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Invocation by Rational Evidence

ABSTRACT
If the function of the theology is to study the belief rulings brought
by Islamic Sharia as being the foundations upon which all other
rulings are based, then it must depend on the evidences transmitted
from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) whether it was Qur’an or a prophetic hadith - as the transmitter of
the Islamic law. This does not mean turning away from the rational
evidence that reveal the truth corresponding to what is included in
the transmission, as long as the Sharia has commanded the use of
reason and urged each individual to think and contemplate.
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اإلحتجاج بالدليل العقمي
سامان صالح دمحم

المدرس في كمية االمام االعظم الجامعة

الخالصة :إذا كانت وظيفة عمم الكالم دراسة األحكام االعتقادية التي جاءت بيا الشريعة اإلسالمية باعتبارىا
ىي األصول التي تقوم عمييا سائر األحكام ،فالبد أن يعتمد عمى األدلة المنقولة عن النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) -قرآنية كانت

أو حديثاً نبوي ًا -باعتباره المبمغ لمشريعة اإلسالميةَ ،بيد ان ىذا ال يعني اإلعراض عن األدلة العقمية التي تكشف

عن الحق الموافق لما يتضمنو النقل ،ما دام الشرع قد أمر باستخدام العقل وحث كل فرد عمى النظر واالعتبار.

الكممات الدالة :االحتجاج ،الدليل العقمي  ،عمم الكالم ،مسالك االحتجاج .
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المقدمة
حمدا يوافي نعمك ،ويكافئ مزيدك ،ونصّمي ،ونسّمم عمى خاتم أنبيائك ،وصفوة
نحمدك الّميم ً
خمقك ،سيدنا دمحم ،وعمى آلو الطيبين ،وصحبو اليداة الراشدين ،ومن تبعيم بإحسان إلى يو ِم

الدين.

إذا كانت وظيفة عمم الكالم دراسة األحكام االعتقادية التي جاءت بيا الشريعة اإلسالمية
باعتبارىا ىي األصول التي تقوم عمييا سائر األحكام ،فالبد أن يعتمد عمى األدلة المنقولة عن

النبي( - )قرآنية كانت أو حديثاً نبوياً -باعتباره المبمغ لمشريعة اإلسالميةَ ،بيد ان ىذا ال يعني
اإلعراض عن األدلة العقمية التي تكشف عن الحق الموافق لما يتضمنو النقل ،ما دام الشرع قد
أمر باستخدام العقل وحث كل فرد عمى النظر واالعتبار ،كما ارشدنا ربنا عز وجل بقولو في
محكم تنزيمو قال تعالى:ﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲫ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱﱠ(.)3
ﲬ
ﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
وعمى ىذا فقد اعتمدت أغمب البحوث الكالمية عمى النقل والعقل معاً في االستدالل ،وان كانت

نتاجات االستدالل العقمي متوقفة تماماً عمى ما أقره الدليل السمعي(ٕ).

لذلك يقرر أكثر عمماء الكالم من المتقدمين والمتأخرين إن الدليل العقمي مقبول في مسائل

جميعا(ٖ).
العقيدة إلى جانب الدليل السمعي ،وان المعارف الكالمية تُستدل من العقل والنقل
ً
لذلك ىذه مباحث أقدميا إسياماً مني بجيد المقل في موضوعات عقدية وعقمية كانت ىاجساً
يدور في خاطري منذ زمن ،وقد دفعتني إلى تسطيرىا دوافع كثيرة ،أىميا :ما أشعر بو من واجب
النصيحة لعامة المسممين ،في أمور تتعمق بدور العقل في ماىية العقيدة.

اسباب اختيار الموضوع:

ٔ .تأصيل المسائل العقمية العقدية ،وجعميا منطمقا لوحدة العالم االسالمي.

ٕ .خدمة القرآن الكريم ،واظيار قوتو في دعوتو الى االسالم لبناء العقيدة االسالمية.

ٖ .إظيار الجانب العقمي من األدلة القرآنية والسنة النبوية واقوال العمماء العقدية ،الذي
يستوي فيو العقالء جميعا.

ٗ .االبتعاد عن الطرق التقميدية في دراسة العقيدة االسالمية ،والتي يمتزم الباحث فيو بمنيج
مذىب عقائدي معين ويرد عمى االخرين.

(ٔ)

سورة األعراف.ٔٛ٘ ،

(ٖ)

ينظر :المصدر نفسو.ٖٔٛ ،

(ٕ)

ينظر :المدخل لدراسة عمم الكالم ٖٕٔ.
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أهمية الموضوع
تأتي أىمية ىذا الموضوع ،كونو يعني بالدراسة والبحث في االحتجاج من الناحية العقمية ،ألن

عظمة األشياء بمتعمقاتو ،لبيان اىمية ىذه النعمة الكبيرة التي ال يقارن بغيره في جميع مجاالت

الحياة ،فأفتخر بأن أكون قد بينت ولو جزء بسيط من دور العقل في االشراك باالحتجاج ،وما

أحوجنا الى بيان ماىية العقل ودوره في نيضة الجانب العممي ودوره في األدلة القرآنية  ،الذي

يستوي فيو العقالء جميعا.

خطة البحث:

أن قسمتو عمى مبحثين ،مع مقدمة ،وخاتمة وذكرت فييا أىم النتائج .
إقتضت طبيعة البحث ْ
ففي المبحث األول :بينت فيو مفيوم مصطمحات البحث (االحتجاج ،الحجة  ،العقل)
أما المبحث الثاني :فقد بينت مسالك االحتجاج واثبات وجود هللا تعالى وصفاتو واالقيسة المعتبرة

من القران والسنة عمى االحتجاج بالعقل .

وكانت خاتمة البحث بياناً ألىم النتائج والتوصيات التي توصمت الييا في ىذا البحث
ِ
وصل الميم عمى سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو وسم ِم تسميما كثي اًر
ّ
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المبحث األول

تحديد مصطمحات البحث

المطمب االول :حقيقة االحتجاج
اصطالحا:
أوال :االحتجاج لغة و
ً

االحتجاج لغة:

بتتبع واستقراء المظان المغوية نجد كممات المغويين في بيان المفردة تتمحور حول طمب الدليل،
واالستدالل بو .قال األزىري (:الحج :القصد والسير إلى البيت خاصة ...وانما سميت ُحجة؛
(ٔ)

ألنيا تُحج ،أي :تُقصد؛ الن القصد ليا والييا .وكذلك َم َح َّجة الطريق :ىي المقصد والمسمك)
الحق
صد
ُّ
وقال ابن فارس (:وممكن أن يكون ُ
صد ،أو بيا ُيْق َ
الح َّجة مشتّق ًة من ىذا؛ ألنيا تُْق َ
فر يكون عند الخصومة.
فحج ْجتو ،أي غمبتُو
بالحجة ،وذلك ال ّ
ّ
ظُ
المطموب ،يقال حاججت فالناً َ
الش َّجة ،وذلك إذا سبرتَيا ِ
والجمع حجج ،والمصدر ِ
الحجاج .ومن الباب :حج ْجت َّ
بالميل ،ألنك
َ َْ
ََ
َ
َُ
(ٕ)
قصدت معرف َة َق ْد ِرىا) .
واالحتجاج اصطالحا ىو( :إثبات صحة قاعدة في النحو والصرف والبالغة أو استعمال كممة أو
تركيب بدليل نقل صح سنده إلى عربي يصح االحتجاج ِ
بو)( ،)3ويمكن القول إن االحتجاج:
(إثبات صحة قاعدة أو استعمال كممة أو تركيب استناداً إلى السماع أو القياس أو اإلجماع)(.)4
ثانياً :مفهوم الحجة

الحجة لغة:

(الحجة :وجو الظفر عند الخصومة والفعل حاججتو فحججتو.
ورد معنى الحجة في العين:
ّ
احتججت عميو بكذا ،وجمع الحجة حجج)(٘).
و
ُ

أن معنى الحجة ( :الوجو الذي يكون بو الظفر عند الخصومة ،وجمعيا حجج،
وذكر األزىر ّي ّ
قمت وانما سميت حجة ألنيا تحج أي تقصد ؛ألن القصد ليا والييا ...يقال حاججتو أحاجو
حجاجاً :نازعو بالحجة"(.)ٙ

(ٔ)
(ٕ)

تيذيب المغة ،البي منصور دمحم بن أحمد بن األزىري ،تٓ ٖٚىـ ،ٕٗٔ/ٔ ،باب(ح -ج -ج).

معجم مقاييس المغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياٖٜ٘ ،ىـ ،تحقيق :عبد السالم دمحم ىارون ،دار

الفكر -بيروت ،طٖٜٜٔٔ ،ىـ ،كتاب الحاء ،مادة (حج).ٖٓ/ٕ ،

(ٖ) الشامل معجم في عموم المغة العربية ومصطمحاتيا :دمحم سعيد أسبر وبالل الجندي ،نشر :دار العودة ،
النشرٕٓٓٗ :م ،ص٘٘.
(ٗ) موسوعة عموم المغة العربية :إميل بديع يعقوب ،نشر دار الكتب العمميةٕٓٔٓ ،م.ٕٔ /ٙ ،
(٘) العين ،ٔٓ/ٖ :باب الحاء مع الجيم ح ج ،ج ح ،مادة حج .
( )ٙتيذيب المغة ،ٕ٘ٔ/ٖ:باب الحاء والجيم.
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فحجو أي غمبو بالحجة)(ٔ).
حاجو ّ
وفي الصحاح" :الحجة البرىان تقول ّ
والحجة في االصطالح( :ما دل ِ
بو عمى صحة الدعوى( ،)2وىي" :الدليل القاطع الذي يفحم
ّ

الخصم"( ،)3والحجة" :االسم من االحتجاج وجمع الحجة حجج كغرفة وغرف"( ،)4وىي" :الداللة
المبينة لممحجة أي المقصد المستقيم ،والذي يقتضي صحة أحد النقيضين"(.)5
()6

.

وقال االمام ابن تيمية (رحمو هللا) :اسم لكل ما يحتج بو من حق وباطل
وردت لفظة الحجة في القرآن الكريم بمعان مشابي ٍة لما ذكر في تعريفيا إذ ذكرت بمعنى
ﲪ ﲬ ﲭ ﲮ
ﲫ
ﲣ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ
ﲤ
المجادلة ،قال تعالى :ﱡﭐ ﲢ
ﲻﲽ ﲾﱠ
ﲼ
ﲵﲷﲸﲹﲺ
ﲶ
ﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴ

()7

ووردت بمعنى التخاصم قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲵﲷ
ﲶ
ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﱠ ( ،)8وكقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲴ
ﳅﳇﳈ
ﳆ
ﲽ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄ
ﲾ
ﲹﲻﲼ
ﲺ
ﲸ
ﳗﳙﳚ
ﳘ
ﳒ ﳔﳕﳖ
ﳓ
ﳍﳏﳐﳑ
ﳎ
ﳉﳋﳌ
ﳊ
ﳛ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ(.)ٜ
ﳜ
ﱼ
ﱻ
وجاءت بمعنى المغالبة قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ

ﱽ ﱾ ﱿ

ﲀ ﲁ ﱠ(ٓٔ).
وارتبطت بالحجة مصطمحات مرادفة ليا ىي الدليل ،والبرىان ،والجدل ،ومعانييا قريبة من مفيوم

الحجة(ٔٔ).

(ٔ) الصحاح. ٖٓٗ /ٔ :
(ٕ) التعريفات. ٛٚ :

(ٖ) دائرة المعارف اإلسالمية.ٖٜٙ/ٖٔ :
(ٗ) معجم ألفاظ القرآن الكريم.ٔ٘٘ :
(٘) مفردات غريب القرآن.ٔ٘ٓ :

) )ٙاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم .ٔٓٓ /ٔ:
( )ٚسورة االنعام.ٛٓ :

( )ٛسورة البقرة.ٖٜٔ :

( )ٜسورة الشورى.ٔ٘ :

(ٓٔ) سورة االنعام.ٜٔٗ :

(ٔٔ) ينظر :االحتجاج العقمي في النحو العربي.ٕٗ-ٕٔ :
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المطمب الثالث

اصطالحا
الدليل العقمي لغة و
ً

أوال :الدليل لغة واصطالحا:

(ٔ)
ِ
الدالََل ُة،
الدليل لغة مأخوذ من (ابانة الشيء بأمارة تتعمميا) والجمع ادلة وادالء واالسم ّ
(ٕ)
الشمس عَم ِ
الدلوُل َة و ِّ ِ
الدالل ُة و ُّ
و َّ
ليال)(ٖ)( .والداللة من
يو َد ً
الدّليمي قال تعالى (ثُ َّم َج َع َمنا َّ َ َ
الدليل)(ٗ)واالستدالل (تقرير الدليل إلثبات المدلول)(٘).

الدليل اصطالحا( :ىو الذي يمزم من العمم بو العمم بشيء اخر)

()ٙ

وعرف أيضا بانو( :تقرير

الدليل إلثبات المدلول)( .)ٚوعرفو البعض بانو (النظر في الدليل وىو ايضا البرىان الذي يبدأ من

قضايا مسمم بيا ويسير إلى قضايا اخرى تنتج عنيا بالضرورة دون االلتجاء إلى التجربة)(.)ٛ
ثانيا :العقل لغة واصطالحا

العقللل :لغللة :مصــدر عقــل ،يعقـ ُـل ،عقـالً ،فيــو معقــول ،وعاقــل .واصــل معنــى العقــل المنــع ،يقــال:
عقل الدواء بطنو ،أي امسـكو ،وعقـل البعيـر :إذا ثنـى وظيغـو إلـى ذ ارعـو ،وشـدىما جميعـاً بحبـل ؛
لمنعو من اليرب

(.)ٜ

أما تعريف العقل في االصطالح :فمـيس لـو حـد جـامع ،ألنـو اسـم مشـترك ،والمشـترك ال حـد جـامع

لو ألنو يطمق عمى ٍ
معان مختمفة.

(ٔ) شذا العرف في فن الصرف ،احمد بن دمحم المحالوي ،مكتبة الرشد ،الرياض ،صٖٗ؛ وينظر :معجم مقاييس
المغة ،ألحمد بن فارس القزويني الرازي ،دار الفكر سنة ٕٜٜٔىـٜٜٔٚ-م.)ٕٜ٘ /ٕ( ،

(ٕ) ينظر :المحكم والمحيط االعظم البن سيدا المرسي .ٕٚٓ/ٜ،وينظر :تيذيب المغة البي منصور االزىري
اليروي ،تحقيق :دمحم عوض رجب ،دار احياء التراث العربي ،بيروت ،طٔ ،سنة ٕٓٓٓم.)ٗٛ/ٔٗ ) ،

(ٖ) سورة الفرقان :اآلية.ٗ٘ :

(ٗ) جميرة المغة ابو بكر بن الحسن االزدي ،تحقيق :رمزي منير البعمبكي ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،طٔ،
سنة.ٔٔٗ/ٔ ،ٜٔٛٚ

(٘) تاج العروس من جواىر القاموس ،دمحم بن حمد الزبيدي ،دار اليداية.٘ٓٔ/ٕٛ،

( )ٙالتعريفات :عمي بن دمحم الشريفي الجرجاني ،دار الكتب العمميةٖٔٗٓ( ،ىـ ،)ٜٖٔٛ-صٗٓٔ.
( )ٚينظر :الكميات ،ألبي البقاء الحنفي مؤسسة الرسالة ،بيروت ،جـٔ ،صٗٔٔ.

( )ٛينظر :مناىج االستدالل ،د .احمد قوشتي عبد الرحيم ،كمية دار العموم ،القاىرة ،رسالة دكتوراه ،ص.ٕٙ

( )ٜينظر :لسان العرب مادة (عقل) ،ٗ٘ٛ / ٔٔ :والقاموس المحيط ماده (عقل) ،مجد الدين بن دمحم بن
يعقوب ،الفيروز ابادي ،دار الفكر ،بيروتٖٔٗٓ ،ىـ ٜٖٔٛ ،م .ٔٛ/ٗ:
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فقد عرفو أبو الوليد الباجي :بأنو( :العمم الضروري ،الذي يقع ابتداء ويعم العقالء )(ٔ) .والعمم

الضروري ىو ما يمزم نفس المخموق بحيث ال يمكنو االنفكاك منو وال الخروج عنو .وقولو (:يقع
ابتداء ) أي من غير تحصيل وال كسب لو عن طريق احد الحواس الخمس ،كالعمم بأن االثنين

أكثر من الواحد ،وأراد بذلك إخراج المجانين ومن في حكميم ،وكذا الحيوانات(ٕ).

والدليل العقمي :ىو مالو تعمق بمدلولو ،نحو داللة الفعل عمى فاعمو ،وما يجب كونو

عميو ،من صفاتو ،نحو حياتو ،وعممو ،وقدرتو وارادتو(ٖ).
المبحث الثاني

تمهيد

مسالك االحتجاج من القرآن

قال اإل مام ابن القيم (رحمو هللا) :والقرآن ممموء من ذكر األدلة العقمية التي ىي آيات هللا الدالة
عمى ربوبيتو ووحدانيتو ،وعممو وقدرتو وحكمتو ورحمتو ،فآياتو العيانية المشيودة في خمقو تدل

عمى صدق النوع األول وىو مجرد الخبر ،ولم تتجرد أخباره سبحانو عن آية تدل عمى صدقيا،
(ٗ)

بل قد بين لعباده في كتابو من البراىين الدالة عمى صدقو وصدق رسولو ما فيو ىدى وشفاء

(٘)
أمر من هللا تعالى
قولو تعالى :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇﱠ  ،وفي ىذا ٌ

بتدبر واتباع كتابو ،والرجوع إلى بيانو ،وقولو تعالى:ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ

ﱝﱟﱠﱡﱢﱣ
ﱞ
ﱗﱙﱚﱛﱜ
ﱘ
ﱕﱖ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱠ

()ٙ

وقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠ

()ٚ

وقولو

(ٔ) كتاب الحدود في األصول  ،ألبي الوليد سممان بن خمف الباجي ،تحقيق نزيو حماد ،مؤسسة الزغبي
لمطباعة والنشر ،طٔ ،بيروتٜٖٔٚ ،م.ٖٔ:

)ٕ) ينظر :الحدود البن أبي الوليد الباجي ،ص .ٕ٘:واالتصاف (فيما يجب اعتقاده ،وال يجوز الجيل بو ) ،أبو
بكر بن الطيب الباقالني ،تحقيق دمحم زاىد الكوثري ،مؤسسة الخانجي ،القاىرة  ٜٖٔٙ،م ،ص.ٖٔ :
(ٖ) ينظر :التمييد لمباقالني ،ص ،ٖٜاإلنصاف ،ص٘ٔ.
)ٗ) مختصر الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة :البن القيم الجوزية :ص.ٔٓٚ :
(٘) سورة دمحم :اآلية.ٕٗ :

( )ٙسورة النحل :اآلية.ٜٛ :
( )ٚسورة اإلسراء :اآلية.ٜ :
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ﱮ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱯ
تعالى ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ
ﱵ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱠ(ٔ).
ﱶ
ﱳﱴ
ويعد العقل ميزانا دقيقا لتمييز العقيدة الصحيحة من السقيمة ،إذ ان لمعقل حجية ذاتية،

والنصوص الدينية تأخذ السنة حجيتيا من العقل ،مع الواسطة او بال واسطة(ٕ).
المطمب األول

إثبات وجود هللا
يقيم العمماء العديد من األدلة العقمية إلثبات وجوده تعالى ،إضافة إلى األدلة السمعية التي
استدلوا بيا لموقوف صفاً واحداً مع الدليل العقمي إلثبات وجوده تعالى.
فقد استدل اإلمام األشعري عمى وجود الصانع تعالى ،بالدليل القرآني في خمق النطفة ،بعد أن
يقيم عميو دليالً عقمياً بحتاً عمى وجوده تعالى ،يتعمق بأصل فمسفي ،وىو حاجة الممكن لمعمة أو
الحادث لمسبب ،ثم بذكر النص الذي أستدل بو ،قال تعالى :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ (ٖ) ،ووجو االستدالل أنيم ما استطاعوا أن يقولوا بحجة أنيم
يخمقون ما يمنون مع تمنييم الولد فال يكون ،ومع كراىتيم لو فيكون(ٗ).
ﲓ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ (٘) ،إنو بين ليم عجزىم وفقرىم إلى
ﲔ
واستدلوا أيضاً بقولو تعالى:ﭐﱡﭐ ﲒ
صانع صنعيم ومدبر أمرىم(.)ٙ

واستدلوا بقولو تعالى:ﭐﱡﭐ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ ( ،)ٚووجو
االستدالل :أنو يدل عمى عممنا بتعمق الفعل بالفاعل في كونو فعالً كتعمق الفاعل في كونو فاعالً
بالفعل ،ولو جاز وجود فعل ال من فاعل وكتابة ال من كاتب لجاز وجود كاتب وال كتابة لو،

(ٔ) سورة األنعام :اآلية.ٖٛ :
)ٕ) ينظر :معايير صحة العقيدة ،مصطفى عزيز ،مجمة كمية العموم االسالمية ـ ـ جامعة تكريت ،العددٔ ،لسنة
ٕٓٔٚم ،صٕ٘ .

(ٖ)
(ٗ)

سورة الواقعة.ٜ٘-٘ٛ ،
ينظر :الممع في أصول الفقو أبو إسحاق إبراىيم بن عمي الشيرازي( ،تٗٚٙ:ه) ،الناشر دار الكتب العممية،
بيروت ـ ـ لبنان ،سنة النشر ٘ٓٗٔىـ ـ ـ ـٜ٘ٔٛم ،ص . ٔٚ

(٘)

سورة الذاريات.ٕٔ ،

()ٚ

سورة النحل.ٗٓ ،

()ٙ

ينظر :الممع.ٜٔ-ٔٛ ،
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وصانع ال صنعة لو ،فمما استحال ذلك وجب أن اقتضاء الفعل لمفاعل ودالالتو عميو كاقتضاء

الفاعل في كونو فاعالً لوجود الفعل وحصولو منو(ٔ).

المطمب الثاني
صفاته تعالى

يقول االمام ابن القيم ( رحمو هللا ) :فإن كل صفة وصف هللا بيا نفسو ووصفو بيا رسولو فيي

صفة كمال قطعا فال يجوز تعطيل صفات كمالو وتأويميا بما يبطل حقائقيا فالدليل العقمي الذي
دل عمى ثبوت الحياة والعمم والقدرة واإلرادة والسمع والبصر دل نظيره عمى ثبوت الحكمة والرحمة
والرضا والغضب والفرح والضحك والذي دل عمى أنو فاعل بمشيئتو واختياره دل عمى قيام أفعالو

بو وذلك عين الكمال المقدس وكل صفة دل عمييا القرآن والسنة فيي صفة كمال والعقل جازم
بإثبات صفات الكمال لمرب سبحانو ويمتنع أن يصف نفسو أو يصفو رسولو بصفة توىم نقصا

وىذا الدليل أيضا أقوى من كل شبية لمنفاة يوضحو أن أدلة مباينة الرب لخمقو وعموه عمى جميع

مخموقاتو أدلة عقمية فطرية توجب العمم الضروري بمدلوليا(ٕ).

وكثي ار ما استدل العمماء باألدلة السمعية وذلك لوجود االثار الواردة ،وأن األدلة السمعية نوعان:
نوع دل بطريق التنبيو واإلرشاد عمى الدليل العقمي ،فيو عقمي سمعي ،فمن ىذا غالب أدلة النبوة

والمعاد والصفات والتوحيد ،وما ال يقوم التنبيو عمى الدليل العقمي منو فيو يسير جدا ،واذا تدبرت
القرآن رأيت ىذا أغمب النوعين عميو ،وىذا النوع يمتنع أن يقوم دليل صحيح عمى معارضتو

الستمزامو مدلولو وانتقال الذىن فيو من الدليل إلى المدلول ضرورة وىو أصل النوع الثاني الدال

بمجرد الخبر ،والقدح في النوعين بالعقل ممتنع بالضرورة :أما األول فمما تقدم ،وأما الثاني

فالستمزام القدح فيو :القدح في العقل الذي أثبتو ،واذا بطل العقل الذي أثبت السمع بطل ما
(ٖ)

عارضو من العقميات ،كما تقدم تقريره ،يوضحو

ومثل ذلك ما قالو ابن تيمية في معارضة العقميين :أن يقال إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم
الشرع؛ ألن العقل مصدق لمشرع في كل ما أخبر بو ،والشرع لم يصدق العقل في كل ما أخبر

أوجو من قوليم،
قيل َ
بو ،وال العمم بصدقو موقوف عمى كل ما يخبر بو العقل ،ومعموم أن ىذا إذا َ
كما قال بعضيم (من البيانيين) يكفيك من العقل أن يعممك صدق الرسول ومعاني كالمو ،وقال

دل عمى أن الرسول (صمى
بعضيم (اآلخر) العقل متول ولى الرسول ثم عزل نفسو؛ ألن العقل ّ

(ٔ)

ينظر :مناىج المتكممين ،د .عثمان عمي حسين ،دار اشبيميا ،معاصر ،ص ٖٔٗ.

(ٕ( الصواعق المرسمة في الرد عمى الجيمية والمعطمة البن القيم (ٔ ٕٜٖ /ـ ٗ.) ٕٜ
(ٖ( المصدر نفسو (ص.)ٕٔٙ :
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هللا عميو وسمم) يجب تصديقو فيما أخبر وطاعتو فيما أمر ،والعقل يدل عمى صدق الرسول داللة

عامة مطمقة(ٔ).

المطمب الثالث
(ٕ)

األقيسة

ويراد بيا األمثال يظير جميا لمن يق أر القرآن َّ
أن من أحد طرق اإلستدالل العقدي في القرآن الكريم

عمى صحة اإلعتقاد االسالمي ىي طريقة القياسَّ ،
فإن هللا تعالى ذكر في القرآن الكريم في

مواضع كثيرة األمثال ،وأمر الناس باإلستماع الييا ،وتعقميا ،و َّ
التفكر فييا ،واإلتعاظ بيا ،وىذا ىو

الغاية منيا(ٖ) ،وسأذكر بعضا منيا:
اوال :قياس العمة

(ٗ)

كقولو تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ (٘) ،ففي اآلية يذكر عمة ىالك االمم
السابقة وىي تكذيبيم االنبياء.
ثانياً :السبر والتقسيم( ،)ٙكقولو تعالى :ﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱣ
ﱦﱨﱩﱪﱠ
ﱧ
ﱤ ﱥ

()ٚ

ففي اآلية يذكر هللا تعالى قياس السبر

(ٔ( درء تعارض العقل والنقل البن تيمية (ٔ ،)ٖٔٛ /الصواعق المرسمة في الرد عمى الجيمية والمعطمة (ٖ/
.)ٛٓٚ
ٕ
ِ
َصل ِفي اْلَف ْرع الجتماعيما ِفي ِعّمة الحكم).
( ) ىو جمع قياس ،والقياس ىو(إ ْثَبات حكم األ ْ
صري المعتزلي (تٖٗٙ:ىـ)،حققو :خميل
ينظر :المعتمد في أصول الفقو ،لدمحم بن عمي الطيب أبي الحسين َ
الب ْ

الـمـيس ،دار الـكـتب العـممية– بيروت ،طٖٔٔٗٓ( ،ه)ٖٗٗ/ٕ:؛ البحر الـمحـيـط في اصول الـفـقـو

لمزركشي.ٕٖٙ/ٚ:

(ٖ ) إعالم الموقعين عن رب العالمين ،لدمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم
الجوزية(تٚ٘ٔ:ىـ)،

حققو:

دمحم

عبدالسالم

إبراىيم،

دار

الكتب

العممية–بيروت،طٔٔٗٔٔ(،ىـ-

ٜٜٔٔم).ٜٔٗ/ٔ:

(ٗ) ىو (:أَن يجمع بين األَصل واْلفرع ِبعين اْل َّ
عمة) .ينظر :معجم مقاليد العموم في الحدود والرسوم ،لعبدالرحمن
َ
َ
ْ َ
بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي(تٜٔٔ:ىـ ) ،حققو :دمحم إبراىيم عبادة ،مكتبة اآلداب -القاىـرة،
طٕٔٔٗٗ(،ىـٕٓٓٗ-م) ،صٙٚ:
(٘) سورة آل عمران ،اآلية.ٖٔٚ:

( )ٙىو (:كالىما واحد ،وىو إيراد أوصاف األصل ،أي المـقيس عميو ،وابطـال بعـضيا؛ ليتـعـين الباقي
لمعـمية).ينظر :التوقيف عمى ميمات التعاريف ،لزين الدين دمحم بن تاج العـارفـين المناوي القاىري(تٖٔٓٔ:ىـ)،
عالم الكتب ،عبد الخالق ثروت -القاىرة ،طٔٔٗٔٓ(،ىـٜٜٔٓ-م) ،ص.ٜٔٓ:

( )ٚسورة الطور ،اآلية.ٖٙ-ٖ٘:
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والتقسيم ،فيذكر هللا تعالى الكفار ىل ىم خمقوا من غير ما خمق الخمق منو ،بمعنى ىل

يختمفون في اصل الخمقة مع الناس ،أم ىم الذين يخمقون االشياء ،وىل ىم خمقوا السموات

واالرض ،فبيذا التقسيم أبطل دعوى المشركين.

ثانيا :الحجج القطعية:

لقد إستخدم القرآن الكريم الحجج القطعية الدامغة لكل من أراد اليداية والوصول الى الحقيقة فعند

إستدالالتو العقمية يستدل بصور يكون مييمنا عمى اآلخر يقول تعالى عن صفة القرآن الكريم:
ﱡ ﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱠ

(ٔ)

فالقرآن مييمن عمى غيره في إثبات العقيدة فعندما يناقش ويجادل اآلخر يكون بـ(إفحام والزام
الخصم بأقرب الطرق)

(ٕ)

يفحمو بالحجة العقمية ويمزمو كما في قولو تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱒﱔ
ﱓ
ﱌﱎﱏﱐﱑ
ﱍ
ﱇﱉ ﱊﱋ
ﱈ
ﱃﱄﱅﱆ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ(ٖ) ،أو بـ(إبطال دعوى الخصم من خالل إثبات نقيض
دعواه)

(ٗ)

ﱌﱎﱏﱐ ﱑ
ﱍ
ﱅ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ
ﱆ
بقولو تعالى:ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ

ﱡﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱢ
ﱝﱟﱠ
ﱞ
ﱕﱗﱘﱙﱚﱛ ﱜ
ﱒﱓﱔ ﱖ
ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ(٘) ،أو بـ(مطالبة الخصم بتصحيح دعواه واثبات كذبو في َّ
مدعاه)(،)ٙ
ﱷﱹ ﱺﱻ
ﱸ
كقولو تعالى :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ
ﲁ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ( ،)ٚأو
ﲂ
ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ
بـ(مجارات الخصم في دعواه ليتبيَّن لو عثرتو)( ،)ٛكقولو تعالى :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲵ ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅ
(ٔ) سورة المائدة ،من اآلية.ٗٛ:

(ٕ) مناىج الجدل في القرآن الكريم ،لزاىر بن عواض األلمعي ،دار الكتب العربية -بيروت ،طٗ(،
ٖٖٗٔه) .ٔٓ٘:و مالمح البيان القرآني عند السييمي (ت )٘ٛٔ:عن كتابو نتائج الفكر ،مجمة جامعة تكريت
لمعموم االسالمية ،ٕٖٓٔ ،المجمد ٕ ،العدد ٕٓ ،صٖٕ.

(ٖ) سورة المائدة ،من اآلية.ٛ:

(ٗ) ينظر :مناىج الجدل في القرآن الكريم.ٔٓٔ:
(٘) سورة األنعام ،اآلية.ٜٔ:

( )ٙمناىج الجدل في القرآن الكريم.ٜٛ:
( )ٚسورة البقرة ،اآلية.ٛٓ:

( )ٛمناىج الجدل في القرآن الكريم.ٜٛ:
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ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﱠ(ٔ) ،أو بـ(اإلستدالل عمى الخصم بتبعية
ﲹﲻ
ﲺ
اليوى)(ٕ) ،كقولو تعالى :ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﱠ(ٖ).
ثالثا :القصص القرآنية:

أن القرآن قد إتخذه سبيال إلثبات العقيدة َّ
القصة ليا قوة وتأثير في االنسان لذلك نرى َّ
ألن الغاية
منيا إعمال العقل يقول تعالى :ﱡﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ(ٗ) ،وجعل القرآن
لمقصة معيارا ،مادامت القصة ُّ
أن يكون أحسنيا لكي يتخذىا الناس عمى وجو
لمتفكر فيجب ْ
حسن ،ليقتدوا بيا كما في قولو تعالى :ﭐﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﱠ (٘) ،وثم يجب

أن تكون القصة حقيقية ال خياال كما في قولو تعالى :ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱠ
ْ

()ٙ

فإذا

إن كان من أىل الحق َّ
ألن القصة ليا قوة ذاتية،
بأن يتعع ْ
كانت القصة حقيقة كان إلزاما لمغير ْ
وأما المعاند المكابر ال يغني عنو شيئا(.)ٚ

فيذكر هللا تعالى في القرآن الكريم قصصا من حياة األنبياء وغيرىم ،فيسمط الضوء في بعض ىذه

القصص عمى جانب العقائد ،بأسموب َّ
يمكن في قمب السامعَّ ،
ألن اليدف المقصود ىو اليداية،
()8

فقصة عزير

يمر بقرية قديمة فيتساءل عن إمكانية بعثيا بقولو تعالى:ﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ
عندما ّ

ﲚﲜﲝﲞ
ﲛ
ﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲙ
ﲬﲮﲯﲰﲱﲲ
ﲭ
ﲥ ﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲦ
ﲡﲣﲤ
ﲢ
ﲟﲠ
(ٔ) سورة اإلسراء ،اآلية.ٜ٘-ٜٗ:

(ٕ) ينظر :مناىج الجدل في القرآن الكريم.ٕٔٓ:
(ٖ) سورة المؤمنون ،اآلية.ٚٔ:

(ٗ) سورة األعراف ،من اآلية.ٔٚٙ:
(٘) سورة يوسف ،من اآلية.ٖ:

( )ٙسورة آل عمران ،من اآلية.ٕٙ:

( )ٚينظر :مناىج الجدل في القران الكريم،ص .ٜٚ:آيات المقت في القران  ،مجمة العموم االسالميةـ ـ جامعة
تكريت  ،العددٕٖٓٔٗٗ ،ه ،ص .ٕٜ

( )ٛىو عـزيـر بن جـروة بن عـرنـا بن أيـوب بن درتـنـا بن غـرى بن بـقـي بن إيـشـوع بن فـنـحـاس بن الـعـازر بن

ىارون بن عـمـران ،واخـتـمف في ابيو مـنيـم مـن قـال ىو ابن جـروة ،ومـنيـم قـال ابن شريق ،ومنيـم من قال
ابن سروحا ،وقيل قبره في دمشق ،وقد قيل انو كان نبيا .ينظر :البداية والنياية ،ألبي الـفـداء إسماعـيل بن

عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي(تٚٚٗ:ىـ) ،حققو:عمي شيري ،دار إحياء التراث العربي ،طٔ،
( ،ٔٗٓٛىـ  ٜٔٛٛ -م).٘ٔ/ٕ:
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ﲿﳁﳂ
ﳀ
ﲸﲺﲻ ﲼﲽﲾ
ﲹ
ﲳﲴﲵﲶﲷ
ﳈﳊ ﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑ
ﳉ
ﳃﳄﳅﳆﳇ
ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ(ٔ).
رابعا :الجواب عن اسئمة المشركين:

النبي(ﷺ) أسئمة عقائدية ،فيأتي الجواب
كان المشركون وغيرىم من أىل الكتاب يوجيون الى
َّ
القرآني لتثبيت العقدية االسالمية كما يقول تعالى عن سؤال المشركين عن وقت قيام الساعة

فيأتييم الجواب َّ
ﱄﱆ
ﱅ
بإن عمميا عند هللا تعالى وليس ألحد العمم بو :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱊ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ(ٕ).
ﱇﱈﱉ ﱋ
والجواب عن أسئمة المشركين كانت بحسب سؤاليم وما تقتضيو فكان منيا ما يكون بـ:

المجادلة(ٖ) :فالمشركون وغيرىم كانوا يجادلون المسممين في مسائل اإليمان وغيرىا من األمور
الشرعية ،فمن المجادلين من كان غايتو التشويش عمى المسممين ومنيم من يبحث عن الحقيقة؛

لكن بعض طرقيم كانت غير صحيحة وال سيما طرق المتكبرين الذين ال يبحثون عن الحقيقة من
ﱩﱫﱬ
ﱪ
وراء جداليم يقول تعالى :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ
ﱱ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱠ (ٗ) ،فأمر هللا
ﱲ
ﱭﱮﱯﱰ
تعالى نبيَّو( )بالرد عمييم وأبطال مزاعميم من خالل جدال منضِبط بقواعد تيدف الى الوصول
ﲜﲞﲟﲠ
ﲝ
الى اليداية بقولو :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭﱠ(٘).
ﲢ
والحوار(َّ :)ٙ
إن من أحدى الطرق القرآنية لتثبيت العقيدة في القموب ىي الحوار فرسول هللا()
كان يحاور أىل الكتاب لييدييم ويثبت ليم َّأنو رسول هللا قد نزل عميو ما نزل عمى األنبياء(عليهن

(ٔ) سورة البقرة ،اآلية.ٕٜ٘:

(ٕ) سورة االحزاب ،اآلية.ٖٙ:

(ٖ) ىي( :المناظرة ال إلظيار الصواب بل إللزام الخصم سواء كان كالمو في نفسو فاسدا أم ال).
ينظر :معجـم المـصطمحات واأللفاظ الفـقيية ،محمود عبد الرحمن عبد المنعم ،مدرس أصول الفقو بكمية

الشريعة والقانون ـ ـ جامعة األزىر ،دار الفضيمة.ٕٔ٘/ٖ:،
(ٗ) سورة غافر ،اآلية.ٖ٘:

(٘) سورة النحل ،اآلية.ٕٔ٘:
( )ٙىوِ :
ص ْي ِن أَو أَكثر).
(حديث ْ
َ
يجرِي َبين َش ْخ َ
ينظر :المعجم الوسيط ،لمجمع المغة العربية بالقاىرة ،دار الدعوة،طٕٔٗٔٓ(،هٜٜٔٛ-م).ٕٓ٘/ٔ:
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ﱆﱈﱉﱊﱋ
ﱇ
السالم) من قبمو( )بقولو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱌﱎﱏﱐﱑ
ﱍ

ﱓﱔﱕﱖ ﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱝﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨﱩﱪ
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱠ(ٔ).ﭐ

الخاتمة

إذا كان العقل ىو الذي دلنا عمى معرفة هللا عز وجل وعمى أن دمحماً رسول هللا حقاً فأي معارضة
تفرض بين العقل وبين ما جاء بو الكتاب والسنة ،أورد خبر هللا وخبر رسولو بحجة مخالفتيما

لمعقل ،يعتبر كل ذلك مناقصة صريحة لما دل عميو العقل نفس ،العقل نور جعمو هللا في قموبنا
ليكشف لنا عن األشياء الموجودة والحقائق الواقعة ولنفيم بو عن هللا ورسولو ،ىذه وظيفة العقل،

فمو أردنا منو أن يرينا كل ما نحبو ونتخيمو من المعدومات قال منا يجد إلى ذلك سبيالً ،الميم إال
إذا كان عمى سبيل الوىم والخيال ،وأن الوىم والخيال ال يصمحان لممعرفة الصحيحة والعقيدة

السميمة ،وهللا ىو اليادي إلى سواء السبيل ،فالتوسط في االستدالل بين العقل والنقل ،ولم ترجح

جانباً عمى جانب ،مثل المعتزلة بالتزاميا جانب العقل وتركت السمع خاضعاً لو ،واالخرى
بالتزاميا جانب النص.

قبول األدلة النقمية الصحيحة :أوليا األدلة القرآنية ،ثم األدلة التي أساسيا اإلجماع ،ثم

األحاديث المتواترة ،وتركوا األحاديث الضعيفة والموضوعة ،حماية لمعقيدة ،واتباعاً لمدليل
متى أثبت النقد العممي صحتو .فإذا عارضت األدلة العقمية براىين العقل ،وأثبتت البراىين

العقمية شيئاً ثم خالف ظاىر النقل ،ذلك باطل أن تكذب براىين العقل وتصدق ظواىر النقل
أن العقل يعرف بو إثبات الصانع ،وصفاتو وكيفية داللة المعجزة عميو ،فال يقدح بالعقل،

ألن في ذلك قدح في العقل والنقل معاً

(ٔ) سورة البقرة ،أآلية.316-ٔ13:
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم

ٔ .االتصاف (فيما يجب اعتقاده ،وال يجوز الجيل بو ) ،أبو بكر بن الطيب الباقالني ،تحقيق دمحم زاىد
الكوثري ،مؤسسة الخانجي ،القاىرة  ٜٖٔٙ،م .

ٕ .االحتجاج العقمي في النحو العربي :تحقيق دمحم جواد دمحم سعيد الطريحي ،الطبعة األولى .الناشر :دار
الكتب العراقية ـ ـ بغداد.
ٖ .اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم :أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني أبو العباس،
تحقيق :دمحم حامد الفقي نشر :مطبعة السنة الدمحمية ـ ـ ـ القاىرة ،الطبعة الثانية ،سنة ٖٜٔٙه .
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الممّقب
ٗ .تاج العروس من جواىر القاموس:
محمد بن عبد ّ
لمحمد بن ّ
ّ
بمرتضىَّ ،
الزبيدي (تٕٔٓ٘ :ىـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار اليداية ،طٕ ،سنة ٜٔٛٛم
٘.

