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ABSTRACT 
Sources of knowledge are the means used to understand the existences around us, 

or upon the world and universe that Allah Almighty create to observe, reflect, and 

mental sight. These sources are: Revelation, text, mind, and sense. 
Allah Almighty made these universe two parts: Unseen world, and seen world. 

Since the nature of both are different, then the way to know each one agrees with the 

nature of knowledge subject which’s: The unseen and seen world, and each one has its 

own field, but the revelation is the ruler in both, and gives decisive rules. Even the 

experimental scientific method and reliance on the sense has its place in the Islamic 

thought. 

This research contain: Introduction, three subjects, and conclusion, and discuss the 

sources of knowledge, ways of knowledge, characteristic of sources of knowledge, and 

its value, limits of knowledge, and experimental methods. 
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  ١٣ 
 مقدمة
 المذن  م  ث ر،  االنُّما الظُّلومت    اجعمل   ض  ااألر السمواا    ق َ   خل الذي هلل د  الحم

 اار  كف

لما نم  بهممبمر  َ  البشمرن  وعّلمم وحومد   ننمتنم  علم  م سمُ  اال صمُ    اال .د 

 آله   اعل  الخنر،

 :وبعد  ،  أجوعي اصحبه  

ته قض  -اتعتل  تبترك - هللا    فإ  األرض، هذه في خلنف     اإلنست نجعل أ  حكو 

 ابتلعبتد  تعتل  هللا احندبت اإلنستني الاجاد غتن  نحقق الذي ي  الربت  بتلتكلنف لنقام
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 :تعتل  هللا قتل .بهدنه اااللتزام ااحنه تعتل  هللا لونهج بتالنقنتد تتوثل التي االطتع 

 مان فيهاا عا     أتا  قاالوا .ة ْ   خليا  األرض فا  جاعا    إّنا  للمالئكاة   با ر قاا  ذ ْ   وإ﴿

 فيها د يفس

 أع  إّن  قا  .ل  س  ونقد    بحمد   بحنس ونحن ء  الدما       يسو ).

 ١ ) ﴾ن  تعلمو ال ما م 

  بع  ل     إالَ  س  واإلن ن  ال  ت ْ   ق ْ   خ   ْ   ما  و  ﴿ :تعتل  هللا اقتل ).

  ْ  ٢ ) ﴾دون 

ْ   كم ْ   شأ   ْ   أن   و  ه  ﴿ :-اتعتل  سبحتنه – اقتل ) ن   ر  مت عواس ض  األ ر م 

 ٣ ) ﴾ها  ي      كم ْ  

تهت   َ   فالخُ هذه اتأخذ  تحدد التي الشرائ  افي التعبدن  الشعتئر في   َ   الااقعي صار 
 صناف كل في تتوثل كوت ،(٤ ) تصرفتتهم استئر اأفعتلهم أقاالهم في للوكلَّفن  األحكتم
 اإنشتء األرض لعوتر  دعًا  اإلسُم كت  ابذلك األرض، في الوتدي اإلبداع

 و  تخفف التي ااألخُق الصتلح االعول االعلم اإلنوت  عل  تقام التي الحضتر 
 .البشرن  النفس في العلنت اإلنستنن  القنم نزاحم الذي الوتدي الجواح

 التي الحضترا  ستئر ع  فتونز  اإلسُون ، للحضتر  اوت   الوق تلك اجتوع  اقد

   َ   يالبشر قطع  أ  بعد أهلهت، بهت نفتخر التي نت الود  ستئر ع  اتونز  اإلنست ، صنعهت

 .إلنه اصل  وت إل  اصل  حت  االزو ، الجهد و  عدند  اوراحل طانل  طت ًَ  أشاا
َ   ننمتنم  علم  احنًمت أ نزلم  التمي األال  الكلو  كتن  الختتو ، الرستل  ففي  عىيل  هللا صلى  وحومد 

 وسىم

  ااإلن س ق ْ   خ   ْ   ق، ْ   خ   ْ   اّلذ ي    بر  م  با س اقرأ  ﴿ :((اقرأ)) كلو  هي

    بر  و  رأ    ق ْ   ا ع لٍق،  ن  م   ن

، ْ   ب ا  م  ع َ   اّلذ ي م،  األك ر ).   ع    ي لم ما  ن  ااإلن س ّعلم   ق لم 

 ٥ ) ﴾م

 عىيل  هللا صلى  ي  النم  أحتدنمث وعهمت اتماارد  ال، ًَ  نمزا الكرنوم  القرآننم  اآلنمت  تتتبعم  ثم

 اهي ،وسىم
 اسلاًكت، اعبتد ، عقنًد ، :علنه نسنرا  الذي الونهج عتلمو للوسلون  ترسم كلُّهت
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 الونهج لنشاء الونتخ تهنئ  في البتلغ ره  أث كلّ ه لذلك فكت  ااستدالل؛ نظر   اأصال  

 ااألخبتر، نت للورا بتلنسب  االنقل، الراان  في االدق  ب التث عل  نقام الذي ي  العلم

 االنظر االبرهت  التجرب  اعل  العقلنت ، في الصحنح الااضح االدلنل الحج  اعل 

 .نت الحس في

 اإلسُم، دعا  نااحي جون  في االنظر، االفكر العلم دن  اإلسُم كت  ابذلك
 للبحث وتًد  :الفسنح االعت لم العجن  الكا  هذا او  الفرند، اإلنست  هذا و  جعل اقد

 جح  التأر و  لنونعهت الاحي نضبطهت علون  أسس عل  ذلك اأقتم ،(٦ )االتأول

 نتنتسق ابذلك األعو ، االتقلند االخراف  اهم  ال ابن  بننهت انبتعد ااالضطرا ،

 هللا خلقه الذي اإلنست  لهذا تعتل  هللا ونحه الذي العقل اوجتل   الاحي وجتل   انتااز 
 فطار ﴿ :تعمتل  هللا قتل .الفطر       د ي ه  نْفس    دي  ال جعل كوت الفطر ، عل 

 ر  فط الت  للا   ة ْ  

 ن  ولا  م،  يالاق ن  دي  ا  ذلا  .للا خل اق   ْ       تبادي    ال عليهاا س  النَاا ).

ث  ْ  ٧ ) ﴾ن  مويعل ال النَاس   ر  أ  

 :الموضوع أهمية

 قد اإلسُم    أ و  اإلسُوي الفكر في العلون  الونظاو  في البحث أهون  اتأتي
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 القرآ  نصاص في هذا نجد عتلن ، درجت  العلوتء ارف  بترز ، وكتن  العلم أحلَّ 
 بتلجهد وتوثل  النصاص لتلك العولن  الترجو  في ثم النبان ، السن  افي الكرنم
 العلوتء انتهجه الذي الصترم العلوي الونهج افي التترنخ، عبر اإلسُوي داعااإلب

 الطرنق اأضتؤاا العلم وشعل حولاا حنث اصنافهت، أنااعهت بكل بحاثهم في اسلكاه

 انرتقا  الفضنل ، إل  اندعا  الخنر، نرتتدا  اقتًد ، لهت هداً   فكتناا للبشرن ،

ار   ماةٍ   أ   ر  خا  ْ   ﴿ كمتناا هممألن الكومتل، ودارج إل  بتإلنستنن  لنَااس   جات    أ خ   هاذه .﴾ل 

 من ناحية
 .األهمية نواح 
ي :ثانية ناحية ومن  تلتقي اوجتالته اونتهجه انظرنتته العلم أ  األهون  هذه نزّك 

 اعندئذ علنه، اإلنست  تعتل  هللا فطر الذي اإلنوت  ننتبن  في    نص رافًدا لتكا  كلهت

 نجعل ااإلنوت  ،(٨ ) ((اإلنوت  إل  ندعا العلم)) ف انتنتغوت ، ااإلنوت  العلم نتنتسق
 صرنح و  الونقال صحنح)) نتفق ابذلك صدقه، عل  اشتهًدا له قتعد  العلم و 

 العلم و  د  القااع م اإلسُ نرف  ثم ،(٩ ) االنقل العقل بن  تعترض فُ ،((الوعقال

 الوحجا  الوجتل ابن  عوله وجتل بن  تصل الف الحداد له انض  العلوي، االونهج
 .اآلخر عل  أحدهوت نطغ  فُ عنه،
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 بأكثر ترتبط البحث هذا إلنهت ناوئ التي الوبتحث موعظ فإ  ؛ثالثة ناحية ومن
 .الرئنس  العلوي الفكر وجتال  و  وجتل و 

 :العلم  الفكر مجاالت

 العلم تدرس التي الفكرن  الجهاد جون  تشول العلوي الفكر اوجتال 
 ااإلنست  العلم بن  التأثنر لقا  الوركب  الصار  ظل في العلوي االونهج

 اتشول .ونهت نتحرر أا عنهت ننسلخ أ  للعلم نوك  ال ال وجت اهي االوجتو ،
 ١١ ):وتنلي الوجتال  تلك )

وتد الاجاد طبنع  كشف في البحث اتعني :العلم أنطولوجيا َُّ  القضتنت في ي  ال

 .العلون  االقاانن  الوفتهنم أا التصارا  عل  الوترتب  (الغنبن ) الونتتفنزنقن 

تعني :المعرفة نظرية أو العلم إبستمولوجيا  الوعرف  ن إوكت  في ث َ   البح ا 

 .اطبنعتهت اوصتدرهت
ث  يم  الق   ف  للبحث يعرض ما وتعن  :العلم أكسيولوجيا  ارتباطها ومدى العليا والم 

 فعاليات م  أه من واحد ة يةالعلم المعرفة باعتبار العلم ، التفكير وخصائص بالعلم

قاها  وأ   اإلنسان  النشاط  .ر 

 تتعلَق الت  يةوالعق  يةالنفس العمليات ف  البحث مجا  وتعن  :العلم كولوجيةسي

 لح  الموجهة والخيالية اإلبداعية القدرات من بها يقترن وما العلم  بالكش 
 .العلمية المشكالت

 لتطور االجتماع  التفسير مجا  ف  بالبحث وتعنى :العلم سوسيولوجية
 ونمطه العلم  التنظير أسلوب إلى باإلشارة لها، لمجتمعا تقب  ومدى العلمية النظريات

 والقيم الثقافية المعايير دور يأت  وهنا .ما مجتمع ف  السائدة الصبغة يعكس الذي
 .العقلية االتجاهات تحديد على التأثير ف  والعقدية السلوكية

 لعلما مراح  عبر وتقويمها، العلم حركة بوص  ع نى  ي الذي وهو :العلم تاريخ

ه  تق عوام  على للوقو  المتعاقبة، ه، أو وازدهاره دم   .عدة جوانب من تعثُّر 

 :البحث خطة
 .وخاتمة مباحث ثالثة ف  المقدمة هذه بعد البحث هذا وينتظم
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 .العلم وطرق المعرفة مصادر :األو  المبحث
 .وقيمتها المعرفة مصادر خصائص :الثان  المبحث
 .التجريب  والمنه  العلم حدود :الثالث المبحث
 .والتوصيات النتائ  أهم وفيها :الخاتمة

 اينير وأن طريق، ألقوم ينايهد أن :العظمى وصفاته الحسنى بأسمائه تعالى للا وأسأ 

قا الحق قنا ح  قناا ال ْ   بااط الباطا  ينااير وأن اّتباعه، ويرز  قناا وأن باه،اجتناا ويرز   ْ  يوّ  

 لصالح

ا كلَه عملنا يجع    ن  وأ والعم ، القو   .العالمين رب هلل والحمد .عنده ال ْ   متقب صواب ا خالص 

 العلم وطرق المعرفة مصادر :األو  المبحث
 :وبيان تمهيد
 حولنا، من الموجودات على للتعر  نستخدمها الت  الوسائ  ه  ( ٣٣ ) المعرفة مصادر

 .العقل  والنظر بروالتد للتأم  موضوع ا تعالى للا جعله الذي والكون العالم على أو

 .الَشهادة وعا لم الغيب عا لم :هما اثنين قسمين الكون هذا تعالى للا جع  وقد

 ( عن الش ء استتار هو العربية اللغة ف  الغيب معنى أص  :يب    غ ْ   ا  م عا     (٣

 وال الحواس تحت يقع ال ما أو الحواس، عن يغيب ما ك  ف  اس تعم  ثم .العيون

 .ابتداء منهما بواحدٍ  ر   يد ال بحيث العقو ، بدائه تقتضيه

 وال حواسنا، عن غابت الت  الموجودات ك  هو :((الغيب عال م)) ب والمراد
 .عليه تد  الت  وباآلثار الصادق بالخبر معرفته إلى ونتوص  ة، ْ   بداه العقو  تقتضيه

 ٣٣ ) المرئيات غير مجا  ف  يقع فهو ).

 ( حضور على يد  العربية اللغة ف  الشهادة معنى أص  :دة    الَشها م عا    (٣

 الظاهرة الحواس بإحدى اإلدرا  ه  هدة  والمشا .الحاضر هو والشاهد .وإعالم وعلم

 .الحواس بإحدى عليها نحكم الت  األمور أي سات،  المح :ه  هدات  والمشا .الباطنة أو

 ندركه أن نستطيع هد،  مشا حاضر هو ما ك  هو :((الشهادة عا لم)) ب والمراد

 استدال  على يتوق  ال ضروري   علم إدراكه عند به والعلم .بها عليه ونحكم بحواسنا
 ٣١ ) عقل  نظر أو ).
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 لمعرفة الطرق فإن الشهادة عالم طبيعة عن تختل  الغيب عالم طبيعة ن  أ وبما

 .والشهادة الغيب عالم هو الذي المعرفة وعموض طبيعة مع تتفق منهما ك 
 من ك    معرفة   وسيلة   على نتعر  ثم بعامة، المعرفة مصادر إلى يل  فيما ونشير

 .وضوابطها المعرفة هذه وحدود   ومصدرها، والشهادة الغيب م   عا 

 :المعرفة ومصادر العلم طرق
 من عليها ويحكم ت،الموجودا على اإلنسان بها يتعر  الت  األسباب أو والطرق
ا ويعلمها خاللها،  .داخلها من أو اإلنسان، نفس خارج من تكون أن إما :ظني ا أو يقيني ا علم 

 فإن النفس داخ  من كانت وإن الصادق؛ الخبر فه  :النفس خارج من كانت فإن
 واالعتبار والنظر فالعق  وإال الحواس، فه  :المدر  غير آلة بواسطة بها العلم كان
 ٣٣ ) وضوابطه حدودهب ).

 الحس أحدها :ثالث العلم طرق)) :للا رحمه ( ٣٣ ) تيمية ابن اإلسالم شيخ يقو 
 االعتبار :والثان  .بأعيانها الموجودة األشياء به تعلم الذي وهو والظاهر، الباطن

 ٣٣ ) ((الخبر :والثالث .والقياس بالنظر ).

 :والظاهر الباطن س  الح :(األو  الطريق)

 وه  بالحواس، يكون إنما س  والح .بأعيانها الموجودة األمور به تعلم الذي وهو

 البصر وحاسة للمسموعات، بالنسبة السمع كحاسة الحاسة، القوة بمعنى حاسة، جمع
تدر  الذي  وغير والقبح، والحسن والحركات والمقادير واألشكا  واأللوان األضواء به ْ 
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 حاسة وكذل  .الحاسة تل  العبد استعما  عند النفس ف  كه ْ   إدرا تعالى للا يخلق مما ذل 

تدر  الذي م الش  ...التَماس عند ذل  ونحو واليبوسة والرطوبة والبرودة الحرارة به ْ 

 ما على بها ويحكم سات،  المح على اإلنسان يَطلع الحواس هذه من حاسة وبك 

 تعالى للا أن يعن  .خرىاأل بالحاسة يدر  ما بها يدر  فال الحاسة؛ تل  له وضعت

 والذوق لألصوات، كالسمع مخصوصة أشياء إلدرا  الحواس تل  من ال ْ     خلق قد

 إدراكه يكون ما الحواس هذه من بواحدة يدر  وال ...للروائح م والش للمطعومات،

ا  .األخرى بالحاسة خاص 
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 هذا على ر   للتع الحواس هذه الستخدام ن  اإلنسا -وتعالى سبحانه- للا   دعا وقد

 اإلنسان فإن .واآلفاق النفس ف  مخلوقاته عجائب ف  والنظر فيه م   والتأ الكون

لكات الحواس هذه عن مسؤو   عون ا لتكون إياها ووهبه بها، تعالى للا وده  ز الت  والم 

 اإلله ، المنه  وفق األرض عمارة وه  الحياة، هذه ف  الكبرى وظيفته أداء على له
 .وظيفتها عن الحواس أو المواهب هذه يعّط   أن له يجوز وال

ْ    ر  ص  با   و ع  سام  ا  ن  ﴿إ   :وتعاالى سابحانه للا قا  ا وا    فاؤ 

لئ   ك ُّ  ْ   د   ه  ن  ع ن  ك ا    أ و 

 ١٣ اآلية من :اإلسراء) ال﴾ ْ   سؤ و  م  )

لاى ن  اإلنساا ظر   ْ   ين  ف    ﴿   ْ ،  ط ْ   إ  اه    ء  اال ام ب ناا  بص  أ نَاا عام 

ثم ب ا،ص  ق ا، شّ  ْ   ض  األ  ر ق نا ْ   ق ش   ْ   ْ 

نب ا  ب اح  ها  ف   ت نا ْ   بن ْ   فأ   ْ    ْ ن  ي تون ا ز  و  ب اوق ض وع   و 

لب ا، ْ   ق ْ   ائ  دحو ال، ْ   خ ْ   تاع ا  ب ا،وأ    ة ْ   ه  ف ا   و غ   م 

 ١٣ ٣٣ :عبس) م﴾    ْ   عام    ن ْ   وأل     م    ْ   ْ   ).

ت وال  ﴿ ) ناوا ْ   ْ   ال م  ه  و  ع ناا  سام    قاا لوا ْ   ن  كالَاذ ي ْ   كو 

 ٣٣ :األنفا ) ن﴾  عو  مسي

 ال م    ْ   هاات    م  أ   طاون   ْ   ب ن  م   كام ْ   ج  ر  أ خ   ه  ال َ و  ﴿

  وا أل    ع  سم  ا  م    ْ       ع     ج  و  يئ ا ش ْ   ن  مو     ت ع

 ر  صا  ب

 ٣٧ :النح ) ن﴾  رو    ْ   ت ش   كم ْ   ع َ   ْ   ة ْ   د  األ  ف ئ  و )

 ع  سام  ا  م    ْ       عا     ج  و  كام ْ   شأ   ْ   أ ن   الَذ ي و  ه  ﴿ ق   

 ن﴾  رو    ْ   ت ش   ما  ال ْ   ق ل   ة ْ   د  األ  ف ئ  و ر  صا  ب  وا أل   

 .إلخ ..( ٣١ :المل )

 الحواس هذه فوهبهم عليهم تعالى للا ن  امت الذين أولئ  خسارة أعظم وما

 :لتحقيقها الحواس هذه منحت الت  الغاية يحققوا ولم منها، يفيدوا لم ولكنهم والقدرات

لئ   ﴿ )   هام  م  ص  فأ   ْ   ه  ال َ  م  ه  ع ن  ْ   ن  الَذ ي    أ و 

 ٣١ :محمد) م﴾  ه  ر  صا  ب  أ   مى  ع  وأ  

 لحواسهم ق ْ   التعل  أو ء  اإللغا ذل  -الحذر د أش – المؤمنون يحذر أن ينبغ  ولذل 

ت وال  ﴿ :تعالى للا قا  وعملها، نوا ْ   ْ    و  ع نا  سم    قا لوا ْ   ن  كالَذ ي ْ   كو 

 ر  ش   ن  إ   ن  عو  مسي ال م  ه

ان   ب  ادو  ا  ).  ال ن  الَاذ ي م  با   ا    م ص  ا  للا د  ع 

لوعي  ْ  ٣٣ و ٣٣ :ألنفا ) ن﴾  ق 

 خاللها، من العق  ينظر الت  ذالمناف ه  -معينة شروط ضمن-بأنواعها فالحواس
 .األشياء على والحكم للتصور طريقه فه 
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ا تعط  ال األشياء على حكمها ف  الحواس هذه أن إال  يأتيه ال قاطع ا مطلق ا حكم 
ا تحيط أن تستطيع وال خلفه، من وال يديه بين من الباط   بحقائقها أو األشياء بك  علم 
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  ١٧ 
 ه  ب  كلها، األشياء على للحكم كافية غير -بمفردها-وسيلة ه  وإنما هها،  وك ن

 قد ووسيلة نافذة وه  الشهادة، عالم ف  األشياء وخصائص مظاهر حدود ف  محدودة

 ي  الحس فاإلدرا  المدى؛ قصيرة القدرة، محدودة الحواس فإن والخداع، الخطأ يكتنفها

 حا  من نفسه الشخص عند يختل  إنه ب  فحسب، آلخر شخص من يختل  ال ال ْ   مث
 .الحواس باق  وأخطاء السمع أخطاء من شيوع ا أق َ  ليست البصر وأخطاء .حا  إلى
 شاهدت)) :يقو  الحقيقة عن البحث ف  العلم  المنه  عن كتب من ضبع جع  مما

 الذي ف  الثقة تمام البتة نثق أالَ  الحزم ومن تخدعنا الحواس هذه أن األحايين بعض
 ٣٣ ) ((واحدة مرة يخدعنا ).

