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مكانة العقل -العقل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مكانة العقل -العقل  -  11الندوة :  -مقومات التكلیف  -اإلیمان ھو الخلق 

2006 -01-02  

  تقدیم وترحیب :

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ، وأھالً ومرحباً بكم في حلقة جدیدة من برنامجكم اإلیمان ھو الخلق ،  

أن نكون في رحلة ھذا البرنامج في واحة األستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ اإلعجاز ویسعدنا 

العلمي في القرآن والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین في جامعة دمشق ، أھالً وسھالً بأستاذنا 

  الكریم .

  الدكتور راتب :

  أھال بكم أستاذ عالء ، جزاك هللا خیراً . 

  : األستاذ عالء

كما مر معنا أستاذنا الكریم في الحلقات السابقة بأن التكلیف ومقومات التكلیف لإلنسان المكرم على  

األرض تنقسم إلى عوامل عدة ، مررنا على بعضھا ، وعددناھا ، وھي : الكون ، العقل ، الفطرة ، 

ن في الموقف الثاني الشھوة ، الحریة ، الشرع ، وكذلك الوقت ، وقفنا عند الكون وقفة ملیة ، واآل

لمقومات التكلیف نقف عند العقل ، ویبدو أن ھذا البحث ، أو ھذا المبحث سیستغرق أكثر من حلقة ، 

وھنالك إشكالیة یتجادل بھا الناس : ھل ھو العقل األساس أم الدین األساس ؟ ھل العقل ھو میزان للدین 

  یزان بین العقل والدین ؟أم الدین ھو المیزان للعقل ، أو ھنالك مربع مشترك للم

ثمة كثیر من القضایا الجدلیة التي تطرح في الندوات والمنتدیات والمحافل والكتب والمقاالت ، وما إلى  

ذلك ، نبتدئ سیدي الكریم بمسألة العقل ، إن صح ھل ھناك من تعریف أجمع علیھ الباحثون للعقل ، 

  وھل العقل ھو أصل في الدین ؟

  مقدمة حول العقل :

  الدكتور راتب :

بسم هللا الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصالة والسالم على سیدنا محمد الصادق الوعد  

األمین ، أستاذ عالء جزك هللا خیراً اإلنسان نفس وروح وجسد ، نفسھ ذاتھ ھي المؤمنة وھي الكافرة ، 
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ي ذاتھ ال تموت ، لكنھا تذوق الموت ، ھي الرحیمة ھي القاسیة ، ھي المطالبة ، ھي المعاتبة ، ھ

والروح ھي القوة المحركة ، لكن العقل جھاز بین یدیھا یكشف لھا الحقائق ، وأداة معرفة هللا عز وجل ، 

ومناط التكلیف ، لذلك أستاذ عالء اآلیات القرآنیة التي تتحدث عن العقل والتفكر ، والتذكر والعلم ، 

ن في األصل عقل یدرك ، وقلب یحب ، وجسم یتحرك ، العقل غذاؤه تقترب من ألف آیة ، ألن اإلنسا

العلم ، والقلب غذاؤه ، الحب ، والجسم غذاؤه الطعام والشراب ، وما لم تلب ھذه الحاجات الثالث نقع 

ً نقع في التفوق ، وفرق كبیر بین التطرف والتفوق ، ذلك ألن النتاج  في التطرف ، فإذا غذیناھا معا

م وفلسفة وفن ، فالعلم ما ھو كائن أداتھ العقل ، والفلسفة ما یجب أن یكون ، والفن ما ھو البشري ھو عل

ممتع ، فلذلك العقل متعلق بالعلم ، وفي اإلنسان حاجة علیا ھي معرفة الحقیقة ، وما لم تلب ھذه الحاجة 

ألن الناس منھ من ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى ال یلیق بھ ، لكن ھذا المقوم الخطیر ، خطیر 

  عّد العقل أصالً ، وقاس بھ كل شيء .

  األستاذ عالء :

  أصل مطلق . 

