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 منهج التفكري العقلي يف القرآن الكرمي

َا َأِعُظُكم بَِواِحَدٍة َأن تَ ُقوُموا ّلِِلِم َمْثََن َوفُ َراَدى ُثُم تَ تَ َفكمُروا}  {ُقْل ِإَّنم
 (احللقة األوىل)

 مدخل يف املصطلح واملفهوم  • 
 االنسجام واملواءمة بني اإلسالم والعلم  • 
 احلقيقة اإلسالمية ال ختشى البحث  • 
 الرتحيب ابلنقاش املنصف الباحث عن احلقيقة  • 
 جمال البحث العقلي يف اإلسالم ال يقف عند حد ٍ   • 
ُتُه ُُتَاَهَها  •   تكرمي اإلنسان آبالت التعلُّم ومسؤولي م

 •     •     •     •     •  
 مدخل يف املصطلح واملفهوم:

هو اإلمساك واالستمساك، وَحْبَسٌة يف الشيء؛ َك : َعَقَل البعرَي ابلعقال، وَعَقَل الدواُء البطَن، وَعَقَلِت املرأُة  :العقل لغة
جَممًة جَممَها يف  -صلى هللا عليه وسلم  -، ويف حديث حممود بن الربيع: "َعَقْلُت من النيب [1]شعَرها، وَعَقَل لسانَه: َكفمه

 . [3]وعرمفه األنصاري ابملنع [2]وجهي وأان ابن مخس سنني من دلو"
 

أوضح تعريفاته، وأقرهبا إىل هذا السياق أنه: "ما يقع به التمييز، وميكن االستدالل به على ما وراء  :واصطالًحا
؛ فهذا التعريف روعي فيه الدور الوظيفي للعقل يف االستفادة من معطيات احلواس والبناء عليها؛ لتحصيل [4]احملسوس"

 العلم ابجملهول.
تَقَبله النفس عن قناعة ِبَقِ يمِتِه، العتماده على مسلمات العقول،  : ما كان منسجًما مع العقل، متفًقا مع نتائجه،والعقلي

 وأوليات البدائه.
 . [5]: النظر املفضي بصاحبه إىل عني مطلوبهوالربهان

 
 :اإلسالم والعلم االنسجام واملواءمة بني

َرْأ اِبْسِم اسُتِهلم القرآن الكرمي ابألمر ابلقراءة، معلًنا بعثة خامت األنبياء، املؤيد ابلعقل الصريح، املدعوم ابلنقل الصحيح؛ } اق ْ
َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم * المِذي َعلمَم ابِ  نَساَن ِمْن َعَلٍق * اق ْ نَساَن َما ََلْ يَ ْعَلمْ رَبِ َك المِذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ  – 1{ ]العلق: ْلَقَلِم * َعلمَم اإْلِ

[، جاء اإلسالم ليبعث العقل من ُسباته، ويصيح فيه: إن اإلنسان َل ُُيلق لُيقيد ابألغالل، وال ليقاد ابلزمام، بل ُفِطَر 5
م هبذه الدعوى سلطان العقل من قيوده، اإلنساُن على أن َيهتِدَي ابلعلم، ويستنري بنور العقل، وآايت الكون، فأطلق اإلسال

 وردمه إىل دوره الذي نِيط به، إنه تصفح كتاب الكون، وأتمل آايت التدبري واإلحكام.
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ومن لطائف السياق القرآين يف مادة العقل أن القرآن الكرمي َل يستعمل "العقل" بصيغة االسم اجلامد، وإَّنا استعمل مشتقاتِِه 

مرة، َعَقُلوُه مرة واحدة، يَ ْعِقُلَها مرة واحدة، نَ ْعِقُل مرة واحدة(، وكل ذلك يف  22مرة، يَ ْعِقُلوَن  23 الفعليَة: )تَ ْعِقُلونَ 
سياقات اإلشادة بفاعلية العقل البشري يف النظر والتدبر، والتمييز بني األضداد؛ كاحلق والباطل، والصحيح والزائف، واخلري 

املسلك القرآين ما يلفت النظر، ويسرتعي االنتباه؛ فإن هذا اإلغفال للفظ العقل، والشر، والواجب واملستحيل، إن يف هذا 
واالقتصاَر على مشتقاته الفعلية يُلِمح إىل أن القرآن انظر إىل العقل ابعتباره قوة نفسية، ووظيفة حيوية، ينبغي أن تستثمر يف 

عداًل، ومرجًعا ال ُُيْتَ َلُف يف حجيته، وال يسرتاب يف حملها، لتؤدي دورها املنوط هبا، والذي اعتربه اإلسالم َحَكًما 
 . [6]نتائجه

 
لى صوت: هلموا ومن أتمل نصوص اإلسالم؛ الكتاب والسنة، وجد مظاهر احتفاء اإلسالم ابلعلم ظاهرة ابهرة، تنادي أبع

 إىل سلطان احلق البالغ، املؤيد بربهان العقل الدامغ، ومن هذه الظواهر:
: فالتكليف مرفوع عن الصيب حىت يبلغ، وعن اجملنون حىت يفيق، وعن التكليف بشرائع اإلسالم متوقف على العقل املميِ ز -

 النائم حىت يستيقظ.
 
ابألمر ابلتعقل والتدبر، وإطالق عنان أتمل اآلايت الكونية، يف أكثر من  : ورد القرآن الكرمياحلث على النظر والتأمل -

عباده  -تعاىل  –مر هللا ، وَل أي[7]سبعمائة ومخسني آية، يف حني أن آايت األحكام الصرحية ال تزيد على مائة ومخسني آية
يف كتابه وال يف آية واحدة أن يؤمنوا به، أو بشيء مما هو عنده، أو يسلكوا سبياًل على العمياء وهم ال يشعرون، حىت إنه 

 . [8]علل الشرائع واألحكام اليت جعلها هلم
 

َل جند يف القرآن الكرمي سورة طويلة متفردة بذكر  -ولو َعْجَلى  -ولو تفكران قلياًل يف القرآن الكرمي، ونظران فيه نظرة أتمل 
ليس فيها إال املباحث العقلية، وتقرير حقائق األشياء، والكالم على  -خصوًصا املكية  -األحكام، يف حني جند سورًا كثرية 

لفطرة والنواميس الكونية، وخلق العاَل، وإثبات اخلالق، واحلديث عن النفس، واإلرادة، واالختيار، وعن الرسالة والوحي، ا
 . [9]والبعث، واخللود

 
[، وليس يف القرآن الكرمي أمر بطلب االستزادة من شيء 114: }َوُقل رمبِ  ِزْدين ِعْلًما{ ]طه: مالدعاء بطلب زايدة العل -

 سوى العلم.
 
َناَها ِإبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدرََجاٍت ممن نمَشاء ِإنم رَبمَك َحِكيٌم َعِليمٌ : }رفع درجة العلماء - م: { ]األنعاَوتِْلَك ُحجمتُ َنا آتَ ي ْ

[؛ فاحلجة اليت أوتيها إبراهيم كانت ابلعلم، ُث كان هذا العلم سبًبا لرفع درجات إبراهيم عليه السالم؛ وأتمل معَن 83
يَ ْرَفِع اّلِلمُ المِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالمِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم : }-تعاىل  –{، وقال َعَلى قَ ْوِمهِ االستعالء املستفاد من حرف اجلر }

 [.11{ ]اجملادلة: َجاتٍ َدرَ 
 
تعاىل  –: أكد القرآن الكرمي يف مواضع كثرية على ذم التقليد بغري علم وال ُهًدى؛ من ذلك: قوله النهي عن التقليد اجلامد -
َنا َعَلْيِه آاَبءاَن أَ : }- { َوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن َشْيئاً َواَل يَ ْهَتُدونَ َوِإَذا ِقيَل هَلُُم اتمِبُعوا َما أَنَزَل اّلِل ُ َقاُلوْا َبْل نَ تمِبُع َما أَْلَفي ْ
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َنا َما َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبء: }-تعاىل  –[، وقوله 170]البقرة:  اَن َوِإَذا ِقيَل هَلُْم تَ َعاَلْوْا ِإىَل َما أَنَزَل اّلِلمُ َوِإىَل الرمُسوِل َقاُلوْا َحْسب ُ
ًئا َواَل يَ ْهَتُدونَ َأَوَلْو َكاَن آاَبُؤُهْم الَ  [، ونعى على الكفار أْن َل تكن هلم حجة إال اتباع آابئهم: 104{ ]املائدة:  يَ ْعَلُموَن َشي ْ

َنا َعمما َوَجْداَن َعَلْيِه آاَبءانَ } َنا لِتَ ْلِفت َ ت َ  [.78{ ]يونس: َقاُلوْا َأِجئ ْ
 
َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَينِفُروْا َكافمًة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمن ُكلِ  ِفْرَقٍة : }-تعاىل  –، ويشري إليها قوله استحباب الرحلة يف طلب العلم -

يِن َوِلُينِذُروْا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوْا ِإَلْيِهْم َلَعلمُهْم حَيَْذُرو  ُهْم طَائَِفٌة ل ِيَ تَ َفقمُهوْا يف الدِ  [، وكذلك إشارة القرآن 122{ ]التوبة: نَ مِ ن ْ
َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَفَتاُه اَل أَبْ َرُح َحىتم أَبْ ُلَغ جَمَْمَع اْلَبْحَرْيِن إىل اخلضر يف طلب العلم: } -عليه السالم  -ىل رحلة موسى الكرمي إ

ََذ َسِبيَلُه يف اْلَبْحِر َسرَ  اًب * فَ َلمما َجاَوزَا َقاَل ِلَفَتاُه آتَِنا َغَداءاَن َلَقْد َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا * فَ َلمما بَ َلغَا جَمَْمَع بَ ْيِنِهَما َنِسَيا ُحوََتَُما َفاختم
[ اآلايت، وِذْكر النمَصب والتعب الذي القاه نيب هللا موسى يف رحلته، 62 – 60{ ]الكهف: َلِقيَنا ِمن َسَفِراَن َهَذا َنَصًبا

 فيه إشارة إىل أمهية الرحلة يف الطلب، ولو بعدت الشُّقمة، وطالت الرحلة.
 
عباده بَردِ  ما أشكل عليهم إىل العلماء الذين هلم القدرة على استنباط  -تعاىل  –: أمر هللا وجوب االسرتشاد ابلعلماء -

ُهْم َلَعِلَمُه المِذيَن َوِإَذا َجاءُهْم َأْمٌر مِ َن اأَلْمِن َأِو اخْلَْوِف َأَذاُعوْا بِِه َوَلْو َردُّوُه ِإىَل الرمُسوِل َوِإىَل ُأْوِل األَ أحكام هللا؛ فقال: } ْمِر ِمن ْ
ُهمْ   [.43{ ]النحل: َفاْسأَُلوْا َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُمونَ : }-تعاىل  –[، وقال 83{ ]النساء: َيْسَتنِبُطونَُه ِمن ْ

 
ِإنم اّلِل َ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َقاَل يف إمارة طالوت: } -تعاىل  –: قال جيب على من توىل أمًرا أن يكون عاملًا به ومبصاحله -

َناُه ُحْكًما َوِعْلًمايف توِل يوسف احلكم: } -تعاىل  –[، وقال 247{ ]البقرة: َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسمِ  ُه آتَ ي ْ { َوَلمما بَ َلَغ َأُشدم
اْجَعْلِِن َعَلى َخَزاِئِن علم واألمانة؛ فقال: }طلَب الوالية مبا يتصف به من ال -عليه السالم  -[، وعلل يوسف 22]يوسف: 

َقاُلوْا اَل تَ ْوَجْل [؛ بل من عادة القرآن الكرمي أن يعرب عن النبوة ابلعلم؛ ومن ذلك: }55{ ]يوسف: اأَلْرِض ِإين ِ َحِفيٌظ َعِليمٌ 
ُرَك بُِغالٍم َعِليمٍ  َناُه ُحْكًما وَ [، }53{ ]احلجر: ِإانم نُ َبشِ  َنا [، }74{ ]األنبياء: ِعْلًماَوُلوطًا آتَ ي ْ ْمَناَها ُسَلْيَماَن وَُكالا آتَ ي ْ فَ َفهم

َناُه ُحْكًما َوِعْلًما[، ويف موسى: }79{ ]األنبياء: ُحْكًما َوِعْلًما ُه َواْستَ َوى آتَ ي ْ  [.14{ ]القصص: َوَلمما بَ َلَغ َأُشدم
 
َيْسَأُلوَنَك املعلمم على غريه؛ فأابح صيد األول دون الثاين؛ } : فقد فضل هللا احليوانالتعليم شرف لصاحبه حىت للحيواانت -

{ ا َعلمَمُكُم اّلِلمُ َفُكُلوْا ممما َأْمَسْكَن َعَلْيُكمْ َماَذا ُأِحلم هَلُْم ُقْل ُأِحلم َلُكُم الطميِ َباُت َوَما َعلمْمُتم مِ َن اجْلََوارِِح ُمَكلِ ِبنَي تُ َعلِ ُموََنُنم ممم 
 [.4ائدة: ]امل

 : ومما ضرب مثاًل للعالقة بني العقل والنقل، ولبيان أن العقل لن يهتدي إال ابلشرع، والشرع ال يُ ت ََبنيمُ إال ابلعقل أن قيل
 
- . ، والشرع كالبناء، ولن يغِن أسٌّ ما َل يكن بناٌء، ولن يثبت بناٌء ما َل يكن أسٌّ  العقل كاأُلس 
 
اع، ولن يغِن البصر ما َل يكن شعاع من خارج، ولن يغِن الشعاع ما َل يكن بصر، وهلذا العقل كالبصر، والشرع كالشع -

رُِجُهم مِ ِن َقْد َجاءُكم مِ َن اّلِلِم نُوٌر وَِكَتاٌب مُِّبنٌي * يَ ْهِدي بِِه اّلِلمُ َمِن ات مَبَع ِرْضَوانَُه ُسُبَل السماَلِم َوُيُْ : }-تعاىل  –قال هللا 
 [.16 – 15{ ]املائدة:  النُّوِر ِبِِْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإىَل ِصَراٍط مُّْسَتِقيمٍ الظُُّلَماِت ِإىَل 

 
العقل كالسراج، والشرع كالزيت الذي ميده، فإن َل يكن زيت، َل حيصل السراج، وما َل يكن سراج، َل يضئ الزيت؛ قال  -
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َا َكوَْكٌب ُدرِ يٌّ اّلِلمُ نُوُر السمَماَواِت َواأَلْرِض َمَثلُ : }-تعاىل  –هللا   نُورِِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح يف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكَأَنم
نُوٍر يَ ْهِدي اّلِلمُ ِلُنورِِه َمن َيَشاء ُه اَنٌر نُّوٌر َعَلى يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مَُّبارََكٍة زَيْ ُتونٍِة الم َشْرِقيمٍة َوال َغْربِيمٍة َيَكاُد زَيْ تُ َها ُيِضيُء َوَلْو ََلْ َتََْسسْ 

 [.35{ ]النور: َوَيْضِرُب اّلِلمُ اأَلْمثَاَل ِللنماسِ 
 
 . [10]الشرع عقل من خارج، والعقل شرع من داخل، ومها متعاضدان بل متحدان -
 

  :احلقيقة اإلسالمية ال ختشى البحث
إن البحث العلمي املنصف املتجرِ َد عن وصمة اهلوى والتعصب لرأي من اآلراء قبل االطمئنان إىل َحقِ يمِتِه وصوابه، املتسلَح 

النوع من البحث الذي هذا  -آبليات البحث وأدواته العاصمِة له من الزلل يف البحث، واخلطِأ يف التفكري واالستدالل 
 َيْصِفُق جبناَحِي اإلنصاف واملنهجية، ال حمالة يصل يف َناية املطاف إىل أن يصيب جوهر احلقيقة، ويبلغ غاية احلق.

َا َأِعُظُكم بَِواِحَدٍة َأن تَ ُقوُموا ّلِِلِم َمْثََن : }-تعاىل  –وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذين اجلناحني يف قوله  َوفُ َراَدى ُثُم ُقْل ِإَّنم
 [. 46{ ]سبأ: تَ تَ َفكمُروا َما ِبَصاِحِبُكم مِ ن ِجنمٍة ِإْن ُهَو ِإالم َنِذيٌر لمُكم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

 
فالدعوى إىل النظر والتأمل يف حال ذلك النيب، بعيًدا عن تشغيب االجتماع، وقريًبا من التأمل الفردي، أو الثنائي املعتمد 

اختيار أهل النصح واملشورة يف امتحان صدق هذه الدعوى، كل ذلك أبعد عن َحَِيمة اجلاهلية، وتشويش املناوئني حقًدا على 
وحسًدا؛ أولئك الذين اتسم موقفهم من دعوة احلق ابلرفض اجململ؛ بسبب إلف العادة، واألنس مبوروث اآلابء؛ حىت قالوا: 

 َلمما َجاءُهْم َيُصدمُكْم َعمما َكاَن يَ ْعُبُد آاَبؤُُكْم َوَقاُلوا َما َهَذا ِإالم ِإْفٌك مُّْفرَتًى َوَقاَل المِذيَن َكَفُروا ِلْلَحق ِ َما َهَذا ِإالم رَُجٌل ُيرِيُد َأن }
ح القلب، [؛ إن البعد عن هذه اهليئة االجتماعية املشوِ شة املضلِ لة أرجى يف انفتا 43{ ]سبأ: ِإْن َهَذا ِإالم ِسْحٌر مُِّبنيٌ 

 واستقبال الوعي هلذه الدعوى للنظر يف أمرها، وقياس ِصدق صاحبها. 
 

: فإن األمر ابلتفكر فيه إشارة إىل اعتماد املنهج القومي يف التفكري، والنظر السديد يف اعتبار حال هذا املدعي للنبوة وأيًضا
عوَتم، والنظر يف حال ذلك النيب نفسه وصفاته؛ هل حاله ِبال األنبياء قبله ممن بقيت فيهم آاثر رساالَتم، ومقارنة دعوته بد

 قبل دعواه توحي بصدقه، أو بكذبه وافرتائه.
 

واإلسالم َرغمَب يف طلب العلم، وَدَفَع الناس إليه ِبحلاح، وندهبم إىل طْرق أبواب املعرفة بكل طريق معقول مقبول، وشجعهم 
، مهما كانت سبيل البحث فيها شاقة، وطريق الوصول إليها َوِعًرا؛ بل حث [11]على اإلقدام على البحث يف أي موضوع

اسٍة اإلسالم على خوض ِغمار البحث بكل شجاعة وتصميم، ومنع من وضع أي حجاب على العقل ساتٍر، أو َتويٍل بقد
مع منطقية العقل،  -مبادئِه وأصوِله، ُث تفريعاته وفصوله  -عن النظر والتأمل حاجٍب، وما ذاك إال النسجام اإلسالم 

وتوافقية املنطق؛ إن اإلسالم ال ُيشى على عقائده ومبادئه من أي ِبث علمي سليم؛ إنه على يقني من أن البحث العلمي 
ال بد أن يوصل أصحابه إىل النتائج اليت قررها  -يء من اهلوى والتعصب الذميم السليم، والتأمل والنظر السديد الرب 

 .[12](احلقيقة ال ختشى البحثاإلسالم، ودعا إليها، واندى هبا يف عقائده ومبادئه؛ وذلك َوفق القاعدة املشهورة: )
 

 :الرتحيب ابلنقاش املنصف الباحث عن احلقيقة
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ملا كان اإلسالم يساير معطيات العقل، وينسجم مع نتائج املنطق والربهان، كان اإلسالم واسع الصدر لكل نقاش منصف، 
 كل نظر وتفكر.  بريء عن التعصب واهلوى، غايته الوصول إىل احلقيقة، ويتقبل كل جدال ابحلكمة؛ كما يتقبل

 
لذلك حث اإلسالم أتباعه على أن يتحلوا يف جداهلم ابلصرب وسعة الصدر، وعلممهم يف اجلدال اتباع اآلداب احلسنة، 

 واألخالق الرفيعة السامية اليت منها:
َا َأِعُظُكم بَِواِحَدٍة َأن تَ ُقوُموا ّلِِلمِ : }-تعاىل  –: قال البعد عن تشويش املخالفني -  َمْثََن َوفُ َراَدى ُثُم تَ تَ َفكمُروا َما ُقْل ِإَّنم

 [.46{ ]سبأ: ِبَصاِحِبُكم مِ ن ِجنمٍة ِإْن ُهَو ِإالم َنِذيٌر لمُكم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 
ُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو يف َضاَلٍل مُِّبنيٍ : }-تعاىل  –: قال إنصاف اخلصم -  [.24{ ]سبأ: َوِإانم َأْو ِإايم
{ ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة احْلََسَنِة َوَجاِدهْلُم اِبلميِت ِهَي َأْحَسنُ : }-تعاىل  –: قال اجلدال ابليت هي أحسن -

 [.125]النحل: 
: ألن اجلدل إَّنا هو صورة من األمر ابملعروف والنهي عن إىل إظهار احلق والتجرد من رغبة االنتصار وحب الظهور القصد -

املنكر؛ إذ اجملادل من رأيه أن خمالفه على خطأ، فهو عامل على إقناعه مبا يراه صوااًب ومشروًعا يف الدين، وقد كان الشافعي 
رعاية من هللا وحفظ، وما  يقول: "ما انظرت أحًدا قط إال أحببت أن يُوفمق ويسدد ويعان، ويكون عليه -رضي هللا عنه  -

َ هللُا احلقم على لساين أو لسانه"  . [13]انظرت أحًدا إال وَل أابل َبنيم
 

ية؛ إىل الناس كافة، على اختالف مستوايَتم العقلية والثقافية وملا كانت رسالة اإلسالم رسالة خاَتة، وكانت كذلك رسالة عامل
لذلك كله جاء يف القرآن الكرمي من األدلة واملناهج  -، وكان القرآن الكرمي هو حجة هذا الدين الكربى ومعجزته اخلالدة 

كهم، وتنوع قناعاَتم؛ فسلك العقلية ما يقنع الناس مجيًعا على اختالف أصنافهم، وتباين أفهامهم وأفكارهم، وتفاوت مدار 
القرآن الكرمي طرًقا متنوعة لإلفهام، ووسائل شىت لإلقناع؛ وهذا وجه من أوجه اإلعجاز القرآين؛ فإن أساليب القرآن الكرمي 

 : [14]يف االستدالل تناسب الناس كافة؛ وفيما يلي إشارة إىل هذا التنوع يف اجلدال والتفنن يف اإلقناع
 
من الناس من ال يرضيه إال قياس اتم، أو برهان عقلي مقنع، وهؤالء هم الذين غلبت عليهم النزعة العقلية يف التفكري،  -

ا يساير طرائق تفكريهم؛ فاستخدم القرآن يف سبيل وامليل الفلسفي يف التحليل؛ فخاطبهم القرآن مبا فيه مقنع هلم، ومب
 ؛ من مثل: [15]إقناعهم الصور اليت ألفوها يف االستدالل

َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإالم اّلِلمُ َلَفَسَداَت َفُسْبَحاَن اّلِلِم : }-تعاىل  –: يف إثبات الوحدانية، يف قوله [16]استخدام قياس اخلُْلف
ََذ اّلِلمُ ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن ِإَلٍه ِإًذا لمَذَهَب ُكلُّ ِإَلٍه  َما: }-تعاىل  –[، وقوله 22{ ]األنبياء: َربِ  اْلَعْرِش َعمما َيِصُفونَ  اختم

[، ويف إثبات َحقِ يمِة القرآن الكرمي، وأنه من عند 91{ ]املؤمنون: مِبَا َخَلَق َوَلَعاَل بَ ْعُضُهْم َعَلى بَ ْعٍض ُسْبَحاَن اّلِلِم َعمما َيِصُفونَ 
[، 82{ ]النساء: َأَفاَل يَ َتَدب مُروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغرْيِ اّلِلِم َلَوَجُدوْا ِفيِه اْخِتاَلًفا َكِثريًاله: }يف قو  -تعاىل  –هللا 

 فاالستدالل يف هذه اآلايت قائم على إثبات املطلوب ِببطال نقيضه.
 
خالل التجرِبة املعملية، فهؤالء ُياطبهم القرآن الكرمي مبا  ومن الناس من يُ ْعََن ابلعلم التجرييب، وِبث حقائق األشياء من -

َأَوََلْ يَ َر المِذيَن َكَفُروا َأنم يفهمون، ويوجه أفكارهم إىل أتمل السنن اإلهلية يف اخللق، وقراءة كتاب الكون؛ فيقول هلم: }
َن اْلَماء ُكلم َشْيٍء َحيٍ  َأَفاَل يُ ْؤِمُنوَن * َوَجَعْلَنا يف اأْلَْرِض َرَواِسَي َأن ََتِيَد هِبِْم السمَماَواِت َواأْلَْرَض َكانَ َتا رَتْ ًقا فَ َفتَ ْقَنامُهَا َوَجَعْلَنا مِ 

لمِذي َخَلَق اللمْيَل ُمْعِرُضوَن * َوُهَو ا َوَجَعْلَنا ِفيَها ِفَجاًجا ُسُباًل َلَعلمُهْم يَ ْهَتُدوَن * َوَجَعْلَنا السمَماء َسْقًفا حممُْفوظًا َوُهْم َعْن آاَيَِتَا
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[، واهتمام القرآن الكرمي ابلتنبيه إىل أتمل اآلايت 33 – 30{ ]األنبياء: َوالن مَهاَر َوالشمْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ يف فَ َلٍك َيْسَبُحونَ 
 الكونية كثرته ابلغة، وعنايته به فائقة.