ا وحدها س  الحوا وغيرهم الغربيين من ديون  الما جع  لما ولهذا  للمعرفة مصدر 

 ف  ويعيشونه عندهم، نشاهده الذي واالضطراب التخبط كان يرةاألخ العصور ف 
 .عليها وإشرافهم الهاوية من اقترابهم ثم حياتهم، واقع
 :جانبين من إليه أشرنا الذي الخل  هذا ووقع
 قاصر وهو التجريب ، العلم  بالمنه  يسمى فيما فقط الحواس على االعتماد .٣

ا له أن كما للمعرفة، الوحيد المصدر هو ليس ألنه  يأت  فيما إليها سنشير معينة، حدود 
 .-تعالى للا شاء إن-

 األشياء عن متكاملة واضحة يةج  فكرة إعطاء عن نفسها الحواس قصور .٣

 .واإلنسان والحياة الكون وعن كلّ ها
نسق ط أن هذا يعن  وال  ذل  ف  فإن والمعرفة؛ العلم مصادر من الحواس قيمة ْ 

 لها المناسب مكانها ف  نضعها أن ينبغ  وإنما والواقع، ديهةوالب للعق  مكابرة
ا عليها نعتمد أن وال نهملها أن دون وضوابطها بحدودها نسق كلي ا اعتماد   عداها ما ط ْ   و 

ندخ   أو  .مجاله ف  شأنه من ونقلّ   عليه ضيم  ا  ْ 

 ٣٧ ) والقياس بالنظر واالعتبار العق  وهو :(الثان  الطريق) ).

 والقياس العق  يفيده ين امع الحس أفاده فما بالحس، العلم بعد به العلم يحص  وإنما

 .مطلق ا ي اك 

ا الخاص يجع  ولكنه ين،مع ش ءٍ  علم بنفسه يفيد ال فهو  ن  فإ مطلق ا؛ ينوالمع عام 

ت إنما الكليات ). تعلم إنما يناتالمع أن كما بالعق  علم  ْ   ٣١ ) باإلحساس ْ 
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 :اإلسالم ف  العق  قيمة

ا اإلسالم وه  ين ا تنويه   وبوسائ  به ويحف  وقيمته، مكانته من يعل و بالعق ، كبير 

ا ونجد - مة  بعا - اإلدرا   زلت  تن الت  الكريمة القرآنية اآليات ف  ذل  على شاهد 

 كلمة مشتقات أن هذا عن وينبئ  .بشأنه « العق  » الكريم القرآن ف  تكررت وحدها
 .مرة سبعين حوال 

 بروالتد والتفكر النظر على وتحث العقلية بالعمليات تتص  الت  اآليات وأما

 التشريع، وأحكام ريخ،التا حوادث وف  واآلفاق، األنفس ف  للا آيات ف  والتبصر

ا ح الكثرة من بلغت فقد ...األلباب أل ول  بالخطاب وتتوجه  بين ميزة اإلسالم أعطى د 

 .والشرائع المذاهب ك 
 وتبين العلم على تحث الت  ،وسلم عليه هللا صلى النب ، أحاديث ف  ذل  على الشواهد تلمسنا فإذا

 وجدناها ...والفقه والفهم للتبصر ووتدع والنظر، البحث منه  وترسم ومكانته، فضله
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 دين -بحق - اإلسالم وتجع  الشري ، النبوي الحديث كتب ف  أوسع، مساحة تأخذ
 .عليها الناس تعالى للا فطر الت  الفطرة دين أنه كما والعق ، العلم
 :اإلسالم ف  العق  مكانة
 وكلمات سريعة بخطوط اإلسالم، ف  العق  مكانة على الكالم يل  فيما ونوجز
 :وعناية اهتمام من وراءها ما إلى تشير موجزة

ته  ن ْ   وم   العظمى للا هبة هو فالعق  -٣  يزهوم أكرمه به اإلنسان، لهذا الكبرى ح 

 ساحة ويدخ  الملكوت أبواب به يفتح الذي المفتاح فأعطاه المخلوقات، سائر على

 للا ن  امت ولذل  .األرض ف  ماو السموات ف  ما ك  لإلنسان سَخر الذي باهلل اإليمان

 شاأ   ْ   أ ن الَاذ ي و  ه  ﴿ قا    :فقاا  المسؤولية، موضوع وجعله العق ، بهذا الناس على تعالى

 كم ْ  

 األ ف ائ  و ر  اصواأل ب  ع  سام  ا  م    ْ       عا     ج  و  ).

 ٣١ :المل ) ن﴾  رو    ْ   ت ش   ما  ال ْ   ق ل   ة ْ   د 

ااأ وقا  ْ    ر  ص  با   و ع  سام  ا  ن  ﴿إ :يض  ا وا    كا ُّ  ْ   د  فاؤ 

لئ  أ و  ال﴾ ْ   سؤ و  م  ه  ن  ع ن  ك ا    ْ 

 ١٣ :اإلسراء) )
 ال الشرع  فالخطاب له، وسبب ا التكلي  مناط العق  تعالى للا جع  ولذل  -٣

 .االمتثا  إلى اإلرادة جهتتو وبه واإلدرا ، الفهم أداة العق  ألن للعاق ، إال يتوجه
 السل  بعض قا  ولذل  : « الخلق جميع على للا حجة العق  ».
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  ٣٤ 
 عمن والمؤاخذة التكلي  أي القلم ترفع وسلم عليه هللا صلى النب  أحاديث جاءت هنا ومن
 هللا صللى فقاا  ،( ٣٤ ) حكماه يأخاذ ماا أو الجناون بسابب العقا ، وهاو التكلي ، مناط فقدوا : « رفع

 وسلم عليه

 يستيقظ، حتى النائم وعن يبرأ، حتى عقله على المغلوب المجنون عن :ثالثة عن القلم
 يحتلم حتى الصب  وعن » (٣٣).
ا باعتباره العق  على فيها يحافظ ما األحكام من اإلسالم شرع ولذل  - ١  واحد 

 والنفس، دين،  ا  :وه  عليها، للمحافظة الشرائع أ نزلت الت  الخمس، الضروريات من

 ٣٣ ) والما  والعق ، والعرض، ).

 بالحفظ، العق  على ودتع وه  الحياة، قوام به ما وك َ  م،  الع  م اإلسال فأوجب

 وألنها المسكرات؛ وسائر والمخدرات كالخمر يزيله؛ أو العق  يذه ب ما ك  رم  وح

 .للناس وأذى ر  ش ر  ومصد المجتمع على عبئ ا صاحبه تجع  بآفة العق  تصيب

 يستطيعه، الذي المجا  وف  له، خل ق ْ   فيما العم  على العق  اإلسالم ويحث - ٣

 آيات ف  والتفكر والتأم  بروالتد النظر على يحث فهو تعطيله؛ وال الهإهم يجوز فال

 .الشهادة عالم مجا  وف  واآلفاق، األنفس ف  والمنظورة، المقروءة، تعالى للا

 .الحصر على ز  تع كثيرة ذل  ف  الكريمة واآليات

 أمامه من ويرفع والتفكر، للعم  الصحيح المنه  للعق  اإلسالم ويرسم - ٣
له الت  والموانع العوائق  الخضوع أو والخرافة، واألوهام الظن كاتباع وظيفته؛ عن تعّط 
 حرية العق  يتحرر وبذل  ..والطغاة والمشايخ اآلباء تقليد أو والتقاليد، العادات لسيطرة

 :والتصديق االعتقاد أو اإلقدام قب  ينوالتب التثبت بعملية ويقوم كاملة، حقيقية

ن ما  عوا  اتَب   م ل ه   ي   ق   ذا ْ   وإ  ﴿  ْ نتَب   ب    قا لوا ْ   للا ز     أ   ما  ع  ْ 

  ْ  ْ نا  باآ ه  ع ل   ي نا    ْ   أ  ْ   ء   و  ْ   و  أ 

لوعي ال هم  اؤ  آب ن  ك ا ).  ْ   ه ت  ي وال  يئ ا ش ْ   ن  ق 

 ٣٣٤ :البقرة) ن﴾  دو
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لا  ماا    ْ   ت اق   وال  ﴿ لا  سْ  ا    ه  ب ا ْ   ع  سام  ا  ن  إ م ع 

ا  ر  ص  با   و لئ  أ و ك ُّ  ْ   د  وا ل فؤ   ه  ن  ع ن  ك ا ْ 

 ١٣ :اإلسراء) ال﴾ ْ   ؤ وسم ).

 الكبرى القضايا ف  أخرى أدلة مع العق  على اإلسالم يحي  ثم - ٣
 ويقيم ووحدانيته، تعالى للا معرفة إلى الصحيح النظر عند يهدي فهو الرئيسية؛

 كلي ا إدراك ا القضايا هذه إدرا  فيكون الموت، بعد والبعث النبوة صحة على األدلة
ا ).  ٣١ ) بالعق  وقبولها عام 

 لإلفاضة المقام يتسع ال كثيرة، العلماء وكالم والسنة القرآن من ذل  وشواهد
 ٣٣ ) اإلسالم ف  ومكانته العق  قيمة عن الفقرة هذه بها نختم اإلشارة هذه فحسبنا .فيها ).
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 !العق  استعما  على فيها تعالى للا يحثُّنا الت  الكريمة القرآنية اآليات أكثر وما
 ويدخلوا الملكوت أبواب به ليفتحوا مآد لبن  تعالى للا منحه الذي المفتاح فهو

 .واألرض السموات ف  ما ك َ  لإلنسان سَخر الذي باهلل اإليمان ساحة
 ما بك  المسؤو  المتبصر العميق التفكير على الكريمة القرآنية اآليات حثت كما

 يعتمد الذي األسلوب على وأكدت .وموجودات وأشياء عالمات من باإلنسان يحيط
 االستقراء على القائمة الصحيحة النتائ  إلى للوصو  الحسن والجدا  جةوالح البرهان

ا والتمحيص والموازنة  العقلية والقدرات عليها المتفق الخارجية المعطيات إلى استناد 
ا بلغوا الذين ألولئ  والمنطقية ): ا شأو   ٣٣ ) المضمار هذا ف  بعيد 

 كام ْ   عا َ   ْ   ات اه  آي م    ْ   ْ   للا ن  يياب    ذ    ْ     ْ   ﴿ ).

لوت ع  ْ  ٣٣٣ :البقرة) (ن  ق 

ثا     ا أل      وت      ﴿ ). ن م  لنَاس   ها  بضر    ْ   ْ   ي ت هم  ع َ   ْ   ل 

 ٣٣ اآلية من :الحشر) ن﴾  رو  ف َ 

له   ).  ْ ق    للا ع  م  ﴿أ إ    ن ت ْ     ْ   ن  إ   م    ْ   ها ن  ر  ب ها توا  ْ 

ق  ص  م  ٣٣ اآلية من :النم ) ن﴾  اد 

ل مٍ  ر  غ  ْ   ب   ّللَا   ف   اد    جي ن  م  النَاس   ن  وم    ﴿ ).   هد  وال  ع 

ت ابٍ  وال  ى  ٧ :الح ) من يٍر﴾  ك 

 على بها تعالى للا أنعم الت  النعم أكبر من نعمة باعتباره العق  در  يق واإلسالم

 م    ْ   هاات    م  أ   طون   ْ   ب ن  م   كم ْ   ج  ر  أ خ   وللا  ﴿ :اإلنسان

 ع  سم  ا  م    ْ       ع     ج  و  يئ ا ش ْ   ن  مو     ت ع ال

  رو    ْ   ت اش   كام ْ   عا َ   ْ   ة ْ   د  األ  ف ئ  و ر  صا  ب  وا أل    )

 ٣٧ :النح ) ن﴾
 :فيها للعق  مجا  ال الت  المجاالت

 اإلغريقية العقالنية تفع  كانت كما العق  قيمة تقدير ف  يبالغ ال اإلسالم ولكن

ن د  بع من ورثها من  و  هو العق  ليس إذ المعاصرة؛ والجاهلية الحديثة األوربية األمم م 

 أداة أنه رغم ش ء، لك  األخير المرجع هو وال يخطئ، ال الذي المعصوم كم ْ   ح  ا 

 .الشرعية النصوص لفهم ضرورية
 محيط ف  تقع ال ألنها إليها يص  أن نفسه ذات من العق  يستطيع ال أمور هنا ف

 -الحس أدوات وه - المعرفة بها ص   يح الت  األدوات تستطيع وال وعمله، تجربته

 ((يعقلها)) أن العق  إمكان ف  كان وإن الحس، نطاق عن خارجة ألنها إليها تص  أن
 يعقلها، أن العق  دور ويكون الوح ، طريق عن قين اتل للعق  تلقَن فهذه له، تبين حين
 صدق من التيقن طريق عن ولكن الحس، بطريق وال المباشرة التجربة بطريق ال
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  ٣٣ 
 الت  الوسائ  بك  هذه التيقن بعملية القيام إلى مدعو   وهو المخبر، وصدق الخبر

 ٣٣ ) الطريق على العق  يستقيم حين الصحيحة الغاية إلى مؤدية وه  ...يملكها ).

 اإلنسان -وتعالى سبحانه- للا ود  يز لم الت  والجوانب األمور تجاوزنا وإذا

 إمكانها يدر  أن موهوب ا كان وإن بكيفيتها، أو بماهيتها بها اإلحاطة لىع بالقدرة
 النهوض ف  له تلزم ال ألنها أو المحدودة، البشرية طبيعته حدود ف  تدخ  ال ألنها

 :ذل  ومن الخالفة، وظيفة وه  األرض، هذه ف  له المحددة بوظيفته
نه ْ   مسألة ذل  ومن الغيب، بعا لم يتص  ما ك ُّ   وعلم والروح اإللهية لذاتا ك 

 اإلنسان، عن المحجوب المطلق الغيب بعالم يتص  مما وغيرها ،(القيامة) الساعة

 ...تعالى للا دون من واألحكام التشريعات وضع أو در،  الق ف  والتفكر

 ومتاحة للعق  مباحة األخرى المجاالت فك  والجوانب، األمور هذه تجاوزنا إذا

 يعتبرو صريحة، دعوة فيها والتأم  التفكر إلى مدعو ماإلسال ف  هو ب  له،

ا ن  اإلنسا  .بها يقم لم إذا مقصر 

 :البشري العق  عم  مجاالت

 ظا  فا  فيهاا والعما  عليهاا ر   للتاع العقا  دعاى  ي رئيساية مجااالت خمساة وهناا 

 :اإلسالم

 بالخلق رده  وت  المعجزة للا قدرة على للتعر  الكون ف  للا آيات برتد :ال ْ   أو

 وحده -وتعالى سبحانه- هلل العبادة إخالص إلى يؤدي بما والسلطان، والهيمنة والتدبير
 .عنه ونهى به أمر فيما وطاعته

 قدر بها يجري الت  الكونية السنن على للتعر  الكون ف  للا آيات برتد :ثاني ا

 تعمير أج  من لإلنسان رضاأل ف  وما السموات ف  لما الربان  التسخير لتحقيق للا،
 .فيها بالخالفة والقيام األرض

 واالجتهاد األكم ، الوجه على تطبيقه إلحسان الربان  التشريع حكمة برتد :ثالث ا

 .باالجتهاد للعباد فيه تعالى للا أذن فيما

 إلقامة البشر حياة ف  بمقتضاها األمور تجري الت  الربانية السنن برتد :رابع ا

 .تعالى للا يريده الذي الراشد اإليمان  المجتمع

 ٣٣ ) اإلنسان  السلو  واستقامة العبرة ألخذ للا وأيام وأحداثه التاريخ برتد :خامس ا ).
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 :نوعين على وهو الصادق، خبر أو الصادق، الخبر :(الثالث الطريق)

 على اتفا قهم ور  يتص ال قومٍ  ألسنة على الثابت المتواتر، الخبر :(األو  النوع)

 -العقلية والبداهة بالضرورة- وهو .شبهة غير من ي  القطع العلم يفيد وهو .الكذب

 ٣٧ ) استدال  على توق  دون الضروري العلم يوجب ).

ا لنا ن  أ نجد أنفسنا إلى رجعنا لو نناوإ لم   كاألشخاص كثيرة، أشياء بوجود ع 

 الخبر هذا هو بها علمنا ق ْ   وطري ...النائية والبلدان الخالية األزمنة ف  واألشياء
 .األشياء وتل  األشخاص أولئ  بوجود المتواتر

 يوجب وهذا عنه، ثبت يماف وسلم عليه هللا صلى الرسو  خبر هو :الخبر من (الثان  النوع)و
 .الدلي  ف  بالنظر الحاص  االستدالل  العلم

 القطعية اليقينية سات  كالمح بالضرورة الثابت العلم يضاه  الطريق بهذا الثابت والعلم

 يفياد وسللم عليله هللا صللى الرساو  وخبار .والثباات التيقن ف  يضاهيها والبديهيات، والمتواترات
 اليقين  العلم

 ٣١ ) خارجية أدلة إلى حاجة دون نفسه، ف  ثبت وما نفسه إلى بالنظر عنه أخبر بما ).

 ندر  والشهادة، الغيب بعالم العلم وطرق المعرفة لمصادر العرض هذا وبعد
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 كالذين والمعرفة، العلم مصادر من فقط واحد مصدر على يعتمدون الذين خطأ
 .عليها لحكما أو األشياء بصحة للتصديق فقط الحواس على يعتمدون

ا وندر   .حسابهم من الحواس هذه يسق طون الذين خطأ أيض 

 يعتمدون الذين كالصوفية بإطالق، العق  دور هدم يحاولون الذين خطأ ندر  كما
 .عندهم الخاصة المواجيد وعلى الذوق على
 حتى وإعالئه العق  قيمة تقدير ف  يغالون الذين الخطأ، ف  أولئ ، عن يق  وال
ا علونهليج إنهم  القاصر بعقله يرفض أحدهم فترى الشرع، نصوص على حاكم 

ا المحدود  ...بذل  يقتنع لم عقله أن بحجة ثابت ا شرعي ا حكم 
 والمنامات والرؤى البحتة العقلية والمقررات الخاص والذوق الحواس إن :والخالصة

 ليست فه  ماتالمنا أو والرؤى الذوق أما إطالقها، على المعرفة مصادر من ليست كلها
ا ا أيض   - األنبياء رؤى أما .البشر معشر لنا بالنسبة اإلسالم، ف  شرعية ألحكام مستند 

 .ي  القطع ي  اليقين العلم يفيد الذي الوح  من ع  نو فه  -والسالم الصالة عليهم
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  ٣٣ 
 وقيمتها المعرفة مصادر خصائص :الثان  المبحث
 :تمهيد

 الفكر ف  والشهادة الغيب م   لعا  بالنسبة العلم وطرق المعرفة مصادر أن الحظنا

 منها لك ٍّ  أن كما والحكم، م للع مجا  منها ولك ٍّ  ثالث، طرق إلى تنوعت اإلسالم 
 .واليقين الشمو  حيث من خصائص

 من وأشم  م أع فهو والغائب، د  والشاه ينات،والمع ياتالك  يتناو  الصادق فالخبر

 وف  وأكم ، م  أت والعيان س  الح لكن .العق  أو والنظر الحس :السابقين الطريقين

 .األنظار تختل  قد نفسها الحواس
 السمع ف  الناس تنازع وقد :( ١٤ ) -للا رحمه- تيمية ابن اإلسالم خشي يقو 

 أكم ؟ أيهما والبصر

 أن فيمكن .وأشم  م أع والسماع وأكم ، م  أت العيان أن :الباب هذا ف  والتحقيق

لمه يمكن ما أضعا  والخبر بالسماع يعلم  ْ  ولهذا .مضاعفة أضعاف ا والبصر بالعيان ع 

 عنه والمخبر شهادة، يبالمغ يصير ثم والخبر، بالسماع يعلم إنما كلُّه الغيب كان

 .اليقين حقَ  اليقين وعلم ين ا،معا

ا الخبر أن :هنا والمقصود  عنه برالمخ فإن العق ، أو الحس مع إال يفيد ال أيض 

 ما شوهد قد يكون أن بد فال شوهد يكن لم وإن بالحس، علم  قد كان شوهد قد كان إن

 الحس بعد إال الخبر يفيد فال .ش ء بالخبر علم  ي لم وإال الوجوه، بعض نم يشبهه

 هذا يتضمن فاإلخبار والحس، العق  بعد فالخبر الحس، بعد العق  أن فكما والعق ،

 واحد بواحدٍ  اإلحساس يمكن واالعتبار والعق  بالقياس علم  ما ك  ليس أنه وكما .وهذا

 لعدم إما بالقياس؛ اعتباره يمكن والسماع بالخبر علم  ما ك  ليس فكذل  أعيانه، من

 .ذل  لغير وإما وجه، ك  من له النظير

 القياس، بخال  والفساد، االنتقاض من معه ن  أ م   فيه كذب ال صادق ا الخبر كان إذا ثم

ا فإن ا ليس ما فيه كان وإن منتقضة، تكون كلية قضايا على فيه ب نىي مما كثير   .منتقض 

 قا  ولهذا القياس، إلى فيه يحتاج ش ء ك ُّ  وال بالقياس، علمه يمكن ش ء ك ُّ  فليس

تعارض وال قياس، النبوية المنصوصات ف  ليس :األئمة تدر  وال باألمثا ، ْ   .بالعقو  ْ 
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 ال الصريح المنصوص أن :يعن  فهذا المضروبة، باألمثا  تعارض ال كونها فأما
 تكون الت  العقلية الغريزة نفس فإن :بالعقو  تدر  ال أنها وأما صحيح، عقل  دلي  يعارضه
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 أن نفسه بعق  رام فمن الغائبات، ما  س  ال األمور، من كثير إدرا  عن تعجز قد للشخص

 ١٣ )الخبرية النبوية السمعية الطرق ف  طعن إذا ما  الس  ال، ْ   جاه كان ش ء ك  يدر  ).

