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 ِمن طرق اهلداية: العقل والّسمع

  
 بسِم هللِا الّرمحِن الّرحيمِ 

 :احلمد هلل، وبعد
حَدث  -بفطرته- لقد فطَر هللاُ عباَده على معرفته، فإّن اإلنسان

ُ
يعلم أّن كّل خملوق البدَّ له من خالق، وأّن امل

على  -من آايت الّسموات واألرض-ذكر هللُا األدّلة الكونّية  البدَّ له من ُُمِدث، وقد
ويُنِكر على املشركني إعراضهم عنها،  وحكمته، وهلذا يُذكِّر هللُا عباَده هبذه اآلايت، وعلمه وقدرته وجوده

َها ُمْعِرُضونَ }: تعاىل قال َها َوُهْم َعن ْ َماَواِت َواأْلَْرِض ََيُرُّوَن َعَلي ْ  (105يوسف:){ وََكأَيِّْن ِمْن آيٍَة ِف السَّ
ر؛ وهلذا يقول  -ابآلايت الكونية احلاصلة-وهذه املعرفة  : تعاىلهي من معرفة العقل، فتحصُل: ابلنظر والتفكُّ

َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اَّللَُّ ِمْن َشْيءٍ } : ويقول تعاىل (185األعراف: من اآلية){ َأَوَلَْ يَ ْنظُُروا ِف َمَلُكوِت السَّ
نَ ُهَما ِإالَّ اِبحلَْ َأَوَلَْ } َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ُ السَّ ُروا ِف أَنْ ُفِسِهْم َما َخَلَق اَّللَّ  (8الروم: من اآلية){ قِّ يَ تَ َفكَّ
 

فاملعرفة احلاصلة ابلعقل هي معرفة إمجالية؛ إذ اإلنسان ال يعرف ربّه  واآلايت هبذا املعىن كثرية، ومع ذلك
–إال مبا جاءت به الرسل، ونزلت به الُكتب، فالرسل  -على وجه التفصيل-وأفعاله  أبمسائه وصفاته

أّن العقوَل عاجزة  باد برهبم: أبمسائه وصفاته وأفعاله، وهبذا يُعلمجاؤوا بتعريف الع -هللا وسالمه عليهم صلوات
وجه التفصيل، فطريق العلم مبا هلل من  على وجيوز عليه وما جيب له عن معرفة: ما هلل من األمساء والصفات

ا، مهما بلغوا -تفصيالا -األمساء والصفات  من : هو ما جاءت به الرسل، ومع ذلك فال حييط به العباد علما
يطُوَن ِبِه ِعْلماا َوال }: معرفة، كما قال تعاىل  (110طه: من اآلية){ حيُِ

 . (486) أخرجه مسلم (اَل ُأْحِصي ثَ َناءا َعَلْيَك، أَْنَت َكَما أَثْ نَ ْيَت َعَلى نَ ْفِسكَ ) :-صلى هللا عليه وسلم-وقال 
 

صلى هللا -، وهو ما جاء به الرسول -النقل وهو- وهبذا يتبنّي أّن ِمن طرق معرفة هللا طريقني: العقل، والسمع
من الكتاب والسنة، وأّن من أمسائه وصفاته ما يعرف ابلعقل والسمع، ومنها ما ال يعرف إال  -عليه وسلم

 .ابلسمع
وجعل العقل اتبعاا مهتدايا هبدى هللا،  -وهو الوحي- حتكيم السمع وهبذه املناسبة حيسُن التنبيه: إىل أنّه جيبُ 

 .ابلعقِل، كما صنع كثرٌي من طوائف الضالل: من الفالسفة واملتكّلمني أن يُعارض النقلُ  ل املبنيومن الضال
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واقتفاء آاثر السلف  -صلى هللا عليه وسلم-ووّفق هللا أهَل السّنة واجلماعة لالعتصام بكتابه وسّنة رسوله 
عوا األمور ِف مواضعها، وعرفوا فضيلة ووض -صلى هللا عليه وسلم-فحّكموا كتاب هللا، وسّنة رسوله  الصاحل:

نصوص الكتاب والسنة، كما فعل الغالطون واملبطلون، فهدى هللاُ  العقل، فلم يعطّلوا داللته، وَل يقّدموه على
عليهم،  املستقيم، فنسأل هللا أن يسلك بنا سبيل املؤمنني، وأن يعصمنا من طريق املغضوب أهَل السّنة صراطَه

 ه  1425/12/6حرر ِف:  وصلى هللا تعاىل على نبّينا ُممد وعلى آله وصحبه أمجعني.ه   ،علموالضالني. وهللا أ
 
 :أماله
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