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اجلامعة العراقية ـ كلية الرتبية للبنات

 رؤى ماجد طعمة.د

ملخ�ص البحث
تتلخص فكرة البحث حول مفهوم اإلستدالل العقيل وحجيته ودور املدارس الكالمية يف بيان حجيته اإلستدالل

به وإختالفهم يف هذا اجلانب منهم من قدمه عىل الرشع كام املعتزلة وبعض مؤيدهيم وبعض من أخره عن الرشع كام
 إضافة اىل بيان إجتاهات العلامء الذين أيدوا اإلستدالل العقيل وبعضهم عارضه كال ً حسب،فعل األشاعرة واملاتردية
 األمر الذي ساهم يف نشوء العديد من التيارات املختلفة منها ما يعتمد عىل الرشع كقاعدة إستداللية ومنهم ما،رأيه

. أعتمد عىل العقل كقاعدة إستداللية

Abstract
Summed up the idea of research on the concept of reasoning and authoritative,
and the role of schools of words in a statement authoritative inference by the
differences in this aspect of them foot on Shara as Mu›tazila and some of their
supporters and some of etc for Shara as did Ash›aris and Almetrdah, in addition to
the statement directions scientists who supported the reasoning and some of them
opposed both in his opinion, which contributed to the emergence of many different
currents of which depends on Shara evidentiary rule and rely on them what the
mind evidentiary rule..
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حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية

املقدمة:
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول

اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله وبعد .....

فمن نعم اهلل  mعىل عباده أن أنعم عليه بنعمة

العقل هذه النعمة التي ميزه هبا عن بقية خملوقاته

تأثر واضح بالفالسفة اليونان واملسلمني وبعض من

أيدهم هبذا اجلانب وهذا أدى بدوره نشوء العديد من

الظواهر التي أثرت عىل العقيدة اإلسالمية بشكل كبري .

فر�ضية البحث:

تقوم فرضية البحث عىل أن االستدالل العقيل من

األمور التي أباحها الرشع ومل حيرمها وتعد من ضمن

وجعل من خالهلا خليفة اهلل  mيف األرض لقوله
ُ
ال َر ُّب َك لِ ْل َملاَ ئِ َك ِة إِ يِّن َج ِ
﴿وإِ ْذ َق َ
اع ٌل فيِ الأْ َ ْر ِ
ض
َ :m
َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأتجَ ْ َع ُل ِف َيها َم ْن ُي ْف ِسدُ ِف َيها َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء

سامهت بشكل كبري يف تثبيت األحكام التي أرادها

َت ْع َل ُم َ
ون﴾ (سورة البقرة ،)30 :وأستطاع عىل أثر هذا

الكريم والسنة النبوية املطهرة وإجتهادات العلامء

ال إِ يِّن َأ ْع َل ُم َما لاَ
س َل َك َق َ
َو َن ْح ُن ُن َس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُ
التكليف أن يبدع وينتج ويبتكر يف شتى املجاالت .

ولكن يف ظل احليز الذي ُمنح للعقل أال أن حجية

اإلستدالل به يف املسائل الرشعية والتكلفية شكل
حمور النقاش بني علامء الكالم واىل يومنا هذا والسيام
يف املسائل التي مل يرد هبا نص قطعي ،فالعقل املجرد

هو حمور النقاش الذي سنحاول طرحه يف بحثنا هذا

وذلك كون اغلب املتكلمني مل يعرتضوا عىل املسائل

القطعية الداللة (ماعدا املعتزلة) التي رصح العقل

هبا كمسأله وجود اهلل  mوغريها من املسائل التي
وردت العديد من األدلة القطعية التي بينت حجيتها
فهي الحتتاج اىل مناقشة كالمية بينام املسائل اجلزيئية

التي مل ترد أدلة عقلية عىل قطعيتها كمسائل التحسني
والتقبيح وغريها من املسائل التي أعطت جما ً
ال واسع ًا

للمناقشات الكالمية يف ميزان العقيدة اإلسالمية .

األمر الذي ساهم يف تنمية اآلراء القائلة بحجية

تقديم العقل عىل النص كام فعل املعتزلة الذين كان هلم
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السنن الكونية التي هلا آثارها وأبعادها التنموية والتي

البارئ  mيف إطار الوحي الرباين واملتمثل بالقرآن

كوهنا الداعم الرئيس للعقل .

�أهمية البحث:

تكمن أمهية البحث يف بيان مفهوم االستدالل

بالعقل يف إطار العقيدة اإلسالمية من خالل بيان آراء

العلامء يف هذا املجال وحجتهم يف ذلك وبيان مدى
تأثري هذه القاعدة يف إستاملة آرائهم بالوجه السلبي
الذي حذر منه الرشع إضافة اىل عرض اجلانب

اإلجيايب يف ذلك .

منهجية البحث:

تضمن البحث ثالث مباحث وهي كااليت:

املبحث األول تناول :مفهوم اإلستدالل العقيل

وحجيته وموضوعه وقد قسمته اىل مطلبني .

أما املبحث الثاين فقد تضمن :حجية االستدالل

العقيل عند املتكلمني وقد قسمته اىل ثالث مطالب.

أما املبحث الثالث فقد تطرقت به اىل :اآلثار

املرتتبة عىل حجية االستدالل العقيل بني املؤيدين له

د .رؤى ماجد طعمة
واملعارضني وقد قسمته اىل مطلبني .

فاالستدالل يف اللغة يراد به :جمموع القواعد

وهذه املباحث سبقتها هذه املقدمة املوجزة وتالها

التي يتم التوصل هلا عن طريق البحث والتي تصبح

وأسأله  mأن أكون قد وفقت للصواب وأحسبه

ـ مفهوم االستدالل إصطالحا :لقد إختلف

جمموعة من النتائج والتوصيات إحتوهتا اخلامتة ،هذا

كذلك وأن يتجاوز عني إنه نعم املوىل ونعم النصري .

املبحث الأول :
مفهوم اال�ستدالل العقلي
وحجيته ومو�ضوعه
قبل التعرف عىل مفهوم االستدالل العقيل

كمصطلح مركب البد من التعرف عىل مفرداته ٌ
كل
عىل حدة وفق اآليت:

املطلب الأول :
مفهوم اال�ستدالل العقلي:

أوال :مفهوم االستدالل لغة واصطالح ًا:

ـ مفهوم االستدالل يف اللغة( :)1إن مفهوم

االستدالل يف اللغة يراد به طلب داللة الدليل ،وهو

باألصل مأخوذ من الفعل الثالثي (دل ل) ومصدره

إستدل فالسني والتاء للطلب ،وهي عىل وزن إستفعال
كاإلستنطاق واإلستنصار :أي طلب النطق والنرصة،
و إستدل فالن عىل شئ :أي طلب داللته عليه ،ويقال
إستدالل عقيل :أي التوصل إىل معرفة اليشء والبحث

فيه وإعامل العقل باحلجة والدليل إلثباته “ .

((( معجم متن اللغة ،الشيخ أمحد رضا ،444 /2 ،املعجم
الوسيط.294 /1 ،

حجة ودليل يستند هبا .

العلامء يف بيان معنى االستدالل يف االصطالح وفق
اآليت:

حيث ذهب الباجي من أنه« :التفكر يف حال

املنظور فيه طلب ًا للعلم بام هو نظر فيه أو غلبة الظن إن

كان مما طريقه غلبة الظن»(.)2
بينام يرى اآلمدي

()3

بأن اإلستدالل يراد به:

«إيراد الدليل من قرآن وسنة وقياس وغري ذلك» أو

بمعنى آخر« :إيراد الدليل الذي ليس نصا وال إمجاعا
وال قياس ًا».

ويرى آخر من أنه «معنى مستند يف احلكم يف ما

يقتضيه الفكر العقيل من غري وجدان وهو أصل متفق

عليه مع بقاء أصل التعليل» (.)4

ويرى الكفراوي أنه عبارة عن« :بناء حكم رشعي

عىل معنى كيل من غري نظر اىل الدليل التفصييل»(.)5

ومما سبق عرضه من املفاهيم التي طرحها العلامء

عىل إختالف مشارهبم يمكن القول بأن االستدالل
((( احلدود يف أصول الفقه ،أبو الوليد سليامن بن خلف األندليس
الباجي املالكي ،ص.30

((( االحكام يف أصول األحكام ،سيف الدين أيب احلسن بن عيل
بن حممد اآلمدي .175/3

((( الربهان يف أصول الفقه ،اجلويني ،ص.75

((( االستدالل عند االصوليني ،أسعد عبد الغني السيد
الكفراوي ،ص.49
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حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية
يراد به :جمموع االحكام املستنبطة من جمموعة معارف
سابقة ويكون معتمد ًا عىل النص و العقل يف ذلك .
ثانيا :مفهوم العقل لغة واصطالح ًا:

هبا حيصل تصور املعاين وتأليف القضايا واألقيسة
فالعقل قوة جتديد تنزع الصور من املادة وتدرك املعاين
الكلية « ،وبعضهم من يسمي اهلل  mوحاشاه من هذا

ـ مفهوم العقل يف اللغة ( :)1إن املتتبع ملصطلح

العقل  ،وبعضهم من يطلقونه عىل روح القدس كام

يعق ُل ـ َعق ً
ـ ُ
ال) فهو عاقل ومعقول وعاقل ،وأصل

املتهيئة لقبول
فالعقل عند الفالسفه هوّ “ :
القوة ّ

(ع َق َل
العقل يف اللغة جيد أنه مأخوذ من الفعل الثالثي َ

العقل يرجع اىل املنع واإلمساك واحلبس ،ويقال عقل
الدواء بطنه :أي أمسكه ،ويقال كذلك عقال البعري:

أي يمسكه .

