
 فصل األوللا
 وضاع العقيدية والفكرية يف اجلزيرة العربيةألا

 
 اجلزيرة العربية جمتمعا مغلقا وذلك حبكم موقعهم االستراتيجي للتجارة الدولية آنذاك، مع يكن جمتمل

جنوب شبه " الشرق نيذلك أن مكة وبالد احلجاز عامة كانت ملتقى الطريق التجاري الذي تربط ب
وبذاك كانت طريقا لقوافل التجارة اليت " حوض البحر املتوسط"وبني الغرب " نداجلزيرة العربية واهل

وقد اتصل العرب مبن جاورهم من الشعوب وكان هذا ، ١حتمل معها الثقافة ومظاهر احلضارة
رباطورييت الفرس والروم، مالتجارة وإنشاء املدن العربية املتامخة إل: االتصال من عدة طرق أمها

ىل هذه  إوباإلضافة، ٢ودية والنصرانية اليت كانت تنتشر بني سكان اجلزيرة العربيةوالبعثات اليه
احلضارة الوافدة فإن العرب قد طوروا حضارة ذات شأن خاصة هبم وخاصة القسم اجلنويب من 

 واجلانب الفكري، وفيما يلي ،اجلزيرة، ويهمنا من حضارة العرب القدمية جانبني، اجلانب الديين
 .ن اجلانبني بشيء من التفصيلنتعرض هلذي

 
 لديانات ا-١
يرة العربية قبل اإلسالم، اليهودية والنصرانية والوثنية، وهذه الديانات قد زهم الديانات املنتشرة يف اجلأ

ة قد دخلت يتكلم عنها القرآن كما وسم معتنقيها بالكفر والشرك، وتذكر كتب التاريخ أن اليهود
إبراهيم اخلليل، وهاجر اليهود بكثرة بعد سقوط دولتهم وخراب املدينة بالد العرب يف زمن إمساعيل و

م، واستوطنوا يف مشال اجلزيرة واحلجاز واليمن، وكانت ٧٠املقدسة واهليكل بفعل الرومان سنة 
التوراة متداولة على نطاق واسع بني سكان احلجاز وقد انتشرت اليهودية بني عرب الشمال 

يهود دعوة توحيد فدخلها عدد من العرب وآمنوا هبا وصاروا يعريون واليمنيني، وكانت دعوة ال
أما النصرانية فقد دخلت بالد العرب منذ عهد الرسل خلفاء املسيح، وتذكر كتب ، ٣العرب بوثنيتهم

وبذلك ، ٤إىل بالد العرب التاريخ أن عيسى عليه السالم بعث داعيا من احلواريني يقال له ابن ثلماء
ب سرية يف جزيرة العرب، وقد انقسمت النصرانية يف ذلك العهد إىل فرق كثرية تانتشرت النصران

النساطرة، واليعاقبة، وكانت النسطورية : بعضها إىل جزيرة العرب، وكانت أهم هذه الفرق فرقتان
ذلك انتشرت النصرانية يف جنوب  وك،٥منتشرة يف احلرية، واليعقوبية يف غسان وسائر قبائل الشام

" القليص"ها اويبدو أهنا دخلت من جهة احلبشة، وقد بىن أبرهة كنيسة عظيمة يف صنعاء ومساجلزيرة 
وهكذا كانت النصرانية منتشرة ، ٦وكان ينوى أن ينافس مكة الوثنية آنذاك ليصرف عنها حج العرب

 .بني قبائل العرب اجلاهليني
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ساس فلكي وكانوا يعبدون القمر جنوب اجلزيرة العربية ديانة تقوم على أ ما الوثنية فكانت يفأ

بة فكانت على أساس حجري، تعد بعض األحجار بيتا عروالشمس والزُّهرة، أما وثنية العرب املست
وكانت زيارة احلج يف أوقات معلومة تسمى " حرما"هللا، ويبىن حول هذه األحجار بيتا يسمى 

ى الشعوب السامية، وأن العقيدة عض املؤرخني أن الوثنية عقيدة طارئة علب، ويرى "األشهر احلرم"
د أن معظم العرب كانوا يعتقدون بإله واحد خالق  جنذلكول، ٧األصلية هلذه الشعوب هي التوحيد

إال أهنم كانوا يتقربون إىل اهللا بأصنامهم، وُيعتقد أن إكرامهم ألصنامهم كالت والعزى ومناة كان 
ا جيعلون قربانا هللا كما كانوا جيعلون قربانا ام املالئكة، وقد ذكر القرآن أهنم كانورمن قبيل إك

لشركائهم، كما ذكر توسلهم بأصنامهم إىل اهللا وإقرارهم بأن اهللا هو الذي خلق السموات 
ذا إن دل على شيء فإمنا يدل على أن العرب اجلاهليني كانوا موحدين من جهة وه، ٨واألرض

ومجيع عبدة "  األندلسي يف طبقات األمم ركني وثنيني من جهة العبادة، يقول صاعدشاالعتقاد، وم
، وإمنا كانت عبادهتم هلا ضربا من التدين بدين الصابئة يف تعظيم ىلاألوثان من العرب موحدة هللا تعا

من أن  الكواكب واألصنام املمثلة يف اهلياكل ال على ما يعتقده اجلهال بديانات األمم وبآراء الفرق
ط هذا الرأي ذو فكرة وال دان  ق٩)ومل يعتقد(اآلهلة اخلالقة للعامل، عبدة األوثان ترى أن األوثان هي 

وبناء على ما سبق ميكن القول بأن سكان جزيرة العرب مل يكونوا جهلة ال ، ١٠.."حب عقلصابه 
هم متدينني بديانات ضيفهمون شيئا عن املعتقدات والديانات السائدة يف العامل آنذاك، بل كان بع

 همالنصرانية، كما كان بعضهم يعتقدون باالصنام واألوثان والنجوم مع اعتقادمساوية كاليهودية و
باهللا، وعلى هذا فإن عقيدة التوحيد مل تكن شيئا جديدا كل اجلدة على سكان اجلزيرة العربية قبل 

إىل اإلسالم، ) ص(هم النيب حممد اظهور اإلسالم، ولذلك حسن استقباهلم لدعوة التوحيد عند ما دع
 .الصعوبات الىت واجهت دعوته كان من ورائها ختوف قريش من فقدان مكانتها بني العربومعظم 

 
 ألوضاع الفكرية ا-٢
تلف املؤرخون يف تقييم الوضع الفكري للعرب اجلاهليني فمنهم من ذهب إىل أن العرب كانوا اخ

م، ومنهم من انوا عاجزين عن التفكري الفلسفي املنتظكأصحاب فكر وحكمة، ومنهم من رأى أهنم 
ر األمم، فمن أصحاب الرأي األول ائاعتقد أن حالة العرب الفكرية كانت حالة طبيعية مثلهم مثل س

إن العرب ملا كانوا أمت الناس  عقوال وأحالما، وأطلقهم ألسنة، وأوفرهم أفهاما، " اآللوسي إذ يقول 
العرب "رشيق الذي يقول نهم ابن وم، ١١" وأورثهم كل منقبة جليلة،استتبع ذلك هلم كل فضيلة

ي الثاين صاعد األندلسي وابن عبد رأن أصحاب الوم، ١٢"أفضل األمم، وحكمتها أشرف احلكم
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وأما علم الفلسفة فلم مينحهم اهللا "ربه، ويقول صاعد يف طبقاته عند حديثه عن علم العرب اجلاهليني 
ميم العرب شهر به إال أبا يوسف طباعهم للعناية به، وال أعلم أحدا من ص عز وجل شيئا منه وال هيأ

املتوىف سنة (وأبا حممد حسن اهلمداين ) م٨٧٣-هـ٣٦٠املتوىف سنة (يعقوب بن اسحاق الكندي 
مل تر األمم كلها من أعاجم يف كل شق "ويقول ابن عبد ربه يف العقد الفريد ، ١٣)م٩٤٦-هـ٣٣٤

سفة تنتجها، وبدائع تفتقها يف ها ومدائن تضمها، وأحكام تدين هبا، وفليمن األرض هلا ملوك حتم
 الشطرنج، ورمانة القبان ومثل فلسفة الروم يف ذات بةاألدوات والصناعات، مثل صنعة الديباج ولع

اخللق والقانون واإلسطرالب، ومل يكن للعرب ملك جيمع سوادها، ويضم قواصيها، ويقمع ظاملها، 
 يف فلسفة، إال ما كان من الشعر، وقد ال كان هلا قط نتيجة يف صناعة، وال أثرووينهى سفيهها، 

ومن أصحاب ، ١٤"شاركتها فيه العجم، وذلك أن للروم أشعارا عجيبة قائمة األوزان والعروض
الرأي األخري ابن خلدون الذي يرى أن أجيال البدو واحلضر طبيعية وأن جيل العرب يف اخللقة 

ضر وليس ذلك خاصا بأمة معينة دون  متر مبرحلة البداوة كما متر مبرحلة احلمفكل األم، ١٥طبيعي
م األخرى ميكن أن يكتسبوا سائر الصناعات اليت اكتسبها مغريها من األمم، فالعرب مثلهم مثل األ

