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 منزلة العقل في اإلسالم وأهميته
 عناصر الخطبة

 مفهوم العقل عند أهل السنة والجماعة 

 مكانة العقل فً اإلسالم

 اآلثار التً وردت فً مدح العقل 

 أقسام العقل

 ومفسداته 

 وسائل حماٌة العقل

 التفصٌل

مف بافعؼؾ، احلؿد هلل افَّذي خؾؼ اإلكسان يف أحسـ تؼقيؿ وأكعؿ ظؾقف بـطؼ افؾِّسان وَمَؾؽة ، ومقَّزه بافػؽر، وـرَّ

ؾف ظذ ـثٍر مـ اخلؾؼ يف هذه إـقان، افبقان ال، وؾضَّ الة وافسَّ شؾوافصَّ افذي ، م ظذ أذ  اخلؾؼ وخاتؿ افرس

افَّة ح برشافتف إؾؽار ادـحرؾة، هدى اهلل ببعثتف افعؼقل افضَّ وظذ آفف ، ورّد بدظقتف افـسػقس افتائفة، وصحَّ

 (1)وأصحابف أويل افػضؾ وإفباب. 

ا َوفُِؽؾِّ َأَدٍب َيـْبُقًظا ـِ ، اْظَؾْؿ َأنَّ فُِؽؾِّ َؾِضقَؾٍة ُأشًّ ي ُ َتَعاَػ فِؾدِّ َداِب ُهَق افَْعْؼُؾ افَِّذي َجَعَؾُف اَّللَّ ْٔ َوُأسس اْفَػَضائِِؾ َوَيـْبُقُع ا

كْقَا ِظََمًدا َرًة بَِلْحَؽاِمفِ ، َأْصالً َوفِؾدس كْقَا ُمَدبَّ ـَ بَِؽََمفِِف َوَجَعَؾ افدس ي ِؿِفْؿ َوَأفََّػ بِِف َبْغَ َخؾِْؼِف َمَع اْختاِلَ ، َؾَلْوَجَب افدِّ َ
ِِ   ِ

ـِ َأْؽَراِضِفْؿ َوَمَؼاِصِدِهْؿ. ، َوَمآِرِِبِؿْ   (2)َوَتبَاُي

م بـل آدم ظذ ـثر مـ افؽائـات، وفؼد أكعؿ اهلل ظذ اإلكسان بـعؿة افعؼؾ وافػؽر ؿال تعاػ: }َوَفَؼْد ، وِبَم ـرَّ

ْمـَا َبـِل  رَّ ثِرٍ ـَ ـَ ؾْـَاُهْؿ َظَذ  قَِّباِت َوَؾضَّ ـَ افطَّ ـْ َخَؾْؼـَا َتْػِضقالً{ آَدَم َوََحَؾْـَاُهْؿ يِف اْفَزِّ َواْفَبْحِر َوَرَزْؿـَاُهْؿ ِم َّ  ِِم

 [.77]اإلرساء: 

 

                                            

 جامعة ادديـة.  -(199( أصقل افدظقة وضرؿفا )ص1)

 (. 17أدب افدكقا وافديـ فؾَموردي)ص:  (2)
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 مفهوم العقل عند أهل السنة والجماعة

ـاء ظذ ذفؽ جاءت ترصؾاهتؿ وب، فؼد تشعب افـاس إػ ضقائػ مـ حقث كظرهتؿ دؽاكة افعؼؾ وأِقتف

وترتب ظذ ذفؽ أن طفرت تربقات متـقظة بحسب تبايـ ، واهتَمماهتؿ بحسب كقظقة وجقدة افغذاء ادعريف

 ويؿؽـ بقان تؾؽ إؿسام ظذ افـحق افتايل:، ادػاهقؿ

افؼائد و، وجعؾف هق ادرجع افرئقس واحلاـؿ ظذ إصقاء، نوع من الناس ألّه العقل التابع لهواه - ٔ

، ؾفمٓء يعقشقن فشفقاهتؿ، وظطؾف ظـ معرؾة احلؼ وإدراـف، وادقجف وادـظؿ حلقاة اإلكسان، وادؼع

َذ إََِلَُف َهَقاُه َأَؾَلكَْت َتُؽقُن َظَؾقِْف َوـِقالً{ ، وهمٓء هؿ أهؾ افؽػر بجؿقع أصـاؾف َ ـِ اَّتَّ ؿال تعاػ: }َأَرَأْيَت َم

 [.43]افػرؿان: 

ٓ يتدبرون آيات اهلل ، وإكَم حقاهتؿ حقاة ِبقؿقةوصنف عطل العقل، فال ٌتدبرون وال ٌتفكرون،  - 2

َْرِض  ْٕ ادبثقثة يف افؽقن ويف أكػسفؿ وٓ يتػؽرون يف مآَلؿ وهناية حقاهتؿ ؿال تعاػ: } َأَؾَؾْؿ َيِسُروا يِف ا

تِل يِف َؾَتُؽقَن ََلُْؿ ُؿُؾقٌب َيْعِؼُؾقَن ِِبَا َأْو آَذاٌن َيسْ  ـْ َتْعَؿك اْفُؼُؾقُب افَّ َْبَصاُر َوَفِؽ ْٕ َٓ َتْعَؿك ا َا  َؿُعقَن ِِبَا َؾِنهنَّ

ُدوِر{ ]احلج:   [.46افصس

وحتؼؼ ظـدهؿ ، وأصبح افؼع بؿثابة ضقء افشؿس فؾعغوأمة من الناس قدمت الشرع على العقل،  - 3

وهؿ ، وهمٓء هؿ أهؾ احلؼ، ؾ افصحقحفصحة ظؼقَلؿ وصػاء مـفجفؿ ظدم تعارض افعؼؾ افسؾقؿ وافـؼ

وظرؾقا أِقة افعؼؾ ؾؾؿ ، وحاجة افـاس إفقف ؾاتبعقه، ظرؾقا ؿدر افؼع وأِقتف، أهؾ افسـة واجلَمظة

 (3)يعطؾقه. 