 
جتها، وفيه حسنها ومجاهلا، وهؤالء هم الناس، والسواد ومنهم من هو يف تفكريه أقرب إىل الفطرة، فيه سالمتها وسذا -

األعظم، واجلمُّ الغفري، وهذا النوع يناسبه امتزاج احلق ابلتأثري الوجداين، واجلمع بني احلجة أبنصع بيان، وإاثرة العاطفة 
ِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اّلِلِ  ِإنم الم : }-تعاىل  –وشحذ الوجدان؛ فاتبع القرآن الكرمي مع هذا الصنف األسلوب اخلطايب؛ قال 

هَلُْم أَْيٍد يَ ْبِطُشوَن هِبَا َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ يُ ْبِصُروَن ِعَباٌد َأْمثَاُلُكْم َفاْدُعوُهْم فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي * َأهَلُْم َأْرُجٌل مَيُْشوَن هِبَا َأْم 
 [.195 – 194{ ]األعراف: ُعوَن هِبَا ُقِل اْدُعوْا ُشرََكاءُكْم ُثُم ِكيُدوِن َفاَل تُنِظُرونِ هِبَا َأْم هَلُْم آَذاٌن َيْسمَ 

 
اَل َتْسَمُعوَن * تِيُكم ِبِضَياء َأفَ ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل اّلِلمُ َعَلْيُكُم اللمْيَل َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغرْيُ اّلِلِم أيَْ : }-تعاىل  - وقال

تِيُكم بَِلْيٍل َتْسُكُنوَن ِفيِه َأَفاَل تُ ْبِصُروَن * َوِمن ُقْل َأرَأَيْ ُتْم ِإن َجَعَل اّلِلمُ َعَلْيُكُم الن مَهاَر َسْرَمًدا ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة َمْن ِإَلٌه َغرْيُ اّلِلِم أيَْ 
تَ ُغوا ِمن َفْضِلِه َوَلَعلمُكْم َتْشُكُروَن * َويَ ْوَم يُ َناِديِهْم فَ يَ ُقوُل أَْيَن ُشرََكاِئيَ رمَْحَِتِه َجَعَل َلُكُم اللمْيَل َوالن مَهاَر  المِذيَن  لَِتْسُكُنوا ِفيِه َوِلتَ ب ْ

 [.74 – 71{ ]القصص: ُكنُتْم تَ ْزُعُمونَ 
 

 جمال البحث العقلي يف اإلسالم ال يقف عند حدٍ :
ث، مسح اإلسالم مبناقشة مسائل العقيدة دون قيد أو شرط، وال أية حساسية يف طرح ألن احلقيقة اإلسالمية ال ختشى البح

أي موضوع حتت جمهر للبحث، سواء أكان هذا املوضوع متعلًقا بذات اخلالق من إثبات وحدانيته، أو أمسائه احلسَن وصفاته 
مع املشركني ابلتسامح والتنزل إىل  الُعلى؛ بل خاضت نصوص الكتاب والسنة يف ذلك؛ فإن القرآن الكرمي اتصف جداله

أقصى درجة؛ فرتاه يف معرض نقاشه لقضية الوحدانية وإثبات اخلالق، يتنزمل مع املنكرين إىل أقصى درجات التَ نَ زُّل؛ حىت 
ُكْم َلَعَلى ُهًدى َأْو يف َضاَلٍل ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مِ َن السمَماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اّلِلمُ َوِإانم َأْو فرض تكافؤ اخلصمني يف احلجة؛ } ِإايم

[، وما كان هذا املسلك القرآين إال ليقرر يف األذهان مبدأ نفي احلرج واحلساسية عن مناقشة أية قضية 24{ ]سبأ: مُِّبنيٍ 
 مهما كان احلكم فيها مركوزًا يف الفطرة، وراسًخا يف البدائه.

 
لى الوحدانية بفرض كون كلٍ  من الكوكب أو القمر أو الشمس رابا إال تَ نَ زُّاًل ع -عليه السالم  -وما كان استدالل إبراهيم 

وََكَذِلَك ُنِري ِإبْ َراِهيَم َمَلُكوَت السمَماَواِت َواأَلْرِض : }-تعاىل  - منه، وفرًضا ملذهب اخلصم الواضح البطالن ُث مناقشته، قال
اَبِزًغا َعَلْيِه اللمْيُل رََأى َكوَْكًبا َقاَل َهَذا َريبِ  فَ َلمما َأَفَل َقاَل ال ُأِحبُّ اآلِفِلنَي * فَ َلمما رََأى اْلَقَمَر َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننَي * فَ َلمما َجنم 

ْ يَ ْهِدين َريبِ  ألُكوَننم ِمَن اْلَقْوِم الضمالِ نَي * فَ َلمما رَ  َأى الشمْمَس اَبِزَغًة َقاَل َهَذا َريبِ  َهَذا َأْكرَبُ َقاَل َهَذا َريبِ  فَ َلمما َأَفَل َقاَل لَِئن َلم
ِت َواأَلْرَض َحِنيًفا َوَما َأانَْ ِمَن فَ َلمما َأفَ َلْت َقاَل اَي قَ ْوِم ِإين ِ َبِريٌء ممِ ما ُتْشرُِكوَن * ِإين ِ َوجمْهُت َوْجِهَي ِللمِذي َفَطَر السمَماَوا

