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الوضعية المشكلة

ال زالت إشكالية العلم واإليمان محل صراع وجدال ونقاش على مر التاريخ بين العلماء والفالسفة، حيث هناك من يعتبر أنهما متعارضان،

مستدال بنصوص أخبر بها الوحي وثبتت مخالفتها للعلم التجريبي، مثل: حادثة اإلسراء والمعراج، وأصل اإلنسان …، وهناك فئة أخرى

ترى أن اإليمان والعلم الصحيح صنوان ال يختلفان وال يتناقضان، وذلك بالنظر إلى أن العلم وحقائقه الثابتة ال تعدو كونها من صنع ا�

عز وجل وتدبيره، وأن النص الديني ال يخرج عن كونه وحيا منه سبحانه وتعالى، فال يمكن أن يتعارضا، مشيرا إلى أن جميع الحقائق

العلمية التي أشارت إليها نصوص الوحي ثبتت صحتها.

فما المشكلة التي تطرحها هذه الوضعية؟

هل العلم واإليمان متفقان أو متعارضان؟

النصوص المؤطرة للدرس

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ُه آَتْيَناُه ُحكًْما َوِعْلًما َوكََذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن﴾. ُشد� ا َبلََغ ا� ﴿َولَم�

[سورة يوسف، اآلية: 22]

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ِ َوُهم ِباآلِخَرِة ن�ي َتَركُْت ِمل�َة َقْوٍم ال� ُيْؤِمُنوَن ِبا�� ا َعل�َمِني َرب�ي ا� ِتَيكَُما َذِلكَُما ِمم� ِويِلِه َقْبَل ا�ن َيا� ُتكَُما ِبَتا� ا� ال� َنب� ِتيكَُما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه ا� ﴿َقاَل الَ َيا�

ُهْم كَاِفُروَن﴾.

[سورة يوسف، اآلية: 37]

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

َشاء َوَفْوَق كُل� ِذي ِعْلٍم َعِليٌم﴾. ن ن� ُ َنْرَفُع َدَرَجاٍت م� ال� ا�ن َيَشاء ا�� َخاُه ِفي ِدينِ اْلَمِلِك ا� ُخَذ ا� ﴿كََذِلَك ِكْدَنا ِلُيوُسَف َما كَاَن ِلَيا�

[سورة يوسف، اآلية: 76]

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ِ َما الَ َتْعلَُموَن﴾. ْعلَُم ِمَن ا�� ِ َوا� لَى ا�� ي َوُحْزِني ا� ْشكُو َبث� َما ا� ن� ﴿َقاَل ا�

[سورة يوسف، اآلية: 86]

لَى ُ لَُه َطِريًقا ا� َل ا�� ُ َعلَْيِه َوَسل�َم: «َمْن َسلََك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسه� ِ َصل�ى ا�� ِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي اُ� َعْنُه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل ا�� َعْن ا�

ِة». اْلَجن�
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[أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب:الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بأبي هريرة

ة كان يحملها ويعتني بها، ولد في بادية الحجاز سنة أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، كناه رسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص بأبي هريرة لِهر�

19 ق. هـ، أسلم سنة 7 هـ على يد الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي، يعد من كبار الصحابة، وأكثرهم رواية لحديث رسول ا�

ملسو هيلع هللا ىلص، وله في كتب الحديث 5374 حديثا، توِفي بالمدينة سنة 57 هـ.

التعريف باإلمام مسلم

اإلمام مسلم: هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري، ولد سنة 206 هـ بنيسابور، رحل من أجل طلب العلم وهو صغير إلى عدة

بلدان، منها: الحجاز، الشام، مصر …، درس على يد شيخه البخاري، له عدة مؤلفات، منها: «العلل»، «أوهام المحدثين»، «طبقات

التابعين» …، ويصنف كتابه «صحيح مسلم» أحد أهم كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، ويعتبرونه ثالث

أصّح الكتب على اإلطالق بعد القرآن الكريم ثم «صحيح البخاري»، ويشتمل على أربعة آالف حديث، توفي بنيسابور سنة 261 هـ.

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

بلغ أشده: بلغ منتهى شدته وقوته.

آتيناه حكما وعلما: أعطيناه حكما وفقها في الدين.

نبأتكما بتأويله: أخبرتكما بتفسيره.

ملة: دين أو شريعة.

ِكْدَنا ليوسف: دبرنا لتحصيل غرضه.

دين الملك: شريعة ملك مصر أو حكمه.

ي: أشكو أشد غمي وهمي. أشكو َبث�

يلتمس: يطلب ويرجو..

مضامين النصوص األساسية

تفرد العلم هبة من ا� تعالى يهبه للمحسنين من عباده.

إخبار يوسف عليه السالم أن ما عنده من العلم مما علمه ا� إياه.