 مكان العقل:

َ ‘: ؿال افَموردي  ِٕ ـْ َكَػك َأْن َيُؽقَن افَْعْؼُؾ َجْقَهًرا َأْثَبَت ََمَؾَُّف يِف اْفَؼؾِْب:  ؾس َم ـُ ؾَِّفا. َؿاَل َو ـُ نَّ اْفَؼؾَْب ََمَؾس اْفُعُؾقِم 

ُ َتَعاَػ: }َأَؾَؾْؿ َيِسُروا يِف إْرِض َؾتَُؽقَن ََلُْؿ ُؿُؾقٌب َيْعِؼُؾقَن ِِبَا{]احلج:   [.46اَّللَّ

                                            

( وذفؽ 85-1/53وإظالم ادقؿعغ ٓبـ ؿقؿ اجلقزية )، ٓبـ تقؿقة، تعارض افعؼؾ وافـؼؾ( ويراجع فزامًا ـتاب درء 3)

 ؾفَم افغاية يف هذا ادقضقع. ، دعرؾة مقؿػ افسؾػ مـ افعؼؾ وافرأي
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 (4)‘. أـثر أصحابـا يؼقفقن َمؾف افؼؾب وهق مروي ظـ افشاؾعل‘ ويؼقل ابـ اجلقزي 

 والعقل من حٌث االستفادة منه نوعان:

 عقل إدراك: -ٔ

وهق افذي يؿقز بف افـاس ، أو ؿارصًا فصغر افسـ، وهق افعؼؾ افذي ظـد ـؾ أحد ما مل يؽـ مسؾقبًا بجـقن

وكحق ذفؽ. وهذا ظـد ادسؾؿ وافؽاؾر وفقس فف ظالؿة ، وإحجام، بغ إصقاء يف افؽثرة وافؼؾة وإظداد

 بافدياكة.

 ل رشد:عق -ٕ

، ويبعد ظـ افؼ إذا ظرؾف، وهق افعؼؾ افصحقح افذي يؼبؾ احلؼ إذا ظؾؿف، وهق افذي يعؾؿ بف صاحبف ؾقعؿؾ

 (5)وإكَم فديف ظؼؾ إدراك. ، ؾافذي يعؾؿ احلؼ وٓ يعؿؾ بف فقس فديف ظؼؾ رصد

 مكانة العقل فً اإلسالم:

 إلسالم للعقل من مكانة:فإن للعقل مكانة عظٌمة فً اإلسالم لذلك سنذكر بعض ما كفله ا

يـ، افتل جيب ادحاؾظة ظؾقفا، جعؾ اإلشالُم افعؼَؾ مـ رضوريات اإلكسان اخلؿسة - 1 ، افـَّػس، وهل: افدِّ

 افَمل.، افـَّسؾ، افعؼؾ

 افعؼؾ يسؿق باإلكسان ظذ ادالئؽة: - 2

وابَّ بشفقة مـ ؽر ظؼؾ، إذ إنَّ اهلل خؾؼ ادالئؽة بعؼؾ دون صفقة ٌب مـ ، وخؾؼ افدَّ َـّ ا اإلكسان ؾفق ُمَر أمَّ

بدفقؾ أنَّ ، ـان ظـد اهلل أؾضَؾ مـ ادالئؽة، ؾَؿـ ارتؼك ِمـ افبؼ بعؼؾف وتغؾَّب ظذ صفقاتف، ظؼؾ وصفقة

ائؿ ادالئؽةَ  ا مـ تغؾَّبت صفقُتف ظذ ظؼؾف× ـَم ذـر رشقل اهلل ، اهلل يباهل بعبده افصَّ ؾنكَّف يـزل إػ ، أمَّ

 احلققان. مرتبٍة أؿؾَّ مـ

                                            
 (6ذم اَلقى )ص:  (4)

 (. 453( افسبقة اإلبداظقة يف مـظقر افسبقة اإلشالمقة خلافد بـ حامد احلازمل )ص: 5)
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إذا ما ، وتسُؼط ظـف افتؽافقػ افؼظقَّة، مرتبطٌة ببؾقغ اإلكسان واـتَمل ظؼؾف، إحؽام افؼظقَّة يف اإلشالم - 3

َـّائِِؿ َحتَّك َيْستَقِْؼظَ × ؿال افـبل ، زال ظؼؾف بؿرض أو جـقن أو إؽَمء أو كقم ـْ اف ـْ َثالََثٍة: َظ ـْ ، "ُرؾَِع اْفَؼَؾُؿ َظ َوَظ

بِلِّ  تَؾِؿَ  افصَّ ـْ اْدَْجـُقِن َحتَّك َيْعِؼَؾ". ، َحتَّك ََيْ  (6)َوَظ

يذـرِا بافعبادة وذـر ، ـؾََّم اظساِا افغػؾة وافـسقان، أن يـشط ظؼؾف ويقؿظ ذاـرتف، أمر اهلُل اإلكسان - 4 

