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 الؤهداء 
إىل سيدان رسوؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الَِّذي جاء للبشريّة ابلشرعة واٞننهاج، فأقاـ الشرعة، وأرسى دعائم  

يّة آايتو وزكاىم هبا، وعّلم اإلنسانّية اٜنكمة، الكتاب، وعّلم البشر  وقّدـ اٞنيزاف وتبلاٞننهاج، 
ومل يغادر ىذه اٜنياة الدنيا إاّل بعد أف ترؾ البشريّة على احملجة البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ 
عنها إال ىالك، مّث إىل كل أولئك الباحثٌن عن منهاج يعصم أذىاهنم عن اٝنطأ وينًن السبيل 

 اج واٞننهجّية وسائر شئوف وشجوف اٜنياة، نقّدـ ىذا الكتاب.ويهدى لّليت ِىَي أقـو يف اٞننه
 اٞنؤلّفاف  
  مىن وطو 
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 شكر 

يشكر املؤلفان شركة قرطبة للبحوث والدراسات والتنمية البشرية، على املساعدة 
اليت قدمها فريق عملها يف أعمال الصف والتدقيق وختريج اآلايت واآلحاديث واإلعداد 

 تاعةة واإلشرا،، واّليت لوهاىا ملاّم إرراج الكتا  ذهاا الشك  امجمي  الفّّن للنشر، وامل
 كما يشكران دارالّسالم اليت قبلت أن تتةاون يف طبع الكتا  يف وقت قياسي   

 
 املؤلفان
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 املقّدمة
 «واملنهجية املنهج» يف للباحث ٬نكن ال ١نوريَّة مفاىيم ىي مفاىيم ثبلثة أيدينا بٌن

 قد تعاىل وأان هللا ير٘نها مىن. د الفضل أـ كّنا منهجيّ  عمل أيّ  ٬نارس ىوو  يتجاوزىا أف
 لدراسة إعدادىا ضرورة وأان الفضل أـ رأينا اليت احملوريَّة ابٞنفاىيم قائمة إعداد يف شرعنا

 لكتابنا مبلحق بصفة وضعها األمر ابدئ يف رأيت وقد واٞننهجيَّة، اٞننهج يف الباحثٌن
 منهاجيَّة مراجةات» «والشرعّية اهاجتماعيَّة: األمَّة علوم عناء دةإعا حنو»: اٞنشرتؾ
 . «واترخيّية

 صياغتها يف بذؿ الذي وللجهد احملوريّة، اٞنفاىيم ٟنذه ظلًما ذلك يف أف يل بدا مث
 أمل ولدي. األوؿ كتابنا يستدعيو ٣نا كاف وإف بنائو، يف مستقبل كتاابً  أجعلها أف فآثرت
 يف ينسأ أف  -تبارؾ وتعاىل- هللا وأرجو احملوريَّة، اٞنفاىيم بقيَّة يف العمل أواصل أف يف كبًن

 .تعاىل هللا شاء إف. فيها العمل ومواصلة استكماٟنا، على ويعٌن األزر يشد من ويهيئ األجل
 :ىي اٜنلقة ىذه يف سنقدمها اليت اٞنفاىيم وىذه

 .الواقع مفهـو -1

 النصّ  مفهـو -2

 .الزمن مفهـو -3
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 الأول اميفهىو

ىؤشراخ ٍحى إدزاك ميفهىو 

 امىاقع

وىَهاحيّح مدزاشذه وامفقه 

 فيه
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 (ٔ)مقدمة فقو الواقع 

أّكػػد علمػػاؤان اٞنتقػػدموف أفَّ لؤلشػػياء وجػػوًدا ذىنيّػػا ووجػػوًدا لغػػوايا ووجػػوًدا  ارجياػػا، والواقػػع  
يػػػااًن واقًعػػػا يف تصػػػوراتنا علػػػى سػػػبيل الواقػػػع ونفػػػن األمػػػر، ويكػػػوف أح -أحيػػػاانً -اٝنػػػارجّي يكػػػوف 

َوالَِّايَن َكَفُروا َأْعَماُُلُْم َكَسَراٍ  وأذىاننا، فنحسبو واقًعا وما ىو بواقع إالّ يف أذىاننا أو ٢نّيبلتنا 
ًَا َوَوَجةةَد افََّ ِعْنةةَدُه فَةَوفَّةةاُه حِ  َِْةةْدُه َشةةيةْ َُا َجةةاَءُه َشْ  ََّ ِإ ََْْسةةُبُو الآَّْمةةاُن َمةةاًء َحةة ُ ِعِقيَةةةٍة  َسةةاعَُو َوافَّ

بعينيػو إىل شػبم مػن بعيػد ويظنجػو شػجرة  -منَّػا-( وقد ينظر اإلنسػاف ٜٖ)النور: َسرِيُع اْلَِْسا ِ 
فػػاذا نظػػر إليػػو مػػن موقػػٍع أو آ ػػر أو أقػػرب ظنّػػو حيػػوااًن، وقػػد ينتقػػل مػػن ظػػن إىل آ ػػر أو وىػػٍم إىل 

ونفػن األمػر شػيء واحػد ىػو  آ ر حّّت يصػل إليػو ليكتشػن أنّػو حجػر. ومػن ىنػا ٤نػد أّف الواقػع
أنّػػو حجػػػر. ومػػػن ىنػػػا ٤نػػد أّف اٞنكػػػاف مكػػػاف الشػػػيء ومكاننػػػا منػػو وزاويػػػة النظػػػر والرؤيػػػة واألفكػػػار 

والػزمن الّػذي ٥نػن فيػو واٛنػو واٞننػاخ ونظػم اٜنيػاة   -أحيػاانً -الدائرة يف أذىاننػا وثقافتنػا، بػل إرادتنػا 
إليػػػو وفهمنػػػا لػػػو. وأحيػػػااًن تتعػػػارض مػػػدركات كّلهػػػا ذات أثػػػر يف صػػػياغة الواقػػػع، والتػػػأثًن يف نظػػػران 

نا مع مدركات بصائران وأذىاننا فيتغلّػ  بعضػها علػى بعػب ُنسػ  نػوع آ ػر مػن اٞنػؤثّرات  حواسِّ
 ةةْوِء َأفَةلَةةْم َيُكو ُةةوا يَةَرْو َةَهةةا عَةةْ  َكةةا ُوا ها يَةْرُجةةو ةةَرْت َمََةةَر السَّ َِ َن َوَلَقةةْد أَتَةةةْوا َعلَةةى اْلَقْريَةةِة الَّةةيِت أُْم
( ولذلك فاّف ما نقلناه عن بعب اٞنتقّدمٌن يف حاجة إىل نوٍع من التفصػيل ٓٗ)الفرقاف: ورًاُ شُ 

والشرح ليكوف دقيًقا، فالوجود الذىيّن قد ال ينسجم مع الوجود اٝنارجّي، والوجود اللغػوّي قػد ال 
اقػػػع بكػػػل يعػػػاّب ابلدقّػػػة البلزمػػػة عػػػن أيٍّ مػػػن الوجػػػودين: الػػػذىيّن واٝنػػػارجّي. ولػػػذلك كػػػاف فهػػػم الو 

مركباتػػػػو وعبلقاتػػػػو واٞنػػػػؤثّرات اٞنوتلفػػػػة فيػػػػو ضػػػػرورايا للمجتهػػػػد واٞنفّكػػػػر والقاضػػػػي والفقيػػػػو واٞنفػػػػيت 
                                 

 اٞنستقبلّي.  ؼ( دراسة الواقع يف ضوء التاريخ واالستشرأ (ٔ)
 ( ٓنديد ٗنيع  صائص ومكّوانت ىذا الواقع َنميع عناصره. ٕ 
 ( ٓنليل وتفكيك تلك اٝنصائص واٞنكّوانت ودراساهتا يف تلك اٜنالة مث إعادة تركيبها. ٖ 
الواقع ٩نرى البحث يف مستوايت التغيًن اٞنطلوبة ووسائلها  ذلك( بعد اٝنروج بفكرة واضحة ودقيقة عن ٗ 
 . ومناىجها
( مث ٪نّدد للفرد أو اجملموعة دوره أو دورىا يف ظل ذلك ويف ضوء اإلمكاانت اٞنتوفرة لدى الفرد ولدى ٘ 
 اجملموع. 

