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: ممخص الدراسة
. (رؤية تربوية) في القرآن الكريم الوظائف العقمية المستفادة من آيات العقالن: عنوان الدراسة

يات المتضمنة لمشتقات آلالكظائؼ العقمية مف ا ق الدراسة إلى استخراج أىـذقصدت ق
. ضكء التفاسير القديمة كالمعاصرة في اآليات ، مف خبلؿ تحميؿ محتكل تمؾ"عقؿ"مادة 
 ككاف مف أىـ نتائج. كتحميؿ المحتكل لتحقيؽ ىدفيا ،تخدمت الدراسة المنيج االستنباطيكاس

تـ ، ك(بعكف آيةكأر عددىا تسع)آيات العقبلف الدراسة استخبلص العديد مف الكظائؼ العقمية مف 
: النحك اآلتي ترتيبيا في سمـ ىرمي تصاعدم عمى

، التقكيـ، التفكر، (االمتثاؿ)االعتبار، التطبيؽ  ،، التدبر(المقارنة)القكة العاقمة، الفيـ، التمييز 
الدراسة ضركرة تأصيؿ المفاىيـ التربكية مف خبلؿ مشركع متكامؿ  كمف أىـ تكصيات. االستدالؿ

التي تعيؽ قياـ األمة  التعميـ العالي لممساىمة في معالجة أزمة الفيـ تتشرؼ عميو مؤسسا
. ضفي األر المسممة بميمة الخبلفة

 

Abstract 

Title of the study: Mental Functions Learned from Mastermind Verses of 

the Holy Qur'an. (Educational Vision).  

This study aimed at extracting the most important mental functions from 

verses containing derivatives of the article "Mind", by analyzing the 

content of those verses in the light of obsolete and contemporary 

interpretations. 

To achieve the purpose of the study the researchers attempted content 

analyses and the deductive approach.  

The most important result of the study was extracting many mental 

functions from the forty-nine mastermind verses arranged in ascending 

hierarchy as follows:  

Intellectual power, understanding, recognition (comparison), reflection, 

consideration, application (compliance), evaluation, reasoning and 

inference.  

The study recommended to consolidate the educational concepts through 

an integrated project sponsored by institutions of higher education to 

contribute to addressing the understanding crisis which hinder Muslim 

nation with the task of Caliphate. 
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: مقدمـة
محمد بف عبد اهلل كآلو كصحبو أجمعيف، الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى 

، كفضمو عمى كثير ممف خمؽ تفضيبلن، خمؽ اهلل تعالى اإلنساف في أحسف تقكيـفقد  :أما بعد
فائقة كعيني القرآف عناية  .مناط التكميؼ، كمفتاح االرتقاء في مدارج العمكـ قكمٌيزه بالعقؿ كجعؿ

عف مرادفات العقؿ في تسع كأربعيف آية، كتحدث " عقؿ"بالعقؿ، حيث أشار إلى مشتقات مادة 
كما ذكر القرآف الكريـ كظائؼ عقمية ". الحجر"ك " النُّيى"ك " األلباب"في آيات أخرل ذيكر فييا 

لمنظر في  ككجو القرآف الكريـ اإلنساف. متعددة كالتفكر كاالستنباط كالفيـ كاالعتبار كالتدبر
ت كاألرض كاآلفاؽ كاألنفس، ليدرؾ السنف الككنية كاالجتماعية كالشرعية، كيتعامؿ معيا اكاالسـ

. بطريقة مبصرة، كيستثمرىا فيما يساعده عمى القياـ بأعباء الخبلفة كعمارة األرض
بيف إف الكظائؼ العقمية مف المباحث الميمة في الحقؿ التربكم، حيث إف االختبلؼ في درجاتيا 

كلذلؾ قامت بعض الدراسات التي . الناس يؤدم إلى تفاكت بينيـ في الفيـ كالسمكؾ كالميارات
العاني، )، كدراسة (ـ1982يالجف، )دراسة : التربية العقمية في اإلسبلـ، مثؿ ركزت عمى مكضكع

إلى الحديث ( ـ1995عبد اهلل، )، كما تكجيت دراسة (ـ2004عبد اليادم، )، كدراسة (ـ1998
. ف العمميات العقمية في القرآف الكريـ كدالالتيا التربكيةع

قميمة كىي بحاجة إلى  -كال سيما التأصيمية منيا–كالمبلحظ أف الدراسات المتعمقة بالكظائؼ العقمية 
. دراسات أخرل تفيد منيا كتبني عمييا، مف أجؿ التكصؿ إلى رؤية أكثر أصالة ككضكحان 

أزمة فكرية ناتجة عف  -في إحدل جكانبيا–في ىذا العصر ىي بيا األمة إف األزمة التي تمر 
عدـ كجكد منيجية كاضحة في التفكير، تككف أساسان لعمؿ المؤسسات التربكية المعاصرة، 

كقد تككف . يساعدىا في النيكض بدكرىا في تصحيح المفاىيـ كتقكيـ السمكؾ كتعديؿ االتجاىات
. في طريؽ تٍسديد منيجية التفكير خطكة -راساتدمع غيرىا مف اؿ–ىذه الدراسة 

: مشكمة الدراسة
: تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ اآلتي

ما أىـ الكظائؼ العقمية المستفادة مف آيات العقبلف في القرآف الكريـ؟ 
: أهداف الدراسة

: تقصد ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية
آف الكريـ، كىي اآليات المتضمنة استخبلص الكظائؼ العقمية مف آيات العقبلف في القر .ُ

 .، كعددىا تسع كأربعكف آية(عقؿ)لمشتقات مادة 

ىرمي  ـترتيب تمؾ الكظائؼ العقمية تصاعديان كفقان لمعبلقات التي تربط بينيا، كنظميا في سؿٌ  .ِ
 .يعبر عف محاكلة تأصيمية قابمة لمتطكير كاإلثراء
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: أهمية الدراسة
: تيةأىمية الدراسة في النقاط اآلتتجمى 

البحث عف الكظائؼ العقمية مف األمكر الميمة التي ترتبط بتميز اإلنساف عف غيره مف  .ُ
فالعقؿ في . الكائنات األخرل، بؿ بتميز اإلنساف عف أخيو اإلنساف بالتفكؽ في تمؾ الكظائؼ

 اإلسبلـ ىك مناط التكميؼ، كالقدرات العقمية ىي التي تمنح اإلنساف االرتقاء باألداء كاإلبداع
 .في الميارة مما يجعؿ اإلنساف مييأن لعمارة األرض بجدارة كفاعمية

تأصيؿ المفاىيـ التربكية فريضة شرعية كضركرة كاقعية، كذلؾ مما يقتضيو الجمع بيف أصالة  .ِ
كالكظائؼ العقمية مف المباحث التي . كمعاصرة المفاىيـ كالمصطمحات كالمنطمقاتالجذكر 

عادة   .بما يتبلءـ مع مرجعيتنا الفكرية كمنطمقاتنا العقديةترتيب تحتاج إلى تأصيؿ كا 

يمكف أف يستفيد مف ىذه الدراسة الميتمكف بتأصيؿ المفاىيـ التربكية، كالقائمكف عمى تخطيط  .ّ
المناىج، كالمشرفكف التربكيكف، كالمعممكف، كالمؤسسات التربكية العامة، كاإلسبلمية منيا 

 .عمى كجو الخصكص

 

: منهج الدراسة
مت ىذه الدراسة المنيج االستنباطي الستخراج الكظائؼ العقمية مف خبلؿ آيات العقبلف استخد

ككذلؾ أسمكب تحميؿ المحتكل مف أجؿ تحميؿ محتكل آيات العقبلف كتكضيح . في القرآف الكريـ
. كدالالت ما تضمنتو مف معاف

 

: مصطمحات الدراسة
عريؼ كاضح كمحدد، كيمكف تعريفيا كرد في ىذه الدراسة بعض المصطمحات التي تحتاج إلى ت

: عمى النحك التالي
 الكظائؼ العقمية :

 
الفيـ، : العمميات العقمية المستفادة مف آيات العقبلف في القرآف، كىي

. كالتمييز، كالتدبر، كاالعتبار، كالتطبيؽ، كالتقكيـ، كالتفكر، كاالستدالؿ
 ات العقبلفػآم: 

 
كعددىا تسعه " عقؿ"قات كممة اآليات القرآنية التي اشتممت عمى مشت

. كأربعكف آية
 القكة العاقمة: 

 
ىي القدرة العقمية العامة التي تمثؿ األساس الذم ييبنى عميو سائر 

. الكظائؼ العقمية، كتمنح اإلنساف صفة العقؿ أك العقبلف
 الفيـ :

 
دراؾ ما تتضمنو  معرفة األمكر عمى حقيقتيا، كتصكرىا تصكران صحيحان، كا 

. مف معاف
 القدرة عمى الفصؿ بيف األمكر، كالمكازنة بينيما، كمعرفة حدكدىا، بحيث :  التمييز
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. ال يتداخؿ أمراف مختمفاف، كال ييخالىؼ بيف أمريف متماثميف 
 التدٌبر :

 
عاقبة األمر كمنتياه، كما يؤكؿ إليو مف أحكاؿ بناءن عمى  فيالنظر العقمي 

. يميا كأكاخرىافيـ أكائؿ األمكر كالظكاىر كربطيا بخكات
 االعتبار :

 
النظر العقمي الذم يمكف اإلنساف مف أخذ الدرس كالعبرة مف مكقؼ معيف 

. بعد فيمو كتدبره، ثـ تجاكزه كعبكره، كاالنتفاع بذلؾ في المكاقؼ الجديدة
 (:التطبيؽ)االمتثاؿ 

 
تمكف اإلنساف مف امتثاؿ األمر كتطبيقو عمى الكجو الصحيح  كظيفة عقمية

. اط كال تفريط، كتعدية ىذا التطبيؽ إلى مكاقؼ جديدة مماثمةدكف إفر
 التقكيـ :

 
إصدار حكـ قيمي عمى ظاىرة معينة أك حدث ما، كتصحيح مكقؼ 

طار مرجعي محدد . اإلنساف تجاه ذلؾ في ضكء معايير كاضحة كا 
 التفكر :

 
عماؿ العقؿ في ظكاىر معينة أك أحإعادة  اث دالنظر كتقميب الفكر كا 

بقصد إدراؾ عبلقاتيا المتبادلة، كالنتائج المترتبة عمييا، كالدالالت متنكعة 
. المستفادة منيا

 االستدالؿ :
 

إدراؾ داللة أمر محسكس عمى أمرو عقمي بينيما عبلقة منطقية، كعبلقة 
السبب بالمسبب، كالخمؽ بالخالؽ، كالمقدمة بالنتيجة، كىذه الكظيفة العقمية 

. ىي أرقى العمميات العقمية
 

: خطوات الدراسة
: مرت إجراءات ىذه الدراسة بالخطكات اآلتية

 .حصر آيات العقبلف في القرآف الكريـ، كعددىا تسع كأربعكف آية .ُ

مف خبلؿ العكدة إلى كتب المفسريف القدامى ( كيفيان )تحميؿ محتكل اآليات القرآنية  .ِ
 .تضمنتو تمؾ اآليات مف مفاىيـ ماكالمعاصريف، الستجبلء 

... فيـ، تطبيؽ، تفكر،)ت عميو مف كظائؼ عقمية ت العقبلف بحسب ما دؿٌ تصنيؼ آيا .ّ
 (.الخ

 .ترتيب الكظائؼ العقمية المستفادة مف آيات العقبلف ترتيبان ىرميان تصاعديان  .ْ

 .تسجيؿ نتائج الدراسة كتكصياتيا .ٓ

: الدراسات السابقة
الدراسات عمى النحك  كجد الباحث مجمكعة مف الدراسات التي تتعمؽ بدراستو، كيمكف عرض ىذه

: اآلتي
 ."جوانب التربية العقمية والعممية في اإلسالم: "بعنوان( م1982يالجن، )دراسة  .1
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كاستخدمت الدراسة  .ىدفت الدراسة إلى بياف أىـ جكانب التربية العقمية كالعممية في اإلسبلـ
ية العقمية في أف الترب: المنيج األصكلي في معالجة المكضكع، كقد خمصت إلى نتائج أبرزىا

بالعمـ تككيف العقمية العممية المؤمنة، كتككيف ركح االلتزاـ : اإلسبلـ ليا جكانب متعددة، منيا
كالمسؤكلية العممية، كبياف طريقة دراسة الحقائؽ، كمراعاة مبادئ التربية العقمية التي مف 

ؿ األبحاث تدريب المتعمميف عمى ممارسة األفكار كحؿ المشكبلت، كاعتماد سبي: أىميا
رشاد المتعمميف إلى طرؽ تنمية القدرات العقمية كطرؽ المذاكرة العممية . العممية، كا 

 ".العمميات العقمية في القرآن الكريم ودالالتها التربوية: "بعنوان( م1995عبد اهلل، )دراسة  .2

الص ابتغت ىذه الدراسة تقصي العمميات العقمية التي أشارت إلييا اآليات القرآنية، كاستخ
الدالالت التربكية المتعمقة بيذه العمميات، كاستخدمت الدراسة الطريقة التحميمية التي تقـك 
عمى البحث عف معاني األلفاظ التي تدؿ عمى العمميات العقمية مف مصادرىا األكلية، 

اإلدراؾ الحسي، : كخمصت الدراسة إلى أف القرآف الكريـ حدد معالـ ثماني عمميات عقمية ىي
كما بٌينت . راؾ المعنكم، كالتذكر، كالقياس، كاالستقراء، كاالستنباط، كالتقكيـ، كالتفكركاإلد
راسة ضركرة عناية التربية بالعقؿ كتكظيؼ المنياج التربكم لتنمية التفكير في مراحؿ داؿ

 .التعميـ جميعان 

في  دور الممكة العقمية في توجيه السموك اإلنساني: "بعنوان( م1998العاني، )دراسة  .3
 ".ضوء التربية اإلسالمية

قصدت الدراسة إلى الكشؼ عف دكر الممكة العقمية في تكجيو السمكؾ اإلنساف في ضكء 
التربية اإلسبلمية، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي لتحقيؽ ىدفيا، ثـ خمصت 