كان مبنياا على فرض مذهب   -عليه السالم  -[، إن هذا االستدالل من إبراهيم 79 – 75{ ]األنعام: اْلُمْشرِِكنيَ 
اخلصم، ُث اختباره ونقضه، وقد حكى القرآن هذا االستدالل دون تعقيب أو استدراك؛ بل حكاه ليُ ْقَتَدى به، وقد أثَن هللا 

َناَها ِإبْ َراِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَفُع َدرََجاٍت ممن نمَشاُء ِإنم َوتِْلَك ُحجمتُ َنا آعلى هذا االستدالل، فقال معقًبا عليه: } -عز وجل  - تَ ي ْ
 [.83{ ]األنعام: رَبمَك َحِكيٌم َعِليمٌ 

 
: أن اإلسالم ال جيد حرًجا أو حساسية يف خوض العقل يف مناقشة قضيٍة ما نقاًشا علمياا مْسَتداا قوميًا، مهما بلغت واخلالصة
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وح، أو كانت من مقتضيات الفطرة اإلنسانية، ومهما وجد املسلم من نفسه حترًجا من فتح ابب النقاش هذه القضية من الوض
 فيها.

 
ُتُه ُُتَاَهَها  :تكرمي اإلنسان آبالت التعلُّم ومسؤولي م

ألشياء أعظم ما امنت هللا به على اإلنسان أْن منحه آالت التعلم، وأدوات اإلدراك والتعرف على حقائق األمور، وصفات ا
من البحث والنظر للكشف عن أسرار هذا الكون، الدالة على عظمة  -مبا أوتوا من ِمَنٍح وهبات  -وخصائصها؛ ليتمكنوا 

 خالقه. 
 

وآالت اإلدراك اليت ُمِنَحَها اإلنسان هي األساس الفارق بينه وبني غريه من املخلوقات؛ فإنك إذا أردت أن تُ َعرِ َف اإلنسان 
ه َل ُتد فارًقا أوضح من صفة التعقل والتفكر، ولذلك عرفوا اإلنسان أبنه: "حيوان عاقل"، فلو قيل بدل مبا مييزه عن غري 

 .[17]العاقل األبيض، أو الطويل َل يكن جوااًب ملن استفسر عن اإلنسان
 

يف القرآن الكرمي على عباده بنعمة العقل يف غري ما موضع، منبِ ًها إايهم على ضرورة شكر هذه  -عز وجل  -وقد امنت هللا 
النعمة بوضعها يف حملها، وإعماهلا يف جماهلا، فإن ِمن أهم مظاهر شكر النعمة أن توضع يف حملها الالئق هبا، والذي ألجله 

ا، وسياقات القرآن الكرمي املنبهة على هذه املنحة الرابنية مرتبطة دائًما ابإلشارة إىل حسن توظيف هذه منح هللا اإلنسان إايه
املَلكات، وذمِ  َمن عطل هذه املََلكات؛ فلم يستخدمها، أو َل حُيِسن استخدامها؛ فاستخدمها يف غري موضعها، أو قصرها يف 

املباشر دون الربط بني معطياَتا والبناء عليها يف البحث عن احلقيقة الكربى؛ حدود الظواهر الكونية، املرتبطة بنفعه الذايت 
ًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلسمْمَع َواألَْبَصاَر : }-تعاىل  –حقيقة الوجود كله؛ يقول  َواّلِل ُ َأْخَرَجُكم مِ ن ُبطُوِن ُأممَهاِتُكْم اَل تَ ْعَلُموَن َشي ْ

{ ٍت لِ َقْوٍم يُ ْؤِمُنونَ وَن * َأََلْ يَ َرْوْا ِإىَل الطمرْيِ ُمَسخمَراٍت يف َجوِ  السمَماء َما مُيِْسُكُهنم ِإالم اّلِل ُ ِإنم يف َذِلَك آَلايَ َواأَلْفِئَدَة َلَعلمُكْم َتْشُكرُ 
َعثُ ُهُم اّلِل ُ ُثُم إِ [، }79 – 78]النحل:  َا َيْسَتِجيُب المِذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يَ ب ْ ُقْل َأرَأَيْ ُتْم [، }36{ ]األنعام: َلْيِه يُ ْرَجُعونَ ِإَّنم

{ ْيَف ُنَصرِ ُف اآلاَيِت ُثُم ُهْم َيْصِدُفونَ ِإْن َأَخَذ اّلِلمُ مَسَْعُكْم َوأَْبَصارَُكْم َوَخَتَم َعَلى قُ ُلوِبُكم ممْن ِإَلٌه َغرْيُ اّلِلِ  أيَْتِيُكم بِِه انُظْر كَ 
َناُهم ِبُذُنوهِبِْم َوَنْطَبُع َعَلى قُ ُلوهِبِمْ َأَوََلْ يَ هْ [، }46]األنعام:   فَ ُهْم اَل ِد ِللمِذيَن َيرِثُوَن اأَلْرَض ِمن بَ ْعِد َأْهِلَها َأن لمْو َنَشاء َأَصب ْ
َقُهوَن هِبَا َوهَلُْم َأْعنُيٌ الم يُ ْبِصُروَن هِبَا َوَلَقْد َذرَْأاَن جِلََهنمَم َكِثريًا مِ َن اجلِْنِ  َواإِلنِس هَلُْم قُ ُلوٌب الم يَ فْ [، }100{ ]األعراف: َيْسَمُعونَ 

 [.179{ ]األعراف: َوهَلُْم آَذاٌن الم َيْسَمُعوَن هِبَا ُأْولَِئَك َكاألَنْ َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ ُأْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلونَ 
                              

، 4/18، "القاموس احمليط": 1002، "املفردات يف غريب القرآن": 648-647انظر: "أساس البالغة":  [1]
  "مقاييس اللغة"، مجيعها مادة: )ع ق ل(.