 لتحقيق اإلرادة والدافعّية والفاعلّية لدى األّمة. 
 ادي أو التعبدي. القدرات العقلّية والنفسية لؤلمة وٓنديد مصادر الشرعّية النفسّية العقيديّة وتصحيم اٛنان  العبوبعث 
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واٞنصػػلم وكػػل معػػينٍّ ابلشػػأف العػػاـ سػػواء أكػػاف عملػػو ٣نّػػا ينحصػػر بعمليّػػات احتػػواء الواقػػع النسػػّ  
 ابٞنطلق القرآيّن. 
قوط والثبػوت، فالسػاقو واقػٌع صػار ّ٘نل معىن الس -من حيث االستعماؿ القرآينّ -والواقع 

يف متناوؿ اٜنواس، وىو اثبٌت أيًضػا فػيمكن إدراكػو ابٜنػواس دوف أف يتشػّوش علػى ذلػك اإلدراؾ 
َُا َوَجبَةْت ُجُنوعُةَهةاأو تربكو اٜنركة وعدـ الثبوت، ويف التنزيل:  ( أي: سػقطت ٖٙ) اٜنػج: فَِإ

اٞنعػػػىن قػػػد يػػػابز عنػػػدما نتػػػدبر ٥نػػػو قولػػػو أو وقعػػػت إىل األرض. ولعػػػّل ىػػػذا يضػػػين بعػػػًدا آ ػػػر إىل 
َُا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْرَرْجَنا َُلُةْم َداعَّةًة ِمةَن اأَلْرِت ُتَكلُِّمُهةْم َأنَّ النَّةاَس َكةا ُوا ِناَيتِنَةتعػاىل:  ا َوِإ

و ( فػػػالقوؿ اإلٟنػػػّي إذا وقػػػع علػػػى قػػػوـٍ فػػػبل راّد لػػػو ووجػػػ  ٓنقػػػق مضػػػمونٔٛ)النمػػػل: ها يُوِقنُةةةونَ 
 ومعناه، فهو قوٌؿ واج  الثبوت والتحّقق. 

والواقعػػػة ال تقػػػاؿ إالّ يف الشػػػّدة واٞنكػػػروه. وأكثػػػر مػػػا جػػػاء لفػػػ  وقػػػع يف العػػػذاب والشػػػدائد 
َُا َوقَةَةةةِت اْلَواِقَةةةُة ٥نػػو:  عَةةةٌ ِٔإ ُِ َةِتَهةةا َكا َسةةَلَل َسةةاِ ٌ  ِعَةةةَااٍ  ( ٕ-ٔ)الواقعػػة: {لَةةْيَ  ِلَوقةْ
( واسػػػتعملت يف األمػػػر ٘ٛ) النمػػػل: َوقَةةةَع اْلَقةةةْوُل َعلَةةةْيِهْم ِمَةةةا  ََلُمةةةواوَ ( ٔ)اٞنعػػػارج: َواِقةةةعٍ 

ُ َغُفورًا رَِحيًمةااٜنسن يف مثل قولو تعػاىل:  ( ٓٓٔ)النسػاء: فَةَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى افَِّ وََكاَن افَّ
ُتْم  َأثَّ واألمر عندما يسقو ويصبم يف متناوؿ حواس الناس ويثبت يصبم واقًعا  َُا َما َوَقَع آَمنةْ ِإ

وىنػا يلقػى ٥نػو قولػو تعػاىل:  «حقِّةا وبعتًةا وحقيقةًة وواقًةةا»( ولثبوتو فقػد أصػبم ٔ٘)يونن: ِعوِ 
 ََنا  ُةْنِج اْلُمْؤِمِني ( ظبلاًل ذات أبعاد أ رى على مفهـو الواقػع ٖٓٔ)يونن: َكَاِلَك َحقِّا َعَليةْ

إىل حػق اثبػت وحقيقػة كأهّنػا  -عّز وّجل–ّنجرد صدوره عنو فالوعد اإلٟنّي ابلّنصر والنجاة ٪نولو 
ملموسػػة ١نسوسػػة واقعػػة مدركػػة، ألنّػػو جػػّل شػػأنو ال ٫نلػػن اٞنيعػػاد. ىنػػا يصػػبم الواقػػع إضػػافًة إىل 
العناصر اّليت أشران إليها من زماف ومكاف وفكر وثقافات وعبلقػات بكػل أنواعهػا: حاصػل جػدؿ 

 اف.بٌن الغي  والطبيعة أو الكوف واإلنس
أنػو ال يؤا ػػذ اإلنسػػاف علػػى وجػود اٞننهػػي عنػػو يف ذىنػػو إفَّ  -تبػػارؾ وتعػػاىل-ومػن ر٘نػػة هللا 

حّت يوجده اٞنكلػن يف الواقػع، فحسػابو وثوابػو وعقابػو  «النية والةزم»وجد حّت لو بلغ مستوى 
 على وجود األشياء يف الواقع، ومػن ىنػا فػاف العلمػاء يؤكػدوف أف الفقيػو الكامػل لػين ذلػك الػذي

بكػػػل  «فقةةةو الواقةةةع»يفقػػػو الػػػنص وحػػػده ففقػػػو الػػػنص نصػػػن الفقػػػو، والنصػػػن ا  ػػػر يكمػػػن يف 
جوانبو. ويف عصوران ىذه أتكد االىتماـ ابلواقع وضػرورة فقهػو ال يف ٠نػاؿ األحكػاـ وحػدىا  بػل 
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أف  «فقةو الواقةع»يف سائر اجملاالت السياسّية واالجتماعّية إضافة إىل الشػريعة والقػانوف  بػل كػاد 
ؿ إىل علػػم كامػػل يبحػػث يف الشػػئوف الفكريّػػة والثقافيّػػة والسياسػػّية واالجتماعيّػػة واالقتصػػاديّة، يتحػػو 

وىػو يف ىػذه اٜنالػػة يصػبم علًمػػا ٓنتاجػو سػػائر اٛنهػات الػيت ٟنػػا عبلقػة ابلقػػرارات وصػناعتها لػػدى 
رج األمػػم والشػػػعوب. ولئلسػػػبلـ نصػػػي  وافػػػر يف ٓنديػػػد معػػػاين الواقػػػع وأ٨نيتػػػو، واٛنوانػػػ  الػػػيت تنػػػد

علًمػػا  «فقةةو الواقةةع»ٓنتهػا وأثرىػػا يف سػائر منػػاحي اٜنيػػاة، وقػد يكػػوف أوىل النػػاس  ف ٩نعلػوا مػػن 
مثػػػل  «ففقةةةو الواقةةةع»يف بنػػػاءه اٛنديػػػد.  «أصةةةول الفقةةةو»مسػػػتقبل أو جػػػزًءا ال يتجػػػزأ مػػػن علػػػم 

ميػػػق مقاصػػػد الشػػػريعة واٞنقاصػػػد القرآنيّػػػة العليػػػا اٜناكمػػػة، عليػػػو يتوقػػػن الفهػػػم الػػػدقيق واإلدراؾ الع
ٞنرامػػي النصػػوص وأىػػدافها وكيفيّػػة بنػػاء األمػػم هبػػا. فػػذلك كلّػػو ال ٬نكػػن اٝنػػوض فيػػو دوف فقػػو يف 
الواقع، فهو ضػرورّي ألي تنظػيم أو ٔنطػيو أو تشػريع أو تفعيػل يف اٜنيػاة أو أتويػل، وبػدوف ذلػك 

وَمػا  فاف األمور تضػطرب وتتػدا ل ويغيػ  فقػو األولػواّيت والقػدرة علػى التمييػز بػٌن َمػا ىػو أصػل
ىو فرع وما ىو ضرورّي وما ىو كمايلج. والبشريّة اليػـو واٞنسػلموف يف مقػدمتها أحػوج َمػا يكونػوف 

وفهمػػو، ىػػذا الواقػػع الػػذي يقػػوده الشػػيطاف وعبػػاد العجػػل يعػػزز ىػػؤالء وأولئػػك  «فقةةو الواقةةع»إىل 
و فانػو يػذكران األجهزة العمبلقة اليت تسيطر على تربية الناس وتوجيههم إبعبلـ مهمػا قيػل عنػو وفيػ