فعل الفارايب .

العلم ،وذلك بعد ما تبينّ أن كون العقل علوم ًا ليس

بالرأي الوجيه ،فالعقل هو ما ُيعقل به ،وهذه العلوم ال
ولكن العقل ال يستغني
ُيعقل هبا ،بل هي معقوالت،
ّ

وكذلك يطلق العقل عىل اللب واحلجى والفكر

عن هذه العلوم الرضورية حتى يتهيأ للتعقل ،ولذلك

ـ مفهوم العقل إصطالح ًا :لقد إختلف العلامء يف

العلوم البدهيية عند سالمة احلواس”.

واحللم وحجر ًا وا ُمل َميز وكلها يراد هبا املنع واحلبس .
بيان مفهوم العقل كمصطلح عام ومن أبرزها:
مايراه املتكلمني

قال الرازي يف تعريف العقل إنه “غريزة يلزمها هذه
()4

أما املتصوفة فريون أن العقل من أنه “ :غريزة

من أنه« :العلم الرضوري

يتهيأ هبا إدراك العلوم كأنه نور يقذف يف القلب يستعد

«جوهر تدرك به الغائبات بالوسائط واملحسوسات

ومما سبق ذكره نجد أن مفهوم العقل عند العلامء

()2

الذي يقع ابتداء ًا ويعم العقالء» ،و كذلك يراد به:
باملشاهدة « ،ومنهم من يرى بأنه (اجلوهر ،وصفوة

الروح).

أما الفالسفة

()3

فريون أن العقل يراد به« :جوهر

جمرد عن املادة « ،وكذلك يرون بأنه « :قوة النفس التي
((( معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،69/4 ،لسان العرب،

ابن منظور458/11 ،ـ  ،460القاموس املحيط ،الفريوز

آبادي.18/4 ،

((( احلدود يف أصول الفقه ،الباجي ،ص ،31رشح العقائد
النسفية ،التفتازاين ،ص4ـ . 5

((( املعجم الفلسفي ،مجيل صليبا ،86 /2 ،درء تعارض العقل
والنقل ،ابن تيمية.203/8 ،
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إلدراك األشياء “ (.)5

الخيرج عن أربع معان هي (:)6
* الغريزة املدركة .

* العلوم الرضورية .
* العلوم النظرية .

* العلم بمقتىض العلم .
((( الرازي ،حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلامء
واحلكامء واملتكلمني ،ص.104

((( رشف العقل وماهيته ،احلارث املحاسبي ،ص.58

((( ينظر :منهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد ،عثامن عيل
حسن.158/1 ،

د .رؤى ماجد طعمة
فالعقل هي القوة التي أنعم هبا اهلل  mعىل

اإلنسان وميزه هبا عن سائر املخلوقات وهو القوة
اإلدراكية التي من خالهلا يسنتج املعلومات التصديقية

والتصورية وفق معلومات سابقة .

دليال يرجع إليه .

املطلب الثاين :حجية اإلستدالل العقيل

وموضوعه:

إن مسألة حجية اإلستدالل العقيل من املسائل

ثالث ًا :مفهوم االستدالل العقيل كمصطلح

التي أثارت جد ً
ال واسع ًا عند العلامء واىل يومنا هذا،

فبعد بيان معنى األلفاظ التي يتألف منها

رأي القرآن الكريم والسنة النبوية وآراء العلامء يف

مركب:

املصطلح ك ً
ال عىل حدة البد من التطرق اىل مفهوم
االستدالل العقيل بشكل عام ،حيث إختلف العلامء

من بيان معناه عىل أوجه عدة أبرزها :

فلكي نثبث حجية االستدالل العقيل البد من بيان

ذلك وعىل النحو اآليت:

ـ حجيته يف القرآن الكريم:

لقد وردت العديد من اآليات القرآنية التي

ـ مايراه اخلرضي من أنه« :ما أستنبطه العقل من

توضح مرشوعية الدليل العقيل وأعتربته من االمور

به يف القرآن أو السنة أو مما مل ترد به وهو صحيح ومنه

َاب المْ ُبِ ِ
﴿حم * َوا ْل ِكت ِ
ني * إِنَّا َج َع ْلنَا ُه ُق ْر َآ ًنا َع َربِ ًّيا
َل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُل َ
ون﴾(.)4

النقل أو إستقل به العقل كربهان التوحيد مما وردت

القياس املنطقي بأنواعه والقياس الفقهي عند البعض،
أو ما يسمى عند املناطقة بالتمثيل»(.)1

ـ مايراه حممد باقر الصدر من أنه« :كل قضية

يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم رشعي»

()2

ـ بينام يرى األصفهاين “ :أنه كل حكم عقيل

يستنبط من حكم رشعي “ (.)3

ومما سبق يمكن القول أن االستدالل العقيل يراد

به :جمموع القضايا املستنبطة أو املستنتجة من القواعد
والترشيعات التي يدركها العقل ويمكن أن تصبح

((( أصول الفقه ،اخلرضي بك ،ص.226

((( دروس يف علم األصول ،حممد باقرالصدر ،ص.229

((( هداية املسرتشدين يف رشح معامل أصول الدين ،حممد تقي
الرازي.539/3 ،

املتاحة والواجبة التي أمر هبا الرشع ومنها قوله :m

﴿و َل َقد ت ََّر ْكنَا ِم ْن َها آ َي ًة َب ِّي َن ًة ِّل َق ْو ٍم
وقوله َ :m

َي ْع ِق ُل َ
ون﴾( ،)5وقوله  mواصفا حال الكفار يوم
﴿و َقا ُلوا َل ْو ُكنَّا َن ْس َم ُع َأ ْو َن ْع ِق ُل
القيامة بقوله َ :m
َما ُكنَّا فيِ َأ ْص َح ِ
الس ِع ِ
﴿و َم َث ُل
ري﴾( ،)6وقوله َ :m
اب َّ
ين َك َف ُروا َك َمثَلِ ا َّل ِذي َي ْن ِع ُق بِماَ لاَ َي ْس َم ُع إِلاَّ ُد َعا ًء
ا َّل ِذ َ
َونِدَ ا ًء ُص ٌّم ُب ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم لاَ َي ْع ِق ُل َ
ون﴾( ،)7وقوله :m
َ
وب َي ْع ِق ُل َ
ض َفت َُك َ
ريوا فيِ الأْ َ ْر ِ
ون
ون لهَ ُ ْم ُق ُل ٌ
﴿أ َف َل ْم َي ِس ُ
بهِ َ ا َأ ْو َآ َذ ٌان َي ْس َم ُع َ
ون بهِ َ ا َفإِنهَّ َا لاَ َت ْع َمى الأْ َ ْب َص ُار َو َل ِك ْن

((( سورة الزخرف :اآلية 1ـ .3
((( سورة العنكبوت :اآلية .35
((( سورة امللك :اآلية .10

((( سورة البقرة :اآلية .171
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حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية

الصدُ و ِر﴾( .)1وقوله ﴿ :mإِ َّن
َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
وب ا َّلتِي فيِ ُّ
اختِلاَ ِ
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ف ال َّل ْيلِ َوالن ََّها ِر
ض َو ْ
فيِ َخ ْل ِق َّ
َوا ْل ُف ْل ِ
َّاس َو َما َأ ْنزَ َل
ك ا َّلتِي تجَ ْ ِري فيِ ا ْل َب ْح ِر بِماَ َي ْن َف ُع الن َ

ومنها ما روي عن النبي ﷺ أن امرأة من جهينة

()5

جاءته فقالت :إن أمي نذرت أن حتج فلم حتج حتى

ماتت ،أفأحج عنها ؟ قال «نعم حجي عنها .أرأيت

السماَ ِء ِم ْن َم ٍ
اء َف َأ ْح َيا بِ ِه الأْ َ ْر َ
ض َب ْعدَ َم ْوتهِ َا
اللهَّ ُ ِم َن َّ
َو َب َّث ِف َيها ِم ْن ُك ِّل َدا َّب ٍة َو َتصرْ ِ ِ
الس َح ِ
اب
الر َي ِ
يف ِّ
اح َو َّ

أحق بالوفاء» ،)6( .فهنا يناقش الرسول ﷺ مناقشة

فالقرآن يوجه برضورة البحث والتأمل العقيل كونه

تعاليم الرشيعة اإلسالمية .

ض لآَ َ َي ٍ
ات لِ َق ْو ٍم َي ْع ِق ُل َ
السماَ ِء َوالأْ َ ْر ِ
ون﴾(.)2
المْ ُ َس َّخ ِر َبينْ َ َّ
من أهم القواعد االساسية التي تساهم يف تنمية
االنسان وتوجيهه التوجيه الفعال الذي جيعل منه أداة

فاعلة ،وهذا بيان بمرشوعية الدليل العقيل باملجاالت

كافة والسيام يف الترشيعات واملسائل الرشعية(.)3
ـ حجية اإلستدالل العقيل يف السنة النبوية :

لو كان عىل أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا اهلل ،فاهلل
عقلية لكي يبني أمهية اإلستنتاج العقيل املتوافق مع
فهذه أدلة رصحية عىل مرشوعية االستدالل العقيل

بإعتباره من االمور املؤكدة التي أشارت هلا النصوص
القرآنية و األحاديث النبوية الرشيفة .

