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 سيشة راتيت مختصشة

 .أ.د. عبداللطيف بن عبدالقادر زلمد احلفظي 
  ،رئيس قسم العقيدة وادلذاىب ادلعاصرة، كلية الشريعة وأصول الدين ، جامعة ادللك خالد. أهبا

 ادلملكة العربية السعودية.
 00966553056050رقم :  جوال 
  : الربيد اإللكًتوينaalhafzi@hotmail.com  /aaalhafzi@kku.edu.sa 
  اجلامعة اإلسالمية –عضو اجلمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة واألديان والفرق وادلذاىب- 

 ادلدينة ادلنورة. 
 ات واألحباث العلمية ومنها :لو العديد من الدراس 

o  أسبابو ومظاىره  –تأثَت ادلعتزلة يف اخلوراج والشيعة- . 
o .سذ ذرائع االبتداع يف مسائل االعتقاد 
o . تعدد النصوص ودوره يف االختالف يف حقيقة اإلميان 
o .االعتدال يف عقيدة الرباء وأثره يف احلوار مع اآلخر 
o ها.اجلرائم العقدية ونظام اإلسالم يف منع 
o .استثمار مسائل االعتقاد يف األمن الفكري 
o .العدل السياسي من ادلنظور العقدي ودوره يف تنمية الثروة البشرية 

 

mailto:aalhafzi@hotmail.com
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 انمقذمت

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آلو وصحبو وسلم .. أما بعد ..
ف جيد يف منطوقها أو مفهومها والزم معانيها من فإن من يسرب آيات القرآن الكرمي وشواىده فسو 

احلجج والرباىُت العقلية ما يقوم بو تقرير العقائد اإلسالمية كلها دقيقها وجليلها. وسوف جيد يف تلك 
الشواىد القرآنية اجملادلة والردود على من خيالف تلك العقائد من ادللحدين وادلشركُت وسائر الكفار 

 وادلشككُت.
عصر تعلقت احلضارة البشرية بالعقل اجملرد، وتشبثت بو حىت جعلتو احلاكم الوحيد على ويف ىذا ال

كل شيء، وأضحت ال ترى يف الكون ما يساويو. وىو األمر الذي أوصل ىذه احلضارةِ إىل ما نراه عياناً 
 من الضالل والتخبط يف باب الفكر والسلوك.

والعلم من ادلسلمُت أن يبينوا للبشرية التائهة وىذا األمر جيعل من الواجب ادلنوط بأىل الفكر 
الشواىد القرآنية ادلعصومة اليت ذبلت فيها الرباىُت واحلجج العقلية ادلبهرة والكفيلة بإعادة العقلية البشرية 
إىل مسارىا الصحيح الذي يوصلها قطعًا إىل السعادة العاجلة واآلجلة. وىذا ما يهدف إليو البحث من 

 ائل التالية:خالل عرضو للمس
 أواًل : مكانة العقل يف الشاىد القرآين.

 ثانيًا: شهادة العلماء على اشتمال الشواىد القرآنية على احلجج العقلية.
 ثالثًا: خصائص الداللة العقلية يف الشاىد القرآين.

 رابعًا: تقرير بعض العقائد اإلسالمية من خالل احلجج العقلية يف الشاىد القرآين.
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 بانحجت انعقهيت:انتعشيف 

بو الظفر عند اخلصومة، ومجعها حجج، ... يقال:  الوجو الذي يكون<احلجة يف اللغة ىي : 

>حاججتو أحاجو حجاجًا وزلاجة حىت حججتو، أي: غلبتو باحلجج اليت أدليت هبا
(1). 

 :(2)واحلجة ىي الربىان
والواجب على العامل ىنا  وعلى ىذا تكون احلجة ما يقصد هبا احلق ادلطلوب يف الشاىد القرآين

ىو الكشف عن ىذه احلجة يف الشاىد القرآين سواء كانت ظاىرة وىي اليت يصل إليها كل من قرأ الشاىد 
 القرآين. أو كان خفية على العامة دون العلماء .

وأما العقلية: فنسبة إىل العقل. والعقل يف اللغة: مصدر عقل يعقل، وأصل معٌت مادتو: احلبس 

 .(3)وادلنع

 .(4)وأما يف االصطالح فالعقل لو عدة معاين
 فيستعمل العقل دبعٌت الغريزة ادلدركة اليت ميَّز اهلل هبا اإلنسان على سائر احليوان.-
 ويستعمل العقل دبعٌت ادلعارف الفطرية، والعلوم الضرورية اليت يشًتك فيها مجيع العقالء.-
 وما يستفاد من التجارب احلسية.ويستعمل العقل دبعٌت إدارك ادلعارف النظرية، -

والشاىد القرآين اشتمل على احلجة العقلية دبعناىا الفطري الغريزي ومعناىا ادلكتسب. فقد صرح 
  ىئ  ىئگ  گي  ي    ىئژ وحججًا عقلية كما قال تعاىل: القرآن الكرمي بتضمن نصوص الوحي براىُت 

ژ ىئ  ىئ   ىئ   ىئ
ژٱ  ڦ  ڦ   ڦ     ڦ  پ  پ  پ   ژ، وقال تعـــــــــــــــــاىل :  (5)

فأخرب سبحانو  (6)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/290هتذيب اللغة لألزىري  ( 1)
 .1/304انظر: الصحاح للجوىري  ( 2)
 .1/238انظر: هتذيب اللغة  ( 3)
 .31-27سعود العريفي ، ص  –انظر: األدلة العقلية النقلية على أصول االعتقاد  ( 4)
 .24األنبياء:  ( 5)
 .33الفرقان:  ( 6)
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ان الكفار ال يأتون بقياس عقلي لباطلهم إال جاء اهلل يف كتابو باحلق، وجاءىم بالبيان والدليل وضرب 

 .(1)ادلثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .4/106ع الفتاوى انظر: رلمو  ( 1)
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 أوالً: مكاوت انعقم في انشاهذ انقشآوي:

عقلية مبثوتة يف الشواىد إن الناظر يف كتاب اهلل تعاىل جيد وبكل وضوح أن األدلة والرباىُت ال
القرآنية، وأن القرآن الكرمي يقرر كثَتًا من ادلسائل االعتقادية باحلجج والرباىُت العقلية سواء يف تثبيت 
العقائد الصحيحة وتقريرىا، أو يف الرد على العقائد الباطلة وتفنيدىا. وىذا يظهر مدى ادلكانة اليت جعلها 

إن السمع <:  -رمحو اهلل  –الشبهات والشهوات. قال ابن القيم  القرآن للعقل السليم الذي سلم من
حجة اهلل على خلقو، وكذلك العقل، فهو سبحانو أقام عليهم حجتو دبا ركب فيهم من العقل وأنزل إليهم 

>من السمع
 . وتربز مكانة العقل يف الشاىد القرآين من عدة وجوه :(1)

قول السليمة القابلة للتفكر والتأمل. كما قال مدح القرآن الكرمي وثناؤه على أصحاب الع-1

ژ ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ        ىئ  ىئژ تعاىل: 
 ژ  ىئ  ىئ      ىئ  ىئ  ىئژ ، وقال تعاىل:  (2)

ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ وقولو : (3)
(4) . 

فهذه األدلة تنص صراحة على أن العقول الصحيحة السليمة ىي اليت يتوجو إليها اخلطاب 
العقل شرط يف <:  -رمحو اهلل  –. قال ابن تيمية  ملسو هيلع هللا ىلصتفهمو على مراد اهلل ورسولو الشرعي. وىي اليت 

>معرفة العلوم، وكمال وصالح األعمال، وبو يكمل العلم والعمل
(5). 

توجو القرآن باخلطاب إىل أصحاب العقول للتدبر والتفكر يف آيات اهلل تعاىل الكونية  -2
 ژ      ژ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ک  ک      ڈ ژ والنفسية والشرعية كما قال تعاىل: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/1187الصواعق ادلرسلة  ( 1)
 .111يوسف:  ( 2)
 .269البقرة :  ( 3)
 .3الزخرف:  ( 4)
 .3/338رلموع الفتاوى  ( 5)
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ژک  ک  
ٹ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ژ ، وقال: (2) ژ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑژ ، وقال تعاىل:  (1)

ژ ه
، وغَتىا من اآليات اليت بلغت مخسُت آية تدعو إىل استعمال العقل للتفكر يف آيات اهلل تعاىل (3)

 .(4)ادلبثوثة يف اآلفاق
رمي يف عدد من آياتو من يهملون عقوذلم، بل يلغوهنا استسالمًا للعادات والتقليد ذم القرآن الك-3

ژٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ه  ھ  ژ ادلذموم. قال اهلل تعاىل: 
، وقال تعاىل يف ذم الذين يلغون (5)

ٱ  ڦ    ژ : عقوملهم، وال يسمحون ذلا أن تتفكر وتتدبر استسالمًا دلا يفعلو اآلباء واألجداد فقال تعاىل

ژڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  
(6). 

الكرمي كل ما يفسد العقول ويعطل إدراكها من ادلسكرات وادلخدرات وما  حرمت آيات القرآن-4

ژٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       پ  پ  پ  پ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ شاهبها فقال تعاىل : 
(7). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .190آل عمران:  ( 1)
 .101يونس :  ( 2)
 .20العنكبوت:  ( 3)
 .53انظر : اإلسالم كما ينبغي أن نؤمن بو ، عبداحلليم عويس، ص  ( 4)
 .22ل: األنفعا ( 5)
 .170البقرة:  ( 6)
 .90ادلائدة:  ( 7)
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 شهادة انعهماء عهى اشتمال انشىاهذ انقشآويت عهى انحجج انعقهيت ثاوياً:

شهد علماء األمة قدميًا وحديثًا على أن القرآن الكرمي قد اشتملت شواىده ادلختلفة على لقد 

. قال الراغب (1)الدالئل واحلجج والرباىُت العقلية. وأن الشاىد القرآين مسعي وعقلي يف آن واحد
تمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباىُت واألدلة، وما من برىان وداللة وتقسيم وقد اش <: األصفهاين

>العقلية والسمعية إال وكتاب اهلل قد نطق بو.. –وربديد ينىبء عن كليات ادلعلومات 
.، وقال القاضي (2) 

لم الشرائع، فجمع فيو من بيان ع<وىو يذكر وجوه إعجاز القرآن الكرمي وشواىده:  –رمحو اهلل  –عياض 
والتنبيو على طرق احلجاج العقليات، والرد على فرق األمم، برباىُت قوية، وأدلة بينة، سهلة األلفاظ، موجزة 

>ادلتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها، فلم يقدروا عليها رامادلقاصد، 
ابن تيمية  اإلسالم. وقال شيخ (3)

أكمل وجو، على أصول الدين من اإلذليات والنبوات القرآن جاء باألدلة العقلية على <رمحو اهلل : 

>والسمعيات وغَتىا
قد اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع <: -رمحو اهلل–، وقال اإلمام السيوطي (4)

الرباىُت واألدلة، وما من برىان وداللة وتقسيم وربرير يبٌت من كليات ادلعلومات العقلية والسمعية إال 

>و...وكتاب اهلل قد نطق ب
 (5). 

ىذه وغَتىا شلا تركت شهادات ألئمة األمة وعلمائها على أن الشواىد القرآنية قد اشتملت على 
 األدلة العقلية، والرباىُت. ومن ىذه الشهادات أقف على أمور ىامة :

ىي اليت زبدم اإلسالم، وتبُت قدره بُت األديان، وتؤكد على  العلماءأن ىذه الشهادات من -1
القرآن  –من رب البشر، وبيان ذلك. أن القول بأن مصادر ىذا الدين وخباصة ادلصدر األول  أنو حق نزل

جاء دبا يتوافق مع العقول السليمة عندما تسأل وتبحث عن احلقيقة ومت تأكيد ذلك بالوقوف  -الكرمي
ءمًا مع طبيعة على الرباىُت العقلية يف شواىده. ىذا القول ىو الذي يؤكد على أن دين اإلسالم جاء متوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .69-65. د. سعود العريفي، ص  االعتقادانظر األدلة العقلية على أصول  ( 1)
 م.1984، ط: دار الدعوة، 75مقدمة التفسَت ص  ( 2)
 .391-1/390الشفا  ( 3)
 .3/296رلموع الفتاوى  ( 4)
 .2/135اإلتقان يف علوم القرآن  ( 5)
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البشر الذين ركب اهلل فيهم العقول اليت تتفكر وتتدبر وربلل وتستخرج النتائج وىذا ما يوجب التسليم 
 واالستسالم لو.

ىذه الشهادات تدعو ادلسلمُت إىل االستغناء بكتاب رهبم للوصول إىل احلق من أقرب طرقو -2
أن األمة اشتغلت دبا يف الشواىد القرآنية من  اليت أوضحها من يعلم من خلق وىو اللطيف اخلبَت . ولو

علوم وأحكام وأدلة ظاىرة وتركت االلتفات إىل غَته من العلوم اليت تكلفها البشر للوصول إىل احلقيقة فيما 
يتصل باهلل وبالكون واإلنسان واحلياة لكانت دائرة االفًتاق الفكري ضيقة، ودائرة االجتماع ادلعصوم 

 ىي الواسعة. ادلقدسبعصمة القرآن 
أن الذين قرروا أن الشاىد القرآين السمعي ليس فيو دليل عقلي قد قصر يف ادلعرفة حبقائق -3

األدلة السمعية والعقلية معًا. ومل يستغرق اجلهد للتأكيد على أن األدلة السمعية والعقلية متالزمة. وكل 
يف شواىد القرآن لظهر ذلم أن كل مسألة  منهما مستلزم صحة اآلخر. ولو أهنم بذلوا اجلهد يف البحث

 .(1)شرعية ربتاج إىل دليل عقلي فإن الشاىد القرآين قد بينها بالربىان العقلي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/908، والصواعق ادلرسلة البن القيم، 8/24ابن تيمية  –رء تعارض العقل والنقل انظر: د ( 1)



10 

 

 خصائص انحجت انعقهيت في انشاهذ انقشآن :

اختصت احلجج العقلية يف الشاىد القرآين بعدة خصائص ميزهتا عن غَتىا من احلجج والرباىُت 
 العقلية.

قلية يف الشاىد القرآين قطعية تورث اليقُت، وتقطع الشكوك والشبهات، وتلزم احلجج الع-1

ڌ  ڎ     ژ . وميكن أن نكتفي دبثال على ذلك يف حجاج إبراىيم للنمرود يف قولو تعاىل: (1)ادلعاند اجلاجد

ژڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   کگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
(2) . 

تورث اليقُت وتقطع وىي حجة قطعية وىي طلوع الشمس من مشرقها  فهذا الشاىد اشتمل على
 اخلصومة ألهنا أحاطت بكل ما وجب يف العقل.

بينة، <ومن خصائص احلجج العقلية يف الشاىد القرآين ما ذكره القاضي عياض يف قولو: -2

>سهلة األلفاظ، موجزة ادلقاصد..
يورث القناعة . فهي من السهولة بدرجة تفهم منها العامة ما (3) 

 .(4)لديهم، وتفتح للخاصة من العلماء ما يرومونو من احلكم والرباىُت
ٱ  ڦ     ژ اإلجياز يف العبارة دبا جيمع ادلعاين الكثَتة يف ألفاظ بليغة موجزة. فقولو تعاىل مثاًل : -3

ژ ڦ  ڦ  ڦ  پپ  پ  پ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٿ  ٿ
يف  ىذه احلجة العقلية تضمنت (5)

 .(6)برىان، ويف أوجز عبارة بأصحىذا ادلثل إبطال الشرك وأسبابو 
  قطعتقرير ادلسألة الواحدة من أجل التنوع يف ضرب األمثال، ويف عرض ادلسالك العقلية على -4

 .(7)كل أنواع اإلنكار أو الشك أو الظن والًتدد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .3/176ابن القيم  –انظر بدائع الفوائد  ( 1)
 .258البقرة :  ( 2)
 .1/536الشفا  ( 3)
 .2/489انظر الصواعق ادلرسلة،  ( 4)
 .73احلج:  ( 5)
 .2/273انظر الصواعق ادلرسلة   ( 6)
الداللة العقلية يف القرآن ومكانتها يف تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية، د. عبدالكرمي عبيدات، ص  انظر بتوسع : ( 7)

497-500. 
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قرآين تقرر ىذه العقيدة بأساليب  ففي تقرير عقيدة البعث والنشور صلد احلجة العقلية يف الشاىد ال

ژ گ  گ   ڳ  ڳ   ڳژ كثَتة، فمرة تستدل على البعث خبلق اإلنسان أواًل  كمــــــــــــــــــا يف قولو تعاىل: 
(1) 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ األمثال من الصور ادلشاىدة عند البشر كقولو تعاىل:  ومرة بضرب

 وىكذا.(2) ژ ڃ  ڃ  ڃ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .78يس:  ( 1)
 .19الروم:  ( 2)
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 جت انعقهيت في انشاهذ انقشآوي عهى تقشيش مسائم االعتقاد:أثش انح

جيب أن نفرق ىنا بُت دور العقل يف إدراك ما يتعلق دبسائل العقيدة، وبُت تضمن األدلة والشواىد 
 القرآنية لوجوه عقلية وبراىُت قياسية وغَتىا تؤكد ما دل عليو ظاىر الشواىد السمعية القرآنية .

يف إدراك مسائل االعتقاد فقد قرر العلماء أن كل مسألة من مسائل  العقلفمن ناحية دور 
العقيدة ال تتعارض مع مقررات العقل السليم، وليس يف مسائل العقيدة ما ربيلو العقول وتنقيو، ولكن قد 

من األمور التفصيلية ما تعجز العقول عن إدراكو وذلك حبكم ضعف العقل  يأيت يف مسائل العقيدة
 البشري.

العلماء أن العقل البشري ميكن أن يستقل دبعرفة بعض قضايا العقيدة على وجو اإلمجال دون  وقرر
 التفاصيل اليت استأثر اهلل تعاىل بعلمها ومعرفة تفاصيلها.

فمثاًل شلا يعلم بالعقل اتصاف اهلل تعاىل بصفات الكمال، وتنزىو سبحانو عن النقائص فهذا شلا 
الكمال شلا ال تدركو العقول وال ينبغي ذلا اخلوض فيو ألن اإلنسان مل  يعلم بالعقل. لكن كيفيات صفات

 .(1)ير ربو حىت يستطيع تكييف صفاتو
ومثل ذلك أيضًا: التعمق يف حبث أسرار القدر. وغَتىا من الغيبيات اليت استأثر اهلل سبحانو بعلم 

 تفاصيلها.
جج العقلية فهذا كما سبق بيانو يف وأما من ناحية اشتمال الشواىد القرآنية على الرباىُت واحل

شهادة العلماء شلا ال خيالف فيو إال مكابر يرى ىذه احلجج ظاىرة يف النصوص ولكنو ينكرىا إما عنادًا، 
 وإما جهاًل بطريق الوقوف عليها .

األدلة العقلية اليت هبا يعرف والقرآن قد دل على <:  -رمحو اهلل  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
نع وتوحيده وصفاتو، وصدق رسلو، وهبا يعرف إمكان ادلعاد، ففي القرآن من بيان أصول الدين اليت الصا

تعلم مقدماهتا بالعقل الصريح ما ال يوجد مثلو يف كالم أحد من الناس، بل عامة ما يأيت بو احلذاق النظار 

>من األدلة العقلية يأيت القرآن خبالصتها، ودبا ىو أحسن منها
(2). 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وموقف ادلتكلمُت من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة، سليمان الغصن 1/320انظر : شرح الطحاوية  ( 1)
1/274. 

 .16/252رلموع الفتاوى  ( 2)
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 أعرض بعض الشواىد على ذلك . ولعلي

ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ قولو تعاىل: -1
. يعٍت : ىل وجدوا من غَت موجد،  (1)

أم ىم أوجدوا أنفسهم؟ واجلواب: ال ىذا وال ىذا، بل اهلل تعاىل ىو الذي خلقهم وأنشأىم بعد أن مل 

 .(2)يكونوا شيئًا مذكوراً 
لعقلية ادلوجزة البالغة القوة والوضوح والداللة على اخلالق فهذا دليل وشاىد قرآين فيو احلجة ا

 سبحانو وتعاىل.
  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ          ىئ  ىئ  ىئژ قولو تعاىل يف تقرير نبوة األنبياء من البشر : -2