الذي كاف يصػدر عػن العجػل الػذىّ ، وسػواء ٚنػوا ذلػك حػوار حضػارات أو عوٞنػة أو  «ابخلوار»
ولػػو تغػػًّن مصػػدر صػػدوره، كػػاف يصػػدر عػػن عجػػل ذىػػّ  فػػارغ،  «رةةوارًا»َمػػا شػػاءوا، فانػػو يبقػػى 

 وإف تغػًنت وسػائلو. إفَّ التجديػد «رةوار» «فةاخلوار»وصار يصدر عػن أجهػزة إعبلميػة عمبلقػة 
واالجتهػػػاد وإعػػػادة بنػػػاء األّمػػػة وٗنػػػع كلمتهػػػا علػػػى كلمػػػة سػػػواء وردىػػػا لبلعتصػػػاـ ُنبػػػل هللا اٞنتػػػٌن 
واللجػػوء إىل هللا تعػػاىل يف التػػألين بػػٌن قلوهبػػا، ذلػػك كلّػػو يتوقػػن علػػى فقػػو للواقػػع وفهػػم دقيػػق لػػو 

اقػػػع كياهنػػػا َنوانبػػػو كلهػػػا، وأّمتنػػػا وىػػػي يف ىػػػذه اٜنالػػػة مغيَّبػػػة عػػػن الواقػػػع كلػػػو  واقعهػػػا اٝنػػػاص، وو 
 «فقو الواقةع»االجتماعّي و١نيطها اٛنغرايف، كما ىي مغيبة ٕناًما عن الواقع العاٞنّي، وابلتايل فاف 

مثػػػل فقػػػو اٞنقاصػػػد واألولػػػواّيت ينبغػػػي أف ٪نتػػػل يف ُنػػػوث ودراسػػػات أبنػػػاء األّمػػػة وعلمائهػػػا موقػػػع 
ٞنػا انشػغل مثقفػو األّمػة عػن الصدارة إلعػادة بنػاء وعػي األّمػة بواقعهػا، فلػوال غيػاب الػوعي ابلواقػع 

معايل األمور بسفسافها، وعن الضروراّيت ابلكمالّيات ومػا إليهػا، وٞنػا كرسػوا فرقػة األّمػة وتشػتتها 
بذلك الرتكيز اٞنقيت على اٛنوان  اإلقليمية واٝناّصة على طريقة آ ر  ليفة عباسّي مغفَّل، كاف 

عغةةةداد »د. وتغلغلهػػػم يف العػػػامل اإلسػػػبلمّي يػػػردد كلمػػػا جاءتػػػو األ بػػػار بتقػػػدـ اٞنغػػػوؿ ابْنػػػاه بغػػػدا
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. والواقػع اليػػـو جعػػل مػن كثػػًن مػػن «تكفينةّن  وها يسةةتكهنروعا علةةيَّ إنَّ أت تركةةت ُلةةم األطةةرا،
حكاـ ببلد اٞنسلمٌن نسوة ١ندثَّة لذلك اٝنليفة اٞنغفل الذي توىم أف حياتو وحياة سلطانو تقـو 

 ن ُىويتو. على مساٞنة أعدائو وْنميد ٦نوتو والتنازؿ ع
 ملاُا ْب أن  فقو واقع األمة؟  

ضرورّي ألّي ٔنطيو، وإال ضاع اٟندؼ، لعدـ ٓنديد اٞننطلقػات والغػاايت  «فقو الواقع» 
 بشكل دقيق. 

ضرورّي ألّي تشريع أو تنػزيل، وإال ُوضع الشػيء يف غػًن موضػعو، ووسػد  «فقو الواقع»و 
صػػبلة والسػػبلـ، يف أقػػوامهم، إال لتصػػحيم مسػػار األمػػر إىل غػػًن أىلػػو. ومػػا بعثػػة الرسػػل علػػيهم ال

 واقع منحرؼ. 
وللواقػػػع أثػػػره يف تتػػػابع الرسػػػاالت وكثػػػرة األنبيػػػاء واٞنرسػػػلٌن مث اٞنصػػػلحٌن وصػػػوال إىل رسػػػالة  

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص. - امت النبيٌن 
عاػػػػا إىل الػػػػدمار، وّنػػػػا أف البشػػػػريَّة اليػػػػـو تقػػػػن علػػػػى حافػػػػة اهنيػػػػار  يَػػػػُدعجَها ُعبَّػػػػاُد الِعْجػػػػِل دَ  

وتسػػوقها سياسػػات قػػادة العوٞنػػة سػػوقا إىل اٟنػػبلؾ،  ذرعهػػا العاٞنيّػػة العديػػدة، فقػػد أحكػػم الػػدجاؿ 
قبضتو عليها، فونق األنفاس، ومص دماء الناس. إفَّ أمتنا اليـو قد شا ت ووىنت، ّنػا كسػبت 

برهبػػا وابٝنلػػق، لقػػد وّنػػا أ٨نلػػت. ولػػذلك فػػبل بػػد مػػن العمػػل علػػى ْنديػػد فكرىػػا وعقيػػدهتا وصػػلتها 
 صار ذلك فريضة شرعّية، وضرورة حضاريّة. 

وال سبيل لتحقيق شيء من ذلك بغًن فقو واقػع األمػة  ذلػك  ف التجديػد يتطلػ : فقًهػا  
يف الواقػػػع ويف وسػػػائل التجديػػػد، وكيػػػاف األّمػػػة الػػػيت ٩نػػػ  أف تكػػػوف ميػػػداف التجديػػػد، ومعرفػػػة 

والكشػػػن عػػػن منهجيّػػػة القػػػرآف اٞنعرفيّػػػة لقيػػػادة عميقػػػة ِنصائصػػػها الذاتيّػػػة ومكػػػوانت واقعهػػػا 
 . «التجديد»وتوجيو عملّيات 

 وكل ذلك مرتبو ابلواقع بنوع من االرتباط.  
 حنو تصور فقو الواقع:  

، وىػػذا النػػوع مػػن «أصةةول الةةدين»و «أصةةول الفقةةو»مركػػ  إضػػايّف مثػػل  «فقةةو الواقةةع» 
ن فػك حالػة اإلضػافة وتعريػن كػل كلمػة منهػا اٞنركبات اإلضافيَّة حٌن نريد معرفتها بدقة فبل بد مػ

مث تعريفها بعد الرتكيػ  ابعتبارىػا علًمػا علػى ٠نموعػة قواعػد أو مسػائل أو ملكػة تقػـو  -وحدىا-



 - 11 - 

لػػين علًمػػا ٢نصوًصػػا  بػػل ىػػو علػػم يتعلػػق  «فقةةو الواقةةع»ابألشػػواص اٞنلّمػػٌن بتلػػك اٞنسػػائل. و
يعيَّة أو إنسػانّية أو اجتماعيَّػة أو سػلوكيَّة  إذ َنميع العلـو واٞنعارؼ تقريًبا، سواء أكانت علوًما طب

َمػػػا مػػػن علػػػم مػػػن ىػػػذه العلػػػـو واٞنعػػػارؼ إال ولػػػو تعلػػػق ّمػػػا ابلواقػػػع، أو أثػػػر يف صػػػياغة جانػػػ  مػػػن 
 جوانبو، أو تفسًنه أو وصفو. 