غريهم من األمم وإمنا األمر متعلق باحلالة االجتماعية اليت هم عليها، فالعلوم إما عقلية كالفلسفة 
ألخرية يتلقاها اإلنسان من عند اهللا وال حيتاج إىل إعمال نطق أو نقلية كالعلوم الشرعية، فهذه املوا

أما العلوم العقلية اليت هي طبيعية لإلنسان من حيث إنه ذو فكر فهي "الفكر فيها إال يف حدود ضيقة، 
غري خمتصة مبلة بل بوجه النظر فيها إىل أهل امللل كلهم ويستوون يف مداركها ومباحثها وهي 

ويال حظ أن ابن خلدون أبان الصواب يف ، ١٦"ين منذ كان عمران اخلليقةموجودة يف النوع اإلنسا
سألة، وذلك أنه علم أن األمم متر مبراحل اجتماعية خمتلفة، فهناك أمة يف طور البداوة وهناك املهذه 

 ذلك أن كل واحدة منهما مير نيأخرى يف طور احلضارة، وال يصح أن جترى مقارنة بني هاتني الفرقت
تلف كليا عن املرحلة اليت متر هبا األخرى، وقد أخطأ عدد من الباحثني لعدم إدراكهم هذه مبرحلة خت

 .احلقيقة اليت انكشفت البن خلدون
 
حيح أنه مل يكن عند العرب اجلاهليني فلسفة أو فكر منتظم نتج عن طول تأمل وإعمال فكر، إال ص

 أهنم كانوا يف طور اجتماعي ال يتوقع من هنم مل خيلقوا لذلك أصال، وكل ما هنالكأأن ذلك ال يعين 
دسة، ومع كل هذا فلم يكن العريب اجلاهلى يف معزل عن صدا هنمثلهم إنتاج فلسفة ومنطق وطب و

هذه العلوم اليت كانت تزاوهلا األمم اجملاورة هلم كالفرس والروم، فكان منهم من يعتقد آراء طبيعية 
د باجلرب وظنوا أن املنايا خبط عشواء فمن أصابته ميت ومن ينكرون احلياة األخروية، ومنهم من اعتقو

ختطئه يعمر، وكذلك جند عند بعضهم آراء فلسفية  وسياسية غري اليت أشرنا إليها آنفا، إال أن هذه 
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أي طبقة الشعراء فقط، أما العريب اجلاهلي العادي فال " املثقفني"األفكار كانت موجودة عند طبقة 
ومل يهتم هبا، ومن املؤكد أن هذه األفكار الفلسفية اليت وجدت عند طبقة علم له هبذه األمور 

الشعراء صدى املذاهب الفلسفية اليت كانت منتشرة بني الشعوب واألمم اجملاورة للجزيرة العربية 
وخاصة اهلند والفرس والروم، وهذا يعين أن العرب اجلاهليني وعلى األقل طبقة الشعراء منهم مل 

لني عن ثقافات األمم اجملاورة هلم بل كانوا يتلقون بعض موجات هذه الثقافات يكونوا معزو
 .ويأخذون منها ما يتناسب وبيئتهم الفكرية واالجتماعية اليت عاشوا فيها

 
 ال يدري شيئا مما هتضح لنا مما سبق أن اجملتمع العريب اجلاهلي مل يكن جمتمعا مغلقا متقوقعا يف ذاتا

نات وثقافات وعلوم، بل كان هذا اجملتمع اجلاهلى يعى ويدرك بعض هذه جيري من حوله من ديا
دات وخاصة عقيدة التوحيد اليت وفدت مع اليهودية والنصرانية، كما أدرك بعض اآلراء تقاملع

 والروم وقد استقبلوا سالفلسفية اليت كانت شائعة يف تلك احلقبة بني األمم املتحضرة كاهلند والفر
 .لفلسفية حسب ما تتطلبه بيئتهم وطبيعتهمبعض هذه اآلراء ا

 
ت اليت جاء هبا اإلسالم مل تكن كلها جديدة كل اجلدة بالنسبة دالذلك جند أن األفكار واملعتقو

للعرب اجلاهليني فلفظ اجلاللة كان مستعمال عند اجلاهليني وكان حيمل نفس املفهوم الذي جاء به 
وغري ذلك من املفاهيم اليت جاء هبا " ألشهر احلرما"و" احلرم"و" بيت اهللا"وكذلك ، ١٧سالمإلا

هم، وهذا ال يعين أن اإلسالم مل يأت مبفاهيم جديدة إذ أن مفاهيم نداإلسالم كانت معروفة ع
قال : هرزقال السيوطي يف امل"مل تكن معروفة لديهم، قال أمحد أمني " الفاسق"و" اجلاهلية"و" املنافق"

سم حدث يف اإلسالم للزمن الذي كان قبل البعثة، واملنافق اسم إن لفظ اجلاهلية ا: ابن خالويه
مل يسمع قط يف كالم اجلاهلية وال يف شعرهم : وقال ابن األعرايب. إسالمي مل يعرف يف اجلاهلية

لثقايف العريب بعد اومن ناحية أخرى فإننا وجدنا أن اآلراء الفلسفية اليت دخلت يف اجلو ، ١٨"فاسق
 خرى جديدة كل اجلدة على العقل العريب، إذ أننا رأينا أن بعض هذه اآلراءالفتح مل تكن هي األ

لفلسفية قد دخلت يف ثقافتهم منذ أمد بعيد، وإمنا كان اجلديد نسبيا هلذه العلوم واملعتقدات كًما ا
 .وكيفًا
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 فصل الثاينال
 هوم العقل عند علماء املسلمنيفم

 
فكرية على الوضع اخلامل للعقيدة والفكر اجلاهليني، وقد  كان اإلسالم كما أسلفنا ثورة عقيدية ولقد

ي أساسيات الدين اجلديد، والشك يف أن هذا الوضع العقدي اجلديد كان  هقرر مبادئ عقدية
ومن  يتطلب على مستوى معريف رفيع يقدر أن يتفاعل مع األفكار اجلديدة اليت جاءت يف هذا الدين،

تعملوا عقوهلم وبصائرهم للتثبت من صحة املفاهيم اليت ميليها هنا طالب اإلسالم من معتنقيه أن يس
مصدرا معرفيا أساسيا للوصول إىل احلقائق الدينية والدنيوية، وبذلك قدم " العقل"عليهم، وجعل 

الدين اجلديد للفكر الفلسفي اإلسالمي أصوال أولية لتكوين نظرية معرفية، فاإلسالم يف بنيته تلك 
ن وال نعين م، ١٩عملية تكَُون وتطَُور علم وفلسفة ذات معامل حمدودة وواضحةتضمن إشارات عميقة ل

ذلك أن نصوص الوحي اليت جاء هبا اإلسالم كانت فلسفة وعلما، بل كل ما نعين هو أن هذه 
م، وهناك نصوص النصوص تضمنت أصوال أولية كانت شرطا كافيا إلجياد فلسفة وعلم يف اإلسال

كرمي، سوف نستعرضها فيما بعد بشيء من التفصيل، حددت بوضوح كثرية جاءت يف الكتاب ال
 .أمهية العقل اإلنساين يف استكشاف احلقائق الدنيوية والتأكد من احلقائق الدينية

 
 عىن العقل م-١
.  ومعقوال وهو مصدر،لعقل يف اللغة احلجر والنهى، ورجل عاقل وعقول، وَعقَلَ من باب َضَرَب ا

ني  بوقال الشريازي العقل صفة مييز هبا. ، وقد يسمى الرجل باملعقل أي امللجأوقال سيبويه هو صفة
 .٢٠احلسن والقبيح

على هذا فالعقل صفة يوصف هبا الشخص إذا كان قادرا على التفكري والتميز بني الصحيح والسقيم و
 .وبني احلسن والقبيح

 
ضعه اهللا  و٢١"غريزة"زايل إىل أنه لف من أهل السنة واحملاسيب واإلمام الغسذهب ال: يف االصطالحو

ريزة وضعها اهللا يف أكثر خلقه، مل يطلع عليها العباد بعضهم  غ..فهو يف املعىن واحلقيقة"يف اإلنسان 
من بعض، وال اطلعوا عليها من أنفسهم برؤية وال حبس، وال ذوق، والطعم، وإمنا عرفهم اهللا 

رفوه، وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من تعاىل إياه بالعقل منهم، فبذلك العقل عوسبحانه 
وما ذهب إليه هؤالء ليس ببعيد عما كان يقوله املتكلمون، ، ٢٢"أنفسهم، مبعرفة ما ينفعهم ما يضرهم

 وقد قال ،فقد اعتقدوا بأن العقل هو تلك امللكة أو القوة اليت متكن اإلنسان التميز بني اخلري والشر
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 هبا املرء ليتوصل بطريقة مباشرة إىل نتيجة يقينية، يستنبطها من بعض أرسطو بأنه القوة اليت يستعني
دمات، وهذه القوه أحد أجزاء النفس اليت تكتسب هبا املعارف النظرية واملقدمات األولية، وتبعا قامل

