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 أ.د. صالح بن عبد العزيز بن عثامن سندي

 أستاذ العقيدة باجلامعة اإلسالمية باملدينة
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  لخصملا

اليت جعلها اهللا يف اإلنسان، والعلوم يطلق العقل على أحد أربعة معان: الغريزة  �
اليت حتصل بالنظر واالستدالل،  ا مجيع العقالء، والعلوم النظريةالضرورية اليت يشرتك فيه

  والعمل بالعلم.

  :أهل السنة واجلماعة يف ستة تتلخص معامل منزلة العقل عند �
منزلته الالئقة به؛ أخذا  للعقل منزلة رفيعة؛ فأهل السنة واجلماعة ينزلون العقل أوال:

  الشريعة من تكرميه واالحتفاء به، وهذا له شواهد عديدة. يف مبا جاء

الدليل العقلي الصحيح دليٌل شرعي معترب؛ فهو قسيٌم للدليل السمعي؛  ثانيا:
و"الدليل الشرعي" يشملهما. ومن اخلطأ ظن أن الدليل الشرعي منحصر يف الدليل 

  السمعي.

بني من أمهل  ؛بني الغالة واجلفاة - يف شأن العقل- ة وسٌط أهل السن ثالثا:
  حجيته، ومن غاىل فيه فمنحه سلطانا فوق سلطانه.

  و�ذا يتضح مدى ظلم أهل السنة حني ينسبون إىل إمهال العقل.

  ال تعارض بني العقل والنقل. رابعا:
رض؛ وعند توهم التعارض بني العقل والنقل، وعجز املكلف عن إزالة هذا التعا

  فالواجب تقدمي النقل وا�ام العقل.

  العقل وإن كان ذا شأن واعتبار؛ إال أن حدوده ضيقة وجماالته حمدودة. خامسا:
ويشهد هلذا: أنه ال دخل له يف الغيبيات، وال يستقل باهلداية، وال بالفصل بني 

ات العقول قد جتيء مبحار  أمام بعض ما يأيت يف الشريعة؛ إذاملتنازعني، وقد يقف عاجزا 
  ال مبحاال�ا.
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  العقل تابع، والنقل متبوع. سادسا:
فالعقل والنقل وإن كانا مقرتنني متوافقني؛ إال أن التقدمي للنقل دون شك، وغاية 

أن يكون وسيلة لفهمه، أو خادما له، منقادا  - غريزًة أو علوما ضرورية أو نظرية- العقل 
  إليه، غري مستغٍن عن إرشاده وتوجيهه.
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  اهللا الرمحن الرحيم بسم

 باهللا وكفى كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى رسوله أرسل الذي هللا احلمد
 حممدا أن وأشهد، وتوحيدا به إقرارا له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد، شهيدا
  ، أما بعد:مزيدا تسليما وسلم وصحبه آله وعلى عليه اهللا صلى ورسوله عبده

) من املوضوعات الواسعة الساخنة اليت أشغلت "العقول" قدميا العقل(فإن موضوع 
  "النقل".وحدوده، وانتهاء بعالقته بغريه كـ وحمله تعريفه وماهيته وحديثا، بدأ من

شيٌء يند  - اليت تندرج يف أعطافه-واملسائل والتشعبات، واملناهج واالختالفات 
  عن احلصر.

  "العقل"! يف "العقل"تحري يوإن من األمر العجيب أن 

"منزلة : ة؛ أال وهيبالغأخص، هلا أمهية  مسألة هذه الصفحاتغري أن حظ 
؛ فإن أهل السنة واجلماعة هم الذين هداهم اهللا إىل العقل عند أهل السنة والجماعة"

؛ فأنزلوا العقل منزلته الالئقة به، دون إفراط ا اختلف الناس فيه من هذا الشأناحلق فيم
  أو تفريط.

إال أين  أن مجع أطراف هذا املوضوع يف وريقات من الصعوبة مبكان،وليس خيفى 
  سأستعني باهللا تعاىل على إبراز أهم معامله، والتوفيق بيد اهللا.

  تعريف العقل: �
  ىل املنع، ومنه مسي عقال البعري.أصل مادة (عقل) يرجع إ

  .)١(ومسي العقل عقال ألنه مينع صاحبه مما ال يليق

                                                             

  ).٢٠-٣٠/١٩( تاج العروسانظر:   ) ١ (
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  .)١(ومن مرادفاته: اللُّب، واِحلجى، واِحلجر، والُنهية
احلابس عن ذميم ((؛ فقيل: هو )٢(واختلف العلماء يف حد العقل اختالفا كثريا

  .)٣())القول والفعل
  .)٤())نقيض اجلهل((وقيل: هو 

العقل يقال للقوة املتهيئة لقبول العلم، ويقال للعلم ((هاين: فوقال الراغب األص
  .)٥())يستفيده اإلنسان بتلك القوة: عقلالذي 

ويراد به أحد  - يف النصوص وجماري كالم العلماء- ن "العقل" يطلقأ والتحقيق
  :)٦(أربعة معان

و�ا يدرك، وهي اليت ميتاز �ا  اليت جعلها اهللا يف اإلنسان - أو املَلكة- الغريزة  -١
  عن احليوان، والعاقل عن ا�نون.