٬نكػػن مقاربػػة تعريفػػو بتعريػػن جزئيّػػو  «فقةةو الواقةةع»ومػػع ذلػػك فػػاّف ىػػذا اٞنركػػ  اإلضػػايّف  
. أّما الفقو فلو مفهومو القرآيّن حيث ورد التنزيل ّنادتو يف آايت عديػدة، منهػا «الواقع»و «فقو»

ينِ قولػو تعػػاىل:  َفَمةةاِل َىةةُؤهاِء اْلَقةةْوِم ها جػل شػػأنو: -( وقولػػو ٕٕٔ)التوبػػة: لِيَةتَةَفقَُّهةةوا يف الةدِّ
ا اٞنفهػـو ينبػو إىل أنّػو ( فأسػلوب القػرآف اجمليػد يف إيػراد ىػذٛٚ)النسػاء: َيَكاُدوَن يَةْفَقُهوَن َحِديهنًا

يراد بو مطلق الفهم أو القدرة على الفهم، أو فهم األمػور الدقيقػة، إذ إفَّ اإلنسػاف َمػا كػاف إنسػاان 
إال ٞنا أودعو هللا فيو من استعدادات للفهم واإلدراؾ وقد يضاؼ إىل الدين كمػا يف آيػة التوبػة، أو 

فهػم  «الفقةو»  ألّف «الةلةم»أ ػّص مػن  «الفقةو». و«الواقةع»إىل غًنه، ومػن ذلػك إضػافتو إىل 
الةلةةم ابألحكةةام الشةةرعّية »يتوصػػل إليػػو بعلػػم شػػاىد إىل َمػػا ىػػو غائػػ  وقػػد شػػاع إطبلقػػو علػػى 

 فيها.  «حقيقة عرفّية». حّت صار ّنثابة «الةملّية املكتسبة من األدلة التفصيلّية
وبعػب  «وقةع»عػل وقػد ورد ىػذا الف «وقةع»: فهػو مػن «الواقةع»وأّما اٞنضاؼ إليػو وىػو  

َُا َوقَةَةةةةِت  مشػػػتقاتو يف القػػػرآف اجمليػػػد وأريػػػد بػػػو ثبػػػوت الشػػػيء وسػػػقوطو ووجوبػػػو: قػػػاؿ تعػػػاىل: ِإ
عَةةةٌ ٔاْلَواِقَةةةُة   ُِ َةِتَهةةا َكا ( ٘ٔ)اٜناقػػة: فَةيَةْوَمَِةةٍا َوقَةَةةةِت اْلَواِقَةةةةُ ( ٕ-ٔ)الواقعػػة  { لَةةْيَ  ِلَوقةْ

َُا َوَقَع اْلَقْوُل َعلَةوقاؿ جل شأنو:  (، وقػاؿ ٕٛ)النمػل: ْيِهْم َأْرَرْجنَةا َُلُةْم َداعَّةًة ِمةَن اأَلْرتِ َوِإ
َُِقةونَ عػز وجػل:  ( وقػاؿ تبػارؾ اٚنػػو: ٘ٛ)النمػل: َوَوقَةَع اْلَقةْوُل َعلَةْيِهْم ِمَةا  ََلُمةةوا فَةُهةْم ها يَةْن

 َةةُتْم عِةةِو َتْسةةتَةْةِجُلون ةةُتْم عِةةِو آآلَن َوقَةةْد ُكنةْ َُا َمةةا َوقَةةَع آَمنةْ ( فػػاألمر الواقػػع ىػػو ٔ٘)يػػونن: َأثَّ ِإ
ذلك الذي حدث وثبػت وسػقو ووجػ ، فهػي تعػاّب عمػا حػدث وصػار اثبتًػا ال ٬نكػن إنكػاره أو 
ػػػّي أو  ْناىلػػػو أو اٞنمػػػاراة فيػػػو. وىػػػذا قػػػد يكػػػوف يف شػػػأف ديػػػيّن أو دنيػػػوّي  ر٫نػػػّي أو معاصػػػر، حسِّ

 عاٞنّي. معنوّي، سياسّيّي أو اقتصادّي أو اجتماعّي أو ثقايّف، إقليمي أو 
واألّمػػة اٞنسػػلمة اليػػـو ٟنػػا واقػػع بوصػػفها أّمػػة، وواقػػع لكػػل إقلػػيم أو شػػع ، وواقػػع عػػاٞنّي ال  

يقتضػي فقًهػا يف كػل جانػػ   «فقةةو واقةع األمةة»ٕنلػك االنفصػاؿ عنػو أو االنفكػاؾ عػن مؤثراتػو و
العاّمػػة مػػن ىػػذه اٛنوانػػ . وىػػذا الفقػػو األكػػاب أو اٞنوسػػع ىػػو َمػػا ينبغػػي مبلحظتػػو يف سػػائر األمػػور 
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سواء أكانت على اٞنستوى النظرّي والفكري أو اٞنستوى العلمػّي أو مسػتوى الفتيػا أو اٞنمارسػات 
 الفرديّة واٛنماعّية. 

وفقهػػػػو أمػػػػراف يف غايػػػػة األ٨نيّػػػػة فلػػػػين ىنػػػػاؾ معاٛنػػػػة أليَّػػػػة أزمػػػػة يف  «الواقةةةةع»إفَّ دراسػػػػة  
أف يكتمػػل ويػػؤدي دوره، و٪نقػػق اٜناضػػر، ؤنطػػيو ٞنسػػتقبل أو بنػػاء أو تنميػػة يف اٞنسػػتقبل ٬نكػػن 

وىػذه الدراسػة، وذلػك الفقػو ال ٬نكػن أف يتحقػق شػيء منهمػا  «الواقع وفقهةو»ٖناره دوف دراسة 
بدوف منهاجّية ضابطة أت ػذ بنظػر االعتبػار  صػائص األّمػة الذاتيّػة وأسػن ومنطلقػات التكػوين، 

 «منهاجيّةةة دقيقةةة»مػػن  «اقةةعفقةةو الو »وال بػػد لدراسػػة  «فقةةو الواقةةع»الػػيت هبػػا تػػابز أ٨نيّػػة دراسػػة 
تقػػـو علػػى دعػػائم ٓنمػػل طاقػػات ٓنليليػػة وتفسػػًنية سػػليمة ومتينػػة ولػػذلك فقػػد ا ػػرتان أف ننبػػو إىل 
منهاجّية تتبػىّن منظػور التجػدجد اٜنضػارّي يف التعامػل مػع الواقػع التػار٫نّي والسياسػّي، لئلجابػة علػى 

ىل منهاجيّػة ٓنمػل َمػا ذكػران مػن مواصػفات؟ سؤاؿ ٞناذا ندرس الواقع؟ وٞناذا ٥نتاج يف دراستنا لو إ
 إفَّ اإلجابة ال بد أف تنظر يف شقٌن: 

أوال: إنّػػو مػػن حيػػث دراسػػات الواقػػع السياسػػّي فهػػي ال تنقصػػنا، ولكػػن الػػذي ينقصػػنا ىػػو  
دراسػػة تكػػوف ذات جػػدوى ونفػػع لنػػا ٥نػػن ابعتبػػاران مسػػلمٌن معاصػػرين يهمنػػا أف نػػدرؾ اٞنػػؤثرات 

ا نتفاعل مع زماننا يف مواقعنا اٞنوتلفة لنسػتطيع أف نشػكل مسػتقبلنا يف واٞنكوانت اليت من  بلٟن
الشػػكل الػػذي ينسػػجم مػػع معتقػػداتنا و ر٫ننػػا وحضػػارتنا وأىػػدافنا، والػػدور اٞنرسػػـو ألمتنػػا يف ىػػذه 
اٜنيػػػاة. أّمػػػا الدراسػػػات الػػػيت تتػػػوافر لػػػدينا يف الوقػػػت اٜناضػػػر فهػػػي دراسػػػات كثػػػًنة وكثػػػًن منهػػػا ذو 

و ١نػػدود ابلنسػػبة لنػػا إذا َمػػا قيسػػت تلػػك الدراسػػات إىل أسػػئلة مػػن ٥نػػن ومػػاذا جػػدوى ونفػػع ولكنّػػ
نريػػػد ومػػػا الػػػذي نسػػػعى لتحقيقػػػو؟ ألّف الدراسػػػات الػػػيت أشػػػران لكثرهتػػػا دراسػػػات درسػػػت وأعػػػدت 
ابلوكالػػة عنػػا ويف حالػػة غيابنػػا فهػػي دراسػػات قػػاـ هبػػا غػػًنان ابعتبػػاره ذا  وابعتبػػاران موضػػوًعا ورّنػػا 

نػػا فيهػػا، ولكػػن ال نسػػتطيع أف نعتػػاب أنفسػػنا مؤّسسػػٌن ٟنػػا، فالدراسػػات اٞنتاحػػة شػػارؾ بعػػب أبنائ
واليت هتمنا بوصفنا مسلمٌن كثػًنا َمػا تسػتهدفنا وال نسػتهدفها، لسػب  بسػيو، ىػو أفَّ كػل دراسػة 
ال بػػػد أف تنطلػػػق مػػػن فرضػػػّيات لتحقػػػق أىػػػدافا  وأصػػػحاب اٞننطلقػػػات واألىػػػداؼ ليسػػػوا منػػػا وال 