ى النفس معدة لقبول ماهيات وألرسطو قال الفالسفة املسلمون بالعقل اهليوالين، وهو قوة من ق
د، فهذه فاو املعقوالت، وهو الذي تتطور منه عقول أخرى كالعقل بالفعل والعقل املستاملوجودات أ

العقول الثالثة وهي العقل اهليوالين والعقل بالفعل، والعقل املستفاد، متثل مراتب ثالثة يف التفكري 
 .٢٣العقل الفعال املفارق للمادةباإلنساين، ويتم حتصيل املعرفة عن طريق اتصاهلا 

 
العقل : نه قال أنقل إبراهيم احلريب، عن أمحد بن حنبل" كتاب األذكياء البن اجلوزي أنه جاء يفو

وقال آخرون هو قوة . هو نور: ويروى عن احملاسيب أيضا أنه قال. غريزة ومثله عن احلارث احملاسيب
 اجلائزات ع من العلوم الضرورية، وهو العلم جبوازوهو ن: يفصل هبا بني حقائق املعلومات، وقال قوم

 .٢٤"هو جوهر بسيط، وقال آخرون هو جسم شفاف: وقال آخرون. واستحالة املستحيالت
 
د اإلمام الغزايل يوفق بني هذه التعريفات، فيذهب إىل أن العقل اسم يطلق باالشتراك على معان جنو

 :أربعة
نسان ألإدراك العلوم  سائر البهائم، وهو غريزة يتهيأ هبا اإلنهو الوصف الذي يفارق به اإلنسا: ألولا

 .النظرية
 ذات الطفل املميز، جبواز اجلائزات واستحالة  يفوهي العلوم اليت خترج إىل الوجود:لثاينا

 .املستحيالت
وهو علوم تستفاد من التجارب مبجاري األحوال، وبكلمة أخرى هو تلك العلوم اليت يتوصل : ثالثلا

 .إلنسان بالتجارب وطول اخلربةاهبا 
عية إىل اللذة داوهو أن تنتهي قوة تلك الغريزة إىل معرفة عواقب األمور وقمع الشهوات  ال: لرابعا

 .العاجلة وقهرها
ألول وهو أن العقل غريزة، هو األصل واملنبع، والثاين وهو كون العقل علوما ضرورية يعرف هبا اف

شرة، والثالث وهو العلوم الت، هو الفرع الذي يأيت بعد األصل مبايجواز اجلائزات واستحالة املستح
 فرع األول والثاين معا، والرابع وهو االنتهاء هواليت يتوصل هبا عن طريق التجارب وطول اخلربة، 

 .٢٥إىل معرفة عواقب األمور وقمع الشهوات، هو النتيجة والغاية القصوى
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ة، إال أهنم يكادون أصحاهبا نظروا إىل العقل من وجوه خمتلف إذا نظرنا إىل هذه التعريفات وجدنا أنو
، أما أنه غريزة خلقها اهللا "ا اهللا يف اإلنسانقهغريزة أو قوة  مدركة مميزة خل"جيمعون علي أن العقل 

يف اإلنسان ليميز بني اخلري والشر فذلك واضح من كالم احلارث ابن أسد احملاسيب واإلمام الغزايل، 
 وغريه من الفقهاء واحملدثني، وأما كونه قوة من ا من أهل السنة كاإلمام أمحد ابن حنبلمهومن حنا حنو

قوى النفس معدة الستقبال املعارف، فواضع أيضا من كالم فالسفة اإلسالم الذي نقلناه عنهم قبل 
قليل، وأما كونه قوة أو ملكة مميزة، فهذا أيضا ظاهر من تعريف املتكلمني للعقل، وهكذا جند أن 

زة أو قوة أو ملكة خلقها اهللا ىف اإلنسان معدة الستقبال غري"العقل عندهم ال يعدوا أن يكون 
فال فرق بني أن نسمي العقل غريزة أو قوة هيوالنية أو ملكة كامنة " املعارف والتميز بني اخلري والشر

يف اإلنسان، مث إن وظيفة هذه القوة هي استقبال املعارف أو التميز بني اخلري والشر، وال فرق يف 
يز بني اخلري والشر وبني استقبال املعارف اليت متكن اإلنسان التميز بني اخلري والشر، احلقيقة بني التم

قوة خلقها اهللا "وبناء على هذا التحليل، جند أن تعاريف املسلمني للعقل تنحل إىل القول بأن العقل  
تعاريفهم وجدنا ، فإذا أمعنا النظر يف هذا التعريف املستنتج من "يف اإلنسان للتميز بني اخلري والشر

فذلك واضح مستفاد من جتارهبم " قوة"أهنا صحيحة ومطابقة لتفكريهم اإلسالمي، فأما أن العقل 
فذلك حقيقة مطابقة إلمياهنم بأن اهللا سبحانه هو " هبة من اهللا خلقه يف اإلنسان"اليومية، وأما أنه 

التميز بني اخلري "هذه القوة الذي خلق اإلنسان وما فيه من قوى حسية وغري حسية، وأما أن غاية 
فهذا أيضا حقيقة أخرى ال جمال إلنكارها، إذ معرفة اخلري والشر والعمل مبقتضى هذه املعرفة " والشر

هو غاية احلياة كلها، فهذه املباديء أصلها موجود يف الدين اإلسالمي الذي هو املصدر األول 
 .للمعرفة عند املسلمني

 
وا حقيقة العقل وعرفوا غايته، وإذا كان هذا كذلك، فما السبب يف هكذا جند أن املسلمني أدركو

يف قيمة العقل ومرتلته؟، ليس هناك من سبب معقول سوى أهنم أجروا مقارنة بني هذه م اختالفه
نسان إىل معرفة القوة أعين العقل وبني الوحي املرتل من عند اهللا، فالوحي أيضا طريق يوصل اإل

ن كذلك، فهل جماهلما واحد، أم لكل واحد منهما جماله اخلاص به؟، وإذا حقائق األشياء، وإذا كا
كان جماهلما واحدا، فأيهما يقدم على اآلخر؟، فرأى بعضهم أن جماهلما ليس بواحد، وأن الوحي 
خمتص باألمور الدينية من الغيبيات، واإلهليات والواجبات الشرعية وما إىل ذلك، وجمال العقل مادون 

ور الدنيوية، وهذا مذهب السلفيني من أهل السنة، وقد استوحوا هذا املفهوم مما جاء ذلك من األم
فخرج شيصاً : مر بقوم يلقحون، فقال لو مل تفعلوا لصلح، قال"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا 

 .٢٦"أنتم أعلم بأمر دنياكم: قال. قلت كذا وكذا: ما لنخلكم؟ قالوا: فمر هبم  فقال
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إىل احلقائق ل أى أن جماهلما واحد، وأن العقل قادر أن يصل إىل احلقائق الدينية كما يصومنهم من ر 

الدنيوية، إال أن الثابت من الوحي يقدم على العقل عند هؤالء، ملا كان الوحي معرفة مباشرة من عند 
ان، اعرة، ومنهم من رأى أن العقل والوحي سيشاهللا، وهذا مذهب الفقهاء وخاصة األحناف، واأل

بل العقل أهم وأوىل من الوحي، وذلك أن الوحي أمر ال سبيل إىل معرفة حقيقته إال بعد معرفة اهللا، 
ومعرفة اهللا ال تكون إال بالنظر، باإلضافة إىل ذلك فإن الوحي نفسه دعى إىل البشرية إعمال الفكر 

 دنيوية، ومن هنا كان من والتدبر يف األمور قبل تسليمها واإلميان هبا سواء أكانت أمورا دينية أم
الواجب تقدمي النظر على الوحي يف نظرهم، وهذا مذهب املتكلمني من املعتزلة ومن حنى حنوهم من 
الفالسفة وبعض العلماء الطبيعيني، وسوف نناقش مواقف  الفرق الثالثة من مكانة العقل فيما بعد 

 . بشيء من التفصيل
  
 عوة القرآن إىل استخدام العقل د-٢
ون ومع ذلك فإنه مل قلا القرآن إىل استخدام العقل وإعمال الفكر ووصف بالكفار بأهنم قوم ال يعدع

يف القرآن، أما مشتقاهتا فقد وردت بكثرة يف القرآن واحلكمة يف ذلك على ما ) العقل(ُيذكر لفظة 
و القدرة على ا هو غريزة وشعور يشعر هبا اإلنسان وهمنيبدو أن العقل ليس شيئا له وجود مادي، وإ

التفكري، فهو ليس جبسم وال روح بل هو وظيفة الدماغ واملوجود الذي نالحظه هو تلك الوظيفة 
مل ترد يف ) الفكر(وهي التعقل كما أن ضخ الدم يف مجيع أحناء اجلسم وظيفة القلب، وكذلك لفظة
ر وظيفة الدماغ القرآن يف حني جند مشتقاهتا قد وردت بكثرة، ألن الفكر غريزة كالعقل والتفك