اليت يشرتك فيها مجيع العقالء؛ كالعلم بأن الكل أكرب من العلوم الضرورية  -٢
اجلزء، وأن املخلوق ال بد له من خالق، وامتناع اجتماع النقيضني أو ارتفاعهما، وحنو 

  ذلك.
  العلوم النظرية، وهي اليت حتصل بالنظر واالستدالل. -٣
حنو قوله  و األعمال اليت تكون مبوجب العلم، وهذا ما جاء يفالعمل بالعلم، أ -٤

  ]١٠الملك: [ M  Ç   Æ  Å        Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½L تعاىل: 
                                                             

  .)٦١٩ت ()، والكليا٣٠/١٨انظر: املصدر السابق (  ) ١ (
  ).٦١٨-٦١٧ت (يف الكليا انظر طائفة من تلك احلدود  ) ٢ (
  ).٤/٦٩( مقاييس اللغة  ) ٣ (
  .)٢/٦١٧(، وجممل اللغة )١/١٥٩( العني للخليل بن أمحد  ) ٤ (
  ).٥٧٧ت (املفردا  ) ٥ (
  .)١٥٩-١/١٥٨( واجلماعة السنة أهل عند االعتقاد مسائل على االستدالل منهج انظر:   ) ٦ (
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  .بالسياقتضح م أو ذاك ييف هذا الكال وحتديد املراد منها

فيمكن  منزلة العقل عند أهل السنة والجماعة أهم المعالم في أما عن
  يف الضوابط اآلتية:تلخيصها 

  .منزلة رفيعة أوال: للعقل �
فأهل السنة واجلماعة ينزلون العقل منزلته الالئقة به؛ أخذا مبا جاءت به الشريعة 

  .املتأمل يف أدلتها جيد هذا بيِّناوصيانته، و  )١(من تكرميه واالحتفاء به
  :ومن شواهده

 النائم عن :ثالثة عن القلم رفع( :�مناط التكليف، قال  جعله أن الشرع -١
  .)٢()يعقل حىت ا�نون وعن ،حيتلم حىت الصىب وعن ،يستيقظ حىت

أو أثىن على التدبر  ويدل على هذا كل دليل حثّ أنه حث على إعماله،  -٢
  والتفكر والتذكر.

M   Æ      Å  Ä  Ãأنه أثىن على أهل العقول الراجحة، قال تعاىل:  -٣

    ÇL  ] :٢٦٩البقرة[.  

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  M  ، قال تعاىل:أنه ذم الذين أمهلوه -٤

.   -  ,/    :  9  8  7     6  5  4  3  2    1  0

D  C  B  A  @  ?   >  =       <  ;E  K  J  I  H  G  F   L ] :١٧٠البقرة 

- ١٧١[  

                                                             

  ).١/١٦٨( املصدر السابقانظر:   ) ١ (
)، وهو ١/٦٥٨ن ماجه ()،  واب٦/١٥٦)، والنسائي (٤/٢٤٥( وأبو داود )،٤١/٢٢٤أمحد ( أخرجه  ) ٢ (

  .)٧-٢/٤إرواء الغليل ( يف الكالم عنهانظر حديث صحيح، 
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، وحيرم التعدي اليت يتعني احملافظة عليها )١(ات اخلمسيأنه جعله أحد الضرور  -٥
حىت إن يف  فنهى عن تناول ما يغّيبه من املسكرات، وشدد يف أمر اجلناية عليه؛ عليها؛

 ال) الدية العقل ذهاب ويف: ()٢(قال مسألة؛((التعدي عليه الدية كاملة؛ قال ابن قدامة: 
 يتميز به فإن ؛نفعا احلواس وأعظم قدرا، املعاين أكرب )٣(وألنه ... خالفا هذا يف نعلم
 يضره، ما ويتقي مصاحله، إىل ويهتدي املعلومات، حقائق به ويعرف البهيمة، من

 وأداء التصرفات، وصحة الواليات، ثبوت يف شرط وهو التكليف، يف به ويدخل
  .)٤())احلواس بقية من أحق الدية بإجياب فكان العبادات،

أنه عن �ى عن تعطيله أو امتهانه خبرافة أو شعوذة تستنزله من عليائه؛   -٦
  وسحر وِطرية وتعليق متائم وما إىل ذلك.ككهانة 
فمنعه له عن الضياع؛  صيانةً  ؛ليست يف وسعه أنه حفظه من الِتيه يف مهاِمه -٧

من اخللق  وجليل دقيقوالتنقري عن العلة يف كل  ،الغيبيات كيفيةاخلوض يف  من  -مثال- 
  .واألمر والقدر

قسيٌم للدليل فهو  ؛الدليل العقلي الصحيح دليٌل شرعي معتبرثانيا:  �
  يشملهما. "الدليل الشرعي"والسمعي؛ 

 هدى الشرع أن مبعىن :شرعية((؛ لية الصحيحة: أدلٌة عقليٌة شرعيةٌ فاألدلة العق
  .)٥())الكمال وصفي مجعت فقد ؛بالعقل صحتها عرفيُ  أنه مبعىن :عقلية إليها،

