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  امللخص

والجماعة رغم قليل تقصير في نشر دوره الحقيقي وآرائه الكالمية األساسية في تشكيل عقيدة أهل والسنة 

في عرضه آلرائه العسير كما الحظ ذالك أبو اليسر البزدوي، و  “لقليل انغالق وتطوي” النهائية، ربما بسبب

، ‘يعلم الهد’و ,‘يإمام الهد’ ربما بسبب بعده من عاصمة البالد اإلسالمية حينئذ، فإن عقيدة وشخصية

ح عقائد املسلمي’و، ‘نإمام املتكلمي’و ِّ
أبو منصور محمد ابن محمد ابن  ‘ةالسنرئيس أهل ’و، ‘نمصح 

م( كانت وما زالت أصال من أصول العقيدة ٩٤٤هـ/٣٣٣محمود الحنفي املاتريدي السمرقندي )توفي: 

اإلسالمية الصحيحة العامة والفكر اإلسالمي القويم العام من حيث تفعيل العقل السليم له مع مراعاة 

 .السمع املبين.

َل عن إمام ا   قِّ
ُ
لقد قرأت ”] أنه قال في مرض موته:  م(١٠٨٥هـ/٤٧٨لحرمين الجويني )توفي: فعكس ما ن

 ثم خليت أهل اإلسالم بإسالمهم فيها وعلومه الطاهرة، وركبت البحر الخضم 
ً
 في خمسين ألفا

ً
خمسين ألفا

وغصت في الذي نهى أهل اإلسالم عنها، كل ذلك في طلب الحق وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، 

 ؛..[“زن قد رجعت عن الكل إل  كلمة الحق، عليكم بدنن الججائواآل 

نهانــــة إقــــــدام العقـــول ”] م( عن العقل في نهانة عمره:١٢٠٩هـ/٦٠٦وعكس ما قاله فخر الدنن الرازي )

عقال، وأكثر سعي العاملين ضـــالل؛ وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانــــــا أذى ووبال؛ ولم 

 ؛..[“.نستفد من بحثنا طول عمرنا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا .

عمره ملريدنه بان الكشف  م( في أواخر١١١١هـ/٥٠٥وعكس ما أوص ي به إمام أبو حامد الغزالي )توفي: 

 من الضالل، فإمامنا
ً
علم ’ النوري واإللهام الصوفي وليس العقل الصافي وال الفكر الفاض ي منقذا

أبو منصور املاتريدي لم نتراجع عن عقله السليم قبل موته ولم نخش ي من عاقبة أمر العقل  ‘يالهد

 في أمانة نفسه املطمئنة بأنه
ً
ما من شيئ نأمر هللا به، إما ببعث العقل عليه ”] السليم واألمين ألنه كان واثقا

تماله فهو خارج عن أمره. أو بخطاب السمع، إال وقد جعل هللا لفهم ذالك سبيال. ومن قصر فهمه عن اح

علْم بالنظر والفكر أن ذالك من أي نو 
ُ
  (..١٣٨)كتاب التوحيد، ص  [“علكن جهات األصول مختلفة، ت

هذا ما نحتاجه اليوم أكثر من أي شيئ آخر. نعم، نحتاج اليوم هذه الثقة الجريئة املاتريدنة في العقل 

كذالك حتي  ‘يقالوا بل’ ريدنة في النفس املطمئنة من عهدالسليم ونحتاج اليوم هذه الشهادة اإلنمانية املات

ندرك بأن اإلنتاج أو االستخراج النظري و الفكري للعقل املسلم السليم أفضل من استهالك أعمي لإلنتاج 

أو لالستخراج النظري و الفكري للعقل لغيرنا الذنن ال نفهمون روح فكرنا وال نفقهون روح كالمنا الذي له 
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فال بد من محافظة علي هذه الروح وعلي هذا الصوت في كالمنا حتي تعيش   وت صاخبوص  روح حي

يا فيها 
ْ
ينا الُرؤ ِّ

 
نا بيننا وبين غيرنا من كالمنا النظري والفكري قبل تبن

ُ
روحنا فينا وفي غيرنا وحتي ُيسَمع صوت

  روح لغيرنا وقبل إصغائنا الي صوت الغير فيه إذالل لنا..