ْر َربََّؽ إَِذا ، فقظؾَّ افعؼُؾ يؼظاً ، اهلل ـُ ـْ َهَذا َرَصدًا{ ؿال تعاػ: }َواْذ َْؿَرَب ِم ِٕ ـِ َرِّبِّ  َكِسقَت َوُؿْؾ َظَسك َأْن ََيِْدَي

 [.24]افؽفػ: 

شببُف ؽشاوة افعؼقل ، بغ احلؼ تبارك وتعاػ أنَّ افؽػر واإلحلاد وؾساد افعؼقدة واكحرا  افسؾقك - 5

َوابِّ ِظـَْد ا، واضطراب افػؽر واظتالل افـظر ـَ ٓ َيْعِؼُؾقَن{ ؿال تعاػ: }إِنَّ َذَّ افدَّ ِذي ؿس اْفُبْؽُؿ افَّ  افصس
ِ
َّللَّ

 (7)[. 22]إكػال: 

 اآلثار التً وردت فً مدح العقل

ـُ اخْلَطَّاِب  ُجِؾ َظْؼُؾفُ ÷ َؿاَل ُظَؿُر ْب  َوُمُروَءُتُف ُخُؾُؼُف.، َوَحَسُبُف ِديـُفُ ، َأْصُؾ افرَّ

يس   ـُ اْفبَرْصِ ُ ‘ َوَؿاَل احْلََس َّٓ اْشَتـَْؼَذُه بِِف َيْقًما َما.َما اْشَتْقَدَع اَّللَّ   َأَحًدا َظْؼالً إ

اَن َحقًّا{ ]يس:  ـَ ـْ  اُك يِف َؿْقفف َتَعاَػ: }فُِقـَْذَر َم حَّ اَن َظاِؿالً. 77َوَرَوى افضَّ ـَ ـْ   (8)[ َأْي َم

ؾؽ ؿدر كػسؽ. ‘: ويؼقل مصطػك افسباظل  مـ متام كعؿة اهلل ظؾقؽ بافعؼؾ أن يعرِّ
(9) 

َْصَؿِعلس  ْٕ اَن َُيَاِدُثـِل َؾَلْمتََعـِل بَِػَصاَحٍة َوَمالََحٍة: ‘ َوَحَؽك ا ـَ ِد افَْعَرِب  َٓ ـْ َأْو َؿاَل: ُؿؾْت فُِغالٍَم َحَدٍث ِم

َك َأْن َيُؽقَن َفؽ ِماَئُة َأْفِػ دِْرَهؿٍ  . َؿاَل: َؾُؼؾْت: َومِلَ؟، َأَيُُسس
ِ
َٓ َوَاَّللَّ ـَِل َظَعَّ  َوَأكَْت َأَْحَُؼ؟ َؿاَل:  َؿاَل: َأَخاُ  َأْن جَيْ

                                            
 (وؽرِا. 156/ 6وافـسائل) ، (4398أخرجف أبق داود يف شــف )صحقح  (6)

 أصقل افدظقة وضرؿفا جامعة ادديـة.  (7)

 (. 17أدب افدكقا وافديـ )ص:  (8)

 (. 86( هؽذا ظؾؿتـل احلقاة دصطػك افسباظل)ص: 9)



 هـ3416ذوالقعدة  منزلة العقل في اإلسالم وأهميته       األمة لدعاة المهمة الخطب

www.altawhed.net    www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

قَْػ اْشتَْخَرَج بَِػْرِط ذَ  ـَ بِلِّ  اِئفِ َُحِْؼل ِجـَاَيًة َتْذَهُب بََِميِل َوَيبَْؼك َظَعَّ َُحِْؼل. َؾاكُْظْر إَػ َهَذا افصَّ َواْشَتـْبََط بَِجْقَدِة ، ـَ

َزُ  ـْ ـْ ُهَق َأ ثَُر ََتِْرَبًة.، ِمـُْف ِشـًّاَؿِرََيتِِف َما َفَعؾَُّف َيِدقس َظَذ َم ـْ  َوَأ

ـِ َأِِّب َضافٍِب  ـُ اْفَعبَّاِس ^ َؿاَل: ِؿقَؾ فَِعِعِّ ْب َْرِض؟ َؿاَل: َدْظَقٌة ÷ َوَرَوى ُؿَثُؿ ْب ْٕ  َوا
ِ
ََمء ْؿ َبْغَ افسَّ ـَ

ِق َواْدَْغِرِب؟ َؿاَل: َمِسَرُة َيْقٍم فِ  ا ُمْسَتَجاَبٌة. ِؿقَؾ: َؾَؽْؿ َبْغَ اْدَْؼِ ـْ َشاِئؾِِف إمَّ َماُل ِم ْؿِس. َؾَؽاَن َهَذا افسس ؾشَّ

ـْ اجْلََقاِب َما َأْشَؽَت. ، اْختَِباًرا ا اْشتِبَْصاًرا َؾَصَدَر َظـُْف ِم  (17)َوإِمَّ

 أقسام العقل:

: َؽِريِزيٍّ َوُمْؽَتَسٍب.  َيـَْؼِسُؿ افعؼؾ إػ ِؿْسَؿْغِ

َٓ َيْؼرُصُ َظـُْف إَػ ُكْؼَصاٍن. َوبِِف ُهَق اْفَعْؼُؾ احْلَِؼقِؼلس  فَاْلغَِرٌِزي   اِوُزُه إَػ ِزَياَدٍة َو َٓ جُيَ . َوَفُف َحدٌّ َيَتَعؾَُّؼ بِِف افتَّْؽؾِقُػ 