ژگ  گ    ىئ  ىئ   ىئ  ىئ  ىئ
ژٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ژ ، وقولو تعاىل:  (3)

ىذه  (4)
ۅ  ۅ  ى  ى  ې  ژ على من ينكر دعوة الرسل بسبب بشريتهم كما قال تعاىل: اآليات رد اهلل تعاىل هبا 

ژ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ  ىئ    ىئې  ې   ې  
 فحجهم القرآن حبجتُت عقليتُت. (5)

األوىل : أن من أرسل إليهم الرسل بشرًا وليسوا مالئكة وعلى ىذا فلو كان الرسول ملكًا ما 
الة احلكمة من إرسالو ألهنم سيقولون : أين الرسول الذي أرسلتو استطاعوا رؤيتو . ويًتتب على ىذا استح

 إلينا فنحن ال نراه.
اآلية حجهم بأنو لو أنزل رسواًل من ادلالئكة جلعلو رجاًل حىت ميكنو سلاطبتهم وحينئذ  والثانية:

 .(6)سيعودون بإنكار نبوتو وىي شبهتهم األوىل
 اىل وقطعت حجج ادلعاندين.فاآليتان قررتا نبوة البشر على مراد اهلل تع

وقد سلكت الدالئل العقلية يف الشاىد القرآين لتقرير العقائد اإلسالمية عدة مسالك وىي 

 :(1)بإجياز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .35الطور:  ( 1)
 .6/436انظر: تفسَت ابن كثَت  ( 2)
 .95اإلسراء :  ( 3)
 .9األنعام:  ( 4)
 .94اإلسراء :  ( 5)
 .2/124انظر تفسَت ابن كثَت  ( 6)
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ژې  ې  ۉ   ۉ   ې  ې  ٴۇ  ۋ         ۋ  ژ األقيسة واألمثال . كما قال تعــــــــــــــــــاىل : -1
(2) . 

اس الداللة أو التمثيل، وقياس األوىل، وقياس الشبو، ويدخل يف ىذه األقيسة : قياس العلة، وقي
 وقياس اخللف، والسرب والتقسيم.

 أخذ اخلصم بأقرب طرق اإلفحام واإللزام .-2
 القصص القرآين.-3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 = = 

انظرىا بتفصيالهتا يف الداللة العقلية يف القرآن ومكانتها يف تقرير مسائل العقيدة اإلسالمية ، عبدالكرمي عبيدات ص  ( 1)
458-480. 

 .27الزمر:  ( 2)
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 انخاتمــــت

 
 بعد أن سربت كالم أىل العلم يف إثبات احلجج العقلية يف الشواىد القرآنية خرجت دبا يلي:

 ة ىي شواىد ودالئل مسعية وعقلية وهبذا كانت أدلة شرعية.أن الشواىد القرآني-1
بطالن قول القائل أن الشواىد القرآنية رلرد دالئل مسعية ال تثبت داللتها إال إذا أقر العقل بصدق -2

 ادلخرب ونبوتو مث جيعلون ما قرروه من عقليات يف مقابل ىذه الدالئل السمعية.
 الطرق العقلية يف التقرير ويف الرد واإلبطال. أن الشواىد القرآنية استغرقت غالب-3
 سبيزت احلجج العقلية يف الشاىد القرآين خبصائص ميزهتا عن غَتىا من احلجج العقلية البشرية.-4

 ويوصي البحث دبا يلي :
العودة باألمة إىل ادلصدر األول للتلقي وىو القرآن الكرمي لتأخذ عنو عقائدىا صافية نقية معتمدة يف  -1

 . ملسو هيلع هللا ىلصلى ما صح من تفسَت نصوصو يف أحاديث النيب ذلك ع
االعتناء باستخراج الدالئل والرباىُت واحلجج العقلية من شواىد القرآن الكرمي وسلاطبة غَت ادلسلمُت  -2

 الذين يقدسون العقول دبا فيها .
ة يف تعديل أساليب تدريس مقررات التفسَت لدى أبناء األمة دبا يتناسب مع الثورة العقلية ادلعاصر  -3

 حدود اجلائز شرًعا يف ذلك.