في موقف بعض العلماء في أمتنا في املاض ي وفي الحاضر بأن  (Big Paradox)الكبري  أليست هذه املفارقة

قد حرموا للمسلمين استعمال عقولهم إلنتاج واستخراج فكرهم النفسهم ولم نحرموهم استهالك االنتاج 

مية إلمام أو االستخراج الفكري من عقول غيرهم..؟ فإن كان أي شيئ جذنر بالذكر و التقدنر في اآلراء الكال 

أبي منصور املاتريدي فهذا هو، أي، االدراك بأهمية ممارسة العقل السليم في أمور الدنيا والدنن مع 

مرعاة السمع املبين وعدم تبرئة من العقل السليم في آخر عمر العالم من علماء املسلمين ألن العقل 

ة من ُمنن هللا فال نجوز إنكارها أوإهمالها أوتحقيره   ا..السليم ُمن 

نعم، حان الوقت بأن نقول أن تفعيل العقل السليم و استعماله إلنتاج و الستخراج الفكر االسالمي املنير 

بل الفلسفة التنويرية املستقبلية لخير دنيا املسلمين ومعادهم خير من تحريم استعمال العقل السليم 

 .روح وال صوت لهم فيه . وخير من استهالك املسلمين إلنتاج واستخراج الفكر غيرهم، الذي ال

أنفسنا، إمام املتكلمين أبو     لعقولنا  ‘لاالستعما’ لعقول غيرنا إلي ’كاالستهال’ هذا، وفي التحويل من

منصور محمد ابن محمد ابن محمود الحنفي املاتريدي السمرقندي نمكن أن نكون معلمنا ومرشدنا 

 .نحوه.

املوسعة لهذا املؤتمر الدولي القادم عن اإلمام  “لورقة عم” ا فيهذه امليزة املاتريدنة هي ما أنوي أن أقدمه

 .اسطنبول، إن شاء هللا -أبي منصور املاتريدي في جامعة مرمرة 

*** 

  قصتي مع االمام أبي منصور املاتريدي

باالمام علم   ومعرفتي األولي  أشارك معكم لقائي األول   قبل حدنثي عن املوضوع اآلنف ذكره، أود أن

أبي منصور محمد ابن محمد ابن محمود الحنفي املاتريدي السمرقندي. كان ذالك في القرن   الهدي

في جامعة شيكاغو باالوالنات   ألف تسع مائة و واحد وثمانين و ستة وثمانين  املاض ي امليالدي ما بين

لمة للبوشناق. وكان حظي أني قد املتحدة االمريكية أثناء وظيفتي ورسالتي كاإلمام لدي الجالية املس

( ١٩٨٨-١٩١٩التقيت في ذالك الوقت في هذه الجامعة االستاذ الباكستاني الكبير العالمة فضل الرحمان )
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وذالك بفضل العلماء االشداء عليه بسبب بعض آرائه الكالمية. ولقد نزلت بأمريكا في مدننة شيكاغو بعد 

في األزهر الشريف. و بطبيعة االحال، فقد  ١٩٧٨لعربية عام ما حصلت علي شهادة الليسانس في اللغة ا

تأثرت بالحماسة األز هرية في الدنن والفكر حيث تبنيت القناعة السائدة حينذاك بأن االسالم قد حل 

جميع مشاكل الدنيا و اآلخر ولكن أكثر الناس ال يعلمون. وقد أصابتني هذه القناعة حتي ظننت أنه لم 

م به في الفكر االسالمي إال أن أحفظ وأحافط ما قد ورثنت من آبائنا وعلمائنا. ولكن، نبقي لي شيئ ألسه

أستاذي فضل الرحمان، رحمه هللا، في جامعة شيكاغو أرشدني بأن هناك كثير من القضانا في الفكر 

قل بحلها ومنها قضية تناسب بين الع  لتقوم  االسالمي تنتظرني أي تدعو العقول السليمة واملفتوحة

..  والنقل، والسمع والعقل، واألصل والفرع،
ًّ
   والوحي والتجربة االنسانية وهلمَّ جرا

املرجوة من العلم   هذا، وقد أدركت حينئذ أنه لو عشت مدة حياتين ما كفاني العمل لكي أصل إلي الغانة

يَّ البحث عن حقيقة الدنن والدنيا. نعم، هنا دلني أستاذي 
َ
إلي الطريق املحكم حين واملعرفة وما مل  َعل

نبنهي عل أهمية عالقة بين أصول الدنن وأصول الفقه، بل هو ألفت نظري إلي عظمة اإلمام األعظم أبو 

ي أصول الدنن  م( ٧٦٧-٦٩٩هـ/  ٨٠-١٥٠حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي  ) ورسم   “رالفقه األكب” حين سم 

األصولي ننظر في األحكام   لي والفقيه حيث نمكن في أنبذالك الطريق للعلماء لكي يعرفوا الفرق بين األصو 

والقواعد الكلية التي تفيد الفقيَه في استنباط الحكم الشرعي ألفعال املكلفين وأما الفقيه فينظر في أفعال 

م( هذا الشأن في ١١١١املكلفين ليعرف الحكم الشرعي لكل فعل منها. فقد عرف االمام الغزالي)ت: 

اعلم أن العلوم تنقسم إل  عقلية كالطب والحساب والهندسة.. وإل  دننية  ] حيث قال: “ياملستصف” كتابه

كالكالم والفقه وأصوله وعلم الحدنث وعلم التفسير وعلم الباطن.. وكل واحد من العقلية والدننية 

وأصوله فالعلم الكلي من العلوم الدننية هو الكالم وسائر العلوم من الفقه   ننقسم إل  كلية وجزئية.

والحدنث والتفسير علوم جزئية ، ألن املفسر ال ننظر إال في معنى الكتاب خاصة واملحدث ال ننظر إال في 

طريق ثبوت الحدنث خاصة ، والفقيه ال ننظر إال في أحكام أفعال املكلفين خاصة ، واألصولي ال ننظر إال 

األشياء وهو املوجود ، فيقسم املوجود أوال  في أدلة األحكام الشرعية خاصة واملتكلم هو الذي ننظر في أعم

إل  قدنم حادث ، ثم نقسم املحدث إل  جوهر وعرض ، ثم نقسم العرض إل  ما تشترط فيه الحياة من 

العلم واإلرادة والقدرة والكالم والسمع والبصر وإل  ما يستغني عنها كاللون والريح والطعم ، ويقسم 

 [.اد ويبين أن اختالفها باألنواع أو باألعراض.الجوهر إل  الحيوان والنبات والجم

م( فقيه وأصولي من كبار ١١٤٥ويقول أبو بكر عالء الدنن محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي )ت:

في كتابه  “ءتحفة الفقها” علماء املذهب الحنفي الذي أقام في حلب فارة من الزمن، واشتهر بكتابه
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اعلم أن علم أصول الفقه واألحكام فرع لعلم ]:في املقدمة ما نصه “ل عقو ميزان األصول في نتائج ال” القيم

أصول الكالم، والفرع ما تفرع من أصله، وما لم نتفرع منه فليس من نسله، فكان من الضرورة أن نقع 

التصنيف في هذا الباب عل  اعتقاد مصنف الكتاب. وأكثر التصانيف في أصول الفقه ألهل اإلعتزال 

ث املخالفين لنا في الفروع، واالعتماد عل  تصانيفهم إما أن نفض ي املخالفين لنا في األصول، وألهل الحدن

إل  الخطأ في األصل، وإما الغلط في الفرع، والتجافي عن األمرين واجب في العقل والشرع، وتصانيف 

أصحابنا رحمهم هللا تعال  في هذا النوع قسمان: قسم وقع في غانة اإلتقان واإلحكام لصدوره ممن جمع 

صول، وتبحر في علوم املشروع واملعقول، مثل الكتاب املوسوم بمخخذ الشرائع واملوسوم الفروع واأل 

بكتاب الجدل للشيخ الزاهد رئيس أهل السنة أبي منصور املاتريدي السمرقندي رحمه هللا ونحوهما من 

 .[لتصنيف استاذنه وأصحابه رحمهم هللا تعا

حق قدرها   العالقة الوطيدة  قول أنني ما قدرت هذهما أقول أنني ما عرفت أهمية أصول الدنن، ولكن أ