ال إىل كياننػػػػا االجتمػػػػاعّي وال إىل بيئتنػػػػا اٜنضػػػػاريّة وإف ٘نلػػػػوا أٚنػػػػاء عرفناىػػػػا، ينتمػػػػوف إىل أمتنػػػػا و 
وبعضها كػاد ينتمػي إلينػا مػن حيػث الػدـ لكنػو ال ينتمػي إلينػا مػن حيػث الثقافػة والفكػر فػبل يعػين 
ذلك أهّنا تقرتف ّننطلقات وأىداؼ تنبع من ىويتنا، وتتكوف وتعػاب عػن اٝنصػائص الذاتيّػة والػرؤى 
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 اٜنضاريّة ألمتنا وحضارهتا، فالعابة ليست ابألٚناء اليت ُٓنمػل ولكّنهػا ابلقلػوب واأللبػاب واٞنصاحل
والعقػػوؿ الػػيت تكػػوف فيهػػا والقوالػػ  الػػيت ُتسػػبك عػػاب ذلػػك التكػػوين. أّمػػا الشػػق الثػػاين مػػن اإلجابػػة 

ك سػواء أكػاف ذلػ «الواقةع»فينص  على حقيقة كوف اإلسبلـ اٜنركّي كثًنًا َما يغي  عن سػاحة 
يف الواقػع، أـ ألسػباب ترجػع  «الفكةريّ »علػى  «اْلركةيّ »العتبارات عملّية تقدـ قضااي اإلسبلـ 

لغياب الرؤية اٜنضػاريّة الكاملػة عػن العقػل اٞنسػلم اٞنعاصػر واصػطباغو بنظػرة جامػدة للػرتاث تعػوؽ 
لصػػدع أف يكػػوف ١ناولػػة لػػرأب ا «فقةةو الواقةةع»التعامػػل مػػع الواقػػع. إفَّ جػػل َمػػا يف مشػػروع دراسػػة 

وْناوز ىذا اٞنأزؽ الذي ٩نعل الرأي اٞنسلم اٞنستنًن مغيّػبًػا عػن الواقػع وفهػم  «الفكر واْلركة»بٌن 
الواقػػع وابلتػػايل تبقػػى ١ناولػػة التعامػػل الرشػػيد معػػو حكػػرا علػػى غػػًن أصػػحابو الػػذين يػػدركوف الواقػػع 

 ويفقهونو. 

اٜنيويَّػػػة الذىنيّػػػػة  للعقػػػل اٞنسػػػلم اٞنسػػػػتنًن؟ وكيػػػن ٤نعػػػل الطاقػػػة «الواقةةةع»فكيػػػن نقػػػّرب  
والفكريّة والثقافّية طاقة مشعَّة يف ىذا الواقع وفاعلػة فيػو؟ تلػك ىػي اٞنعادلػة الػيت أرى أف دراسػات 

كمشػػػاريع أو أفكػػػار ال بػػػد أف تقػػػـو عليهػػػا  ولػػػذلك فػػػافَّ أّي مشػػػروع إسػػػبلمّي   «فقةةةو الواقةةةع»
ابت االسػػػػتقرائّية التار٫نيّػػػػة لدراسػػػػة الواقػػػػع يعتمػػػػد يف ٤ناحػػػػو علػػػػى تبػػػػيّن نظػػػػرة شػػػػاملة تػػػػدمج اٞنقػػػػرت 

ابٞنقػػػرتابت العقليّػػػة االسػػػتنباطّية، وْنمػػػع بػػػٌن البحػػػث اٞنيػػػدايّن واسػػػتقراء األحػػػداث والوقػػػائع وبػػػٌن 
اٞندا ل التحليليَّة الفكريّة والنظريّة يف التعامل مع النتائج ومػع الظػواىر الػيت تتناوٟنػا. وال ٫نفػى أف 

لدرجة لدى الدارسػٌن كافػة، ألّف ىنػاؾ تفػاوً  يف حاجات كل مقرتب وشروطو ال تتحقق بنفن ا
التكػػوين واٞنهػػارات واالسػػتعدادات، األمػػر الػػذي ٩نعػػل العمػػل اٛنمػػاعّي يف مشػػروع لدراسػػة الواقػػع 
ضػػػروراّي إلمكػػػاف االسػػػتفادة مػػػن كافػػػة الطاقػػػات واٝنلفيػػػات واالسػػػتعدادات وجعلهػػػا مػػػن األمػػػور 

عىن ذلك أنّو ال بد مػن اإلطػار الػذي يػوفر شػروط ، وم«فقو الواقع»اٞنتاحة لبناء مشروع لدراسة 
العمػػػل، سػػػواء أكػػػاف عمػػػل فريػػػق ُنثػػػي متكامػػػل أو عمػػػل فريػػػق يف ٠نالػػػو وال بػػػد أف يػػػنعكن ىػػػذا 
اإلطػػار علػػى صػػيغة العمػػل اٛنمػػاعّي أو علػػى اٞنسػػتوى اٞنوضػػوعّي يف أطروحػػات وفرضػػّيات تتنػػاوؿ 

 كاف. وىناؾ بعب األسػئلة الػيت ٩نػ  اٞنوضوع وال بد أف تتولل أي عمل جدي ٗناعّيا أو فردايّ 
بصػػفة عاّمػػة وعلػػى بنػػاء سياسػػة ذات جػػدوى  «فقةةو الواقةةع»مراجعتهػػا حينمػػا نقػػدـ علػػى دراسػػة 

 وصبلحية  اصة. 
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 ىل ىناؾ إدراؾ واٍع لشروط العمل الفكري عاّمة؟   -1

ال يػػتم يف فػػراغ ثقػػايّف أو فكػػري  -أي علػػم-٩نػػ  إدراؾ حقيقػػة مفادىػػا أفَّ بنػػاء علػػم   -2
 اجتماعّي أو سياسّي فبل بد من توفًن شروط ذلك كلو. أو 

ّنعىن آ ػر ال بػد أف يكػوف لنػا  «حيادية الةلم وموضوعّيتو»أ ذ موقن إزاء مسألة   -3
وجهة نظر و٥نن نعيد بناء صرح علومنا اإلنسانّية واالجتماعّية اٞنعاصرة بوصفنا مسػلمٌن، إنّػو قػد 

لفكريّػة والعقليّػة وا ػتلو األمػر علينػا يف حػدود داللػة غاب عنا حقيقة وداللة اإلسبلـ يف حياتنػا ا
العلم واٜنداثة عاّمة ٓنت وطأة ظروؼ  ر٫نّية معينة وعلينا أف ندرؾ ذلك ونعيد النظر يف ظروؼ 
تكػػوين الفكػػر اٞنعاصػػر يف عػػامل اٞنسػػلمٌن و٥نػػن نعمػػل علػػى تصػػحيم القػػراءة وإعػػادة بنػػاء للوارطػػة 

 الفكريّة اٛنديدة. 

نػػػػا اب  ػػػػر وإدراؾ إمكانيػػػػات االسػػػػتفادة منػػػػو وحػػػػدودىا والتمييػػػػز بػػػػٌن ٓنديػػػػد عبلقت  -4
 االنغبلؽ والتحوط، واالنفتاح واالنفبلت يف عبلقتنا بو وّنا ينتجو. 

إعادة بناء اٛنسور يف شبكاتنا الثقافّية واٜنضاريّة على ٥نو يستهدؼ استعادة اٜنيويَّة   -5
 اٜنضاريّة ألمتنا اٞنسلمة. 

