفاسد هو العقل الرصيح وانلقل الصحيح 

 واحلّس السليم.
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مجيع ما يدركه الوهم واخليال هو من  نّ فإناًء ىلع رأي ابن تيمية بو
األمور املتحزّية واجلسمانّية، وأّن الوهم واخليال حيكمان بأّن اهلل 
تعاىل فوق السماوات، وأنّه تعاىل يُرى، وما شابه ذلك من أحاكم 

 اتلجسيم.
اكن  عرٌض قائٌم بغريه، سواء العقلأّن بناًء ىلع الفكر السلّف و •

 علًما أو قّوًة أو عماًل بعلم  أو حنو ذلك.
للعقل عند ابن  تيمية وأتباعه هو قياس الغائب  فة  إّن أهّم وظي

إّن مجيع علوم بن عن  الشاهد أو قياس اتلمثيل حبيث يعتقد: 
عرّب عن العقل . وذلا يُ آدم العقلّية املحضة يه من قياس اتلمثيل

 ينفّك عن اتلخّيل. اذّلي ال العقل اجلسماينّ بـ 
مركزّيٌة وحمورّيٌة يف  -أعن الكتاب والسّنة  -ملصدر انلقل إّن  •

الفكر السلّف، حبيث تدور سائر املصادر املعرفّية من اخليال 
والوهم والعقل واملعرفة ابلاطنّية الشهوديّة حول رىح انلقل؛ 
ولٰهذا اكن ابن تيمية وأتباعه يرّصحون بـأّن العقل والكشف 

اطّن ما دام يف إطار الرشع وانلقل فهو مقبوٌل، وإاّل مرفوٌض ابل
نلقل يرّصح ابن تيمية أنّه إذا  اومردوٌد. وبسبب الرتكزي املفرط ىلع

تعارض العقل وانلقل فيجب تقديم انلقل ىلع العقل. وقد اعتمد 
السلفّية ىلع "قياس الغائب ىلع الشاهد" و"قياس اتلمثيل" يف 

أشّد االعتماد، ويف  -تعاىل  -وصفات اهلل  إثبات امليتافزييقا
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املقابل يرفضون العقل الربهايّن، وُيقصونه عن املعرفة ادلينّية؛ 
 بسبب اشتماهل ىلع القضّية اللكّّية.

عن اتلخّيل حبيث  ي ال ينفّك ويرّكزون ىلع "العقل اجلسمايّن" اذّل 
 اخليال.يدركه احلّس و -تعاىل  -أّن ما يدركه العقل من أفعال اهلل 

طّرقنا إىل العالقة بني األسس املعرفّية وبني اآلثار انلتائج وقد ت •
العقديّة املرتتّبة عليها، وتوّصلنا إىل نتيجة  مهّمة  يه: أّن القول 

ونف م انلفس اإلنسانّية وجتسّ  –تعاىل  -باتلجسيم ورؤية اهلل 
من  غريهااتلكفري واتلطّرف واتلأويل واملجاز يف اللغة العربّية و

اآلثار العقديّة اليّت انبثقت وجنمت عن العقلّية احلّسّية وانلقلّية 
للفكر السلّف. إضافًة إىل أنّنا قمنا يف أغلب ابلحوث بدراسة  
نقديّة  وحتليلّية  وإظهار  للتناقضات واتلهافتات املوجودة يف 

  .سة السلفّية حول األسس املعرفّيةاملدر
 ومن اهلل اتلوفيق
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