الذي يقدر أن يفكر، ومن هنا تكون كلمة العقل مبعىن التعقل والتفكر ولذلك جند ان بعض اللغويني 
فيوصف الشخص بأنه عاقل وعقول وقد وردت مشتقات هذه الكلمة يف " صفة"كسيبويه قالوا أنه 
 :القرآن كما يلى

 الترجي أو االستفهام، كقوله تعاىل  مرة، ويسبقها يف الغالب معىن٢٤تكررت " تعقلون"صيغة  -أ
 ".أفال تعقلون"أو " لعلكم تعقلون"
 ٢٧)قلنا اضربوه ببعضها كذلك حيي اهللا املوتى ويريكم آياته لعلكم تعقلونف(-١
 ٢٨)كذلك يبني اهللا لكم آياته لعلكم تعقلون(-٢
تم قد بدت ة من دونكم اليألونكم خباال ودوا ما عننياأيها اللذين آمنوا التتخذوا بطا(-٣ 

 ٢٩)ن كنتم تعقلون إالبغضاء من أفواههم وما ختفي صدورهم أكرب قد بينا لكم اآليات
 ٣٠)كذلك يبني اهللا اآليات لعلكم تعقلون(-٤
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 ٣١)قال رب املشرق واملغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون(-٥
 ٣٢)تم تتلون الكتاب أفال تعقلوننأتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وأ(-٦
 فتح اهللا عليكم ا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خال بعضهم إىل بعض قالوا أحتدثوهنم مبوإذا(-٧

 ٣٣)ليحاجوكم به عند ربكم أفال تعقلون
 ٣٤)يا أهل الكتاب مل حتاجون يف إبراهيم وما أنزلت التوراة واإلجنيل إال من بعده أفال تعقلون(-٨
 ٣٥)رة خري للذين يتقون أفال تعقلوناحلياة الدنيا إال لعب وهلو ولدار اآلخ وما(-٩
ال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وال تقتلوا  أقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم(-١٠

أوالدكم من إمالق حنن نرزقكم وإياهم وال تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن والتقتلوا 
 ٣٦) إال باحلق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلونالنفس اليت حرم اهللا

غفر لنا وإن سيفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا األدىن ويقولون (-١١
يأهتم عرض مثله يأخذوه أمل يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان ال يقولوا على اهللا إال احلق ودرسوا ما 

 ٣٧)فيه والدار اآلخرة خري للذين يتقون أفال تعقلون
ال أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا  من قبله أفال قل لو شاء اهللا ما تلوته عليكم و(-١٢

 ٣٨)تعقلون
 ٣٩)سألكم عليه أجرا إن أجري إال على الذي فطرين أفال تعقلون أا قوم الي(-١٣
 ٤٠)نا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلونإ(-١٤
ل القرى أفلم يسريوا يف األرض فينظروا هوما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم من أ(-١٥

 ٤١)نكيف كانت عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خري للذين تقوا أفال تعقلو
 ٤٢)لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقلون(-١٦
 ٤٣)أف لكم وملا تعبدون أفال تعقلون(-١٧
 ٤٤)نووهو الذي حيىي ومييت وله اختالف الليل والنهار أفال تعقل(-١٨
 ٤٥)ة الدنيا وزينتها وما عند اهللا خري وأبقى أفال تعقلونوما أوتيتم من شيء فمتاع احليا(-١٩
 ٤٦)م جبال كثريا أفلم تكونوا تعقلوننكولقد أضل م(-٢٠
 ٤٧)وبالليل أفال تعقلون(-٢١
هو الذي خلقكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث خيرجكم طفال مث لتبلغوا أشدكم مث (-٢٢
 ٤٨)ا أجال مسمى ولعلكم تعقلونا شيوخا ومنكم من يتوىف من قبل ولتبلغوولتكون
 ٤٩)إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون(-٢٣
 ٥٠)إعلموا أن اهللا حيىي األرض بعد موهتا قد بينا لكم اآليات لعلكم تعقلون(-٢٤
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ال ب صيغة جاءت منفية ١٢ صيغ بدون نفي، و١٠ مرة منها ٢٢تكررت " يعقلون" صيغة -ـب

 .النافية
رض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف البحر مبا ينفع ن يف خلق السموات واألإ(-١

أنزل اهللا من السماء من ماء فاحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة ا الناس وم
 ٥١)وتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون

بع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان أباؤهم اليعقلون ل هلم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتيوإذا ق(-٢
 ٥٢)شيئا وال يهتدون

ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكم عمي فهم ال (-٣
 ٥٣)يعقلون

 ٥٤)يعقلون وإذا ناديتم إىل الصالة اختذوها هزوا ولعبا ذلك بأهنم قوم ال(-٤
سائبة وال وسيلة وال حام والكن الذين كفروا يفترون على اهللا ما جعل اهللا من حبرية وال (-٥

 ٥٥)م ال يعقلونرهالكذب وأكث
 ٥٦)ن شر الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلونإ(-٦
 ٥٧)ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا ال يعقلون(-٧
 ٥٨)لذين ال يعقلون تؤمن إال بإذن اهللا وجيعل الرجس على انوما كان لنفس أ(-٨
نوان وغري صنوان يسقى  صويف األرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وخنيل(-٩

 ٥٩)مباء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون
ره إن يف ذلك آليات موسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأ(-١٠

 ٦٠)لقوم يعقلون
قوم  لومن مثرات النخيل واألعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن يف ذلك آليات(-١١

من آياته يريكم الربق خوفا وطمعا ويرتل من السماء ماء فيحىي به األرض بعد و(-٦١١٢)يعقلون
 ٦٢)موهتا إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون

ما رزقناكم فأنتم م هل لكم مما ملكت أميانكم من شركاء فيكضرب لكم مثال من أنفس(-١٣
 ٦٣)م يعقلونقوفيه سواء ختافوهنم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل اآليات ل

 ٦٤)ومن نعمره ننكسه يف اخللق أفال يعقلون(-١٤
 ٦٥)أم اختذوا من دون اهللا شفعاء قل أولو كانوا ال ميلكون سيئا وال يعقلون(-١٥
 ٦٦)من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون ن الذين ينادونكإ(-١٦



 11

حتسبهم مجيعا د  يقاتلونكم مجيعا إال يف قرى حمصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديال(-١٧
 ٦٧)وقلوهبم شىت ذلك بأهنم قوم ال يعقلون

أفلم يسريوا يف األرض فتكون هلم قلوب يعقلون هبا أو آذان يسمعون هبا فإهنا ال تعمى (-١٨
 ٦٨)عمى القلوب اليت يف الصدورتاألبصار ولكن 

ا وهتف الليل والنهار وما أنزل اهللا من السماء من رزق فأحيا به األرض بعد مواختال(-١٩
 ٦٩)وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

 ٧٠)أم حتسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال(-٢٠
 ٧١)لونقولقد تركنا منها آية بينة لقوم يع(-٢١
ء ماء فأحيا به األرض من بعد موهتا ليقولن اهللا قل احلمد ولئن سألتهم من نزل من السما(-٢٢

 ٧٢) يعقلون الهللا بل أكثرهم
 
 :جاءت مرة واحدة، يف قوله تعاىل" عقلوه" صيغة -ـج
فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم اهللا مث حيرفونه من بعد ما عقلوه أ(
 ٧٣) يعلمونموه
 
 : حدة، يف قوله تعاىلجاءت مرة وا" نعقل" صيغة -د
 ٧٤)عريقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف أصحاب السو(
 
 :جاءت مرة واحدة، يف قوله تعاىل" يعقلها" صيغة -ـه
 ٧٥)تلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملونو(
" يتدبرون"و" صدور"والـ" يتذكرون"و" ونريتفك"و" القلوب"جاء يف القرآن ألفاظ كـ  -و
تشري إىل أهنا تقوم ببعض ا وما مبعناها وكله" النظر"و" األبصار"و" األفئدة"و" األلباب"و" يفقهون"و

وظائف العقل واآليات اليت وردت فيها هذه األلفاظ ومشتقاهتا تشبه يف صيغتها اآليات اليت وردت 
ن اللب والقلب تفقه والتذكر والنظر وظائف للعقل كما أل، فالتدبر وا"العقل"فيه مشتقات لفظة 

والفؤاد والبصرية واحلجر استعمل مبعىن العقل يف القرآن، وإذا حللنا مضمون هذه اآليات جند أن هذه 
 :اآليات تقرر املبادئ الرئيسية اآلتية
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يت تصل إلينا جيب لإن املصدر األساسي للمعرفة هو ما يصل إلينا عن طريق احلواس، واملعلومات ا -١
 التفكري، ومن هنا جند أن معظم هذه اآليات اليت وردت فيها مشتقات لفظة أن تكون منطلق عمليات

وردت فيها ألفاظ كالسمع والقلب والرؤية  والصدور واألفواه، كما جاء فيها ذكر ) لعقلا(
ا جند أن ذكر ذللمحسوسات ذاهتا كالنخيل واألعناب واألرض والسماء واجلبال وغري ذلك وهك

يات تقريبا مما يدل على أن مبادئ املعرفة اليت يستخدمها العقل تأيت من هذه األشياء جاء يف كل اآل
 .احملسوسات عن طريق احلواس