ـ أما آراء العلامء حول حجية اإلستدالل العقيل

فقد إتفق العلامء عىل مرشوعيته كونه من االمور التي

لقد وردت العديد من األحاديث النبوية التي

أباحها الرشع ومل حيرمها وهذا ما ذكره اآلمدي بقوله:

عن معاذ بن جبل (ريض اهلل عنه) ،حينام أراد رسول

من املسلمني عىل أن النظر املؤدي إىل معرفة اهلل m

توضح مرشوعية االستدالل العقيل ومنها :ماورد
اهلل ﷺ أن يبعثه إىل اليمن فقال له“ :كيف تقيض إذا

عرض لك قضاء؟ قال :أقيض بكتاب اهلل .قال ﷺ:
فإن مل جتد يف كتاب اهلل؟ قال :فبسنة رسول اهلل ﷺ.
قال ﷺ :فإن مل جتد يف سنة رسول اهلل وال يف كتاب

ُ
رسول اهلل ﷺ
اهلل؟ قال :أجتهد رأيي وال آلو ،فرضب
َ
ِ
رسول اهلل ملا
رسول
صدر ُه وقال :احلمد هلل الذي و َّفق
َ

َ
رسول اهلل».
يريض

()4

((( سورة احلج :اآلية .46

((( سورة البقرة :اآلية . 164

((( ينظر :كتاب التوحيد ،عبد الكريم الزنداين288/3 ،ـ.289
((( أخرجه ابو داود يف سننه كتاب األقضية ،باب إجتهاد الرأي
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“أمجع أكثر أصحابنا واملعتزلة وكثري من أهل احلق
مدرك وجوبه عندنا الرشع ،خالف ًا
واجب ،غري أن َ

مدرك وجوبه العقل دون
للمعتزلة يف قوهلم :إن َ

الرشع”.)7(.

ثاني ًا :موضوع اإلستدالل العقيل:

لقد إختلف علامء الكالم يف حتديد موضوع

يف القضاء ،327/2 ،ح رقم .3592

((( ُج َهينة اسم قبيلة عربية ،انظر :الرازي ،خمتار الصحاح،
ص.119

((( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب جزاء الصيد ،باب احلج
والنذور عن امليت،177/8 ،ح رقم .1852

((( أبكار األفكار يف أصول الدين ،اآلمدي ،م ،1ص.155

د .رؤى ماجد طعمة
الدليل العقيل وعىل النحو اآليت:

ـ حيث ذهب البعض وهم األصوليني اىل أن

الدليل العقيل يعم كل ما للعقل دخل يف الوصول اىل

احلكم الرشعي فأدخل فيه البعض األصول العملية
كالرباءة واإلستصحاب األصليني وبعض املفاهيم

كفحوى اخلطاب ومفهوم املوافقة وكذلك املالزمات
واألدلة العقلية التي تثبت هبا معجزة النبي ﷺ

()1

معتقداهتا ،وسأحاول يف هذا املبحث التطرق اىل أبرز
املدارس الكالمية التي ركزت عىل هذه املسألة بشئ

من اإلجياز وعىل النحو اآليت:

املطلب األول :اإلستدالل العقيل عند املعتزلة:

تعد املعتزلة من أوائل املدارس الكالمية التي

بحثت يف مسألة الدليل العقيل ،واملعتزلة هي أحد
الفرق الكالمية و يرجع بداية ظهورها اىل بداية القرن

ـ أما املتكلمني والفالسفة فذهبوا اىل أن الدليل

الثاين اهلجري حوايل سنة 100ـ 101هــ وحتديدا ً

كالبحث يف الصفات األهلية ويف جمال التحسني

أغلب الروايات عىل أن سبب تسميتهم باملعتزلة

العقيل يعم مجيع األمور الغيبية واألمور الكلية
والتقبيح لألفعال و البعث والنشور( ،)2وغريها من

املسائل التي مل يرد هبا شئ تفصييل يف القرآن الكريم
والسنة النبوية الرشيفة ،أما املسائل التي ورد هبا نص

رشعي فهنا إختلفوا فيها فبعضهم يقدم العقل عىل
النص ومن يساوي بينهام ومنهم من جيرده وهذا

بدوره ولد العديد من الفرق الكالمية التي ناقشت
وبحثت يف هذه املسألة ك ً
ال حسب رأيه .

املبحث الثاين:
حجية الإ�ستدالل العقلي عند
املتكلمني:

أواخر العهد األموي وبداية العرص العبايس ،وتتفق

جاءت من إعتزال واصل بن عطاء (مؤسس حركة
اإلعتزال) منزل احلسن البرصي بسبب خالفه معه يف
مسألة مرتكب الكبرية ماذا يكون جزاءه يوم القيامة،

ومن مسمياهتم :القدرية واهل العدل والتوحيد (،)3

وتقوم آراء هذه املدرسة عىل القاعدة العقلية والسيام

فيام خيص اإلستدالل والرؤية والشفاعة وغريها من
املسائل العقائدية التي سوف نتناول بعض ًا منها :

 .1العقل أصل اإلستدالل :حيث يرى املعتزلة

بأن العقل يعد يف مقدمة القواعد اإلستداللية حيث
أهنم رتبوا العقل وفق اآليت :العقل ـ الكتاب ـ السنة

لقد تنوعت آراء املدارس الكالمية حول مسألة

ـ اإلمجاع ،حيث أن الدليل العقيل يعد املسلمة األوىل

احللقة األهم لتثبيت سائر اآلراء التي تقوم عليها

أجازوا له البحث يف مجيع اجلوانب سواء اإلنسانية

االستدالل العقيل وذلك لكون هذه املسألة تشكل

((( املصدر نفسة .156 /1

((( ينظر :منهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد عند أهل السنة
واجلامعة ،عثامن بن عيل حسن ،ص.169

هلم ،وأن ال معنى للعقل إذ مل يكن حر ًا حيث إهنم

((( ينظر :امللل والنحل ،الشهرستاين ،32/1 ،املعتزلة بني
احلقيقة والوهم ،أمحد فرج اهلل13 ،ـ .16
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حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية
منها والغيبية كأدلة وجود اهلل mوقضايا الكون(،)1

حجابه الضرّ ر ،فقد يشفع له ليخلع عليه ويميزه
من ّ

مع النص .

الشفاعة يف املعصية والزيادة يف احلسنات التي يروجها

فكل ما جييزه العقل يجُ از عندهم حتى وإن تعارض
ويقول الزخمرشي (وهو من أعالم املعتزلة)

هبذا الصدد« :أميش يف دينك حتت راية السلطان

(العقل) وال تقنع بالرواية عن فالن وفالن ،فام األسد
املحتجب يف عرينه أعز من الرجل املحتج عن قرينه،

وما العنز اجلرباء حتت الشمأل البليل أذل من القلد

عند الدليل»

()2

 .2تفسريهم ملبدأ الشفاعة للعصاة عق ً
ال :ومن

ُ
حجتَها عند املعتزلة ،نفيهم
العقائد التي كان
العقل َّ
الشفاعة ألهل الكبائر من أمة سيدنا حممد ﷺ ،وألهل
الصغائر كذلك ( ،)3وقد إستدلوا يف ما ورد من آيات

من ُ
احل َّجاب»( ،)5فاملالحظ هنا أهنم خلطوا بني
العبد تكفري ًا عن معاصيه .

ومن خالل ذلك يمكن القول اىل أهنم جعلوا

أو فرسوا الشفاعة عىل أساس مبدأ الوعد والوعيد
حيث يرون أن االنسان إذا مات وهو عىل توبة فأن

ذلك سوف يكون سبب ًا لغفران ذنوبه أما إذا مات وهو

غري تائب فأنه خيلد يف النار لكن عذابه يكون أقل من
عذاب الكفار.

 .3نفيهم رؤية اهلل  mيوم القيامة عق ً
ال :حيث

يرون ان نفي الرؤية عن اهلل  mعن طريق العقل

هو أن اإلنسان ٍ
راء بحاسة هي حاسة البرص ،وال بد

﴿وات َُّقوا َي ْو ًما لاَ تجَ ْ ِزي
هبذا الصدد منها قوله َ :m
َن ْف ٌس َع ْن َن ْف ٍ
اع ٌة َولاَ ُي ْؤ َخ ُذ
س َش ْيئًا َولاَ ُي ْق َب ُل ِم ْن َها َش َف َ

للمرئي الذي تراه هذه احلاسة أن يكون يف مقابلة
ّ
الرائي أو حا ّ
ال يف املقابل أو يف حكم املقابل ،واهلل m

التي تؤيد وجهة نظرهم ،إضافة اىل أهنم ناقشوا مسألة

ألن املقابلة إنام تكون يف حق األجسام أو األعراض،

ِم ْن َها َعدْ ٌل َولاَ ُه ْم ُينْصرَ ُ َ
ون﴾( )4وغريها من النصوص

نفي الشفاعة مناقشة عقلية وهذا مانجده يف بعض

آرائهم منها قول القايض عبد اجلبار هبذا الصدد« :أن
الوزير مث ً
ال كام يشفع إىل السلطان ليزيل عن حاجب
َ

((( ينظر :ثورة العقل ،د .عبد الستار الراوي ،ص5ـ 6

((( األصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف الصفات ،عبد
القادر صويف.145/1 ،

((( ينظر :رشح األصول اخلمسة ،القايض عبد اجلبار ،ص،691
املعتزلة ،زهدي جار اهلل ،ص.52-51

((( سورة البقرة :اآلية .48
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يستحيل عليه أن يكون يف مقابلة يشء من األشياء،
وهذا مستحيل عىل اهلل  ،mفثبت أن الرؤية مستحيلة

عىل اهلل  ،)6(.mحيث أهنم يرون أن الرؤية تؤدي

اىل التجسيم وهو أمر حمرم عق ً
ال وعرف ًا ألن اهلل m

أستحاله أن يكون جس ًام لذا نفوا فكرة الرؤية .