كَْسانُ  َل َظاِؿالً َوَخَرَج بِِف إَػ َحدِّ اْفَؽََمِل. ، َيْؿَتاُز اإْلِ كَْساِن ُشؿِّ  (11)َؾِنَذا َتؿَّ يِف اإْلِ

ا اْلعَْقُل اْلُمْكتََسبُ  َقاَشةِ ، َؾُفَق َكتِقَجُة اْفَعْؼِؾ اْفَغِريِزيِّ َوُهَق هِنَاَيُة اْدَْعِرَؾةِ  َوأَمَّ ُة افسِّ َوإَِصاَبُة اْفِػْؽَرِة. َوَفقَْس ، َوِصحَّ

َؾ.  ِ ِْ ُف َيـُْؿق إْن ُاْشتُْعِؿَؾ َوَيـُْؼُص إْن ُأ َكَّ ِٕ  : ٌِْن: الوجه األولَونََماُؤهُ ٌَُكوَِلََذا َحدٌّ بَِؽثَْرِة  ُن بِأََحِد َوْجَه

ـْ َصْفَقةٍ  َٓ َصادٌّ ِم ـْ َهًقى َو ْشتِْعََمِل إَذا مَلْ ُيَعاِرْضُف َماكٌِع ِم ِٓ ِة ، ا ـْ احْلُـَْؽِة َوِصحَّ َْشـَاِن ِم ْٕ ِذي ََيُْصُؾ فَِذِوي ا َافَّ ـَ

 ُ ْٕ ِة بَِؽثَْرِة افتََّجاِرِب َوُِمَاَرَشِة ا ِويَّ  ُمقِر.افرَّ

ا اْلَوْجهُ الثَّانًِ ـِ اْفِػطْـَةِ  َوأَمَّ  َوُحْس
ِ
اء ـَ َؾِنَذا اْمتََزَج بِافَْعْؼِؾ افَْغِريِزيِّ َصاَرْت َكتِقَجتُُفََم ُكُؿقَّ افَْعْؼِؾ ، َؾَؼْد َيُؽقُن بَِػْرِط افذَّ

ـْ ُوُؾقِر اْفَعْؼِؾ َوَجقْ  َْحَداِث ِم ْٕ َافَِّذي َيُؽقُن يِف ا ـَ أِْي.اْدُْؽتََسِب   َدِة افرَّ

 َوقَاَل بَعضهم اْلعقل على ثاََلثَة أوجه:

َمر َوافـَّْفل َوبِف  عقل َمْولُود مطبوع ْٕ ِذي بِِف ؾضؾ ظذ أهؾ إَْرض َوُهَق ََمؾ افتَّْؽؾِقػ َوا َوُهَق ظؼؾ اْبـ آدم افَّ

 يؽقن افتَّْدبِر وافتؿققز.

يََمن َوُهقَ  وعقل التأٌٌد َكْبِقَاء َوافصديؼغ َوَذفَِؽ تػضؾ مـ اهلل َتَعاَػ. افَِّذي يؽقن َمَع اإْلِ ْٕ  ظؼؾ ا

                                            
 (. 23أدب افدكقا وافديـ )ص:  (17)

 (. 19أدب افدكقا وافديـ فؾَموردي )ص:  (11)



 هـ3416ذوالقعدة  منزلة العقل في اإلسالم وأهميته       األمة لدعاة المهمة الخطب

www.altawhed.net    www.facebook.com/MasjedAltawhed         
 
 
 

َوَذفَِؽ َما َيلُْخذُه افـَّاس َبعضفؿ مـ بعض َومـ َهَذا َؿقل مـ َؿاَل مالؿاة افـَّاس تؾؼقح  وعقل التجارب والعبر

 (12)اْفُعُؼقل. 

 مفسدات العقل:

 يؿؽـ إيضاح تؾؽ ادػسدات ؾقَم يع:  

 مفسدات فكرٌة: -ٔ

وأن يتؾؼك إوامر وافـقاهل ادتعؾؼة ، وهل أن يتصقر اإلكسان إمقر افغقبقة مـ ؽر مـفج اهلل تعاػ -1

وكشاضف آجتَمظل وآؿتصادي وافسقاد وإخالؿل مـ ؽر مـفج ، بتقجقف اجلاكب افعؼدي وافتعبدي

 (13)اهلل. 

 ا يػسد افعؼؾ ؾؽرًا وتصقرًا.واؾتتاهنؿ ِبا   وهذا ِم، إثارة افشبف بغ افـاس وإصغاَلؿ -2

وافـظريات افباضؾة يف افسبقة وافسقاشة وآؿتصاد وآجتَمع ، وـذا افسويج فؾشعقذة وافؽفاكة-3

وكؼ افؾفق ظـ ضريؼ وشائؾ متعددة: ـافؽتاب وادجؾة وافصحقػة وادُسح وافؼصص وافسقـَم ، وإخالق

 تلثر افػاظؾ.وؽر ذفؽ مـ افقشائؾ ذات اف، وافرائل وادذياع

ٓكغَمس يف ادعايص -4 ـ معرؾة مصاحلف يف دار معاصف ، واتباع اَلقى، ادعايص واَلقى وِما يػسد افعؼؾ ا شغؾ بذفؽ ظ ؾـق

ـْ ، ومعاده. وؿد حذر اهلل تعاػ ـم اتباع مـ اتبع هقاه وذفؽ فػساده وؾساد مـفجف ـَا ؿَؾْبَُف َظ ـْ أَْؽَػؾْ َٓ تُطِْع َم ؾؼال تعاػ: }َو

اَن أَمُْرُه ُؾُرضًا{ ]افؽفػ: ذِ  ـَ  (14)[. 28ـِْركَا َواتَّبََع َهَقاُه َو

 مفسدات حسٌة  -ٕ

 أما احلسقة ؾفل ـاخلؿر وادخدرات وشائر ادسؽرات افتل تذهب افعؼؾ.

                                            

( )ص: 489مـصقر بـ َمؿد بـ ظبد اجلبار ابـ أَحد ادروزي افسؿعاين )ت: ، ( آكتصار ٕصحاب احلديث ِّٕب ادظػر12)

75 .) 

 . 114ص ، اإلشالم ورضوريات احلقاة، ظبد اهلل أَحد ؿادري (13)

 (. 483افسبقة اإلبداظقة يف مـظقر افسبقة اإلشالمقة خلافد بـ حامد احلازمل)ص:  (14)
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ََم اخْلَْؿُر  ؿال اهلل تعاػ ـَ آَمـُقا إِكَّ ِذي َا افَّ قَْطاِن َؾاْجَتـِبُقُه }َياَأَيس ـْ َظَؿِؾ افشَّ ُم ِرْجٌس ِم َٓ َْز ْٕ َكَْصاُب َوا ْٕ َواْدَقُِْسُ َوا

ؿْ 97َفَعؾَُّؽْؿ ُتْػؾُِحقَن ) ـُ قَْطاُن َأْن ُيقؿَِع َبقْـَُؽُؿ اْفَعَداَوَة َواْفبَْغَضاَء يِف اخْلَْؿِر َواْدَقُِْسِ َوَيُصدَّ ََم ُيِريُد افشَّ ِر  ( إِكَّ ـْ ـْ ِذ َظ

الَِة َؾَفْؾ َأكُْتْؿ ُمـْتَُفقَن{ ]افَمئدة:  ـِ افصَّ  َوَظ
ِ
 [.91، 97اَّللَّ

وَتعؾ متعاضقفا يعقش يف ، وتػسد افؼؾب، افتل تزيؾ افعؼؾ، وأصد مـ اخلؿر يف افػتؽ بافعؼؾ: ادخدرات

 هاربا مـ واؿعف.، ؽقبقبة دائؿة

ـِ ُظَؿَر ^، آثـغجلامع افسؽر يف  -ـَم حرم اخلؿر  -مـ أجؾ ذفؽ حرمفا اإلشالم  ـِ اْب َؿاَل: َؿاَل ، ؾَع

 
ِ
ؾس ُمْسِؽٍر ََخْرٌ ×: َرُشقُل اهلل ـُ ؾس ُمْسِؽٍر َحَرامٌ ، " ـُ كَْقا َؾََمَت َوُهَق ُيْدِمـَُفا مَلْ َيتُْب ، َو َب اخْلَْؿَر يِف افدس

ـْ َذِ ، َوَم

ِخَرِة".  ْٔ ِْبَا يِف ا مَلْ َيْؼَ
(15) 

بجامع خمامرة ـؾ ، حؽؿ ؿؾقؾ " احلشقش " ظذ ؿؾقؾ " ادسؽر "‘ ؿاس صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة وؿد  

ـسائر افؼؾقؾ مـ ، ؾحرام ظـد مجاهر افعؾَمء، ؾؼال: )وأما ؿؾقؾ احلشقشة ادسؽرة، مـفَم فؾعؼؾ

 (16)ادسؽرات(.

ستب ظذ تعاضل أكقاع ادخدرات هق افقظقد اد، وافقظقد ادستب ظذ تعاضل اخلؿر، وادخدرات ـؾفا مسؽرة

يليت يف مستعؿؾ رء مـ هذه ، ؾؽؾ ما جاء يف وظقد صارب اخلؿر، بجامع اصساك افؽؾ يف إزافة افعؼؾ، ادختؾػة

× وظـ رشقفف ، ادذـقرات: ٓصساـفَم يف إزافة افعؼؾ ادؼصقد فؾشارع بؼاؤه: ٕكف أفة فؾػفؿ ظـ اهلل تعاػ

وافقشقؾة إػ إيثار افؽَمٓت ظـ افـؼائص. ؾؽان يف تعاضل ما يزيؾف وظقد ، ـ احلققانوادتؿقز بف اإلكسان ظ

 (17)اخلؿر(. 

 

 

                                            
 (. 2773) 73( رؿؿ 1587/ 3قح مسؾؿ )صح (15)

 (. 254/ 34جمؿقع افػتاوى ٓبـ تقؿقة ) (16)

 (. 354/ 1افزواجر ظـ اؿسا  افؽبائر َٕحد بـ َمؿد بـ ظع بـ حجر اَلقتؿل ) (17)
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 وسائل حماٌة العقل فً اإلسالم وكٌفٌة أداء شكر هذه النعمة:

، واإليَمن ِبَم وافعؿؾ بؿؼتضاِا، دون ؿقد أو ذط، إخذ بؽؾ ما تضؿـف افؼرآن افؽريؿ وافسـة افـبقية -1

ْؿ َظـُْف َؾاكَْتُفقا ، دون افرجقع إػ أي مـفج آخر فالحتؽام إفقف ـُ ُشقُل َؾُخُذوُه َوَما هَنَا ُؿ افرَّ ـُ ؿال تعاػ: }َوَما آَتا

َ َصِديُد اْفِعَؼاِب { ]احلؼ:  َ إِنَّ اَّللَّ ُؼقا اَّللَّ  (18)[. 7َواتَّ

وٓ يؽقن تقجف ، وادعامالت، وافتعبديةأن ٓ يؽقن افعؿؾ إٓ بدفقؾ ذظل ؾقَم خيص إظَمل افعؼدية  - 2

 اإلكسان واجتفاده يف حقاتف وأظَمفف افعامة واخلاصة إٓ وؾؼ ادـفج اإلشالمل.

أكف حرم ـؾ ما مـ صلكف أن يمثر ظذ افعؼؾ ويرض بف أو يعطؾ ضاؿتف ـاخلؿر واحلشقش وؽرها ؿال تعاػ:  -3

ََم اخْلَؿْ  ـَ آَمـُقا إِكَّ ِذي َا افَّ قَْطاِن َؾاْجَتـُِبقُه َفَعؾَُّؽْؿ }َياَأَيس ـْ َظَؿِؾ افشَّ ُم ِرْجٌس ِم َٓ َْز ْٕ َكَْصاُب َوا ْٕ ُر َواْدَقُِْسُ َوا

 [.97ُتْػؾُِحقَن{ ]افَمئدة: 

ـَم ذع افعؼقبة افرادظة ظذ تـاول ادسؽرات وهق حد صارب اخلؿر وذفؽ خلطقرهتا وأثرها افبافغ  -4

 افرضر ظذ افػرد وادجتؿع.

كف ربك افعؼؾ ظذ روح آشتؼالل يف افػفؿ وافـظر واتباع افزهان وكبذ افتؼؾقد ؽر افؼائؿ ظذ احلجة ـَم أ -5

ـْ َؿبِْع  ُر َم ـْ ـْ َمِعَل َوِذ ُر َم ـْ ـْ ُدوكِِف آَِلًَة ُؿْؾ َهاُتقا ُبْرَهاَكُؽْؿ َهَذا ِذ ُذوا ِم َ َٓ يف ؿقفف تعاػ: }َأِم اَّتَّ ثَُرُهْؿ  ـْ  َبْؾ َأ

 [.24قَن احْلَؼَّ َؾُفْؿ ُمْعِرُضقَن{ ]إكبقاء: َيْعَؾؿُ 

ـَم دظا إػ تـؿقة افعؼؾ ماديا ومعـقيا: ماديا بافغذاء اجلقد افذي يؼقي اجلسؿ ويـشط افذهـ. أما معـقيا  -6

َ َظِزيٌز ؿال ، ؾبافتلـقد ظذ ضؾب افعؾؿ واظتباره أشاس اإليَمن ـْ ِظَباِدِه اْفُعَؾََمُء إِنَّ اَّللَّ َ ِم ََم خَيَْشك اَّللَّ تعاػ: }إِكَّ

 [.28َؽُػقٌر { ]ؾاضر: 

                                            

 (. 327-2/326( ادقاؾؼات فؾشاضبل )18)
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ـَ اْجتَـَُبقا ، رؾع مؽاكة افعؼؾ وتؽريؿ أويل افعؼقل ؾػل أـثر مـ آية مـ افؼرآن افؽريؿ -7 ِذي ؿال اهلل تعاػ: }َوافَّ

ـَ َيْستَِؿُعقَن اْفَؼْقَل َؾَقتَّبُِعقَن َأْحَسـَُف ُأوَفِئَؽ افطَّاُؽقَت َأْن َيْعبُُدوَها َوَأَكابُ  ِذي ْ ِظبَاِد * افَّ ى َؾبَؼِّ  ََلُُؿ اْفبُْؼَ
ِ
قا إَِػ اَّللَّ

َْفبَاِب { ]افزمر:  ْٕ ُ َوُأوَفئَِؽ ُهْؿ ُأوُفق ا ـَ َهَداُهُؿ اَّللَّ ِذي  [.18، 17افَّ

ـَم أكف مـع ظذ افعؼؾ اخلقض يف افغقبقات مـ ؽر ، إوهام حترير افعؼؾ مـ شؾطان اخلراؾة وإضالؿف مـ حقز -8

واظتز ذفؽ مسببا يف هدر ضاؿتف مـ ؽر ضائؾ ؿال تعاػ: }إِنَّ ، شؾطان أو ظؾؿ يلتقف مـ افقحل ادـزل ظذ إكبقاء

 بَِغْرِ ُشؾَْطاٍن َأَتاُهْؿ إِْن يِف ُصُدوِرِهؿْ 
ِ
ـَ جُيَاِدُفقَن يِف آَياِت اَّللَّ ِذي ِؿقُع  افَّ  إِكَُّف ُهَق افسَّ

ِ
َّٓ ـِْزٌ َما ُهْؿ بِبَافِِغقِف َؾاْشتَِعْذ بِاَّللَّ إِ

 [.56اْفبَِصُر { ]ؽاؾر: 

 تدريب افعؼؾ ظذ آشتدٓل ادثؿر وافتعر  ظذ احلؼقؼة -9

ُروَن  تقجقف افطاؿة افعؼؾقة إػ اشتخالص حؽؿ افتؼيع وأرساره ؿال تعاػ -17 اَن }َأَؾالَ َيَتَدبَّ ـَ اْفُؼْرآَن َوَفْق 