 :والشهادة الغيب م   عا  على ر   التع وسيلة

 سبحانه للا ألن السالفة، الثالث الطرق بتل  الشهادة عالم على نتعر  كنا وإذا

 ال الغيب عالم فإن يه،عل للتعر  نستخدمها الت  األدوات بهذه ودنا  ز قد وتعالى

 وال الحواس تحت يقع ال غيب ا، كونه حا  ألنه، هذه، بحواسنا عليه التعر  نستطيع
 عن جاءنا الذي الصادق اليقين  بالخبر عليه نستد  وإنما المادية، للتجربة يخضع
 على نستد  كما بالتسليم، ذل  معرفة تتلقى المؤمنة السليمة الفطرة إذ الوح ، طريق

ا ودهوج ).  ١٣ ) المؤثر على يد  األثر إذ عليه، تد  الت  باآلثار أيض 

 جانب لمعرفة نافذة لنا تفتح أن يمكنها السابقة الطرق تل  من طريقة فك  وإذن
 جانب على مع ا تواردتا إن وتؤكدها، األخرى، تكم  وسيلة وك  العالم، جوانب من

 صراع نشوب أو بأخرى، يةالعنا أج  من طريقة لجحد مسوغ أي هنا  وليس معين،
 .الغرب  الجاهل  الفكر ف  حدث كما بينهما،

 :األوروب  الفكر ف  س  والح دين  وا  العق  بين الصراع

 التيه بيداء ف  يضرب فإنه السليم؛ الدقيق المعيار أو الميزان اإلنسان يفتقد عندما
 المعرفة مصادر بين الصراع قضية ف  واقع ا نراه ما وهذا النفس ، والتمزق والتخبط

 :للا رحمه البه ، محمد الدكتور يقو  .األورب  الفكر ف 
 مراح  -اآلن إلى عشر الرابع القرن منذ -األوروب  التفكير على مضت))

 حو  تدور مختلفة عقلية واتجاهات فكري ا، صراع ا األوروبية العقلية فيها شهدت
 الوقت حتى تاريخها ف  البشرية عرفتها الت  المعرفة مصادر من مصدر ((تبرير))

 .الواقع أو س  والح والعق    ن  دي  ا  :وه  الحاضر

 الثالثة هذه من واحدٍ  ي  أ قيمة عن سؤا  ينشأ المراح  هذه من مرحلة ك  وف 

 .سلب ا أو إيجاب ا السؤا  هذا على الجواب يكون ثم اليقينية؟ أو المؤكدة للمعرفة كمصدر

 برتع الت  الفلسفية المذاهب تتكون د  ور وأخذٍ  جد  من حوله يدور وما السؤا  ومن

 ١١ ) ((والتقدير لالختبار وضع الذي المصدر قيمة عن ).
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 الفكر تميز الميالدي عشر التاسع القرن فجر وظهور عشر الثامن القرن وبانتهاء

 فكانت مع ا، والعق  دين  ا  على الطبيعة وسيادة الوضع  التفكير نحو باالتجاه األوروب 

 األوروب ، الفكر ف  السائد المذهب ه  المعرفة، دائرة ف  فلسفية كنظرية الوضعية،
 الحواس، تحت يقع ال فما الدينية، ومعارفها أوروبا ف  الكاثوليكية الكنيسة ضةلمعار
ا يكون أن بنظرهم ينبغ   وال للتفسير، قاب  غير ألنه اإليمان، دائرة عن خارج 

 الفيلسو  به عر   الذي التجريب  المذهب يرى ذ ْ   إ الحسية، للتجربة يخضع

 اإلنسان تحصي  أن = الوضعية لفلسفةا عنه نشأت والذي ( ١٣ ) هيوم االسكتلندي

 .وحدها يةالحس بالتجربة إال يكون ال بها ومعرفته الكونية للحقائق

 الحقيقية المعرفة مصدر هو غيره ال هد  المشا س  الح أن :ذل  ومعنى

 وراء مما المعرفة انتزاع أما .األشياء حقائق تكمن الحس  العالم فف  اليقينية؛

 رفض،  ي أن يجب فأمر المجا ، هذا ف  العلة عن والبحث الحسية، الطبيعية الظواهر

 وراء فيما واليقين الحقيقة طابع له وجودٍ  عن فكرة ك  أو نظرية، ك  تكون ولهذا
 ١٣ ) مستحيلة فكرة أو نظرية الحس ).

 :معتقدين ف  تلخيصها يمكن األديان تعاليم أن ( ١٣ ) ((كونت أوغست)) يرى ولذل 
 الفكرة ه  فاإلنسانية .اإلنسانية ه  شاملة واحدة فكرة يستخلص ثم .ودوالخل للا

 .والخلود للا :لفكرت  المتطورة الوضعية

فه   إذا اإلنسانية أن كونت ويعتقد  اإلله نفسها ه  تكون فإنها النحو هذا على مت    ْ 
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 .الناس ينشده الذي

 ما وكّ    الغيبية الدينية ائدالعق ء  إلغا وهو :المراد هدفه إلى ((كونت)) يص  وبذل 

ا رها  واعتبا اجتماعية، ونظم أخالق من بها يتص  ا أفكار   نافعة، وغير واقعية غير وأوهام 

 ١٣ ) تطورها مراح  من دنيا مرحلةٍ  ف  لإلنسانية المكتملة غير الصورة عن برتع وإنما ).

ا، ،( ١٧ ) ((مولر ماكس)) ويذهب  ما اإلنسان عقيدة  ف يتحقق ش ء ال أنه إلى أيض 
 ١١ ) حواسه طريق عن قب  من أتى قد يكن لم ).

 حواسه حدود ف  تحكمية بطريقة نفسه األوروب  اإلنسان سجن فقد وإذن
 ٣٤ ) النهضة عهد منذ الخمس ).

 :اإلسالم ف  المعرفة مصادر بين التوازن
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 على منها واحد وتغليب المعرفة لمصادر نظرته ف  الغرب  الفكر تأرجح ولئن
 وهو اإلسالم إن ... رأينا كما العلمية قيمته إنكار أو إنكاره درجة إلى اآلخر،
 رسم قد خلفه من الو يديه بين من الباط  يأتيه ال الذي للبشرية تعالى للا دين

ا لإلنسان  مكوناته، جميع فيه يخاطب ومصدرها، المعرفة ف  متوازن ا ال ْ   متكام منهج 
 الجادة على فتضعه بيده، وتأخذ كلها لتتعانق والروح، والفكر الحس منافذ ك َ  ويستثير

 .واليقين المعرفة طريق من

ا يغف  أو يهم  لم فاإلسالم ا مصدر   ز  يبر   لم أنه كما فةالمعر مصادر من واحد 

ا يلغ  أو ليلغيها األخرى المصادر سائر حساب على دوره  يعط  كان وإن منها واحد 
 .فيه يعم  الذي المجا  له ويحدد حقه ال ْ    
 ف  وسائلها استخدام وبصحة المعرفة بإمكان تؤمن اإلسالمية والنظرية))
 ٣٣ ) ((اليقين بإمكانية وبالتال  لها المشروعة المجاالت ).

 ال بما واإليمان الحواس، تدركه بما اإليمان :فطريتان طاقتان اإلنسان كيان وف 
 ومع األشياء من بش ء يؤمن ال فالحيوان أصلية إنسانية طاقة وكلتاهما الحواس تدركه
 على القدرة أما والحيوان، اإلنسان مزية هو ليس الحواس تدركه بما فاإليمان ذل 

 العظمى والموهبة البشري للكائن األساسية المزية فهو الحواس تدركه ال بما اإليمان
 ٣٣ ) لإلنسان تعالى للا وهبها الت  ).

 حوله من حس  م  ا  العالم على بواسطتها اإلنسان يتعر  منافذ الحواس كانت فإذا

 ما ك  على الحكم ف  دوره له العق  فإن المادية للتجربة يخضع ما لك  بالتجربة
 .والكيفية والمكان الزمان ف  محدوديته وبحكم طاقته بحدود عليه يحكم أن يستطيع

 البشري العق  ويعجز الحواس تحت يقع ال ومما الغيب عالم من ذل  وراء ما أما
 يحيط الذي هو الوح  فإن حقيقته إلى والوصو  تفسيره عن وقدرته مكانته رغم
ا  والوح  بالنبوة التصديق اسأس على واإليمان اإلسالم يقوم ولذل  .هذا بك  علم 
ا الوجود هذا يفسر أن بالعق  يهتدي من يستطيع وبهذا ا تفسير   يصحح وأن صحيح 

 ٣١ ) واإلنسان والحياة للكون نظرته ).

 فهو العلم؛ وطرق المعرفة مصادر من واحدٍ  ة ْ   قيم اإلسالم  الفكر يهم  لم ولذل 
ٍْ  مجتمعة، كلها عليها يؤكد  عليها يحكم الذي هو الوح  كان إنو مجاله، منها ولكّ ٍ
ا ويعط  كلّ ها  .عليه يحكم ما ك  ف  قاطع ا حكم 
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  ٣٧ 
 الفكر ف  مكانته له س  الح على واالعتماد التجريب   العلم المنه  وحتى

 س  الح أن ( ٣٣ ) حزم ابن يؤكد ((المنطق حدود ف  التقريب)) كتاب وف  .اإلسالم 

 أن ((المنطق نقض)) المسمى كتابه ف  ينيب تيمية وابن .العلم أصو  من أص 

 القائ  التجريب  المنه  مقا وهكذا .اليقين إلى الموصلة الوحيدة الطريقة هو االستقراء
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 ٣٣ ) المجرد النظري التفكير ال وأصله العلم أساس هما والتجربة المالحظة بأن ).

 اعتر  وقد خاطئ زعم التجريب  المنه  استحدثت الت  ه  أوروبا بأن فالزعم
 .العلم  والمنه  العلمية للحركة والمؤرخين العلماء أساطين الحقيقة بهذه

 البحث ف  التجريب  المنه  أن ((اإلنسانية بناء)) كتابه ف  ((تبريفول)) رر  ويق

 ف  جذور أية له يكن لم -المعاصرة العلمية الحركة أساسه على قامت الذي– العلم 
 ما أهم العلم لقد)) :فيقو  .أوربا تعلمته ومنهم أنشؤوه، الذين هم المسلمين وأن أوربا،
 كانت ثماره ولكن الحديث، العالم على (ةاإلسالمي يقصد) العربية الحضارة به جادت
 عنفوانها ف  تنهض لم إسبانيا ف  العرب ثقافة ولدتها الت  العبقرية إن ..النض  بطيئة
 وحده العلم يكن ولم .الظالم سحب وراء الحضارة تل  اختفاء على طوي  وقت بعد إال
 الحضارة ثراتمؤ من كثيرة أخرى مؤثرات إن ب  الحياة، إلى أوروبا أعاد الذي هو

 ثمة ليس أنه من الرغم فعلى .األوربية الحياة إلى أشعتها باكورة بعثت اإلسالمية
 الثقافة مؤثرات إلى إرجاعها ويمكن إال األورب  االزدهار نواح  من واحدة ناحية

 ف  تكون ما وأهم تكون ما أوضح توجد المؤثرات هذه فإن قاطعة، بصورة اإلسالمية

 القوي المصدر وف  ثابتة، متمايزة قوة من الحديث للعالم ما ون   ت الت  الطاقة نشأة

 ٣٣ ) ((العلم  البحث وروح الطبيعية العلوم ف  أي الزدهاره، ).

 ٣٧ ) ((اإلنسانية تاريخ معالم)) كتابه ف  ( ٣٣ ) ((ويلز)) اإلنجليزي المؤرخ ويقو  ):

 عشر السادس القرن مفتتح  ف العالم إلى ينظر أن نفاذة بصيرة ذي لرج  تهيأ ولو))
 يصبح أن أجمع العالم يلبث ال قليلة، أجيا  بضعة إال تمض  لن أنه يستنت  كان فلعله
 رخ مؤ فع  كما هذا، من أبعد إلى نذهب أن ويمكن .((إسالمي ا أصبح وربما مغولي ا
 هاألن وترعرعت نمت إنما الغربية الثقافة أن قرر حيث ( ٣١ ) ((سارطون جورج)) العلم

 ٣٤ ) اإلسالم  العالم رعاية ف  كانت ).

 ف  ألقاها قيمة محاضرة ف  بريطانيا عهد ول  تشارلس األمير يقو  هذا وف 
 تحم  م، ٣١١٣ عام من ديسمبر ف  البريطانية الخارجية بوزارة المؤتمرات قاعة

(?? _ ??) ™¶Z¶}g ™l}O ·B}Mk 

٣١ 3 XXl{A ,5 X{O}{A       ~2008 

ZI•KyC ,_°1429 |A•c 

 الترابط وجوب من فيها ما على عالوة إليه، أشرنا الذي للمعنى بالنسبة واضحة داللة
 :المادية الغربية الحضارة تفتقده الذي وهو واألخالق، العلم بين

 إن ...تزايد ف  بعيد ة عواقب ها ر  وأضرا التوازن، إلى تفتقر المعاصرة المادية ن  إ))

ا تقدير أق  على الغرب  العالم ف  شهدت األخيرة الثالثة القرون ا انقسام   ف  خطير 
 المستبدة، سطوته ب  احتكاره، بسط العلم حاو  فقد .بنا المحيط للعالم رؤيتنا طريقة

 اآلن صرنا بحيث بعض، بعضهما عن والعلم دين  ا  وانفص  .للعالم فهمنا طريقة على

 ."نملكها الت  الطبيعة أمنا ف  القلي  إال نرى ال" :((وردزورث)) لشاعرا قا  كما

 وأقصى فرق، إلى الكون زأ  ف  الخالق، من الطبيعة انتزاع إلى العلم سعى لقد

 .العمل  وجودنا عن وأبعده عندنا، الفهم ملكة من ثانوية نائية زاوية إلى ((دس  المق))

 قد الغرب  العالم أبناء نحن أننا ويبدو .دمرةالم العواقب نقدر بدأنا فقط واآلن
 للا، خلقه الذي كله الكون إزاء وبمسؤوليتنا لبيئتنا، الكل  بالمعنى اإلحساس فقدنا
 التراث ذل  السل ، وحكمة التراث إدرا  أو تقدير ف  ذريع فش  إلى ذل  وقادنا

ا ال ْ   تحام ثمة أن والحق .القرون مدار على المتراكم  كان لو كما التراث، على شديد 
ا ا اجتماعي ا جذام   أدى لقد .شاملة كلية مقابلة إلى حاجة نظري ف  اآلن وثمة .منفر 
 ف  العلم ولكن .نتخي  كنا مما بكثير أعقد العالم أن لنا تبيانه ف  جليلة خدمة لنا العلم
 ذل  ليس الخالق إن .ش ء ك  تفسير عن عاجز األحادي، الحديث، المادي شكله

 التكنولوجيا انفصا  إن .(٣ ) األو  الساعة صانع وليس نيوتن، يلهتخ الذي ياض الر

ا بلغ قد والمقدسة األخالقية والموازين القيم عن  ف  نراه ما وهذا .مفزع ا مريع ا حد 
 أبشع ف  تتجلى الت  العلمية الغطرسة عواقب ف  أو (الجينات) بالمورثات التالعب
 .األبقار جنون مرض ف  صورها
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 هو إنما اإلنسان، صنع من ليس حياتنا ف  التراث أن دائما أستشعر كنت لقد
 ينشأ الذي الجوهري والتناغم الطبيعة، إيقاع إلدرا  لنا الخالق وهبه فطري إلهام
 يعكس التراث إن .الطبيعة مظاهر من مظهر ك  ف  ماثلة متفرقة، أضداد وحدة عن

 بحيث الفسيح، للكون العظيمة باألسرار وع ال إلى ناويشد للكون، رمديالس النظام

 ونرى ذرة ف  الكون كام  نرى أن - ((بلي  وليم)) الشاعر قا  كما - نستطيع
 ...لحظة ف  األبدية
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 الروحية الرؤية هذه على للحفاظ جاهدت التراث  شكلها ف  اإلسالمية الثقافة إن

 .للتطبيق موائمة الغرب ف  األخيرة األجيا  خال  نحن نجدها لم بطريقة للعالم المتكاملة
 .مضمارال هذا ف  اإلسالم  العالم رؤية من نتعلمه أن يمكن مما الكثير وهنا 
 بقلوبنا نتعلم كي  ليعلمونا مسلمين معلمين إلى نحتاج الغرب أبناء نحن إننا
 يدفعنا الذي المثال  الحافز يكون قد الثالثة األل  اقتراب وإن .بعقولنا نتعلم كما

 اكتشا  إلعادة السانحة الفرصة تفوت أال وآم  .وتحفيزها الصالت هذه الستكشا 
 ٣٣ ) ((بأجمعه لوجودنا ارؤيتن ف  الروح  الجانب ).

 :والوح  العق  بين العالقة
 الصلة أو والعق  الوح  بين العالقة نحدد أن نستطيع سبق ما ضوء على ولعلنا
 بينهما التكام  وعن والشرع، العق  تظاهر عن ورد ما نفهم هذا وعلى .بينهما

 كقولهم : « أل سكا فالعق  .بالعق  إال يتبين ال والشرع بالشرع، إال يهتدي لن العق 

 .أ س يكن لم ما بناء يثبت ولن بناء، يكن لم ما أ س   يغن  ولن .كالبناء والشرع
ا  من شعاع يكن لم ما البصر يغن  ولن كالشعاع، والشرع كالبصر، فالعق  :وأيض 

 ٣٣ ) بصر يكن لم ما الشعاع يغن  ولن خارج، ).

 استقر ما بتقرير يأت  ةتار والشرع الشرعيات، تفاصي  إلى يهتدي ال والعق 
 وتارة .المعرفة لحقائق يتنبه حتى الدلي ، وإظهار الغاف  بتنبيه وتارة العق ، عليه
 أحوا  وتفصي  الشرعيات ف  وذل  بالتعليم، وتارة فقده، ما يتذكر حتى العاق  بتذكير
 لحمصا على والدا ُّ  المستقيمة، واألفعا  الصحيحة االعتقادات نظام فالشرع .المعاد

 السبي  سواء ض َ  فقد عنه عد  ومن .واآلخرة الدنيا » (٣١).

 التجريب  والمنه  العلم حدود :الثالث المبحث
 :تمهيد
 كثير وأصبح التجريب ، العلم  بالمنه  يسمى بما الحديث العصر ف  الناس افتتن
 منه وال العلم أن ويحسبون بها، ويتشدقون ألسنتهم على الكلمة هذه يديرون الناس من

 ماال ك  وأن الوجود، هذا ف  ش ء ك  على يحكم أن يستطيع التجريب  العلم 
ا أو خرافة يكون التجريب  المنه  لهذا يخضع  .!به اإليمان ينبغ  ال هم 
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 طرف  ف  مجموعتين إلى وإمكاناته العلم بقدرات يقينهم ف  العلماء انقسم وقد
 العلم يحققه سو  ما وأن له، حدود ال العلم أن العلماء بعض يعتقد حين فف  نقيض؛

 استنفد قد العلم أن اآلخر الطر  يرى = إنجازاته، أعظم عن جوهره ف  يق ُّ  ال
ا العلماء حو  واآلراء األفكار تباينت كما .النضوب وش  على وأنه قدراته  .أيض 

 ٣٣ ) المفرط والغرور بالكبرياء وشعورهم الستعالئهم ء  العلما المفكرين ض  بع وهاجم ).