 .4قوهلم بمبدأ خلق القرآن :ويستدلون عىل خلق

القرآن من إن الكالم هو ما انتظم من حرفني فصاعد ًا

((( رشح األصول اخلمسة ،القايض عبد اجلبار ،ص .690
((( ينظر:املصدر نفسه ،ص.249-248

د .رؤى ماجد طعمة
والقرآن الكريم هو كالم اهلل  ،mويتقدم بعضه عىل

األشاعرة واملاتردية:

ريه،
عىل بعض فهو حادث ،ألن القديم ما ال يتقدمه غ ُ

املدارس الكالمية التي إستخدمت الدليل العقيل للرد

مكو ٌن من حروف ،وبام أنه يتقدم بعضه
بعض بام أنه ّ
فثبت أنه حادث ،وكذلك احلال يف مجيع القرآن ،ألنه
مكون من سور وآيات وأرباع وأحزاب ،)1(.حيث

أهنم يشاهبون بني الكالم بشكل عام وبني القران
وذلك بأعتبار أن الكالم مكون من حروف يرتبها

العقل فتخرج كالما منطوق ًا وكذلك القرآن ،وحاشى

القرآن الكريم من هذا .

أوال :األشاعرة :تعد الفرقة األشعرية من أبرز

عىل املعتزلة ،ويعود أصل تسمية هذه املدرسة إىل أبو

احلسن األشعري :وهو أبو احلسن عيل بن إسامعيل

بن أيب برش إسحاق بن سامل بن إسامعيل بن عبد اهلل بن
موسى أمري البرصة بن بالل بن أيب بردة صاحب رسول

اهلل ﷺعامر بن أيب موسى عبد اهلل بن قيس بن حصار

األشعري اليامين البرصي وكنيته أبو احلسن األشعري

 .5توحيد اهلل :mفالتوحيد عندهم “هو العلم

وترجع نسبة اىل قبيلة باليمن يقال هلا األشعر ( ،)3وتعد

الصفات نفي ًا أو إثبات ًا عىل احلد الذي يستحقه واإلقرار

إعتمدت عىل القواعد العقلية والرشعية لكنهم قدموا

بأن اهلل  mواحد ال يشاركه غريه فيام يستحق من
به ،وال بد من اعتبار هذين الرشطني؛ العلم واإلقرار

أقر ومل يعلم ،مل يكن
مجيع ًا ،ألنه لو علم ومل يقر ،أو ّ

موحد ًا” ( ،)2حيث أهنم جعلوا العقل أساس ًا لتفسري
ّ
هذا املبدأ من دون الرجوع اىل النصوص القرآنية

واألحاديث النبوية .

املدرسة األشعرية من أكثر املدارس الكالمية التي

الرشع يف مناقشة االصول اإلعتقادية ومن أبرز اآلراء
التي ناقشتها وفق القاعدة العقلية ما ييل:

 .1العقل أصل التلقي :حيث إعترب األشاعرة

بأن العقل هو أصل التلقي من النص الرشعي أما إذا

تعارض النص مع العقل فأهنم يقدمون النص عىل

وهذا عرض ألبرز املسائل التي ناقشها املعتزلة

العقل وهذا ماذهبت أغلب آرائهم ومنها ماورد عن

دل عىل شئ يدل عىل مدى براعتهم وإهتاممهم بالعقل

وقبحها ،وليس هذا األمر عائد ًا اىل أمر حقيقي يف

مناقشة عقلية وأعتربوها أساس ًا لعقيدهتم وهذا إن

وإعطائه املساحة الواسعة من النقاش عىل الرغم من
املآخذ التي تؤخذ عليهم يف هذا اجلانب .

املطلب الثاين :حجية االستدالل العقيل عند

((( ينظر :املنية واألمل ،القايض عبد اجلبار أمحد بن عبد اجلبار
اهلمذاين املعتزيل (ت 415هـ) ،ص.133-132

((( رشح األصول اخلمسة ،القايض عبد اجلبار ،ص.128

اإلجيي هبذا الصدد « :ال حكم للعقل بحسن األشياء
الفعل يكشف عنه الرشع ،بل الرشع هو املثبت له
واملبني ،ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح

ما حسنه مل يكن ممتنعا وأنقلب األمر  ...لذا فالرشع

كاشف ومبني للحسن والقبح وال حكم للعقل يف
((( ينظر :الفهرست إلبن النديم .346/1،
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حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية
حسن األشياء وقبحها»

()1

فيقولون :إن العقل ال يستطيع أن يعرف األحكام من

 .2مبدأ النظر :يعد مبدأ النظر من األمور

واجب وحرام لوحده باالستقالل عن الرشع ،ووجه

من كون النظر من األمور الواجبة للمعرفة mأال

خيلو إما أن يوجب الصالة لفائدة أو لغري فائدة ،فإن

وقد أيدوا ذلك

وإن كان لفائدة فإما أن ترجع هذه الفائدة إىل املعبود

املوصلة اىل معرفة اهلل  ،mفهم يتفقون مع املعتزلة

أهنم (األشاعرة) يرجحونه رشع ًا بينام املعتزلة قيدوه

بالعقل بكونه أساس املعرفة

()2

ذلك أن العقل إذا توصل إىل كون الصالة واجبة ،فال
كان ال لفائدة فهذا عبث والعقل ال يوجب العبث،

بالعديد من النصوص منها قوله ُ ]:mقلِ ان ُْظ ُروا َما َذا
السماَ َو ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ات َوال ُّن ُذ ُر َع ْن
ض َو َما تُغْ نِي الآْ َ َي ُ
فيِ َّ
َق ْو ٍم لاَ ُي ْؤ ِمن َ
ُون»(.)3

راجعة إليه إما يف الدنيا وإما يف اآلخرة ،وال يمكن أن

الوحي أساس احلكم العقيل فليس للعقل دور إذ

الصالة أو من أي واجب إال التعب ،وال يمكن أن

 .3ال حكم قبل ورود النص :حيث أهنم جيعلون

مل يرد حكام رشعي ًا ينص عليه وقد إستدلوا بالعديد

أو إىل العبد ،ومن املحال أن ترجع إىل املعبود فإنه m

يتقدس عن األغراض ،فهي راجعة إىل العبد ،وهي
تعود إليه يف الدنيا ،إذا ال ّ
حظ لإلنسان يف الدنيا من
ترجع إليه يف اآلخرة ،فإن العقل ال يتيقن بمعرفة ما يف

َّاس َعلىَ اللهَّ ِ
من األدلة منها قوله ﴿ :mلِ َئ َّ
ال َي ُك َ
ون لِلن ِ

اآلخرة دون إخبار الرشع عن ذلك (.)6

االستدالل هبا “أنه نفى احتجاجهم عىل املؤاخذة

الوحي (النص) مقدم ًا عىل العقل يف اإلستدالل

الر ُسلِ َو َك َ
ان اللهَّ ُ َع ِزيزً ا َح ِكيماً ﴾( )4ووجه
ُح َّج ٌة َب ْعدَ ُّ

برتك الواجبات ،وارتكاب املحرمات بعد بعثة
الرسل ،وأثبت بمفهومه احلجة قبل البعثة ،وذلك
واملحرم قبل البعثة ،وعىل إثباته
يدل عىل نفي املوجب
ّ

بعد البعثة» ،)5(.وكذلك يستدلون بالدليل العقيل
((( رشح املواقف ،عضد الدين األجيي.268/3 ،

((( ينظر :اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقاد ،اجلويني
(ت  478هـ) ،.ص ،8أبكار األفكار يف أصول الدين،

اآلمدي (ت  631هـ) ،155/ 1 ،وانظر :رشح املواقف،

الرشيف اجلرجاين(ت  816هـ).257/1 .

((( سورة يونس :اآلية .101

((( سورة النساء ،اآلية .165

((( أبكار األفكار يف أصول الدين ،اآلمدي (ت  631هـ)،
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ومما سبق يمكن القول بأن األشاعرة جعلوا

وذلك بأعتبار أن الوحي هو املوجه احلقيقي للعقل

وليس العكس ولكن بالرغم من ذلك يرى بعض

العلامء أن األشاعرة قدموا العقل عىل الرشع والسيام
يف نفي الصفات عن اهلل mكوهنا حتدث فيها جتسيم

ومشاهبه لذا ناقشوها االشاعرة مناقشة عقلية بالرغم
من وجود نصوص قرآنية هبذا اجلانب .

ثانيا :حجية اإلستدالل العقيل عند املاتردية:
.148/2

((( ينظر :االقتصاد يف االعتقاد ،الغزايل ،ص ،102أبكار
األفكار يف أصول الدين ،اآلمدي ،168 /1 ،األربعني يف

أصول الدين ،الرازي ،ص .237

د .رؤى ماجد طعمة
املاتردية :هي أحد الفرق الكالمية التي تـنسب

حممد حممود املاتريدي ،حنفي
حممد بن ّ
إىل أيب منصور ّ
املذهب ،ولد يف ماتريدـ وهي حملة بسمرقند فيام وراء

النهرين  -يف حوايل منتصف القرن الثالث ،وتويف يف

عام (٣٣٣هـ) (.)1

اجلهل فاجلهل نقص ويتوصل إىل أن اجلهل قبيح .