يت تلػوح لنػا عنػد النظػر يف اٝنطػو واٞنشػروعات الفكريّػة الرائػدة الػيت ىذه بعػب األفكػار الػ 
٪ناوٟنػػا بعػػب أبنائنػػا وبعػػب اٞننتمػػٌن ٟنػػذا الكيػػاف اٜنضػػارّي اإلسػػبلمّي. إٔنػػىن أف تبػػىن مؤّسسػػة أو 

وأف يػػػػنجم العمػػػػل علػػػى ىػػػػذا وأف يتكامػػػػل ال مػػػػن حيػػػػث  «فقةةةةو الواقةةةةع»أكثػػػر ٞنشػػػػروع دراسػػػػة 
يت يسػػهر البػػاحثوف عليهػػا فقػػو ولكػػن مػػن حيػػث الداللػػة التكوينيّػػة األعمػػاؿ واألوراؽ اٛنديػػدة الػػ

والرتبويّػػة والفكريّػػة ٞنثػػػل ىػػذا التوجػػػو يف إعػػداد جيػػػل جديػػد مػػػن البػػاحثٌن اٞنسػػػلمٌن الػػذين ٬نثّلػػػوف 
طليعػػة الركػػ  اٜنضػػارّي اٞننشػػود الػػذي يكػػوف مػػن شػػأنو أف يضػػع لبنػػة وأداة يف التمكػػٌّن للنهضػػة 

عػػامل الغػػد. ويسػػعدان أف نشػػارؾ يف تقػػدي شػػيء يف سػػبيل ٕنهيػػد وتوضػػيم اٜنضػػاريّة اإلسػػبلمّية يف 
اٝنػػػو اٞننهجػػػّي الػػػذي يقػػػـو ىػػػذا اٛنيػػػل ببلورتػػػو وتطػػػويره مػػػن  ػػػبلؿ تػػػراكم أعمػػػاؿ جديػػػدة تتسػػػم 
ابٛندية واٛندة يف ىذا السبيل وأحيل بوجو  اص على فكرتٌن وفقين هللا ٟنما منذ قرابة عقد من 
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نقػػػد والتػػػدوين، وإعػػػادة النظػػػر يف تعاملنػػػا مػػػع واقػػػع نظمنػػػا العربيّػػػة الػػػزمن وطرحتهمػػػا يف سػػػاحة ال
اٞنعاصػػرة ومػػا كػػاف لتلػػك األفكػػار اٞنتواضػػعة أف تشػػق طريقهػػا يف أفػػق العقػػل اٞنسػػلم اٞنعاصػػر لػػوال 
استعداده لتقبلها وإدراؾ مغزاىا وجدواىا وهتيؤىو للتفاعل معها يف مسػار ا تيػار أو ا تبػار ذلػك 

 طبيقّية واال تيار والتطوير. اٞنفرتض واٛندوى الت

ابعتبػاره منظػورا أصػيبل ٬نكػن مػن  «ابملنآور اهاجتماعّي اْلضاريّ »والفكرة األوىل تتعلق  
 بللػػػػو إعػػػػادة االعتبػػػػار للحضػػػػارة اإلسػػػػبلمّية ابعتبارىػػػػا حقيقػػػػة  ر٫نيّػػػػة وواقعػػػػا، وابعتبارىػػػػا قابلػػػػة 

ة والتحقػػػق فيهػػػا، واٞننظػػػور االجتمػػػاعّي للتجػػػدجد والسػػػتعادة الفاعليّػػػة مػػػع اسػػػتمرار قابليّػػػة الصػػػياغ
اٜنضارّي  بلفا للمػدا ل واٞننػاىج اٞنتداولػة يف الدراسػات االجتماعيّػة والتار٫نيّػة مػن شػأنو إعػبلء 

ة وإعػػبلء دور الفعػػل اإلنسػػايّن واٞنسػػئولّية البشػػريَّة دو٧نػػا إغفػػاؿ العتبػػارات األبعػػاد اٞنعنويػػة والقيميّػػ
ذلك أف اٞننظور االجتمػاعّي اٜنضػارّي مػع أنّػو يسػتقي أصػولو مػن بنائّية ووظيفية وحيوية أ رى، و 

اسػػػتقراء اٝنػػػابة اٜنضػػػاريّة لئلنسػػػاف التػػػار٫نّي مسرتشػػػدا بواقػػػع النمػػػوذج للواقػػػع اإلنسػػػايّن منػػػذ بػػػزوغ 
األوىل ال يسػتغرب أف يكػوف منظػورا  -صلى هللا عليو وآلػو وسػّلم–بشائر أتسين أّمة الن  األمي 

ضاريّة اإلسبلمّية، منظورا يتسػم ابلعاٞنيّػة قػدر َمػا يكػوف منظػورا يتفػق ودراسػة مستقى من اٝنابة اٜن
الواقع العريّب اٞنعاصػر بوجػو  ػاص، فاألّمػة يف اإلسػبلـ قػد اسػتوعبت عمليّػا وثقافيّػا عقيػدًة وفكػرا 
وروحا شعواب وقبائل شّت مل تقتصر على جنن أو عنصػر أو  ريػخ أو لغػة أو منطقػة جغرافيػة فيػو 

ًنىا وإف كاف العػرب قػد شػكلوا قاعػدة ونػواة ٟنػذه اٝنػابة اٞنتنوعػة اٛنامعػة فػاف طبيعػة وواقػع دوف غ
دعػػػوة اٜنػػػق ابعتبارىػػػا دعػػػوة  إنػػػة للبشػػػريّة كافػػػة حالػػػت دوف االقػػػرتاف اٞنػػػانع أو التقوقػػػع اٞنػػػبلـز 

 يوجػو الباحػث لفعاليػات واقػع «يآ  املنآور اإلسالمّي اْلضةاريّ »ٛنماعة دوف غًنىا. وبػذلك 
 ر٫نػػّي مغػػاير أو متغػػًّن قػػد تغيػػػ  عػػن مقػػرتابت أ ػػرى تتسػػػم ابإلفػػراط والتفػػريو، وتغلػػ  عليهػػػا 
الصػػبغة اٞناديّػػة واالرتبػػاط ابلظػػاىر أي ٕنعػػن يف األ ػػذ ابألبعػػاد الدقيقػػة يف تعاملهػػا مػػع عػػامل اٜنركػػة 

ٞنغيبػة أت  رغبػة والرتكيػ  يف متابعػة الظػواىر االجتماعيّػة واإلنسػانّية. ويف مقدمػة ىػذه الفعاليػات ا
األمم اٜنية يف اٜنفػاظ علػى الػرتاث وْنديػد البنػاء يف مواجهػة قػوى الفسػاد والبغػي الػيت تقػـو علػى 
التسػػػلو واالسػػػتبداد والطغيػػػاف ولػػػو كػػػاف ذلػػػك علػػػى حسػػػاب ا  ػػػرين أفػػػراًدا أو ٗناعػػػات أو يف 

لقػدرات الفاعلػة الػيت مواجهة قوى التكامػل والتآكػل والضػمور الذاتيّػة الػيت تسػتنزؼ طاقػة األّمػة وا
يوجو النظر إىل شروط النهضة ابلقدر الػذي يتعامػل   «فاملنآور اْلضاريّ »تنتهي هبا إىل اٟنبلؾ، 
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كػػػذلك مػػػع عوامػػػل اٟنػػػبلؾ والفنػػػاء، وكػػػبل اٜنػػػالتٌن: حالػػػة النهضػػػة واالقتػػػدار مػػػن جانػػػ  وحالػػػة 
مػػم عػػاب الزمػػاف الضػػعن واالسػػتنقاذ مػػن جانػػ  آ ػػر ىػػي مػػن اٜنػػاالت الػػيت تػػبلـز اٛنماعػػات واأل

وتلػك اٜنػاالت الػيت تسػػتوقن نظػر الباحػث يف الواقػػع العػريّب بشػكل  ػػاص حيػث يتجسػد مػػأزؽ 
الػػػذي ىػػػو يف الواقػػػع  «املنآةةةور اْلضةةةارّي اإلسةةةالميّ »الوجػػػود والبعػػػث اٜنضػػػارّي لؤلمػػػة، و   

 منظػػور ْنػػدد حضػػارّي ليحتػػل موقعػػو كاطػػار ينػػتظم العديػػد مػػن الدراسػػات اٞنمكنػػة للواقػػع العػػريبّ 
واإلسػػبلمّي والواقػػع التػػار٫نّي اٞنعاصػػر والػػيت تتوػػذ مػػن ٗنلػػة مػػن الظػػواىر واألعػػراض نقػػاط ارتكػػاز 

كمنظػور ْنػدد   «املنآور اْلضةارّي اإلسةالميّ »إلعادة القراءة اٞنشوصة ٟنذا الواقع. ومن مث فاف 
لتحقيػق  حضارّي من شػأنو أف يصػوغ فكػرا جديػدا مبػدعا يتسػم ابٜنيويػة واإلنشػاء ويتسػم بقابليّػة

قدر من التنوع واالنفتاح على منافذ متعددة ومتجددة عند تكػوين الواقػع اٜنضػارّي ابإلضػافة إىل 
رؤية حضاريّة إصالحّية »طبيعة ىذا اٞننظور من حيث كونو يتجاوز إطارا للرؤى التشويصية إىل 

شػروعات حضػاريّة ومن مث تتحوؿ الدراسات اليت تتبىّن ىذا اٞننظور إىل أف تكوف نػواة ٞن «تكوينّية
تتسػػػم بقػػػدرة علػػػى ٓنقيػػػق زايدة فهػػػم للواقػػػع وقػػػدرة علػػػى ترشػػػيد ىػػػذا الواقػػػع فهػػػي تعرضػػػو وٓنللػػػو 
وتفهمو وتقـو بعػد ذلػك برتشػيده انطبلقػا مػن ذلػك الفهػم مػن  ػبلؿ تقػدي البػدائل واٜنلػوؿ الػيت 

ضػػػع الدراسػػػة تتفػػػق وطبػػػائع التكػػػوين اٜنضػػػارّي عاّمػػػة واٞنعػػػين ابلكيػػػاف االجتمػػػاعّي اٜنضػػػارّي مو 
  اصة، ىذا ابلنسبة لفكرة اٞننظور اٜنضارّي. 