 وحدود العلم  والمنه  العلم معنى نحدد أن بمكان الضرورة من أنه أجد ولذل 
 والمشتغلين نفسه  العلم المنه  أصحاب عند نجده كما - موجزة بكلمات المنه  هذا
 ويلق  فيه، يعم  أن التجريب  للعلم يمكن الذي المجا  سيحدد ذل  ألن -العلوم بهذه

 .الغيب عالم من نفسه العلم موق  على الضوء
 :العلماء أقوا  خال  من وحدوده العلم
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 طو  يبلغها لم ة ْ   مكان الماض ، القرن وف  القرن هذا ف  ي،  الطبيع م  الع   ارتقى

ثلها  و ومبتغاها وأملها األخرى، المعار  أنظار محطَ  وأصبح اريخه،ت  والقبلة األعلى م 

 ما أنه إال مضت، قرونٍ  أربعة إلى يعود ميالده ن  أ من وبالرغم .عنها تحيد ال الت 

ا اليوم حتى يزا  ا مصطلح   .اآلراء حوله تتضارب غامض 
 العلم، إلى االنتساب تحاو  الت  ةاإلنساني األنشطة كثرة إلى يعود التضارب وهذا
 بمعنى العلم، رحاب به تدخ  مرور كتصريح العلم  المنه  ورقة تستخدم تفتأ ال والت 

 ٣٣ ) المعرف  المحتوى وليس المنه  هو األخرى المعار  سائر عن العلم يميز ما أن ).

 روباأو أه  من والفلسفة العلم رجا  أساطين أقوا  من طائفة يل  فيما ونعرض

 من ر  كث  افتتن وبهم كثيرة، أشواط ا أيديهم على المعاصر ي  الماد العلم دم  تق الذين

 أه 
 :المسلم الشرق

 تربيته بعد اإلنسان  الذوق سوى ليس أعتقد فيما العلم)) :( ٣٣ ) هكسل  يقو  .٣
 نةاالستعا مع الحواس بواسطة الطبيعية الكائنات حقائق العلم هذا ويطلب وتنظيمه

 برةالم  المناظير مث  المدهشة العجيبة اآلالت أنواع من العهد لهذا عر  ما بجميع

 إال ونيوتن كبلر اكتشافات أقيمت وه  (تلسكوب) ربة  المق والمناظير (ميكروسكوب)

 ٣٣ ) (( المناظير؟ بهذه الشهود قواعد الثابتة القواعد تل  على ).

 منه بتوالتث تحصيله ف  العلم يتوق )) :له خطبة ف  بلفور األستاذ ويقو  .٣

ا يكون يكاد أو ج،  خار فهو األشياء من القياس يقب  ماال فك  المقاييس؛ على  خارج 
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  ٣٣ 
  يقاس مما ليست ..والسرور ما   وال  الحياة أن ومعلوم الطبيعية، حدوده عن

 ٣٧ ) ((العلم موضوعات من تكون ال إذن فه  المادي العلم بمقاييس ).

 عماده يستعن لم أم باآلالت استعان سواء العلم)) :وند  األستاذ ويقو  .١
 والمعام  الكيميائية المعام  ف  إليه تهديه وما ائناتالك من ويحسه اإلنسان يالحظه ما

 من الطبيعية أسرار غوامض انتزاع من تمكنه الت  ت ْ   واآلال ب  التجاري الطبيعية

 .الرائين أبصار عن يحجبها يكاد ما والضآلة الدقة من بلوغها مع العميقة مكامنها
 قصدنا أو خارجه ف  أو للطبيعة اآلل  النظام باطن ف  نبحث أن أردنا وإذا

 الكون هذا كنه ندر  أن حاولنا أو مصيره كان وكي  النظام هذا عنه انبعث ما معرفة
 هنا؟ نحن خلقنا ولم وجد ولم به شعورنا ومبلغ
 لش ء دخ  ال إذ منه؛ ش ء عن جواب لديه ليس الحديث العلم فإن ذل  أردنا إذا
 .للعلم عليها المصطلح الحدود ف  ذل  من
 عن لديه جواب وال المباحث تل  من بش ء الحديث للعلم عالقة ال كان وإذا

 دع   ي أن العلم باسم يتكلمون ممن ألحد بالطبع فليس األمثلة، من قدمنا ما أمثا 

 أو هنال  أن أو أرواح هنا  ليس أنه أو للا وجود عدم على البرهان أقام ((العلم)) أن
 ٣١ ) (( ...الخ نار وال جنة وال نشور وال ثبع الدنيا الحياة هذه بعد هنال  ليس ).

 وحدوده وفلسفته العلم مفهوم رأينا وقد إذن العلمية الجهالة من يكون فإنه وبعد،
 إذ به اإليمان أو معرفته ينبغ  ش ء ك  على علمي ا ال ْ   دل  الناس من أحد يطلب أن

 اختصاصه نطاق عن خارج فهو عداه وما فيه يعم  أن يستطيع محدد مجا  للعلم
 .!!ال ْ   مث القانونيون يقو  كما االختصاص بعدم دفع ا العلم يدفعه

  ر  ا  هاو العلام وأسااس الحاس، عاالم ف  ((الحقائق)) س  م  ت  يعن  ((العلم)) إن

 صد
 .العقلية بالقوى القياس ذل  نتائ  معالجة ثم الحواس، باستخدام والقياس

 عالم من- إخضاعه يمكن ما إال م  للا به، لمللع دخ  ال الحس وراء ما فعالم وإذن

 أو الممغنطة، اإلبرة مث  واألجهزة اآلالت بواسطة الحس مستوى إلى -الحس وراء ما
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 الذي المغناطيس  المجا  قوى خطوط اتجاهات على التعر  ف  تستخدم الت  البوصلة

 الت  السينية األشعة  ومث الممغنطة، اإلبرة له تستجيب ولكن نراه، وال به نحن س  نح ال

 ٣٤ ) والفوتوغرافية الحساسة األلواح ف  تؤثّ ر ولكنها األبصار، تدركها ال ).

 :ومراحله العلم  المنه  وأساليب العلم طرائق
(?? _ ??) ™¶Z¶}g ™l}O ·B}Mk 

٣١ 3 XXl{A ,5 X{O}{A       ~2008 

ZI•KyC ,_°1429 |A•c 

 ثم دورية بصورة فحصها يتم الت  المنظمة المالحظة على العلم  المنه  يقوم
 القواعد نستخلص ثم ومن نالحظها الت  المعلومات هذه لتفسير نظرية توضع

 ثبوتها يتأكد حتى مكررة تجارب ف  تطبيقها بمحاولة تحقيقها يمكن الت  والقوانين
ا قانون ا عندئذ فتكون ةاليقيني العلمية بالحقيقة يسمى ما إلى فتص   لقانون كاشف ا عام 

 (الفطرة) الطبيع  القانون على انطبقت تأيدت وإذا .الكون ف  للا لسنن أي الفطرة،
 ٣٣ ) للتغيير تخضع ب  ثابتة حقيقة تكون ال فه  معها تنافرت فإذا ).

 متصمي إلى العلم يهد  :التجريب  العلم  والمنه  بالعلم المشتغلين أحد ويقو 

 حالاه إلياه سايؤو  عماا وتنبائ فياه، يجاري ماا كا ّ  سار  تا  ي  المااد للعلام بنائياة صاورة

 .ال ْ   مستقب
 هذا ف  أحداث من يجري ما بمالحظة وذل  الحقائق من عدد إلى العلم توص  وقد

ا معدة تجارب وبإجراء الكون ا إعداد   تل  وتصني  ترتيب ويتم .نتائجها تجميع ثم خاص 
 نفس من وتجارب مشاهدات تؤدي وعندما اإلمكان بقدر منطق  ساسأ على الحقائق

 .قانونٍ  أو حدٍ   مو بمنطوقٍ  النتائ  تل  عن التعبير يمكن فإنه متشابهة نتائ  إلى النوع

 المواد فيها توزن الت  الكيميائية التجارب من كثير ف  المشاهدات دلت :ال ْ   فمث
 ما تفاع ٍ  ف  تستنفذ الت  المواد أوزان أن لىع التفاع  من الناتجة والمواد المتفاعلة

 .التفاع  من الناتجة المواد ألوزان مساوية تكون ظاهري ا وتتالشى 
 من إنَه ذ ْ   إ حدة؛ على التجارب تل  من تجربة ك  نتائ  سرد إلى بحاجة ولسنا

 الت  للمواد الكل  الوزن ف  تغير أي يالحظ لم)) :اآلت  بالقانون صها  تلخ  الممكن

 ...((كيميائ  تفاع  ف  تشتر 
 :أمرين مالحظة ويجب هذا،

 له شأن وال العملية، التجارب نتائ  على فقط ب  ينص القانون نص أن .٣

 .وهلة ألو  بديهية هذه د ت ب لم ما آراء أو نظريات بافتراض

ا اتفاق ا النتائ  تتفق فقلَما مرات، عدة ما  تجربة إجراء أعيد إذا .٣  ويرجع .تام 

 تجربة ف  بالضبط إعادتها يمكن ال ما  تجربة تحتها تجري الت  الظرو  إلى ذل 

 يقوم الذي للباحث الشخص  التقدير فإن :أخرى جهة ومن جهة، من هذا .أخرى
ا منه التخلص يمكن ال عام  وهو بالتجربة ا يكون قلما تمام   مطلق ا دقيق ا تقدير 

 .ومهارته عنايته درجة كانت مهما
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  ٣٣ 
ا أنها إال ة ْ   طفي  التجارب نتائ  ف  االختالفات كانت وإذا  ش ، وال موجودة دائم 

 ح  دم  المساتخ الجهااز كاان ومهماا المهاارة، من كبيرة درجة على رب  الم  كان مهما

 ن  س 

نع  ا  ).  ٣٣ ) والتصميم ص 

 التجارب؛ إليها تص  الت  النتائ  يسبق منطوقة ف  القانون فإن :آخر وبمعنى

 وقد النتائ ، منها تقترب الت  المثالية الحالة على نصه ف  ب امنص يأت  القانون ألن

ا القانون عليها بن   الت  التجارب ددع يكون ا كبير   إال تمث  ال الواقع ف  أنها إال جد 

ا ا جزء   .نطاقه ف  تدخ  الت  الحاالت مجموع من يسير 
 يمكن ما ك  نتائ  يمث  وأنه شام ، عام القانون تطبيق أن فالمفروض :ذل  ومع
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 .ممكن غير مأ ممكن ا إجراؤها كان سواء به، المتعلقة التجارب من تصوره
 من كبير لعدد المثالية النتائ  ملخص)) :بأنه القانون تعري  بمكن وبذل 

 .((والمشاهدات التجارب

 نظرية أو رض  ْ   يوضع القوانين من مترابطة مجموعة صحة تثبت وعندما

 إخضاعها الصعب من آراء عن يعبر أنه ف  القانون عن الفرض ويختل  ...لتفسيرها
 ٣١ ) ..شرةالمبا للتجربة ).

 المنه  حدود تتضح البحث ف  وأساليبه وطرائقه العلم لحقيقة العرض هذا ومن
 يعم  أن يستطيع ال الذي والمجا  فيه يعم  الذي المجا  ويتضح وقيمته التجريب  العلم 
 هذا وف  اختصاصه نطاق عن خارج فهو المباشرة المادية التجربة تحت يقع ال ألنه فيه

 باسم أحد يتشدق ال حتى لها المناسب الطبيع  وضعها وف  ابهانص ف  لألمور وضع
 .المادية للتجربة يخضع ال أو حواسه تحت يقع ماال لينكر العلم  والمنه  العلم
 :التجريب  العلم  المنه  حدود

 والمنه  المادي العلم حدود لنا تلخص الت  التالية النقاط نبرز أن ونستطيع
 ٣٣ ) التجريب  العلم  ):

 أن تعدو ال فإنها مباشرة ،( ٣٣ ) والمشاهدة التجربة أو المشاهدة، كانت مهما .٣
ا تكون  بين كبير والفرق .ذاتها للحقيقة وليست ،( ٣٣ ) الواقعية للحقيقة خارجي ا مظهر 
 .حقائقها ومعرفة الخارجية األشياء إدرا 
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 وحده الشهادة عالم هو الذي المادي بالعلم محدودة التجريب  المادي العلم فمهمة
 .اختصاصه نطاق عن خارج ذل  سوى وما

ر ة ْ   العاَلم يقو   بوصفها الطبيعيات إن)) :( ٣٣ ) -للا رحمه- إقبا  مد  مح المفّك 

ا   يةالحس التجربة أعن  التجربة تحت الواقعة األشياء ف  تبحث تجريبي ا علم 

 من يتحقق أن يستحي  بغيرها الت  يةالحس بالظواهر وينته  يبدأ الطبيع  فالعالم

 .نظرياته صدق

 ذل  يفع  إنما ولكنه ال، ْ   مث كالذرات س  الح يدركها ال ذواتٍ  وجود يفترض وقد

 أي ي،  الماد العلم تدرس فالطبيعيات بغيره، الحسية التجربة سر  ي  أن يستطيع ال ألنه

 .الحواس تكشفه الذي العالم
 وتجربة الدينية التجربة وكذل  الدرس هذا يتضمنها الت  العقلية الحركة أما

ا كانت وإن فه  بالجما  اإلحساس  ميدان عن خارجة أمور فإنها التجربة جملة من جزء 
 عالم به ونعن  المادة عالم درس على مقصورة الطبيعيات أن وه ظاهر لسبب الطبيعيات
 تذكر المادة عالم ف  تدركها الت  األشياء عن أسأل  حين ولكن  .المحسوسة األشياء
 فإذا الخ ..والموائد والكراس  والجبا  والسماء كاألرض حول  المألوفة األشياء بالطبع
 .صفاتها تدر  بأن  :تجيب فإن  الدقة وجه على األشياء هذه من تبغيه الذي ما سألت 
 .الحواس لشهادة ال ْ   تأوي األمر حقيقة ف  نضع كذا سؤا  عن نجيب عندما أننا البين ومن
 المادة ف  نظرية إلى الواقع ف  ومرده وصفاته الش ء بين التفرقة على يقوم التأوي  وهذا

 ٣٧ ) ((لبعيدةا وعللها المدر  بالفع  وعالقتها الحس أسس طبيعة ف  أي ).

 ولكن المباشر غير أو المباشر بالحس إدراكه يمكن ماال الكون أمور من .٣
 صحة على االستدال  ف  تكف  منطقية قرينة على شواهد بوجود إليه االهتداء يمكن

 التجريبية للعلوم أخرى جديدة حدود تبرز هذا وف  ،( ٣١ ) (االستنباط) بوجوده الدعوى
 .السليم االستنباط على وقدرته البشري العق  حدود ف  متمثلة

 ال األخيرة وهذه ،( ٣٤ ) المحسوسة وغير المحسوسة الحقائق من ال ْ     يشم  العلم .١
 .المعرفة مصادر ف  تقدم كما والوح ، السماء رساالت طريق عن إال تلقيها يمكن
 على وجوده بحدود محدود ومشاهداته وتجاربه مالحظاته ف  اإلنسان إن .٣
 فاستنتاجاته معينة؛ زمنية فترة وف  الكون  الفضاء من محدودة نقطة ف  ألرضا
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  ٣٣ 
ا تكون أن تعدو ال التجريبية العلوم تاجاتفاستن مطلقة؛ وليست نسبية  للحقيقة، مظهر 

 .محضة يةقياس ض  فرو فه  ذاتها، الحقيقة ه  وليست

ا يضع أن)) العلم يحاو  إذ  على والت  الكون عليها يسير الت  للطريقة نموذج 
 لتصورات نتيجة النموذج هذا أن وطبيع  أحداث من يجري ما تفسر أن يمكن أساسها
ا وسيظ  البشري العق   من الكون ف  حق ا يجري ما ه  :نتساء  ولذا كذل  دائم 
ا يتفق أحداث  لم أخرى أسس على تجري األمور أن أم !النموذج هذا مع تمام 

 بعد؟ البشري العق  يستوعبها
 أم المنطق  التفكير طريق سلكنا سواء آخر على رأي ترجيح يمكن ال أنه الواقع
 .مل الع التجريب طريق اتبعنا
 أن بد ال العلمية النظريات صحة ف  بالش  يوح  مما الصورة بهذه معلق ا الحكم وبقاء
 لذل  .أخرى ميادين إلى امتدادها من ويحد المألوفة النواح  جميع ف  المعرفة نمو يعوق
 ال ْ   ممث يكون أن بد ال صحته ثبتت ما إذا العلم  الفرض بأن االعتقاد الضروري فمن

 ٣٣ )((بالعلم المشتغلين جميع به يسلم ما وهذا .أمور من الطبيعة ف  يحدث لما حقيقي ا ).

 نمو أج  من الكون ف  يحدث ما تمث  أنها افترض فرضيات إذن العلوم فنتائ 
 ٣٣ ) نهائية قطعية نتائ  ليست فه  .وتقدمها العلمية المعرفة ).

ا، للكون المعرفة ازدياد ف  .٣  فيها، والتحوير المعرفة لهذه المراجعة وف  دائم 
ا وعجزه اإلنسان معرفة نقص على دلي     ف  قاطعة نهائية حقائق هنا  فليس .دائم 
ا العلم يقو  وال .العلم  يوم وك  علمية، قضايا من له يعرض ما ف  النهائية الكلمة دائم 
 أنها على تدرس كانت الت  العلمية النظريات من وكم .العلم آفاق ف  بجديد نسمع

 .العلم دم  تق مع أساسها من يرتتغ ..ما  مجا ٍ  ف  النهائية كلمةال

ق   حين العظيم نيوتن قوانين اليوم ذهبت أين)) :( ٣١ ) ((ديورانت و )) يقو   ب  ْ 

 المفهوم؟ غير يةالنسب بمذهب عق بٍ   على رأس ا ن  الكو وغيرهما وميكوفسك  آينشتاين

 وما المعاصرة الميتافيزيقا ف  الطاقة وبقاء المادة فناء عدم نظرية مكان وأين
 من فيها وما قداستها فجأة فقدت وه  علومنا؟ أصاب مما وتنازع فوضى من يكتنفها

 إنسانية؟ فروض سوى الطبيعة ن  قوان  تكون أن ن  يم   أ أزلية؟ حقائق
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 سوى ليست الحديثة العلمية القواعد ن  أ وه  كثيرون، يجهلها الت  الحقيقة هذه

 يكون وقد جانب، ك  من به تحيط الت  الغوامض لتفسير بوضعها اإلنسان قام فروض

 دٍر؟  مق وزمنٍ  مدى   أي فإلى النجاح أصابها وإذا .الفش  أو النجاح نصيبها

 العلماء رآها ببراهين وجودها العلم أثبت الت  الجديدة النظريات ظهرت عندما
 بعض تعلي  عن تعجز بالجديدة فإذا محلها وحلت القديمة النظريات ونسخت مقنعة

 ٣٣ ) ((الظواهر ).

 هو الذي لإلنسان نسبية قوانين العلمية القوانين إن)) :((نوي دي)) الكونت ويقو 
 وذهنية نسبية :بالضرورة القوانين هذه عن تنت  الت  النفسية الحاالت تتابع اآللة

 األشخاص مختل  لدى االنعكاسات تماث  على ويعتمد باإلنسان يرتبط وصالحها
 .الخارجية المنبهات لنفس
 ضيقة بحدود تؤخذ أن يجب العلمية كالحقيقة التعابير بعض أن يتضح هنا ومن
 .المطلق بالمعنى علمية حقيقة هنا  فليست العامة يظن كما الحرف  بالمعنى وليس
 الحالة إن :يقو  ألن الجرأة لديه الميالدي عشر التاسع القرن ف  العالم كان وإذا

 أكثر العشرين القرن ف  العالم فإن (ج) الحالة تتبع (د) والحالة (ب) الحالة تتبع (أ)
 ((بش ء ميجز وال الغرور إلى منه التواضع إلى وأقرب تحفظ ا
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لم به يتميز الذي الطابع هو الثبات، ال التغير، ن  إ)) :ويقو   ْ  ن  وإ ،((اليوم)) الع 

د وأقوالهم العلماء أبحاث  ه  الجديدة النظرية هذه وإن البشري، العلم نقص تؤّك 

 بعكس األمام، إلى العلم بدفع وتساهم والواقع، الحقيقة عن برتع الت  الصحيحة

 ٣٣ ) ((ثماره وقط  العلم ازدهار طريق ف  عقبة أكبر تشك  الت  ديمةالق النظرية ).