والثاين ما وافق الغرض فهو حسن ،وما خالفه

فهو قبيح ومثال ذلك :الكذب عىل العدو والكذب
املطلق ،فاألول يوافق الغرض واملصلحة فهو حسن،

والثاين خيالف الغرض واملصلحة فهو قبيح ،وعىل

وتعد مدرسة املاتردية من املدارس الكالمية التي

هذين املعنيني –األول والثاين -ال خالف عىل أهنام

من املدرسة األشعرية وحتديدا يف جمال اإلستدالل

ما يتعلق به املدح يف العاجل والثواب يف اآلجل ،أو

هلا فلسفة وأسس خاصة هبا إقرتبت هبا اىل حد كبري

العقيل وهذا ساهم بشكل كبري من تنامي نفوذها
يف العامل اإلسالمي وخاصة يف بدايات القرن الرابع

اهلجري ،ولكن بالرغم من هذا التقارب إال توجد
بعض املسائل التي إختلفوا هبا وهي:

 .1مسألة احلسن والقبح اخلاصة باألفعال:

لقد قال املاتريدية :إن العقل من املمكن له أن

يدرك حسن بعض األشياء وقبح بعضها( ،)2واحلسن
والقبح بشكل عام ،عند املاتريدية وغريهم يفهم عىل

ثالثة معان ( )3هي:

ما كان صفته صفة كامل فهو حسن ،وما كان

صفته صفة نقص فهو قبيح.

()4

ومثال ذلك قولنا

اإلسالمية ،أيب زهرة  ٢٠٧ :١ت
((( ينظر :تاريخ املذاهب
ّ
.٢١٠

((( املسايرة يف علم الكالم والعقائد التوحيدية املنجية يف اآلخرة،
ابن اهلامم ،،ص .152

يدركان بالعقل ،والثالث أن يفهم احلسن عىل أنه

ما ورد به أمر الشارع وأثنى عىل فاعله ،وأن يفهم
القبح عىل أنه ما يتعلق به الذم يف العاجل والعقاب

يف اآلجل.

فاملعنى الثالث عند املاتردية يدرك بالعقل (أي

أهنم يقدمون العقل يف هذا اجلانب) وهو ما أختلفوا

به مع األشاعرة كوهنم يقيدون مجيع املعاين الثالثة
بالنص إضافة للعقل .

 .2مسألة وجوب معرفة اهلل  mبالعقل:

فاملاتردية يف هذه املسالة خالفوا األشاعرة

ووافقوا املعتزلة كوهنم جعلوا العقل أساس ًا ملعرفة

اهلل  mوأعتربومها من األمور الواجبة ومعنى ذلك:
إن العقل أساس التصديق وليس معنى هذا أن العقل
مرشّ عٌ أو مصدر لألحكام بل هو آلة للوجوب أو
املسائل التي وقع فيها اخلالف بني املاتريدية واألشعرية يف

اخليايل (ت 862
اخليايل عىل النونيةّ ،
((( ينظر :رشح العالمة ّ

العقائد مع ذكر أدلة الفريقني ،و شيخ زاده (ت  944هـ)،

((( املسايرة يف علم الكالم والعقائد التوحيدية املنجية يف اآلخرة،

البهية فيام بني األشاعرة واملاتردية ،حسن بن عبد املحسن

هـ) ،أمحد بن موسى ،ص.232

ابن اهلامم ،ص ،،152نظم الفرائد ومجع الفوائد يف بيان

عبد الرحيم بن عيل بن املؤيد األمايس ،ص ،217الروضة

أبو عذبة ،ص118ـ .122
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البحوث املحكمة

حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية
رشط كاف وحدَ ه للوجوب ال موجب ،وثمرة ذلك

ولقد أخذت مسألة االستدالل العقيل حيز ًا

جبل شاهق ومل يؤمن باهلل  mومات ،هل ّ
يعذب يف

يف مسألة اإلستدالل العقيل عىل أوجه عديدة وهي(:)2

أنه لو فرضنا أن إنسان ًا مل تبلغْ ُه الدعوة أص ً
ال ونشأ عىل

ذلك أم ال؟ واجلواب عند املاتريدية :نعم ،لوجود

رشط الوجوب وهو العقل ،وعند األشاعرة :ال
إلنتفاء رشط الوجوب وهو ورود السمع.

واسع َا عند مدرسة الشيعة ويرى البعض أهنم إختلفوا
أو ً
ال :تقديم الدليل النقيل عىل الدليل العقيل مطلق ًا

مهام كانت درجته من صحة أو ضعف ومهام خالف
العقل الرصيح وهو ماذهب إليه اإلخباريون (.)3

فاملاتردية جعلوا العقل يف هذه املسائل هو أساس

ثاني ًا :تقديم الدليل العقيل القطعي عىل النقيل

وجد النص فإذا مل يكن العقل مدرك ًا ومميز ًا ال يمكن

وهو ماذهب إليه اإلصوليني من االمامية وأيدوا

التوصل للتصديقات كونه املميز واملدرك هلا حتى وإن
له أن يستدل هبا ،لذا فالعقل هو األساس عندهم يف
معرفة اهلل . m

القطعي مطلق ًا مع تأويل الدليل النقيل أثناء التعارض
بذلك املعتزلة .

ثالث ًا :املساواة بني العقل والنص :حيث يرون

عدم وجود تعارض بني الدليل النقيل القطعي والدليل

املطلب الثالث :حجية الإ�ستدالل
العقلي عند مدر�سة ال�شيعة:

العقيل القطعي وهو ماذهب اليه بعض املتكلمني

تعد مدرسة الشيعة من أكرب املدارس الكالمية

فأما اإلخباريون فقد أيدوا األشاعرة يف منهجهم

كالزيدية وغريهم .

نظر ًا للمدارس التي تفرعت منها فيام بعد ولقد إختلف

بعدم حجية الدليل العقيل لكنهم إختلفوا معهم يف

يرجحون بداية نشأهتا كمدرسة كالمية مستقلة الرأي

مل ينكروا قابلية العقل يف إدراك حسن األفعال وقبحها

العلامء يف حتديد بدايات هذه املدرسة لكن أغلبهم

اىل اإلمام جعفر بن حممد الباقر بن عيل زين العابدين بن
احلسني بن عيل بن أيب طالب (عليهم السالم) ،ولد سنة

80هـ وتويف سنة 148هـ ( ،)1ومنها تفرعت العديد
من املدارس منها :الزيدية واإلسامعيلية واإلمامية

اإلثنا عرشية .

((( ينظر ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،أسد حيدر،
.83/4

124

السبب حيث أن (اإلخباريون) كانت حجتهم بأهنم

ولكنهم قالوا إن هذا اإلدراك غري معصوم وقابل

((( ينظر :العقل املجرد ،حممد حسني املبارك ،ص ،22دروس
يف علم األصول ،حممد باقر الصدر ،414/1 ،احلدائق

النارضة ،يوسف البحراين.155/1 ،

((( اإلخباريون :هم تالميذ املدرسة االمامية وسموا هبذا اإلسم
كوهنم إقترصوا أدلتهم عىل األخبار الواردة عن األئمة
األثنا عرش من آل البيت (عليهم السالم ) وعارضوا ومنعوا
اإلجتهاد وحاربوا كل من إشتغل به ،للمزي ينظر :املعامل
اجلديدة ،حممد باقر الصدر ص .86

د .رؤى ماجد طعمة
للخطأ فال يمكن أن يعتمد عليه ألنه ظني وحيتمل

اآلخر فريون أن العقل هو الرشع الباطن والنور

األشاعرة كانت حجتهم بأهنم أيدوا رشط الصحة

فمدرسة الشيعة يف جانب االستدالل العقيل إقرتبوا

اخلطأ لذا ال يمكن أن يقدم عىل النص( ،)1حيث أن

بالوحي أما االخباريون أستدلوا بعدم عصمة العقل .
أما اإلمامية فقد إتفقوا مع املعتزلة يف هذا اجلانب

وكانت حجتهم بالتالزم القطعي بني العقل والرشع

أي أن إدراك العقل للحسن والقبح أمر الخالف
عليه وهو معلوم احلصول قطعا كوهنام ذاتيان فاحلسن
مالزم للفعل احلسن والقبح مالزم للفعل القبيح
ومثال ذلك :أن العقل يقبح مفهوم الظلم بكل
مصاديقه وبعد ذلك حيكم بحرمتها رشع ًا ومعنى

ذلك إن ادراك العقل للحسن والقبح مستلزم للحكم
الرشعي( )2فهنا يتفق العقل مع ما يذهب اليه النص

أي أهنم يقدمون العقل عىل النص وال جيردونه بينام
املعتزلة جيردون العقل عن النص وجيعلوه يف مقدمة

تصديقاهتم.

أما أصحاب اإلجتاه الثالث يرون بمساواة العقل

مع النص حيث أهنم إتفقوا مع املعتزلة يف رفع مقام

الداخل والرشع هو العقل الظاهر والنور الداخل(،)3
من بعض ماذهبت اليه املدارس األخرى منها:

 .1القول بحسن الفعل وقبحه وإثباته وأن له قيم

ذاتية يف العقل وبعد ذلك يؤيدها الرشع وهو ماذهب

إليه املعتزلة واملاتردية .

 .2القول برفعة مقام العقل وتقديمه عىل

الرشع كام عند االصوليني وهم إتفقوا هبذا مع
املعتزلة ،والبعض يقدمون الرشع عىل العقل كام عند

اإلخباريون وهم يتفقون مع األشاعرة يف هذا اجلانب.
 .3وكذلك يتفقون مع االشاعرة يف بعض املسائل

كمسألة مرتكب الكبرية بأنه فاسق جيب إقامة احلد

عليه وكذلك يتفقون معهم يف مسألة اجلنة والنار (.)4

أما بقية املسائل فقد إقرتبوا هبا من األشاعرة

اىل حد كبري كمسألة إثبات صفات اهلل  mواألمر

باملعروف واهني عن املنكر .