  الدكتور راتب :

وقاس بھ كل شيء ، وھذا ما وقع بھ الغرب ، ومنھم من عّد النقل أصالً ، وألغى دور العقل ، وقع  

نوضح االنسجام والتناغم أیضاً في التطرف ، لكن ھذه الحلقتین إن شاء هللا إن وفقنا هللا عز وجل سوف 

  والتماسك التام بین العقل وبین النقل .

  أستاذ عالء ، أول فكرة خطیرة لھذا الموضوع أن العقل أداة المعرفة ، لكنھا محدودة المھمة . 

  األستاذ عالء :

  محدودة المھمة ، أم محدودة الملكات ؟ 

  العقل محدود المھمات :

  الدكتور راتب :

عندي بقالیة ، أشتري میزانًا بالغ الحساسیة بالغ الدقة ، فیھ شاشات ، فیھ ذواكر ، محدودة كیف ؟ أنا  

  فیھ تقنیة عالیة جداً ، لكن ھذه التقنیة العالیة تصب في النھایة بعتبة بین خمس غرامات وخمسة كیلو .

  األستاذ عالء :

  إذا كانت بقالیة بسیطة . 

  الدكتور راتب :
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التقنیات العالیة والشاشات والذواكر محدودة االستعمال من ، خمس كل ھذه الملكات والقدرات و 

غرامات إلى خمسة كیلو ، فلو خطر في بالي أن أزن سیارتي في ھذا المیزان أكسره ، الخطأ لیس في 

المیزان ، ولیس في الذي صنع المیزان ، الخطأ في سوء استخدامھ ، فأنا حینما أعد العقل أداةً مطلقة 

   شيء أقع في خطأ كبیر ، الخطأ ذكرتھ اآلیة الكریمة :أقیس بھا كل 

 أَْدبََر َواْستَْكبََر * فَقَاَل ﴿إِنَّھُ فَكََّر َوقَدََّر *فَقُتَِل َكْیَف قَدََّر * ثُمَّ قُتَِل َكْیَف قَدََّر* ثُمَّ نََظَر* ثُمَّ َعبََس َوبََسَر * ثُمَّ 

  ا إِالَّ قَْوُل اْلبََشِر * َسأُْصِلیِھ َسقََر * َوَما أَْدَراَك َما َسقَُر﴾إِْن َھذَا إِالَّ ِسْحٌر یُْؤثَُر * إِْن َھذَ 

  [ سورة المدثر ]

فالعقل أداة مھمة أن أبحث في الواقع ، وأن أكتشف بعقلي ما غاب عن الواقع ، أداة استبیان أداة استنباط  

  مساحة .فال یمكن أن أعمل عقلي بالمغیبات ، العقل ممنوع أن یخوض في ھذه ال

  األستاذ عالء :

  ألنھ ھو محدود بالواقع ، وبالمادة إن صح التعبیر . 

  العقل مرتبط بالواقع وبالمصالح :

  الدكتور راتب :

نعم ، المشكلة أن العقل مرتبط بالواقع وبالمصالح ، فإذا كانت منھ قوة مطلقة للمعرفة وقعنا في خطأ  

عقل التبریري ، وبالعقل الصریح ، العقل التبریري ، أنا كبیر ، ھذا الموضوع ینقلنا إلى ما یسمى بال

أفعل ما أشاء ، وأرتكب من األخطاء ما أشاء ثم أبحث عن من یبرر لي أخطائي ویغطیھا بطریقة ، وھذا 

ما یجري في العالم ترتكب أكبر الجرائم بحق الشعوب ، وتغطى بكالم معسول ، ھذا عقل تبریري ساقط 

، وھذا العقل التبریري إذا تابعناه كفر الناس بالعقل ، إذا اتسعت مساحتھ كفر  عند هللا ، وعند الناس

الناس بالعقل ، فالعقل بادئ ذي بدء أداة معرفة هللا ، والعقل أداة معرفة واستدالل ، والعقل محدود 

دلیل إن هللا إذا المھمة ، والعقل یمكن أن یكون أداة لبلوغ سعادة الدنیا واآلخرة ، والعقل مناط التكلیف ، ال

أخذ ما أوھب أسقط ما أوجب ، واآلیات التي تتحدث عن العقل وعن التذكر والتفكر والتدبر والعلم 

  تقترب من ألف آیة .