ل م   ن  م   م  أ وت ي ت ما  و  ﴿ :بقوله تعالى للا أشار الحقيقة هذه وإلى  ال﴾ ْ   ق ل   إ الَ  ال ع 

 ٧٣ اآلية من :اإلسراء) )
 وقد قالساب والعلم  الثقاف  بالميراث يتأثر التجريبية بالعلوم المشتغ  إن .٣

 وف  .ذل  على بناء ي  إلحاد ي  ماد منطلق من للعلوم كتابتهم ف  أوروبا علماء انطلق

ا س  الح وراء وما الغيب لعا لم إلنكارهم ر  تفس  هذا  الت  المادية بأفكارهم تأثر 

 ٣٣ ) أوروبا ف  ي  النصران دين  ا  ورجا  الكنيسة لمعارضة اعتنقوها ).

ا؛ق يظ  العلم إن .٣  أهملها الت  والمعان  الحقائق من بعديد اعترافه لعدم اصر 
ا، ال ْ   إهما العلماء  .(المادة غير) الغيب عا لم مجا  ف  تقع الت  وه  تام 
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  ٣٧ 
 مقدمة)) كتابة ف  -والعلم الفلسفة بين للتقريب محاولة ف  - ( ٣٣ ) ((وايتهد)) يقو 
 المعروفة، صورته للعالم أعطت األخرى الحقائق هذه إن :((المادية الفلسفة ف 

ثٍ ،  و يمٍ ق   من فيه ما وخلقت  ف  عثرة حجر يق  الحقائق بهذه اعترافه بعدم العلم وإن م 

 ٣٧ ) الدينية والمبادئ األخالقية والقيم اإلنسانية المبادئ وجه ).

 الخاتمة
 :ثالثة إشارات إلى موجزة بكلمات إلماعة ه  البحث، هذا بها نختم الت  والخالصة
 مكانته العق  أح ّ  قد -كلها للبشرية للا دين وهو- اإلسالم إن :األولى اإلشارة

 بك  العلم  المنه  لنشوء المناسب المناخ يأوه فائقة، عناية به عن    و به، تليق الت 

 لكلمة الضيق بالمعنى علمٍ  كتاب يكون أن الكريم القرآن من مطلوب ا وليس فروعه،

 والعلم دين  ا  بين جفوة نصطنع أن وال تحتم ، ال ما اآليات م   نح أن ينبغ  فال العلم،

 -ذل  يفع  أن الكاتبين لبعض يحلو كما-

 الذي وع  المتن العلم  األثر ذل  إلى سريعة إيماءة فه  :الثانية اإلشارة وأما

 من المنصفون به اعتر  مما المعرفة حقو  شتى ف  الغرب، ف  المسلمون تركه
 على عالوة للشهادة، بعضهم نستدع  أن من بأس وال .أنفسهم الغربيين الباحثين
 .السابقة عهامواض ف  تقدمت الت  النصوص بعض
 به قصد تاريخ  عرض هذا)) :له محاضرة ف  ((كولريون )) البروفسور يقو 

 داخ  المسيحيين نحن– كنا أن منذ لإلسالم به ندين الذي العظيم الثقاف  دين  با  التذكير

 عليهم ندرس المسلمين، المعلمين وإلى اإلسالمية العواصم إلى نسافر -سنة األل  هذه
 قام الذي الكالسيك  تراثنا ذل  جملة وف  .اإلنسانية الحياة وفلسفة والفنون العلوم
 .وترعاه تتفهمه أن أخرى مرة أوربا استطاعت حتى قيام، خير رعايته على اإلسالم

 اإلسالم، نحو -المسيحيين نحن– بها نتجه الت  الروح يمازج أن يجب هذا ك 

 دي  نؤ بالمساواة، شعور ف  -إذن-إليه فلنذهب .والروحية الثقافية هدايانا إليه تحم 

 .القديم دين  ا 

 مسيحيين سنكون ولكننا !بربحه علينا ما دينا  أ نحن إذا العدالة حدود نتجاوز ولن

 ٣١ ) ((بالجمي  واعترا ٍ  ب  ح ف  وأعطينا التباد ، شروط تناسينا نحن إذا حق ا ).

 ووجوب واألخالق، العلم ينب الصلة عميق تؤكد ثالثة إلشارة الخاتمة تتسع وهنا
 ف  إليه اإلشارة سبقت ما وهذا .واإليمان والكون العالم إلى النظرة ف  التوازن
 .المعرفة مصادر بين التوازن عن سابق موضع
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 التوصية
ر أن الواجب من أنه أجد الت  التوصية وأما  :فه  بها، وإخوان  نفس  أذّك 

 ( العلم مناه  بين الصلة ق ْ   وتوث  دين،  با  يةالطبيع العلوم ربط على ح  اإللحا (٣

 ف  أي) والطبيعية الكونية للا سنن ه  وتل  اإليمانية، للا سنن فهذه دين،  ا  ومناه 

 العلمية الحقائق سر  ن  أن د  ب وال تل ، مع هذه تنسجم أن د  والب ،(لطبيعةوا الكون

ا نفهم وأن ي،  إيمان بمنظورٍ   ف  -العلمية الدالالت ذات- الكريم القرآن آيات من كثير 

 التأوي  على يحملنا أن يجوز ال الكالم هذا أن على ..يةالقطع العلمية الحقائق ضوء

 يحتاج قد الكالم وهذا .مدلوالتها وبيان الكريم القرآن آيات تفسير ف  ح   والتم المتكلَ 

 .لعرضها المقام يتسع ال وأمثلة تفصي  إلى

 ( وتاريخ العلم  والمنه  العلمية بالحركة االهتمام :ضا  أي بهذا يتص  ومما (٣

 مراح  ف  سبةمنا تهيئة بعد العليا، المعاهد وف  الجامعية الدراسات ف  اإلسالمية العلوم
ا هذا يكون وال .العام التعليم  مكانه يأخذ أن ينبغ  ب  ونحوها، العلوم كليات على قاصر 
 ال ْ   سب  يكون ذل  ولع  .الدينية والمعاهد الدين وأصو  الشريعة كليات ف  به الالئق
 ف  فاتنا ما ونستدر  بماضيها، األمة حاضر بها نربط حقيقية دينية علمية نهضة لنشوء

 أن ذلا  فا  والعجاب .واساعة طاا ْ   أشاوا العلام فا  رنا  غ  ب قناس حيث الحاضر، صرناع

ا  كثير 

ا كانوا متنوعة علمية اختصاصات ف  المسلمين علماء من  به ب قناس الذي العلم ف  رواد 

 !العلمية اإلنجازات تل  صنع ف  ساهموا الذين وهم ب،  الغر

 ( العلوم لتبسيط الجهد بذ  إلى العناية توجيه هنا المناسب من لعله :را  وأخ  (١

 والثقافية العلمية والمستويات المراح  ك  ف  الجميع حاجة تلب  متنوعة بإصدارات
 الدين، يخال  بما العلمية الظواهر تفسير وعدم إيمان ، بمنه  بكتابتها العناية مع العامة،
 يخال  ال (الصحيحة دينيةال النصوص) المنقو  صحيح فإن متفقان، أنهما تقدم وقد

 .واألوهام السطحية عن بعيدة دينية علمية ثقافة نشر إلى يؤدي وهذا .المعقو  صريح

قا  لاوا  ع  ا و   ه  ساو   رو م    ْ   ما   ع للا   يارىس    ْ   م 

نون  ْ  .العالمين ب  ر هلل والحمد .والمؤم 

 الهوامش
 ( ١٤ اآلية البقرة، سورة (٣ .
 ( ٣٣ اآلية ذاريات،ال سورة (٣ .
 ( ٣٣ اآلية هود، سورة (١ .
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  ٣٤ 
 ( ٣ ((الشريعة أصو  ف  الموافقات)) كتابه ف  الشاطب  اإلمام يقو  (٣ / الشريعة معنى إن)) : ٧٧

 .((منته تض ما جملة وهو واعتقاداتهم، وأقوالهم أفعالهم ف  حدود ا للمكلَفين د تح أنها

 ( ٣ اآليات العلق، سورة (٣ -٣.
 ( منها التحقق يمكن عامة وقواعد حقائق اكتشا  إلى يهد  دقيق استقصاء هو العلم  البحث (٣

 ١٣ ) ص مام،  ه طلعت .د العلم ، البحث مناه  :بالتفصي  انظر .ال ْ   مستقب -٣٣).

 ( ١٤ اآلية الروم، سورة (٣ .
 ( .م ٣١٣٣ عام بالقاهرة المصرية النهضة بمكتبة مطبوع موريسون، كريس  تألي  من كتاب (٧

 عويد كتاب على رد ا كتبه الفلك ، باشا محمود ترجمة وحده، يقوم ال اإلنسان :العنوان وأص 
 .وحده يقوم اإلنسان :بعنوان اإللحاد إلى
 ( صحيح موافقة أو والنق ، العق  تعارض درء :بعنوان ضخم كتاب تيمية ابن اإلسالم لشيخ (١

 اإلمام جامعة مطابع سالم، رشاد محمد الدكتور بتحقيق ال ْ   كام طبع المعقو ، لصريح المنقو 
 .بالرياض اإلسالمية سعود بن محمد
 ( والتقنية، العلوم بمجلة مقا  باشا، فؤاد أحمد .د العلم ، الفكر وقضايا جاالتم :انظر ( ٣٤
 ٣ ) ص ه ٣٣٣٣ شوا  ( ٣٣ ) العدد والتقنية، للعلوم العزيز عبد المل  مدينة تصدرها -٣).
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 ١١ ) ص محمد، الفتاح عبد بدوي .د العلوم، فلسفة :__________وراجع -٣٣).

 ( المادة وهذه .والراء والدا  الصاد من مأخوذة وه  مصدر، لكلمة جمع ةالعربي اللغة ف  المصادر ( ٣٣

له  وأ الش ء دم    م ق  أعلى :تعن  ته :ويقا  ...واللي  النهار صدر :يقولون إنهم حتى .و   د فص أصدر 

 ر، 

 األفعا  عنها تصدر الت  الكلمة أص    المصدر ن  أل األفعا ، مصادر ومنه .فرجع رجعته أي

 معرفة بها يمكن الت  والمعايير المقاييس ه  -بعامة - المعرفة فمصادر :هذا وعلى .إليها ترجعو
 ٣ :منظور البن العرب لسان :انظر .الموجودات أو األحكام / ٣٣٣-٣٣١.

 ( ٣ :فارس البن اللغة مقاييس معجم :انظر ( ٣٣ / ص األصفهان ، للراغب القرآن مفردات ، ٣٤١
 (١٣٣- ٣ :الطبري تفسير ،( ١٣٣ / ٣ :العرب  بن بكر ألب  القرآن أحكام ، ١٣٣ / ٧-١،

 ١ :الجزري األثير البن واألثر الحديث غريب ف  النهاية / :للفيوم  المنير المصباح ، ١١١
.٣/ ٣٣٣-٣٣٧ 

 ( ١ :اللغة مقاييس معجم :انظر ( ٣١ / كشا  ،( ٣٤١ ) ص الجرجان ، للشري  التعريفات ، ٣٣٣
 ١ :للتهانوي الفنون اصطالحات / ٣ :للفيوم  المنير المصباح . ٣٣٤ / ١٣٣-١٣٣.

 ( ٣ :الجرجان  للشري  المواق  شرح :انظر ( ٣٣ / الدالئ  وتلخيص األوائ  تمهيد بعدها، وما ١٧
 ٣ :التفتازان  للسعد المقاصد شرح بعدها، وما ٣٧ ص الباقالن ، للقاض  / شرح ، ٣٣٤
 ٣ :للتفتازان  ة،النسفس العقائد / .بعدها وما ٣٧
 ( والمعار  العلم واسع الدمشق ، الحران  تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد هو ( ٣٣

 السنة ومنهاج والنق ، العق  تعارض درء :منها الكثيرة المؤلفات صاحب والنقلية، العقلية
 طبقات ىعل الذي  :انظر .ه ٣٧٣ سنة توف  .كثير وغيرها الفتاوى ومجموع النبوية،

 ٣ :يعلى أب  البن الحنابلة / ١٧٣.

 ( ٣ :تيمية ابن اإلسالم لشيخ والنق ، العق  تعارض درء ( ٣٣ / ١٣٣-١٣٣.
 ( :وانظر .( ٣٤ ) ص الخضيري، محمد محمود ترجمة ديكارت، رينيه تألي  المنه ، عن مقا  ( ٣٣

 ٣٣ ) ص هام،  ه طلعت .د العلم ، البحث مناه  -٣٣).
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   ْ   ْ  الم ميت  وس د،  ين لئال البعير، به يديق الذي القيد على يطلق العربية، اللغة ف  العق  ( ٣٧

 ( الت  ة ْ  

ا  اإلنسان بها يتميز « ال ْ   عق »، سات  ح  م  ا  أسماء استعارة ف  العرب عادة على بالقيد، لها تشبيه 

 ومكارمها الشريعة ومقاصد التكلي  عن حديثهم عند الشريعة علماء عن    وقد .المعنوية لألمور

 ٣ :أمرين على يطلق فهو ذل ؛ بحسب أسمائه وتنوع ومنازله وأنواعه العق  عن بالحديث -
 وهذا العلم، لقبو  بسببها متهيئ ا عليها وخلقه اإلنسان، ف  تعالى للا أودعها الت  الفطرية القوة
 العلم على كذل  ويطلق - ٣ .والتدبير التمييز يكون وبه والنه ، األمر ومناط التكلي  مح  هو
 القرآن ف  اإلشارة وإليه المستفاد، العق  هو وهذا الفطرية، القوة بتل  اإلنسان يستفيده الذي

 م    ب م  ص} :تعاالى كقولاه ،( ٣٣ ) العقا  بعادم الكفاار فياه تعاالى للا م  ذ موضاع كا  فا  الكاريم

 ي  مع

لو  ي ال م  ه  ْ    ْ  وتنوعها العق  أسماء ببيان اللغة علماء عن  وقد .( ٣٣٣ :البقرة) {ن  عق 

 مقاماته، بحسب
 العق ، عن كاملة دراسة تقديم هنا غرضنا من وليس .االستعما  ف  بينها الفروق بيان مع

 انظر .اإلسالم ف  ومكانته العق  قيمة إلى بعدها لنخلص اإلشارات هذه فحسبنا : « إلى الذريعة
 الشريعة مكارم » ٣١ ) ص األصفهان ، للراغب - ٣٣)، « اللغوية الفروق » هال  ألب 

 ٣٣، ٣٣ ) ص عسكريال )، « ياتالك  » ١ :الكفوي البقاء ألب  / ٣٣١، ٣٣٤، ٣٣١، « ف  تأمالت

 اإلدرا  وسائ  » جر،  والح   النُّهى، :كلمة وراجع بعدها، وما ( ٣٣ ) ص الشرقاوي محمد .د

 ف  والقلب والفؤاد، واللُّب، جى،  والح   « المفردات » و للراغب، « التمييز ذوي بصائر ».

 ( ٣ :تيمية ابن اإلسالم لشيخ والنق ، العق  تعارض درء ( ٣١ / ٣٣٣.
 ( انظر ( ٣٤ : « المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة » ٣ :القاري سلطان بن عل  للمال / ٣٧٧ -
 ٣١٣، « داود أب  سنن شرح المعبود عون » ٣٣ :للمباركفوري / ٣٣، ٣١
 ( ١ :الطالق ف  تعلي قا البخاري أخرجه ( ٣٣ / ٣ :المسند ف  أحمد واإلمام ، ١٧٧ / داود وأبو ، ٣٤٤
 ١ :السنن ف  / ٣ :والترمذي ، ١٧٧ / :انظر .حبان وابن والحاكم خزيمة بنا وصححه ، ٣٧٣

 « ٣ :((الغلي  إرواء / ٣- الصغير الجامع صحيح)) و ،٣ » ١٣٣٣ ) برقم لأللبان ، كالهما ).
 ( ٣ :الشاطب  لإلمام ((الشريعة أصو  ف  الموافقات)) :انظر ( ٣٣ / ٧- لإلمام ((المستصفى)) ، ٣٤
 ٣ :الغزال  / ١ :الجوزية القيم البن الموقعين إعالم ، ٣٧٣ / .بعدها وما ٣
 ( السمعان  اإلمام قا  ( ٣١ : « وقبوله إدراكه وجع  االتباع، على وبناه دينه أسس تعالى للا إن
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 بالعق  ». انظر : « المحجة بيان ف  الحجة » ٣ :لألصفهان  / ١٣٣.
 ( بالتفصي  انظر ( ٣٣ : « للشريعة العامة اصدالمق »، بعدها وما ( ١٣٣ ) ص . « فكرية مذاهب
 معاصرة » بعدها وما ( ٣١ ) ص . « اإلسالم  التصور__________ خصائص » .بعدها وما ( ٣٣ ) ص
 « التفسير ف  العقلية المدرسة منه  » ٣/ ٣١ - ١١. « اإلسالمية الثقافة إلى المدخ  » ص
 (٣٣٣ ٣١٤). « اإلسالم  التصور ف  والشهادة الغيب عالم »، .بعدها وما ( ٣٣ ) ص
 ( ٣٧ ) ص قطب، سيد لألستاذ اإلسالم ، التصور خصائص :انظر ( ٣٣ - .د العلمانية، تهافت ،( ٣٤
 ١٣ ) ص خلي ، الدين عماد -١٣).

 ( ٣١٣ ) ص قطب، محمد لألستاذ معاصرة، فكرية مذاهب ( ٣٣ - ابن اإلسالم شيخ ويقو  .( ٣١٣

 لكن امتناعه، بالعق  يعلم بما تأت ولم دركه، عن العق  يعجز ماب جاءت والرس )) :تيمية

 اعتقدوها -بزعمهم– عقلية لحج  وامتناعها وجوازها أشياء بوجوب قضوا :فيه المسرفون

قا،  بأشياء دقوا ص :عنه والمعرضون .به جاءت وما النبوات بها وعارضوا باط ، وه  ح 

 على آدم بن  به للا ض     الذي التمييز عن رجواوخ فاسدة، وأعما  أحوا  ف  ودخلوا باطلة
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  ٣٣ 
 ١ :الفتاوى مجموع :انظر .((غيرهم / ٣ و ، ١١١ / دين د   ب لمن الصحيح والجواب ، ١٤

 ١ :المسيح / ٣١٤- ٣١ ) ص الغزال ، محمد للشيخ المسلم وعقيدة ، ٣١٣ ).
 ( ٣١١ ) ص قطب، محمد لألستاذ معاصرة فكرية مذاهب :بالتفصي  انظر ( ٣٣ - وخصائص ،( ١٣١

 ٣٣ ) ص قطب، سيد لألستاذ اإلسالم  التصور -٣٤).
 ( وال وتعالى، سبحانه بذاته القائم العلم هو القديم فالعلم .وحادث قديم :قسمين إلى العلم ينقسم ( ٣٧

 .واستدالل  ضروري، أو بديه  إلى ينقسم دث  المح والعلم .للعباد دثة  المح العلوم يشبه

 يكون أن غير من وتخليقه، تعالى للا بإحداث العالم ف  حص  ما :الضروري أو فالبديه 
 تقديم إلى يحتاج ال ما هو أو .التر  أو التحصي  قدرة وال واالختيار، الكسب فع  فيه للعالم

 والعلم (ب .الخمس الحواس بواسطة الحاص  العلم (أ :أنواع ثالثة وهو .به للعلم مقدمات
 الحاص  والعلم (ج .الماضية واألمم النائية بالبلدان العلم نحو المتواترة، باألخبار الحاص 
 من فيه يحدث وما نفسه بوجود اإلنسان كعلم األصو ، ف  ونظر تأم  غير من العقو  ببدائه
 ما فهو :االستدالل  العلم أما و .ذل  ونحو جزئه من وأعظم أكبر ش ء ك  وأن واللذة، األلم
 .وسمع  عقل  :نوعان وهو .الكون وحدوث الخالق بوجود كالعلم مقدمة، تقديم إلى يحتاج

 واسطة غير من والبدائه سات  المح ف  والنظر والتأم  العق  بمجرد يعر  ما هو :فالعقل 

 يفيد هذا العقل  والعلم .يكن لم أن بعد ووجوده العالم بحدوث كالعلم الشرع ، السمع  الدلي 
 أي المسموعات، ف  بالنظر يعر  ما فهو :السمع  أما و .المعلوم بالش ء واليقين القطع
 وسائر والحرام، بالحال  كالعلم السمع، واسطة بدون وحده بالعق  يعر  وال الشرعية، األدلة
 الظن يفيد وقد واليقين، القطع يفيد قد السمع  العلم وهذا .األحكام من تعالى للا شرع ما

 وميزان ،( ٣١٣ ) ص الجرجان ، للشري  التعريفات :انظر .واليقين العلم ال العم  ويوجب
 ٧ ) ص قندي،السمر للعالء العقو ، نتائ  ف  األصو  -٣٤).
ا له والنق ، العق  تعارض درء ، ١٤  ( ٣ :تيمية ابن اإلسالم لشيخ الفتاوى مجموع :انظر ( ٣١ / :أيض 

.٣/ ١٣٣ 

 ( ٣ :والنق  العق  تعارض درء :انظر ( ١٤ / ١٣٣-١٣٣.
 ( للا قا  .علم بغير غيرها، وف  ب  الدين، أصو  ف  المرء يتكلم أن من التحذير جاء ولذل  ( ١٣
 ال ْ   مسؤو عنه كان أولئ  ك  والفؤاد والبصر السمع إن علم، به ل  ليس ما   ْ   تق وال :عالىت
 هدى وال علم بغير للا ف  يجاد  من الناس ومن :تعالى وقا  .( ١٣ :اآلية اإلسراء، سورة)

 تهوى وما الظن إال يتبعون إن :تعالى وقا  .(٧ :اآلية الح ، سورة) منير كتاب وال
 ٣١ اآلية النجم، سورة) الهدى ربهم من جاءهم ولقد ،األنفس ).
 ( أصنا  ف  السادسة المسألة المشهورة مقدمته من األو  الباب ف  خلدون ابن العالمة عقد ( ١٣

ا يعط  مما الغيب عن يخبرون الذين البشر، من للغيب المدركين  عليهم كاألنبياء يقيني ا علم 

 من ذل  عن يخبرون من أصنا  وذكر والوح ، النبوة حقيقة سر    وفيه والسالم، الصالة

 الحق فيه مشوب هؤالء وإدرا  :قا  ثم .والحساب والرؤيا الكهانة فذكر العاديين؛ البشر

 بالتصورات االستعانة بعد إال س،  الح فقدوا وإن االتصا ، لهم يحص  ال ألنه بالباط ،

 من ليس وهو الغيب، معرفة دعون  وي المدار ، هذه ف  الكذب يج ء ذل  ومن ..األجنبية

 ٣٣١ ) ص خلدون، ابن مقدمة :انظر .الحقيقة على الغيب معرفة -٣٤١).
 ( ٣٣١ ) ص البه ، محمد .د الغرب ، باالستعمار وصلته الحديث اإلسالم  الفكر ( ١١ ).
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 ( ٣٣٣٣ ) هيوم دافيد ( ١٣ - كتاب له .الش  بمذهب عر  اسكتلندي، ومؤرخ فيلسو  (م ٣٣٣٣
 ٣ :الميسرة العربية الموسوعة :انظر .((البشرية الطبيعة ف  رسالة)) / ٣١١١.

 ( ٣١١ ) ص سابق، مرجع الحديث، اإلسالم  الفكر ( ١٣ ).
 ( ٣٣١٧ ) كونت أوغست ( ١٣ - ترفض الت  الوضعية الفلسفة مؤسس فرنس ، سو فيل ( ٣٧٣٣

 الفلسفة ف  محاضرات)) له الحديثة، الطبيعية العلوم نتائ  على وتعتمد الميتافيزيقا
 ٣ :الميسرة العربية الموسوعة :انظر .((الوضعية / ٣٣٣٣.

 ( نشأتها :العلمانية :انظر يهاعل وللرد بالتفصي ، وأضرابه كونت أوغست نظرية لمعرفة ( ١٣
 ١٣٣ ) ص الحوال ، سفر .د وتطورها، - ٣١١ ) ص للبه ، اإلسالم  والفكر ( ١٧٤ -٣١٣)

 ٧٣ ) ص دراز، للا عبد محمد للدكتور ممهدة بحوث :والدين -٧٣).
 ( ٣٧٣٣ ) مولر ماكس ( ١٧ - بها وأقام أكسفورد إلى رح  ألمان ، ومستشرق لغوي عالم ( ٣١٤٤
 الموسوعة :انظر .المسيحية غير الدينية الكتب من عدد ا ونشر ((اللغة علم)) له وفاته، حتى

 ٣ :الميسرة العربية / ٣٣٧٣.
 ( ٣٤ ) ص النشار، سام  عل  .د الدين، نشأة ( ١١ -٣٣).

 ( ٣٣٣ ) ص كاري ، إلكسيس .د اإلنسان، سلو  ف  تأمالت ( ٣٤ ).
 ( اإلسالم حضارة بمجلة منشور ( ٣٣ ) ص الطيب، وفيقت لألستاذ والعلم، اإلسالم :انظر ( ٣٣

 .ه ٣١٧٣ شوا  عدد بدمشق،
 ( ٣ :قطب محمد لألستاذ اإلسالمية، التربية منه  :انظر ( ٣٣ / ٣٣٣.

 ( والتصور بعدها، وما (٣ ) ص قطب، سيد لألستاذ اإلسالم ، التصور خصائص :انظر ( ٣١
 .بعدها وما ( ٣٣ ) ص ضميرية، معةج عثمان واإلنسان، والحياة للكون اإلسالم 

 ( اإلسالمية العلوم ف  رأس ا كان األندلس ، حزم بن سعيد بن أحمد بن عل  محمد، أبو الحافظ ( ٣٣
ا  .ه ١٣٣ سنة توف  ((األحكام أصو  ف  اإلحكام)) و ((المحلى)) له العقلية، العلوم ف  متبحر 

 ٣٧ :للذهب  النبالء أعالم يرس :انظر / ٣٧٣-٣٣٣.

 ( ٣٣٧ ) ص محمود، عباس ترجمة إقبا ، محمد تألي  اإلسالم، ف  الدين  التفكير تجديد :انظر ( ٣٣ ).

 ( ٣٣١ ) ص اإلسالم، ف  الدين  التفكير تجديد ( ٣٣ ).
 ( موجز)) كتبه من العلم ، الخيا  مؤسس  من يعتبر إنجليزي، ومؤرخ عالم :ويلز ج هربرت ( ٣٣
 ٣ :الميسرة العربية الموسوعة :رانظ .((العالم تاريخ / ٧١٤

 ( ١ :جاويد توفيق العزيز عبد ترجمة اإلنسانية، تاريخ معالم ( ٣٧ / ١٣٣.
 ( ٣٧٧٣ ) سارطون جورج ( ٣١ - رح  عصره، ف  العلم مؤرخ  أكبر من أمريك ، عالم ( ٣١٣٣

 ف  تتجلى كما العلم ف  العرب مآثر على ويطلع العربية ليدرس العربية البالد إلى
 موسوعة :انظر .لعربية باللغة مطبوع وهو ((العلم تاريخ)) آثارة أهم .األصلية مخطوطاتهم

 ٧ :المورد / ٣٣١.
 ( الشرق رعاية ف  الغربية الثقافة)) بعنوان بيروت ف  ذل  حو  مطولة محاضرة وألقى ( ٣٤

 .م ٣١٣١ ن،للماليي العلم دار ف  وطبعت فروخ، عمر الدكتور العربية إلى ونقلها ((األوسط
 ( ٣٣ بتاريخ ٣٣١٣ العدد األوسط، الشرق جريدة ( ٣٣ / ٣٣/ ندعو كي  " كتاب عن نقال ، ٣١١٣
ا المحاضرة هذه من فقرات ونق  .( ٣٧٣  ٣٧٣ ) ص قطب محمد لألستاذ " الناس - :أيض 

 ٣٣٣ ص صعود، ف  ديانة :الثالثة األلفية ف  اإلسالم :كتابه ف  هوفمان مراد الدكتور -٣٣٣.
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  ٣٣ 
 ( للا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ قا  ( ٣٣ : « األعما  وكما  العلوم معرفة ف  شرط العق 

 وقوة النفس ف  غريزة لكنه بذل ، ال ْ   مستق ليس لكنه والعم ، العلم يكم  وبه ،وصالحها
 إذا العين كنور كان والقرآن اإليمان نور به اتص  فإن العين ف  الت  البصر قوة بمنزلة فيها،

 الشمس نور به اتص  ». انظر : « الفتاوى مجموع » ١/ ١١٧، ١١١.
 ( انظر ( ٣١ :. « السعادتين وتحصي  النشأتين تفصي  » ٣٣٤ ) ص األصفهان ، للراغب - ٣٣٣)

 ف  بنصه وهو باختصار « النفس مدارج ف  القدس معارج » ٣٣ ) ص للغزال ، - ٣١).
 وراجع : « الغزال  نظر ف  الحقيقة »، ٣٧٤، ٣٧٣ ) ص دنيا سليمان .د )، « إلى مداخ 

 يةاإلسالم العقيدة »، ٣٣٣ ) ص فرغ ، هاشم يحيى .د - ٣٣٣).
 ( والتقنية، العلوم بمجلة العان ، إسماعي  دحام .د العلم، وحدود العلم  التطور آلية :انظر ( ٣٣
 ١٧ ) ص سابق، مرجع ).
 ( الالتينة اللغة ف  سواء الواحد، اللغوي جذرهما من هذا لنا ويتضح .للمعرفة مراد  لغة العلم ( ٣٣
 العلم فلفظ .العربية اللغة أو science الالتين  األص  من مشتق scire بمعنى To Know أي

فه بمعنى الش ء م  ع  :نقو  فنحن المعرفة، العلم يراد  العربية اللغة وف  .يعر   غير .عر 

 بينهما؛ تمايز هنا  ب  .والخصائص العمومية ف  تساويهما يعن  ال بينهما التراد  هذا أن
 فالعلم .ومنهجية منطقية بشروط زمتلت خاص نوع من معرفة هو وإنما معرفة، أي ليس فالعلم

 للمعرفة، مراد فا العلم كان وإذا ..يقين  غير أو يقيني ا كان سواء مطل قا، اإلدر  هو - فلسفي ا–
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 لسان :انظر .والتعميم بالوحدة تتص  الت  المعار  من مجموعة بكونه عنها يتميز فهو
 ص الفتاح، عبد بدوي .د لعلوم،ا فلسفة ،(علم) مادة :للجوهري الصحاح منظور، البن العرب

 ( ٣ :صليبا جمي  الفلسف ، المعجم ،( ١١ / ١١.
 ( ٣٧٣٣ ) هكسل  هنري توماس ( ٣٣ - له دارون، لنظرية داعية كان بيولوج ، عالم ( ٣٧١٣

 ٣ :الميسرة العربية الموسوعة :انظر .مجلدات أربع ف  جمعت ومقاالت محاضرات / ٧١١.
 ( ٣٣٣ ) ص جاويش، العزيز عبد للشيخ الفطرة دين اإلسالم :كتاب عن ال ْ   نق ( ٣٣ ).
 ( .نفسه السابق المرجع ( ٣٧
 ( ٣٣٧ ) ص السابق، المرجع ( ٣١ ).
 ( ٣٣ ) ص الفندي، الدين جما  محمد .د والكون، للا :انظر ( ٣٤ ).

ثا انظر ( ٣٣  ( دمه  ق ،إسالمية نظر وجهة من العلوم كتابة إعادة :عن النجار زغلو  للدكتور بح 

 ف  منشور ه، ٣١١٣ الرياض والتكنولوجيا، العلوم مجاالت ف  اإلسالم  التضامن لمؤتمر
 .الكويتية المجتمع مجلة وف  المؤتمر وقائع
 ( طوبيا سام  .د ترجمة ديرانت، .ج .ب تألي  العضوية، وغير العامة الكيمياء :انظر ( ٣٣
 ٣ :رزوق رشاد .د :ومراجعة وآخرين، / ٣- يشر  الت  الكتب مجموعة ضمن منشور ،٣

 .بالقاهرة للعلوم األعلى المجلس إعدادها على
 ( .نفسه السابق المرجع ( ٣١
 ( بعض ف  وزيادة بتصر  السابق، بحثه ف  النجار زغلو  الدكتور عن األولى الست النقاط ( ٣٣

 .مواطنها ف  مراجعها إليها أشير الت  واألمثلة النقاط
 ( والعالم والعلم العق  موق  :انظر وحدودها، عليها االعتماد ومدى التجربة قيمة على للتعر  ( ٣٣
 .صبري مصط  للشيخ الثان ، الجزء المرسلين، وعباده العالمين رب من
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 ( تعالى للا قا  ( ٣٣ : ﴿WVUT SRQPON﴾ ( ٣ :الروم سورة ).
 ( دعاإلى من أو  وكان واألوردية، والفارسية بالعربية شعره نظم مسلم، هندي وفيلسو  شاعر ( ٣٣

 توف  ،((اإلسالم ف  الدين  التفكير تجديد)) :الفلسفية آثاره أشهر من الباكستان، دولة إنشاء
 ٣ :المورد موسوعة :انظر .م ٣١١٧ سنة / ٣٤١.

 ( ٣٤ )محمود،ص عباس ترجمة إقبا ، محمد تألي  اإلسالم، ف  الدين  التفكير تجديد :انظر ( ٣٧ -٣٣).
 ( العالم ف  العلم  المنه  واكتشا  اإلسالم مفكري عند البحث منه  :بالتفصي  انظر ( ٣١

 .بعدها وما ( ٣٣٣ ) ص النشار، سام  عل  .د اإلسالم ،

 ( قا  قت ، أو استأص  بمعنى (س  ح) من مفعو  اسم وه  (المحسوس) كلمة البحث ف  اءج ( ٣٤

 أدر  بمعنى (س  أح) من هنا المفعو  اسم يؤخذ أن والصحيح .(بإذنه سونهم  تح ذ ْ   إ) :تعالى للا

 ةللكلم االستعما  جاء ولذل  .(الكفر منهم عيسى س  أح فلما) :تعالى قا  وعلمه، سه  بحوا

 ٣ :المحيط القاموس ترتيب :انظر .فحسب شائع هو ما على األو  بالمعنى / والمعجم ، ٣١١
 ٣ :بالقاهرة العربية اللغة مجمع إصدار الوسيط، / ٣٣٣.

 ( ٣ :السابق المرجع :العضوية وغير العامة الكيمياء :انظر ( ٣٣ / ٣ و١ .
 ( بعض أن غير بقلي ، ذل  قب  أو عشر التاسع قرنال نهاية حتى العلم ف  ال ْ   مقبو الحتمية مبدأ ظ  ( ٣٣

 بدت الحرارية، الديناميكا أو (الغازات ديناميكا) الهيدروديناميكا مجا  ف  الجديدة الظواهر
 أو العام الحتمية بمبدأ تضع  الثقة بدأت ثم ومن الكالسيكية، الميكانيكا قوانين تطيع ال وكأنها
 ال هذا أن إلى التنبيه مع الالحتمية، بمبدأ تأخذ الحديثة تالنظريا وأصبحت ...اآللية الحتمية
 القو  مث  الفيزياء، علم على الالحتمية مبدأ تطبيق تتجاوز فلسفية نتائ  أية استخالص يعن 

ا نجد وهنا .اإلنسان مجا  عن يختل  الطبيعة فمجا  اإلنسانية؛ بالحرية  العلماء بين خالفا أيض 
 ١٣٣ ) ص الفتاح، عبد بدوي .د العلوم، فلسفة :انظر .وبسطه فصيلهت المقام يحتم  ال -١٣٣).
 ( قصة)) ((الفلسفة قصة)) :آثاره من والفلسفة، التاريخ تبسيط على جهوده وق  أمريك  مؤل  ( ٣١

 ٣ :المورد موسوعة :انظر ./ ٣٧٧٣ عام توف  , ((الحضارة / ١.
 ( العلوم، فلسفة :وانظر .( ٣١ ) ص لجندي،ا أنور لألستاذ المناه  مقدمات :عن منقو  النص ( ٣٣
 ١٣٣ ) ص الفتاح، عبد بدوي .د - ص موي، بو  العلوم، وفلسفة المنطق :إلى وأشار .( ١٣٣

 (٣١٣- ٣٣٣ ) ص إسالم، عزم  العلوم، لفلسفة ومقدمة ( ٣١٧ -٣٣٣).
 ( ٣٣ ) ص السابق، المرجع ( ٣٣ ).
 ( ٣٣ ) ص قطب، سيد لألستاذ الدين، لهذا مستقب ال :بالتفصي  انظر ( ٣٣ - فكرية مذاهب ،( ٣٣

 الدين بين الصراع عن سبق وفيما بعدها، وما (١ ) ص قطب، محمد لألستاذ معاصرة،
 ..األورب  الفكر ف  والعق  والحس

 ( االتجاهات أصحاب من وهو كمبردج، ف  درس إنجليزي ومؤرخ فيلسو  :وايتهيد ( ٣٣
 عبد بدوي .د العلوم، فلسفة :انظر .والفلسفة الجبر ف  كتب له ة،المحدث والواقعية الميتافيزيقية
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 ١٣٣ ) ص الفتاح، ).
 ( مرجع العلوم، فلسفة :وانظر .( ٣٣ ) ص الجندي، أنور لألستاذ المناه  مقدمات :عن ال ْ   نق ( ٣٧
 ٣٣ ) ص سابق، ).
 ( فيها واشتر  برنستون، جامعة ف  اإلسالمية الثقافة عن العالمية الندوة ف  ألقاه له بحث من ( ٣١
 اإلسالمية الثقافة)) كتاب ف  بحوثهم ونشرت والغربيين، المسلمين والباحثين العلماء من عدد
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  ٣٣ 
 أثر :وانظر .م ٣١٣٣ القاهرة، أحمد، للا خل  محمد الدكتور تحرير ((المعاصرة والحياة

 ٣ ) ص سابق، مرجع األوربية، النهضة ف  العرب ).

 ومراجعه البحث مصادر
 القيم تباد  مركز بإشرا  الباحثين، من لمجموعة األوربية، النهضة ف  واإلسالم العرب أثر .٣

 .م ٣١٧٣ للكتاب، العامة المصرية الهيئة مطابع اليونسكو، منظمة مع بالتعاون ةالثقافي
 الحلب  الباب  عيسى مطبعة البجاوي، محمد عل  تحقيق العرب ، بن بكر ألب  القرآن أحكام .٣

 .ه ٣١١٣ بمصر،
 المكتب األلبان ، الدين ناصر محمد للشيخ السبي ، منار أحاديث تخري  ف  الغلي  إرواء .١

 .ه ٣١١١ بدمشق، اإلسالم 
 .م ٣١٣٧ بمصر، الهال  كتاب سلسلة جاويش، العزيز عبد للشيخ الفطرة دين اإلسالم .٣
 ويس المعلم، عاد  تعريب هوفمان، مراد تألي  صعود، ف  ديانة :الثالثة األلفية ف  اإلسالم .٣

 .ه ٣٣٣٣ القاهرة، إبراهيم،
 شوا  عدد بدمشق، اإلسالم حضارة بمجلة منشور الطيب، توفيق لألستاذ والعلم، اإلسالم .٣

 .ه ٣١٧٣

 التضامن لمؤتمر دمه  ق النجار زغلو  للدكتور بحث إسالمية، نظر وجهة من العلوم كتابة إعادة .٣

 وف  المؤتمر وقائع ف  منشور ه، ٣١١٣ الرياض والتكنولوجيا، العلوم مجاالت ف  اإلسالم 
 .الكويتية المجتمع مجلة
 الحميد، عبد الدين محي  محمد تحقيق الجوزية، قيم البن العالمين، رب عن الموقعين إعالم .٧

 .ه ٣١٣٣ الكبرى، التجارية المكتبة
 .بالقاهرة مصر مكتبة القاص، محمد ترجمة كاري ، إلكسيس .د اإلنسان، سلو  ف  تأمالت .١
 .م ٣١٣٣ والرياض، بالقاهرة الكتب معال دار الشرقاوي، محمد للا عبد .د اإلدرا ، وسائ  ف  تأمالت . ٣٤
 التألي  لجنة مطبعة محمود، عباس ترجمة إقبا ، محمد تألي  اإلسالم، ف  الدين  التفكير تجديد . ٣٣

 .م ٣١٣٧ بالقاهرة،
 ه ٣١٣٣ بمصر، الحلب  الباب  عيسى مطبعة الزاوي، أحمد للطاهر المحيط، القاموس ترتيب . ٣٣
 .ه ٣١٣٣ بمصر، الحلب  الباب  مصطفى مطبعة جان ،الجر للشري  التعريفات . ٣١
 محمود بتحقيق المعار  دار وطبعة الحلب ، طبعة الطبري، جعفر أب  لإلمام الطبري، تفسير . ٣٣
 .ه ٣٣٤٧ شاكر، محمد
 دار النجار، المجيد عبد .د تحقيق األصفهان ، للراغب السعادتين، وتحصي  النشأتين تفصي  . ٣٣

 .ه ٣٣٣٤ اإلسالم ، الغرب
 حيدر، الدين عماد تحقيق الباقالن ، الطيب بكر أب  للقاض  الدالئ  وتلخيص األوائ  تمهيد . ٣٣