هذا التنبيه من قبل أستاذي فضل   الفقه. ألصول الدنن بالنسبة إلي علم  وهذه االساسية الوثيقة

وهذا االدراك مني جعلني أتحول من دراسة علم اللغة أي من النحو والصرف   الرحمن، رحمه هللا،

 في املعاني   وحيد هللا وصفاته.. نعم، قد أفادنيوالبالغة إلي علم الكالم أي إلي ت
ً
علمي باملعاني اللغوية كثيرا

الكالمية بل إنني أدركت أن قضية علم الكالم هي قضية اللغة، قضية اللفظ واملعني في أسماء هللا وصفاته 

الصحيحة وأن الفهم أو الفقه الصحيح لأللفاظ واملعاني اللغوية العربية شرط أساس ي إلقامة العقيدة 

 .في مفردها ومجملها تقع بدانة العقيدة االسالمية األصيلة السليمة ونهانتها  ألنه في درانة اللغة العربية

ِّس دراستي العليا في جامعة شيكاغو لعلم التوحيد والصفات من خالل تشجيع 
فبعد أن قبلت أن أكر 

كبر العلماء البوشناق حسن كافي األستاذ فضل الرحمن، رحمه هللا، نويت أن أخصص ذالك لواحد من أ

أقحصار   أهل السنة والجماعة؛ ولد في بلدة  متكلم فقيه من علماء  م( و هو١٦١٦اآلقحصاري )ت: 

(Prusac)   ،في البوسنة وولي قضاءها، وتوفي بها، فقد أجاد الكافي ثالث لغات:العربية والتركية والفارسية

روضات الجنات في أصول ]؛[ل ت الوصول إل  علم األصو سم] ولكن كتب معظم مؤلفاته بالعربية مثل:

شرح كافية ابن ] ؛[يشرح مختصر القدور ] ؛[مأصول الحكم في نظام العال]؛[تاإلعتقادا

وقد ذكر في هذ الكتاب سلسلة مشانخه في الفقه إل  اإلمام  [ءنظام العلماء إل  خاتم األنبيا] ؛[ الحاجب

هللا عليه وسلم، وترجم كل واحد منهم. كان حسن كافي اآلقحصاري أبي حنيفة ثم منه إل  رسول هللا صل  

 كثير الصيام، نبغض مشانخ الطرق في زمانه، ويقرعهم
ً
 متقشفا

ً
بحجج الشرع، ويقول: "لو كانت   ورعا

 .“االكرامة تنال بالرياضة لنلته
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عقل التلميذ بدون  ولكن، حاملا بدأت البحث عن هذا العالم البوسنوي الكبير، أدركت أنه ال نمكن فهم

عقيدة التابع قبل تقييم عقيدة متبوعه. ولم نكن من الصعب تشخيص   فهم عقل معلمه وال نمكن تقييم

هذا األمر عند حسن كافي اآلقحصاري إذ أنه املعروف أن اململكة العثمانية العظمي في العقيدة كانت تابعة 

وحسن كافي اآلقحصاري كان واحدا من عمودها  لإلمام املاتريدي وفي الفقه لإلمام األعظم أبي حنيفة

القعيدة والفقه. إذن، من هنا التقيت مع اإلمام أبي منصور املاتريدي الول  -الفقري في كال األمرين 

وقد طال األمد لهذا اللقائ قرونا عدندة وعصورا غريبة ولذالك كان هذا اللقائ عاطفا وحنونا وعزيزا   مرة

ا كشفت جذوري االنمانية االعتقادنة السمعية والعقلية املاتريدنة عندما قرأت وفخورا وُعهودا.. ومن هن

حيث قال الشيخ أبو منصور رحمه هللا فيما نتعلق بوجوب معرفة “دكتاب التوحي” السطور االولي في

إنا وجدنا الناس مختلفي املذاهب في النحل في الدنن متفقين عل  اختالفهم في الدنن ] الدنن هذا الكالم:

عل  كلمة واحدة: أن الذي هو عليه حق والذي عليه غيره باطل عل  اتفاق جملتهم من أن كال منهم له 

سلف نقلد فثبت أن التقليد ليس مما يعذر صاحبه إلصابة مثله ضده عل  أنه ليس فيه سوى كثرة 

عدد؛ اللهم إال أن نكون ألحد ممن ننتهي القول إليه حجة عقل يعلم بها صدقه فيما ندعي وبرهان نقهر ال

مرجعه في الدنن بما نوجب تحقيقه عنه فهو  -أي إل  العقل  -املنصفين عل  إصابته الحق فمن إليه 

مع أدلة صدقه وشهادة املحق؛ وعلي كل واحد منهم معرفة الحق فيما ندنن هو به، كأن الذيي دان به هو 

الحق له حصرهم إذ منتهي حجج كل منهم ما نضطر العقول إلي التسليم له لو ظفر بها؛ وقد ظهرت ملن 

ذكرت، وال نجوز مثلها لضده في الدنن، ملا نتناقض حجج العقل، بعدما غلبت حججه وأظهر تمويَه 

 [مأسباب الشيه في غيره، وال قوة إال باهلل العظي

كما الحظ ذالك أبو اليسر البزدوي، فلذلك لم أفهمه من ،“لقليل انغالق وتطوي” ذا الكالموإن كان في ه

وجدت فيه ما كنت أبحث عنه وهو هذا اإلعتراف بدور العقل الفعال   أول وهلة، ولكن بعد قرائة متكررة

نما نقول الشيخ بين السمع والعقل حي  في أمر الدنن من قبل املتكلم املعتبر وهذا التنسيق املطلوب منه

أصل ما يعرف به الدنن وجهان : أحدهما  ] أبو منصور رحمه هللا في كتاب )التوحيد( وفي )التأويالت(:

السمع واآلخر العقل أما السمع فما ال نخلو بشر من انتحاله مذهبا يعتمد عليه ويدعوه غيره إليه ...فلزم 

يه عل  أن األحق في ذلك إذ علم بحاجة كل طلب أصل نجمعهم عليه لغانة ما احتمل وسعهم الوقوف عل

ممن يشاهد وضرورة كل من املعانن أن لهم مدبرا عاملا بأحوالهم وبما عليه بقاؤهم وأنه جبلهم عل  

الحاجات ال ندعهم وما هم عليه من الجهل وغلبة األهواء مع ما لهم من الحاجة في معرفة ما به معاشهم 

عل  ذلك ويعرفهم ذلك والبد من أن نجعل له دليال وبرهانا يعلمون  وبقاؤهم دون أن نقيم لهم من ندلهم
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خصوصه بالذي خصه به من اإلمامة لهم وأحوجهم إليه فيما عليه أمرهم فيكون في ذلك .. أنه هو الذي 

واألصل أن هللا تعال  إذ ال سبيل إل  العلم به إال من طريق داللة ] .. و قال أنضا[دجعله املفزع لهم واملعتم

إن العلم باهلل   العالم عليه بانقطاع وجوه الوصول إل  معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة السمع ..

، باملعرفة االستداللية القائمة عل  النظر العقلي.. وقال الشيخ ي. أ.4لوبأمره عرض ال ندرك إال باالستدال

و   أبو منصور املاتريدي
ُ
 َنك

َّ
ال
َ
ئ  َبْعَد في تفسيره لقوله تعال  : لِّ

ٌ
ة ِّ ُحجَّ

 
  ّللا

َ
اسِّ َعل لنَّ َن لِّ

ُسلِّ  نكون في العبادات والشرائع التي سبيل معرفتها السمع  حقيقة الحجة لكن ذلك إنما[165النساء:] الرُّ

 .[.وأما الدنن فإن سبيل لزومه بالعقل فال نكون لهم في ذلك عل  هللا حجة.  ال العقل فال نكون..

، مضيت في مشوار دراستي له التي استقر سنتين “دالتوحي” فرغم الصعوبة التي واجهته في فهم كتابه

تحت إشراف األستاذ العالمة فضل الرحمن، رحمه  ١٩٨٦وزيادة حتي حصلت علي درجة الدكتورة سنة 

 A] “(٣٣٣/٩٤٤ - ٢٣٥/٨٥٠دراسة علم الكالم عند ابي منصور املاتريدي )” وكان عنوان األطروحة  هللا؛

Study of the Theology of Abu Mansur Al-Maturidi (ca.235/850 - 333/944).].  وقد نشرت هذه