وىػػي فكػػرة انبعػػة مػػن الػػنهج  «فكةةرة النسةةق القياسةةيّ »أّمػػا ابلنسػػبة للفكػػرة األ ػػرى وىػػي  
اٜنضػػػارّي ومكملػػػة لػػػو يف نفػػػن الوقػػػت  فػػػاف كػػػاف اٞننظػػػور يػػػوفر اإلطػػػار النظػػػرّي بصػػػورة شػػػاملة 

 «فكةةرة النسةةق القياسةةيّ »ٞنػػآؿ فاننػػا ٤نػػد أفَّ متكاملػػة علػػى مسػػار حركػػي يف التكػػوين والتطػػور وا
تتوجو إىل مقطع من ىذه اٜنركة وتقن عند ملتقيات َما ٬نكن أف تقدمػو كبنػاء أو ىيئػة ٗنلػة مػن 

الكيةةةةان »اٞنػػػػؤثرات أو اٞنفػػػػاعبلت يف ٠نػػػػاؿ مػػػػن ٠نػػػػاالت اٜنركػػػػة التار٫نيّػػػػة وإذا َمػػػػا كانػػػػت فكػػػػرة 
مػن اٞنفػاىيم اٞنؤّسسػة  «ةَيات املنآور اْلضةاريّ اهاجتماعّي واْلضارّي والبيَة اْلضاريّة مع م

واٞنكونة لو فاننا ٬نكن أف ٧نيػز يف ٠نػاالت وظيفيػة للجماعػة يف نظمهػا اٜنياتيػة اٞنوتلفػة وىنػا أت  
ابعتباره مطلبا ومفهوما ٓنليليا يقػدـ للباحػث مسػودة عمػل ٕنكنػو  «فكرة النسق القياسيّ »أ٨نّية 

النسةةةق »ة يف تقليػػل فاعليّػػػة اٛنماعػػة  وال يفوتنػػا أف نػػػذكر أف مػػن معاٛنػػة مسػػػائل تنظيميػػة وأداتيػػػ
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عاّمػة سػواء  «مصةادر التنآةا اإلسةالميّ »٪نمل مضامٌن تّتسق أو تتفق وتنسجم مػع  «القياسيّ 
أو غػػًنه مػػن اٞنقػػرتابت اٞنمكنػػة يف دراسػػة الظػػواىر  «منآةةور التجةةدد اْلضةةاريّ »أدرجنػػا يف ذلػػك 

حيػػث إّف التسػػمية تشػػًن إىل تطلػػع والتقػػاء ٛنػػوىر إنسػػايّن مػػع  االجتماعيّػػة والتار٫نيّػػة، وذلػػك مػػن
حقيقػػػة كونيّػػػة وجوديػػػة، اإلنسػػػاف ُنكػػػم تكوينػػػو كمولػػػوؽ أنشػػػئ مػػػن عػػػدـ، ونفػػػخ فيػػػو مػػػن روح 
 القػػو، واسػػتوى علػػى ىيئػػة واىتػػدى ليكػػوف لديػػو تطلػػع إىل انتظػػاـ يف ىيئػػة تسػػتوي علػػى شػػاكلة 

والرشػػاد. ومػػػن مث فػػاف الػػػنظم الػػيت تنشػػػأ يف  ػػػبلؿ  ٕنكنػػو مػػػن اٜنركػػة اٞنهتديػػػة يف إطػػار مػػػن القػػػرار
عملّيات اتصاؿ وتفاعل بٌن البشر أو يف  ػبلؿ عمليّػات الػدفع اٜنضػارّي إذا َمػا أردان النػزوع إىل 
مستوى آ ر من اٜنركة والتحليل ال بد ٟنا من أشكاؿ تلىب فيها حاجة االنتظاـ واالتسػاؽ ىػذه، 

ئػػات عشػػوائية يف ضػػوء االسػػتجابة لظػػروؼ صػػماء ٠نػػردة وىػػي ّنعػػىن آ ػػر ال تنشػػأ وال تتكػػوف كهي
وابلتػايل فػاف النسػق الػذي يوجػد عليػو نظػػاـ َمػا وإف مل ينشػأ مباشػرة اسػتجابة لػروح وإرادة إنسػػانّية 
إال أنّو    معػابا عػن قػيم معنويػة تقابػل وتسػتجي  ٜناجػات إنسػانّية يف سػياؽ  طػاابت ١نكمػة 

ذلػك أنّػو إذا كانػت حركػة األّمػة و١نػداثت اٛنماعػات واألمػم وإرادة كونّية مشػيئة و٢نططػة. ومعػىن 
اٞنوتلفة من شأهنا أف تتوذ مسارات ١نّددة عاب الزمن فاف نظمها الػيت تعػاب عػن أحػد اٞنسػتوايت 
التحليلية ألعراؼ اٛنماعػة وسػًنهتا يف ٠نػازات حياهتػا اٞنوتلفػة مػن شػأهنا كػذلك أف تتوػذ شػكل 

يف عمليّػػات اٜنفػػاظ والتجػػدد الػػذاّ ، ومػػن ىنػػا  -األمػػة-ة أنسػػاؽ يكػػوف مػػن شػػأهنا دعػػم اٛنماعػػ
مثلػػو مثػػل أداء الفػػرد ال بػػد  -األمػػة-فػػاف أداء اٛنماعػػة  «النسةةق إا القياسةةيّ »أت  فكػػرة إضػػافة 

أف يقػـو يف كػل مرحلػػة مػن مراحلػػو ويقػّوـ ويػػوزف وعليػو فػبل بػػد مػن وجػػود اٞنعػايًن الػػيت ٬نكػن علػػى 
س ىػػػػذا األداء بشػػػػكل دقيػػػػق ٞنعرفػػػػة مػػػػدى اقرتابػػػػو وابتعػػػػاده مػػػػن أساسػػػػها تقيػػػػيم ىػػػػذا األداء وقيػػػػا

معنػػػوايت وتطلعػػػات اٛنماعػػػة مػػػن نفسػػػها ال يوجػػػد عمػػػل إال مػػػن شػػػأنو أف يقػػػع علػػػى درجػػػة مػػػن 
رصا صها »درجات اإلتقاف واإلحساف، ويكوف اإلحساف بقدر َما تتحقق اٛنماعة من ذاهتا أو 

فكةةةرة »ن أف يقػػػاس ابلسػػػال . ومػػػن مث أت  وٓنقػػػق أىػػػدافها. وإف قصػػػر األداء فػػػيمك «الااتيّةةةة
بكل َما ٓنملػو مػن مضػامٌن قيميَّػة معنويػة لتػوفر للباحػث الػذي ينظػر يف الواقػع  «النسق القياسيّ 

واألدوات مقياسا دقيقا وميػزاان لػين فقػو لرتشػيد دراسػتو ولكػن لتمكّينػو مػن ْنػاوز موقعػو كنػاظر 
للباحث ليكوف اٞنرشد واٝنبًن الذي يسػتطيع أف  و١نقق يف واقع معٌن، ألّف ْناوز ذلك ال بد منو

يوجو القائم علػى األمػر إىل مفػاتيم الرشػد يف أمػره. ويف تناولنػا احملػدود للموضػوع سػبق أف عرضػنا 
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يف ٠ناؿ دراسة النظاـ السياسّي وجعلنا من الدولة اليت شرعنا يف تقدي  «النسق القياسيّ »لفكرة 
ى منػو توظيػن اٞننظػور اٜنضػارّي يف دراسػة اٝنػابة اٜنضػاريّة معاٞنها النمػوذج الػذي ٬نكػن أف يسػتق