 
إن عملية التفكري اليت يقوم هبا العقل جيب أن تكون بديهية بسيطة ومستخلصة من هذه  -٢

ة لعملية التفكري وبالتايل فإن القرآن ال يويل أمهية كبري احملسوسات واملشاهدات اليت تقوم هبا احلواس
 . كما سنرى فيما بعدلكالعميق أو البحث الغامض، لكن هذا ال يعين أنه مينع ذ

 
الغاية من عملية التفكري كما يظهر من اآليات هي معرفة اخلالق وقدرته على اإلبداع واالنقياد  -٣

 .إليه واالنصياع له
ريها يف القرآن كما أن القرآن مل حيدد رة العقل على التفكري يف هذه اآليات وغديس هناك حتديد لقل

ا يطلب منه هو أن ينطلق من هذه املعلومات اليت تصل إليه عن  مللعقل جماال معينا يفكر فيه، وكل
سألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب ي(طريق احلواس، وما جاء يف بعض اآليات كقوله تعاىل 

وقوله ، ٧٧)ال حييطون بشيء من علمه إال مبا شاءو(قوله تعاىل  و٧٦)يتم من العلم إال قليالتوما أو
 يفهم منه حتديدا لقدرة العقل وإمنا  ال٧٨)خلفهم وال حييطون به علماا علم ما بني أيديهم ومي(

 .املقصود هنا نفي اإلحاطة بعلم اهللا
 
لفكرة ه إىل التفكري العميق، من ذلك مناقشته زناقش القرآن قضايا ميتافيزيقية تثري العقل وحتف -د
 أيام مث استوى على تةن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرض يف سإ(كقوله تعاىل " اخللق"

العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللق 
ام هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيو(وله تعاىل وق، ٧٩)واألمر تبارك اهللا رب العاملني

بعد املوت ليقولن ن وكان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال ولئن قلت إنكم مبعثون م
 .٨٠)الذين كفروا إن هذا إال سحر مبني
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ا م(ليت وردت يف قوله تعاىل كا بعد املمات" البعث"من القضايا املاورائية اليت ناقشها القرآن فكرة و
يسألونك و(يف مثل قوله تعاىل " الروح"ك فكرة ذلوك، ٨١)لقكم وال بعثكم إال كنفس واحدةخ

" اهللا"ن هذه القضايا فكرة وم، ٨٢) وما أوتيتم من العلم إال قليالريبعن الروح قل الروح من أمر 
ووصفه بأنه أحد صمد وبأنه الذي خلق السموات واألرض وأنه رب اإلنسان كما جاء يف قوله 

منا إهلكم اهللا إ(قوله تعاىل وك، ٨٣)ض يف ستة أيامن ربكم اهللا الذي خلق السموات واألرإ( تعاىل
 .٨٥)ل هو اهللا أحد اهللا صمدق(وله تعاىل وق، ٨٤)ل شيء علما كالذي الإله إال هو وسع

 
ناء على ما سبق ميكن القول إن العقل الذي جنده يف القرآن هو ذلك العقل العملي الذي يعتمد وب

علومات اليت تأيت عن طريق احلواس يف عملية التفكري، سلمات والبديهيات احملسوسة أو تلك اململعلى ا
ئ املنطقية فليس هلا أي ذكر يف القرآن، فالقرآن ال يطلب من العقل أن ينطلق ادأما املسلمات واملب

احملسوس إىل  من مباديء منطقية جمردة، وكل ما هنالك أن العقل القرآين ينتقل مباشرة من العامل
 :العامل اجملرد كقوله تعاىل

 البحر مبا ينفع يفن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري إ( 
الناس وما أنزل اهللا من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها من كل دابة 

 . ٨٦)ت لقوم يعقلوناوتصريف الرياح والسحاب املسخر بني السماء واألرض آلي
 
لق من نطالعقل القرآين إىل العامل اإلمياين، وعلى هذا فإن العقل الفلسفي الذي يذه الطريقة يصل وهب

املسلمات والبديهيات املنطقية للوصول إىل العامل اجملرد مل يرد له ذكر يف القرآن، ولكن هذا ال يعين 
ة، بل إن يات القرآنية أنه أعطي العقل حرية مطلقأن القرآن منع ذلك أو ذّم، بل الظاهر من عموم اآل

القضايا امليتافيزيقية اليت ناقشها القرآن بشكل مثري للنشاط العقلي، واليت أشرنا إليها قبل قليل، هلي 
 .إشارة إىل جواز اخلوض يف مثل هذه القضايا بالتفكري والتأمل العميقني
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 فصل الثالثال
 انة العقل يف السنة النبويةكم

 
والتدبر أمهية كبرية يف القرآن للوصول إىل احلقائق الكونية، ينا أن لوظائف العقل كالتفكر والتعقل رأ

أن للعقل مكانة رفيعة يف القرآن فالذين يعقلون هم العاملون كما جاء يف قوله تعاىل ى مما يدل عل
يعقلون هم الذين كفروا  ا أن الذين الكم، ٨٧)تلك األمثال نضرهبا للناس وما يعقلها إال العاملونو(

م مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا ال يسمع إال دعاء ونداء صم بكو(ىل كما يف قوله تعا
 .٨٨)عمي فهم ال يعقلون

 
ا مكانة العقل يف السنة النبوية فتختلف كثريا عن مكانته يف القرآن إذ ال تذكر األحاديث النبوية أي أم

ذب موضوع، قال  إىل أن كل حديث فيه ذكر للعقل وفضله كثفضل للعقل، بل ذهب علماء احلدي
 أحاديث العقل، كلها كذب، كقوله -عةأي األحاديث املوضو-ومنها "ابن القيم يف املصباح املنري 

ما خلقت خلقا أكرم علي منك، : أقبل فأقبل، مث قال له أدبر فأدبر، فقال:ملا خلق اهللا العقل قال له"
إن "وحديث ". لنيلكل شيء معدن ومعدن التقوى قلوب العاق "وحديث. بك آخذ وبك أعطي

قال اخلطيب حدثنا الصوري " الرجل ليكون من أهل الصالة واجلهاد وما جيزى إال على قدر عقله
وضعه أربعة أوله " العقل"إن كتاب : قال الدارقطين: مسعت احلافظ عبد الغين بن سعيد يقول: قال

نيد ميسرة، وسرقه عبد العزيز ميسرة بن عبد ربه، مث سرقه منه داود بن اجملرب، فركبه بأسانيد غري أسا
 .٨٩"بن أيب رجاء، فركبه بأسانيد أخر، مث سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد أخر

 
: قال الزركشي: قال" ملا خلق اهللا العقل"يف تعليقه على حديث " كشف اخلفاء"قال العجلوين يف و

أي - ذلك ابن تيمية، قالن قال السيوطي يف الدرر تابع الزركشي يفككذب موضوع باتفاق، ل
 بن أمحد يف زوائد املسند عن احلسن يرفعه،  وقد وجدت له أصال صاحلا أخرجه عبد اهللا-السيوطي

قال ملا خلق اهللا العقل قال له أقبل فأقبل مث قال له أدبر فأدبر قال ما خلقت خلقا أحب إيل منك، 
 معجم الطرباين يف األوسط من ، وهذا مرسل جيد اإلسناد وهو موصول، ويفيفيك آخذ وبك أعط

 .٩٠"حديث أيب هريرة بإسنادين ضعيفني
 
كذب : احلديث السابق فقال" املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع"القارئ اهلروي يف كتابه د أورو

 .٩١يف أو موضوععموضوع، وقال الذهيب وابن القيم، إن كل حديث ورد فيه ذكر العقل وفضله ض
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 جيمعون على أن هذه األحاديث اليت ورد فيها العقل وفضله كلها أحاديث هكذا جند علماء احلديثو
عة أو ضعيفة، وإذا رجعنا إىل كتب احلديث وكتب علم اجلرح والتعديل وجدنا أن األحاديث ضومو

 :الواردة يف العقل نوعان
د هنا العقل، وهذا النوع ضعفه احملدثون، ونور هو األحاديث اليت تتحدث عن فضل و:نوع األولال

 ٩٢"ذكياءاألكتاب "، و"شرف العقل وماهيته"أمثلة هلذا النوع كما وردت يف كتاب 
 
يا أيها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرمت به، وما هنيتم عنه، واعلموا أنه  "-١

دينء هللا، وإن كان دميم املنظر حقري اخلطر، اينجدكم عند ربكم، واعلموا أن العاقل من أطاع 
نظر، عظيم اخلطر، شريف املاملرتلة، رث اهليئة، وأن اجلاهل من عصى اهللا تعاىل، وإن كان مجيل 

املرتلة، حسن اهليئة، فصيحا، نطوقا، فالقردة واخلنازير أعقل عند اهللا تعاىل ممن عصاه، وال تعتز 
 "اخلاسرين بتعظيم أهل الدنيا إياكم، فإهنم من

 
 يتوعز: فأدبر، مث قال اهللا عز وجل. فأقبل، مث قال له أدبر. أقبل: فقال لهأول ما خلق اهللا العقل،  -٢