العقل واالستدالل العقيل اىل رتبة الدليل الرشعي

ولكنهم خيتلفون معهم بالقول أن العقل مقدم عىل
الرشع فأصحاب هذا اإلجتاه يرون أن العقل والرشع
متالزمان عندهم وأن ما حيكم به أحدمها حيكم به

((( ينظر :األصول للفقه اإلسالمي ،حممد تقي احلكيم،
ص ،284الفوائد املدنية ،األسرت آبادي ،ص.175

((( ينظر :هناية الوصول ،احليل ،142/1 ،أصول الفقه ،املظفر،
ص216ـ . 220

((( ينظر :دليل العقل لدى اإلمامية ،رشدي حممد عرسان
عليان ،ص.144

((( ينظر :معامل الفلسفة اإلسالمية ،حممد جواد مغنيه ،ص.170
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البحوث املحكمة

حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية

املبحث الثالث:
الآثار املرتتبة على حجية
الإ�ستدالل العقلي بني امل�ؤيدين
واملعار�ضني:
لقد ناقش العلامء عىل إختالف مشارهبم مسألة

اإلستدالل العقيل وبعضهم أيدها والبعض اآلخر

مل يرجحها وسوف نوجز أبرز مواقف العلامء سواء
بالتأييد أو بعدم التأييد وعىل النحو اآليت:
أوال :املؤيدين لإلستدالل العقيل:

لقد أوجد العديد من العلامء أمهية اإلستدالل

العقيل ودوره يف تنمية العقل وإعطائه األمهية الواسعة

التي أناطها الرشع به وذلك ألسباب عدة أمهها:

 .1اإلستدالل عىل األمور الرشعية :لقد ساهم

اإلستدالل العقيل اىل حد كبري اىل التعرف عىل األمور
الرشعية كالعبادات والرشعيات واالحكام التي كلف

ومن باب العبثية فحكمة اهلل  mوكامله يأبيان أن
يكون خلق البرش ملجـرد العبث الـذي ال طائل وراءه؛

فاإلنسان استخلفه اهلل يف هذه األرض ومحله مسؤولية
القيام بام استخلفه فيه؛ وكل من حتمل مسؤولية البد

أن يسأل عنها ..وأن جيازى عىل نتائج عمله فيها .قال

ون ِف ِ
يه إِلىَ اللهَّ ِ
﴿وات َُّقوا َي ْوم ًا ت ُْر َج ُع َ
 mهبذا الصددَ :

س َما َك َس َب ْت َو ُه ْم ال ُي ْظ َل ُم َ
ُث َّم ت َُو ىَّف ُك ُّل َن ْف ٍ
ون﴾ ،
فلو مل يكن العقل مدرك ًا ومميز ًا ملا توالت النصوص
()2

والترشيعات بدعوته وهدايته .

 .3العقل أساس التكليف :لقد جعل اإلسالم

العقل أساس التكليف فأذا ما تناىف وجود العقل

رفع التكليف ،وذلك لكونه أحد الرضورات اخلمس
والتي هي (الدين والنفس والعقل والنسل واملال)

التي أوجب البارئ  mباملحافظة عليها ؛ وذلك
()3

كوهنا القواعد األساسية للمحافظة عىل الدين واذا

اهلل  mهبا عباده وأوجبها عليهم وعليهم العمل هبا

ما إختل أحدها إختل اآلخر ،لذا ُجعل العقل مناط

األساس الذي من خالله تتم االدراكات اليقينية هلا (. )1

 .4يرى املتكلمني أن العلوم املستحصلة نوعني

وهذا كله لن يتم إال من خالل اإلستدالل العقيل كونه

 .2إن العقل أساس اهلداية :يستدل املوجزين

للدليل العقيل أن اصل مجيع األديان الساموية أوجدت
هلداية اإلنسان وتربية و لقد اهتم الوحي برتبية العقل

ليتدبر يف حكمة اهلل mمن خلق البرش ،وأنه ال يمكن

التكليف كونه يربط بني هذه القواعد.

منها ما حيصل بالعقل كالعلوم التجريبية وهنا يدرك
العقل أن هذه املعارف مما ينبغي أن يعمل به أو ال،

ونوع ال حيصل بمجرد العقل فقط جلهة التفصيل

وهي العلوم اإلهلية ولكن ال يمكن التوصل للمعرفة

ٍ
هدف،
بحال من األحوال أن يكون هذا اخللق من غري

هبا إال من خالل األدلة العقلية إضافة للرشع لذا

((( ينظر :كاشف احلال عن أحوال اإلستدالل ،الشيخ :حممد بن

((( سورة البقرة :اآلية .281

عيل بن إبراهيم بن مجهور اإلحسائي ،ص.53
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((( ينظر :املوافقات يف أصول الرشيعة ،الشاطبي.13/3 ،

د .رؤى ماجد طعمة
فاإلستدالل العقيل يعد قاعدة أساسية للتوصل

 .1املبالغة يف متجيد العقل :حيث يؤخذ عىل

تعارض النص والعقل :يرى املؤيدين هلذا إالجتاه

ملدرسة املاتردية والفالسفة املسلمني املبالغة يف متجيد

العقل الصحيح السليم غري متصور أص ً
ال ،بل هو

الباحثني منهم الباحث حسن حنفي بقوله « :إن العقل

للمعارف الغيبية (.)1

إن تعارض النص الرصيح من الكتاب والسنة مع
مستحيل ،ألن العقل السليم ال يعارض احلق ،فإذا
جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدم وحمكم ؛ ألنه

صادر عن املعصوم ﷺ والعقل ال عصمة له ،بل
هو نظر البرش الناقص وهو معرض للوهم واخلطأ
والنسيان واهلوى واجلهل والعجز ،فهو ناقص قطع ًا

وتقديم عقول الناس وآرائهم الناقصة عىل كالم اهلل

 mو رسوله ﷺ الذي يكون معصوم ًا من اخلطأ فهو

باطل وقد أنكره الكثري من العلامء (.)2

بعض املدارس الكالمية كاملعتزلة وبعض التابعني
العقل وذلك بتقديمه عىل الرشع وهذا ما يؤيده بعض

أساس ،وإن كان كل ما عارض العقل عارض النقل،
وكل ما وافق العقل فأنه يوافق النقل ،وظهر ذلك عند

املعتزلة والفالسفة )) ( ،)3حيث إن املبالغة تعني

قصور الدليل الرشعي (الوحي) وهو أمر غري مرجح
لدى العلامء كونه جيعل بالوحي قصور وهذا حمال

كونه من اهلل  mلذا ثبت ترجيح الوحي عىل العقل
كونه املوجه احلقيقي للعقل وليس العكس .

 .2ساهم اإلستدالل العقيل يف إظهار العديد من

فالعلامء رجحوا مبدأ اإلستدالل العقيل من غري

الظواهر منها الدعوة اىل جتديد الدين بحجة أن الدين

رجحوا مالزمة العقل للوحي بأعتبار أن الوحي هو

من خالل الدعوة اىل التفسري العقيل لآليات بإعتبار

اخلوض يف مسألة التقديم والتأخري فالغالب أهنم

املوجه احلقيقي له هذا من جهة ومن جهه أخرى أن
مبدأ االستدالل العقيل ساهم اىل مدى بعيد اىل تنمية

العقل وتوسيع مداركه وهذا اجلانب من األوجه التي
أباحها اإلسالم ولكن يف حدود معينة .

ثاني ًا :املعارضني لالستدالل العقيل:

لقد أنكر بعض العلامء تقديم العقل عىل الرشع

وذلك لعدة أسباب أمهها:

((( ينظر :كاشف احلال عن أحوال اإلستدالل ،ص.54

((( ينظر :درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية 280 /1ـ .281

يمكن أن يتطور كبقية العلوم األخرى وهذا كله نتج

أن العقل هو أساس الفهم واإلدراك عندهم من جهة
وجماراة التقدم احلضاري من جهة أخرى (. )4

 .3الدعوة اىل توحيد األديان :أدى تنامي

اإلستدالل العقيل لدى املدارس الكالمية اىل تنامي
العديد من التيارات واالفكار ومن بينها الدعوة اىل

توحيد األديان وهذا يظهر عند العديد من الباحثني
ومن بينهم مجال الدين األفغاين حيث يقول « :ان

((( الرتاث والتجديد ،حسن حنفي ،ص.88

((( ينظر :جتديد الفكر اإلسالمي ،حمسن عبد احلميد ،ص.93
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حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية
األديان الثالثة املوسوية والعيسوية واملحمدية ،عىل

للخوض يف إثارت الشبهات حول القرآن الكريم

يشء من أوامر اخلري املطلق إستكمله الثانية  ....وعىل

 .5أن هذا املذهب يؤدي إىل اسقاط حرمة

متام اإلتفاق عىل املبدأ والغاية وإذا نقص يف الواحد
هذا الح بارق أمل كبري أن يتحد أهل األديان الثالثة،
مثلام إحتدت األديان يف جوهرها وأصلها وغايتها،

وهبذا اإلحتاد يكون البرش قد خطوا نحو السالم

خطوة كبرية يف هذه احلياة القصرية»( ،)1حيث أهنم
جتاهلوا التحريف الذي حصل يف الكتب املقدسة لدى
اليهود واملسيح إضافة اىل كون االسالم ناسخ ملا قبله

وهذا يدل عىل مدى تأثرهم باإلستدالل العقيل الغري
صحيح إن جاز التعبري .