                                                             

  ).١/٣١انظر: املوافقات (  ) ١ (
  .-صاحب املختصر الذي يشرحه ابن قدامة-يريد: اِخلرقي   ) ٢ (
  .أي العقل  ) ٣ (
  ).٨/٤٦٥( املغين  ) ٤ (
  ).٩/٣٩درء تعارض العقل والنقل (  ) ٥ (
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 عقلًيا؛ يكون وقد مسعًيا يكون قد الشرعي[الدليل] ((قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 أباحه الشرع كون به ويراد عليه، ودل أثبته الشرع كون به يراد شرعيا الدليل كون فإن

 ولكن أيضا بالعقل معلوما يكون أن فإما :الشرع أثبته ما بالشرعي أريد فإذا ؛فيه وأذن
 عليها تعاىل اهللا نبه اليت كاألدلة وهذاعقليا؛  شرعياً  فيكون ؛عليه ودل عليه نبه الشرع

 وإثبات رسله وصدق توحيده ىعل الدالة - وغريها- املضروبة األمثال من العزيز كتابه يف
 ومقاييس براهني وهي بالعقل، صحتها علميُ  عقلية أدلة كلها فتلك ؛املعاد ىوعل صفاته
  .شرعية ذلك مع وهي عقلية،

 ال مبا أخرب إذا فإنه ؛الصادق خرب مبجرد إال علميُ  ال الشرعي الدليل يكون أن وإما
  .مسعيا شرعيا ذلك كان خبربه إال يعلم

 وأن فقط، الصادق خرب يف منحصرة الشرعية األدلة أن يظن الكالم أهل من وكثري
: نوعني الدين أصول جيعلون وهلذا الوجه، هذا من إال يدالن ال والسنة الكتاب

 غلط وهذا، والسنة بالكتاب يعلم ال مما األول القسم وجيعلون والسمعيات، العقليات،
  .)١())عليها هونبّ  نهاوبيّ  العقلية األدلة ىعل دل القرآن بل ؛منهم

  :أمرانويؤكد هذا املعىن 
إىل أصول االعتقاد الكبار؛ كاإلقرار  - النقل هو حالكما -  وصلٌ مُ أن العقل  -١

واجلزاء وحنو طلق، وثبوت املعاد بوجود اهللا وربوبيته وإفراده بالعبادة واتصافه بالكمال امل
  .)٢(؛ لكن هذا إمنا كان على سبيل اإلمجال؛ أما التفصيل فخاصية النقلذلك

                                                             

  ).١/١٩٩درء تعارض العقل والنقل (  ) ١ (
  ).٣٨-٣٦النقلية العقلية على أصول االعتقاد (انظر: األدلة   ) ٢ (
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مل و  لة العقلية،أن الرسل عليهم الصالة والسالم قد أرشدوا إىل كثري من األد -٢
 به روهموذكّ  عليه الناس نبهوابل ((يهملوا القدر الذي ميكن للعقل إدراكه من العلوم؛ 

  .)١())غلفا وقلوبا صما وآذانا عميا أعينا فتحوا حىت ؛فيه النظر إىل ودعوهم
 ؛عباده على حجته �ما وأقام ،والعقل السمع بني سبحانه فجمع((قال ابن القيم: 

  .أصال صاحبه عن أحدمها ينفك فال
  .)٢())خلقه على اهللا حجةُ  :كاملدرِ  والعقل لاملنزَ  فالكتاب

  بين الغالة والجفاة. -في شأن العقل-ثالثا: أهل السنة وسٌط  �
طا بني أهل اإلفراط وأهل منهجا وس - العقليف شأن - هلم لقد اختط أهل السنة

  .)٣(ه سلطانا فوق سلطانهاىل فيه فمنحبني من أمهل حجيته، ومن غ ؛التفريط
 أصل وحده العقل حىت جعلوا قد غلوا أرباب علم الكالم من ذلك أن كثريا

 بنفسها املستغنية الكلية األصول هي واملعقوالت ،له تابعني والقرآن اإلميانو  ،علمهم
  هما.عن

 العالية األحوال أنرأوا و  عابوهو  العقل الذين ذموا املتصوفة من كثريوقابلهم  
 ومدحوا ،العقل صريح به يكذب مبا ورمبا أقروا ،عدمه مع إال حتصل ال الرفيعة واملقامات

 العقل زوال مع إال تكون ال اليت واألحوال املعارف من وأمورا هلَ والوَ  واجلنون ركْ السُ 
  .والتمييز

فاألولون أفرطوا حىت قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها حلجج عقلية 
  ضوا �ا ما خرج من مشكاة النبوة.ر اعتقدوها حقا وهي باطل، وعا
                                                             

  ).٢٥٠الصارم املسلول (  ) ١ (
  ).٢/٤٥٨الصواعق املرسلة (  ) ٢ (
  ).١/١١٤( منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقلانظر:   ) ٣ (
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فاسد؛ فخرجوا عن مقتضى  باطل وعملٍ  جمعوا بني تصديقٍ ف ؛واآلخرون فّرطوا
  .)١(، وعزلوه عن حمل واليتهغريهم فضل اهللا به بين آدم علىلعقل الذي ا