 "وجإلىل ما خلقت خلقا أكرم على منك، بك آخذ، وبك أعطي، وبك أثيب، وبك أعاقب
 
، حىت بالغوا، مأثىن قوم على رجل عند النيب صلى اهللا عليه وسل: وعن أنس رضي اهللا عنه قال -٣

كيف عقل الرجل؟ فقالوا خنربك عن اجتهاده يف العبادة وأصناف اخلري : فقال صلى اهللا عليه وسلم
إن األمحق يصيب جبهله أكثر من فجور الفاجر، : نا عن عقله؟ فقال النيب صلى اهللا عليه وسلمألوتس

 "وإمنا يرتفع العباد غدا يف الدرجات الزلفى من رهبم على قدر عقوهلم
 
جل ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم القائم، وال يتم لرجل إن الر: "وقال صلى اهللا عليه وسلم -٤

 "قله، فعند ذلك مت إميانه، أطاع ربه، وعصى عدوه إبليس عحسن خلقه حىت يتم
 
لكل شيء :"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن ايب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، قال -٥

و كنا نسمع أو ل(، أما مسعتم قول الفجار ة املؤمن عقله، فبقدر عقله تكون عبادتهمدعامة، ودعا
 ".٩٣)نعقل ما كنا يف أصحاب السعري

 



 16

صدقت، : قال. العقل: ما السؤدد فيكم؟ قال: "وعن عمر رضي اهللا عنه، أنه قال التميم الداري -٦
سألت جربيل عليه :  قالمثسألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما سألتك فقال كما قلت، 

 "العقل: ؤدد؟ فقالما الس: السالم
 
ل يوما على رسول اهللا صلى اهللا عليه ائكثرت املس: وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه قال -٧

ياءيها الناس، إن لكل شيء مطية، ومطية املرء العقل، وأحسنكم داللة ومعرفة باحلجة : "وسلم فقال
 "أفضلكم عقال

 
 اهللا صلى اهللا عليه وسلم من غزوة أحد، مسع ملا رجع رسول:" هريرة رضي اهللا عنه قالوعن أيب -٨

الن، وفالن أبلى ما مل يبل فالن، وحنو هذا، فقال رسول اهللا صلى  ففالن أشجع من: الناس يقولون
وكيف يا رسول اهللا؟ فقال صلى اهللا عليه : ، قالوا"أما هذا فال علم لكم به"اهللا عليه وسلم 

 "م من العقل، وكانت نصرهتم ونيتهم على قدر عقوهلمإهنم قاتلوا على قدر ما قسم اهللا هل:"لمسو
جد املالئكة واجتهدوا يف طاعة اهللا سبحانه :"، أنه صلى اهللا عليه وسلم قالزبعن الرباء بن عاو -٩

جل أوفرهم ووتعاىل بالعقل، وجد املؤمنون من بين آدم على قدر عقوهلم، فأعملهم بطاعة اهللا عز 
 "عقال

 
: يا رسول اهللا، مب يتفاضل الناس يف الدنيا؟، قال: قلت:  عنها قالتوعن عائشة رضي اهللا -١٠
أليس إمنا جيزون بأعماهلم؟ فقال صلى اهللا عليه : قلت. بالعقل:ويف اآلخرة؟ قال: قلت. قللعبا

ر ما أعطوا من العقل ديا عائشة، وهل عملوا إال بقدر ما أعطاهم عز وجل من العقل؟ فبق:"وسلم
 "در ما عملوا جيزونكانت أعماهلم، وبق

 
لكل شيء آلة : "صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا: وعن بن عباس رضي اهللا عنهما قال -١١

وعدة، وإن آلة املؤمن العقل، ولكل شيء مطية، ومطية املرء العقل، ولكل شيء دعامة، ودعامة 
العابدين العقل، ولكل ية العباد العقل، ولكل قوم داع، وداعي االدين العقل، ولكل قوم غاية، وغ

تاجر بضاعة، وبضاعة اجملتهدين العقل، ولكل أهل بيت قيِّم، وقيم بيوت الصديقني العقل، ولكل 
خراب عمارة، وعمارة اآلخرة العقل، ولكل امرء عقب ينسب إليه ويذكر به، وعقب الصديقني 

 "العقلالذي ينسبون إليه ويذكرون به العقل، ولكل سفر فسطاط، وفسطاط املؤمنني 
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ن نصب يف طاعة اهللا عز  مإن أحب املؤمنني إىل اهللا عز وجل:"وقال صلى اهللا عليه وسلم -١٢
 "وجل، ونصح العباد لعباده، وكمل عقله، ونصح نفسه فأبصر، وعمل به أيام حياته فأفلح وأجنح

 
كم به وهنى شدكم هللا تعاىل خوفا، وأحسنكم فيما أمرأأمتكم عقال :"وقال صلى اهللا عليه وسلم -١٣

 "عنه نظرا، وإن كان أقلكم تطوعا
 
إذا تقرب الناس بأبواب الرب واألعمال الصاحلة، فتقرب أنت :"لموقال صلى اهللا عليه وس -١٤

 "بعقلك
 
ذه بعض األحاديث اليت وردت يف فضل العقل وقد قال علماء اجلرح أهنا أحاديث مكذوبة ه

 .ة كلهاعموضو
 
ي تلك األحاديث اليت جاء فيها ذكر العقل عرضا، وليس فيها ذكر  األحاديث همن: النوع الثاينو

 : وقد ورد بعضها يف الصحاح منهال،لفضل العق
 
حدثنا :" حدثنا حممد بن كثري أخربنا سفيان حدثنا األعمش عن زيد بن وهب حدثنا حذيفة قال -١

نا أن األمانة نزلت يف يثني رأيت أحدمها وأنا أنتظر اآلخر حدثدرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ح
ينام الرجل النومة : لسنة وحدثنا عن رفعها قال اجذر قلوب الرجال مث علموا من القرآن مث علموا من

فتقبض األمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت مث ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل اجملل كجمر 
فيصبح الناس يبايعون فال يكاد أحد يؤدي  رجلك فنفط فتراه منتربا وليس فيه شيء ىدحرجته عل

ا أظرفه وما أجلده وما يف قلبه ومقله أعاألمانة فيقال إن يف بين فالن رجال أمينا ويقال للرجل ما 
 ٩٤.."مثقال حبة خردل من إميان

 
نت تكتب الوحي لرسول ك نتهمك وقد  القلعاإنك رجل شاب : قال ابوبكر: قال زيد ".. -٢

 ٩٥"ه وسلم فتتبع القرآن فامجعهاهللا صلى اهللا علي
 
 ٩٦.."رجل احلازم من إحداكن يا معشر النساءالين أذهب للب ودل عقما رأيت ناقصات  " -٣
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هنينا أن نسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن جييء الرجل من أهل  "-٤
 ٩٧.."ه وحنن نسمعليسأ فعاقلُالالبادية 

 
 ٩٨" اهللا أن أقول بغري علم أو آخذ عن غري ثقةعنقَلَ َعند من أقبح من ذاك ع ".. -٥
 ٩٩" قتل فال توبة له مثقَلَُهَعأما من دخل يف اإلسالم و فقال ".. -٦
 
ذه هي بعض األحاديث اليت ورد فيها ذكر العقل جندها يف الصحيحني، وإذا حاولنا أن نفهم ه

 يقال للرجل ما أعقله وما يف قلبه مثقال األحاديث جند أن احلديث األول يفيد أنه موضوعات هذه
ال تالزم بني العقل واإلميان، أي أنه ميكن أن يكون الرجل عاقال ه حبة خردل من إميان، مما يدل أن

 .ذكيا غري مؤمن
 
أن وصف  ويف احلديث الثاين وصف زيد بن ثابت رضي اهللا عنه بأنه شاب عاقل، وهنا جند 

ويف احلديث الثالث .  ملا وصف ابوبكر بزيد بأنه شاب عاقلالشخص بأنه عاقل وصف حممود وإال
هللا عليه وسلم النساء بأهنن ناقصات عقل ودين، وهذا يفهم منه أن كمال  اوصف الرسول صلى

يعجبون  العقل أو االتصاف بكمال العقل أمر حممود، ويف احلديث الرابع يذكر الصحايب بأهنم كانوا
لبادية فيسأل النيب فيسمعوه، وهذا أيضا يفهم منه أن الصحابة رضي بأن يأيت الرجل العاقل من أهل ا

اهللا عنهم كانوا يعجبون بسؤال الرجل العاقل من أهل البادية للنيب صلى اهللا عليه وسلم وأهنم كانوا 
يستمعون إىل مثل هذه األسئلة، وهذا إشارة إىل فضل العقل عندهم، ويف احلديث اخلامس فيه تصريح 

ري علم أو األخذ عن غري ثقة أمر قبيح عند من عقل عن اهللا، أما يف احلديث السادس ففيه أن القول بغ
أنه ال توبة ملن دخل اإلسالم وعقله مث قتل بعد ذلك النفس اليت حرمها اهللا، فهل هذا يعين أن باب 