والسنة النبوية املطهرة .

النصوص الرشعية من الكتاب والسنة ،ويذهب
هيبتها من قلوب الناس ،وإذا سقطت هذه اهليبة لن

تعظم النصوص ،ولن يعمل هبا إضافة اىل إهنا إذا
كانت ظنية فلن حيتج هبا أحد ،ولن يتحاكم الناس
إليها ولن حيكم برشع اهلل  ،mويلزم من هذا

تسويغ احلكم بغري ما أنزل اهلل  ،mوتقديم الدساتري
واألنظمة الوضعية عىل الوحي اإلهلي والرشعية

النبوية املطهرة (.)3

 .4إلتباس احلقائق عند أغلب اصحاب املدارس

 .6أن يف هذا قدح يف وحي اهلل  ،mألن هذا

خالل إعراضهم عن الوحي ،وإتباع العقول املتضاربة

أوحى إىل رسوله ﷺ وحيا ً ال يفيد اليقني ،بل يفيد

الكالمية وعىل رأسهم املعتزلة بسبب هذا املنهج من

واملختلفة ،التبس عىل هؤالء احلق بالباطل ،فظنوا

أن ما هم عليه هو احلقّ ،
ّ
وأن ما عليه سلف األمة
وأئمتها باطل ولذلك عادوا السنة وأهلها حتى

أهنم أنكروا أغلب األحاديث النبوية ومل حيتجوا هبا

حتى أهنم أثاروا العديد من الشبهات هبذا الصدد(،)2
وهذا ساهم بشكل كبري يف نشوء العديد من التيارات

الفكرية التي تطعن بالدين االسالمي كاملاركسية
وغريها ،وهذا كله فتح الباب واسع ًا أمام املسترشقني
((( األعامل الكاملة ملحمد عبدة ،مجع :حممد عامرة ،ص294ـ
.295

((( ينظر :دفع شبه التشبيه عىل أكف التنزيه ،احلافظ أبو الفرج
اجلوزي احلنبيل (ت 597هـ ) ،ص.74
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(اإلستدالل العقيل) يرجح أن يكون اهلل  mقد
الظن والظالل ـ عىل مذهب املتكلمني ـ ،فكان ترك

الناس يف الكفر والرشك والضالل أفضل هلم من

رسالة ال تفيد اليقني وال تأيت إال بالشك والعبثية .

وبعد عرض املؤيدين واملعارضني ملسألة

اإلستدالل العقيل نجد لكل منهم رأيه الذي نؤيده

من جانب ونعارضه من جانب أخر وذلك لكون

الترشيعات االسالمية والسيام اجلانب العقائدي
أوسع من يدركه عقل اإلنسان املعرض للخطأ والسهو
هذا من جهة ومن جهة أخرى أن مجيع الترشيعات

التي جاء هبا االسالم والترشيعات الساموية األخرى
((( ينظر املصدر نفسه ،ص.76

د .رؤى ماجد طعمة
جاءت هلداية اإلنسان فلو مل يكن له عق ً
ال مدركا ً
ومميز ًا ملا أستطاع أن يصل اىل اإلحاطة هبا .

اخلامتة

يمكن أن يعارض النص بالقول :أن النص والعقل
اليمكن أن يتعارضا وذلك لكون النص معصوم من
اخلطأ ويكون متوافق مع العقل املميز املدرك لذا ال

حرمة يف تقديمه أو مساواة مع النص .

ومما سبق التطرق له يف صفحات البحث يمكن

4.4يرى بعض العلامء حرمة املبالغة يف تقديم الدليل

1.1يعد العقل من أهم الركائز التي أوالها الرشع حيزا

من صفة اإللزام فلم يعد هنالك رضورة للتعاليم

واألحاديث النبوية الرشيفة ،والتي بدورها سامهت

جانب ومن جانب آخر ساهم بشكل كبري يف نشوء

اإلشارة اىل أبرز األمور املستنتجة منها وفق اآليت:

ً واسعا ً وهذا ما نجده يف العديد من اآليات القرآنية
يف توجيه العقل التوجية الفعال األمر الذي جعله من

املتكلمني أداة لإلستدالل وخاصة يف األمور الرشعية
وهذا بدوره ساهم يف نشوء العديد من املدارس

الكالمية التي بحثت وركزت عىل هذا اجلانب .

العقيل عىل النص وذلك كونه جرد التعاليم الرشعية
الدينية مادام العقل أصبح موجه ًا ودليال ً هذا من
العديد من الظواهر املعادية لإلسالم منها الدعوة

اىل توحيد األديان وجتديد التعاليم الدينية وهذا كله

ساهم إضعاف الركائز الرشعية .

ومما سبق اإلشارة له من اإلستنتاجات يمكن اإلشارة

2.2مل تتفق املدارس الكالمية عىل إعطاء تعريف ًا شامال

اىل بعض التوصيات التي أرى أهنا رضورية أمهها:

منها :أهنم مل يتفقوا عىل مرشوعية األخذ بالدليل

اإلنسانية والسيام فيام خيص علم الكالم وذلك كون

ً جامعا ً لإلستدالل العقيل وذلك يعود ألسباب عدة
العقيل ،إضافة اىل كوهنم مل يتفقوا إعطاء معنى دقيق
ملصطلح العقل فالبعض يسميه اجلوهر والبعض

اآلخر يسميه اآلله وهذا ساهم يف توليد آراء كالمية
منها مايرجح تقديم الدليل العقيل عىل النقيل مطلقا كام
فعل املعتزلة وبعض التابعني ملدرسة الشيعة كاألمامية

والبعض اآلخر يؤخره عن النص كام ذهب األشاعرة

.

3.3لقد ذهب العلامء املؤيدين لفكرة اإلستدالل العقيل
إن هذا ساهم بشكل كبري يف تنمية العقل وتوسيع

مدركاته وردوا عىل الرأي القائلني بأن الدليل العقيل

 .1توسيع نطاق البحث يف جمال الدراسات

املجتمعات العربية واإلسالمية عىل وجه اخلصوص

تعاين من القصور يف جمال فهم املسائل الكالمية
املستحدثة والتي بدأت تستغل من قبل أعداء اإلسالم

إلثارة الشبهات يف هذا املجال .

 .2من واجب جامعاتنا اليوم العمل عىل تشجيع

البحوث يف هذا املجال من خالل عمل ندوات

ومؤمترات تساهم يف توضيح التعاليم االسالمية لألجيال
القادمة األمر الذي سوف يساهم بشكل كبري يف إنشاء

جيل واعي وملم بالثقافة اإلسالمية بكافة جوانبها .
واحلمد هلل أوال ً وآخرا ً
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امل�صادر واملراجع
1.1أبكار األفكار يف أصول الدين ،سيف الدين
اآلمدي ،دار الوثائق ـ بريوت ،ط ،3تح :أمحد حممد
املهدي1427 ،هـ ـ 2007م .

2.2االحكام يف أصول األحكام ،سيف الدين أيب
احلسن بن عيل بن حممد اآلمدي ،مؤسسة احللبي ـ

دمشق1397 ،هـ ـ 1967م .

3.3األربعني يف أصول الدين ،حممد بن عمر بن احلسني
الرازي (ت 606هـ ) ،دار اجليل ـ بريوت ،ط ،2تح:
د .أمحد حجازي السقا1424 ،هـ ـ 2004م .

 4.4اإلرشاد اىل قواطع األدلة يف أصول اإلعتقاد،

اجلويني (ت  478هـ) ،مكتبة الثقافة الدينية ـ
بريوت ،ط1429 ،1هـ ـ 2009م .

5.5االستدالل عند االصوليني ،أسعد عبد الغني
السيد الكفراوي ،تقديم :عيل مجعة حممد ،دار السالم

ـ بريوت ،ط1425 ،2هـ ـ 2005م .

6.6األصول التي بنى عليها املبتدعة مذهبهم يف
الصفات ،عبد القادر صويف ،دار أضواء السلف للنرش

ـ مرص ،ط1300 ،1هـ ـ 1900م .

7.7أصول الفقه ،حممد اخلرضي بك ،املكتبة التجارية
الكربى ـ مرص1389 ،هـ ـ 1969م .

 8.8أصول الفقه ،حممد رضا املظفر ،مكتبة العزيزي ـ
بريوت ،ط1427 ،2هـ ـ 2007م .

9.9األعامل الكاملة ملحمد عبدة ،مجع وتقديم :حممد

عامرة ،دار الرشوق ـ القاهرة ط1413 ،1هـ ـ 1993م.

1010االقتصاد يف االعتقاد ،أيب حامد حممد بن حممد
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الغزايل( ت 505هـ ) ،دار الكتب العلمية ـ بريوت،

ط1424 ،1هـ ـ 2004م .

1111اإلمام الصادق واملذاهب األربعة ،أسد حيدر،
الكتاب اإلسالمي ـ بريوت ،ط1424 ،1هـ ـ

2004م .

 1212األنساب ،عبد الكريم حممد بن منصور التميمي

السمعاين (ت 562هـ )  ،دار الفاروق ـ مرص ،ط،1
1435هـ ـ 2013م .

1313الربهان يف أصول الفقه ،عبد امللك بن عبد اهلل بن

يوسف اجلويني ( ت 478هـ ) ،دار الكتب العلمية
ـ بريوت ،تح :صالح بن حممد بن عويضة ،ط،1

1418هـ ـ 1997م .

اإلسالمية يف السياسة والعقائد
1414تاريخ املذاهب
ّ
وتاريخ املذاهب الفقهية ،حممد أيب زهرة  ،١دار الفكر
ـ بريوت ،ط1416 ،1هـ ـ 1996م .