تند إلى يس -مف منظكر إسبلمي–إلى أف دكر الممكة العقمية في تكجيو السمكؾ اإلنساني 
تكامؿ المعرفة في تكجيو السمكؾ، كارتباط السمكؾ اإلنساني : مجمكعة مف األسس ىي

بالدكافع الكامنة، كضركرة التثبت كالتبٌيف في السمكؾ اإلنساف، كالكاقعية في السمكؾ اإلنساني، 
كالشمكؿ كالتكامؿ في السمكؾ اإلنساني، كالفردية كاالجتماعية في السمكؾ اإلنساني، كدكر 

 .النظرية كالتطبيؽ في السمكؾ اإلنساني

 ".رؤية تربوية: دعوة القرآن لمنظر العقمي: "بعنوان( م2000السكري، )دراسة  .4

ىدفت الدراسة إلى بياف األبعاد المختمفة لمفيكـ العقؿ في القرآف الكريـ، كمظاىر حرص 
القرآف لتربية العقؿ القرآف عمى تمييد السبيؿ لتربية عقمية نقدية، كالطرؽ التي أرشد إلييا 

تربية نقدية، كأخذت ىذه الدراسة باألسمكب االستنباطي في البحث، كقد انتيت الدراسة إلى 
أف العقؿ يمكنو أف يفيـ القرآف كيدرؾ ما قصد إليو، كلكف ىذا الفيـ ليس مطمقان القتصاره 

نما تقتصر عمى . عمى ما أراد اهلل بيانو الكجو المقصكد، كأف معرفة اإلنساف ليست كاممة كا 
 .كفي ىذه الحدكد يقـك العقؿ بدكره في فيـ القرآف الكريـ كتدبر معانيو
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بعض الخصائص العقمية لإلنسان كما وردت في : "بعنوان( م2004: عبد الهادي)دراسة  .5
 ".القرآن الكريم

استيدفت الدراسة بياف بعض الخصائص العقمية لئلنساف في ضكء القرآف الكريـ، كأخذت 
ة بالمنيج الكصفي التحميمي لمعالجة مكضكعيا، كانتيت الدراسة إلى مجمكعة مف الدراس

أف القرآف الكريـ عيني بحياة اإلنساف كالعمميات العقمية المختمفة التي يقكـ  :النتائج، أبرزىا
بيا، كأف تكازف اإلنساف يتحقؽ مف خبلؿ التكازف بيف العقؿ كالقمب كالركح كالمادة، كأف العقؿ 

 .مع عناصر الككف كيبحث عف أسرار الطبيعة ليتدبر آيات اهلل كيدرؾ ركح التشريع يتفاعؿ

دراسة تحميمية : العقل في السنة النبوية: "بعنوان( م2005: رضوان والحولي)دراسة  .6
 ".تربوية

لى مكانة العقؿ في السنة النبكية، ككيفية مساىمة إكاف الغرض مف ىذه الدراسة التعرؼ 
كاستخدـ البحث المنيج الكصفي التحميمي، إضافة إلى أسمكب تحميؿ . لعقؿالسنة في تنمية ا

: ككاف مف أبرز نتائج الدراسة(. البخارم كمسمـ)لمحتكل لعينة مف أحاديث الصحيحيف ا
تأكيد السنة عمى أىمية العقؿ كاعتباره مناط التكميؼ، كمراعاة السنة لمفركؽ الفردية بيف 

ية اإلسبلـ لمعقؿ مف الناحيتيف المادية كالمعنكية بحمايتو مف الناس في المجاؿ العقمي، كحما
الخمر كالتقميد كالخكؼ، كتحديد السنة مساحة لمعقؿ ال ينبغي تجاكزىا، كحرص اإلسبلـ عمى 

 . تنمية العقؿ مف خبلؿ السؤاؿ كالحكار كالشكرل كضرب األمثاؿ

 
: تعقيب عمى الدراسات السابقة

تبيف أف بعضان منيا جعؿ مف العقؿ اإلنساني محكران لمبحث م راسات السابقةدكبالنظر في اؿ
بيف الجانب العقمي كانعكاساتو ( العاني)كقد ربطت دراسة (. عبد اليادم)ك( السكرم)كدراسة 

بكضكح إلى العمميات العقمية في القرآف الكريـ، كتناكلت ( عبد اهلل)السمككية، كأشارت دراسة 
. لعقميةجكانب التربية ا( يالجف)دراسة 

ف تعددت الجكانب التي أكدت عمييا–كالدراسات السابقة  تتفؽ في أنيا استندت إلى القرآف  -كا 
كالسنة في تحميميا كاستنباطيا كسياقيا العاـ، كقد استفاد الباحث مف ىذه الدراسات عامة، كدراسة 

يقة منظمة كمرتبة خاصة، كذلؾ ألف ىذه الدراسة قٌدمت تصنيفان لمعمميات العقمية بطر( عبد اهلل)
. تصاعديان، مما يجعميا تصمح أف تككف سممان لمعمميات العقمية مف المنظكر اإلسبلمي

كيظف الباحث أف دراستو تميزت بأنيا رٌكزت البحث في الكظائؼ العقمية المستمدة مف آيات 
ف ، في ضكء تحميؿ محتكل آيات العقبل"عقؿ"أم اآليات التي تتضمف مشتقات مادة  "العقبلف"

جميعيا استنادان إلى أقكاؿ المفسريف قدامى كمعاصريف، كخمصت الدراسة كذلؾ إلى ترتيب 
. لمكظائؼ العقمية كفؽ سمـ ىرمي يراعي ارتقاء الكظائؼ العقمية تصاعديان 



 - 7-  

 

ما أهم الوظائف العقمية المستفادة من آيات : "سؤال الدراسة، ونصه ناإلجابة ع
" العقالن في القرآن الكريم؟

سؤاؿ الدراسة السابؽ قاـ الباحث بتحميؿ محتكل اآليات القرآنية التي ذكرت مشتقات  عفابة لئلج
، كىي تسع كأربعكف آية، كليذا الغرض رجع الباحث إلى أقكاؿ المفسريف قدامى "عقؿ"مادة 

كمعاصريف في اآليات المذككرة، كاقتصر الباحث عمى ذكر ما يكفي لتجمية معنى اآليات مف 
سريف تجنبان لمتكرار كاإلطالة، كبناءن عمى ما سبؽ تـ تصنيؼ اآليات بحسب إشاراتيا أقكاؿ المؼ

إلى الكظائؼ العقمية، ثـ قاـ الباحث بترتيب تمؾ الكظائؼ العقمية تصاعديان استيداءن بأقكاؿ 
. المفسريف، كاستئناسان بآراء بعض المربيف المعاصريف

الفيـ، : كح إلى ثماني كظائؼ عقمية ىيكقد الحظ الباحث أف آيات العقبلف أشارت بكض
كما . ، كالتقكيـ، كالتفكر، كاالستدالؿ(التطبيؽ)، كالتدبر، كاالعتبار، كاالمتثاؿ (المقارنة)كالتمييز 

أشارت آية مف آيات العقبلف إلى القكة العاقمة التي تقابؿ القدرة العقمية العامة في التصنيؼ 
. المعاصر

 

: القوة العاقمة -أوالً 
القكة العاقمة في القكة العاقمة ىي األساس الذم ييبنى عميو جميع الكظائؼ العقمية، كتؤثر إف 

. اإلنساف في كظائؼ العقؿ كجكدان كعدمان، كقكةن كضعفان 
أف : ، بمعنى"العقؿ مناط التكميؼ: "كعٌبر العمماء المسممكف عف ىذا المعنى بالقاعدة المشيكرة

( القكة العاقمة)لعاقمة في اإلنساف كجكدان كعدمان؛ فإذا انعدـ العقؿ التكميؼ في الشرع يرتبط بالقكة ا
ألف القكة العاقمة ىي أساس الكظائؼ العقمية كافة، كىي التي تييئ لفيـ الديف  ،زاؿ التكميؼ

كقد كرد العقبلف في القرآف . كتدبر أحكامو كتطبيقيا كاالستدالؿ عمى صحتيا بالشرع كالعقؿ
 اَل  َكاُنوا َأَوَلوْ  ُقلْ  ُشَفَعاء المَّهِ  ُدونِ  ِمن اتََّخُذوا َأمِ : )لعاقمة، حيث قاؿ اهلل تعالىالكريـ بمعنى القكة ا

(. 43الزمر، ( )َيْعِقُمونَ  َواَل  َشْيًئا َيْمِمُكونَ 
ينكر تعالى عمى مف اتخذ مف دكنو : "في تفسير اآلية السابقة( 1/726: 2000السعدم، )قاؿ 

كيعبدىـ؛ قؿ ليـ مبٌينان جيميـ، كأنيا ال تستحؽ شيئان مف العبادة، أكلك شفعاء يتعمؽ بيـ كيسأليـ 
كليس ليـ عقؿ : ، بؿ كال يعقمكف، أم...مف اتخذتـ مف الشفعاء ال يممككف شيئان : كانكا، أم

أيشفعكف كلك كانكا : "في المعنى ذاتو( 4/57: 2000النسفي، )كقاؿ ". يستحقكف أف يمدحكا بو
إلى المعنى نفسو عندما ( 4/134: 1987الزمخشرم، )كذىب ". كال عقؿ ليـال يممككف شيئان قط 

. الشفعاء بأنيـ ال يممككف الشفاعة كال عقؿ ليـكصؼ ىؤالء 
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كبذلؾ يتبيف أف المراد بالعقبلف في اآلية السابقة القكة العاقمة التي تميز اإلنساف عف غيره مف 
. سانيالمخمكقات، كتميد إلعماؿ سائر كظائؼ العقؿ اإلف

 
: الفهم - انياً 

ىمو فيمان بمعنى عممو، كفيمت الشيء أف الفيـ معرفة الشيء بالقمب، كؼ" لساف العرب"جاء في 
(. 12/459: 1997 ابف منظكر،. )عقمتو كعرفتو

. إلى أف الفيـ ييراد بو تحقؽ المعاني، كاإلدراؾ، كالتصكر( 432: 1997األصفياني، )كأشار 
 ْنُهمْ  َفِريقٌ  َكانَ  َوَقدْ  َلُكمْ  ُيْؤِمُنواْ  َأن ْطَمُعونَ َأَفتَ : )قاؿ اهلل عز كجؿ  ُ مَّ  الّمهِ  َكاَلمَ  َيْسَمُعونَ  مِّم

(. 75: البقرة( )َيْعَمُمونَ  َوُهمْ  َعَقُمووُ  َما َبْعدِ  ِمن ُيَحرِّمُفوَنهُ 
أف ىذه اآلية تشير إلى عمماء الييكد الذم يحٌرفكف التكراة ( 2/5: 2003القرطبي، )ذكر 
. عرفكه كعممكه: اتباعان ألىكائيـ مف بعد ما عقمكه، أم لكف الحراـ حبلالن، كالحبلؿ حرامان،فيجع

إلى أف معنى العقبلف في ىذه اآلية السماع كالعمـ ( 2/347: 2000الطبرم، )كذىب 
. كالفيـ
في اآلية السابقة، " مف بعد ما عقمكه: "معنى قكلو تعالى (1/347: 1987األلكسي، )كفسر 
الزمخشرم، )كذىب إلى مثؿ ىذا المعنى ". طكه كفيمكه كلـ يشتبو عمييـ صحتوضب"أم 

. العقبلف في ىذه اآلية بالفيـ( 1/125: 2000الشككاني، )كما فسر ( 1/104: 1987
 َذا: )اهلل تعالى ؿقا  َكانَ  َأَوَلوْ  آَباءَنا هِ َعَميْ  أَْلَفْيَنا َما َنتَِّب ُ  َبلْ  َقاُلواْ  الّمهُ  َأنَزلَ  َما اتَِّبُعوا َلُهمُ  ِقيلَ  َواِ 

(. 170: البقرة( )َيْهَتُدونَ  َوالَ  َشْيئاً  َيْعِقُمونَ  الَ  آَباُؤُهمْ 
تتحدث عف صنؼ مف المشركيف إذا أيرشدكا إلى اتباع ما أنزؿ اهلل عمى رسكلو، اآلية السابقة 

صناـ، فقاؿ بؿ نتبع ما كجدنا عميو آباءنا مف عبادة األ: كترؾ ما ىـ عميو مف الضبلؿ، قالكا
: أم" ال يعقمكف شيئان كال ييتدكف"الذم يقتدكف بيـ " أكلكا كاف آباؤىـ: "اهلل تعالى منكران عمييـ

(. 1/480: 1999ابف كثير، ". )ليس ليـ فيـ كال ىداية"
 ونَ  ِلمَ  اْلِكتَابِ  َأْهلَ  َيا: )كقاؿ اهلل عز كجؿ  ِمن ِإالَّ  َواإلنِجيلُ  التَّورَاةُ  ُأنِزَلتِ  َوَما ِإْبرَاِهيمَ  ِفي ُتَح جُّج

(. 65: آؿ عمراف( )َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  َبْعِدوِ 
تخاطب ىذه اآلية الييكد كالنصارل الذم ادعى كؿ منيـ أف إبراىيـ كاف منيـ، فنقض اهلل 

: أم" أفبل تعقمكف: " كقكلو. دعكاىـ بأف التكراة كاإلنجيؿ ما نزال إال بعد حيف مف مكت إبراىيـ
(. 6/492: 2000الطبرم، . )أ قيمكـ، إف إبراىيـ كاف ييكديان أك نصرانيان أفبل تفقيكف خط

 آَياِتهِ  َلُكمْ  الّمهُ  ُيَبيِّمنُ  ، َكَذِلكَ اْلُمتَِّقينَ  َعَمى َحقًّا ِباْلَمْعُروفِ  َمتَاعٌ  َوِلْمُمَطمََّقاتِ : )قاؿ اهلل عز كجؿ 
(. 242، 241: البقرة( )َتْعِقُمونَ  َلَعمَُّكمْ 
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كما بٌينت لكـ : "في بياف معنى العقبلف في اآلية السابقة( 5/266: 2000 الطبرم،)يقكؿ 
زكاجكـ لكـ أييا المؤمنكف، كعرفتـ أحكامي كالحؽ الكاجب ما يمزمكـ ألزكاجكـ كيمـز أ

ـ عمى بعض في ىذه اآليات؛ فكذلؾ أبيف لكـ سائر األحكاـ في آياتي التي أنزلتيا لبعضؾ
حدكدم، فتفيمكا  -المؤمنكف بي كبرسكليأييا –اب لتعقمكا في ىذا الكت عمى نبييِّ محمد 

". البلـز لكـ مف فرائض كتعرفكا بذلؾ ما فيو صبلح دينكـ كدنياكـ كعاجمكـ كآجمكـ
في إحبللو كتحريمو كفركضو كحدكده فيما أمركـ بو : ، أم"كذلؾ يبيف اهلل لكـ آياتو"كقكلو 

" لعمكـ تعقمكف"في كقت احتياجكـ إليو  مبلن كنياكـ عنو، بٌينو ككضحو كفسره، كلـ يتركو مج
(. 1/661: 1999ابف كثير، )تفيمكف كتتدبركف : أم

لكي ": "لعمكـ تعقمكف: "في بياف معنى قكلو تعالى( 1/298: 2001أبك السعكد، )كقاؿ 
". تفيمكا ما فييا كتعممكا بمكجبيا

 (2: يكسؼ( )َتْعِقُمونَ  َعمَُّكمْ لَّ  َعَرِبيًّا ُقْرآًنا َأنَزْلَناوُ  ِإنَّا) :قاؿ اهلل عز كجؿ .
(. 15/551: 2000الطبرم، . )الطبرم العقبلف في ىذه اآلية بالفقوفسر اإلماـ 
العقبلف في ىذا المكضع بفيـ معاني القرآف كاإلحاطة ( 8/423: 1987األلكسي، )كما فسر 

ككذلؾ  .(3/401 :2001أبك السعكد، )بما فيو مف البدائع، كاتفؽ معو في ىذا المعنى 
(. 3/128: 1996البيضاكم، )

 ُبْكمٌ  ُصمٌّم  َوِنَداء ُدَعاء ِإالَّ  َيْسَم ُ  الَ  ِبَما َيْنِعقُ  الَِّذي َكَمَ لِ  َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَمَ لُ : )قاؿ اهلل تعالى 
(. 171: البقرة( )َيْعِقُمونَ  الَ  َفُهمْ  ُعْميٌ 
ء المذككريف عند دعائيـ إلى اآلية السابقة بأف مثؿ ىؤال (1/81: 2000السعدم، )فٌسر 

اإليماف كمثؿ البيائـ التي يصيح بيا راعييا دكف أف تعمـ ما يقكؿ؛ فيـ يسمعكف مجرد 
الصكت الذم تقكـ بو عمييـ الحجة، كلكنيـ ال يفقيكنو فقيان ينفعيـ، كبٌيف اإلماـ ابف كثير أف 

: 1999ابف كثير، . )ىمكنوال يعقمكف شيئان كال يؼ: أم": فيـ ال يعقمكف: "معنى قكلو تعالى
1/480 .)

 مَّ  ُتْسِم ُ  َأَفَ نتَ  ِإَلْيكَ  َيْسَتِمُعونَ  مَّن َوِمْنُهم: )قاؿ اهلل سبحانو : يكنس( )َيْعِقُمونَ  الَ  َكاُنواْ  َوَلوْ  الصُّج
42 .)

معناه فيـ األمر كالنيي،  إلى أف العقؿ في ىذه اآلية( 15/95: 2000، الطبرم)ذىب 
معنى العقؿ في اآلية ذاتيا بفيـ المعنى المقصكد ( 3/24: 1996البيضاكم، )كفسر 

. المترتب عمى حقيقة االستماع
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كمف خبلؿ ما سبؽ مف أقكاؿ المفسريف يتبيف أف معنى العقبلف الكارد في اآليات المذككرة يدكر 
عمى الفيـ الذم ىك كظيفة عقمية تمكف اإلنساف مف معرفة األمكر، كتصكرىا تصكران صحيحان، 

. دراؾ ما تتضمنو مف معافو كا  
 

(: المقارنة)التمييز  - ال اً 
كماز الشيء . عزلتو كفرزتو، ككذلؾ مٌيزتو تمييزان : ميزان  الشيء أميزهت مز: جاء في لساف العرب

ابف . )إذا تنٌحى عصابة منيـ ناحية: امتاز القكـ: كييقاؿ... فصؿ بعضو عف بعض: كمٌيزه
(. 4/273: 1997منظكر، 

القرآف الكريـ بمعنى التفريؽ بيف األمكر كالفصؿ بينيا كتمييز قبلف في بعض آيات كقد جاء الع
ـ عمى المكازنة بيف األمكر التي تقكبعضيا مف بعض، كييقصد بالتمييز ىنا الكظيفة العقمية 

. كالمقارنة بينيا حتى تككف بٌينة كاضحة
 َذا: )قاؿ اهلل تعالى َذا آَمنَّا اْ َقاُلو آَمُنواْ  الَِّذينَ  َلُقواْ  َواِ   َأُتَحدِّمُ وَنُهم َقاُلواْ  َبْعضٍ  ِإَلىَ  َبْعُضُهمْ  َخالَ  َواِ 

وُكم َعَمْيُكمْ  الّمهُ  َفَت َ  ِبَما (. 76: البقرة( )َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  َربِّمُكمْ  ِعندَ  ِبهِ  ِلُيَح جُّج
ذا رجع إذا لقكا المؤمنيف قالكا آمنا،  كاالييكد الذيف كاف في ىذه اآلية منافقك المقصكد كا 

أتخبركنيـ بما في كتابكـ أف محمدان حؽ كقكلو صدؽ ليخاصمكـ : بعضيـ إلى بعض قالكا
(. 1/113: 1997البغكم، . )كيحتجكا بقكلكـ أتباع محمد 

: 2000السعدم، )أفبل يككف لكـ عقؿ، فتترككف ما ىك حجة عميكـ : أم" أفبل تعقمكف"
1/56 .)
، 2000النسفي، )يث تعترفكف بو ثـ ال تتابعكنو ىذه حجة عميكـ حأف " أفبل تعقمكف"أك 
1/58 .)

في ىذه اآلية أال تكازنكف بيف ما ينفعكـ كما يضركـ كتميزكف  "أفبل تعقمكف"كحصيمة معنى 
 التناقض الذم كقعتـ فيو حينما أخبرتـ المسمميف بما في كتابكـ مف تصديؽ 

" أفبل تعقمكف: "ذا كاف قكلو تعالىكا  . فيما جاء بو كلكنكـ كٌذبتـ بو كجحدتـ رسالتو محمد 
فمعناه أفبل تميزكف أييا المؤمنكف بيف الصادقيف  -عمى القكؿ المرجكح–مكجيان إلى المؤمنيف 

. في إيمانيـ كالمنافقيف الذيف ال يصدقكف في دعكاىـ
 َقْبِمهِ  مِّمن ُعُمرًا ِفيُكمْ  َلِبْ تُ  َقدْ فَ  ِبهِ  َأْدرَاُكم َوالَ  َعَمْيُكمْ  َتَمْوُتهُ  َما الّمهُ  َشاء لَّوْ  ُقل: )قاؿ اهلل تعالى 

(. 16: يكنس( )َتْعِقُمونَ  َأَفالَ 
ظياره أمران عجيبان خارجان عف العادات، كىك أف يخرج  يعني أف تبلكتو ليست إال بمشيئة اهلل كا 
رجؿ أٌمي لـ يتعمـ كلـ يشاىد العمماء فيقرأ عميكـ كتابان فصيحان يغمب كؿ كبلـ فصيح كيعمك 



 - 11-  

عمى لساني، فقد لبثت كال أعممكـ اهلل بالقرآف : أم" كال أدراكـ بو. "..كؿ منثكر كمنظكـعمى 
فيكـ أربعيف سنة قبؿ نزكؿ القرآف كلـ تعرفكني قادران عمى اإلتياف بمثمو، كال كنت مكصكفان 

(. 1/479: 2000النسفي، . )بعمـ كبياف فتتيمكني باختراعو
بمعنى أف مثؿ ىذا الكتاب العظيـ إذا جاء عمى يد " لكفأفبل تعؽ: "كختمت اآلية بقكلو تعالى

كلـ يطالع كتابان، كلـ يمارس مجادلة، يعمـ بالضركرة أنو ال يككف إال عمى ... مف لـ يتعمـ
نكار العمكـ الضركرية يقدح في صحة العقؿ : 1981الرازم، . )سبيؿ الكحي كالتنزيؿ، كا 

8/247 .)
ر أف القرآف الكريـ يينكر عمى مىٍف جحدكا نبكتو، كلـ كمف خبلؿ ما سبؽ مف معنى اآلية ييظو

فمف كاف لديو عقؿ . يستطيعكا التمييز بيف حاؿ الصادؽ مف الكاذب في ادعاء النبكة كالكتاب
الذم قضى عمره بيف أظيرىـ، كىـ يعرفكف صدقو كأمانتو  مميز يدرؾ أف حاؿ محمد 

. ز في لغتو كدالالتو كتشريعوال يمكنو اإلتياف بمثؿ ىذا الكتاب المعج ،كأمٌيتو
 َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َوَلـِكنَّ  َحامٍ  َوالَ  َوِصيَمةٍ  َوالَ  َس ِئَبةٍ  َوالَ  َبِحيَرةٍ  ِمن الّمهُ  َجَعلَ  َما: )قاؿ اهلل عز كجؿ 

(. 103: المائدة( )َيْعِقُمونَ  الَ  َوَأْكَ ُرُهمْ  اْلَكِذبَ  الّمهِ  َعَمى َيْفَتُرونَ 
عض الشعائر التي شرعيا المشرككف في الجاىمية مف عند أنفسيـ ثـ يكضح القرآف الكريـ ب

أك .. ال يمٌيزكف الحبلؿ مف الحراـ: نسبكىا إلى ديف اهلل افتراءن ككذبان، كأكثرىـ ال يعقمكف، أم
(. 1/118: 1996البيضاكم، )اآلمر مف الناىي، كلكنيـ يقمدكف كبارىـ 

عمى عقكليـ بسبب تقميد اآلباء بحيث أصبحكا ال  إف اآلية السابقة تبيف أف ىؤالء القكـ طيمس
يميزكف بيف الحؽ كالباطؿ، كال بيف المشركع كالمبتدع في أمكر الديف، فيـ ال يعقمكف بمعنى 

. أنيـ يفتقدكف صفة التمييز كالمقارنة
 لِّممَِّذينَ  َخْيرٌ  ااِخَرةُ  دَّارُ َوَلل َوَلْهوٌ  َلِعبٌ  ِإالَّ  الدُّجْنَيا اْلَحَياةُ  َوَما: )جاء في القرآف الكريـ قكلو تعالى 

(. 32: األنعاـ( )َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  َيتَُّقونَ 
كليك حقيقة الدنيا كحقيقة اآلخرة؛ أما حقيقة الدنيا فإنيا لعب في األبداف، اآلية السابقة تيظير 

ال أؼ... "فإنيا خير لممتقيف في ذاتيا كصفاتيا كبقائيا كدكاميا كأما اآلخرة.. في القمكب
: 2000السعدم، . )أفبل يككف لكـ عقكؿ، بيا تدرككف أٌم الداريف أحؽ باإليثار: أم" تعقمكف

1/254 .)
إف اآلية السابقة فييا إنكار عمى مف شغمكا أنفسيـ بالدنيا كما فييا مف مظاىر الميك كالمعب، 

م كترككا اإلعداد لآلخرة التي ىي خير كأبقى لمف أخمص في طمبيا كاستعمؿ دنياه ؼ
كىذا راجع إلى غياب التمييز كاختبلط األكلكيات في عقكؿ ىؤالء الناس، كعدـ . تحصيميا

. التفريؽ بيف ما يضر كما ينفع
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 َوَأْبَقى َخْيرٌ  المَّهِ  ِعندَ  َوَما َوِزيَنُتَها الدُّجْنَيا اْلَحَياةِ  َفَمتَاعُ  َشْيءٍ  مِّمن ُأوِتيُتم َوَما: )يقكؿ اهلل تعالى 
(. 60: القصص( )نَ َتْعِقُمو َأَفاَل 
اآلية تأتي في سياؽ اآلية التي سبؽ إيضاحيا، كتحمؿ المعاني ذاتيا، كمعنى قكلو ىذه 
أفبل عقكؿ لكـ أييا القـك تتدبركف بيا فتعرفكف بيا : "في ىذه اآلية، أم" أفبل تعقمكف: "تعالى

الذم ال نفاد الخير مف الشر كتختاركف ألنفسكـ خير المنزلتيف عمى شرىما، كتؤثركف الدائـ 
(. 20/96: 2000الطبرم، " )لو مف النعيـ عمى الفاني الذم ال بقاء لو

أم أفبل تككف لكـ : "بقكلو" أفبل تعقمكف: "قكلو تعالى( 1/621: 2000السعدم، )كيفسر 
". مريف أكلى باإليثار كأم الداريف أحؽ لمعمؿ لياعقكؿ بيا تىًزنكف أم األ

. اآلية التمييز بيف األمكر كالمكازنة بينيا كبذلؾ يككف معنى العقبلف في ىذه
 اَيةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َحَسًنا َوِرْزًقا َسَكرًا ِمْنهُ  َتتَِّخُذونَ  َواَاْعَنابِ  النَِّخيلِ  َ َمرَاتِ  َوِمن: )قاؿ اهلل تعالى 

(. 67: النحؿ( )َيْعِقُمونَ  لِّمَقْومٍ 
الطبرم، )ما أحؿ مف ثمرتو  السكر ما حـر مف شرابو، كالرزؽ الحسف: قاؿ ابف عباس

2000 :14/134 .)
لمف يستعمؿ العقؿ، كيعمؿ بما يقتضيو "أم لداللة " إف في ذلؾ آليات لقـك يعقمكف: "كقكلو

(. 3/175: 2000الشككاني، " )عند النظر في اآليات التككينية
خذ مف ثمرات المت" السكر"كبالتأمؿ في اآلية السابقة يبلحظ بأنيا تشير إلى أف ثمة فرقان بيف 