  األستاذ عالء :

سیدي الكریم ، العقل لھ مبادئ ، ویرتكز على ھذه المبادئ ، ویعمل من خالل ھذه المبادئ ماذا عن ھذه  

  المبادئ ؟

  ب :الدكتور رات
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أستاذ عالء ، ھناك نقطة دقیقة جداً تتفرع عن الفقرة األولى في ھذا اللقاء ، وھي أنت إذا دخلت إلى  

جامعة ، فلك عقل راجح ، وتأملت في قاعات التدریس الحدیثة ، المدرجات مع عزل للصوت ، 

ت إلى سبورات متحركة ، إضاءة ، أرض علیھا سجاد یمنع صوت الحركة ، تعجب بالمھندس ، نظر

الحدائق ، فإذا بالحدائق في وضع ال یوصف من شدة الجمال ، نظرت إلى المخابر نظرت إلى المكاتب ، 

فأنت لك أن تستنبط من تجولك في الجامعة آالف األفكار عن الذین صمموھا وصنعوھا ، لكن مھما كنت 

ً ، مھما كنت متأمالً فال تستطیع أن تكتشف من ھو ً ، مھما كنت متفحصا عمید الكلیة ، ومن ھو  ذكیا

رئیس الجامعة ، وكم كلیة في الجامعة ، وال تعرف ما النظام الداخلي لھا ، وال تعرف نظام النجاح ، 

ً عن  ونظام الرسوب ، وشروط القبول ، ھذه كلھا ال یمكن أن تعرفھا بعقلك ، ال بد من أن تقرأ كتابا

  الجامعة .

  األستاذ عالء :

العقل ما لم یستطع كشفھ بملكاتھ وبقدراتھ ، إذاً ال بد من الدلیل ، والدلیل في  ال بد من دلیل یبسط أمام 

  الحیاة ھنا من القرآن الكریم ، الوحید لیكتشف العقل ما لم یستطع اكتشافھ .

  الدكتور راتب :

العقل والوحي یتكامالن ، ال بد من دلیل تقرأ فیھ عن تاریخ الجامعة ، وعن مؤسس الجامعة ، وعن  

یسھا الحالي ، وعن الرؤساء السابقین ، وعن عمداء الكلیات ، وعن المقررات ، وعن نظام النجاح ، رئ

ونظام الرسوب ، وعن نظام القبول ، ھذا ال یمكن أن تكتشفھ بعقلك ، تكتشف روعة البناء ، جمال 

صیل الجامعة فال بد الحدیقة ، دقة التصمیم ، عصریة القاعات ، ھذا كلھ تكشفھ بتأملك ، بعقلك ، أما تفا

  من كتاب تقرأه .

  األستاذ عالء :

ھذا ینجر على مسألة المخترعات الحدیثة ، ربما خاصة اإللكترونیات ، طرحت بین یدي المستھلك  

دون تعلیمات ، لیقف بعقلھ ، ویداور في ھذا الجھاز من ھنا وھناك ، كیف یشغل ، كیف یعمل ؟ ال 

  یستطیع .

  الدكتور راتب :

لعلھ یقبل عندك ، وھو أنك إذا اقتنیت جھازاً حاسوباً لتحلیل الدم ، وقد یبلغ ثمنھ مئات المالیین ، ولم  

ترسل لك الشركة تعلیمات التشغیل والصیانة إن شغلتھ من دون تعلیمات أعطبتھ ، وإن لم تشغلھ جمدت 

  ثمنھ ، ألیست التعلیمات أھم من الجھاز ؟

  األستاذ عالء :
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  بكثیر . 