ثًِرا { ]افـساء:  ـَ  َفَقَجُدوا ِؾقِف اْختاِلًَؾا 
ِ
ـْ ِظـِْد َؽْرِ اَّللَّ  [.82ِم

 وأن فعؼؾف حدودًا ٓ يستطقع أن يتجاوزها.، أن يعر  اإلكسان َمدودية ظؼؾف -11

 وسائل تربٌة العقل وتنمٌة قدراته ومهاراته:

 تدبر آٌات هللا القرآنٌة: -ٔ

ـَم أن يف ذفؽ حػظًا فعؼؾ اإلكسان مـ ضرق ، آيات اهلل افؼرآكقة ظبادة وؾؼف وتـؿقة فؾعؼؾ ظذ اخلر إن تدبر

ُروَن اْفُؼْرآَن َأْم َظَذ ُؿُؾقٍب : ؾؼال تعاػ، وؿد أمر اهلل تعاػ بتدبر افؼرآن افؽريؿ، اَلالك وافضالل }َأَؾالَ َيَتَدبَّ

 [.24َأْؿَػاَُلَا{ ]َمؿد: 

 ت هللا الكونٌة:تدبر آٌا - ٕ 

وؿد بغ تبارك وتعاػ أن آياتف ، ـؾَم تلمؾ ادممـ يف خمؾقؿات اهلل تعاػ ازداد إيَمكف واتسعت آؾاؿف وتػؽره

ُف احْلَؼس َأَومَلْ َيؽْ ، تدل ظذ احلؼ َ ََلُْؿ َأكَّ َؾاِق َويِف َأكُْػِسِفْؿ َحتَّك َيَتبَغَّ ْٔ ِػ بَِربَِّؽ َأكَُّف ؿال تعاػ: }َشـُِرَيِْؿ آَياتِـَا يِف ا

 َصِفقٌد{ ]ؾصؾت: 
ٍ
ء ؾِّ َرْ ـُ  [.53َظَذ 
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 تدبر العواقب: - ٖ

ِما يساظد اإلكسان ظذ كؿق اجلاكب افتػؽري وحسـ اإلبداع تعؼؾ إمقر وتدبر ظقاؿب ما يريد أن يؼدم 

ا أمل دائؿ وحُسة ؿد وهؾ هل فذة وؿتقة يتبعف، ؾقـظر ما هل ظقاؿبف وكتائجف ظؾقف يف دار معاده ومعاصف، ظؾقف

 أو ضد ذفؽ؟، ٓ تـؼطع

 حسن النقد والتمٌٌز: -ٗ

واختقار افػضائؾ ، واحلسـ مـ افؼبقح، وتـؿقة افتػؽر فقؿقز افغث مـ افسؿغ، إن مـ أهدا  افسبقة هتذيب اإلرادة

ؾ كاظؼ، ويغس بؽؾ ؿقل، وإمعة مـ جفة أخرى، وَتـب افرذائؾ حتكٓ  يؽقن ظبد صفقتف مـ جفة ، وجيذبفـ 

ؾنن افػؽر مبدأ اإلرادة وافطؾب يف افزهد ، وترصؾات اإلكسان هل وفقدة أؾؽاره "وأصؾ اخلر وافؼ مـ ؿبؾ افتػؽر

ويف ضرق ، ويف دؾع مػاشد ادعاد، ويف ضرق اجتالِبا، وأكػع افػؽر افػؽر يف مصافح ادعاد، وافسك واحلب وافبغض

ـاِبا".   (19)اجت

 لتارٌخً:تدبر الماضً ا -٘

افتعر  ظذ افســ وآظتبار ِبا وأيات افؼرآكقة افتل حتث ظذ آظتبار ـثرة ومـ ذفؽ ؿقفف تعاػ: }َأَومَلْ َيِسُروا 

 ُ اَن اَّللَّ ـَ ًة َوَما  اُكقا َأَصدَّ ِمـُْفْؿ ُؿقَّ ـَ ـْ َؿبْؾِِفْؿ َو ـَ ِم ِذي اَن َظاؿِبَُة افَّ ـَ قَْػ  ـَ َْرِض َؾقَـُْظُروا  ْٕ  يِف  يِف ا
ٍ
ء ـْ َرْ فِقُْعِجَزُه ِم

اَن َظؾِقًَم َؿِديًرا{ ]ؾاضر:  ـَ َْرِض إِكَُّف  ْٕ َٓ يِف ا ََمَواِت َو  (27)[. 44افسَّ

 أن تكون التفسٌرات لألحداث فً ضوء الشرع: -ٙ

وآجتَمظقة يف معزل ظـ افؼع َُيدث تصدظًا يف افبـقة ادعرؾقة ظـد إن تػسر احلقادث افؽقكقة وافتارخيقة 

وربط ، وربط إشباب بؿسبباهتا، ؾقػؼد ِبا ادسِّب ادعرؾة افؼظقة، ويتبعفا كظرة معؿؾقة فذفؽ، اإلكسان

 ؾقـعؽس ذفؽ ظذ اجلاكب آظتؼادي.، ذفؽ ـؾف بنرادة اهلل وحؽؿتف وـَمل تدبره شبحاكف وتعاػ

ـَ تعاػ: }ؿال  ًَة َوَأكَْشلَْكا َبْعَدَها َؿْقًما آَخِري
ِ
اَكْت َطاد ـَ ـْ َؿْرَيٍة  ْؿ َؿَصْؿـَا ِم ـَ  [.11{ ]إكبقاء: َو

                                            

 . 193ص ، افػقائد، ( ابـ ؿقؿ اجلقزية19)

 . 82، 24وؽاؾر آية ، 44ؾاضر آية ، 9وافروم آية ، 46واحلج آية ، 179شقرة يقشػ آية ( اكظر ظذ شبقؾ ادثال 27)
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وآظتَمد ظؾقفؿ يف افتـظقؿ وافتخطقط وإجياد ، إن آتؽال ظذ أخريـ يف ـؾ رءعدم االتكالٌة:  -7

ويعقؼ كشاط افذهـ افذي يثؿر اإلبداع ، دًا ظـ افتػؽر افبـاءبعق، جيعؾ ظؼؾ اإلكسان ظؼقَمً ، احلؾقل وافبدائؾ

 اجلقد افصحقح.

