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 آيات في التنمية البشرية

 (2/2الدعوة إىل التفكري والبحث عن احلقيقة )

 2016يونيو  7 :في جريدة أخبار الخليج تاريخ النشر

 بقلم الدكتور زكريا خنجي
 

قلنا باألمس إن اهلل سبحانه وتعالى لم ينهر سيدنا إبراهيم عليه السالم 
( ولم رَبِِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى) 260 اآلية –عندما قال في سورة البقرة 

طريقة تفكيره للوصول إلى الحقيقة، بل على العكس فإنه يرفض 
عرفة والبحث عن منهجية السعي إلى التفكير والمسبحانه وتعالى أسس 

عليها الشريعة اإلسالمية، وقلنا أيضًا إن ما يؤكد  ةالحقيقة التي بني
هذه المنهجية هي أن أول آية نزلت على األرض وعلى رسولنا الكريم 

 –وسلم هي )اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ( سورة العلق صلى اهلل عليه 
 . 1اآلية

ليس ذلك فحسب، فمن يقرأ القرآن الكريم يجد الكثير من اآليات التي 
ير في ملكوت كفوالتدبر، فتارة تدعوك اآليات للتتدعوا إلى التفكير 

نهار السماوات واألرض وكيفية خلقهن، وتارة يضرب أمثلة من الليل وال
ودوران الزمن بعضه على بعض، وتارة أخرى تدعوك اآليات وبقوة 
للتفكير في الكائنات الحية وفي النفس البشرية وكيفية تكوين األجنة 
وكل ما يمكن التفكير فيه، وحتى أنها تدعوك للتفكير في الروح، ذلك 

 اللغز الذي ال يعرفه إال اهلل سبحانه وتعالى. 
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مرجفون ذلك على اإلسالم، ولكن إن وضع المسلم فمن االجحاف أن ينكر ال
 عقله تحت جلباب غيره ليفكر عنه، فما ذنب اإلسالم في ذلك ؟

إن اإلسالم يدعو بوضوح في القرآن الكريم لتحرير العقل والفكر، يدعوا 
إلى كسر األقفال الذهنية والتحرر الفكري، فكم من آية انتهت بقوله 

، )أفال يتدبرون(، فماذا يعني ذلك، يعني سبحانه وتعالى )أفال يتفكرون(
بكل بساطة أيها البشر فكروا وتدبروا وال تجعلوا عقولكم أسرى بين يدي 
غيركم، ألنهم سيتحكمون فيكم عاجالً أو آجالً، وسوف يخضعونكم 
لتفكيرهم ويسيرونكم على هواهم من غير حول لكم بعد ذلك وال قوة، 

يكم ليصعدوا هم إلى أعال السلم يدوسوا علوستكونون كعتبات السلم 
 والمراتب.

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ ) 28 اآلية –ألم نرى إن اهلل تعالى قال في سورة فاطر 
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ )، وقد جاءت في سياق قوله تعالى: (عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ 
وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ*وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ 

 .(لَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌمُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ ال

ال يخشى اهلل تعالى "وقد فسر المفسرين هذه الجزئية من اآلية بقولهم 
، لذلك فإن العلم والفكر "حق الخشية إال العلماء الذين عرفوه حق معرفته

والمعرفة والبحث عن الحقيقة أيًا ما كانت فهي مطلب أساسي ومهم 
 ع نفسه.في اإلسالم، وأما من يقول غير ذلك فليراج

 