  كتور راتب :الد

    ھذا المعنى ذكره القرآن الكریم ، حینما قال تعالى : 

ْنَساَن * َعلََّمھُ اْلبَیَاَن ﴾ ْحَمُن * َعلََّم اْلقُْرآََن* َخلََق اْإلِ   ﴿ الرَّ

  [ سورة الرحمن]

    أیعقل یا رب أن یعلم اإلنسان القرآن قبل أن یخلق ، جاء الترتیب عكسیًا . 

ْحَمُن * َعلَّ  ْنَساَن ﴾﴿ الرَّ   َم اْلقُْرآََن* َخلََق اْإلِ

  [ سورة الرحمن]

قال علماء التفسیر : ھذا لیس ترتیباً زمنیاً ، لكنھ ترتیب رتبي ، بمعنى أنھ ال معنى لوجود اإلنسان من  

  دون منھج یسیر علیھ .

  األستاذ عالء :

معینة عند غرز معین یرتد خلفھ ، ال بد من معین للعقل لیستدل إذاً وصلنا إلى أن العقل یقف عند حدود  

بھ ، ولیھتدي بھ ، وكان الوحي من السماء إلى األرض ، فنزلت الكتب السماویة ، ونزل القرآن الكریم 

في الرسالة الخاتمة لیكون دلیالً للعقل لیتفحص ، ولیعرف ، ولیخدم تلك العالئق الموجودة في الكون 

  ھ .التي غابت عن

  ال بد للعقل من شرع یھتدي بھ :

  الدكتور راتب :

  لذلك أستاذ عالء قال علیھ الصالة والسالم : 

  (( تفكروا في المخلوقات ، وال تفكروا في الخالق فتھلكوا ))

  [ الجامع الصغیر عن ابن عباس بسند فیھ ضعف]

أن یقف عندھا العقل ، العقل إذا العقل یصل إلى هللا ، لكنھ ال یحیط بھ ، فال بد من خطوط حمراء یجب  

وصل إلى ذات هللا یقع في خطأ كبیر ، ذات هللا عز وجل ، والمستقبل البعید ، والماضي السحیق ، 

  وخصائص الكون ، ھذه ینبغي أن نقرأھا في كتاب هللا .

یة ال یمكن ھناك حقیقة دقیقة جداً ، أن كل شيء عجز عقلك عن إدراكھ أخبرك هللا بھ ، ألن میزان البقال 

أن تزن بھ سیارتك ، الشركة الصانعة محترمة جداً ، كتبت لك على طرف السیارة وزنھا ، مادام میزان 

البقالیة ال یستطیع وزن السیارة فالشركة الصانعة كتبت لك وزن السیارة ، كل شيء عجز العقل عن 
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ت ، أخبرنا عن ذاتھ ، الشيء الذي إدراكھ أخبرك هللا بھ ، هللا أخبرنا عن بدء الخلق ، وماذا بعد المو

یصعب أن ندركھ بعقولنا أخبرنا هللا عنھ ، إذاً لیتمم النقص ال بد من خطوط حمراء یقف العقل عندھا ، 

  أما إذا تجاوزھا یدمر ذاتھ ،

  (( تفكروا في المخلوقات ، وال تفكروا في الخالق فتھلكوا ))

  العقل حصان تركبھ على قصر السلطان :

  العقل حصان تركبھ إلى باب السلطان ، فإذا دخلت إلى قصر السلطان دخلت وحدك ، كیف ؟قالوا :  

اإلنسان ـ ال سمح هللا وال قدر ـ بحاجة إلى عملیة جراحیة ، یستخدم عقلھ ، یبحث عن طبیب متفوق  

یب ، یحمل أعلى شھادة ، أخالقي ، رحیم ، سعره معتدل ، ھذه كلھا بعقلھ ، اآلن دخل إلى غرفة الطب

فقال لھ : ال تحتاج إلى عملیة ، ال یمكن أن تناقش الطبیب ، ألن عقلك أوصلك إلى عیادتھ ، أما إذا 

  دخلت إلى عیادتھ فینبغي أن تدع عقلك .