  : أخرجه البخاري يف كتاب العلم، ابب : مىت يصح مساع الصغري.حديث صحيح [2]
  ب. 98انظر: "الغنية يف الكالم": ل:  [3]
، "الغنية 240وأيب إسحاق اإلسفراييِن؛ وانظر: "احلدود" البن سينا:  هذا التعريف حمكي عن أيب العباس القالنسي، [4]

  .1/411:  أ، "تفسري القرطيب"3يف الكالم": ل: 
  .1/122"الربهان يف أصول الفقه":  [5]
، "نظرية املعرفة" 474-1/467، "جدل العقل والنقل" للكتاين: 248ر هذه الفكرة يف: "بغية املراتد": انظ [6]

  .1/73، "مبادئ الفلسفة اإلسالمية": 64، "اإلسالم والنظر العقلي": 604لراجح الكردي: 
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، وقيد آايت األحكام ابلصريح منها؛ ألن العلماء حيصون آايت األحكام 1/2"تفسري اجلواهر" لطنطاوي جوهري:  [7]
  .1/473: "مفاتيح الغيب":  ابملئني؛ فذكروا أَنا يف حدود مخسمائة آية. انظر

  .5/260انظر: "امليزان يف تفسري القرآن" للسيد الطباطبائي:  [8]
  .124-123لسفة" لعبدالعزيز الثعاليب: انظر: "حماضرات يف التفكري اإلسالمي والف [9]
، وهي بنصها يف 141-140هذه األمثال ذكرها الراغب األصفهاين يف "تفصيل النشأتني وحتصيل السعادتني":  [10]

  دون تنبيه على مصدرها. 57للغزاِل:  "معارج القدس"
ال يكاد ُيستثَن من ذلك شيء، ال من جانب الوضوح وال من جانب الغموض؛ فمن جانب الوضوح: ترى قضية  [11]

ع فاطر، وإن ارتكزت يف الِفَطر، وترسخت يف بدائه العقول؛ مع ذلك ترى الكتاب والسنة قد أتيا ببياَنا وجود إله خالق مبد 
بيااًن عقلياا ابهًرا، وإقناًعا منطقياا وافًيا شافًيا، ومن جانب الغموض ِبث اإلسالم يف قضااي من مثل األمساء احلسَن والصفات 

  ح وأطوارها، والقلوب وأحواهلا.الُعلى، وِبث يف النفس وأغوارها، والرو 
  .89انظر: "العقيدة اإلسالمية وأسسها":  [12]
  .2/50، "الفقيه واملتفقه": 9/118"حلية األولياء":  [13]
  بوية يف مسالك النظر العقلي يف إثبات العقيدة.سيأيت مزيد بيان وِبث يف تنوع طرائق القرآن الكرمي والسنة الن [14]
ما تراه قد يقول العالممة الشيخ حممد أبو زهرة: "يف احلق أن أسلوب القرآن أمسى من اخلطابة، وأمسى من املنطق، فبين [15]

اعتمد يف مسالكه على األمر احملسوس، أو األمور البديهية اليت ال مياري فيها عاقل، وال يشك فيها إنسان، تراه قد حتلل من 
بعض قيود املنطق اليت تتعلق ابألقيسة وأَّناطها، والقضااي وأشكاهلا، من غري أن ُيل ذلك بدقة التصوير، وإحكام التحقيق، 

عليه من مقدمات ونتائج يف أحكام العقل ومثرات املنطق؛ وهلذا حنن ال نعد أسلوب القرآن الكرمي وصدق كل ما اشتمل 
، وانظر هذه الفكرة يف: "الربهان" للزركشي: 64-63منطًقا، وإن كان فيه صدقه وحتقيقه". انظر: "اتريخ اجلدل": 

، "منهج اجلدل 284-283ون: ، "القرآن العظيم" للصادق عرج1/456، "معرتك األقران" للسيوطي: 2/24
  .289-1/283واملناظرة يف تقرير مسائل العقيدة": 

فع أحد النقيضني يستلزم ثبوت : هو القياس القائم على إثبات املطلوب ِببطال نقيضه، ضرورة أن ر قياس اخلُْلف [16]
، 297، "الرد على املنطقيني": 1/453اآلخر؛ استناًدا على نفي الواسطة بني النقيضني. انظر: "اإلشارات والتنبيهات": 

  .126، "معجم مقاليد العلوم" للسيوطي: 3/78، 2/63، "دستور العلماء": 715"الكليات": 
  .32انظر: "املقصد األسَن" للغزاِل:  [17]
:  
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