الجذور لعلم الكالم التركيبي ” في شكل الكتاب تحت العنوان: ١٩٩٥في كوال لومبر، ماليزنا، سنة   األطروحة

  .[Roots of Systhetic Theology in Islam] “مفي االسال 

املجال هنا للتفصيل ما ورد في هذه األطروحة من التحقيق والتحليل لشخصية االمام املاتريدي و ليس 

آرائه الكالمية إال االشارة إلي إقتناعي العميق بأن االمام املاتريدي املؤسس الحقيقي األول لعقيدة أهل 

 قا  نمثل  السنة والجماعة علي منهج التوفيق بين السمع والعقل وذلك
ًّ
 علي فكرة التعطيل عند ردا

ً
طعا

االستباق في الخيرات   نعم، هذا  املعتزلة وفكرة التشبيه عند الحشوية في مسئلة التوحيد و الصفات.

م( و االمام املاتريدي مستمر من اليوم األول حتي اآلن بين  ٩٣٦أبو الحسن األشعري )ت:   نالكالمية بي

إال أن ُبْعَد االمام املاتريدي من العاصمة بغداد جعل هذا  “رماوراء النه” أتباعهما خاصة في مناطق

االستباق لصالح اإلمام األشعري وكذالك تبني أفكاره الكالمية ونشرها من قبل أتباعه مثل اإلمام الغزالي 

بعد فصله من املعتزلة جعله أكثر شهرة وأوسع سمعة من اإلمام املاتريدي. ولكن، هذا ال نمنعنا من أن 

أكثر صدقا وأوسع علما من اإلمام األشعري ألن عقيدة اإلمام املاتريدي   املاتريدي كان  ن اإلمامنقول بأ

الثابتة القانتة املخلصة املستقيمة املحكمة وما  “ةقالو بالئي” الـ  من أوله إلي آخره العقيدة  كانت

أحد إال من السمع الذي نأتيه من  ألحد من الناس وما كانت تهوي إلي االعتبار من  تحتاج إلي االعتذار  كانت

     الذي نطيع هللا ورسوله.  ومن عقله السليم  هللا و رسوله
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لدراسة أفكاره   نعم، أعجبني تفكير االمام املاتريدي ونظره الكالمي حتي عزمت أن أبذل جهدي الجاد

فكرية التي ورثتموها سواء وعيا التأويلية القرآنية وآرائه الكالمية والفقهية ألن فيها من الجذور الكالمية ال

أو بغير وعي وبذالك هي جزء ال نتجزأ من هويتي االسالمية الثقافية.. وذلك كله إلبراز العالمة البوسنوي 

الكبير حسن كافي األقصاري إلي العالم . ولكن، ظروف الحرب علي البوسنة منعتني من هذا الفضل 

إلمام املاتريدي .. هذا، و الدعوة لحضور هذا املؤتمر عاما من صحبة مع ا 20الدراس ي وأوقفتني مدة 

 ألن الحدنث عن اإلمام املاتريدي نوحي في نفس ي االطمئنان االنماني واالسقرار الفكري .. 
ً
 جدا

ً
أسدتني كثيرا

 
ً
 جزيال

ً
اسطنبول، كلية االلهيات، علي تنظيم هذا املؤتمر الدولي عن اإلمام أبي  -جامعة مرمرة ل  فشكرا

     املاتريدي.منصور 

هتفعيل العقل واسخدام  

القصيرة مع اإلمام املاتريدي ال أري الحاجة إلي سرد البيانات عن حياة االمام   بعد هذه القصة الشخصية

املاتريدي وآرائه الكالمية الواسعة ألنه، ومن املأكد، قد قام العلماء اآلخرون في هذا املؤتمر هذا املقام.. 

