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 آيات في التنمية البشرية

 (1/2) الدعوة إىل التفكري والبحث عن احلقيقة

 2016يونيو  6النشر في جريدة أخبار الخليج تاريخ 

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

كان بإمكانه سبحانه وتعالى أن يقول لسيدنا إبراهيم عليه السالم 
أن ( رَبِِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى) 260اآلية  –عندما قال في سورة البقرة 

ليس من شأنك يا إبراهيم، فأنت رسول مرسل وكل ما أن هذا يقول له: 
 عليك أن تفعل هو ما تؤمر به.

 ولكن حاشا هلل تعالى أن يقول ذلك.

إن اهلل سبحانه وتعالى لم يرفض طريقة تفكير سيدنا إبراهيم عليه 
بل على العكس وإنما بدأ يستفزه في الوصول إلى الحقيقة،  السالم

( بهدف أن يعطي مساحة أكبر للتفكير تُؤْمِنْ أَوَلَمْبقوله سبحانه وتعالى )
لسيدنا إبراهيم عليه السالم حتى يفكر. وكان من الممكن من سيدنا 
إبراهيم عليه السالم أن يؤمن بما شاهد فهو الذي أُخرج من النار من غير 
أن يتأذى، وإنما كل ذلك يعد من رؤية القلب وما أراده سيدنا إبراهيم 

لعين ليس ألنه شاك في اهلل سبحانه وتعالى، وإنما عليه السالم رؤية ا
حتى يستطيع عقله أن يستوعب ما يؤمن به، ولم يكن ذلك مرفوضًا عن 

بَلَى ) تعالى سايره عليه السالم حتى يطمئن قلبهذلك فإنه اهلل سبحانه 
 (.وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَِّ قَلْبِي
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عليه السالم في ويالحظ أن التعليم الذي حصل عليها سيدنا إبراهيم 
هذا الحدث لم يكن نظريًا، وإنما أمره تعالى أن يقوم بعمل، ومن خالل 
هذا العمل سيتعلم نبي اهلل إبراهيم عليه السالم وسيتم االستجابة 

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَِّيْرِ على سؤاله وسيطمئن قلبه وعقله، فقد قال تعالى )
لَى كُلِِّ جَبَلٍ مِنْهُنَِّ جُزْءاً ثُمَِّ ادْعُهُنَِّ يَأْتِينَكَ فَصُرْهُنَِّ إِلَيْكَ ثُمَِّ اجْعَلْ عَ

ونحن هنا ال نعرف بالضبط ما الذي حدث وكيف حدث، ولكن الذي (، سَعْياً
وضع منعرفه ونطمئن له إن اهلل تعالى أحيا الطيور األربعة التي كانت 

يم التجربة العملية التي قام هو سبحانه وتعالى بها مع سيدنا إبراه
 عليه السالم.

في قاسيًا والذي يمكن أن نستشفه من هذه اآلية إن اهلل تعالى لم يكن 
وال عنيفًا،  عنيدًارده على خليل الرحمن إبراهيم عليه السالم، ولم يكن 

فهذه النفس تواقة إلى فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يختلج في نفسه، 
المجردة التي يجب أن يراها المعرفة، تواقة للعلم، تواقة إلى الحقيقة 

إن هذا لم يكن في المقابل بعينه ويلمسها بقلبه ويؤمن بها بعقله، و
 –كما أشرنا سابقًا  –مرفوضًا من اهلل سبحانه وتعالى، بل على العكس 

 فقد كان سبحانه وتعالى يستحثه على المزيد من األسئلة والتفكير.

إلسالم، وهي: السعي إلى وهذه المنهجية هي القاعدة التي بني عليها ا
، ومما يؤكد هذه المنهجية هي أن التفكير والمعرفة والبحث عن الحقيقة

أول آية نزلت على األرض وعلى رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم هي 
 .1اآلية  –( سورة العلق اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)
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 ولنواصل حديثنا غدًا.

 

 