النخيؿ كاألعناب، كالرزؽ الحسف المتعمؽ بيما، كفي ذلؾ تمييد لتحريـ الخمر في المراحؿ 
يميز : لفتة يفطف إلييا مف يتأمؿ في الفرؽ بيف السكر كالرزؽ الحسف، أمالبلحقة، كىذه اؿ

. بيف األمريف تمييزان كاضحان يدرؾ بو حكمة التحريـ الذم ثبت حكمو فيما بعد
 

: التدّبر -رابعاً 
رأل في عاقبتو ما لـ ير في : نظر في عاقبتو، كاستدبره: كتدبره دبر األمر: جاء في لساف العرب

(. 4/273، 1997:ابف منظكر)صدره 
مف الدبر أف التدبر مشتؽ مف الدبر، أم الظير، اشتقكا ( 3/483: 1984ابف عاشكر، )كيرل 

. في غائبو، أك في عاقبتوتدٌبر إذا نظر في دبر األمر، أم : فعبلن، فقالكا
تأممو كالنظر في أدباره، كما يؤكؿ إليو "تدبُّر الشيء بأنو ( 2/207: 2001أبك السعكد، )كفٌسر 

". في عاقبتو كمنتياه، ثـ استعمؿ في كؿ تفكر كنظر
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 َما ِفي ُشَرَكاء مِّمن مَأْيَماُنكُ  َمَمَكتْ  مَّا مِّمن لَُّكم َهل َأنُفِسُكمْ  ِمنْ  مََّ اًل  َلُكم َضَربَ ) :قاؿ اهلل تعالى 
لُ  َكَذِلكَ  َأنُفَسُكمْ  َكِخيَفِتُكمْ  َتَخاُفوَنُهمْ  َسَواء ِفيهِ  َفَ نُتمْ  َرَزْقَناُكمْ  : الركـ( )َيْعِقُمونَ  ِلَقْومٍ  اْاَياتِ  ُنَفصِّم

28 .)
مائيـ، في  اآلية السابقة ضرب اهلل مثبلن لمناس مف أنفسيـ فيما يتعمؽ بمكقفيـ مف عبيدىـ كا 
ماؤىـ في أمكاليـ ميراثان أك قسمة، كما كبيٌ  ف لمناس انيـ ال يرضكف بأف يشاركيـ عبيدىـ كا 

فإذا كاف الناس ال يرضكف بأف يككف عبيدىـ شركاء . يشاركيـ في ذلؾ األحرار مف قرابتيـ
ليـ فيما رزقيـ اهلل، فكيؼ يقبمكف بأف يتخذكا شركاء هلل يعبدكنيـ مف دكنو كىـ عبيده؟ 

(. 3/482: 1997، البغكم)
الرازم، " )نبيِّنيا بالدالئؿ كالبراىيف القطعية كاألمثمة: "أم" كذلؾ نفصؿ اآليات: "ثـ قاؿ تعالى

1981 :25/104 .)
(. 4/334: 1996البيضاكم، " )يستعممكف عقكليـ في تدبر األمثاؿ: "أم" لقـك يعقمكف"
(. 3/273، 2000النسفي، " )يتدبركف في ضرب األمثاؿ"ك

كذلؾ نبٌيف حججنا في كؿ حؽ لقكـو : "لـ الطبرم ىذا المعنى كزاد عميو حيث قاؿكذكر اإلما
(. 21/39: 2000الطبرم، " )يعقمكف فيتدبركنيا إذا سمعكىا كيعتبركف فيتعظكف بيا

كىذا المعنى الذم أشار إليو الطبرم يؤيد ما ذىب إليو الباحث مف ككف التدبر عممية عقمية 
. ىا كىي االعتبار كاالتعاظتميد لعممية عقمية أعمى مف

 (. 10: األنبياء( )َتْعِقُمونَ  َأَفاَل  ِذْكُرُكمْ  ِفيهِ  ِكتَاًبا ِإَلْيُكمْ  َأنَزْلَنا َلَقدْ : )قاؿ اهلل تعالى
أك مكعظتكـ، ... إليكـ يا قريش كتابان يعني القرآف، فيو ذكركـ صيتكـلقد أنزلنا : "معنى اآلية

(. 4/85: 1996البيضاكم، " )ـر األخبلؽأك ما تطمبكف بو حسف الذكر مف مكا
إنكار تكبيخي فيو بعث ليـ عمى التدبر في أمر الكتاب، كالتأمؿ فيما في " أفبل تعقمكف"

(. 6/58: 2001أبك السعكد، " )تضاعيفو مف فنكف المكاعظ كالزكاجر
(. 62: يس( )َتْعِقُمونَ  َتُكوُنوا َأَفَممْ  َكِ يرًا ِجِبالًّ  ِمنُكمْ  َأَضلَّ  َوَلَقدْ : )قاؿ اهلل تعالى
فرادم باأللكىية حتى عبدكه "معنى اآلية  لقد صد الشيطاف منكـ خمقان كثيران عف طاعتي كا 

(. 23/23: 2000الطبرم، " )كاتخذكا مف دكني آلية يعبدكنيا
" أكنتـ تشاىدكف آثار عقكباتيـ فمـ تككنكا تعقمكف أنيا لضبلليـ: "أم" ـ تككنكا تعقمكفأفؿ"
(. 23/41: 1987األلكسي، )

. كالنظر في آثار عقكبات األمـ المعذبة يعني تدبر ما آلكا إليو مف أحكاؿ ألخذ الدرس كالعبرة
 

: االعتبار -خامساً 
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عبر الرؤيا يعبرىا عبران كعبارة، كعبرىا فٌسرىا كأخبر بما يؤكؿ إليو أمرىا، كرد في لساف العرب 
ل ذلؾ العبر، فقيؿ لعابر الرؤيا عابر ألنو كعبرت النير كالطريؽ إذا قطعتو مف ىذا العبر إؿ

يتأمؿ ناحيتي الرؤيا فيتفكر في أطرافيا كيتدبر كؿ شيء منيا كيمضي بفكره فييا مف أكؿ ما رأل 
(. 4/529: 1997ابف منظكر، )النائـ إلى آخر ما رأل 

يؽ يعبركنو صميا مف العبكر، كأنو طرأ، ككالعبرة الداللة المكصمة إلى اليقيف المؤدية إلى العمـ
(. 1/344: 1979الخازف، )فيكصميـ إلى مرادىـ 

كبناءن عمى ما تقدـ يككف معنى االعتبار تجاكز األمر مكضكع البحث كالقضية محؿ النظر بعد 
. اإلحاطة كالتدبر كأخذ العبرة المستفادة كالعظة المتضمنة في ثنايا الظاىرة محؿ البحث كالنظر

. آف بمعنى االعتباركقد كرد العقبلف في بعض آم القر
 الَ  الَِّذينَ  َعَمى الرِّمْجَس  َوَيْجَعلُ  الّمهِ  ِبِ ْذنِ  ِإالَّ  ُتْؤِمنَ  َأن ِلَنْفسٍ  َكانَ  َوَما: )قاؿ اهلل عز كجؿ 

(. 100: يكنس( )َيْعِقُمونَ 
رادتو، كيجعؿ اهلل الرجس أم العذاب : تقطع ىذه اآلية بأنو لف تؤمف نفس إال بمشيئة اهلل كا 

ال يعقمكف عف اهلل حججو كمكاعظو كآياتو التي دٌؿ بيا جؿ ثناؤه عمى نبكة محمد عمى الذيف 
2000الطبرم، . )، كحقيقة ما دعاىـ إليو مف تكحيد اهلل كخمع األنداد كاألكثاف :

15/214 .)
في اآلية السابقة الذيف " ال يعقمكف"إلى أف المراد بالذيف ( 2/185: 1992الماكردم، )كذىب 

. اهلل تعالى أمره كنييو، كيحتمؿ أنيـ الذيف ال يعتبركف بحججو كدالئمو ال يعقمكف عف
إلى أف المراد الذيف ال يعقمكف عف اهلل أكامره كنكاىيو، ( 1/374: 2000السعدم، )كذىب 

. كال يمقكف باالن لنصائحو كمكاعظو
 ِفي َيِسيُرواْ  َأَفَممْ  اْلُقَرى َأْهلِ  مِّمنْ  َلْيِهمإِ  نُّجوِحي ِرَجاالً  ِإالَّ  َقْبِمكَ  ِمن َأْرَسْمَنا َوَما: )قاؿ اهلل عز كجؿ 

( َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  اتََّقواْ  لِّممَِّذينَ  َخْيرٌ  ااِخَرةِ  َوَلَدارُ  َقْبِمِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفَينُظُرواْ  اَاْرضِ 
(. 109: يكسؼ)

لرجاؿ فيـ ليسكا مبلئكةن كال نساءن، كىـ في ىذه اآلية يبيف اهلل تعالى أنو أرسؿ الرسؿ مف ا
(. 2/93: 2000النسفي، . )مف أىؿ القرل ألنيـ أعمـ كأحمـ مف أىؿ البكادم

كالنظر في عاقبة مف سبقيـ مف األمـ كأف اهلل قد أىمؾ ثـ حث القرآف الكريـ عمى البحث 
: عٌقب بقكلو ثـ( 2/497: 1999ابف كثير، )الكافريف كنجى المؤمنيف، كىذه سنتو في خمقو 

تخبرىـ بو، مف سكء أفبل يعقؿ ىؤالء المشرككف باهلل حقيقة ما تقكؿ ليـ ك: "أم" أفبل تعقمكف"
ما يصير إليو حاؿ أىمو، مع ما قد عاينكا كرأكا كسمعكا مما حٌؿ بمف  بٌ غعاقبة الكفر، ك

(. 16/295: 2000الطبرم، " )قبميـ مف األمـ الكافرة المكذبة رسؿ ربيا
(. 4/61: 1979الخازف، . )يعني يتفكركف كيعتبركف بيـ فيؤمنكف" لكفأفبل تعؽ"
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فتتدٌبركا سنف اهلل في الغابريف؟ أفبل تعقمكف فتؤثركا المتاع الباقي عمى المتاع " أفبل تعقمكف"
(. 4/348: 1980قطب، . )القصير

المبني عمى االعتبار كاالتعاظ  لمعنى العقبلف في ىذه اآلية بأنوكفيما سبؽ مف النقكؿ بياف 
. تدبر كنظر في سنف اهلل عز كجؿ في المجتمعات

 (. 35: العنكبكت( )َيْعِقُمونَ  لِّمَقْومٍ  َبيِّمَنةً  آَيةً  ِمْنَها تََّرْكَنا َوَلَقد: )قاؿ اهلل تعالى
" تركنا مف ديار قكـ لكط آثاران بٌينة لقكـ يعقمكف العبر بقمكبيـ فينتفعكف بيا"لقد : معنى اآلية

(. 1/630: 2000السعدم، )
(. 3/467 :1997البغكم، )يتدبركف اآليات تدبر ذكم العقكؿ ": لقـك يعقمكف"
 :1996البيضاكم، . )يستعممكف عقكليـ في االستبصار كاالعتبار: أم": لقـك يعقمكف"
4/315 )

 (. 138: الصافات( )َتْعِقُمونَ  َأَفاَل  َوِبالمَّْيلِ : )قاؿ اهلل تعالى
نكـ ريقكؿ تعالى ذكره لمشركي ؽ لتمٌركف عمى قكـ لكط الذيف دٌمرناىـ عند إصباحكـ يش، كا 

(. 23/97: 2000الطبرم، . )نياران كبالميؿ
(. 5/26: 1996البيضاكم، . )أليس فيكـ عقؿ تعتبركف بو: أم: "أفبل تعقمكف"

: 1999ابف كثير، . )أفبل تعتبركف بيـ كيؼ دمر اهلل عمييـ كتعممكف أف لمكافريف أمثاليا
4/21 .)
أبك السعكد، )تشاىدكف ذلؾ فبل تعقمكف حتى تعتبركا بو كتخافكا أف يصيبكـ مثؿ ما أصابيـ أ

2001 :7/205 .)
ما تشاىدكنو في ديارىـ مف آثار عقكبة اهلل النازلة بيـ فإف في ذلؾ عبرة " أفبل تعقمكف"

(. 4/410: 2000الشككاني، . )لممعتبريف كمكعظة لممتدٌبريف
ما فيكـ عقكؿ اجركـ إلى الشاـ ليبلن كنياران ؼكف عمى منازليـ في متيعني تمر" أفبل تعقمكف"

(. 4/28: 2000النسفي، . )تعتبركف بيا
(.  1/707: 2000السعدم، . )عما يكجب اليبلؾ اآليات كالعبر كتنزجركف" أفبل تعقمكف"

كتفسير العقبلف في ىذه اآلية ينصب عمى االعتبار كاالتعاظ بحسب ما سبؽ مف كبلـ 
. سريفالمؼ

 ِبَها َيْسَمُعونَ  آَذانٌ  َأوْ  ِبَها َيْعِقُمونَ  ُقُموبٌ  َلُهمْ  َفَتُكونَ  اْاَْرضِ  ِفي َيِسيُروا َأَفَممْ : )قاؿ اهلل تعالى 
ُدورِ  ِفي الَِّتي اْلُقُموبُ  َتْعَمى َوَلِكن اْاَْبَصارُ  َتْعَمى اَل  َفِ نََّها (. 46: الحج( )الصُّج
يسيركا ىؤالء  ـفؿأ: ذكره يقكؿ تعالى: "ذه اآلية بقكلوق( 17/182: 2000الطبرم، )فسر 

ا إلى مصارع ضربائيـ مف مكذبي المكذبكف بآيات اهلل كالجاحدكف قدرتو في الببلد فينظرك
ؿ اهلل الذيف خمكا مف قبميـ كعاد كثمكد كقـك لكط كشعيب، كأكطانيـ كمساكنيـ، فيتفكركا رس
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كأمر أىميا سنة اهلل فيمف كفر كعبد غيره ككذب  بتدبرىـ أمرىافييا كيعتبركا بيا كيعممكا 
كىـ ككفرىـ، كيككف ليـ إذا تدبركا ذلؾ كاعتبركا بو كأنابكا إلى الحؽ ترسمو، فينيبكا مف ع

أك : قمكب يعقمكف بيا حجج اهلل عمى خمقو كقدرتو عمى ما بٌينا، أك آذاف يسمعكف بيا يقكؿ
". يف الباطؿآذاف تصغي لسماع الحؽ فتعي ذلؾ كتميز بينو كب

كقد بٌيف اإلماـ الرازم العبلقة بيف عقبلف القمب كاستماع األذف كرؤية العيف في اآلية السابقة 
فالمقصكد منو ذكر ما يتكامؿ بو ذلؾ االعتبار، ألف الرؤية ليا حظ عظيـ في : "بقكلو

القمب،  بار فيو مدخؿ، كلكف ال يكمؿ ىذاف األمراف إال بتدبراالعتبار، ككذلؾ استماع األخ
" ألف مف عايف كسمع ثـ لـ يتدبر كلـ يعتبر، لـ ينتفع ألبتة، كلك تفكر فيما سمع النتفع

(. 23/40: 1981الرازم، )
كاالستفياـ في اآلية السابقة تعجيبي مف حاليـ في عدـ االعتبار بمصارع األمـ المكذبة 

(. 9/287، 1984: ابف عاشكر. )ألنبيائيا
أقكاؿ المفسريف آنفان أف معنى العقبلف في اآليات السابقة يدكر كيظير مف خبلؿ ما نيقؿ مف 

. حؿ االعتبار كاالتعاظ بما تضمنو السنف الجارية مف دركس في حياة األفراد كاألمـ
 

(: التطبيق)االمت ال  -سادساً 
األمكر كيميز بينيا كيتدبرىا كيعتبر بيا، ثـ يطبقيا في كاقعو بطريقة إف اإلنساف العاقؿ يفيـ 

بصرة، كينقؿ تجربتو إلى مكاقؼ أخرل في الحياة، كىذا ىك التطبيؽ المعبر عنو في الفكر ـ
. اإلسبلمي باالمتثاؿ

 ( َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  اْلِكتَابَ  َتْتُمونَ  َوَأنُتمْ  َأنُفَسُكمْ  َوَتنَسْونَ  ِباْلِبرِّم  النَّاَس  َأتَْ ُمُرونَ : )قاؿ اهلل تعالى
(. 44: البقرة)

أتأمركف الناس بطاعة اهلل كتترككف : "في تفسير اآلية السابقة( 1/9: 2000الطبرم، )قاؿ 
أنفسكـ تعصيو؟ فيبل تأمركنيا بما تأمركف بو الناس مف طاعة ربكـ؟ ميعٌيرىـ بذلؾ، كمقٌبحان 

". إلييـ ما أتكا بو
ابف كثير، . )كذىب اإلماـ ابف كثير إلى معنى قريب مف ذلؾ في تفسيره لآلية السابقة

1999: 1/246 .)
إلى معنى االنتفاع بالعمـ في تفسيره اآلية السابقة، حيث ( 1/90: 2000الشككاني،)كأشار 

أفبل تنظركف بعقكلكـ التي رزقكـ اهلل إياىا حيث لـ : كيصح أف يككف معنى اآلية: "قاؿ
". تنتفعكا بما لديكـ مف العمـ
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كقد ذكر اإلماـ الرازم مف أسباب التعجب في اآلية السابقة أف اإلحساف إلى النفس أكلى مف 
اإلحساف إلى الغير، كذلؾ معمكـ بشكاىد العقؿ كالنقؿ، فمف كعظ كلـ يتعظ فكأنو أتى بفعؿ 

(. 2/72: 1981الرازم، " )أفبل تعقمكف: "متناقض ال يقبمو العقؿ، كليذا قاؿ
أف العقبلف في اآلية السابقة يعني األداء كالتطبيؽ المبني  -ما تقدـ بناءن عمى–كالمبلحظ 

. عمى الفيـ كاالعتبار
 ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْينِ  َشْيًئا ِبهِ  ُتْشِرُكواْ  َأالَّ  َعَمْيُكمْ  َربُّجُكمْ  َحرَّمَ  َما َأْتلُ  َتَعاَلْواْ  ُقلْ : )قاؿ اهلل عز كجؿ 

يَّاُهمْ  َنْرُزُقُكمْ  نَّْحنُ  إْماَلقٍ  نْ مِّم  َأْواَلَدُكم َتْقُتُمواْ  َوالَ    َظَهرَ  َما اْلَفَواِحَش  َتْقَرُبواْ  َوالَ  َواِ 
اُكمْ  َذِلُكمْ  ِباْلَحقِّم  ِإالَّ  الّمهُ  َحرَّمَ  الَِّتي النَّْفَس  َتْقُتُمواْ  َوالَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها ( َتْعِقُمونَ  َلَعمَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

(. 151: األنعاـ)
ممة مف المحرماتف الكريـ في ذكر القرآ الشرؾ باهلل، كقتؿ األكالد بسبب : اآلية السابقة جي

الفقر، كالفكاحش، كقتؿ النفس المعصكمة، كذكرت اآلية أمران كاجبان ىك اإلحساف إلى الكالديف، 
كيدخؿ في معنى العقبلف ىنا ". ذلكـ كصاكـ بو لعمكـ تعقمكف: "ثـ ختمت اآلية بقكلو تعالى

يقكؿ اإلماـ . كيككف التطبيؽ أك االمتثاؿ بفعؿ الكاجب كالكؼ عف المحـر. تطبيؽالفيـ كاؿ
تعقمكف تحريـ ذلؾ : أحدىما: يحتمؿ كجييف( لعمكـ تعقمكف(: ")1/455: 1992الماكردم، )

تعممكف عمؿ مف يعقؿ كىك ترؾ ما أكجب العقاب مف ىذه : عميكـ كتعممكنو، كالثاني
". المحرمات

: م كذلؾ العمؿ في معنى العقبلف المذككر في اآلية السابقة، حيث قاؿكأدخؿ اإلماـ السعد
لعمكـ تعقمكف عف اهلل كصيتو، ثـ تحفظكنيا، ثـ تراعكنيا كتقكمكف بيا، كدلت اآلية عمى أنو "

كبذلؾ يتضح  .(1/279: 2000السعدم، " )بحسب عقؿ العبد يككف قيامو بما أمر اهلل بو
. بقة االمتثاؿ كالتطبيؽ كال يقتصر عمى مجرد المعرفة كالفيـأف معنى العقبلف في اآلية السا

 َعَمى َواَل  َحَرجٌ  اْلَمِريضِ  َعَمى َواَل  َحَرجٌ  اْاَْعَرجِ  َعَمى َواَل  َحَرجٌ  اْاَْعَمى َعَمى َلْيَس : )قاؿ تعالى 

 ُبُيوتِ  َأوْ  ِإْخَواِنُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َهاِتُكمْ ُأمَّ  ُبُيوتِ  َأوْ  آَباِئُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  ُبُيوِتُكمْ  ِمن تَْ ُكُموا َأن َأنُفِسُكمْ 

 َمَمْكُتم َما َأوْ  َخااَلِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َأْخَواِلُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َعمَّاِتُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َأْعَماِمُكمْ  ُبُيوتِ  َأوْ  َأَخَواِتُكمْ 

َفاِتَحهُ   َعَمى َفَسمِّمُموا ُبُيوتًا َدَخْمُتم َفِ َذا َأْشتَاتًا َأوْ  َجِميًعا ُلواتَْ كُ  َأن ُجَناحٌ  َعَمْيُكمْ  َلْيَس  َصِديِقُكمْ  َأوْ  مَّ

: النكر( )َتْعِقُمون َلَعمَُّكمْ  اْاَياتِ  َلُكمُ  المَّهُ  ُيَبيِّمنُ  َكَذِلكَ  َطيِّمَبةً  ُمَباَرَكةً  المَّهِ  ِعندِ  مِّمنْ  َتِحيَّةً  َأنُفِسُكمْ 
61 .)

ابقة بعض األحكاـ كاآلداب التي تبيف سماحة الشرع اهلل سبحانو كتعالى في اآلية السذكر 
تمت اآلية بقكلو تعالى كذلؾ يبيف اهلل لكـ اآليات لعمكـ : "كرفعو الحرج عف المكمفيف، ثـ خي

نما يتعدل ذلؾ إلى التطبيؽ "تعقمكف ، كالعقبلف في اآلية المذككرة ال يقتصر عمى المعرفة كا 
. كالعمؿ كاالمتثاؿ
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". لكي تعقمكا كتفيمكا كتعممكا بو: أم( لعمكـ تعقمكف(: ")2/526 :ت.السمرقندم، د)قاؿ 
ما في تضاعيفيا مف الشرائع : أم( لعمكـ تعقمكف(: ")6/197: 2001أبك السعكد، )كقاؿ 

". تحكزكف بذلؾ سعادة الداريفككاألحكاـ كتعممكا بمكجبيا 
إلى االمتثاؿ كالتطبيؽ  كبناءن عمى ما تقدـ يتبيف أف العقبلف في اآلية السابقة يشير بجبلء

. كالعمؿ
 مُّج  الّمهِ  ِعندَ  الدََّوابَّ  َشرَّ  ِإنَّ : )قاؿ اهلل جؿ كعبل (. 22: األنفاؿ( )َيْعِقُمونَ  الَ  الَِّذينَ  اْلُبْكمُ  الصُّج

صمكف آذانيـ عف أف شر ما دٌب عمى األرض مف الخمؽ عند اهلل، الذيف م: اآلية معنى
نطقكا بو، الذيف ال يعقمكف عف  تعظكا، كينكصكف عنو إفبركا بو كمفيعت الحؽ لئبل يستمعكه

ابف كثير، )كيعقب (. 13/459: 2000الطبرم، . )اهلل أمره كنييو، فيستعممكا بيما أبدانيـ
شر البرية، ألف كؿ فيؤالء : "عمى مىٍف كرد كصفيـ في اآلية السابقة بقكلو( 4/34: 1999

كال منافاة . ..لو، كىؤالء خمقكا لمعبادة فكفركا دابة مما سكاىـ مطيعة هلل عز كجؿ فيما خمقيا
، كالقصد إلى العمؿ بيف المشركيف كالمنافقيف في ىذا؛ ألف كبلن منيـ مسمكب الفيـ الصحيح

". الصالح
ال يعقمكف ما فيو النفع ليـ فيأتكنو، كما فيو الضرر  ء الذيف ذيكركا في اآلية السابقةفيؤال

(. 3/167: 2000الشككاني، . )فيجتنبكنو
كفيما سبؽ مف أقكاؿ المفسريف دليؿ عمى أف العقبلف في اآلية السابقة ال يقتصر عمى مجرد 

نما يتعدل ذلؾ  إلى االمتثاؿ الذم يتضمف إتياف الخير النافع كاجتناب الشر المعرفة كا 
. الضار

 (. 43: العنكبكت( )اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  َيْعِقُمَها َوَما ِلمنَّاسِ  َنْضِرُبَها اْاَْم َالُ  َوِتْمكَ : )قاؿ اهلل سبحانو
ألجؿ انتفاعيـ كتعميميـ لككنيا مف الطرؽ : ضرب اهلل سبحانو كتعالى األمثاؿ لمناس، أم

المكضحة لمعمـك ألنيا تقرب األمكر المعقكلة باألمكر المحسكسة فيتضح المعنى المطمكب 
ضيربت لو إال أىؿ العمـ  بفيميا كتدبرىا كتطبيقيا عمى ما"بسببيا، كمع ذلؾ ال يعقميا 

(. 1/631: 2000السعدم، ) "الحقيقي الذيف كصؿ العمـ إلى قمكبيـ
إف المراد باألمثاؿ المضركبة في القرآف الكريـ االستفادة منيا، خاصة كأف األحداث تتكرر 

كالمكاقؼ تتشابو، كحينئذو يظير العقبلف مف خبلؿ استخبلص الدركس كالعبر، كتجنب الخطأ 
م مكاقؼ الحياة المتجددة، كتطبيؽ ما استخمصناه مف دركس تمؾ األمثاؿ كعبرىا في كالزلؿ ؼ

. مكاقؼ الخبرات المتجددة
 (. 4: الحجرات( )َيْعِقُمونَ  اَل  َأْكَ ُرُهمْ  اْلُحُجرَاتِ  َورَاء ِمن ُيَناُدوَنكَ  الَِّذينَ  ِإنَّ : )قاؿ اهلل تعالى

، فكجدكه في اب قدمكا عمى رسكؿ اهلل ىذه اآلية كآيات معيا في أيناس مف األعرنزلت 
يا محمد، يا محمد، فذٌميـ : ، بؿ نادكهحتى يخرج إلييـحجرات نسائو، فمـ يتأدبكا كيصبركا 
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السعدم، . )ف أدب العبد عنكاف عقموإاهلل بأنيـ لـ يعقمكا عف اهلل األدب مع رسكلو، حيث 
2000 :5/799 .)

: 1996البيضاكم، . )كمراعاة الحشمة كالعقؿ في اآلية السابقة يقتضي حسف األدب
5/213 .)

كقد كصؼ القرآف الكريـ في اآلية السابقة أكثرىـ بأنيـ ال يعقمكف، إذ لك كاف ليـ عقؿ لما 
(. 8/118: 2001أبك السعكد، . )تجاسركا عمى ىذه المرتبة مف سكء األدب

لية المتمثمة في كمما سبؽ يظير أف العقبلف في اآلية المذككرة يشير إلى الكظيفة العؽ
. التطبيؽ، أم تطبيؽ اآلداب التي دعا إلييا اإلسبلـ

 
: التقويم -سابعاً 

عمى ظاىرة أك مكقؼ معيف بناءن عمى معايير كاضحة كمحددة، كىذه  يعني التقكيـ إصدار حكـ
 الكظيفة العقمية العميا تأتي بعد فيـ مكقؼ ما، كتمييزه عف غيره، كتطبيقو كتمثمو، كعندئذ يستطيع

اإلنساف أف يصدر حكمان قيميان صائبان في ضكء الفيـ النظرم كالتطبيؽ العممي لممعتقدات 
. كاألفكار

 َوَيُقوُلونَ  ااْدَنى َهـَذا َعَرَض  َيْ ُخُذونَ  اْلِكتَابَ  َوِرُ واْ  َخْمفٌ  َبْعِدِهمْ  ِمن َفَخَمفَ : )يقكؿ اهلل تعالى 

ن َلَنا َسُيْ َفرُ   الّمهِ  َعَمى ِيُقوُلواْ  الَّ  َأن اْلِكتَابِ  مِّمي َاقُ  َعَمْيِهم ُيْؤَخذْ  أََلمْ  َيْ ُخُذووُ  ُلهُ مُّجثْ  َعَرٌض  َيْ ِتِهمْ  َواِ 

(. 169األعراؼ، ( )َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  َيتَُّقونَ  لِّممَِّذينَ  َخْيرٌ  ااِخَرةُ  َوالدَّارُ  ِفيهِ  َما َوَدَرُسواْ  اْلَحقَّ  ِإالَّ 
الذيف كرثكا التكراة عف آبائيـ كانكا يحرصكف عمى حطاـ  الكريمة أف أقكامان مف تقرر اآلية

الدنيا الدنيء، كال ييبالكف بحبلؿ أك حراـ، كيقكلكف سييغفر لنا، مع ككنيـ مقيميف عمى حاليـ 
مصٌريف عمييا كمما عيرض عمييـ متاع الدنيا، كلذلؾ يينكر القرآف عمييـ ذلؾ مع ما أيخذ 

لكا عمى اهلل إال الحؽ، كقد قرؤكا ما في كتابيـ كعرفكا أف عمييـ مف ميثاؽ في الكتاب بأال يقك
ت اآلية ، ثـ ختـ(12/122: 2004السيكطي، )اهلل ال يغفر ليـ مع إصرارىـ عمى ضبلليـ 

أفبل يككف لكـ عقكؿ تكازف : "أم" رة خير لمذيف يتقكف أفبل تعقمكفكالدار اآلخ: "بقكلو تعالى
ار عميو، كما ىك أكلى بالسعي إليو، كالتقديـ لو عمى بيف ما ينبغي إيثاره كما ينبغي اإليث

غيره، فخاصية العقؿ النظر لمعكاقب، أما مف نظر إلى عاجؿ طفيؼ منقطع، يفٌكت عظيمان 
(. 1/307: 2000السعدم، )باقيان فأنى لو العقؿ كالرأم؟ 

 َما َودُّجواْ  َخَباالً  َيْ ُلوَنُكمْ  الَ  ُدوِنُكمْ  مِّمن ِبَطاَنةً  َتتَِّخُذواْ  الَ  آَمُنواْ  الَِّذينَ  َأيُّجَها َيا: )قاؿ اهلل عز كجؿ 
 ُكنُتمْ  ِإن ااَياتِ  َلُكمُ  َبيَّنَّا َقدْ  َأْكَبرُ  ُصُدوُرُهمْ  ُتْخِفي َوَما َأْفَواِهِهمْ  ِمنْ  اْلَبْ َضاء َبَدتِ  َقدْ  َعِنتُّجمْ 

(. 118: آؿ عمراف( )َتْعِقُمونَ 
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: رضي اهلل عنيما في سبب نزكؿ ىذه اآليةقكؿ ابف عباس ( 2/95: 1997، البغكم)نقؿ 
كاف رجاؿ مف المسمميف يكاصمكف الييكد لما بينيـ مف القرابة كالصداقة كالحمؼ كالجكار "

: كقاؿ مجاىد. ىـكالٌرضاع، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه اآلية ينياىـ عف مباطنتيـ خكؼ الفتنة عمي
قد بدت : "ثـ قاؿ تعالى". ذلؾكف المنافقيف فنياىـ اهلل تعالى عف نزلت في قـك يصاؼ

قد الح عمى صفحات كجكىيـ، كفمتات : "أم" البغضاء مف أفكاىيـ كما تخفي صدكرىـ أكبر
ألسنتيـ مف العداكة، مع ما ىك مشتممكف عميو في صدكرىـ مف البغضاء لئلسبلـ كأىمو، ما 

(. 2/108: 1999ابف كثير، " )ال يخفي مثمو عمى لبيب عاقؿ
اآليات التي قد بٌينا لكـ : أم" قد بٌينا لكـ اآليات إف كنتـ تعقمكف: "قكلو تعالىكذييِّمت اآلية ب

" تفرقكف بيف الصديؽ كالعدكفييا مصالحكـ الدينية كالدنيكية إف كنتـ تعقمكف فتعرفكنيا ك
(. 1/144: 2000السعدم، )

كتعرفكف إف كنتـ تعقمكف عف اهلل مكاعظو كأمره كنييو، : "(7/148: 2000الطبرم، )كقاؿ 
".  مكاقع نفع ذلؾ منكـ، كمبمغ عائدتو عميكـ

كيظير مف أقكاؿ المفسريف السابقة أف معنى العقبلف في اآلية التقكيـ المفضي إلى معرفة 
مف العدك في ضكء معيار أمر اهلل كنييو، كما بيني عمى ذلؾ مف تحصيؿ المصالح الصديؽ 

. كدفع المفاسد
 َنةٍ  ُقًرى ِفي ِإالَّ  َجِميًعا مْ ُيَقاِتُموَنكُ  اَل : )قاؿ عز كجؿ  َشِديدٌ  َبْيَنُهمْ  َبْ ُسُهمْ  ُجُدرٍ  َورَاء ِمن َأوْ  مُّجَحصَّ

(. 14: الحشر( )َيْعِقُمونَ  الَّ  َقْومٌ  ِبَ نَُّهمْ  َذِلكَ  َشتَّى َوُقُموُبُهمْ  َجِميًعا َتْحَسُبُهمْ 
، كمعاداة بعضيـ بعضان، إف ما كقع مف أمر ىؤالء الييكد كالمنافقيف مف تشتيت أىكائيـ :أم

الطبرم، . )ليـ مما فيو عمييـ البخس كالنقص حظكاف مف أجؿ أنيـ قكـ ال يعقمكف ما فيو اؿ
2000 :28/47 .)
" ذلؾ بأنيـ قكـ ال يعقمكف: "في اآلية السابقة قكلو تعالى( 5/853: 2000السعدم، )كفٌسر 
قكؿ آلثركا الفاضؿ عف المفضكؿ، أم ال عقؿ عندىـ كال لٌب، فإنيـ لك كانت ليـ ع: "قائبلن 

. "بأبخس الخطتيف كلكانت كممتيـ مجتمعة كقمكبيـ مؤتمفةكلما رضكا ألنفسيـ 
العقبلف عنيـ في ىذه اآلية يعني عدـ القدرة عمى إصدار الحكـ الصائب  مكىذا ييبيف أف نؼ

. الذم يفرؽ بيف الفاضؿ كالمفضكؿ في ضكء معايير قكيمة
: التفكر - امناً 

عقبلف في بعض آيات القرآف بمعنى التفكر، كالتفكر ىك اسـ لمتفكير، كالتفكر إعماؿ جاء اؿ
(. 11/141: 1997ابف منظكر، )في الشيء كالتأمؿ فيو  الخاطر
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 ( َسِبياًل  َأَضلُّج  ُهمْ  َبلْ  َكاْاَْنَعامِ  ِإالَّ  ُهمْ  ِإنْ  َيْعِقُمونَ  َأوْ  َيْسَمُعونَ  َأْكَ َرُهمْ  َأنَّ  َتْحَسبُ  َأمْ ) :قاؿ تعالى
(. 44: الفرقاف)

أـ تحسب أف أكثرىـ يسمعكف سماع قبكؿ، : "اآلية بقكلو( 13/36: 1985القرطبي، )فسر 
". م ىـ بمنزلة مف ال يعقؿ كال يسمعأأك يفكركف فيما تقكؿ فيعقمكنو، 

أكثرىـ يسمعكف حؽ أتحسب أف : "إلى ذلؾ المعنى بقكلو( 19/24: 1987األلكسي، )كأشار 
ما أظير ليـ مف اآليات األفاقية  ييـ مف اآليات القرآنية أك يعقمكفعؿ تمكالسماع ما ت

تشبيو ( 24/75: 1981الرازم، )كعمٌؿ ". كاألنفسية فتعتني في شأنيـ كتطمع في إيمانيـ
ألنيـ لشدة عنادىـ ال يصغكف إلى : "حيث قاؿ المشار إلييـ في اآلية السابقة باألنعاـ

ذا سمعكه ال يتفكر كف فيو، فكأنو ليس ليـ عقؿ كال سمع ألبٌتة، فعند ذلؾ شٌبييـ الكبلـ، كا 
قباليـ عمى المذات  باألنعاـ في عدـ انتفاعيـ بالكبلـ، كعدـ إقداميـ عمى التدبر كالتفكر، كا 

عراضيـ عف طمب السعادات الباقية العقمية ". الحاضرة الحسية، كا 
 (.  67: األنبياء( )َتْعِقُمونَ  َأَفاَل  المَّهِ  ُدونِ  ِمن ونَ َتْعُبدُ  َوِلَما لَُّكمْ  ُأفٍّف : )قاؿ الخالؽ جٌؿ كعبل

: 2001أبك السعكد، " )بح صنيعكـؽي أال تتفكركف فبل تعقمكف ": "أفبل تعقمكف"قكلو كمعنى 
أم : "بقكلو" أفبل تعقمكف: "قكلو تعالى( 3/415: 2000الشككاني، )ككذلؾ فٌسر ( 6/76

". الصنيع القبيح الذم صنعتمكه ليس لكـ عقكؿ تتفكركف بيا فتعممكف ىذا
 ( َتْعِقُمونَ  َأَفالَ  َفَطَرِني الَِّذي َعَمى ِإالَّ  َأْجِريَ  ِإنْ  َأْجرًا َعَمْيهِ  َأْس َُلُكمْ  ال َقْومِ  َيا: )كقاؿ اهلل سبحانو

(. 51: ىكد)
أفبل تعقمكف أني : "بقكلو" أفبل تعقمكف: "معنى قكلو تعالى( 15/357: 2000الطبرم، )بٌيف 
كنت أبتغي بدعايتكـ إلى اهلل غير النصيحة لكـ، كطمب الحظ لكـ في الدنيا كاآلخرة، لك 

ابف )كفسر ". اللتمست منكـ عمى ذلؾ بعض أعراض الدنيا، كطمبت منكـ األجر كالثكاب
 عمى العقبلف في ىذه اآلية بالتأمؿ في داللة حاؿ النبي ( 7/154: 1984عاشكر، 

. مرصدقو في التبميغ كنصحو في األ
أقكاميـ أجران عمى دعكتيـ مف أكبر  كال شؾ في أف التفكر في حاؿ األنبياء كعدـ سؤاليـ

. الدالئؿ عمى صدقيـ كنصحيـ
 ْروُ  َوَمنْ : )قاؿ اهلل تعالى في مكضع آخر (. 68: يس( )َيْعِقُمونَ  َأَفاَل  اْلَخْمقِ  ِفي ُنَنكِّمْسهُ  ُنَعمِّم

ننكسو في الخمؽ نرده إلى مثؿ حالو في الصبا  كمف نعمره فنمد لو في العمر: "اآليةكمعنى 
" يصير ال يعمـ شيئان بعد العمـ الذم يعمموؼمف اليـر كالكبر، كذلؾ ىك النكس في الخمؽ 

(. 23/26: 2000الطبرم، )
يتفكركف بعقكليـ : "أم" أفبل يعقمكف: "ثـ ينكر اهلل عمييـ عدـ تفكرىـ في ىذه الظاىرة بقكلو

ركرتيـ إلى سف الشبيبة، ثـ إلى الشيخكخة ليعممكا أنيـ خمقكا لدار في ابتداء خمقيـ ثـ صي
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: 1999ابف كثير، ". )أيخرل ال زكاؿ ليا كال انتقاؿ منيا كال محيد عنيا كىي الدار اآلخرة
3/579 .)

 (. 10: الممؾ( )السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِفي ُكنَّا َما َنْعِقلُ  َأوْ  َنْسَم ُ  ُكنَّا َلوْ  َوَقاُلوا: )قاؿ اهلل عز كجؿ
إلى أف العقبلف في ىذه اآلية يعني حسف التفيـ ( 15/209: 1984 ابف عاشكر،)ذىب 
لك : "لآلية السابقة حيث قاؿعف الزجاج تفسيره ( 4/371: 1997البغكم، )كنقؿ . كالنظر

". كنا نسمع سمع مف يعي كيتفكر، أك نعقؿ عقؿ مف يميز كينظر ما كنا مف أصحاب النار
كقالكا لك كنا نسمع كبلـ : "في تفسير اآلية السابقة( 5/363: 1996م، البيضاك)كقاؿ 

الرسؿ فنقبمو جممة مف غير بحث كتفتيش اعتمادان عمى ما الح مف صدقيـ بالمعجزات أك 
نعقؿ فنتفكر في حكمو كمعانيو تفكر المستبصريف ما كنا في أصحاب السعير في عدادىـ 

". كمف جممتيـ
 

، كاالستعانة بأقكاؿ المفسريف، يتضح أف المقصكد بالعقبلف في تمؾ ابقةكبالتأمؿ في اآليات الس
اآليات التفكر، كالتفكر ىك مقدمة االستدالؿ الذم ىك أرقى كظائؼ العقؿ، كقد مدح اهلل سبحانو 

(. 191: آؿ عمراف) (َواَاْرضِ  السََّماَواتِ  َخْمقِ  ِفي َيَتَفكَُّرونَ )أكلي األلباب، ككصفيـ بأنيـ 
يتفكركف في خمؽ السماكات كاألرض، : "في تفسير ىذه اآلية (1/161: 2000السعدم، )قاؿ 
ليستدلكا بيا عمى المقصكد منيا، كدؿ ىذا عمى أف التفكر عبادة مف صفات أكلياء اهلل : أم

ربنا ما خمقت ىذا باطبلن : العارفيف، فإذا تفكركا بيا، عرفكا أف اهلل لـ يخمقيا عبثان، فيقكلكف
". ف كؿ ما ال يميؽ بجبللؾ، بؿ خمقتيا بالحؽ كلمحؽ مشتممة عمى الحؽع سبحانؾ

معانو في  إف التفكر كظيفة متقدمة مف كظائؼ العقؿ اإلنساني، تقكـ عمى التأمؿ كتقميب النظر كا 
األمكر العقمية كاالجتماعية كالككنية، بما يعمؽ معرفة اإلنساف كعممو، بحيث ينطمؽ بعد ذلؾ إلى 

. سببات عمى األسباب، كبالمحسكسات عمى المجردات، كبالمقدمات عمى النياياتاالستدالؿ بالـ
 

: االستدالل -تاسعاً 
أنيس )اتخذه دليبلن عميو : دٌؿ بمعنى أرشد، كاستدؿ بالشيء عمى الشيء: جاء في المعجـ الكسيط

(. 1/294: ـ1985كآخركف، 
ؿ لمتكصؿ إلى استنتاجات نظرية كاالستدالؿ يعني إمعاف النظر في أمكر مشاىدة بالحس أك العؽ

مرتبطة بشكاىدىا كأدلتيا بعبلقة منطقية قكية، كأف تككف عبلقة مسٌبب بسببو، أك عبلقة نتيجة 
في القرآف الكريـ في مكاضع متعددة " العقبلف"ما بممزكمو، كقد جاء  بمقدمتيا، أك عبلقة الـز

. بمعنى االستدالؿ
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 ( َتْعِقُمونَ  َلَعمَُّكمْ  آَياِتهِ  َوُيِريُكمْ  اْلَمْوَتى الّمهُ  ُيْحِيي َكَذِلكَ  ِبَبْعِضَها اْضِرُبووُ  َفُقْمَنا: )قاؿ اهلل تعالى
(. 73: البقرة)

: حذفان، كالتقديرفي تفسير اآلية السابقة أف في الكبلـ ( 1/122: 2000الشككاني، )ذكر 
اءن كمثؿ ىذا اإلحياء، إحي: أم" كذلؾ يحيي اهلل المكتى"فأحياه اهلل، " فقمنا اضربكه ببعضيا"
أم عبلماتو كدالئمو الدالة عمى كماؿ قدرتو، كىذا يحتمؿ أف يككف خطابان لمف " كيريكـ آياتو"

حضر القصة، كيحتمؿ أف يككف خطابان لممكجكديف عند نزكؿ القرآف، كاختتمت اآلية بقكلو 
تقتضيو  لكف عمى ماـلعمكـ تمتنعكف مف عصيانو، كتع: ، أم"لعمكـ تعقمكف: "عز كجؿ

أبك حياف، . )عقكلكـ مف أف مف قدر عمى إحياء نفس كاحدة، قدر عمى إحياء األنفس كميا
2001 :1/338 .)

، مخاطبة مف (كذلؾ يحيي اهلل المكتى: )كقكلو: "قاؿ اإلماـ الطبرم في تفسير اآلية السابقة
باالعتبار بما اهلل عباده المؤمنيف، كاحتجاج منو عمى المشركيف المكذبيف بالبعث، كأمرىـ 

: بعد مماتو في الدنيا، فقاؿ ليـ تعالى ذكره كاف منو جؿ ثناؤه، مف إحياء قتيؿ بني إسرائيؿ
أييا المكذبكف بالبعث بعد الممات، اعتبركا بإحيائي ىذا القتيؿ بعد مماتو، فإني كما أحييتو 

، 2000 الطبرم،". )بعثيـ يـك البعثأفي الدنيا، فكذلؾ أحيي المكتى بعد مماتيـ، ؼ
2/232 .)

مف خبلؿ ما تقدـ يظير أف معنى العقبلف في اآلية االستدالؿ بآيات اهلل المنظكرة عامة، 
كبإحياء اهلل القتيؿ بعد مكتو خاصة، عمى البعث كالنشكر، كقدرة اهلل عز كجؿ عمى إحياء 

. المكتى
 الَِّتي َواْلُفْمكِ  َوالنََّهارِ  المَّْيلِ  اَلفِ َواْختِ  َواَاْرضِ  السََّماَواتِ  َخْمقِ  ِفي ِإنَّ : )قاؿ الخالؽ سبحانو 

 َبْعدَ  ااْرَض  ِبهِ  َفَ ْحَيا مَّاء ِمن السََّماء ِمنَ  الّمهُ  َأنَزلَ  َوَما النَّاَس  َينَف ُ  ِبَما اْلَبْحرِ  ِفي َتْجِري
َياحِ  َوَتْصِريفِ  َدآبَّةٍ  ُكلِّم  ِمن ِفيَها َوَبثَّ  َمْوِتَها رِ اْلُمَس  َوالسََّحابِ  الرِّم  اَياتٍ  َواَاْرضِ  السََّماء َبْينَ  خِّم

(. 164: البقرة( )َيْعِقُمونَ  لِّمَقْومٍ 
القرآف الكريـ نظر اإلنساف إلى جممة مف المخمكقات الداٌلة عمى خالقيا، كاآلثار الدالة  يمفت

: عمى ما تضمنتو اآلية مف معافو بقكلو( 1/78: 2000السعدم، )عمى مبدعيا، كيعٌمؽ 
ق كمما تدٌبر العاقؿ في ىذه المخمكقات، كتغمغؿ فكره في بدائع المبتدعات، كالحاصؿ أف"

كازداد تأممو لمصنعة كما أكدع فييا مف لطائؼ البر كالحكمة، عمـ بذلؾ أنيا خمقت لمحؽ 
كبالحؽ، كأنيا صحائؼ آيات، ككتب دالالت عمى ما أخبر بو اهلل عف نفسو ككحدانيتو، كما 

اآلخر، كأنيا مسخرات ليس ليا تدبير، كال استعصاء عمى مدبرىا أخبرت بو الرسؿ مف اليـك 
". كمصٌرفيا
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ينظركف بعيكف : "كتدؿ اآلية الكريمة أف الذم ينتفع بتمؾ اآليات ىـ الذيف يعقمكف، أم
عقكليـ كيعتبركف فيستدلكف بيذه األشياء عمى قدرة مكجدىا، كحكمة مبدعيا، ككحدانية 

. (1/87: 2000النسفي، " )مينشئيا
كقد خص اهلل عز كجؿ باآليات أصحاب العقكؿ، ألنيـ ىـ الذيف يتمكنكف مف النظر فييا، 
كاالستدالؿ بيا عمى ما يمزميـ مف تكحيد ربيـ كعدلو كحكمو، ليقكمكا بشكره، كما يمـز مف 

(. 3/2: 1981الرازم، . )عبادتو كطاعتو
العقبلف فييا جاء بمعنى كبالنظر في المعاني المستفادة مف اآلية السابقة ييبلحظ أف 

. االستدالؿ
 رَ : )قاؿ البارم سبحانو رَاتٌ  َواْلنُّجُجومُ  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمَس  َواْلنََّهارَ  المَّْيلَ  َلُكمُ  َوَسخَّ  ِفي ِإنَّ  ِبَ ْمرِوِ  ُمَسخَّ

(. 12: النحؿ( )َيْعِقُمونَ  لِّمَقْومٍ  َاَياتٍ  َذِلكَ 
األشياء لمنافعكـ كأنكاع أم سخر لكـ : "يةفي معنى اآل( 1/437: -2000يقكؿ السعدم، 

فبالميؿ تسكنكف كتنامكف كتستريحكف، كبالنيار ستغنكف عنيا أبدان؛ تمصالحكـ بحيث ال 
تنتشركف في معايشكـ كمنافع دينكـ كدنياكـ، كبالشمس كالقمر مف الضياء كالنكر كاإلشراؽ 

زاؿ صبلح األشجار كالثمار كالنباتات كتجفيؼ الرطكبات كا  ة البركدة الضارة لؤلرض كا 
كلؤلبداف كغير ذلؾ مف الضركريات كالحاجيات التابعة لكجكد الشمس كالقمر، كفييما كفي 

النجـك مف الزينة لمسماء، كاليداية في ظممات البر كالبحر، كمعرفة األكقات كحساب األزمنة 
". ما تتنكع دالالتيا كتتصرؼ آياتيا

لدالالت عمى قدرتو تعالى : ، أم"لقـك يعقمكف إف في ذلؾ آليات: "كليذا قاؿ عز كجؿ
: 2000ابف كثير، " )الباىرة، كسمطانو العظيـ، لقـك يعقمكف عف اهلل كيفيمكف حججو

2/565 .)
يعممكف عقكليـ في ىذه اآلثار الدالة عمى : "كفي اآليات المذككرة دالالت لمذيف يعقمكف أم

كبذلؾ يتبيف أف ( 3/152: 2000كاني، الشك" )الصانع كتفٌرده، كعدـ كجكد شريؾ لوكجكد 
العقبلف في ىذه اآلية جاء بمعنى االستدالؿ بالصنعة عمى الصانع، كباإلبداع عمى المبدع، 

. كبالحكمة عمى الحكيـ
 لُ  َوَطَمًعا َخْوًفا اْلَبْرقَ  ُيِريُكمُ  آَياِتهِ  َوِمنْ : )قاؿ الحؽ تبارؾ كتعالى  يَفُيْحيِ  َماء السََّماء ِمنَ  َوُيَنزِّم

(. 24: الركـ( )َيْعِقُمونَ  لِّمَقْومٍ  َاَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َمْوِتَها َبْعدَ  اْاَْرَض  ِبهِ 
تارة تخافكف : كمف آياتو الدالة عمى عظمتو أنو يريكـ البرؽ خكفان كطمعان، أم: معنى اآلية

مف مما يحدث مف بعده مف أمطار مزعجة، كصكاعؽ متمفة، كتارة ترجكف كميضو، كما يأتي 
بعده مف المطر المحتاج إليو الذم ينزؿ مف السماء فيحيي بو اهلل األرض بعدما كانت ىامدة 



 - 25-  

ابف كثير، . )كفي ذلؾ عبرة كداللة كاضحة عمى المعاد كقياـ الساعة... ال نبات فييا
1999 :3/431 .)

يستعممكف  :كقد جعؿ اهلل تعالى في الظكاىر المذككرة في اآلية السابقة آيات لقـك يعقمكف، أم
عقكليـ في استنباط أسباب تمؾ الظكاىر ككيفية تكٌكنيا، ليظير ليـ كماؿ قدرة الصانع 

(. 4/333: 1996البيضاكم، ). كحكمتو
تمت بيا اآلية تعني أف ليـ "إلى أف كممة يعقمكف  (1/640: 2000السعدم، )كذىب  التي خي

. بو عمى ما جعؿ دليبلن عميو عقكالن يعقمكف بيا ما يسمعكنو كيركنو، كيحفظكنو كيستدلكف
ما كرد مف أقكاؿ المفسريف في بياف معنى اآلية السابقة أف المراد بالعقؿ القدرة عمى ـكيظير 

. االستدالؿ
 (. 28: الشعراء( )َتْعِقُمونَ  ُكنُتمْ  ِإن َبْيَنُهَما َوَما َواْلَمْ ِربِ  اْلَمْشِرقِ  َربُّج  َقالَ : )قاؿ الخالؽ سبحانو

الذم جعؿ إف اهلل ىك : ل إلييـ مف الشبيةؽكسى لمف أضميـ فرعكف بما أؿقاؿ ـ: كالمعنى
المشرؽ مشرقان تطمع منو الككاكب، كالمغرب مغربان تغرب فيو الككاكب، ثكابتيا كسياراتيا، مع 
ليكـ صادقان فميعكس  ىذا النظاـ الذم سخرىا فيو كقٌدرىا، فإف كاف ىذا الذم يزعـ أنو ربكـ كا 

(. 3/334: 1999ابف كثير، . )شرؽ مغربان كالمغرب مشرقان األمر كليجعؿ الـ
النسفي، . )فتستدلكف بذلؾ عمى معرفة ربكـ: أم" إف كنتـ تعقمكف: "كذييِّمت اآلية بقكلو تعالى

2000 :3/183 .)
. فيو تنبيو لعقكليـ ليعاكدكا النظر فيدرككا كجو االستدالؿ" إف كنتـ تعقمكف: "كختـ اآلية بقكلو

(. 19/70: 2000الطبرم، )
كبذلؾ يترجح أف المقصكد بكظيفة العقؿ في ىذه اآلية االستدالؿ بمظاىر قدرة اهلل كعظمتو 

. عمى تكحيده كعدـ اإلشراؾ بو
 ( َتْعِقُمونَ  َأَفاَل  َوالنََّهارِ  المَّْيلِ  اْخِتاَلفُ  َوَلهُ  َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي َوُهوَ : )قاؿ ربنا عز كجؿ

(. 80: المؤمنكف)
عؿ الميؿ كالنيار ف تبيِّ  اآلية أف اهلل عز كجؿ ىك المنفرد المستقؿ باإلحياء كاإلماتة، كأنو جى

(. 3/494: 2000الشككاني، . )مختمفيف في البياض كالسكاد، كالنقصاف كالزيادة
أفبل تعقمكف أييا الناس أف الذم فعؿ ىذه األفعاؿ ابتداءن مف غير : يعني" أفبل تعقمكف: "كقكلو

(. 18/46: 2000الطبرم، . )نع عميو إحياء األمكات بعد فنائيـأصؿ ال يمت
أفبل تعقمكف فتعرفكا قدرتنا عمى : جاءت بصيغة االستفياـ اإلنكارم، أم" أفبل تعقمكف"كجممة 

(. 3/128: 2000النسفي، . )البعث، أك فتستدلكا بالصنع عمى الصانع فتؤمنكا
لمراد بالعقبلف في اآلية االستدالؿ بالصنعة كالناظر في أقكاؿ المفسريف السابقة يبلحظ أف ا

. عمى الصانع
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 َتَجاِورَاتٌ  ِقَط ٌ  اَاْرضِ  َوِفي: )قاؿ اهلل عز كجؿ  َوَ ْيرُ  ِصْنَوانٌ  َوَنِخيلٌ  َوَزْرعٌ  َأْعَنابٍ  مِّمنْ  َوَجنَّاتٌ  مُّج

لُ  َواِحدٍ  ِبَماء ُيْسَقى ِصْنَوانٍ   لِّمَقْومٍ  َاَياتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  اُاُكلِ  ِفي َبْعضٍ  َعَمى َبْعَضَها َوُنَفضِّم
(. 4: الرعد( )َيْعِقُمونَ 
اآليات عمى كماؿ قدرتو  كمف"في تفسير اآلية السابقة، ( 2/412: 2000السعدم، )قاؿ 