ؿقفا ويربقفا ويـر ؾقفا روح اإلبداع وافبحث افعؾؿل افقاظل افرصقد، إن افعؾؿ فؼاح افعؼقلتعلم العلم:  -8 وأكػع ، ـي

ؿؾفا ظؾؿ افؼيعة ـاء ، افعؾقم يف فؼاح افعؼقل وـأ  ثؿ افعؾقم افتل َيتاجفا اإلكسان يف ب

 ـآؿتصاد وافعؾقم افزراظقة وافصـاظقة وافتجارية واإلدارية وافطبقة.، أمتف وجمتؿعف

 الحوار والمناقشة: -9

وافتصقرات افباضؾة أثرًا ـبرًا يف تؼبؾ صحقح ، إن آشؾقب احلقاري يف تصحقح ادعؾقمات اخلاضئة

، ٕن ؾقف ؿرع احلجة باحلجة، وادتعؾؼات افذهـقة اخلاضئة، افة ادالبساتوإز، ادعؾقمات وافتصقرات

 وؾؽ ما ؽؾؼ واشتصعب مـ افػفؿ واإلدراك.، وتػتقح افذهـ

 ضرب األمثال: -ٓٔ

ـْ خَيْ ؿقفف تعاػ: }  َف
ِ
ـْ ُدوِن اَّللَّ ـَ َتْدُظقَن ِم َب َمثٌَؾ َؾاْشتَِؿُعقا َفُف إِنَّ افَِّذي َا افـَّاُس رُضِ ُؾُؼقا ُذَباًبا َوَفِق اْجتََؿُعقا َفُف َوإِْن َياَأَيس

َٓ َيْستَـِْؼُذوُه ِمـُْف َضُعَػ افطَّافُِب َواْدَطُْؾقُب  َباُب َصقْئًا   [.73{]احلج:  َيْسُؾبُْفُؿ افذس

ـْ َأِِّب ُمقَشك  ـِ افـَّبِلِّ ، ÷َظ افِِح َؿاَل: " ، ×َظ  َواجْلَؾِقِس ، إِكَََّم َمثَُؾ اجْلَؾِقِس افصَّ
ِ
ْقء ْسِؽ ، افسَّ

ِ
َحاِمِؾ اْد ، ـَ

ا َأْن َُيِْذَيَؽ ، َوَكاؾِِخ افِْؽرِ  ْسِؽ: إِمَّ
ِ
ا َأْن َتبْتَاَع ِمـْفُ ، َؾَحاِمُؾ اْد ا َأْن ََتَِد ِمـُْف ِرًَيا َضقِّبَةً ، َوإِمَّ ا َأْن ، َوإِمَّ َوَكاؾُِخ افِْؽِر: إِمَّ

ا َأْن ََتَِد ِرًَيا َخ ، َُيِْرَق ثِقَاَبَؽ   (21)".  بِقَثةً َوإِمَّ

 (22)وافؼرآن وافسـة افصحقحة ِبَم افؽثر مـ إمثؾة ظذ ذفؽ. 

                                            

 . 2171( رؿؿ 63/ 3صحقح افبخاري )، ( وافؾػظ فف2628)146( رؿؿ 2726/ 4( صحقح مسؾؿ )21)

 (. 477افسبقة اإلبداظقة يف مـظقر افسبقة اإلشالمقة خلافد بـ حامد احلازمل )ص:  (22)
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اَن ََمُْظقًرا َظَؾقِْف َمَؽاِشُبفْ  ـَ ُة َظْؼؾِِف               َوإِْن  ـُ اْفَػتَك يِف افـَّاِس ِصحَّ  َيِزي

رُ  ـَ ُة َظْؼؾِِف                   َوإِْن   َمْت َأْظَراُؿُف َوَمـَاِشُبفْ َيِشُغ اْفَػَتك يِف افـَّاِس ِؿؾَّ

ُف               َظَذ اْفَعْؼِؾ جَيِْري ِظؾُْؿُف َوََتَاِرُبفْ   َيِعقُش اْفَػتَك بِاْفَعْؼِؾ يِف افـَّاِس إكَّ

ٌء ُيَؼاِرُبفْ   َرْ
ِ
َْصَقاء ْٕ ـْ ا  َظْؼُؾُف                     َؾَؾقَْس ِم

ِ
 فِؾَْؿْرء

ِ
 َوَأْؾَضُؾ َؿْسِؿ اَّللَّ

ُؿَؾْت َأْخالَُؿُف َوَمآِرُبْف. إذَ  ـَ  َظْؼَؾُف                      َؾَؼْد 
ِ
ـُ فِؾَْؿْرء َْحَ َؿَؾ افرَّ ـْ ا َأ

(23) 

 والحمد هلل رب العالمين

                                            
 (. 18افدكقا وافديـ )ص: أدب  (23)