العلم درجات والعلماء يتفاوتون فيه.

العارفون با� يعلمون منه ما ال يعلمه عامة الناس.

يبين الحديث الشريف فضل طلب العلم.

مفهوم اإليمان والعلم

مفهوم اإليمان

اإليمان: لغة: التصديق واالعتقاد الجازم، واصطالحا: هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، بما أخبر به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ا�

تعالى.

أ



مفهوم العلم أنواعه

مفهوم العلم

العلم: لغة: هو إدراك الشيء على حقيقته، واصطالحا: هو مجموع المعارف المكتسبة بالدراسة، والتي يصل بها الباحث إلى مستوى

اإلحاطة باألصول والفروع في حقل من حقول المعرفة: كالرياضيات والهندسة …

أنواع العلم

يشمل العلم  نوعان:

العلوم الشرعية: وهي التي تنظم عالقة اإلنسان بربه وبنفسه وبغيره، وهذا النوع من العلم هو أشرف العلوم وأجلها ألن مصدره هو

الوحي.

العلوم المادية: وهي التي ال تندرج تحت العلوم الشرعية، وتشمل تخصصات متعددة، مثل: الفلك، والفزياء، والكمياء، والطب،

والهندسة، والرياضيات …، وهذا القسم هو الذي يحتمل معارضته لإليمان، ألنه نابع من اجتهاد فكري.

اإلسالم يدعو إلى العلم

دعا اإلسالم إلى العلم وحث على طلبه ورغب فيه، ألنه هو السراج المنير الذي ينير العقل ويكرم اإلنسان، ومن النصوص التي تدعوا إلى

وُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾، وقوله تعالى: ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي ال�ِذيَن َيْعلَُموَن ُ ال�ِذيَن َآَمُنوا ِمْنكُْم َوال�ِذيَن ا� العلم وتحث عليه، قوله تعالى: ﴿َيْرَفِع ا��

وُلو اال�ْلَباِب﴾، وقوله تعالى: ﴿َوُقْل َرب� ِزْدِني ِعْلًما﴾، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «َطلَُب الِعلِم فريَضة على كُل� ُمْسِلم»، وقوله َما َيَتَذك�ُر ا� ن� َوال�ِذيَن ال َيْعلَُموَن ا�

ِة»، والعلم في لَى اْلَجن� ُ لَُه َطِريًقا ا� َل ا�� ينِ»، وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َسلََك َطِريًقا َيْلَتِمُس ِفيِه ِعْلًما َسه� ْهُه ِفي الد� ُ ِبِه َخْيًرا ُيَفق� ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن ُيِرِد ا��

اإلسالم شامل وغير مقتصر على علوم الشرع، فهو يدعو إلى كل ما من شأنه تنمية اإليمان وبناء المجتمع القوي وصيانة الكرامة

وتسخير الكون وفق مقاصد الشرع.

العلم يرسخ اإليمان ويقويه

العلم يهدى إلى اإليمان ويقويه واإليمان يدعو إلى العلم ويرغب فيه، وهذه العالقة التكاملية ال نجدها في غير اإلسالم، فمثال: العلم

الذي يكشف توازن الكون ودقته وإتقانه وانسجامه في نظام بديع متناسق، يدل في النتيجة على وجود الخالق العظيم القادر، ألن الدقة

َهاِر آلَياٍت َماَواِت َواال�ْرِض َواْخِتالِف الل�ْيلِ َوالن� ن� ِفي َخْلقِ الس� واإلبداع واإلتقان لم تأت مصادفة وإنما من ورائها خالق مبدع، قال تعالى: ﴿ا�

.﴾ ُه اْلَحق� ن� َن لَُهْم ا� ى َيَتَبي� ْنُفِسِهْم َحت� ألوِلي اال�ْلَباِب﴾، وقال أبضا: ﴿َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي اآلَفاقِ َوِفي ا�

ال تعارض بين العلم الصحيح واإليمان الحق

انطالقا مما سبق نستنتج أن العلم الصحيح ال يتعارض مع اإليمان الحق بل كل منهما يكمل اآلخر ويقويه، وإذا ظهر لنا تعارض بين العلم

واإليمان، فهناك احتماالت: إما أن العلم ليس صحيحا، أو أن اإليمان ليس صحيحا، أو أن العقل ليس سليما، واإلسالم دين العقل والمنطق

إذ ال يوجد في اإلسالم ما يخالف ذلك، لذا ال يفتأ القرآن الكريم أن يحث على استعمال الفكر والنظر والتدبر والتأمل في كثير من اآليات

نَساُن ِمم� ُخِلَق﴾ … َماَواِت َواْال�ْرِض﴾، وقال تعالى: ﴿َفْلَينُظِر اال� القرآنية، قال تعالى: ﴿ُقلِ اْنُظُروا َماَذا ِفي الس�


