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Abstract 
      This studying highlights the attitude of the Rationalism school to works the Quran and its scholarship. 
The Rationalism in this study is investigated in terms of its establishment long time ago till the modern time. It 
also investigate its role in issues related to the Quran, exegesis, miracles, and stories. This study then draws a 
set of conclusions. The researcher cheeked the great resources tacking the Rationalism school. These resources 
include old boots written by Aristotle and Plato , and modern ones as Al-madrasah Ak-Aklaqeh (the Rationalism 
school) by fahad Rumi and Risalah Al-Tawhied (the message of monotheism ) by Muhammad Abdu, in an 
addition to books written by Muhammad as Naked Al-khitab Al –Dieni (criticizing The religious discourse ) by 
Muhammad Hamed Abu- zaid , and Al-kitab wa Al-Quran (the book and the quran ) by Muhammad shahoor , 
and fan al_ kisas Al-Qurani ( the art of quran stories ) by Muhammad Ahmed Khalaf. 
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 الملخص

الحديث،  العقالني   شأة المذهببنا ة منذ القدم، مرور  نشأة العقالني   ت  ع  ، حيث تتب  وعلومه من القرآن الكريم تعالج هذه الدراسة موقف المذهب العقالني  
لوالقصص،  ،والمعجزات ،فسيروالت   الكريم، تي تتعلق بالقرآنوموقفه من القضايا ال   هات إلى أم   الد راسة توقد رجع الحكم على هذا المذهب،  إلى  للت وص 

وحيد ورسالة الت   ،مي  و ة لفهد الر  كالمدرسة العقالني   :الكتب الحديثة أو، وأفالطون أرسطوكتب ك :سواء الكتب القديمة؛ ةث عن العقالني  تي تتحد  الكتب ال  
 :ر، وكتابالكتاب والقرآن لمحمد شحرو  :حامد أبو زيد، وكتابد لمحم   نقد الخطاب الديني   :ككتاب ،ين أنفسهمباإلضافة إلى كتب العقالني   ،لمحمد عبده

 د أحمد خلف.لمحم   القرآني  فن القصص 
.ص القرآني  ص  ، المعجزات، الق  اتفسير ، الغيبي  ة ، القرآن الكريم، الت  زعة العقلي  الن  : ةال  الكلمات الد  

 :مةالمقد  
ليف، كوجعله مناط الت   ،جاء القرآن الكريم ليخاطب العقل البشري  

اه إلى ا إي  عي  دا ؛عقله، ورفع من قدر هذا العقل د  ق  ن ف  كليف عم  سقط الت  أف
ادي بجعل اريخ  من ينلكن ظهر عبر الت   .ر في هذا الكونوالتدب  ر فك  الت  

ع شريع، وطالب هؤالء بإخضاللت   ئيسهو المصدر الر   العقل البشري  
 لعقل البشري  ا متغافلين عن قصور، القرآن الكريم لمقاييس العقل البشري  

ا مم   ؛اتعن الوصول إلى الغيبي   عجزهما يدور حوله، و  جميعإدراك  في
فسيرات لت  ا من ا، فرفضوا كثير  ما ال تدركه عقولهم إلى رفضهم كل   ىأد  

ف روها بما يتوافق وعقولهم، وكذلك رفضوا االعتراوفس    ،ةلآليات القرآني  
ا كان ال ، لذبالخرافات بالمعجزات وأنكروها، ووصفوا القصص القرآني  

 تهافت لبرهنة ؛ة بالحجةالحج   ، عن طريق ق ر ع  من مواجهة هذه الفئة بد  
لمتواضعة راسة افكانت هذه الد   .تقديس للعقل البشري   منما ذهبوا إليه 

األخذ إلى ى م ن نادى عل والرد   ،هب العقالني  ذفي وصف هذا الم
ين، عقالني  على ال في الرد   ،  وقد كتب كثير من الكت اب دراسات  بأسبابه

ل البن قكتاب درء تعارض العقل والن   :على سبيل المثال ال الحصر هامن
ه جزء ذي افرد فيد قطب، وال  ة معاصرة لمحم  ة، وكتاب مذاهب فكري  تيمي  
فسير ي الت  ة الحديثة فة، وكتاب المدرسة العقلي  للحديث عن العقالني   كبير ا

أصولها -ة المعاصرة جاهات العقالني  ، وكتاب االت  لفهد الرومي  
تي ل  ا الد راساتلكريم العلي، وغيرها من لناصر بن عبد ا -ومناهجها

 ذكرها.عن يضيق المقام 
نهجين: م تأصيل بحثها واستقصائها علىفي  ات كأت الد راسةوقد 
والذي يرتكز على استرداد  ،االستردادي   اريخي  المنهج الت   أحدهما:
اريخ الت   ة منذ فجرنشأة العقالني  الد راسة فتتبعت  ؛هواسترجاع الماضي

القائم على ذكر  ،قدي  المنهج الن   :انيعصرنا الحاضر، والث   إلى

طالنها ب مع تبيانون وتحليلها ونقدها، تي جاء بها العقالني  النصوص ال  
  .وزيفها

كان  :لخمسة مباحث، المبحث األو   حوتفقد  الد راسةة أما خط  
زعة ا للن  كان تتبع  ف :انيالمبحث الث   ام  أ، ة القديمةزعة العقلي  ا للن  استقراء تاريخي  

مفهوم  ةلمعالج :الثة الحديثة في القرن العشرين، وجاء المبحث الث  العقلي  
ض ة من بعلموقف العقالني   عرض: ابعة الحديثة، والمبحث الر  العقالني  

م على لحكلفكان  :المبحث الخامس اأم  قة بالقرآن وعلومه، القضايا المتعل  
 .هذا المذهب العقالني  

 مشكلة البحث: 
ا الحاضر، ين في وقتنص مشكلة البحث في تنامي ظاهرة العقالني  تتلخ  

ة مفادها ب ؛اتومحاوالتهم الحثيثة لنشر آرائهم القائمة على إنكار الغيبي   حج 
 قل البشري  تقديم الع إلىداركها، فذهب قسم منهم إال يمكنه  العقل البشري   أن  

توافق  معان   ىإل ،ن مراد اهلل تعالى فيهافصرفوها ع ،ةصوص القرآني  على الن  
 اد ينع ؛اللض  الغي  و الفي ، وأوغل آخرون لإلنسان المحدود العقلي   اإلدراك

هلل حريص على دين ا ا على كل  ، فكان لزام  أصل الت شريع العقل البشري  
 ين ويبطلها.حجج العقالني   تعالى أن يذود عن القرآن الكريم، ويرد  

 :اريخة عبر الت  زعة العقلي  الن   :لالمبحث األو  
ها، ل اا رئيس  العقل مرجع   عد ت نشأت على مدى العصور فلسفات

ئيس بوصفه ات هي ، وأقدم هذه الفلسفومجرياته فهم الكونل المرتكز الر 
العديد  ما يدور حول اإلنسان بالعقل، فظهر تي ربطت كل  ال   ،ةالفلسفة اليوناني  

 ذين ظهرتطاليس، وسقراط، ال   فالسفة اليونان كأفالطون، وأرسطومن 
يه ، ومن هذه الكتابات ما ذهب إلبشكل جلي  في كتاباتهم ة زعة العقلي  الن  

األشياء،  د لجميعوهو المقي   ،فسن  لل ئيسك الر  العقل هو المحر   أن   منسقراط 
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ذا أ  عل  فس م  شيء في الن   كل   إن  فقال :"  د لكل  ريق على العقل، وا 
ومن الواضح أن   ،(1)د هو العقل"، فإن  المقي  رةهذه األشياء أن تكون خي  

ت مداركه عمهما توس   لعجز العقل البشري   ؛وابالص   هجانب هاهنا سقراط
ذا رجعنا إلى كتب أرسطو نجده يؤك   .اتعن إدراك الغيبي   ب د ما ذهوا 

ظر عن ن  بصرف الع منزلة العقل وتعظيمه، فيقول: "سقراط في رف إليه
بل إن   ،(2)"العقل وحده ليوضح هذا أفضل إيضاحيكفي  ،واقع األحداث

ي كتاب ، فقال ف، وعقل نظري  أرسطو قس م العقل إلى عقلين: عقل عملي  
، ويفهم (3)في الغاية" تلف عن العقل النظري  يخ فس:" العقل العملي  الن  

 ظري  العقل الن   أن   ،وعملي   للعقل إلى عقلين نظري   أرسطومن تقسيم 
ا، والعقل له ر ذهني  وبناء تصو   ،ل المعقوالتهو االستعداد لتقب   :عنده

من  ظري  نه العقل الن  ة القادرة على استحضار ما خز  هو القو   العملي  
 رض الواقع.أوتطبيقها على  ،مييز بينهاوالت   ،معقوالت

 ،قلة القائمة على تعظيم شأن العتأثير الفلسفة اليوناني   متد  ا 
سفة كانت فال اريخ اإلسالمي  ورفع مكانته إلى المسلمين، فظهر في الت  

ي استخدم ذال   :فاتهم، كالكندي  ة هي المسيطرة على مصن  زعة العقلي  الن  
ا معرفة اهلل تعالى، وعلى بيان صدق م إلى لالستدالل   ريق العقلي  الط  

قول  ولعمري إن  " فقال: -صل ى اهلل عليه وسل م–الهدى  جاء به نبي  
 جود  مو ل   ،وما أد ى عن اهلل عز وجل -صلوات اهلل عليه–ادق محمد الص  

حد بصورة ت  امن ح رم صورة العقل، و  تي ال يدفعها إالة ال  بالمقاييس العقلي  
أن  العقل هو الموصل  يرى ازي  وها هو الر   ،(4)"اسالجهل من جميع الن  

ما أعطانا إن  البارئ عز  اسمه، إن  " تي يطلبها البشر، فيقول:إلى المنافع ال  
العقل وحبانا به، لننال ونبلغ به من المنافع اآلجلة والعاجلة، غاية ما 

، أم ا ابن خلدون فقد قس م العقل ثالثة (5)"في جوهر مثلنا نيله وبلوغه
قد " مته:، يقول في مقدوعقل نظري   ،وعقل تمييزي   ،قسام: عقل تجريبي  أ

أن  اإلنسان من جنس الحيوانات، وأن  اهلل تعالى  ل هذه الفصولا أو  بي ن  
قل عل له، يوقع به أفعاله على انتظام وهو العذي ج  كر ال  زه عنها بالف  مي  
بناء جنسه والمفاسد من أ، أو يقتنص به العلم باآلراء والمصالح مييزي  الت  

، اوشاهد   ار الموجودات غائب  ، أو يحصل به في تصو  جريبي  وهو العقل الت  
عند ابن خلدون  ظري  فالعقل الن   ،(6)"ظري  على ما هي عليه، وهو العقل الن  

به م ابن سينا في كتاوكذلك قس   .أرسطوعند  ظري  هو ذاته العقل الن  
 ، فقال:وعقل نظري   العقل إلى عقلين: عقل عملي   "عيون الحكمة"
 ،ناطقة اذي تصدر عنه هذه األفعال يسمى نفس  فالشيء في اإلنسان ال  "

ز مي  وبها ي ،ووجهها إلى البدنل ة نحو العممعد  قو ة تان: إحداهما وله قو  
وبين ما ال ينبغي أن يفعل، وما يحسن ويقبح  ،بين ما ينبغي أن يفعل

س ا، وي ستكمل في الن  ويقال له العقل العملي   ،ةزئي  من األمور الج
 والعقل الخاص ،ظرة معد ة نحو الن  انية قو  والث   ،جارب والعاداتبالت  
ابن  ، فنرى أن  (7)" وبها ينال الفيض اإللهي   ،ووجهها إلى فوق ،فسبالن  

 ،ملي  معد  نحو النظر"، وعقل ع: "بقوله ،م العقل إلى عقل نظريسينا يقس  
 ي".ز ما ينبغي وبين ما ال ينبغوبه يمي   ،حدهما معد  نحو العمل: "أبقوله

ة والفالسف ،ض لمعنى العقل عند الفالسفة القدماءلعر وبعد هذا ا
ل قب  يت ،نظري  أحدهما : قسمينالعقل يقسم  ن  إ :المسلمين، يمكننا القول

ور يقوم بد عملي  آخر ة عنها، و ن صورة ذهني  ويكو   ،نهاويخز   ،المعلومات
،م عن العقل متقد    ؛نهاز بيويمي   ،ص هذه المعلوماتبحيث يمح   الن ظري 

 .سلوك عملي   إلىلتطبيقها وتحويلها 
ت ة على فالسفة المسلمين فقط، بل ظهر زعة العقلي  لم تقتصر الن   

على  في الرد   األ ف كتب    -رحمه اهلل –ن تيمية زعة عند فقهائهم، فابهذه الن  
فيه  ذي استعرضال   "،على المنطقيين الرد  "أهل الكالم والمنطق، منها كتاب 

 "،لقدرء تعارض العقل والن  "حجج المناطقة ورد  عليهم الحجة بالحجة، وكتاب 
ا " فقال: ة،ببي  ذي أثبت فيه وجود اهلل تعالى بالعقل من خالل قانون الس  ال   وأم 

ير فيما نشاهده من كون بعض ثبوت الموجود المفتق ر المحد ث الفق
ات باتمن الحيوانات والن   ،ويعدم بعد وجوده ،يوجد بعد عدمه ،الموجودات

والبرق  ،عدوالر   ،والمطر ،حابوالمعدن، وما بين السماء واألرض من الس  
 ،هاروحودث الليل بعد الن   ،وغير ذلك، وما نشاهده من حركات الكواكب

والعلم  ،ثأن  المحدثات ال بد  لها من م حد  فنقول معلوم  -هار بعد الليلوالن  
حد ث م   ث ال يكون م حد ثا، وكل  كما قد بي ن وال بد  من م حد   ،بذلك ضروري  

م حد ث وممكن فقير مربوب  والممكنات ال بد  لها من واجب، وكل   ،ممكن
 ،مصنوع، والمفتقرات ال بد  لها من غني، والمربوبات ال بد  لها من رب  

 ويثبت ابن تيمية عقال  أن  ما جاء به ،(8)والمخلوقات ال بد  له من خالق"
 ارضه، فيقول:ن  العقل يعوال يجوز نفيه أل، ياء ال يجوز تقديم العقل عليهاألنب

 عارضها قط  لم ي  -صلى اهلل عليه وسلم-سول ابتة عن الر  صوص الث  إن  الن  "
ن ما ال   ،عليها افضال  عن أن يكون مقدم   ،صريح معقول  ا ش به  هذي يعارضوا 

سار فمتى وقع االستف ،وألفاظ مجملة ،متشابهة مبناها على معان   ،وخياالت
... وأن ة ...ال براهين عقلي   سفسطائيةوالبيان ظهر أن  ما عارضها ش به 

 ؛ال ينضبط ة قولبوي  صوص الن  يقال القول بتقديم اإلنسان لمعقوله على الن  
ات، الخائضين المتنازعين فيما يسمونه عقلي  ،وذلك ألن  أهل الكالم والفلسفة 

لوم أو بنظره ما يد عي اآلخر أن  المع ،منهم يقول إن ه يعلم بضرورة العقل كل  
 .(9)بضرورة العقل أو بنظره نقيضه"

، معتزلةة كالة لدى بعض الفرق اإلسالمي  زعة العقلي  ظهرت الن           
 لقل إذا تعارضا، وقد جئت بأقوال  من كتبهم تدل  على الن   موا العقلذين قد  ال  

ة ج  : حالالت أربعةأن  الد   اعلم" :لك، منها: قول القاضي عبد الجبارعلى ذ
 ،(11)قل"بحجة الع ة، واإلجماع، ومعرفة اهلل ال تنال إال  ، والسن  العقل، والكتاب

ي ذال تنال إال بالعقل واإلقناع، لكن هل العقل ال   نعم إن  معرفة اهلل تعالى
 :اتي  قادر على استيعاب الغيب ،قدمه القاضي عبد الجبار على الكتاب والسنة

ات؟ وهل هذا العقل منضبط والمالئكة وغيرها من الغيبي   ،اروالن   ،كالجنة
 ؛فين بالن  ستكو حتم ا  هاهنا اإلجابةفدة لدى كل البشر؟ بضوابط ثابتة ومحد  

دة، وال هو منضبط بضوابط ثابتة ومحد   ،اتفال العقل قادر على إدراك الغيبي  
صل ى اهلل – ة نبيهم على كتاب اهلل تعالى وسن  قد  ال يستحق أن ي   العقللذا ف

عن  هخالق الكون والعقل المنز   ،هما وحي من عند اهلل تعالىألن   -عليه وسل م
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إذا  نقلالعقل على ال   ويقول صاحب المغني في بيان تقديمالخطأ، 
إذا  معيء، فالواجب في الس  "إن  دليل العقل إذا منع من الش   تعارضا:

مع هو ة الس  اصب ألدل  ألن  الن   ؛لهبما يقتضي ذلك أن نتأو   ،ورد ظاهره
، وفي رد هم لخبر (11)ة العقل، فال يجوز فيهما التناقض"ذي نصب أدل  ال  

اد وأخبار اآلح" القاضي عبد الجبار:العقل، يقول اآلحاد إذا لم يقبله 
ة بإسنادها، وكانت متونها غير مستحيلة في العقل، كانت موج متى صح  

ن لم يكن موافق   وهذا  .(12)بي لم يقله"، ويحكم أن  الن  رد  ي   اللعمل بها، وا 
د من حأة والجماعة، فلم يرد عن السن   أهلحد من أقول باطل لم يقل به 

هب اإلجماع حديث اآلحاد إذا خالف العقل، بل ذ قال برد   أنلف الس  
ابة حإجماع الص  " ، قال الجويني في البرهان:على قبول حديث اآلحاد

ة زعة العقلي  وقد أث رت الن   .(13)على العمل بخبر اآلحاد منقول بالتواتر"
لدى المعتزلة على تفسيراتهم، ففسروا بعض اآليات بما يوافق معتقداتهم، 

فات، حيث فس روها بما يوافق رأيهم في تعطيل الص  ة آيات خاص  
ب ه ا ن  ﴿ :فات، ومن هذه اآليات تأويلهم لقوله تعالىالص   ر ة  إ ل ى ر   ﴾ اظ 

رؤية اهلل يوم القيامة، وحملوا اآلية على أن   باستحالة ،(23: القيامة)
في  مخشرييقول الز   معنى ناظرة أي: منتظرة نعم اهلل تعالى عليها،

فوجب  ،م إليه لو كان منظورا  إليه محال"فاختصاصه بنظره تفسيره:
ن معه أن يكو  ذي يصح  ، وال  االختصاصمعه  على معنى يصح  حمله 

ع ق  و ، تريد معنى الت  اس: أنا إلى فالن ناظر ما يصنع بيمن قول الن  
إ ل ى ﴿ :في تفسيره لقوله تعالى ما ذهب إليه الزمخشري   .(14)والرجاء"
ب ه ا  ر ة  ر  و مراد اهلل حيح، وليس هالبعد عن المعنى الص   بعيد كل   ،﴾ ن اظ 

د من المفسرين حأفي هذه اآلية، وال تحتمله اللغة وفيه تكل ف، ولم يقل به 
 "تهذيب اللغة"صاحب  ة والجماعة، وقد كفانا األزهري  من أهل السن  

معنى  ل، وبيان بطالن كالمه، فقال: "ومن قاعلى الزمخشري   مؤونة الرد  
ر ة  ﴿ ب ه ا ن اظ  ال تقول  العرب ألن   ؛فقد أخطأ ،رةبمعنى منتظ   ،﴾ إ ل ى ر 

نتظرته، ا أي اما تقول نظرت فالن  يء بمعنى انتظرته، إن  نظرت إلى الش  
 .(15)فإذا قلت نظرت إليه لم يكن إال بالعين"

 ة  الحديثة:زعة العقلي  المبحث الثاني: نشأة الن  
مر  العالم اإلسالمي في بداية القرن العشرين بحالة من الضعف، 

الدول االستعمارية تتقاسمه عسكريا  وفكريا  فيما  وصايةوأمسى تحت 
بينها، وأصبح الناس منبهرين بالحضارة الغربية، هذا األمر دعا ثل ة  من 
أبناء األمة اإلسالمية الحريصين على دينهم وأمتهم أن يحاولوا اللحاق 
ظهار أن  اإلسالم دين ال ينافي  بركب الحضارة الغربية ومجاراتها، وا 
العلم، وال يتعارض مع العقل، ومن هؤالء جمال الدين األفغاني، ومحمد 
عبده، ومحمد رشيد رضا، وغيرهم من اللذين انبروا للدفاع عن هذا 
الدين، ويظهر ذلك من خالل كتاباتهم، يقول محمد عبده:" رفع القرآن 

أن العقل، ووضعه في مكانة بحيث ينتمي إليه أمر السعادة من ش
، ويقول أيضا:" واإليمان (16)والنافع" والتمييز بين الحق والباطل، والضار  

 ،(17)باهلل ووحدانيته ال يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر اإلنساني" 
يصف فهد الرومي أصحاب النزعة العقلية في العصر الحديث وهدفهم 
فيقول:" حاول فئة منهم التوفيق بين الدين والعلم، وبيان أن  هذا الدين ال 
يحارب العلم وال ينافي العقل، وأن ه دين العقل والحرية والفكر، وذهبت تبي ن 

اب ال يقر  أرب للناس ذلك المنهج وتقيم الدين اإلسالمي على العقل الذي
 .(81)الثقافة الغربية غيره حكما "
دكتور ال ذين غالوا في تقديس العقلال   ة الحديثةومن رموز العقالني  

امد أبو ، والدكتور نصر ح"جديدراث والت  الت  "فاته كتاب ، ومن مؤل  حنفي حسن
ومن  ،، والدكتور محمد شحرور"الدينينقد الخطاب "فاته كتاب ومن مؤل   ،زيد
 ،ري  ، والدكتور محمد عابد الجاب"لكتاب والقرآن قراءة معاصرة"افاته كتاب مؤل  

 ."تنبيه العقل العربي"ومن مؤلفاته كتاب 
ة التي حاولت إظهار اإلسالم بأن ه دين ال يتعارض زعة العقلي  هذه الن  و 

 صوصعن هذا الهدف، لتجعل العقل هو الحكم للن   انحرفتمع العقل، 
 ،ةالعقالني  على تسميته ب صطلحا  ة، ورفض ما ال يقبله العقل، وهذا ما يني  الد  
من و ين. ين التي تنافي الدلبعض من أقوال هؤالء العقالني  الد راسة عرض توس

 استقرار "ي  يننقد الخطاب الد  "رفض نصر حامد أبو زيد في كتابه  ،هذه اآلراء
وربطها  ،هار وتطو   ،رها، وفتحه الباب لتغي  ة بشكل نهائي  رعي  األحكام الش  
ة ري  ثم ة عناصر جوه "ليس ، فيقول:والعامل االجتماعي   ،اريخي  بالعامل الت  
ذي وهرها ال  ج اريخي واالجتماعي  الت   بالمعنى قراءة ، بل لكل  ص  ثابتة في الن  

 ،ةعي  ر حكام الش  الن صوص، واأل بأن  فإذا كان أبو زيد يقصد  ،(91)كشفه النص"ي
؛ لتتناسب يخار ر الت  بتطو   رال بد  من أن تتطو  لذلك و  ؛،العصور ال تصلح لكل  

ل منز  ال ين اإلسالمي  هذا طعن في جوهر الد   المتالحقة، فإن  مع المجتمعات 
ريعة يراد بها بيان عجز الش   ، فبكالمه هذا يثير شبهة  من عند اهلل تعالى

شبهة على هذه ال ة المستجدة، والرد  ة عن معالجة القضايا االجتماعي  اإلسالمي  
ر واألحكام قسمان: قسم ثابت ال يتغي   ،ةرعي  صوص الش  الن   يكون ببيان أن  

بار واألخ ،والحدود ،والعقيدة ،والعبادات ،كاألخالق :مهما تعاقبت العصور
هذا القسم  ، و ة كالميراثفصيلي  وبعض األحكام الت   الكريم، الواردة في القرآن

ا أم   زمان ومكان، فهو صالح لكل   ،وليس مجاال لالجتهاد ،رثابت ال يتغي  
ات ه كلي  لكن   ،افهو ثابت أيض   ،ةرعي  األحكام الش  ، و اني من النصوصالقسم الث  

لتناسب  ؛قهاة تطبية في كيفي  للناس الحري   الم شر ع  ترك  ،وقواعد راسخة ،ةعام  
فهو  ،األمم والمجتمعات المتالحقة، ومثال هذا القسم نظام الحكم في اإلسالم

 لم شر ع  اترك فقد  شورى،ة كالرعي  نظام ثابت يقوم على عدد من األسس الش  
 بما يتناسب ومجتمعاتهم، وهذا فيه رحمة ،ة تطبيق هذه األسساس حري  للن  
ريعة ش  في ال لها وجاهتهاائد في المجتمعات مراعاة العرف الس   ن  أل ؛اسللن  

صالح الن  ة، اإلسالمي   سعادهاس و وا  من مقاصد  انأساسي   انمقصد ،ما 
 ؛كامصوص واألحاني من الن  لذا راعى ترك آلية تطبيق القسم الث   ،اإلسالم

جع إلى ير ط األمر على أبي زيد اختالف لذامجتمع،  ليتوافق مع مصالح كل  
 ها الش رعي ة،مأحكاخلل في فهم و  ،د يني ةلاصوص طبيعة الن  ل هفي فهمقصور  

لل بحال  من األحوال إلى  شريعتنا الغراء.وال ي رد  هذا الخ 
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وص أن  النص ، حيث رأىالدكتور شحرور ما نادى به اومنها أيض  
تخرج  -صل ى اهلل عليه وسل م–بمجرد وصولها إلى سيدنا  محمد  الدينية

إذ ، ري  ة، تخضع للعقل البشبشري   التصبح نصوص   ،ةعن كونها رباني  
ل ى أن ه يتحو  ، بمعناا إنساني  في حقيقته يصبح علم   "العلم اإللهي   يقول:

بإثارة هذه  ، حيث يهدف شحرور(21)"أويلبالفهم والت   إلى علم إنساني  
 لى نص  عن طريق تحويله إ ؛القرآني   ة عن النص  بهة إلى نزع القدسي  الش  

ر أدبي، وهذا فيه مساواة بين كالم البش نص   قد كأي  يخضع للن   ،بشري  
، (11ورى:)الش   ﴾ليس كمثله شيء﴿م رب البشر، واهلل تعالى يقول وكال

ذا يجعله ه ن  إف ،قد األدبي  إلى قواعد الن   ص القرآني  فبمجرد إخضاع الن  
 ،حسب فهم البشر فسيرحريف، ويقبل الت  غيير والت  يقبل الت   ،راثككتب الت  

ص ة للن  ي  مبدأ المرجع هلل تعالى فيه، وهذا بمجمله يهدموليس حسب مراد ا
 تي ي ست ن د  إليهاال   المرجعية اليكون ين،البشري  م العقل والفهم ، ويقد  القرآني  
 ة.رعي  صوص الش  من الن   بدال  

 :ة الحديثة: مفهوم العقالني  الثالمبحث الث  
يقوم على أن  العقل هو األساس  ،ة مصطلح حديثالعقالني   

 ابط في الحكم عليها.في قبول األشياء أو رفضها، وهو الض  
فسير ي الت  ة هلعقالني  ا" ة:محمد قطب في تعريفه للعقالني   يقول 
، (21)فيه"إلثباته أو ن ؛وتمريره من العقل ،شيء في الوجود لكل   العقالني  

، القديمة ةذي قامت عليه العقالني  ة الحديثة على المبدأ ال  تقوم العقالني  و 
العقل ال الوحي هو المرجع الوحيد في تفسير هذا الوجود،  ن  أب والمتمثل

لو العقل ال يقبلها حتى و  ن  ؛ ألات أو المعجزاتمان بالغيبي  وأن ه ال إي
و ة، فمصدر المعرفة عند العقالنيين المعاصرين هتت بالقرآن أو السن  ثب  

 العقل فقط.
 ،تفكيره ي فالعقل مستقال   عد  ، و الديني   إن  تقديم العقل على النص  

لى ي  ينصوص الد  ي إلى هدم الن  أي  ضوابط تضبطه، يؤد   عن ابعيد   ة، وا 
لينا عدم ويجب ع ،قدمر والت  طو  أمام الت   اظر إلى الماضي بوصفه عائق  الن  

بحث، في ال االنطالقمك ن العقل من ان ين أن  ذلك ي  ظربط أفكارنا به، 
من رو اد المذهب  د  ي عذي ال   ،(22)الدكتور حسن حنفي عب ر عن ذلكوقد 

، ين خلف الظهوراعي إلى وضع الد  في العصر الحديث، والد   العقلي  
 ،ماضيسلطة ال :أنواعها لطة بكل  ر من الس  حر  جديد الت  ة الت  مهم  " فقال:

 :وأقول في الرد  على حنفي ،(32)وسلطة الموروث، فال سلطان إال للعقل"
 ؛ينيةالد   صوصله من الرجوع إلى الن  ر ال بد  مهما تطو   إن  العقل البشري  

كها ا من األمور ال يمكن للعقل أن يدر لتكتمل المعرفة لديه، ذلك أن  كثير  
 ، فإذا كان حنفي يقصد بالموروث القرآنةيني  صوص الد   بواسطة الن  إال  

 :ولاهلل تعالى يق ألن   ؛أيم ا خطأ أخطأفقد  ،حيحةة الص  والسن   ،الكريم
م ا ك ان  ﴿ ى الل ه  و ر س ول ه  أ م ر ا أ ن  ي ك ون  ل  و  ن ة  إ ذ ا ق ض  م  م ن  و ال  م ؤ  ه م  ل م ؤ 

م   ر ه  ي ر ة  م ن  أ م   ،القرآني   ، فدور العقل أمام النص  (36 :األحزاب) ﴾ال خ 
ي ا إذا كان يقصد حنفهو القبول والفهم فقط، أم   ،حيحوالحديث الص  

وكتب  ،من تفاسير ،راث اإلسالمي  تب الت  ها كأن   ،بسلطة الماضي والموروث
، ريخ اإلسالمي  اة التي كتبت عبر الت  يني  وغيرها من الكتب الد   ،هشروح حديثي  

 وتنقيتها مما شابها من ،موقف العقل أمامها هو تمحيص هذه الكتب فإن  
سرائيلي   ،أساطير ال افة إلى إعممحيص، باإلضنقية والت  قبولها بعد الت   ثم   ،اتوا 

، وتجديد الفهم هنا ال يعني رفض ما جاء العقل في تجديد فهم هذه الكتب
 .صوصجديدة تحتملها الن   بل المجيء بمعان   ؛فيها

الرد  و  وعلومه الكريم القرآنين من : موقف العقالني  ابعالمبحث الر  
 :عليهم

يث رفضوا ما ح ،ةيني  ا إزاء الكثير من األمور الد  سلبي   اوقف العقالنيون موقف  
 تستوعبه عقولهم منها، ويظهر ذلك من خالل ما يلي:  ال

 :ين من تفسير القرآن الكريم: موقف العقالني  لالمطلب األو  
– ه محمدل على نبي"علم يعرف به فهم كتاب اهلل المنز   :فسيرالت   

 .(24)واستخراج أحكامه" ،وبيان معانيه -صل ى اهلل عليه وسل م
ما جاء افض لمن تفسير القرآن الكريم موقف الر  وقف العقالنيون  

وا على تفسيرها فيه من المأثور  مود شلتوت:ا، يقول محا عقلي  تفسير  ، وأصر 
، (52)بول"اها العلم بالق إذا تلق   نذكر رواية مأثورة بالقبول إال  ومن ثم رأينا أال  "

فوها عن حر  و  ،رونلما ذهب إليه المفس   اا مخالف  روا آيات القرآن  تفسير  ففس  
 قيمة.لتتوافق مع عقولهم الس   ؛حيحةمعانيها الص  

حد أنواع أهو  ،د على االستنباط العقلي  أي المعتم  فسير بالر  الت   إن  
ون أن يجعلوا ، بل يريد العقالني  ه ليس هو ما يقصده العقالني ونفسير، لكن  الت  

 لنص  إخضاع افضال  عن ، دون ضوابط القرآني   ا للنص  م  و  ومق العقل حاكم ا
فهم ي   رآني  الق ، فالنص  متهافت ، وهذا أمر مذمومقد العربي  لقواعد الن   القرآني  
؛لكن ال يجوز جعل ال ،بالعقل معاني  ن  أل عقل مقياس قبول أو رد  لهذا النص 
 لف  الس   قد ذم  ها، و كل   ال يدركها العقل البشري   ،دةكثيرة ومتجد   القرآني   النص  
فق األهواء القرآني   فهم النص   الح  الص    :قال –هلل رحمه ا – عبي  ، فعن الش  و 
ا"لم   ن ن لك معلى قضاء الكوفة، قال: انظر ماذا يتبي   ا بعث عمر شريح 

ن لك ، وما لم يتبي  ة رسولهبع به سن  ن في كتاب اهلل فات  كتاب اهلل، وما لم يتبي  
 .(26)رأيك" ة فاجتهدفي السن  

مأثور تي لم يلتزموا بها بالتفسيراتهم لآليات ال   ومن األمثلة على    
ال  ﴿ :، تفسيرهم لقوله تعالىالوارد ل ي ه م  و ال  الض   ﴾ين  غ ي ر  ال م غ ض وب  ع 

حيث لم يلتزموا بما ورد في المأثور في بيان معنى المغضوب (، 7:الفاتحة)
ليهود ل  صارى، وذلك إرضاء  ين بأن هم الن  عليهم بأن هم اليهود، والضال  

ل ين في سورة  اوالض   ،صارى، يقول المراغي في تفسيره للمغضوب عليهموالن  
ه الل ه ذي شرعال   ين الحق  ذين بلغهم الد  والمغضوب عليهم هم ال  " :الفاتحة
 اتقليد   ؛األدلة ظر فيونبذوه وراءهم ظهري ا، وانصرفوا عن الن   ،فرفضوه ،لعباده

بئس كال والوبال في جهنم و لما ورثوه عن اآلباء واألجداد، وهؤالء عاقبتهم الن  
، أو لم يعرفوه على الوجه القرار، والضال ون هم الذين لم يعرفوا الحق  

يستبن  م على وجه لم، أو بلغتهسالة، وهؤالء هم الذين لم تبلغهم ر حيحالص  



   وعلومه وموقفه من القرآن الكريم العقالني  المذهب 

088 

، معها إلى مطلوبعماية ال يهتدون  ، فهم تائهون فيلهم فيه الحق  
إن لم  ،خطأواب بالبهات التي تلبس الحق بالباطل، والص  تعترضهم الش  

ضل وا في شؤون الحياة األخرى، فمن ح رم هدى  ،نيايضل وا في شؤون الد  
، اوحل ت به الرزاي ،ةظهر أثر االضطراب في أحواله المعيشي   ،ينالد  
بون في ، وال يعذ  ريعةسل ال يكل فون بشذين جاءوا على فترة من الر  وال  

 .(27)"اآلخرة
 -حمه اهللر  –القرطبي  نهأم ا المأثور الوارد في هذه اآلية فيبي   
لين اوالض   ،ن  المغضوب عليهم اليهودإقال الجمهور " :في تفسيره

في  -صلى اهلل عليه وسلم –بي عن الن   ار  صارى، وجاء ذلك مفس  الن  
 :لهذا التفسير قوله تعالىحديث عدي بن حاتم وقصة إسالمه، وشهد 

ب اء وا ب غ ض ب  م ن  الل ه  ذ ل ك  ب أ  ﴿ ك ن ة  و  ل ي ه م  الذ ل ة  و ال م س  ر ب ت  ع  ن ه م  ك ان وا و ض 
ق  ذ ل ك  ب م ا ع ص   ي ق ت ل ون  الن ب ي ين  ب غ ي ر  ال ح  ون  ب آ ي ات  الل ه  و  ف ر  ك ان وا ي ك  و ا و 

ين  ق ال وا إ ن  الل ه  وقوله تعالى: ﴿ (١٦لبقرة: ا) ﴾ي ع ت د ون    ه و  ل ق د  ك ف ر  ال ذ 
ب ي و   ب د وا الل ه  ر  يح  ي ا ب ن ي إ س ر ائ يل  اع  ق ال  ال م س  ي م  و  يح  اب ن  م ر  ب ك م  إ ن ه  ال م س  ر 

ن ة   ل ي ه  ال ج  م  الل ه  ع  ر  م أ و اه  م ن  ي ش ر ك  ب الل ه  ف ق د  ح  م  و  ا ل لظ ال م ين  م ن   الن ار  و 
﴾ ار   .(28) (72: المائدة) أ ن ص 

ين عند حد  رفض المأثور وعدم لم يتوقف موقف العقالني   
قولهم وافق مع عللت   ؛بعض اآليات عن مرادها فوافسير به، بل حر  الت  
ر ق ة  ف اق ط ع وا و الس او الس ار ق  ﴿: يمة، ومثاله تفسيرهم لقوله تعالىقالس  

ك يم   ز اء  ب م ا ك س ب ا ن ك اال  م ن  الل ه  و الل ه  ع ز يز  ح  ي ه م ا ج  ، (٨٣: المائدة) ﴾أ ي د 
لوا معنى قطع يد الس  حيث رفضوا أن ت   ارق إذا سرق مرة  أو مرتين، وأو 

آلية، فقال اليس المراد من هو بطبيعة الحال و  ،ال تقبله اللغة ال  اآلية تأوي
رقة يعطي اارق والس  أن  لفظ الس   اعلم"   :"الهداية والعرفان"في  منهوري  الد  

د، أي أن  الس  معنى الت   رقة صفة من صفاتهم المالزمة لهم، ويظهر عو 
 .(29)"ال يعاقب بقطع يده ،من هذا المعنى أن  من يسرق مرة أو مرتين

رقة، منه وقف حد  الس ذي هدفوال   ،فسير الغريب لآليةالت  هذا  
رون مفس  رين، بل ذهب المن المفس   أحد ر، لم يقل بهطو  ة والت  دني  بحجة الم  

عن  ظروبغض الن   ،ارق مهما قل  المال المسروقإلى وجوب قطع يد الس  
ول  واب من القول، قوالص  " : -رحمه اهلل– بري  ل مرة، يقول الط  كونها أو  
اق، وهم س ر اق ربع دينار من السر  "اآلية معني  بها خاصٌّ  من قال:

طع البيضة تق أن  سارق البخاري  صحيح وورد في  ،(31)"فصاعد ا أو قيمته
ليه صلى اهلل ع-بي عن الن   -رضي اهلل عنه- عن أبي هريرةف يده،
رق الحبل قطع يده، ويسارق، يسرق البيضة فت  لعن اهلل الس  قال: " -وسلم

 .(31)فتقطع يده"
 :ين من المعجزاتاني: موقف العقالني  المطلب الث   

ذي يفوق طاقة البشر، ويخرق قوانين ال  األمر المعجزة: "
 ."(32)الطبيعة

اء أو ابط في قبول األشيبما أن   العقالنيين جعلوا العقل هو الض  
 ،لهاألن  العقل ال يقب ؛ب عن هذا رفضهم للمعجزات، فقد ترت  رفضها

لوا اآليات الواردة فيها، يقول محمد فريةلمي  تخالف القوانين الع   وألن ها د ، وأو 
وع ، والن  ه"وأم ا اآلن حيث بلغ العقل أشد   :"ة واإلسالمدني  الم  " وجدي في كتابه

 العتقادلرشده، فال تجري فيه معجزة..... إن نا في زمان ال يجري فيه  اإلنساني  
العزيز جاويش أن  المعجزات  عبد رى، وي(33)"ليل العلمي  والد   ور العقلي  الن   إال  

زات "لو كانت المعج ة، فيقول:ثبات النبو  ا  و  ،ليست كافية وحدها لإلقناع
لبها وا في طب بها األولون، بعد إذ ألح  كافية مقنعة لما كذ   ،الخارقة للعادة

ل أبو زيد الد  (34)جيبوا إليها"وأ   دنا ي  ار لسمعجزة عدم إحراق الن   منهوري  ، وقد أو 
اه اهلل من ن" قول:بما ينفي عنها صفة اإلعجاز، في  -عليه السالم–إبراهيم  ج 

ل ن ا ق  ﴿ :، وهذا تأويل بعيد لقوله تعالى(53)الوقوع فيها بالهجرة وخيب تدبيرهم"
د   يم ﴾ي ا ن ار  ك ون ي ب ر  ل ى إ ب ر اه  ا ع  م  س ال   ،، فال اللغة تحتمله(69 :األنبياء) ا و 

 ؟ل الغريبأويبهذا الت  منهوري وال أحد من المفسرين قال به، فمن أين أتى الد  
أثرها  قليل منون في إنكار المعجزات، أو الت  إن  ما ذهب إليه العقالني  

، مخالف لصريح القرآن الكريم، ولصحيح الحديث ن بو ة األنبياءفي إثبات 
 اوأن ها جاءت تأييد  ود المعجزات، وجالكريم حيث أثبت القرآن  ؛ريفالش  

ن لم ترد كلمة معجزة في ال ،ة في ذلك كثيرةلألنبياء، واآليات القرآني    قرآنوا 
ومن ذلك قوله تعالى في  ،لفظ آية دل  على معنى المعجزة ، إال أن  الكريم

ل ق د  آ ت ي ن ا م وس ى ت س ع  آ ي ات  ب ي ن ات  ف  ﴿ :دنا موسىبيان معجزات سي   أ ل  ب ن ي و  اس 
ن  إ ن ي أل  ظ ن ك  ي ا م وس ى م س ح ور ا اء ه م  ف ق ال  ل ه  ف ر ع و  اإلسراء: ) ﴾إ س ر ائ يل  إ ذ  ج 

س وال  ور ﴿    عليه السالم:دنا عيسى ، وقوله تعالى في بيان معجزات سي  (٦١٦
ب ك م  أ ن ي  ئ ت ك م  ب آ ي ة  م ن  ر  ل ق  ل ك م  م ن  الط ين  ك ه ي ئ ة  أ  إ ل ى ب ن ي إ س ر ائ يل  أ ن ي ق د  ج  خ 

ت ى الط ي ر  ف أ ن ف خ  ف يه  ف ي ك ون  ط ي ر ا ب إ ذ ن  الل ه  و أ ب ر ئ  األ  ك م ه  و األ  ب ر ص  و   ي ي ال م و  أ ح 
ون  ف ي ب ي وت ك م  إ ن  ف ي ر  م ا ت د خ  ل ك  آل  ي ة  ل ك م  إ ن  ذ   ب إ ذ ن  الل ه  و أ ن ب ئ ك م  ب م ا ت أ ك ل ون  و 

ن ين   م  في إثبات أن  القرآن معجزة  تعالى ، وقوله (٩٤آل عمران: ) ﴾ك ن ت م  م ؤ 
ل ي ك  ال  ﴿:  -صل ى اهلل عليه وسل م –محمد  ل ن ا ع  ف ه م  أ ن ا أ ن ز  ل م  ي ك  ك ت اب  ي ت ل ى أ و 

م ة   ل ي ه م  إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ر ح  ك ر ى ل   ع  ذ  م ن ون  و  م  ي ؤ  ب ي ن  18)ق و  ك م  ( ق ل  ك ف ى ب الل ه  ب ي ن ي و 
وا ب ال ك ف ر  ل  و  ين  آ م ن وا ب ال ب اط  ا ف ي الس م او ات  و األ  ر ض  و ال ذ  ل م  م  ل ه  أ ول ئ ك  ش ه يد ا ي ع 

ون   ر  اس   .(١٥ -١٦ :العنكبوت) ﴾ه م  ال خ 
آتينا موسى بن عمران تسع آيات ولقد " :-رحمه هللا -يقول الطبري 

شاهدة على صدقه وحقيقة  ،أن ها حجج لموسى ،ن لمن رآهابيِّنات تبي  

ته"  ،ازي :"ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف، ويقول الر  (68)نبو 

... اآليات هي المعجزات ، وأيدناه بمعجزات قاهرة وبينات باهرة

الم ، فيقول عليه السما يثبت وجود المعجزةة بوي  ة الن  السن   في، و(98)نات"والبي  

قد أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البشر،  من األنبياء إل   :"ما من نبي  

يوم  ا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابع  ي  ا أوحى هللا إلذي أوتيته وحي  وقل ما كان ال  

 .(80)"القيامة
 :ي  القرآنين من القصص ثالثا: موقف العقالني  

من أنواع الخرافات  انوع   ون القصص القرآني  العقالني   عد       
مة لتشويه كمقد ،ذين حاولوا تشويه القصص القرآني  واألساطير، ومن هؤالء ال  

ي ف في كتابه الفن القصصي  محمد أحمد خلف  ، ومن ذلك ما قالهاإلسالم
هذه  في ،نغير ملزم باإليمان برأي معي   "يصبح العقل اإلسالمي   :القرآن

على أن ها  ، وذلك ألن ها لم تبل غص القرآني  ة الواردة في القصاريخي  األخبار الت  
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ن ما ب ل غت على أن ها المواعظ والحكم ال  دين ي ت   ضرب تي ت  بع، وا 
العقل أن يهمل هذه األخبار، أو يخالف  اس، ومن هنا يصبح من حق  للن  

 إذا كان القرآن ال ينفي أن" :هنفس ، ويقول في الكتاب(39)فيها أو ينكرها"
ن ما ينفي أن تكون هذه األساطير هي الد   ،األساطير فيهتكون هذه  يل لوا 

 جعلى أن ه من عند محمد، وليس من عند اهلل، إذا كان هذا فإن ا ال نتحر  
حمد خلف أيرى محمد من هنا، ، (41)من القول بأن  في القرآن أساطير"

من  ، بل هو عمل أدبي  اريخي  دق الت  ال يلتزم الص   القصص القرآني   أن  
ات الواردة خصي  الش   وأن   -وسلمصلى اهلل عليه –نتاج مخيلة النبي محمد 

رآن لقا ة، وقد نسي أو تناسى خلف أن  ليست حقيقي   في القصص القرآني  
فر، ا جاء فيه فقد كمم   ا، ومن ينكر حرف  الكريم هو من عند اهلل تعالى

، صصق كتاب اهلل تعالى ليس كتاب ونسي أو تناسى خلف مرة أخرى أن  
لقصص اس، فا، فهو يورد من القصص ما فيه عبرة للن  أو كتاب تاريخ

 رى أن  لذا ن؛ بل للعبر المستقاة منها ،الواردة في القرآن لم ترد لذاتها
ه ن  يسكت عن بعض المشاهد فيها، أل القرآن عند سرده للقصص القرآني  

دنا سي   ة عند حديث القرآن عن قصفمثال   ،ال عبرة في إيراد هذه المشاهد
رة إلى مباش انتقل ،اوخروجه من القرية مغاضب    -عليه السالم– يونس

وسكت عن األحداث الواقعة بين  -عليه السالم-التقام الحوت ليونس 
ذلك ه ال عبرة مستقاة منها، وكفينة، ألن  وركوبه الس   ،خروجه من القرية

حلة القرآن سكت عن مر  أن  نرى  –عليه السالم –دنا موسى في قصة سي  
قل من ، وانت، على الرغم من طول هذه المرحلةتربيته في بيت فرعون

يكون واختيار اهلل له ل ،امرحلة خروجه من مصر شاب   إلىمرحلة طفولته 
، يه أساطيرف القرآن يثبت أن   ا عن كالم خلف في أن  ا لبني إسرائيل، أم  نبي  

م ا م ن  إ ل ه  ه ذ ا ل ه و  ال ق ص ص  ال ح ق  و  إ ن  ﴿فهذا ال يستقيم مع قوله تعالى 
ك يم   ، ونفاه اهلل تعالى (62: عمران آل ) ﴾إ ال  الل ه  و ا  ن  الل ه  ل ه و  ال ع ز يز  ال ح 

ي ب  ف يه  م ن  ر ب  ال ع ال م ين  ﴿ ه:بقول ، (2: جدةالس  ) ﴾ت ن ز يل  ال ك ت اب  ال  ر 
 ،جاء على لسان الكفار والمشركين ،قرآنوورود كلمة األساطير في ال

ون به مه  في القرآن أساطير، فالقرآن نقل ما كانوا يت   أن   اعو د  اذين ال  
بت من تأليفه ألساطير وخرافات، ولم يث -المالس  الص الة و عليه –الرسول 
ت من اآليا أه اجتز ألن   ؛فيه أساطير، وكالم خلف كالم خاطئ القرآن أن  

آليات ا لذكر أن   ،ةة علمي  منهجي   ااس، ولو كان ذسياقها، ودل س على الن  
 جاءت على لسان المشركين. ،عن األساطير ال تي تحد ثت

ام فقد ق ،حمد  خلف للقصص القرآني  أوبسبب إنكار محمد   
هه مجاء في فتوى األزهر بحق  وقد ريف بتكفيره، األزهر الش    :ا نص 

مد في القرآن، لمقدمه مح القصصي   الواردة في رسالة الفن  صوص "الن  
دين  رة ويخرج بها صاحبها منهذه النصوص مكف   حمد خلف، نفتي بأن  أ

 .(41)اإلسالم"
نوع  أن هب القصص القرآني  ال تي تصف العقالنيين  دعاوىإن   

ص ص  من أن  هذا الق   الكريم، لما نص  عليه القرآن ةمن األساطير، مخالف
وليس خرافات أو أساطير، فهم أغفلوا  ،هو حق  من عند اهلل تعالى

ف اق ص ص  ﴿: والتدب ر، قال تعالى ص هو التفك رص  وا أن  هدف هذا الق  وتناس
ون  ال ق ص ص  ل ع ل ه م   "أي هذا  يقول ابن كثير: ،(٦٧١ :األعراف ) ﴾ي ت ف ك ر 

، (42)"م ع دل عنه وال محيدذي ال ال   هو الحق   ،الذي قصصناه عليك يا محمد
الص الة  عليه–دف إنزال القصص على سيدنا محمد ازي في بيان هويقول الر  
مره... ون على ثقة من أليك ؛ص الحق  ص  ه هو الق  أنزله على نبي  " : -السالم

 .(43)"اوعماد   يكون فصال  

 :لحكم على المذهب العقالني  االمبحث الخامس: 
وص صتجاه الن   ،ينآراء ومواقف للعقالني  الخالصة مما سبق ذكره من 

ل، ورفض قالقائم على تقديم العقل على الن   ة، أن  هذا المذهب العقالني  يني  الد  
 ات والمعجزات وغيرها، هو مذهب باطل ال، كالغيبي  ما ال يستوعبه العقل كل  

 الية:باعه وذلك لألسباب الت  ت  ايجوز 
وهذا  ة،صوص القرآني  بعض الن  من معتقدات هذا المذهب إنكار : أوال  
رد ة واعتبارها أساطير، ما و ومن أقوالهم في إنكار اآليات القرآني   كفر بواح،

لواقع "إهدار ا على لسان نصر حامد أبو زيد في كتابه نقد الخطاب الديني:
ورة إلى أسط ل النص  ل كليهما إلى أسطورة، ويتحو  جامد يحو   لحساب نص  

 .(44)"ركيز على بعده الغيبي  والت   ،نساني  عن طريق إهدار بعده اإل
ن ية م"من جحد آ في بحر العلوم: -رحمه اهلل – يقول السمرقندي 

، وجاء في تفسير الهداية إلى بلوغ (45)"للجميع اكتاب اهلل تعالى صار جاحد  
 .(46)"همن جحد آية من كتاب اهلل فقد جحده كل  " هاية :الن  

من ينكر آية من كتاب اهلل :"من جحد آية من  ار  ويقول ابن تيمية مكف  
يقول في لمعة   -رحمه اهلل –أم ا ابن قدامة ، (47)كتاب اهلل تعالى فهو كافر"

و أ ،وال خالف بين المسلمين في أن  من جحد من القرآن سورة  " االعتقاد:
 .(48)"عليه أن ه كافر اا متفق  أو حرف   ،أو كلمة   ،آية  

، منها ر عالم شة بما يخالف مراد صوص القرآني  ا: تأويل بعض الن  ثاني  
عطائها معاني جديدة  :" ني  يجاء في كتاب نقد الخطاب الد  حيث ، ال تحتملهاوا 

 تدعاءاس ،يني  الخطرة في الخطاب الد   يني  ومن مظاهر تثبيت المعنى الد  
تي هرة ال  االختفاء الظ   ؛االستعمالبا، وهي كلمة تجاوزتها اللغة في كلمة الر  

ة للداللة على نمط من المعامالت من المعامالت االقتصادي   ،عليها تدل  
 .(49)كيبته"با في تر ذي يدخل الر  مط ال  االقتصادية يختلف في بنيته عن الن  

ختلف ت ،أخرى ن إلى معان  آفها هو أبو زيد يؤول معنى الربا الوارد في القر 
ر طو  أبو زيد يريد أن يبا المتعارف عليه عند العرب، ففي بنيتها عن الر  

لمفاهيم صوص بنفي ايعاد فهم الن  " ة، فيقول:مجازي   دالالت األلفاظ إلى معان  
حالل المفاهيم األكثر إنسانية ة األصلية عنها،واالجتماعي   ،ةاريخي  الت    إن   ،وا 

 .(51)"ةها اكتسبت دالالت مجازي  األلفاظ القديمة مستعملة لكن  
اديث اآلحاد إذا لم خاصة أح ،ةبوي  الن  ثالثا: رفض بعض األحاديث 

والذي  ،لصاحبه محمد شحرور "نآلكتاب والقر "ا، جاء في كتاب تقبله عقولهم
لم يعتبروا  ،النبي وأصحابه نالحظ أن  ة الحديثة: "ري العقالني  منظ   أهم  من  ي عد  

، ويقول في (51)ة هي وحي"األحاديث النبوي   وقت من األوقات أن   في أي  
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ات لوكي  الس  ق بتي تتعل  ل  ة األحاديث اا بقي  أم  " :هذاتموضع آخر من الكتاب 
ة فقط، وهي غير ملزمة ألحد، ة تاريخي  فلها أهمي   ،ةواالجتماعي  ة العام  

 ،(52)في تطبيق أحكام الكتاب"  ة هي اجتهاد النبي  السن   وهكذا نفهم أن  
ى في حق يغفل قوله تعال أن هأو  ،ة قليلةيني  بضاعة شحرور الد   ويبدو أن  

وما ينطق عن الهوى إن هو إال ﴿ :-م ى اهلل عليه وسل  صل   -بي الن  
م ا آ ت اك م  الر س ول  ف خ ذ وه  ﴿ :، وقوله تعالى(4-3 :النجم) ﴾وحي يوحى  و 

ن ه  ف ان ت ه وا و ات ق وا الل ه  إ   م ا ن ه اك م  ع  يد  ال ع  و  ﴾ن  الل ه  ش د   .(7 :الحشر) ق اب 
 ، بما أن  ةابتة بالقرآن والسن  ات والمعجزات الث  ا: رفض الغيبي  رابع  
دراك العقل هو إ ،ين في قبول األشياء أو رفضهائيس للعقالني  المبدأ الر  

فض ة، فقد عمد هؤالء إلى ر لمي  ة والع  وعدم مخالفتها للقواعد العقلي   ،لها
ال ما و  ،فتكل  من الغير قليل فيه  ، وتأويلها تأويال  فاسد ا،المعجزات

 ،جزاتبالمع االعترافرور مرة أخرى يرفض تحتمله اللغة، فها هو شح
هلل بها تي خص  ا، فهو ينكر معجزة إحياء الموتى ال  حسب هواه لهاويؤو  

عد  إحياء  يأال :سائل يسأل "ولعل   فيقول: -عليه السالم- سيدنا عيسى
يوم القيامة  هألن   ؛بخرق بيعة؟ أقول ليسلقانون الط   المسيح للموتى خرق ا
يح ة إحياء المسفما عملي   ،وهم في عداد األموات ،اسيبعث الناس جميع  

، ويبدو أن ه قد غاب عن (53)ة إحياء الموتى"ة ترينا إمكاني  إال قفزة زمني  
و هو من بدأ خلقها وه ،ذي يحيي الموتى يوم القيامةال   بال شحرور أن  

اهلل به  ص  اختفاإلحياء واإلماتة أمر  ؛وليس ذلك عليه بعزيز ،اهلل تعالى
مر ليس فهو أ ،للموتى -عليه السالم-ا إحياء عيسى بن مريم نفسه، أم  

ص  نبيه خمهما بلغوا من العلم، بل إن  اهلل تعالى  ،بمقدور البشر فعله
بشر قدراته كقدرات ال ،بشر   -عليه السالم-عيسى بهذا األمر، وعيسى

ا،أ لى إنكار المعجزات وتأويلهاإ منهوري  الد  قد ذهب و  إلها.وليس   يض 
ل عدم قدرة الن    –عليه السالم -ار على إحراق سيدنا إبراهيم عندما أو 

يستقيم  وال أدري كيف ابق،كالمه في المبحث الس   ذكروقد سبق بالهجرة، 
ا ب  ق ل ن ا ي ا ن ار  ك ون ي ﴿، فقوله تعالى:منهوري  المعنى عند الد   م  س ال  د ا و  ر 

يم   ل ى إ ب ر اه  ، ال يحتمل معنى الهجرة ال من قريب وال (69األنبياء:  ) ﴾ع 
 من بعيد.

بالمقابل  ويرفضون الت شريع،ون العقل أساس العقالني   يعد  ا: خامس  
ئيسلتكون  ةيني  صوص الد  الن   في هذا كفر، ، و الت شريع لهذا المرتكز  الر 

ك اء  ش ر ع و ﴿جل  وعال:ع هو اهلل تعالى، قال ألن  المشر   ا ل ه م  م ن  أ م  ل ه م  ش ر 
ي  ب ي ن ه م  و ا  ن   ل  ل ق ض  ل و ال  ك ل م ة  ال ف ص  ا ل م  ي أ ذ ن  ب ه  الل ه  و  الظ ال م ين   الد ين  م 

 .(21الشورى:) ﴾ل ه م  ع ذ اب  أ ل يم  
رة، فض مغالطة كبيل أو الر  العقل هو الضابط للقبو  ع د  ا: سادس  

 :ن  العقلإحيث 
 . اح  يراه غيره قبي ،اال ضابط له، فما يراه شخص حسن   -أ      
شيء، لذا ال يصلح أن  العقل قاصر عن إدراك كل   -ب     
 شيء. لكل   ايكون حكم  

 ،اير  بهات تعرض له كثوالش   ،العقل ضعيف عاجز" :قول ابن تيميةي
يخالف  ال أثق فيها بعقل ،وهذه المتائه المحارات التي اضطرب فيها العقالء

 .(54)"رعالش  
كم لذا ال يصلح كح ،العقل غير منز ه عن الوقوع في الخطأ إن   -ج    

   يميقول ابن القة جاءت من عند من هو منز ه عن الخطأ، على نصوص رباني  
ياء ورؤية بعض األش ،الغلط"ال ريب أن  البصر يعرض له  : -رحمه اهلل-

 فإذا حكم عليه ،ل ما ال وجود له في الخارجويتخي   ،بخالف ما هي عليه
 .(55) "ن غلطهالعقل تبي  
ي حم ل العقالنيون العقل فوق طاقته، ويكلفوه ما ال يستطيع، في  -د   

فوه ، وكل  ه"أعطوا العقل أكثر من حق   سبيل نصرة مذهبهم، يقول فهد الرومي:
ة سالمي  لوا حقائق العقائد اإلموه عليه....وأو  يطيق، وساووه بالوحي بل قد  ما ال 

 (.56")ةبما يتماشى مع األحكام العقلي  
وبعض " :نقض أصول العقالنيين ويقول سليمان الخراشي في كتابه

 يها عنف علهذه األمور ليس للعقل سبيل إليها من ذات نفسه، إن ما يتعر  
وما  ،واليوم اآلخر ،كاإليمان بالمالئكة ،اطريق الوحي، وي سل م بها تسليم  

ونار.. وكان هذا  ،ةوجن   ،وجزاء ،وحساب ،ونشور ،يشتمل عليه من بعث
 .(57)"ين الكنسيمات الد  في مسل   اارد  كله و 

 الخاتمة
 هذا المذهب ، نخلص إلى أن  زعة العقليةهذه الدراسة حول الن   بعد

، ن اإلسالمي  يوالد   ،شكيك في القرآن الكريمث به من أراد الت  وقد تشب   ،قاصر
ن الحضارة هم بذلك يجارو ين أن  ظان   ،اه من ينتسبون لإلسالمولألسف فقد تبن  

 .، والت قد م الف كري  ةالغربي  
عن طريق  أو ،الحصول على المعلومات عن طريق العقل فقط إن  
ك من ر  دال يعطي صاحبه سوى المحسوس والم   ،اا ناقص  طريق   د  يع ،الحواس

ق طري فإن   ،إدراكها تي ال يستطيع العقلا المعلومات ال  المعلومات، أم  
 ؛سليم بهاسوى الت   ي فقط، وما على العقل البشري  لق  الحصول عليها هو الت  

 ه عاجز عن إدراكها.ألن  
قل ن  القائم على تقديم العقل على ال بع المذهب العقالني  من يت   فإنلذا  

يخالف  إنهفع، شر  الم   وعد هورفض ما يخالفه،  ،وقبول ما يوافقه ،يسهدوتق
ديق العقل قل، وتصوافق بين العقل والن  القائم على الت   جوهر ديننا اإلسالمي  

 قل.للن  
 ثبت الحواشي واإلحاالت
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