وما يبدو التوبة مفتوح ملن دخل اإلسالم ومل يعقله مث قتل؟، هذا ما يوحي به مفهوم املخالفة، وعم
ذكر العقل يف هذه األحاديث وإن جاء عرضا غري مقصود لذاته، يبدو وكأنه صفة حممودة يوصف 

 .هبا الناس
 
مهما يكن من أمر فإن مكانة العقل يف السنة النبوية مكانة متدنية باملقارنة إىل القرآن وليس هناك و

 :ضية وهيألمر، وهناك احتماالت فيما خيص هذه القاأي تفسري معقول هلذا 
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 يف فضل العقل وشرفه، وهذا يثأن الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يقل أي حد:  الحتمال األولا
االحتمال بعيد كل البعد، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو الذي أنزل القرآن على قلبه والقرآن 

سيما أن العقل حمل تصور أن يغفل ذكر فضل العقل وشرفه، واليال " العقل"مشحون مبشتقات لفظة 
 .التكليف

 
وسلم قال بعض األحاديث يف فضل العقل وشرفه إال أهنا ه أن الرسول صلى اهللا علي: االحتمال الثاينو

ضاعت، وإذا صح هذا االفتراض فالبد أن  نتساءل سبب ضياع هذه األحاديث، وهل من املعقول 
ة يف األمهية؟، وملاذا مل تضع يث اليت وردت يف هذا الباب الذي هو غايدأن تضيع كل األحا

 .األحاديث األخرى اليت وصفها احملدثون بأهنا أحاديث موضوعة ومكذوبة؟
 
هو أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال أحاديث يف هذا الباب وأهنا مل تضع بل : االحتمال الثالثو

ذا صح هذا االفتراض، رح احملدثون أهنا موضوعة أو مكذوبة، وإصهي األحاديث املوجودة اآلن واليت 
 . ومل يقبلوا حديثا واحدا منها؟هافالبد أن نسأل ملاذا رفض احملدثون هذه األحاديث كل

 
يس هناك من سبب معقول إال أن املعروف يف تاريخ املسلمني أنه حدث صراع فكري بني احملدثني ل

 املعتزلة، ويعتقد أن وبني أصحاب املذهب العقالين وعلى رأسهم وعلى رأسهم اإلمام أمحد بن حنبل
 يف هذا الباب، فقد شن رجال احلديث دةهذا الصراع لعب دورا هاما يف ضياع األحاديث الوار

وعلى رأسهم اإلمام أمحد هجوما ال هوادة فيه على كل ما له عالقة بالعقل، فقد روي عن اإلمام 
 كتاب مناقب أمحد بن  قراءة كتب الفقه، ويقول ابن اجلوزي يفنأمحد بن حنبل أنه كان ينهى ع

ال تنظر كتب أيب عبيد وال فيما وضع اسحاق، وال سفيان، وال الشافعي، وال مالك، :"حنبل أنه قال
يا أبا عبد اهللا إن أصحاب احلديث يكتبون "وسأل أحدهم مرة أمحد بن حنبل ، ١٠٠"وعليك باالصل

 ". هلم ذلك ال أرى: كتب الشافعي، فقال
سألت أمحد بن حنبل عن كتب أيب ثور، :  إبراهيم بن هاىن قاليف رواية أخرى أن اسحاق بنو

واإلمام أمحد إمنا يرفض نقل هذه الكتب ألهنا تتضمن آرء فقهية ، ١٠١"تدع فهو بدعةابكتاب : "فقال
 العقل وما له عالقة نكثرية، وإذا كان هذا حال اآلراء الفقهية عند امام احملدثني فما ظنك مبوقفه م

 .بالعقل؟
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العقل يف السنة ا أم"دكتور حسني القوتلي يف معرض كالمه عن مكانة العقل يف السنة النبوية قول الي
فله قصة غريبة بعض الشيء، ذلك أن احملدثني وأصحاب املذاهب العقلية كانوا قد انقسموا حول 

 فمنهم من زعم بأنه مل يصح حديث يف ،صحة أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف العقل
قل عن رسول اهللا، وزعموا أن كل حديث يف العقل إمنا هو حديث مقحم وموضوع، ومنهم من الع

زعم بأن أحاديث العقل صحيحة، وإن جاء بعضها بإسناد ضعيف، ذلك أن روحها تتفق مع روح 
 ١٠٢"اإلسالم وال تعارضه

 
لتعديل يف محلتهم نتيجة ملبالغة الفقهاء وعلماء اجلرح وا يرى القوتلي أن ضياع أحاديث العقل كانو

ار أفكار احلشو والتجسيم، فخافوا أن نصعليها وذلك أن هوالء الفقهاء ورجال احلديث كانوا من أ
 :ينساق املسلمون وراء العقل وحده، ولتربير وجهة نظره يسجل القوتلى مخس مالحظات وهي

 يأت تكذيبا قويا ديث هلذه األحاديث جاء بصيغة ضعيفة وملحلأن تكذيب علماء ا: الحظة األوىلملا
 .ا السيوطيرهوحامسا وذلك أن لبعض هذه األحاديث أصال صاحلا كما ذك

هي أن أحاديث العقل تتفق كلها مع روح اإلسالم وال تعارض أي مبدأ من مبادئ : الحظة الثانيةملا
 .ات القرآنية عن العقلياإلسالم، بل تتفق بشكل عام يف روحها ما ورد يف اآل

 
عليه  وهي تؤكد لنا من حيث املبدأ صحة احلديث يف العقل عن الرسول صلى اهللا: ثةملالحظة الثالا

وسلم، وهذه املالحظة هي أن هذه األحاديث إذا مل تصح عن رسول اهللا فإن أحدا من الصحابة 
ع الرسول الكرمي عن احلديث فيه، نوالتابعني واملسلمني األوائل مل يكن ليجرؤ على احلديث فيما امت

 .ينا أن بعض الصحابة كعائشة رضي اهللا عنها، وبعض السلف رووا بعض هذه األحاديثوقد رأ
 
هي أن أغلب الدارسني للحديث النبوي من أهل السنة راحوا يكذبون ويشككون : ملالحظة الرابعةا

عمياء اليت كانت نتيجتها النيل من لكل من روى حديثا يف العقل، وهذه ليست إال نتيجة للمالحقة ا
 .ن يشتغل بأمور العقل والكالم بدون تفرقة وال متيزكل م

 
 أمر العقل هي التناقض الذي بدا لدى اإلمام أمحد بن حنبل يف موضوع  يف:املالحظة اخلامسةو

ة هالعقل، فهو يف الوقت الذي يتفق مع احملاسيب بأن العقل غريزة وهو مذهب السلف، فإنه من ج
 ١٠٣ عنه على احملاسيبأخرى كان ينكر استعمال العقل واحلديث
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ل راحت ضحية هلذا القرار اجملحف الذي عقخالصة القول أن ال حاجة للتأكيد على أن أحاديث الو
اختذه رجال احلديث وهو أن كل حديث يف العقل موضوع أو مكذوب، وإذا أساء املعتزلة إىل 

يث معا، ذلك أهنم رجال احلديث قد أساءوا إىل العقل واحلد  فإن-على ما يقال-استعمال العقل 
وضعوا من قيمة العقل ورفضوا كل ما له عالقة بالرأي، كما وصفوا بالوضع والكذب على كل 
األحاديث اليت جاءت يف فضل العقل وأمهيته، بل رفضوا كل حديث جاء عن رواة أحاديث العقل، 

رح والتعديل، وإذا ثبت ذلك فأنه ال مناص للمسلمني اليوم من أن يعيدوا النظر يف أصول علم اجل
وخاصة بعض املبادئ اليت وضعت حتت تأثري الصراعات الفكرية كاليت حدثت بني احملدثني 

 .واملتكلمني وكذلك بينهم وبني الصوفية
ول ذلك ألن هناك تناقضا واضحا بني موقف القرآن من العقل وموقف السنة النبوية منه، وهذا قن
 ال يرجع إىل السنة النبوية، فنحن متأكدون أن القرآن ناقض ال يرجع طبعا إىل القرآن ذاته كماتال

 من مصدر واحد وهو الوحي كان هلما موقف موحد من كل القضايا اليت تطرق اوالسنة النبوية ومه
مفر من  إليها الوحي، فهذه مسلمة وال نعتقد أن أحدا من املسلمني يعترض عليها، ومن مث فإنه ال

من حل هذه االشكالية، وال ميكن حلها إال بعد إعادة النظر يف األصول مطالبة الدارسني للسنة النبوية 
واملباديء اليت قام عليها علم اجلرح والتعديل للنقد التارخيي العلمي، والغريب يف هذا العلم أن 
أصحابه أضفوا على أنفسهم هالة من املواصفات وامليزات اليت مل تثبت ألصحاب العلوم األخرى 

واحلفظ والثقة وغري ذلك من األلقاب وكأهنم معصومون من اخلطأ، وهم ميدحون كالعدل واحلجية 
أكمل الناس عقال، وأعدهلم قياسا، وأصوهبم رأيا، وأسّدهم كالما، وأصحهم نظرا، "أنفسهم بأهنم 