 ومناسبا لهذا املقام ولهذا الزمان، و نحن بصدد فهم العقل امل
ً
اتريدي، هو إحياء ولكن، ما أراه ضروريا

تفعيل العقل واستخدامه عند املسلمين وذلك من خالل الفهم املقصود لتفعيله واسخدامه عند االمام 

ما من شيئ نأمر هللا به، إما ببعث العقل ] املاتريدي وذالك علي أساس القاعدة التي هو وضعها وهذا نصها:

يال. ومن قصر فهمه عن احتماله فهو خارج عن عليه أو بخطاب السمع، إال وقد جعل هللا لفهم ذالك سب

علْم بالنظر والفكر أن ذالك من أي نو 
ُ
 .[عأمره. لكن جهات األصول مختلفة، ت

نحن ال ننقصنا الكالم عن العقل كنور روحاني أودعه هللا تعال  في اإلنسان ، وهو آلة التفكير التي نتم بها 

الحجر ”  تعني: “لعق” أن كلمة  م عن العقل لغة حيث نعلمالتمييز بين الحق والباطل. . وال ننقضنا الكال 

 هو مصدر . و)العقُل( 
ً
( أنضا

ً
ل( من باب ضرب ، و)َمْعُقوال

َ
والُنهى .. ورجل )َعاقل( و)َعُقول( ، وقد )َعق

لَعقوُل( بالفتح ، الداء الذي نمسك البطن ذلك حس
َ
 الدنه و)ا

ً
أما   .() للرازي   )مختار الصحاح( “بأنضا

العقل : العلم ، أو بصفات األشياء ، من حسنها وقبحها ، ” روز أبادي في )القاموس املحيط( فإنه نقول :الفي

وكمالها ونقصانها .. أو لقوة بها نكون التمييز بين القبح والحسن .. والحق أنه نور روحاني به تدرك النفس 

 
ً
َل َيْعقل َعْقال

َ
ال ..  العلوم الضرورية والنظرية .. ج : ُعقول ، َعق َل ، فهو عاقل من ُعقالء وُعقَّ  َوعقَّ

ً
وَمْعقوال

وورد في )مقانيس اللغة( : " وهو الحابس عن ذميم القول   .()“ والعقُل : الدنه ، والحصن ، وامللجأ والقلُب 

 ، إذا عرف ما كان نجعله قبل ، أو
ً
ل َعْقال ل َيْعقِّ

َ
 والفعل . قال الخليل: العقل : نقيض الجهل . نقال َعق
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أنزجر عما كان نفعله . وجمعه ُعقول . ورجل َعاقل وقوم ُعقالء وَعاقلون . ورجل َعُقول ، إذا كان حسن 

وذكره ابن منظور في مججمه املشهور )لسان العرب( :  )(. الفهم وافر العقل .. ومن الباب الَعْقل وهي الدنه "

جر والُنهى ، ضد الحمق ، والجمع ُعقول .. وق يل : العاقل الذي نحبس نفسه ويردها عن " العقُل : الحِّ

عقل الدنه "
َ
عقول ما تعقله بقلبك .. وال

َ
وكذالك ال ننقصنا الكالم عن فضل العقل.. فقد  .)(. هواها .. وامل

ْن أفضل  نجد  مِّ
سواء في الكتب القدنمة أو الحدنثة الكالم الواسع عن فضل العقل في االسالم مثل: فإنَّ

 العقل، فلوال العقل ملا عَرف اإلنسان دنَن اإلسالم والنبوة، والخيَر والشر، 
َ
َعم هللا عل  عباده، نْعمة نِّ

 واملنكر، قال 
َ
ْد -تعال   -والحقَّ والباطل، واملعروف

َ
ق
َ
َناُهْم : ﴿ َول

ْ
َبْحرِّ َوَرَزق

ْ
ِّ َوال

َبر 
ْ
ي ال َناُهْم فِّ

ْ
ي آَدَم َوَحَمل ْمَنا َبنِّ رَّ

َ
ك

﴾ 
ً
يال ْفضِّ

َ
ْقَنا ت

َ
ل
َ
ْن خ مَّ يٍر مِّ ثِّ

َ
  ك

َ
َناُهْم َعل

ْ
ل ضَّ

َ
َباتِّ َوف ِّ

ي 
َّ
َن الط ل بني آدم عل   -تعال   -، فاهلل [70اإلسراء: ] مِّ فضَّ

مادًحا عباَده أصحاب العقول  -تعال   -ا العْقل. قال غيرِّهم مَن الجمادات، والحيوانات، والنباتات بهذ