1515جتديد الفكر اإلسالمي ،حمسن عبد احلميد،
املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ـ الواليات املتحدة

اإلمريكية ،ط ،بال1416 ،هـ ـ 1996م .

1616الرتاث والتجديد ،حسن حنفي ،الدار املرصية ـ
القاهرة ،ط ،بال1408 ،هـ ـ 1908م .

1717ثورة العقل ،د .عبد الستار الراوي ،دار الشؤون
الثقافية ـ بريوت ،ط1406 ،2هـ ـ 1986م .

1818احلدائق النارضة ،يوسف البحراين (ت
1186هـ ) ،دار األضواء ـ بريوت ،ط ،2تح :حممد
تقي اإليرواين 1405 ،هـ ـ 1985م .

1919احلدود يف أصول الفقه ،أبو الوليد سليامن بن

د .رؤى ماجد طعمة
خلف األندليس الباجي املالكي ،دار ابن عفان للنرش ـ

2727رشح األصول اخلمسة،القايض عبد اجلبار

1425هـ ـ 2004م .

احلسني بن أيب هاشم1422 ،هـ ـ 2012م .

بريوت ،ط ،1تح :مصطفى حممود املالكي األزهري،

آبادي ،دار إحياء الرتاث ـ بريوت ،ط ،2تح :أمحد بن

2020درء تعارض العقل والنقل ،ابن تيمية  ،1مطبعة

2828رشح العقائد النسفية ،سعد الدين مسعود بن

1401هـ ـ 1901م .

بريوت ،ط ،1تح :حممد عدنان درويش1425 ،هـ

جامعة اإلمام ـ الرياض ،ط ،1تح :حممد رشاد سامل،

عمر التفتازاين ( 792هـ ) ،مكتبة دار البريويت ـ

2121دروس يف علم األصول ،السيد حممد باقر الصدر

ـ 2005م .

1398هـ ـ 1978م.

اخليايل (ت ، )862مكتبة وهبة ،القاهرة ،-ط( ،1تح:

(1410هـ )  ،دار الكتاب اللبناين ـ بريوت ،ط،1

اخليايل عىل النونية ،أمحد بن موسى
2929رشح العالمة ّ

2222دفع شبه التشبيه عىل أكف التنزيه ،احلافظ أبو

عبد النصري ناتور أمحد املليباري اهلندي)1428 ،هـ ـ

الرواس ـ بريوت ،تح :حسن بن عيل السقاف،

3030رشح املواقف ،عضد الدين عبد الرمحن

الفرج اجلوزي احلنبيل (ت 597هـ ) ،دار اإلمام

1428هـ ـ 2007م .

2008م .

األجيي(756هـ ) ،املكتبة األزهرية ـ القاهرة ،ط،1

2323دليل العقل عند الشيعة اإلمامية ،رشدي حممد

تح عيل بن حممد اجلرجاين1431 ،هـ ـ 2011م .

ط1428 ،1هـ ـ 2008م .

املحاسبي ،حتقيق :مصطفى عبد القادر ،دار الكتب

عرسان عليان ،مركز احلضارة لتنمية الفكر ـ بريوت،

3131رشف العقل وماهيته ،احلارث بن أسد

2424حمصل أفكار املتقدمني واملتأخرين من العلامء

العلمية ـ بريوت ،ط1403 ،1هـ ـ 1983م .

الرازي (311هـ ) ،دار الفكر ـ بريوت1412 ،هـ ـ

البخاري (256هـ ) ،دار ابن كثري ـ بريوت ،ط،3

واحلكامء واملتكلمني ،أبو بكر حممد بن حييى بن زكريا
1992م .

3232صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم
1428هـ ـ 2008م .

2525الروضة البهية فيام بني االشاعرة واملاتريدية،

3333العقل املجرد ،حممد حسني املبارك ،دار الفكر ـ

ابن حزم ،لبنان ،ط1،1423هـ ـ 2003م .

3434الفهرست ،أبو الفرج حممد بن إسحاق الوراق

حسن بن عبد املحسن أبو عذبة( .ت  1172هـ) ،دار

بريوت ،ط ،بال1415 ،هـ ـ 1995م .

2626سنن ايب داود ،سليامن بن األشعث السجستاين

البغدادي إبن النديم (385هـ ) ،دار املعرفة ـ بريوت،

بريوت ،ط ،بال ،تح :حميي الدين عبد احلميد ،د.ت .

3535الفوائد املدنية ،حممد أمني األسرت آبادي ،نور

األزدي امللقب بأيب داود (275هـ ) ،دار الفكر ـ

ط1417 ،2هـ ـ 1997م .
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البحوث املحكمة

حجية االستدالل العقيل يف العقيدة االسالمية
الدين العاميل ،مؤسسة النرش اإلسالمي ـ إيران ،ط،1

4343املعامل اجلديدة ،حممد باقر الصدر ،مكتبة النجاح

3636القاموس املحيط ،محد بن يعقوب بن حممد

4444معامل الفلسفة اإلسالمية يف نظرات التصوف

817هـ ) ،مؤسسة الرسالة ـ بريوت ،ط ،1تح:

ط1403 ،3هـ ـ 1983م .

1423هـ ـ 2005م .

بن إبراهيم الشريازي الشافعي الفريوز آبادي ( ت
مكتب الرتاث ،إرشاف :نعيم العرقويس1413 ،هـ

ـ 1993م ،

ـ طهران ،ط1395 ،2هـ ـ 1975م .

والكرامات ،حممد جواد مغنيه ،دار اهلالل ـ بريوت،

 4545املعتزلة ،زهدي جار اهلل ،دار األهلية للنرش

والتوزيع ،عامن ،ط1394 ،1هـ ـ 1974م

3737القواعد العامة للفقه املقارن ،حممد تقي احلكيم،

4646املعتزلة بني احلقيقة والوهم ،أمحد فرج اهلل ،دار

1428هـ ـ 2008م .

 4747املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية ،دار املعارف

املحمع العاملي للتقريب بني املذاهب ـ بريوت ،ط،1

الشؤون الثقافية ـ بغداد ،ط1426 ،1هـ ـ 2006م .

3838كاشف احلال عن أحوال اإلستدالل ،الشيخ:

ـ مرص ،ط1402 ،2هـ ـ 1972م .

القدس ـ الرياض ،تح :أمحد الكناين1416 ،هـ ـ

احلياة ـ بريوت1390 ،هـ ـ1960م .

حممد بن عيل بن إبراهيم بن مجهور اإلحسائي ،مطبعة

1996م.

3939كتاب التوحيد ،عبد الكريم الزنداين ،موسسة

الكتب الثقافية ـ بريوت ،ط1408 ،1هـ ـ 1988م .

4848معجم متن اللغة ،الشيخ أمحد رضا ،دار مكتبة
4949معجم مقاييس اللغة ،أبو احلسني أمحد بن زكريا

بن فارس بن زكريا (395هـ ) ،دار الفكر ـ بريوت،
ط ،بال1399 ،هـ ـ 1979م .

4040لسان العرب ،أبو الفضل مجال الدين ابن منظور

5050امللل والنحل ،أيب الفتح حممد الشهرستاين،

(711هـ ) ،دار الكتب العلمية ـ بريوت ،ط،1

حممد عبد القادر الفاضيل1420 ،هـ ـ 2010م .

حممد بن مكرم األنصاري الرويفعي األنصاري

1414هـ ـ 1994م .

املكتبة العرصية للطباعة والنرش ـ بريوت ،ط ،1تح:

5151منهج اإلستدالل عىل مسائل اإلعتقاد ،عثامن

4141خمتارالصحاح ،أبو بكر الرازي ،مؤسسة الرسالة

عيل حسن ،مكتبة الرشد ـ بريوت ،ط1417 ،4هـ

 4242املسايرة يف علم الكالم والعقائد التوحيدية

5252منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل،

ط ،1تح :حممد حميي الدين عبد احلميد1425 ،هـ ـ

ط1300 ،1هـ ـ 1900م.

ـ بريوت1420 ،هـ ـ 2010م .

املنجية يف اآلخرة ،ابن اهلامم ،دار ببيلون ـ بريوت،

2005م .
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ـ 1997م .

جابر بن أدريس عيل ،دار أضواء السلف ـ بريوت،

5353املنية واألمل ،القايض عبد اجلبار أمحد بن عبد

د .رؤى ماجد طعمة
اجلبار اهلمذاين املعتزيل (ت 415هـ) ،دار املطبوعات
اجلامعية ـ االسكندرية1392 ،هـ ـ 1972م .

5454املوافقات يف أصول الرشيعة ،ابراهيم الشاطبي،
دار املعرفة ـ بريوت ،ط ،بال1415 ،هـ ـ 1995م .

5555نظم الفرائد ومجع الفوائد يف بيان املسائل التي
وقع فيها اخلالف بني املاتريدية واألشعرية يف العقائد

مع ذكر أدلة الفريقني  ،عبد الرحيم بن عيل بن املؤيد
األمايس شيخ زاده (ت  944هـ) ،دار ابن حزم،
بريوت ،ط1423 ،1هـ ـ 2003م.

5656هناية الوصول ،أبو منصور مجال الدين احلسن

بن يوسف امللقب بالعالمة احليل(ت 726هـ) ،دار
األضواء ـ بريوت1406 ،هـ ـ 1986م .

5757هداية املسرتشدين يف رشح معامل أصول الدين،

حممد تقي الرازي (1248هـ) ،مؤسسة النرش

اإلسالمي ـ قم1420 ،هـ ـ 2000م .
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