 .ه ٣٣٤٣ بيروت، الثقافية، الكتب مؤسسة
 .م ٣١٣٧ بيروت، ف  الرسالة مؤسسة خلي ، الدين عماد .د العلمانية، تهافت . ٣٣

 .ه ٣١١٣ بالقاهرة، المدن  مطبعة تيمية، ابن إلسالما لشيخ المسيح، دين د   ب لمن الصحيح الجواب . ٣٧

 الطبعة رحيم، أبو محمد تحقيق األصفهان ، السنة وام  ق الحافظ لإلمام المحجة، بيان ف  الحجة . ٣١

 .بالرياض الراية دار األولى،
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 .م ٣١٣٣ القاهرة، بمصر، المعار  دار دنيا، سليمان .د الغزال ، نظر ف  الحقيقة . ٣٤
 .ه ٣١١٣ بالقاهرة، الشروق دار قطب، سيد لألستاذ اإلسالم ، التصور خصائص . ٣٣
 اإلمام جامعة مطبعة ،سالم رشاد تحقيق تيمية، ابن اإلسالم لشيخ والنق ، العق  تعارض درء . ٣٣

 .ه ٣٣٤١ بالرياض

 .م ٣١٧٣ بالكويت، القلم دار دراز، للا عبد محمد للدكتور األديان، تاريخ لدراسة ممهدة بحوث :دين  ا  . ٣١

 .ه ٣١٧٣ بمصر، العربية الكتب دار طبعة األصفهان ، للراغب الشريعة، مكارم إلى الذريعة . ٣٣
 .ه ٣٣٤٣ بالقاهرة، قرطبة مؤسسة للمباركفوري، األحوذي، ةتحف :شرحه مع الترمذي سنن . ٣٣

 مؤسسة األرناؤوط، شعيب بإشرا  مجموعة تحقيق الذهب ، لإلمام بالء،النُّ  أعالم يرس . ٣٣
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 .ه ٣٣٤٣ بيروت، الرسالة،
 .استانبو  طبعة التفتازان ،، للسعد والتقريرات الحواش  مع النسفية، العقائد شرح . ٣٣
 .ه ٣٣٣١ الكتب، عالم عميرة، الرحمن عبد .د تحقيق التفتازان ، السعد للعالمة مقاصدال شرح . ٣٧
 السيالكوت  حاشيتا ومعه الجرجان ، الشري  تألي  اإليج ، الدين عضد للقاض  المواق  شرح . ٣١

 .ه ٣٣٣١ بيروت، العلمية، الكتب دار والجلب ،
 .ه ٣٣٤٣ بدمشق، اإلسالم  المكتب األلبان ، الدين ناصر محمد للشيخ الصغير، الجامع صحيح . ١٤
 .ه ٣٣٣٣ قطر، بدولة اإلسالمية الشؤون دائرة الغزال ، محمد للشيخ المسلم عقيدة . ١٣
 النهضة مكتبة الفلك ، باشا محمود ترجمة موريسون، كريس  تألي  لإليمان، يدعو العلم . ١٣

 .م ٣١٣٣ بالقاهرة، المصرية
 بمكة القرى أم بجامعة العلم  البحث مركز الحوال ، سفر .د تطورها،و نشأتها :العلمانية . ١١

 .ه ٣٣٤٣ المكرمة
 الرياض، والتقنية، للعلوم العزيز عبد المل  مدينة تصدرها فصلية علمية مجلة والتقنية، العلوم . ١٣
 .م ٣٤٤٣ يناير /ه ٣٣٣٣ شوا  والخمسون، السادس العدد
 السلفية المكتبة نشر المباركفوري، الرحمن عبد محمد للشيخ ،داود أب  سنن شرح المعبود عون . ١٣

 .ه ٣١٧٧ المنورة، بالمدينة

 طبعة عن اآلفاق دار تصوير القدس ، حسام به عن   العسكري، هال  ألب  اللغوية، الفروق . ١٣

 .بالقاهرة القدس  مكتبة
 .م ٣١٣٣ بالقاهرة، وهبة مكتبة ه ،الب محمد .د الغرب ، باالستعمار وصلته الحديث اإلسالم  الفكر . ١٣
 .م ٣٤٤٣ الثانية، الطبعة بالقاهرة، والتوزيع للنشر قباء دار محمد، الفتاح عبد بدوي .د العلوم، فلسفة . ١٧
 .م ٣١٣٣ بالقاهرة، المصرية النهضة مكتبة للتهانوي، الفنون اصطالحات كشا  . ١١

 .بدمشق الثقافة وزارة طبعة درويش، مصطفى تحقيق الكفوي، البقاء ألب  يات،الك  . ٣٤

 .ه ٣٣٣٣ بالقاهرة، الشروق دار قطب، محمد لألستاذ الناس، ندعو كي  . ٣٣
 وآخرين، طوبيا سام  .د ترجمة ديرانت، .ج .ب تألي  العضوية، وغير العامة الكيمياء . ٣٣

 جلسالم إعدادها على يشر  الت  الكتب مجموعة ضمن منشور رزوق، رشاد .د :ومراجعة
 .بالقاهرة للعلوم األعلى
 إسحاق .د مراجعة وآخرين، كما  مروان ترجمة لونجو، فريدري  تألي  العامة، الكيمياء . ٣١

 .ه ٣٣٤٣ األردن ، العربية اللغة مجمع منشورات الفرحان،
 .م ٣١٣٧ بالقاهرة، للكتاب العامة المصرية الهيئة الفندي، الدين جما  محمد .د والكون، للا . ٣٣
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  ٣٧ 
 .ه ٣٣٣٤ المغرب، طبعة النجدي، قاسم بن محمد جمع تيمية، ابن اإلسالم لشيخ الفتاوى مجموع . ٣٣
 .م ٣١٧٣ القاهرة األولى، الطبعة فرغ ، هاشم يحيى .د اإلسالمية، العقيدة إلى مداخ  . ٣٣
 .ه ٣٣٣٤ بالكويت، القلم دار سالم، رشاد محمد .د اإلسالمية، الثقافة إلى المدخ  . ٣٣
 .ه ٣٣٣٣ السوادي، مكتبة ضميرية، جمعة عثمان .د اإلسالمية، العقيدة لدراسة مدخ  . ٣٧
 .م ٣١٧٤ بالقاهرة، الشروق دار قطب، محمد لألستاذ معاصرة، ةفكري مذاهب . ٣١
 المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة . ٣٤ » ملتان ف  اإلمدادية المكتبة القاري، سلطان بن عل  للمال

 .ه ٣٣٤٧ بالباكستان،
 دعب البن الرحموت فواتح ومعه الغزال ، حامد أب  لإلمام الفقه، أصو  علم من المستصفى . ٣٣

 .ه ٣١١٣ بيروت، صادر، دار مكتبة تصوير الشكور،
 .ه ٣٣٤٣ الطالبية، للمنظمات العالم  االتحاد منشورات قطب، سيد لألستاذ الدين، لهذا المستقب  . ٣٣
 .ه ٣٣٤٣ بدمشق، اإلسالم  المكتب حنب ، بن محمد بن أحمد لإلمام المسند . ٣١
 دار الشناوي، العظيم عبد .د تحقيق الفيوم ، لمقريل الكبير، الشرح غريب ف  المنير المصباح . ٣٣

 .م ٣١٣٣ بمصر، المعر 
 المصرية الهيئة جاويد، توفيق العزيز عبد ترجمة ويلز، .ج .ه تألي  اإلنسانية، تاريخ معالم . ٣٣
 .م ٣١١٣ بالقاهرة، للكتاب العام
 .م ٣١٣ ٣ بيروت، لى،األو الطبعة اللبنان ، الكتاب دار صليبا، جمي  الفلسف ، المعجم . ٣٣
 .ه ٣١١٣ بالقاهرة، العربية اللغة مجمع إصدار العلماء، من لمجموعة الوسيط، المعجم . ٣٣
 .م ٣١٣٣ بمصر، الحلب  مكتبة هارون، السالم عبد تحقيق فارس، البن اللغة مقاييس معجم . ٣٧
 .م ٣١٣٧ بالقاهرة، الحلب  مكتبة كيالن ، سيد تحقيق األصفهان ، للراغب القرآن مفردات . ٣١
 .ه ٣٣٤٣ اإلسالم ، للفكر العالم  المعهد العالم، يوس  حامد .د اإلسالمية، للشريعة العامة المقاصد . ٣٤
 السلفية المطبعة الخضيري، محمد محمود ترجمة ديكارت، رينيه تألي  المنه ، عن مقا  . ٣٣

 .ه ٣١٣١ بالقاهرة،
 .ه ٣١١٣ بالقاهرة، االعتصام دار ي،الجند أنور لألستاذ المناه  مقدمات . ٣٣
 .م ٣١٣٣ .بيروت اللبنان ، الكتاب دار خلدون، ابن للعالمة خلدون، ابن مقدمة . ٣١
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 .ه ٣٣٣١ بالقاهرة، الشروق دار األولى، الطبعة قطب، محمد اإلسالم ، الفكر قضايا من . ٣٣

 الطبعة باألردن، مار  ع ودار روت،بي ف  الرسالة مؤسسة مام،  ه طلعت .د العلم ، البحث مناه  . ٣٣

 .ه ٣٣٤١ الثالثة،
 سام  عل  .د اإلسالم ، العالم ف  العلم  المنه  واكتشا  اإلسالم مفكري عند البحث منه  . ٣٣

 .م ٣١٣٣ بالقاهرة، المعار  دار النشار،
 .ه ٣١١٧ بالقاهرة، الشروق دار قطب، محمد لألستاذ اإلسالمية، التربية منه  . ٣٣
 بيروت، الرسالة، مؤسسة الروم ، الرحمن عبد فهد .د التفسير، ف  العقلية المدرسة منه  . ٣٧

 .األولى الطبعة
 طبعة عن مصور دراز، للا عبد الشيخ تحقيق الشاطب ، لإلمام الشريعة، أصو  ف  الموافقات . ٣١

 .بالقاهرة التجارية المكتبة
 المصرية والجمعية لبنان ف  الجي  دار غربا ، شفيق بإشرا  الميسرة، العربية الموسوعة . ٣٤
 .ه ٣٣٣٣ القاهرة، والعلم، الثقافة لنشر
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 .م ٣١١٣ بيروت الثانية، الطبعة يين،للمال العلم دار البعلبك ، منير تألي  المورد، موسوعة . ٣٣
 .تاريخ بدون بالرياض، الشوا  دار الدواليب ، معرو  محمد .د العلم، من اإلسالم موق  . ٣٣
 دار صبري، مصطفى للشيخ المرسلين، وعباده العالمين رب من والعالم والعلم العق  موق  . ٣١

 .م ٣١٣٧ العرب ، التراث إحياء
 مطابع البر، عبد زك  محمد تحقيق السمرقندي، للعالء العقو ، تائ ن ف  األصو  ميزان . ٣٣

 .ه ٣٣٤٣ قطر، بدولة الحديثة الدوحة
 .م ٣١٣٧ بمصر، الخانج  مكتبة النشار، سام  عل  .د الدين، نشأة . ٣٣
 المكتبة الطناح ، محمود تحقيق الجزري، األثير البن واألثر الحديث غريب ف  النهاية . ٣٣

 .م ٣١٣٧ بيروت،  ف اإلسالمية
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  ٣٤ 
 (( ٠٣ اآلية ,البقرة سورة 1 .

 (( ٦٥ اآلية ,الذاريات سورة 2 .

 (( ٥٦ ةاآلي ,هود سورة 3 .

نته ما جملة وهو ,واعتقاداتهم وأقوالهم أفعالهم في حدوًدا للمكلَّفين تحد ُّ أنها الشريعة معنى إن)) : ٨٨  ( ٦ ((الشريعة أصول في الموافقات)) كتابه في الشاطبي اإلمام يقول (4 / .((تضمَّ

 ( ٦ اآليات ,العلق سورة (5 −٦.
 (( ٠٣ ) ص ,همام ً ُّ طلعت .د ,العلمي البحث مناهج :بالتفصيل انظر .ال ًًُّ مستقب منها التحقق يمكن عامة وقواعد حقائق اكتشاف إلى يهدف دقيق استقصاء هو العلمي البحث 6 −١٦).

 ( ٠٣ اآلية ,الروم سورة (7 .

 (( .وحده يقوم اإلنسان :بعنوان اإللحاد إلى يدعو كتاب على دا ًًُّ ر كتبه ,الفلكي باشا محمود ترجمة ,وحده ميقو ال اإلنسان :العنوان وأصل .م ٦٦٥٦ عام بالقاهرة المصرية النهضة بمكتبة مطبوع ,موريسون كريسي تأليف من كتاب 8

 (( .بالرياض اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام امعةج مطابع ,سالم رشاد محمد الدكتور بتحقيق ال ًًُّ كام طبع ,المعقول لصريح المنقول صحيح موافقة أو ,والنقل العقل تعارض درء :بعنوان ضخم كتاب تيمية ابن اإلسالم لشيخ 9

 (( ٦ ) ص ه ٦١٤٦ شوال ( ٦٥ ) العدد ,والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة تصدرها ,والتقنية العلوم بمجلة مقال ,باشا فؤاد أحمد .د ,العلمي الفكر وقضايا مجاالت :انظر 10 − ٠٦ ) ص ,محمد الفتاح عبد بدوي .د ,العلوم فلسفة :وراجع .(٣ −١١).
 ( ١ :منظور البن العرب لسان :انظر .الموجودات أو األحكام معرفة بها يمكن التي والمعايير المقاييس هي −بعامة − المعرفة فمصادر :هذا وعلى .إليها وترجع األفعال عنها تصدر التي الكلمة ل أص  المصدر ألنَُّّ ,األفعال مصادر ومنه .فرجع رجعته أي ,ر ً ُّ د ً ُّ فص ته ً  أصدر :ويقال ...والليل النهار صدر :يقولون إنهم حتى .له ً ُّ وأوَُّّ الشيء م ً ُّ قدَُّّ ً ُّ م ً  أعلى :تعني المادة وهذه .والراء والدال الصاد من مأخوذة وهي ,مصدر لكلمة جمع العربية اللغة في المصادر ( 11 / ١١٦−١١٦.

 (( ١ :فارس البن اللغة مقاييس معجم :انظر . 12 / ٠٥٥ ) ص ,األصفهاني للراغب القرآن مفردات , ١٣٠ − ٦ :الطبري تفسير ,( ٠٥٣ / ٦ :العربي بن بكر ألبي القرآن أحكام , ٠٣٣ / ٨− ٠ :الجزري األثير البن واألثر الحديث غريب في النهاية ,٦ / ٤ :للفيومي المنير المصباح , ٠٦٦ / ١٦٣−١٦٨.

 ( ٠ :اللغة مقاييس معجم :انظر ( 13 / ٠ :للتهانوي الفنون اصطالحات كشاف ,( ٦٣٦ ) ص ,الجرجاني للشريف التعريفات , ٦٤٦ / ٦ :يللفيوم المنير المصباح . ٣١٣ / ٠٤١−٠٤٦.

 ( ٦ :الجرجاني للشريف المواقف شرح :انظر ( ٦١ / ٦ :التفتازاني للسعد المقاصد شرح ,بعدها وما ٤٨ ص ,الباقالني للقاضي الدالئل وتلخيص األوائل تمهيد ,بعدها وما ٦٨ / ٦ :للتفتازاني ,النسفسة العقائد شرح , ٤٦٣ / .بعدها وما ١٨
 (( الفتاو ومجموع ,النبوية السنة ومنهاج ,والنقل العقل تعارض درء :منها الكثيرة المؤلفات صاحب ,والنقلية العقلية والمعارف العلم واسع ,الدمشقي الحراني تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد هو 15� ٤ :يعلى أبي البن الحنابلة طبقات على الذيل :انظر .ه ٣٨٤ سنة توفي .كثير وغيرها / ٠٨٣.

 (( ٣ :تيمية ابن اإلسالم لشيخ ,والنقل العقل تعارض درء 16 / ٠٤١−٠٤٦.

 ( ٤٦ ) ص ,هام ً ُّ ه طلعت .د ,العلمي البحث مناهج :وانظر .( ٦٣ ) ص ,الخضيري محمد محمود ترجمة ,ديكارت رينيه تأليف ,المنهج عن مقال ( 17 −٤٥).

ات ً ُّ لم ً  ا أسماء استعارة في العرب عادة على ,بالقيد لها ا ًًُّ تشبيه يت ,د ً ُّ ين لئال ,البعير به يقيَّد الذي القيد على يطلق ,العربية اللغة في العقل ( 18 « ال ًًُّ عق », :أمرين على يطلق فهو ;ذلك بحسب أسمائه وتنوع ومنازله وأنواعه العقل عن بالحديث ومكارمها الشريعة ومقاصد التكليف عن حديثهم عند الشريعة علماء عن ي ً  وقد .المعنوية لألمور حسَّ  ( اإلنسان بها يتميز التي ة ً  ك ً ُّ ل ً ُّ م ً ُّ ال وسم  

 .والتدبير التمييز يكون وبه ,والنهي األمر ومناط التكليف محل هو وهذا ,العلم وللقب بسببها ا ًًُّ متهيئ عليها وخلقه ,اإلنسان في تعالى هللا أودعها التي الفطرية القوة − ٦
ب ,جى ً ُّ لح ً ُّ وا ,جر ً ُّ لح ً ُّ وا ,الن هى :كلمة وراجع ,بعدها وما ( ٦٦ ) ص الشرقاوي محمد .د « المفردات » و ,للراغب « التمييز ذوي بصائر ». } :تعالى كقوله ,( ٦٣ ) العقل بعدم الكفار فيه تعالى هللا ذمَُّّ موضع كل في الكريم القرآن في اإلشارة وإليه ,المستفاد لالعق هو وهذا ,الفطرية القوة بتلك اإلنسان يستفيده الذي العلم على كذلك ويطلق − ٤ : « الشريعة مكارم إلى الذريعة » ٦٦ ) ص ,األصفهاني للراغب − ٥٦), « اللغوية الفروق » ٥٥ ) ص العسكري هالل ألبي , ٥٣), « يات ً ُّ الكل » ٠ :الكفوي البقاء ألبي / ٤٦٦, ٤٤٣, ٤٦٠, « إلدراكا وسائل في تأمالت » فيُّوالقلب ,والفؤاد ,والل  ب صم ُّ ً   ي ال م ً ُّ ه ً  ف ً ُّ ي ً  م ً ُّ ع ً  م ً  ك ً ُّ ً  {ن ً ُّ لو ً  ق ً ُّ ع ً ُّ ً   انظر .اإلسالم في ومكانته العقل قيمة إلى بعدها لنخلص اإلشارات هذه فحسبنا ,العقل عن كاملة دراسة تقديم هنا غرضنا من وليس .االستعمال في بينها الفروق بيان مع ,مقاماته بحسب وتنوعها العقل أسماء ببيان اللغة علماء عني وقد .( ٦٣٦ :البقرة) 

 ( ٣ :تيمية ابن اإلسالم لشيخ ,والنقل العقل تعارض درء ( 19 / ١٤١.

 ( انظر ( 20 : « المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة » ٥ :القاري سلطان بن علي للمال / ٤٨٨ − ٤٦٦, « داود أبي سنن شرح المعبود عون » ٦٤ :للمباركفوري / ٣٤, ٣٠

 ( ٦ :الطالق في قا ًًُّ تعلي البخاري أخرجه ( 21 / ٥ :المسند في أحمد واإلمام , ٠٨٨ / ٦ :السنن في داود وأبو , ٦٣٣ / ١ :الترمذيو , ٠٨٨ / انظر .حبان وابن والحاكم خزيمة ابن وصححه , ٥٨٦ : « ٤ :((الغليل إرواء / ١− الصغير الجامع صحيح)) و ,٣ » ٠٦٦٤ ) برقم ,لأللباني كالهما ).

 ( ٤ :الشاطبي لإلمام ((ريعةالش أصول في الموافقات)) :انظر ( 22 / ٨− ٦ :الغزالي لإلمام ((المستصفى)) , ٦٣ / ٠ :الجوزية القيم البن الموقعين إعالم , ٤٨٣ / .بعدها وما ٦
 ( السمعاني اإلمام قال ( 23 : « بالعقل وقبوله إدراكه وجعل ,االتباع على وبناه دينه أسس تعالى هللا إن ». انظر : « المحجة بيان في الحجة » ٦ :لألصفهاني / ٠٦٣.

 ( بالتفصيل انظر ( 24 : « للشريعة العامة المقاصد », بعدها وما ( ٠١١ ) ص . « معاصرة فكرية مذاهب » بعدها وما ( ٦٠ ) ص . « اإلسالمي التصور خصائص » بعدها وما ( ٦١ ) ص . « التفسير في العقلية المدرسة منهج » ٦/ ٤٦ − ٠٦. « اإلسالمية الثقافة إلى المدخل » ٤٤٥ ) ص ٤٠٣). « اإلسالمي التصور في والشهادة الغيب عالم », .بعدها وما ( ٤٥ ) ص

 (( ٦٨ ) ص ,قطب سيد لألستاذ ,اإلسالمي التصور خصائص :انظر 25 − ٠١ ) ص ,خليل الدين عماد .د ,العلمانية تهافت ,( ٥٣ −٠٥).