  . وهدى اهللا أهل السنة واجلماعة إىل النهج القومي والصراط املستقيم
 الطرفني كال((بني املنهجني السابقني:  مية مبينا وسطيتهمقال شيخ اإلسالم ابن تي

 العلم يكمل وبه ،األعمال وصالح وكمال العلوم معرفة يف شرطٌ  العقل بل مذموم،
 البصر قوة مبنزلة فيها وقوة النفس يف غريزة هو بل بذلك؛ مستقال ليس لكنه والعمل؛

 نور به اتصل إذا العني كنور كان والقرآن اإلميان نور به اتصل فإن العني؛ يف اليت
 زلعُ  وإن ،دركها عن وحده يعجز اليت األمور يبصر مل بنفسه انفرد وإن ،والنار الشمس
 ووجد حمبة فيها يكون قد حيوانية أمورا عدمه مع واألفعال األقوال كانت: بالكلية
  .للبهيمة حيصل قد كما وذوق

  .)٢())باطلة للعقل املخالفة واألقوال ،ناقصة العقل عدم مع احلاصلة فاألحوال

مدى ظلم أهل السنة حني يُنسبون  يتبني -وما قبله- على هذا الضابط  وتأسيسا
 والسنة احلديث أهل أن يزعمون الكالم أهل أن العجب من((فإن ، إىل إمهال العقل

 ليس: هلم فيقال ... العقل حجة ينكرون وأ�م ،واستدالل نظر أهل ليسوا ؛تقليد أهلُ 
 عليه متفق أصل هذا ؛القرآن به جاء ما ينكرون ال واحلديث السنة أهل فإن ؛حبق هذا

 من أحد عن يعرف وال ،آية غري يف والتدبر والتفكر واالعتبار بالنظر أمر قد واهللا ،بينهم
 مبا األمر على متفقون كلهم بل ،ذلك أنكر أنه وعلمائها السنة أئمة وال األمة سلف

  .ذلك وغري والتدبر واالعتبار والتفكر النظر من الشريعة به جاءت

                                                             

  ).٣٣٩-٣/٣٣٨انظر: جمموع الفتاوى (  ) ١ (
 املخالفــة أنــه لــو كــان الشــطر األخــري مــن اجلملــة: "واألقــوال ويبــدو ).٣٣٩-٣/٣٣٨جممــوع الفتــاوى (  ) ٢ (

  باطلة" ألضحت أمت معىن، واهللا أعلم.  للنقل



١١ 
 

 ما أنكروا فإ�م ؛"الكالم" ولفظ" واالستدالل النظر" لفظ يف اشرتاك وقع ولكن
 مستلزم هذا إنكار أن فاعتقدوا ؛واستدالهلم وكالمهم نظرهم باطل من املتكلمون ابتدعه
  .)١())واالستدالل النظر جنس إلنكار

  رابعا: ال تعارض بين العقل والنقل. �
يف مقامي  -دائما- وهذا أصل أصيل عند أهل السنة واجلماعة، يعتصمون به 

  التقرير والرد.
 إال اهللا على يقولون ال معصومون، -وسالمه عليهم اهللا صلوات-  األنبياء((فإن 

 :املعقول صريح يناقض ما أخبارهم يف ادعى فمن؛ الصدق إال عنه ينقلون وال احلق،
 ليس املنقول ذلك أو بصريح، ليس املعقول ذلك يكون أن بد ال بل كاذبا، كان

  .بصحيح
 أن يقينا لمعُ  وما، يناقضه ما العقل يف يكون أن ميتنع به أخربوا أ�م يقينا لمعُ  فما

  .)٢())يناقضه ما أخبارهم يف يكون أن ميتنع به، حكم العقل
العقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح؛ وهذا ثابت باالستقراء التام تبني أن ف

  ألدلة الشرع.
 تصدقها حبيث العقول، مقتضى على )٣(جريا�ا على دل االستقراء((قال الشاطيب: 

  .)٤())كارهة أو طائعة هلا وتنقاد الراجحة، العقول

                                                             

  ). ٥٦-٤/٥٥املصدر السابق (  ) ١ (
  ). ٤/٤٠٠اجلواب الصحيح (  ) ٢ (
  أي: الشريعة.   ) ٣ (
  ). ٣/٢١٠املوافقات (  ) ٤ (



١٢ 
 

 الشرع يعارضه أن تصوريُ  ال العقل بصريح لمعُ  ما((وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
  .قط صريح معقول يعارضه ال الصحيح املنقول بل البتة،

 النصوص خالف ما فوجدت ؛فيه الناس تنازع ما عامة يف ذلك تأملت وقد
 نقيضها ثبوت بالعقل يعلم بل بطال�ا، بالعقل يعلم فاسدة شبهاتٍ  الصرحية الصحيحة

  .للشرع املوفق
 ومسائل والصفات، التوحيد كمسائل- الكبار األصول مسائل يف تأملته وهذا

 مسع خيالفه مل العقل بصريح علميُ  ما ووجدت -ذلك وغري واملعاد والنبوات القدر
  .)١())قط

 تصوريُ  ال - العقالء فيه خيتلف ال الذي- العقل بصريح لمعُ  ما((ويقول ابن القيم: 
 من فيه العقالء ينازع ما يف ذلك تأمل ومن ،خبالفه يأيت وال البتة الشرع يعارضه أن

 يعلم فاسدة شبهات الصرحية الصحيحة النصوص خالفت ما وجد الكبار املسائل
 مسائل يف ذلك فتأمل ،للنقل املوافق نقيضها ثبوت بالعقل علميُ  بل ،بطال�ا بالعقل
 مل العقل صريح عليه يدل ما جتد واملعاد والنبوات القدر ومسائل والصفات التوحيد
 تكون ال أو ،موضوعا حديثا يكون أن إما خيالفه الذي السمع بل ؛قط مسع خيالفه
  .)٢())العقل عليه دل ملا خمالفة داللته

  أن أهل السنة واجلماعة يعتقدون ما يأيت: واخلالصة يف هذا املقام:
 -الدليل من الكتاب والسنة-  حصول التعارض بني النقلأنه ال ميكن  -١

  الصحيح والعقل الصريح؛ فهذا فرٌض فاسٌد من أصله.

                                                             

  ). ١/١٤٧درء التعارض (  ) ١ (
  ). ٣/٨٢٩الصواعق املرسلة (  ) ٢ (



١٣ 
 

 كان به والعمل الرسل به جاءت مبا التصديق إىل أقرب كان من كل((أن  -٢
 به والعمل الرسل به جاءت مبا التصديق عن أبعد كان من وكل ،ومسعا عقال أكمل

  .)١())ومسعا عقال أنقص انك
 يقول حىت عقله عليه اهللا أفسد إال بعقله الوحي أحدٌ  عارض ما((قال ابن القيم: 

  .)٢())العقالء منه يضحك ما
 أو النص، وجود مع- وسياسته وذوقه برأيه قال من وكل((وقال ابن أيب العز: 

  .)٣())ربه ألمر ميسلّ  مل حيث ؛إبليس ضاهى فقد - باملعقول النص عارض

 السليم العقلو  فهي داحضة، تعارض النقل -وإن مسيت عقلية- أن كل شبهة  -٣
املعارض املعقول الصريح يدل على بطالن (( فال ارتياب يف أنأول حاكم بفسادها؛ 

  .)٤())الصحيحللمنقول 

إىل واحد من ثالثة: أن كل ما يدعى فيه التعارض بني النقل والعقل فمرجعه  -٤
  .)٥(عدم صحة النقل، أو عدم فهم النقل فهما صحيحا، أو عدم صحة العقل

ارض بني العقل والنقل، وعجز املكلف عن إزالة هذا أنه عند توهم التع -٥

M  5      4  3  2  1 قال سبحانه: ، )١(؛ فالواجب تقدمي النقل وا�ام العقلالتعارض

                                                             

نف يف جتلية العالقة بني صُ  -فيما أعلم- وهذا الكتاب الُعجاب أحسن كتاب ).٧/٨٣درء التعارض (  ) ١ (
   النقل والعقل ودفع شبه املخالفني للحق.

  ). ٣/١٠٠٢الصواعق املرسلة (  ) ٢ (
  ). ١/٢٤٢( شرح العقيدة الطحاوية  ) ٣ (
  ). ٥٦جواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية (  ) ٤ (
كم عليه بعدم الصحة ههنا ال خيرج عن كونه علوما ). و"العقل" الذي حُ ١/١٤٨درء التعارض (انظر:   ) ٥ (

أو تصــديقه نتيجـة اخلطــأ يف املقــدمات  -الغريــزة-نظريـة خاطئــة مسيــت عقـال، أو خطــأ يف تصــور العقـل 
  أو التصديق، أما العلوم الضرورية فال ميكن أن تكون خاطئة.اليت ُبين عليها التصور 



١٤ 
 

;  :      9  8  7  6<  ?  >  =L ] :فهذا هو القانون الكلي عند  ،]٣األعراف
  أهل السنة واجلماعة.

 سنها سنة مع ألحد رأي ال إنه(: الناس إىل - رمحه اهللا-عمر بن عبد العزيز  كتب
  .)٢()� اهللا رسول
 معه يقوم وال ،� النيب أمر خالف شيء كل فيسقط((قال الشافعي رمحه اهللا: و 

  .)٣())� بقوله العذر قطع وجل عز اهللا فإن ؛قياس وال رأي

 مجاالتهإال أن حدوده ضيقة و  واعتبار؛ العقل وإن كان ذا شأنخامسا:  �
  .ةمحدود

سبق بيان أن أهل السنة ال ينكرون ما للعقل من مكانة واعتبار، ومع هذا فهم 
يقرون بأن له حدودا ال يتجاوزها، لذا فهو أضعف من أن حيكم يف شيء خارج عن 

، وهذا من آثار كمال اخلالق وفقر تقل عن الشرع استقالال تاماواليته، أو أن يسحمل 

  .]٢٨النساء: [ M   7  6  5L ، املخلوق
، ويف كال احلالني خارجها عاجزٌ لكنه ، داخل حدود مملكته له حكمٌ إذن فالعقل 

  .ال يستغين عن وحي ربه سبحانه
  ومن شواهد هذا:

تفاصيل كثري من صفات اهللا تعاىل أو املالئكة ال دخل له يف الغيبيات؛ ف أنه -١
علم ابتداء إال من طريق النقل، وليس للعقل من سبيل إىل ال تُ  - مثال- أو اليوم اآلخر 

  .، واحلكم بعدم امتناعهاإذا بلغته �ا والتسليم الهتداء إليها، وحسبه اإلقرارا
                                                                                                                                                                              

  ) وما بعدها. ٣/٨٥٣) وما بعدها، والصواعق املرسلة (١/١٧٠انظر تفصيل هذا يف: درء التعارض (  ) ١ (
  ). ١/٤٢٣( أخرجه اآلجري يف الشريعة  ) ٢ (
  ). ٢/٢٥٠( األم  ) ٣ (
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 اآلخر اليوم تفاصيل من الرسل به أخربت فما((قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 من الرسل به أخربت ما أن كما بعقوهلم الناس يعلمه ال الشرائع تفاصيل من به وأمرت
 مجل بعقوهلم يعلمون قد كانوا وإن بعقوهلم الناس يعلمه ال وصفاته اهللا أمساء تفصيل

  .)١())ذلك
طاقة له يف إدراك شيء وسبب هذه احملدودية: كونه مكّبال باحملسوسات؛ فال 

  ، وهذا ما يذعن به العقل نفسه!وراءها
  .سلطانهخرج عن حمل فيما  هو إذن الذي حكم بأنه ال جمال لهف

  أنه ال يستقل باهلداية؛ فمن رامها به وحده: ضّل. -٢
 وأَمثل العقل كَمثل نور العني؛ فهي ال تبصر إال أن يتصل �ا نور الشمس إن ف

عاجزة عن اإلبصار؛ فكذلك العقل؛ ال يبصر اهلداية إال إذا اتصل املصباح، وإال بقيت 

|  Mقال سبحانه: عدمه ال ُجتدي وال ُتغين؛  دفالعقول عن، )٢(به نور القرآن واإلميان

  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡    �  ~  }

  ½        ¼  »  º  ¹  ¸  ¶       µ          ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®

  ¾L ] :٢٦األحقاف[.  

 M7     6  5  4  3  2L الوحي؛ قال تعاىل: بإال  للهدايةال سبيل ف
  .]٥٠سبأ:[

  أنه ال يستقل بالفصل بني الناس فيما تنازعوا فيه. -٣
إمنا الذي يستقل بذلك: الوحي املنزل، الذي ال اختالف فيه وال اضطراب؛ 

 أن ميكن فال ،باملعقول ا�هول يشتبه ما وكثريا ،خمتلفة متفاوتة العقول أقوى أن وذلك((
                                                             

  ). ٣/١١٥( جمموع الفتاوى  ) ١ (
  ). ٣/٣٣٨( املصدر السابقانظر:   ) ٢ (
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 املنزل الكتاب بينهم يفصل وإمنا ؛معقوله وال معني شخص قولُ  املتنازعني بني يفصل
، ولذا أمر اهللا )١())تعاىل اهللا عن بلغه فيما املعصوم املبعوث والرسول ،السماء من

M       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò سبحانه برد التنازع إىل الكتاب والسنة؛ فقال جل جالله: 

ß  Þ  Ý  Ü               Û  Ú  Ù  Øà   ä  ã  â  áL ] :٥٩النساء[.  

سبق بيان أنه ال تعارض بني العقل والنقل، غري أن هذا ال يعين أن العقل  -٤
 -لعجزه- من مجيع الوجوه؛ بل إنه  مؤهل للحكم على كل ما جاء يف الشرع أو إداركه

  ال حيكم بامتناعه. -مع هذا- قد يقف عاجزا أمام بعض ما جاء يف الشرع، وإن كان 
  من آثار كمال اخلالق وضعف املخلوق. -كما أسلفت-وهذا 

  .حاال�اوقد تقرر عند أهل السنة أن الشريعة قد تأيت مبحارات العقول ال مبُ 
 تصوره عن العقل يعجز ما وبني وامتناعه، بطالنه عقلال يعلم ما بني الفرق جيب((فـ
 خيربون والرسل العقول، حمارات من والثاين العقول، حماالت من: فاألول ؛ومعرفته
  .)٢())بالثاين

 خيالفه ال � للرسول موافق دائما الصريح العقل((قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 
 عقول تقصر قد لكن وامليزان؛ باحلق الكتاب أنزل واهللا ،الكتاب مع امليزان فإن ،قط

 ال ،فيه وحاروا معرفته عن عجزوا مبا الرسول فيأتيهم ،به جاء ما تفصيل معرفة عن الناس
 ،العقول مبحارات خترب عليهم وسالمه اهللا صلوات فالرسل ؛بطالنه بعقوهلم يعلمون مبا
  .)٣())والعلم والسنة اهلدى سبيل فهذا ؛العقول مبحاالت خترب ال