  األستاذ عالء :

  تماماً ، وأن تسمع من صاحب الخبرة من ھو أعلم منك . 

  الدكتور راتب :

  ت قصره دخلت وحدك .فالعقل ینقلك إلى قصر السلطان ، فإذا دخل 

  األستاذ عالء :

سیدي الكریم ، أنت مع من یقول : إن العقل محدود بالمادیات ، وأن التفكیر بما وراء المادة كما تفضلت  

كمن یحّمل المیزان فوق طاقتھ ، وھو ال یستطیع أن یخترق ما وراء المادیات ، لذلك ال یمكن للعقل أن 

ت الخالق ، أو أن ینتقل من مادة إلى أخرى كما تنتقل المادة من حالة یتصور الخالق ، أو أن یفكر في ذا

  وجودیة كتلة مادیة إلى حالة طاقة عندما تمشي بسرعة ضوء مثالً .

  دائرة المحسوسات ودائرة المعقوالت ودائرة اإلخباریات :

  الدكتور راتب :

أن أمام اإلنسان ثالث دوائر : دائرة أستاذ عالء ، أنت أثرت قضیة أساسیة في ھذا البرنامج ، والحقیقة  

  المحسوسات ، ودائرة المعقوالت ، ودائرة اإلخباریات .
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  دائرة المحسوسات : –1

دائرة المحسوسات تبحث في كل شيء ظھرت عینھ وآثاره ، أنا أرى الضوء المتألق بعیني ، وأشم  

ھذه الدائرة ال خالف فیھا ال الرائحة الزكیة بأنفي ، وألمس القماش بیدي ، وأسمع الصوت بأذني ، 

  عالقة لھا بھذا اللقاء الطیب .

  دائرة المعقوالت : – 2

لكن الدائرة الثانیة دائرة المعقوالت تبحث في شيء غابت عنك ذاتھ ، وبقیت آثاره ، فالكھرباء تغیب  

مل عنا ، لكن آثارھا كتألق المصباح ، وتكبیر الصوت ، ودوران المروحة ، وعمل المسجلة ، وع

ً مئة بالمئة أن في ھذا البناء البراد ، وعمل المكیف ، أنا أرى آثار الكھرباء ، لذلك عقلي یستنبط یقینا

كھرباء ، أنا لم أر ُكنھ الكھرباء ، رأیت آثارھا ، لذلك أعرابي بسیط جداً تحدث عن العقل ، فقال : " 

دل على الغدیر ، أفسماء ذات أبراج ، األقدام تدل على المسیر ، والبعرة تدل على البعیر ، والماء ی

  وأرض ذات فجاج ، أال تدالن على السمیع الخبیر ؟ ّ .

معنى ذلك أن العقل مرتبط بالمادة ، ومرتبط بالواقع ، ومرتبط بالمحسوس ، لكنھ یستطیع أن یكتشف  

 ، كل الكون من المحسوس ما ھو غیر مرئي لھ ، لذلك العقل أداة معرفة هللا ، كل الكون یدل على هللا

   یجسد أسماء هللا الحسنى ، الكون مظھرة ألسماء هللا الحسنى ، هللا عز وجل یقول :

  ﴿ َال تُْدِركُھُ اْألَْبَصاُر ﴾

  ]103[ سورة األنعام : 

ولكن العقول تصل إلیھ من خالل اآلثار التي خلقھا هللا عز وجل ، ھذا معنى آیات ، یعني عالمة تدل  

تدل على كمالھ ، وعلى وحدانیتھ ، وھناك آیات كونیة ، وآیات تكوینیة أفعالھ ، وآیات على وجود هللا ، و

قرآنیة ، فكمالھ عالمات ، وخلقھ عالمات ، وأفعالھ عالمات ، فلذلك العقل مھمتھ األولى أن ینظر في 

نوط بالواقع ، الواقع لیكتشف ما وراء الواقع ، أن ینظر بالمادة لیتحقق من صفات صانع المادة ، العقل م

   إذاً الدائرة الثانیة دائرة المعقوالت .

  دائرة اإلخباریات : – 3

أما الثالثة فتتعلق بشيء غابت ذاتھ ، وغابت آثاره معاً ، ال یمكن أن یستطیع العقل معرفة شيء عن ھذه  

  الدائرة غابت الذات واآلثار .

الذات واآلثار ، الدائرة الوسطى المعقوالت غابت الذات ، في الدائرة األولى المحسوسات ظھرت فیھا  

وبقیت اآلثار ، في الدائرة الثالثة غابت الذات ، وال سبیل لمعرفة ما في ھذه الدائرة إال الخبر الصادق ، 

: ود هللا یحدثھ عن الجن ، یقول لھلذلك أكبر خطأ یقع فیھ الدعاة أحیاناً أنھ یحدث إنسانا لم یؤمن بعد بوج

  أین الجن ؟ یحدثھ عن المالئكة ، یحدثھ عن الدار اآلخرة أحیاناً .
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  األستاذ عالء :

   ینتقل للدائرة الثالثة . 

  اثر البدء بالدائرة الثالثة على الدعوة :

  الدكتور راتب :

  ھذا خطأ كبیر في الدعوة ، ألنك تعطي الطرف اآلخر حجة قویة على إنكار ما تقولھ . 

  األستاذ عالء :

ً كما تفضلت ، من المحسوسات ، إلى   مباشرة یرفض ، بدل أن ینتقل من دائرة إلى دائرة تسلسلیا

  المعقوالت ، ثم إلى اإلخباریات ، یبتدئ من الحلقة األخیرة ، كم یقفز من على السلم .

  الدكتور راتب :

نھ با� مھزوز ، أو یمتنع أنا أنصح اإلخوة المشاھدین واإلخوة الدعاة إذا أرادوا أن یحاوروا طرفاً إیما 

بشكل جازم عن كل قضیة إخباریة في الدین مستحیل ، ألنك تعطي الطرف اآلخر دلیالً على تكذیبك ، 

    الدائرة الثالثة ھي للذین آمنوا ، لذلك هللا عز وجل خاطب الناس بأصول الدین ، قال تعالى :

  َخلَقَكُْم ﴾﴿ یَا أَیَُّھا النَّاُس اْعبُُدوا َربَّكُُم الَِّذي 

  ]21[ سورة البقرة : 

أما قضایا التشریع ، قضایا الجن ، قضایا المالئكة والیوم اآلخر ، والصراط ، ھذه قضایا إخباریة ،  

ھذه ال یخاطب بھا إال من آمن با� ، یا من آمنتم بي ھناك آخرة ، ھناك حساب ، إذاً الدائرة الثالثة دائرة 

  عرض على إنسان اھتز أصل اإلیمان عنده .اإلخباریات ، ھذه ممنوع أن ت

  األستاذ عالء :

  أن یكون عنده أرضیة لكي یحمل ھذا اإلخبار . 

  الدكتور راتب :

  ذلك ورد في القرآن الكریم أكثر من ثالثمئة آیة تقول : 

  ﴿ یَا أَیَُّھا الَّذیَن آَمنُوا ﴾

بكمالي ، یا من آمنتم بعلمي بحكمتي ، كما یا من آمنتم بوجودي ، یا من آمنتم بوحدانیتي ، یا من آمنتم  

  أخبركم أن ھناك جنا ھناك مالئكة ، ھناك دار آخرة .

  األستاذ عالء :
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سیدي ، ھل نقربھا مثالً بطفل مازالت خبرتھ في الحیاة ال تؤھلھ لحمل معلومة معینة ، أو لحمل قضیة  

ربتھ ، ویكتمل العقل ، إن صّح معینة فتحجب عن طفلك ھذا األمر ، وتنتظر حتى یشب ، وتكتمل تج

  التعبیر لتحملھ ھذه المعلومة .