التعريفات :لعمي بن دمحم بن عمي الزين الشريف الجرجاني (تٛٔٙ :ىـ) ،تحقيق :ضبطو وصححو
جماعة من العمماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العممية بيروت –لبنان ،طٖٔٗٓ ،ٔ :ىـ ٜٖٔٛ-م.

 .ٙتيذيب المغة البي منصور االزىري اليروي ،تحقيق :دمحم عوض رجب ،دار احياء التراث العربي،
بيروت ،طٔ ،سنة ٕٔٓٓم.

.ٚ

جميرة المغة ابو بكر بن الحسن االزدي ،تحقيق :رمزي منير البعمبكي ،دار العمم لمماليين ،بيروت،

طٔ ،سنة.ٜٔٛٚ
 .ٛالشامل معجم في عموم المغة العربية ومصطمحاتيا ،لـ دمحم سعيد أسبر وبالل الجندي ،دار العودة ،تاريخ
النشر.ٕٓٓٗ :

 .ٜشذا العرف في فن الصرف ،احمد بن دمحم المحالوي(،تٖٔ٘ٔ :ىـ) ،تحقيق :نصر هللا عبد الرحمن
نصر هللا .مكتبة الرشد ،الرياض ،ط.ٜٔٛٚ ،ٔ:

ٓٔ .العين :ألبي عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري (تٔٚٓ :ىـ) ،تحقيق:
د ميدي المخزومي ،د إبراىيم السامرائي ،دار ومكتبة اليالل ،ط ٔ ٔٗٔٗ ،ه ٓ

ٔٔ .القاموس المحيط ماده (عقل) ،مجد الدين بن دمحم بن يعقوب ،الفيروز ابادي ،دار الفكر ،بيروت،
ٖٓٗٔىـ ٜٖٔٛ ،م.
ٕٔ .كتاب الحدود في األصول  ،ألبي الوليد سممان بن خمف الباجي ،تحقيق نزيو حماد ،مؤسسة الزغبي
لمطباعة والنشر ،طٔ ،بيروتٜٖٔٚ ،م.

ٖٔ .الكميات ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي  ،دار النشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت بيروت،
ٜٔٗٔىـ ٜٜٔٛ -م.

ٗٔ .لسان العرب :لدمحم بن مكرم بن عمى ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
اإلفريقى (تٚٔٔ :ىـ) ،دار صادر – بيروت ،ط ٔٗٔٗ ،ٖ :ىـ.
٘ٔ .الممع في أصول الفقو أبو إسحاق إبراىيم بن عمي الشيرازي( ،تٗٚٙ:ه) ،الناشر دار الكتب العممية،
بيروت ـ ـ لبنان ،سنة النشر ٘ٓٗٔىـ ـ ـ ـٜ٘ٔٛم.

 .ٔٙالمحكم والمحيط األعظم :ألبي الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي (تٗ٘ٛ :ىـ) ،تحقيق :عبد
الحميد ىنداوي ،دار الكتب العممية – بيروت ،ط ٕٔٗٔ ،ٔ :ىـ  ٕٓٓٓ -م.
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 .ٔٚمختار الصحاح :لزين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (تٙٙٙ :ىـ)
تحقيق :يوسف الشيخ دمحم ،المكتبة العصرية ـ ـ الدار النموذجية ،بيروت ـ ـ صيدا ،طٕٔٗٓ ،٘ :ىـ /
ٜٜٜٔم.

 .ٔٛمختصر الصواعق المرسمة عمى الجيمية والمعطمة ،مؤلف األصل :دمحم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد
شمس الدين ابن قيم الجوزية تٚ٘ٔ :ىـ ،المحقق :سيد إبراىيم ،نشر :دار الحديث ،القاىرة – مصر،
الطبعة :األولىٕٕٔٗ ،ىـ ٕٓٓٔ -م.
 .ٜٔالمعجم المفيرس أللفاظ القرآن الكريم لدمحم فؤاد عبد الباقي ،تاريخ النشر األصمي.ٜٔ٘ٛ :

ٕٓ .معجم مقاييس المغة ،ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياٖٜ٘ ،ىـ ،تحقيق :عبد السالم دمحم ىارون،
دار الفكر -بيروت ،طٖٜٜٔٔ ،ىـ .
ٕٔ .معجم مقاييس المغة ،الحمد بن فارس القزويني الرازي ،دار الفكر سنة ٕٜٜٔىـٜٜٔٚ-م.
ٕٕ .المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة

الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابن قدامة المقدسي (تٕٙٓ:ه)ـ ،نشر :دار الفكر

– بيروت ،الطبعة األولى.ٔٗٓ٘ ،
ٖٕ .المفردات في غريب القرآن :ألبي القاسم الحسين بن دمحم المعروف بالراغب األصفيانى (تٕ٘ٓ :ىـ)،
تحقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القمم ،الدار الشامية  -دمشق بيروت ،طٔ :ـ ـ ـ ٕٔٗٔ ىـ.
ٕٗ .مناىج االستدالل ،د .احمد قوشتي عبد الرحيم ،كمية دار العموم ،القاىرة ،رسالة دكتوراه.

ٕ٘ .موسوعة عموم المغة العربية :إميل بديع يعقوب ،الناشر :دار الكتب العممية ،سنة النشر– ٕٔٗٚ :
ٕٓٔٓ.
 .ٕٙمعايير صحة العقيدة ،مصطفى عزيز ،مجمة كمية العموم االسالمية ـ ـ جامعة تكريت ،العددٔ ،لسنة
ٕٓٔٚم ،صٕ٘ .

 .ٕٚمالمح البيان القرآني عند السييمي (ت )٘ٛٔ:عن كتابو نتائج الفكر ،مجمة جامعة تكريت لمعموم
االسالمية ،ٕٖٓٔ ،المجمد ٕ ،العدد ٕٓ.
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