مف أعناب "فييا أنكاع األشجار " في األرض قطعه متجاكرات كجنات"عتو أف جعؿ كبديع صف
عدة أشجار في أصؿ كاحد، : أم" صنكاف"ضيا كغير ذلؾ، كالنخيؿ التي بع" كزركعي كنخيؿ

كأرضو كاحدة " بماء كاحديسقى "بأف كاف كؿ شجرة عمى حدتيا، كالجميع  "كغير صنكاف"
لكنان كطعمان كنفعان كلذة؛ فيذه أرض طيبة تنبت الكؤل " كفضؿ بعضيا عمى بعض في األكؿ"

 كال تمسؾ ماءن، كىذه كالعشب الكثير كاألشجار كالزركع، كىذه أرض تبلصقيا ال تنبت كؤل
كال تنبت الكؤل، كىذه الثمرة حمكة  تمسؾ الماء كال تنبت الكؤل، كىذه تنبت الزرع كاألشجار

". ؿ ىذا التنكع في ذاتيا كطبيعتيا؟ أـ ذلؾ تقدير العزيز الرحيـقكىذه مٌرة كىذه بيف ذلؾ، ؼ
 "ات لقـك يعقمكفإف في ذلؾ آلم: "كختمت اآلية بقكلو تعالى(. 1/412: 2000السعدم، )

إف في ذلؾ الذم فيٌصؿ مف أحكاؿ القطع كالجنات آليات كثيرة عظيمة ظاىرة لقكـ : أم
عقكليـ، فإف مف عقؿ ىذه األحكاؿ العجيبة ال يتمعثـ في  (*)يعقمكف، يعممكف عمى قضية

 الجـز بأف مف قدر عمى إبداع ىذه الصنائع، كخمؽ تمؾ الثمار المختمفة في األشكاؿ كاأللكاف
عمى  كرة كجعميا حدائؽ ذات بيجة قادره كالطعـك كالركائح في تمؾ القطع المتباينة المتجا

أبك حياف، )كنقؿ (. 3/482: 2001أبك السعكد، . )إعادة ما أبداه بؿ ىي أىكف في القياس
إف في اختبلؿ : عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قكلو في معنى تذييؿ اآلية( 7/83: 2001

يعممكف األدلة فيستدلكف : لحججان كدالالت لقكـ يعقمكف، أم: ح كالطعكـ، آلياتاأللكاف كالركائ
. بيا عمى كحدانية الصانع القادر

كبلـ  يماثؿبكبلـ يكاد " لقـك يعقمكف: "معنى قكلو تعالى( 9/199، 1987األلكسي، )كيبٌيف 
. أبي السعكد الكارد آنفان 

أف المقصكد مف العقبلف الكارد في اآلية  كيظير مف خبلؿ ما ذيكر في تفسير اآلية السابقة
االستدالؿ باآليات الظاىرة عمى كحدانية الخالؽ الحكيـ القادر عمى إعادة ما أبداه، كذلؾ 

الحقيقة، ألنو سبحانو في أىكف عميو في القياس العقمي، كليس أمر أىكف عمى اهلل مف أمر 
. ذا أراد شيئان فإنما يقكؿ لو كف فيككفإ

 ْزقٍ  ِمن السََّماء ِمنَ  المَّهُ  َأنَزلَ  َوَما َوالنََّهارِ  المَّْيلِ  َواْخِتاَلفِ : )بحانوقاؿ البارم س  ِبهِ  َفَ ْحَيا رِّم
َياحِ  َوَتْصِريفِ  َمْوِتَها َبْعدَ  اْاَْرَض  (. 5: الجاثية( )َيْعِقُمونَ  لِّمَقْومٍ  آَياتٌ  الرِّم

                                           

 .ما تقتضيو عقكليـ: أم (*)
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يقع عمى كجكه، أحدىا تبدؿ  كىذا االختبلؼ: "اآلية بقكلو( 27/222: 1981الرازم، )فسر 
بالعكس،  النيار بالميؿ كبالضد منو، كثانييما أنو تارة يزداد طكؿ النيار عمى طكؿ الميؿ كتارة

كبمقدار ما يزداد في النيار الصيفي يزداد في الميؿ الشتكم، كثالثيما اختبلؼ مطالع الشمس 
رزؽ فأحيا بو األرض بعد  كما أنزؿ اهلل مف السماء مف: )في أياـ السنة، ثـ قاؿ تعالى

ف: كىك يدؿ عمى القكؿ بالفاعؿ المختار مف كجكه، أحدىما( مكتيا اؿ زإنشاء السحاب كا 
تكلد األنكاع : تكٌلد النبات مف تمؾ الحبة الكاقعة في األرض، كثالثيما: منو، كثانييماالمطر 

منيا ما يككف القشر الثمرة، المختمفة كىي ساؽ الشجرة كأغصانيا كأكراقيا كثمارىا، ثـ تمؾ 
محيطان بالمب كالجكز كالمكز، كمنيا ما يككف المب محيطان بالقشر كالمشمش كالخكخ، كمنيا 

ما يككف خاليان مف القشر كالتيف، فتكٌلد أقساـ النبات عمى كثرة أصنافيا كتبايف أقساميا، يدؿ 
، كىي تنقسـ "احكتصريؼ الرم: "عمى صحة القكؿ بالفاعؿ المختار الحكيـ الرحيـ، ثـ قاؿ

إلى أقساـ كثيرة بحسب تقسيمات مختمفة؛ فمنيا المشرقية كالمغربية كالشمالية كالجنكبية، 
". كمنيا الحارة كالباردة، كمنيا الرياح النافعة كالرياح الضاٌرة

في ذلؾ أدلة كحجج هلل عمى خمقو لقـك : أم" آيات لقـك يعقمكف: "كقكلو تعالى في نياية اآلية
: 2000الطبرم، . )اهلل حججو كيفيمكف عنو ما كعظيـ بو مف اآليات كالعبريعقمكف عف 

25/141 .)
كقد جعؿ اهلل سبحانو كتعالى في اختبلؼ الميؿ كالنيار كتصريؼ الرياح كما ذيكر في اآلية 
السابقة مف دالئؿ آيات لمعقبلء، ألف داللة تمؾ اآليات عمى كحدانية الخالؽ عز كجؿ مف 

(. 13/303: 1984ابف عاشكر، )عقمي لكاـز اإلدراؾ اؿ
ؿ كالمتأمؿ فيما جاء في تفسير اآلية السابقة يجد أف معنى العقبلف في اآلية االستدال

كيمكف اعتبار االستدالؿ أرقى كظيفة . بمظاىر ككنية مخمكقة عمى كحدانية الخالؽ عز كجؿ
. عقمية لدل اإلنساف

 
فادة مف آيات العقبلف في القرآف الكريـ كمف خبلؿ ما تـ مف عرض لمكظائؼ العقمية المست

: بالنتائج ااتيةيمكف الخمكص 
في تسع كأربعيف " العقؿ"عيني القرآف الكريـ بكظائؼ العقؿ أٌيما عناية، حيث كردت مشتقات  -

آية مف القرآف عمى صيغة األفعاؿ، كىذا ييبيف أف القرآف الكريـ تكجو إلى كظائؼ العقؿ 
 .ائؼ العامة كتنتيي بالكظائؼ العقمية العمياالمتنكعة التي تبدأ بالكظ
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كرد العقبلف في القرآف الكريـ بمعنى القكة العاقمة، كىي تمثؿ القاعدة العامة التي ينطمؽ منيا  -
اإلنساف نحك الكظائؼ العقمية األكلية كصكالن إلى الكظائؼ العقمية العميا، كيعبر عف معنى 

 .م الدراسات السمككية المعاصرة بالقدرة العقمية العامةالقكة العاقمة الكاردة في ىذه الدراسة ؼ

الفيـ، كالتمييز : أشارت مشتقات العقؿ في القرآف الكريـ إلى كظائؼ عقمية متنكعة ىي -
كيمكف . ، كالتقكيـ، كالتفكر، كاالستدالؿ(االمتثاؿ)، كالتدبر، كاالعتبار، كالتطبيؽ (المقارنة)

 :رمية تصاعدية عمى النحك المبيف في الشكميف اآلتييفترتيب ىذه الكظائؼ العقمية بطريقة ق
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خمصت ىذه الدراسة إلى ترتيب الكظائؼ العقمية التي أشار إلييا القرآف الكريـ عمى النحك  -
آيات العقبلف في عمى فيـ المعاني المستفادة مف  بناءن المكضح في الشكميف السابقيف، كذلؾ 

القدامى كالمعاصريف، كاالستيداء ببعض الدراسات  لقرآف الكريـ مف خبلؿ أقكاؿ المفسريفا
كما بٌينت الدراسة العبلقة بيف تمؾ الكظائؼ العقمية، . السابقة التي اىتمت بالكظائؼ العقمية

 (.2شكؿ )كما ىك مبيف في 

 لعامة التي تؤثر تمثؿ القدرة العقمية ا" القكة العاقمة"أف ( 2شكؿ )يستبيف مف خبلؿ  -
 في الكظائؼ العقمية كافة؛ فاإلنساف الذم يفقد القكة العاقمة ال يمكنو أف يستفيد مف 

كظائؼ العقؿ األخرل، ألف القكة العاقمة ىي المجاؿ الحيكم الذم تنشط فيو الكظائؼ العقمية 
 .راألخرل، كبدكف كجكد ذلؾ المجاؿ الحيكم ال يمكف لمكظائؼ العقمية أف تنشط كتظو

الكظائؼ العقمية تصاعديان بحسب درجة عمقيا كتعقدىا؛ فيي تبدأ ترتيب في الباحث  اجتيد -
بالفيـ الذم يعني إدراؾ الشيء عمى ما ىك عميو، كىذه الكظيفة تميد لمكظيفة العقمية التالية 

التمييز أك المقارنة بيف المكاقؼ كالظكاىر كاألشياء بعد معرفة ما يختص بو كؿ منيا، : كىي
النظر العقمي في عكاقب األمكر : كفيـ األمكر بطريقة مقارنة يميد لكظيفة التدبر بمعنى

 كنياياتيا كما تؤكؿ إليو مف أحكاؿ، كالمقارنة بيف المكاقؼ كالتدبر فييا أمره 
 التي تعني تجاكز المكاقؼ بعد استيعابيا كفيميا فيمان " االعتبار"يؤدم إلى كظيفة 

العبر المستفادة منيا، كعندما يستميـ العاقؿ الدركس كالعبر المستفادة مقارنان، كأخذ الدركس ك
التي ( التطبيؽ)االمتثاؿ : مف المكاقؼ المختمفة فإنو ينتقؿ إلى الكظيفة العقمية التالية، كىي

 كتعديتو إلى مكاقؼ ( امتثالو)تعني تطبيؽ األمر عمى كجيو القكيـ 
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أف مف امتثؿ األمر عمى الكجو الصحيح كتييأ إلى جديدة مماثمة لو في الحقيقة، كال شؾ في 
 تطبيقو في مكاقؼ جديدة مماثمة يستطيع أف ينتقؿ إلى كظيفة التقكيـ التي تمكف 

اإلنساف مف إصدار الحكـ الصائب عمى المكاقؼ كالظكاىر كتصحيحيا بناءن عمى معايير 
ف ظكاىر كمكاقؼ، ما يكاجيو ـفي صاحبيا لمتفكر تييئمحددة، كىذه الكظيفة األخيرة 

 كالشركع في تحميميا كتركيبيا مف أجؿ التكصؿ إلى الكظيفة العقمية العميا، 
 االستدالؿ الذم يدرؾ بو اإلنساف نيايات األمكر كدالالتيا كنتائجيا كما تؤكؿ : كىي

 .إليو مف أكضاع كأحكاؿ

قمة، كىي قاعدة االنطبلؽ يمكف أف تقدـ الدراسة ترتيبان ىرميان لمكظائؼ العقمية تبدأ بالقكة العا -
الفيـ : نحك القدرات العقمية األخرل، ثـ يأتي مف بعد ذلؾ القدرات العقمية الدنيا المتمثمة في

االعتبار كالتطبيؽ، ثـ يتمك ذلؾ : تمكىا الكظائؼ العقمية الكسطى كىيتكالتمييز كالتدبر، 
ؿ، كىذا التصكر اليرمي الكظائؼ العقمية العميا المتمثمة في التقكيـ كالتفكر كاالستدال

العقؿ يمكف أف لمكظائؼ العقمية محاكلة مف الباحث لمتكصؿ إلى تأصيؿ إسبلمي لكظائؼ 
 .تكتمؿ بجيكد باحثيف آخريف في ىذا الميداف

 

: التوصيات
: تكصي الدراسة في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا باألمكر اآلتية

آف كالسنة مف أجؿ تأصيؿ المفاىيـ التربكية الدراسات التربكية التي تنطمؽ مف القرتعزيز  -
 .استجابة لحاجة المؤسسات التربكية الماسة ليذا األمر

االنطبلؽ مف معايير كاضحة كمحددة في االنتفاع باألفكار كالمفاىيـ التربكية الكافدة مف  -
ادة الخارج، كذلؾ مف أجؿ منع تسرب المفاىيـ المخالفة لمنظكمة القيـ اإلسبلمية، مع االستؼ

 .القصكل مف الجكانب التربكية المعاصرة التي تكافؽ قيمنا كثقافتنا

التعاكف بيف المتخصصيف في الدراسات التربكية كاالجتماعية كالنفسية كالشرعية إلقامة  -
عمؿ فريؽ مف مشركع تأصيؿ العمـك التربكية، حيث إف ىذا المشركع يحتاج إلى 

 .حٌ مشركع المؿمف أجؿ إنجاز ىذا اؿالمتخصصيف في شتى العمـك لتتكامؿ جيكدىـ 

يقترح الباحث أف تفرد كؿ كظيفة عقمية مف الكظائؼ التي خمصت إلييا الدراسة ببحث  -
خاص يستقصي ىذه الكظيفة العقمية مف خبلؿ اآليات القرآنية، كيبيف فييا الفرؽ بيف الفيـ 

الحاجات "صيؿ أاسة بتاإلسبلمي ليذه الكظيفة كالفيـ الكضعي، كما يقترح الباحث أف تقـك در
مف خبلؿ المنظكر اإلسبلمي لئلنساف، كالخركج بترتيب ليذه الحاجات كفقان لمرؤية " اإلنسانية
 .اإلسبلمية
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