  الدكتور راتب :

    كما یقول بعض المفسرین : لما حاور سیدنا إبراھیم النمرود حاوره ، فقال تعالى : 

  ﴿ َربَِّي الَِّذي یُْحیِي َویُِمیُت ﴾

  ]258[ سورة البقرة : 

    حیاً فیحییھ ، لم یتابع معھ الحوار ، قال تعالى :ظن النمرود أنھ یقتل إنساناً فیمیتھ ، یبقیھ  

َ یَأْتِي بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشِرِق فَأِْت بَِھا ِمَن اْلَمْغِرِب فَبُِھَت الَِّذي َكفََر ﴾   ﴿ فَِإنَّ �َّ

  ]258[ سورة البقرة : 

  قضایا الغیب ال یمكن أن تعرض على إنسان اھتزت عنده حقائق الوجود . 

  الء :األستاذ ع

الحقیقة ، یبدو لي أن ھذا المبحث سیدي سوف یأخذ معنا أكثر من حلقتین ، ألنھ بقي في ھذه الحلقة ما  

یقل عن ثالث دقائق ، إذا سمحت لي أن نقف عند مبادئ العقل ، كما تفضلت ، ونختم بھا ھذه الحلقة ، 

   لنبتدئ إن شاء هللا في الحلقة القادمة .

  والغائیة وعدم التناقض :مبادئ العقل : السببیة 

  الدكتور راتب :

مبادئ العقل : السببیة والغائیة وعدم التناقض ، ھذا الجھاز الذي أودعھ هللا فینا ال یمكن أن یفھم شیئاً  

ً بال غایة ، كما ال یمكن أن یقبل فكرة متناقضة مع أختھا ،  بال سبب ، كما أنھ ال یمكن أن یفھم شیئا

  آن واحد مسألة مرفوضة . إنسان في دمشق وحلب في

مثالً : إنسان ذھب إلى الالذقیة لیمضي اإلجازة ، وأحكم إغالق البیت ، وأطفأ األنوار بإحكام ویقین ،  

ً في البیت ، ینخلع قلبھ ، لماذا ؟ ألن عقلھ ال یقبل أن ھذا  فلما رجع بعد أسبوع رأى ضوءاً متألقا

أطفئھ ، یقول : لیس الموضوع أن أطفئھ ، الموضوع من المصباح تألق من ذاتھ ، لو أن زوجتھ قالت : 

ً بال سبب ، وھذا المبدأ ینقلك إلى وجود هللا بلطف ،  دخل إلى البیت في غیبتنا ؟ فالعقل ال یقبل شیئا

البیضة من الدجاجة ، والدجاجة من البیضة ، من خلق الدجاجة األولى ؟ لو فرضنا أن هللا عز وجل 

سببیة لما آمنا با� إطالقاً ، فكأن هللا دفعك إلى أن تؤمن بھ عن طریق مبدأ العقل خلق الكون بغیر نظام ال



10 

مكانة العقل -العقل    

والسببیة ، لكن أعظم شيء في ھذا الموضوع أن هللا خلق في عقلك مبدأ السببیة ، ونظم الكون على 

ء في أساس السببیة ، فتوافق العقل والكون شيء مدھش ، كما أن عقلك ال یقبل شیئا بال سبب ، وال شي

  الكون بال سبب .

  األستاذ عالء :

فیما یبدو أدركنا الوقت سیدي الكریم نستسمحك ، والحدیث معك ممتع بكل معنى الكلمة ، ونعد اإلخوة  

  المشاھدین أن نتمم ھذا المبحث حتى یأخذ حقھ .

  الدكتور راتب :

  ھذا مفصل كبیر في الدین . 

  األستاذ عالء :

    دور ھنا .وننھي كل اإلشكالیات التي ت 

  خاتمة وتودیع :

أعزائي المشاھدین ال یسعني إال أن أشكر أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ اإلعجاز العلمي  

في حلقة نبحث في القرآن والسنة في كلیة الشریعة وأصول الدین ، ونعدكم أن نلتقي في األسبوع القادم 

  فیھا ما تبقى في حلقات أخرى أیضاً عن موضوع العقل ومكانة العقل .

   

 