                                                             

  ).١٢/٤٦٥وانظر أيضا: جمموع الفتاوى (). ٢/١٣٧( بيان تلبيس اجلهمية  ) ١ (
  ). ٤/٣٩١( اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح  ) ٢ (
)، ودرء ٤/٤٠٠واجلواب الصـحيح ()، ١١/٢٤٣)، و(٢/٣١٢وانظر منه: (). ١٧/٤٤٤( جمموع الفتاوى  ) ٣ (

  ).٨٣٠- ٣/٨٢٩)، والصواعق املرسلة (٨/٥٣٣)، و(٢/٣٦١تلبيس اجلهمية ()، وبيان ٧/٣٢٧التعارض (
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  سادسا: العقل تابع، والنقل متبوع. �
وهذه نتيجة ضرورية ملا سبق؛ فالعقل والنقل وإن كانا مقرتنني متوافقني؛ إال أن 

يف كون املعصوم  يف يتوهم خالف ذلك! فهل ميرتي عاقلالتقدمي للنقل دون شك؛ وك
  ؟حملفوظ عن اخلطأ واالضطرابا حقمقدما على غري املعصوم؟ وأن التسليم 

يتساوى ما كانت حدوده ضيقة، والنوازع املؤثرة فيه كثرية، وتطرق اخلطأ إليه وهل 
ال شك أن هذا خالف املعقول  مع ما نزل من عند العليم احلكيم سبحانه؟! -واردا 

  واملنقول.
 أن شرط فعلى الشرعية؛ املسائل على والعقل النقل تعاضد إذا((قال الشاطيب: 

  تابعا. فيكون العقل ويتأخر متبوعا، فيكون النقل يتقدم
  .)١())النقل حهيسرِّ  ما بقدر إال النظر جمال يف العقل حيسرَّ  فال

M  8  7  6  5      4  3  2  1  :مبىن الدين على اتباع النقل واخلالصة: أن

;  :      9<  ?  >  =L ] :٣األعراف[.  
أو  وسيلة لفهمه، أن يكون - غريزًة أو علوما ضرورية أو نظرية-وغاية العقل 

  ، غري مستغٍن عن إرشاده وتوجيهه.خادما له، منقادا إليه
 أن ىعل دل العقل ألن ؛نفسه عزل مث الرسول وىلّ  ،تولٍ مُ  العقل((فحقيقة احلال أن 

  .أمر فيما وطاعته أخرب، فيما تصديقه جيب � الرسول
  .مطلقة عامة داللة الرسول صدق ىعل يدل والعقل
 مث مفت، عامل أنه له وبني عليه غريه ودل املفيت عني علم إذا العامي أن كما وهذا

 له قال فإذا املفيت، قول يقدم أن املستفيت ىعل وجب واملفيت الدال العامي اختلف

                                                             

  ).١/١٢٥املوافقات (  ) ١ (
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 :التعارض عند قويل ىعل قوله قدمت فإذا مفت، بأنه علمك يف األصل أنا: العامي
  !مفت بأنه علمت به الذي األصل يف قدحت

 بوجوب شهدت :ذلك على ودللت مفت بأنه شهدت ملا أنت: املستفيت له قال
 يستلزم ال املعني العلم هذا يف لك وموافقيت دليلك، به شهد كما تقليدك دون تقليده

 علمأ هو الذي املفيت فيه خالفت فيما وخطؤك املسائل، بأعيان العلم يف أوافقك أين
 باجتهاد مفت أنه علمت إذا وأنت مفت، بأنه علمك يف خطأك يستلزم ال منك

 الذي واالستدالل االجتهاد يف خمطئا كنت واستدالل باجتهاد خالفته مث استداللو 
 االجتهاد يف خمطئا تكن مل وإن قوله، تباعاو  تقليده عليك جيب من به خالفت

  .تقليده عليك جيب مفت عامل أنه علمت به الذي واالستدالل
 يف معصوم � الرسول أن يعلم والعقل اخلطأ، عليه جيوز املفيت بأن علمه مع هذا

 من خيالفه ما ىعل املعصوم قول فتقدميه اخلطأ، عليه جيوز ال تعاىل اهللا عن خربه
  .خيالفه الذي قوله ىعل املفيت قول العامي تقدمي من أوىل العقلي ستداللها

 أو اخلرص أو القيافة أو بالطب خبري فالنا أن وشهدوا الناس علم إذا أيضا وكذلك
 منهم أعلم أنه أو دو�م، بذلك عامل أنه احلاكم عند وثبت ذلك، وحنو السلع تقومي

 أهلَ  والتقومي واخلرص والقيافة بالطب العلم ألهل الشاهدون الشهود نازع مث بذلك،
 قول ىعل ميو والتق واخلرص والقيافة بالطب العلم أهل قول تقدمي وجب :بذلك العلم

  .)١())هلم شهدوا الذين الشهود

عن منزلة العقل عند  فصحةاملوبعد .. فهذا ما يسر اهللا تعاىل من بيان أهم املعامل 
  أهل السنة واجلماعة، ثبتنا اهللا على منهاجهم، وألزمنا غرزهم.

  وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
                                                             

  ).١٣٩-١/١٣٨درء التعارض (  ) ١ (
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  قائمة المصادر

  الكرمي القرآن• 
، لسعود العريفي، دار عامل الفوائد، ط االعتقاد أصول النقلية على العقلية األدلة •
  األوىل.
 املكتب. األلباين، الدين ناصر حملمد السبيل، منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء•

  ه١٤٠٥ الثانية ط اإلسالمي،
، تيمية ابن ، لشيخ اإلسالمالكالمية بدعهم تأسيس يف اجلهمية تلبيس بيان •

 األوىل ط، الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع، احملققني من جمموعة قيقحت
  .هـ١٤٢٦
، حتقيق تيمية ابن اإلسالم لشيخ، احلموية الفتيا على املصرية االعرتاضات جواب •
  .األوىل ط، الفوائد عامل دار، مشس عزير حممد

 علي حتقيق، تيمية ابن اإلسالم لشيخ، املسيح دين بدل ملن الصحيح اجلواب •
  .هـ١٤١٩ الثانية ط بالرياض، العاصمة دار، وآخرين ناصر بن حسن بن

 سامل، رشاد حممد حتقيق تيمية، ابن اإلسالم لشيخ والنقل، العقل تعارض درء •
  هـ١٤٠٠األوىل ط بالرياض، اإلمام جامعة مطبوعات من

، احلميد عبد حممد: تعليق، السجستاين األشعث بن سليمان، داود أيب سنن •
  .بريوت، العلمية الكتب دار

 الفكر دار الباقي، عبد فؤاد حممد حتقيق القزويين، يزيد بن حممد ماجه، ابن سنن •
  .)الطبع معلومات بدون( ببريوت للطباعة
 القاهرة للرتاث، الريان دار النسائي، الرمحن عبد أليب ،)ا�تىب( النسائي سنن •

  ).الطبع معلومات بدون(
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، الرتكيو  األرنؤوط: حتقيق، احلنفي العز أيب، البن الطحاوية العقيدة شرح •
  .هـ١٤١٧ العاشرة،، ط الرسالة مؤسسة
 الثانية ط الوطن، دار الدميجي، اهللا عبد: حتقيق، اآلجري بكر أليب الشريعة، •
  .هـ ١٤٢٠
 حمي حممد:حتقيق، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، الرسول شامت على املسلول الصارم •
  .الوطين احلرس :الناشر، احلميد عبد الدين

 الدخيل علي حتقيق، اجلوزية قيم البن، واملعطلة اجلهمية على املرسلة الصواعق   •
  .هـ١٤٠٨ األوىل ط الرياض، العاصمة دار، اهللا

 دار: الناشر، السامرائيو  املخزومي ، حتقيق:الفراهيدي أمحد بن لخليل، لالعني •
  .اهلالل ومكتبة
 املصري، وحممد درويش عدنان حتقيق الكفوي، موسى بن أليوب الكليات •
  .هـ١٤١٣ الثانية ط الرسالة، مؤسسة
 الثانية ط، الرسالة مؤسسةسلطان،  زهري حتقيق ،فارس بن ألمحد اللغة جممل •
  .هـ ١٤٠٦
 امللك جممع ، قاسم ابن الرمحن عبد مجع ، تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى جمموع•

  .هـ١٤١٦ باملدينة املصحف لطباعة فهد
 األوىل ط ،الرسالة مؤسسة، نيوآخر  األرنؤوط شعيب حتقيق، أمحد اإلمام مسند •
  .هـ ١٤١٦
  .هـ١٣٨٨، القاهرة مكتبة: الناشر، املقدسي قدامة البن ،املغين •
 البايب مطبعة كيالين، حممد حتقيق األصفهاين، للراغب القرآن غريب يف املفردات •
  .هـ١٣٨١ ط احلليب،
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 دار، هارون السالم عبد: ، حتقيقالقزويين فارس بن محد، ألاللغة مقاييس •
  .هـ١٣٩٩، الفكر

منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة، لعثمان علي  •
  ه.١٤٢٧حسن، مكتبة الرشد، ط اخلامسة 

منهج السلف واملتكلمني يف موافقة العقل للنقل، جلابر إدريس أمري، مكتبة  •
  أضواء السلف.
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 الموضوعات فهرس
 
 ٢  لخصامل

 ٤  املقدمة
 ٤  تعريف العقل

 ٦  واجلماعة السنة أهل عند العقل منزلة يف املعامل أهم
 ٦  رفيعة منزلة للعقل: أوال
 ٧  معترب شرعي دليلٌ  الصحيح العقلي الدليل: ثانيا
  ٩  واجلفاة الغالة بني -العقل شأن يف- وسطٌ  السنة أهل: ثالثا
  ١١  والنقل العقل بني تعارض ال: رابعا

  ١٤  حمدودة وجماالته ضيقة حدوده أن إال واعتبار؛ شأن ذا كان وإن العقل: خامسا
  ١٧  متبوع والنقل تابع، العقل: سادسا

  ١٩  قائمة املصادر
  ٢٢  فهرس املوضوعات
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