ل لمن الصحيح والجواب , ٠٣ / ٦٠٣− ١٦ ) ص ,الغزالي محمد للشيخ المسلم وعقيدة , ٦٠١ ). قوا :عنه والمعرضون .به جاءت وما النبوات بها وعارضوا ,باطل وهي ,قا ًًُّ ح اعتقدوها −بزعمهم– عقلية لحجج وامتناعها وجوازها أشياء بوجوب قضوا :فيه المسرفون لكن ,امتناعه بالعقل ً يعلم بما تأت ولم ,دركه عن العقل يعجز بما جاءت والرسل)) :تيمية ابن اإلسالم شيخ ويقول .( ٦٠٤�: ٠/ ٦ و , ٠٠٦ / ٠ :المسيح دين بدَّ ل الذي التمييز عن وخرجوا ,فاسدة وأعمال أحوال يف ودخلوا باطلة بأشياء صدَّ  (( ٦٠٦ ) ص ,قطب محمد لألستاذ ,معاصرة فكرية مذاهب 26 − الفتاو مجموع :انظر .((غيرهم على آدم بني به هللا فضَّ

 ( ٦٠٠ ) ص ,قطب محمد ستاذلأل معاصرة فكرية مذاهب :بالتفصيل انظر ( 27 − ٦١ ) ص ,قطب سيد لألستاذ اإلسالمي التصور وخصائص ,( ٠٦٠ −٥٣).

 (( :أنواع ثالثة وهو .به للعلم مقدمات تقديم إلى يحتاج ال ما هو أو .الترك أو التحصيل قدرة وال ,واالختيار الكسب فعل فيه للعالم يكون أن غير من ,وتخليقه الىتع هللا بإحداث العالم في حصل ما :الضروري أو فالبديهي .واستداللي ,ضروري أو بديهي إلى ينقسم دث ً ُّ المح والعلم .للعباد دثة ً ُّ المح العلوم يشبه وال ,وتعالى سبحانه بذاته القائم العلم هو القديم فالعلم .وحادث قديم :قسمين إلى العلم ينقسم 28

 .الخمس الحواس بواسطة الحاصل العلم (أ

 .الماضية ممواأل النائية بالبلدان العلم نحو ,المتواترة باألخبار الحاصل والعلم (ب
 .ذلك ونحو جزئه من وأعظم أكبر شيء كل وأن ,واللذة األلم من فيه يحدث وما نفسه بوجود اإلنسان كعلم ,األصول في ونظر تأمل غير من العقول ببدائه الحاصل والعلم (ج

ما و ات في والنظر والتأمل العقل بمجرد يعرف ما هو :فالعقلي .وسمعي عقلي :نوعان وهو .الكون وحدوث الخالق بوجود كالعلم ,مقدمة تقديم إلى يحتاج ما فهو :االستداللي العلم أ  .المعلوم بالشيء واليقين القطع يفيد هذا العقلي والعلم .يكن لم أن بعد ووجوده العالم بحدوث كالعلم ,الشرعي السمعي الدليل واسطة غير من والبدائه المحسَّ

ما و −٦٣).  ٨ ) ص ,السمرقندي للعالء ,العقول نتائج في األصول وميزان ,( ٦٠٥ ) ص ,الجرجاني للشريف التعريفات :انظر .واليقين العلم ال العمل ويوجب الظن يفيد وقد ,واليقين القطع يفيد قد السمعي العلم وهذا .األحكام من تعالى هللا شرع ما وسائر ,والحرام بالحالل كالعلم ,السمع واسطة بدون وحده بالعقل يعرف وال ,الشرعية األدلة أي ,المسموعات في ربالنظ يعرف ما فهو :السمعي أ

 ( الفتاو مجموع :انظر ( 29� ١ :تيمية ابن اإلسالم لشيخ / ٣ :ضا ًًُّ أي له ,والنقل العقل تعارض درء , ٠٣ / ٠٤٦.

 ( ٣ :والنقل العقل تعارض درء :انظر ( 30 / ٠٤٤−٠٤٥.

 (( ال ًًُّ مسؤو عنه كان أولئك كل والفؤاد والبصر السمع إن ,علم به لك ليس ما ف ً  تق وال :تعالى هللا قال .علم بغير ,غيرها وفي بل ,الدين أصول في المرء يتكلم أن من التحذير جاء ولذلك 31

 هد وال علم بغير هللا في يجادل من الناس ومن :تعالى وقال .( ٠٥ :اآلية ,اإلسراء سورة) � منير كتاب وال

 تهو وما الظن إال يتبعون إن :تعالى وقال .(٨ :اآلية ,الحج سورة) � الهد ربهم من جاءهم ولقد ,األنفس� ( ٤٠ ةاآلي ,النجم سورة ).

ر وفيه ,والسالم الصالة عليهم كاألنبياء يا ًًُّ يقين ماعلً يعطي مما الغيب عن يخبرون الذين ,البشر من للغيب المدركين أصناف في السادسة المسألة المشهورة مقدمته من األول الباب في خلدون ابن العالمة عقد ( 32 −٤٣٦). عون ,المدارك هذه في الكذب يجيء ذلك ومن ..األجنبية بالتصورات عانةاالست بعد إال ,س ً ُّ الح فقدوا وإن ,االتصال لهم يحصل ال ألنه ,بالباطل الحق فيه مشوب هؤالء وإدراك :قال ثم .والحساب والرؤيا الكهانة فذكر ;العاديين البشر من ذلك عن يخبرون من أصناف وذكر ,والوحي النبوة حقيقة فسَّ  ( ٦٦٦ ) ص ,خلدون ابن مقدمة :انظر .الحقيقة على الغيب معرفة من ليس وهو ,الغيب معرفة ويدَّ
 (( ٤١٦ ) ص ,البهي محمد .د ,الغربي باالستعمار وصلته الحديث اإلسالمي الفكر 33 ).

 (( ٦٣٦٦ ) هيوم دافيد 34 − ٤ :الميسرة العربية الموسوعة :انظر .((البشرية الطبيعة في رسالة)) كتاب له .الشك بمذهب عرف ,اسكتلندي ؤرخوم فيلسوف (م ٦٣٣٤ / ٦٦٠٠.

 (( ٤٠٠ ) ص ,سابق مرجع ,الحديث اإلسالمي الفكر 35 ).

 (( ٦٣٦٨ ) كونت أوغست 36 − ٤ :الميسرة العربية الموسوعة :انظر .((الوضعية الفلسفة في محاضرات)) له ,الحديثة الطبيعية العلوم نتائج على مدوتعت الميتافيزيقا ترفض التي الوضعية الفلسفة مؤسس ,فرنسي فيلسوف ( ٦٨٦٣ / ٦٦٦٣.

 (( ٠٣٣ ) ص ,الحوالي سفر .د ,وتطورها نشأتها :العلمانية :انظر عليها وللرد ,بالتفصيل وأضرابه كونت أوغست نظرية لمعرفة 37 − ٤٠٠ ) ص ,للبهي اإلسالمي والفكر ( ٠٨٣ − ٨١ ) ص ,دراز هللا عبد محمد للدكتور ممهدة بحوث :والدين ( ٤٠٣ −٨٥).

وي عامل ( ٧٠١١ / ٧١٧١. ورد إىل رحل أملاين، ومستشرق لغ م)) له وفاته، حىت ا وأقام أكسف للغة عل دينية الكتب من داعد ونشر ((ا عة :انظر .املسيحية غري ال وسو ولر ماكس 38 - ٢ :امليسرة بيةالعر امل  (( ٧٧٢٢ ) م
 (( ٣٣ ) ص ,النشار سامي علي .د ,الدين نشأة 39 −٣٦).

 ( ٦٥٤ ) ص ,كاريل إلكسيس .د ,اإلنسان سلوك في تأمالت ( 40 ).
 (( .ه ٦٠٨٦ شوال عدد ,بدمشق اإلسالم حضارة بمجلة منشور ( ٦٣ ) ص ,الطيب توفيق لألستاذ ,والعلم اإلسالم :انظر 41

 (( ٦ :قطب محمد لألستاذ ,اإلسالمية التربية منهج :انظر 42 / ٦٦٦.

 (( .بعدها وما ( ٦٥ ) ص ,ضميرية جمعة عثمان ,واإلنسان والحياة للكون اإلسالمي والتصور ,بعدها وما (٦ ) ص ,قطب سيد لألستاذ ,اإلسالمي التصور خصائص :انظر 43

 ( ٦٨ :للذهبي النبالء أعالم ير ً ُّ س :انظر .ه ٠٦٥ سنة توفي ((األحكام أصول في اإلحكام)) و ((المحلى)) له ,العقلية العلوم في را ًًُّ متبح اإلسالمية العلوم في سا ًًُّ رأ كان ,األندلسي حزم بن سعيد بن حمدأ بن علي ,محمد أبو الحافظ ( 44 / ٦٨١−٤٦٤.

 (( ٦١٨ ) ص ,محمود عباس مةترج ,إقبال محمد تأليف ,اإلسالم في الديني التفكير تجديد :انظر 45 ).

 (( ٦١٦ ) ص ,اإلسالم في الديني التفكير تجديد 46 ).

 (( ٤ :الميسرة العربية الموسوعة :انظر .((العالم تاريخ موجز)) كتبه من ,العلمي الخيال مؤسسي من يعتبر ,إنجليزي ومؤرخ عالم :ويلز ج هربرت 47 / ٨٦٣

 (( ٠ :جاويد توفيق العزيز عبد ترجمة ,اإلنسانية تاريخ معالم 48 / ٦٥٥.

 (( ٦٨٨١ ) سارطون جورج 49 − ٨ :المورد موسوعة :انظر .لعربية باللغة مطبوع وهو ((العلم تاريخ)) آثارة أهم .األصلية مخطوطاتهم في تتجلى كما العلم في العرب مآثر على ويطلع العربية ليدرس العربية البالد إلى رحل ,عصره في العلم مؤرخي أكبر من ,أمريكي عالم ( ٦٦٦٥ / ٤٦٠.
 ( .م ٦٦١٦ ,للماليين العلم دار في وطبعت ,فروخ عمر الدكتور العربية إلى ونقلها ((األوسط الشرق رعاية في الغربية الثقافة)) بعنوان بيروت في ذلك حول مطولة محاضرة وألقى ( 50

 ( ٦٦ بتاريخ ٥٦٦٤ العدد ,األوسط الشرق جريدة ( 51 / ٦٤/ ٦٨٥ ) ص قطب محمد لألستاذ " الناس ندعو كيف " كتاب عن نقال , ٦٦٦٥ − ٦١١ ص ,صعود في ديانة :الثالثة األلفية في اإلسالم :كتابه في هوفمان مراد الدكتور :ا أيًضُّ المحاضرة هذه من فقرات ونقل .( ٦٨٣ −٦١٦.

 ( هللا رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ قال ( 52 : « الشمس نور به اتصل إذا العين كنور كان والقرآن اإليمان نور به اتصل فإن العين في التي البصر قوة بمنزلة ,فيها وقوة النفس في غريزة لكنه ,بذلك ال ًًُّ مستقُّليس لكنه ,والعمل العلم يكمل وبه ,وصالحها األعمال لوكما العلوم معرفة في شرط العقل ». انظر : « الفتاو مجموع�» ٠/ ٠٠٨, ٠٠٦.

 (( انظر 53 :. « السعادتين وتحصيل النشأتين تفصيل » ٦١٣ ) ص ,األصفهاني للراغب − في بنصه وهو باختصار ( ٦١٤ « النفس مدارج في القدس معارج » ٦٣ ) ص ,للغزالي − وراجع .( ٦٦ : « الغزالي نظر في الحقيقة », ٤٨٣ ) ص دنيا سليمان .د , ٤٨٦), « اإلسالمية العقيدة إلى مداخل », ٦٦٦ ) ص ,فرغل هاشم يحيى .د − ٦٦٤).

 (( ٠٨ ) ص ,سابق مرجع ,والتقنية العلوم بمجلة ,العاني إسماعيل دحام .د ,العلم وحدود العلمي التطور آلية :انظر 54 ).
 ( العلم فلفظ .العربية اللغة أو الالتينة اللغة في سواء ,الواحد اللغوي جذرهما من هذا لنا ويتضح .للمعرفة ادفمر لغة العلم ( science 55 الالتيني األصل من مشتق scire بمعنى To Know ٤ :صليبا جميل ,الفلسفي المعجم ,( ٠٦ ) ص ,الفتاح عبد بدوي .د ,العلوم فلسفة ,(علم) مادة :للجوهري الصحاح ,منظور البن العرب لسان :انظر .والتعميم بالوحدة تتصف التي المعارف من مجموعة بكونه عنها يتميز فهو ,للمعرفة فا ًًُّ مراد العلم كان وإذا ..يقيني غير أو يا ًًُّ يقين كان سواء ,قا ًًُّ مطل اإلدرك هو − يا ًًُّ فلسف– فالعلم .ومنهجية منطقية بشروط تلتزم خاص نوع من معرفة هو وإنما ,معرفة أي ليس فالعلم ;بينهما تمايز هناك بل .والخصائص العمومية في تساويهما يعني ال ابينهم الترادف هذا أن غير .فه ً ُّ عر بمعنى الشيء م ً ُّ عل :نقول فنحن ,المعرفة العلم يرادف العربية اللغة وفي .يعرف أي / ٦٦.

وجي، عامل ( ٧٧٠١ / ٧٠٠. ول عية كان بي ون، لنظرية دا عة :انظر .جملدات أربع يف مجعت ومقاالت حماضرات له دار وسو لعربية امل وماس ( 56 - ٢ :امليسرة ا  ( ٧٧٢١ ) هكسلي هنري ت
 (( ٦٣٣ ) ص ,جاويش العزيز عبد للشيخ الفطرة دين اإلسالم :كتاب عن ال ًًُّ نق 57 ).

 (( .نفسه السابق المرجع 58

 (( ٦٣٨ ) ص ,السابق المرجع 59 ).

 (( ٦٦ ) ص ,الفندي الدين جمال محمد .د ,والكون هللا :انظر 60 ).

 (( .الكويتية المجتمع مجلة وفي المؤتمر وقائع في منشور ,ه ٦٠٦٦ الرياض ,والتكنولوجيا العلوم مجاالت في اإلسالمي التضامن لمؤتمر دمه ً ُّ ق ,إسالمية نظر وجهة من العلوم بةكتا إعادة :عن النجار زغلول للدكتور ثا ًًُّ بح انظر 61

 (( ٦ :رزوق رشاد .د :ومراجعة ,وآخرين طوبيا سامي .د ترجمة ,ديرانت .ج .ب تأليف ,العضوية وغير العامة لكيمياءا :انظر 62 / ٦− .بالقاهرة للعلوم األعلى المجلس إعدادها على يشرف التي الكتب مجموعة ضمن منشور ,٤
 (( .نفسه السابق المرجع 63

 (( .مواطنها في مراجعها إليها أشير التي واألمثلة النقاط بعض في وزيادة بتصرف ,السابق بحثه في النجار زغلول الدكتور عن األولى الست النقاط 64

 (( ومد التجربة قيمة على للتعرف 65� .صبري مصطف للشيخ ,الثاني الجزء ,المرسلين وعباده العالمين رب من والعالم والعلم العقل موقف :انظر ,وحدودها عليها االعتماد

 (( تعالى هللا قال W V U T S R Q P O N﴿ : 66﴾ ( ٣ :الروم سورة ).

 (( ٦ :المورد موسوعة :انظر .م ٦٦٠٨ سنة توفي ,((اإلسالم في الديني التفكير تجديد)) :الفلسفية آثاره أشهر من ,الباكستان دولة إنشاء دعاإلى من أول وكان ,واألوردية والفارسية بالعربية شعره نظم ,مسلم يهند وفيلسوف شاعر 67 / ٤٣٠.
 (( ١٣ ) ص ,محمود عباس ترجمة ,إقبال محمد تأليف ,اإلسالم في الديني التفكير تجديد :انظر 68 −١٦).

 (( .بعدها وما ( ٤٥٦ ) ص ,النشار سامي علي .د ,اإلسالمي العالم في العلمي المنهج واكتشاف اإلسالم مفكري عند البحث منهج :بالتفصيل انظر 69

ما) :تعالى قال ,وعلمه سه ً ُّ بحوا أدرك بمعنى (س ً ُّ أح) من هنا المفعول اسم يؤخذ أن والصحيح .(بإذنه سونهم ً ُّ تح ذ ً ُّ إ) :تعالى هللا قال ,قتل أو استأصل بمعنى (حسَُّّ) من مفعول اسم وهي (حسوسالم) كلمة البحث في جاء 70 / ٦ :بالقاهرة العربية اللغة مجمع إصدار ,الوسيط والمعجم , ٥٠٦ / ٦٣٤.  (( ٦ :المحيط القاموس ترتيب :انظر .فحسب شائع هو ما على األول بالمعنى للكلمة االستعمال جاء ولذلك .(الكفر منهم عيسى أحسَُّّ فل

 (( ٦ :السابق المرجع :العضوية وغير العامة الكيمياء :انظر 71 / ١ و٠ .

 (( ٠٦٤ ) ص ,الفتاح عبد بدوي .د ,العلوم فلسفة :انظر .وبسطه تفصيله المقام يحتمل ال العلماء بين خالفا ضا ًًُّ أي نجد وهنا .اإلنسان مجال عن يختلف الطبيعة فمجال ;اإلنسانية بالحرية القول مثل ,الفيزياء علم على الالحتمية مبدأ تطبيق تجاوزت فلسفية نتائج أية استخالص يعني ال هذا أن إلى التنبيه مع ,الالحتمية بمبدأ تأخذ الحديثة النظريات وأصبحت ...اآللية الحتمية أو العام الحتمية بمبدأ تضعف الثقة بدأت ثم ومن ,الكالسيكية الميكانيكا قوانين تطيع ال وكأنها بدت ,الحرارية الديناميكا أو (الغازات يناميكاد) الهيدروديناميكا مجال في الجديدة الظواهر بعض أن غير ,بقليل ذلك قبل أو عشر التاسع القرن نهاية حتى العلم في ال ًًُّ مقبو الحتمية مبدأ ظل 72 −٠٦٦).

 (( ١ :المورد موسوعة :_____________انظر ./ ٦٨٨٦ عام توفي , ((الحضارة قصة)) ((الفلسفة قصة)) :آثاره من ,والفلسفة التاريخ تبسيط على جهوده وقف أمريكي مؤلف 73 / ٦.

 (( ٠١٦ ) ص ,الفتاح عبد بدوي .د ,العلوم فلسفة :وانظر .( ٤٠ ) ص ,الجندي أنور لألستاذ المناهج مقدمات :عن ولمنق النص 74 − ٤٠٣ ) ص ,موي بول ,العلوم وفلسفة المنطق :إلى وأشار .( ٠٦٦ − ٦٣٥ ) ص ,إسالم عزمي ,العلوم لفلسفة ومقدمة ( ٤٠٨ −٦٣٣).

 (( ٤١ ) ص ,السابق المرجع 75 ).

 (( ٤٣ ) ص ,قطب سيد لألستاذ ,الدين لهذا المستقبل :بالتفصيل انظر 76 − ..ياألورب الفكر في والعقل والحس الدين بين الصراع عن سبق وفيما ,بعدها وما (٦ ) ص ,قطب محمد لألستاذ ,معاصرة فكرية مذاهب ,( ٦١
 (( ٠٦٦ ) ص ,الفتاح عبد بدوي .د ,العلوم فلسفة :انظر .والفلسفة الجبر في كتب له ,المحدثة والواقعية الميتافيزيقية االتجاهات أصحاب من وهو ,كمبردج في درس إنجليزي ومؤرخ فيلسوف :وايتهيد 77 ).

 (( ٦١ ) ص ,سابق مرجع ,العلوم فلسفة :وانظر .( ٤٦ ) ص ,الجندي أنور لألستاذ المناهج مقدمات :عن ال ًًُّ نق 78 ).

 __( ٦ ) ص ,سابق مرجع ,األوربية النهضة في العرب أثر :وانظر .م ٦٦٦٦ ,القاهرة ,أحمد هللا خلف محمد الدكتور تحرير ((المعاصرة والحياة اإلسالمية الثقافة)) كتاب في مبحوثه ونشرت ,والغربيين المسلمين والباحثين العلماء من عدد فيها واشترك ,برنستون جامعة في اإلسالمية الثقافة عن العالمية الندوة في ألقاه له بحث من ( 79 ).
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