َبابِّ ﴾
ْ
ل
َ ْ
ي األ ولِّ

ُ
َناٍت ألِّ

َ
َهارِّ آل

ْيلِّ َوالنَّ
َّ
فِّ الل

َ
ال تِّ

ْ
ْرضِّ َواخ

َ ْ
َمَواتِّ َواأل قِّ السَّ

ْ
ل
َ
ي خ  فِّ

نَّ ، [190آل عمران: ] السليمة: ﴿ إِّ

ه درك األشياء بحقائقِّ
ُ
ِّ البكم قال ابن كثير: أي العقول التامة الزكية، التي ت

ا عل  جلياتها، وليسوا كالصم 

ْيَها َوُهْم َعْنهَ 
َ
وَن َعل ْرضِّ َنُمرُّ

َ ْ
َمَواتِّ َواأل ي السَّ ْن آَنٍة فِّ ْن مِّ ِّ

ن 
َ
أ
َ
ا الذنن ال يعقلون، الذنن قال هللا فيهم: ﴿ َوك

وَن ﴾ * ُمْعرُِّضوَن 
ُ
رِّك

ْ
 َوُهْم ُمش

َّ
ال ِّ إِّ

َّ
اَّلل ُرُهْم بِّ

َ
ث
ْ
ك
َ
ُن أ مِّ

ْ
 -تعال   -وقد ذمَّ هللا   .[1][106 -105نوسف: ] َوَما ُنؤ

وَن 
ُ
ل  َيْعقِّ

َ
نَن ال ذِّ

َّ
ُم ال

ْ
ُبك

ْ
مُّ ال ِّ الصُّ

َّ
ْنَد ّللا ِّ عِّ

َواب  رَّ الدَّ
َ
نَّ ش أصحاَب العقول الغافلة عن دننه؛ فقال: ﴿إِّ

سِّ -تعال   -. وقال [22األنفال: ]﴾
ْ
ن ِّ
ْ

ِّ َواإل
ن  جِّ

ْ
َن ال يًرا مِّ ثِّ

َ
َم ك َجَهنَّ ا لِّ

َ
ن
ْ
َرأ
َ
ْد ذ

َ
ق
َ
ُهْم : ﴿ َول

َ
َها َول ُهوَن بِّ

َ
 َنْفق

َ
وٌب ال

ُ
ل
ُ
ُهْم ق

َ
ل

َك ُهُم  ئِّ
َ
ول
ُ
َضلُّ أ

َ
َعامِّ َبْل ُهْم أ

ْ
ن
َ ْ
األ

َ
َك ك ئِّ

َ
ول
ُ
َها أ  َيْسَمُعوَن بِّ

َ
اٌن ال

َ
ُهْم آذ

َ
َها َول ُروَن بِّ  ُنْبصِّ

َ
ْعُيٌن ال

َ
وَن أ

ُ
ل افِّ

َ
غ
ْ
 ال

َد اإلنسان العقَل السليم الذي نقوده إل  ال[179األعراف: ] ﴾
َ
ق
َ
خير، وُيبعده عن الشر، فقد أصبح . فإذا ف

كالبهيمة التي تأكل وتشرب وال تعقل شيًئا؛ بل إنها خْيٌر منه، كما في اآلنة الكريمة السابقة؛ روى الحاكم في 

قال: ))إن هللا   -صل  هللا عليه وسلم  -أن النبي  -رض ي هللا عنه  -"املستدرك"، من حدنث سهل بن سعد 

ها(كريم نحب الكرم، ويحب معال
َ
وإنَّ  قال ابن حبان: ؛ أي: دنيئها وخسيسها.[2](ي األخالق، ويكره سفساف

محبة املرء املكارم مَن األخالق وكراهته سفسافها، هو نفس العقل، فالعقل به نكون الحظ، ويؤنس 

ه، وهو من أفضل مواهب هللا
ُ
 الغربة، وينفي الفاقة، وال مال أفضل منه، وال نتمُّ دنن أحد حتى نتم عقل

ته في وقوع  لعباده، وهو دواء القلوب، ومطية املجتهدنن، وبذر حراثة اآلخرة، وتاج املؤمن في الدنيا، وُعدَّ

ا، وال املال نرفعه قدًرا، وال عقل ملن أغفله عن أخراه ما  النوائب، ومن عدم العقل لم نزْده السلطان عزًّ

ة ُدنيا
َّ
 .هنجد من لذ