وأهداهم استدالال، وأقومهم جدال، وأمتهم فراسة، وأصدقهم إهلاما، وأحدهم بصرا ومكاشفة، 
فأصحاب العلوم األخرى كعلماء ، ١٠٤"اطبة، وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقاوأصوهبم مسعا وخم

 واألدب والتاريخ والكالم والتصوف والفلسفة والعلوم الطبيعية والفقه وغريهم مل يدعوا أي غةالل
أن ينتقد هلم، وأجازوا  عصمة عن النقد العلمي يف حني جند أصحاب علم احلديث ال جييزون ألحد

وا ويقولوا ما شاءوا يف حق ممن سواهم، وقد انعكس سلبيا موقفهم هذا على السنة ألنفسهم أن جيرح
النبوية نفسها ولذلك جند يف مجيع العصور أفرادا من العلماء يهامجون السنة النبوية بل ذهب بعضهم 

ية إال إىل القول بعدم حجيتها ودعوا إىل االكتفاء مبا جاء يف القرآن، وليس هذا املوقف من السنة النبو
  .نتيجة لرفض موقف رجال احلديث من العقل والنقد العلمي

 
        

 ٨٨اخوري، حنا وخليل الجر، تاريخ الفلسفة العربية، ص  ف١
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 ١٢مين، أحمد، فجر اإلسالم، ص  أ٢
 ،٢٨-٢٣اإلسالم، ص، وأمين، أحمد، فجر ٩٠-٨٩ية، ص ربلفاخوري، حنا وخليل الجر، تاريخ الفلسفة الع ا٣

 ١٠٣-٩٩وفروخ، عمر، تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون، ص 
، ابن هشام، سيرة ابن ٧٣٨،ص١، والطبري، أخبار الرسل والملوك، ج١٥٠،ص٢بن خلدون، كتاب العبر، ج ا٤

 ٢٥٥،ص ٤هشام، ج
 ٢٥مين، أحمد، فجر اإلسالم، ص  أ٥
 ٩١ة العربية، ص ، حنا وخليل الجر، تاريخ الفلسفريلفاخو ا٦
، وانظر الفاخورى، حنا وخليل الجر، تاريخ ١٢٠، ٢٠،ص ٥لى، جواد، تاريخ العرب قبل اإلسالم، ج ع٧

 ٩٢-٩١الفلسفة العربية، ص 
 ٣، وسورة الزمر اآلية ١٣٦نظر مثال، سورة األنعام اآلية  ا٨
 أثبتناها ولعل الصواب م" ولم نعتقد"ي األصل  ف٩
 ١١٧ت األمم، ص ألندلسي، صاعد، طبقا ا١٠
 ١٤٦، ص ١آللوسي، محمود، بلوغ األرب،ج ا١١
 ١٩،ص ١بن رشيق، العمدة، ج ا١٢
 ١٢١ألندلسي، صاعد، طبقات األمم، ص  ا١٣
 ٨٦، ٢بن عبد ربه، العقد الفريد، ج ا١٤
 ١٢١-١٢٠بن خلدون، المقدمة، ص  ا١٥
 ٤٨٧بن خلدون، المرجع السابق، ص  ا١٦
 ٩٢ص  لفلسفة العربية،اخوري، حنا وخليل الجر، تاريخ ا الف١٧
 ٥٤-٥٣مين أحمد، فجر اإلسالم، ص  أ١٨
 ، و خليل، أحمد، مستقبل الفلسفة العربية، ٥نفي، حسن، من العقيدة إلى الثورة، ص  ح١٩
 ٥، تيزيني، طيب، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، ص٤٦-٤٥ص
 )عقل(حاح مادة لصلرازي، مختار ا  ا٢٠
، القوتلي، حسين، العقل وفهم ١٣، ابن الجوزي، كتاب األذكياء، ص ٩٤ن، ص يلرد على المنطقيبن تيمية، ا  ا٢١

 ٥٨، المحاسبي، الغزالي، أبو حامد، شرف العقل وماهيته، ص١٢٩القرآن، ص
 ١٧لمحاسبي، الحارث ابن أسد، شرف العقل وماهيته، ص  ا٢٢
 ٢٩٧-٢٩٦، ص علم الكالم والفلسفة اإلسالميةفيويدي، يحيى، دراسات  ه٢٣
 ١٣ الجوزي، كتاب األذكياء، ص نب ا٢٤
 ٦١-٥٨لغزالي، أبو حامد، شرف العقل وماهيته، ص  ا٢٥
 ٤٣٥٨سلم، الصحيح، كتاب الفضائل، الحديث رقم  م٢٦
 ٧٣:لبقرة ا٢٧
 ٢٤٢لبقرة  ا٢٨
  ١١٨ل عمران آ٢٩
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 ٦١لنور  ا٣٠
 ٢٨لشعراء  ا٣١
 ٤٤لبقرة  ا٣٢
 ٧٦لبقرة  ا٣٣
 ٦٥ل عمران  آ٣٤
 ٣٢ألنعام ا٣٥
 ١٥١ألنعام ا٣٦
 ١٥١راف عأل ا٣٧
 ١٦ونس  ي٣٨
 ٥١ود ه٣٩
 ٢وسف  ي٤٠
 ١٠٩وسف  ي٤١
 ١٠ألنبياء  ا٤٢
 ٦٧ألنبياء  ا٤٣
 ٨٠لمؤمنون  ا٤٤
 ٦٠لقصص  ا٤٥
 ٦٢س  ي٤٦
 ١٣٨لصافات  ا٤٧
 ٦٧افر  غ٤٨
 ٣لزخرف  ا٤٩
 ١٧لحديد ا٥٠
 ١٦٤لبقرة  ا٥١
 ١٧٠لبقرة  ا٥٢
 ١٧١لبقرة  ا٥٣
 ٥٨لمائدة  ا٥٤
 ١٠٣ائدة  الم٥٥
 ٢٢ألنفال  ا٥٦
 ٤٢ونس  ي٥٧
 ١٠٠ونس  ي٥٨
 ٤لرعد  ا٥٩
 ١٢لنحل  ا٦٠
 ٦٧لنحل  ا٦١
 ٢٤لروم  ا٦٢

 



 24

 
 ٢٨لروم  ا٦٣
 ٦٨س  ي٦٤
 ٤٣لزمر ا٦٥
 ٤لحجرات ا٦٦
 ١٤لحشر  ا٦٧
 ٤٦لحج  ا٦٨
 ٥لجاثية  ا٦٩
 ٤٤لفرقان  ا٧٠
 ٣٥لعنكبوت  ا٧١
 ٦٣لعنكبوت  ا٧٢
 ٧٥لبقرة  ا٧٣
 ١٠لملك  ا٧٤
 ٤٣لعنكبوت  ا٧٥
 ٨٥السراء  ا٧٦
 ٢٥٥رة بقل ا٧٧
 ١١٠ـه  ط٧٨
 ٥٤ألعراف  ا٧٩
 ٧:ود ه٨٠
 ٢٨:قمان ل٨١
 ٨٥:السراء ا٨٢
 ٥٤ألعراف  ا٨٣
 ٩٨:ه ط٨٤
 ٢-١:خالصاإل٨٥
 ١٦٤:بقرةال٨٦
 ٤٣لعنكبوت  ا٨٧
 ١٧١لبقرة  ا٨٨
 ٦٦بن القيم، المصباح المنير، ص ا٨٩
 ١٤٨،ص ٢لعجلوني، كشف الخفاء ومزيل األلباس، ج ا٩٠
 نية هداية البسيوني، العقال، وعبد السالم ٣٥ديث الموضوع، صلحالهروي، المصنوع في معرفة ا: نظر مثال ا٩١
 ١٥ غواية، صمأ

 ، ٥٧-٥٣لمحاسبي، والغزالي، شرف العقل وماهيته، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ص  ا٩٢
 ١٢-١٠ابن الجوزي، كتاب األذكياء، ص و
 ١٠:ورة الملك س٩٣
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 ٦٥٥٩ قملبخاري، الصحيح، كتاب الرقاق وكتاب الفتن، الحديث ر ا٩٤
 ٦٦٥٤، وكتاب األحكام رقم ٤٣١١م قفضائل القرآن، رلبخاري، الصحيح، كتاب  ا٩٥
 ١٣٦٩لبخاري، الصحيح، كتاب الزكاة، رقم  ا٩٦
 ١٣سلم، الصحيح، اإليمان رقم  م٩٧
 .سلم، الصحيح، كتاب المقدمة م٩٨
 .سلم، الصحيح، كتاب التفسير م٩٩
 ١٩٢بن الجوزية، مناقب اإلمام أحمد، ص  ا١٠٠
 ١٩٢لجوزية، المصدر السابق، ص ابن ا١٠١
 ١٢٢-١٢١لعقل وفهم القرآن، صالقوتلى، حسين، ا ١٠٢
 ١٢٩-١٢٤لقوتلي، حسين، العقل وفهم القرآن، ص ا١٠٣
 ٨بن تيمية، نقض المنطق، ص ا١٠٤