لؤلّمة يف اإلسبلـ وكاف من شػأف تقػدي ىػذا النمػوذج أف أعػدان النظػر يف مضػامٌن الكلػم و رجنػا 
عػػػن األطػػػر الفقهيّػػػة والقانونيّػػػة احملػػػّددة يف التعامػػػل مػػػع ظػػػاىرة تػػػدبًن أمػػػور األّمػػػة والتأصػػػيل ألطػػػر 

الػػيت تتجػػاوز كػػبل مػػن اٞنعػػاين  «ابلرؤيةةة اْلضةةاريّة»نسػػتعيب عػػن ذلػػك اٞنمارسػػة السػػلطوية فيهػػا ل
ىذه اٞنفاىيم ٗنيعا ٠نردة حّت  -على كل حاؿ-اٜنرفية االصطبلحية للدولة الشرعّية ولكن تبقى 

 تقـو اٞنمارسة العملّية يف الواقع اٞنعيش. 
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ج ومهنال يف فقو الواقع الةاملّي املةاصر: عوام  اهاستمرار وآليّ   ات التغيا: منُو
 كين ٬نكننا ا ف أف نرصد عوامل االستمرار وآليات التغيًن يف الواقع العاٞنّي اٞنعاصر؟   
إفَّ األحداث الكابى اليت عصػفت ابلعػامل بصػور ابلغػة السػرعة وشػديدة العمػق والتػأثًن يف  

فة إىل د ػػوؿ القػػرف اٞناضػػي وتبػػدؿ التحالفػػات والعبلقػػات السياسػػّية بػػٌن ٢نتلػػن بػػبلد العػػامل. إضػػا
العػػػامل فكػػػراًي وعمليّػػػا يف مراحػػػل جديػػػدة علػػػى ٗنيػػػع اٞنسػػػتوايت. كػػػل ذلػػػك ٩نعػػػل رصػػػد اٞنتغػػػًنات 
اٞنتتابعػػػػػة ّننظػػػػػور جزئػػػػػّي أو ذري عمليّػػػػػة ابلغػػػػػة السػػػػػذاجة أو السػػػػػطحية يف ضػػػػػوء آليػػػػػّات وأدوات 

اىػػات التغيػػًن التحليػػل التقليديَّػػة الػػيت ال تعتمػػد علػػى الػػربو بػػٌن ٢نتلػػن اٞنتغػػًنِّات يف دراسػػات اْن
 وأدواهتا من علـو اجتماعّية وإنسانّية إضافة إىل عوامل السياسة. 

إفَّ ١ناولػػػة الرصػػػد العميػػػق الْناىػػػات التحػػػوالت العاٞنيّػػػة الكػػػابى ومعػػػامل التغػػػًنات الفكريّػػػة  
الفلسػػػػػفّية ومنػػػػػاىج البحػػػػػث وانعكاسػػػػػاهتا علػػػػػى العبلقػػػػػات السياسػػػػػّية واالقتصػػػػػادية واالجتماعيّػػػػػة 

تصػبم ىػي العامػل األىػم يف فهػم ٠نػرايت األحػداث الكائنػة يف اٜناضػر مث استشػراؼ َمػا  والثقافّية
يكػػوف يف اٞنسػػتقبل. إذ إنّنػػا مػػن أجػػل وعػػي ىػػذه التغيػػًنات الكػػابى والرتكيبػػات الفكريّػػة واٜنضػػاريّة 
الػػػيت تشػػػكلت وا  ػػػذة يف التشػػػكل وتكػػػوين صػػػورة اٞنسػػػتقبل  ٥نتػػػاج إىل أف نضػػػع نصػػػ  أعيننػػػا 

الفكريّػػة والثقافيّػػة والسياسػػّية واالقتصػػادية واالجتماعيّػػة الػػيت نعاصػػرىا ونػػدرس بشػػكل  سػػائر األطػػر
موضػػوعّي ومنهجػػّي تبػػدالت وتطػػورات شػػبكات العبلقػػات وحلقػػات االتصػػاؿ بػػٌن ٢نتلػػن أجػػزاء 

( اللذين ٬نثبلف قمة تصاعد اٜنضػارة ٕٓ - ٜٔالعامل ومناطقو اٜنضاريّة  بلؿ القرنٌن اٞناضيٌن )
والنفػػػوذ الغػػػريّب عاٞنياػػػا مث رؤيػػػة َمػػػا ٬نكػػػن أف يػػػؤوؿ إليػػػو اٜنػػػاؿ يف ىػػػذا القػػػرف اٜنػػػايل )القػػػرف الغربيّػػػة 

ٕٔ .) 
إفَّ العديد من الكتػاابت الغربيّػة اٞنعاصػرة تتحػدث عػن نػوع جديػد، بػل أنػواع جديػدة مػن  

ة الهنةةةةور »و «الهنةةةةورة الةلما يةةةةة»و «الهنةةةةورة علةةةةى الكنيسةةةةة»الثػػػػورة يعيشػػػػها العػػػػامل الغػػػػريّب فبعػػػػد 
 «الهنةةةةةورة الةلميّةةةةةة»وبعػػػػػد االكتشػػػػػافات اٞنتسػػػػػارعة يف العلػػػػػـو الطبيعيّػػػػػة الػػػػػيت ٕنثػػػػػل  «الليرباليةةةةةة

الهنةةةةةورة »واالْناىػػػػػات اٞنوتلفػػػػػة يف التطبيقػػػػػات التصػػػػػنيعية وا ليػػػػػة للنظػػػػػراّيت واٞنفػػػػػاىيم العلميّػػػػػة 
وبعػػػػػػػػد مرحلػػػػػػػػة الكشػػػػػػػػوؼ اٛنغرافيػػػػػػػػة وعصػػػػػػػػر االسػػػػػػػػتعمار مث الػػػػػػػػد وؿ يف عصػػػػػػػػر  «الصةةةةةةةةناعية
يات واالسػػػػتقطاب الػػػػدويل واٜنػػػػرب البػػػػاردة وبعػػػػد ْنػػػػاوز كػػػػل ىػػػػذه اٞنراحػػػػل تتحػػػػدث األيػػػػديولوج

الكتػػػاابت الغربيّػػػة اٞنعاصػػػرة و اصػػػة تلػػػك الػػػيت هتػػػتم بشػػػئوف علػػػـو اٞنسػػػتقبلّيات وٓنػػػوالت الفكػػػر 
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 «الهنةةورة األداتيَّةةة»و «ثةةورة املةلومةةات»و «ثةةورة التكنولوجيةةا»والتػػاريخ واٜنضػػارة عػػن انطػػبلؽ 
وغػػػًن ذلػػػك مػػػن األفكػػػار الػػػيت  «السةةةيرب تيكا»ونظػػػراّيت تكامػػػل الػػػنظم  «ماتيةةةةالةةةربامج املةلو »و

وتطوراهتا. وسائر تلك األفكػار  «عداية التكنولوجيا»و «عاية األيدولوجيا»ٓناوؿ دعم مقوالت 
الػػيت أطلقهػػا بعػػب اٞنفّكػػرين السياسػػّيٌن وعلمػػاء االجتمػػاع منػػذ أوا ػػر السػػتينات وعنػػد النظػػر إىل 

  «التقدم الةلمّي والنهضةة التكنولوجيةة»  ر٫نو اٜنديث واٞنعاصر ٞنعطيػات استوداـ الغرب يف
٤ند أف النموذج الغريّب قد استودـ ذلك ّنا يوافق قيمو ومفاىيمو ومنظوراتو الفلسفّية واأل بلقيػة 

قافيّػة وىي تلك القيم واٞنفاىيم اليت حكمتها الرؤى اٞنركّبة من اٞناديّة والنفعيػة الغربيّػة والرواسػ  الث
للحياة والكوف واإلنساف ولؤلفكار واألشياء ومػن أ بلقياتػو العلمانيػة وفلسػفاتو الوضػعّية اٞنتجػردة 

وإف كانػت مسػكونة مشػحونة ابلرواسػ   –على مستوى الظػاىر–من الظاىرة الدينّية واأل بلقية 
 ييّن ويف معطياهتا. الدينّية واأل بلقيَّة اٞنتجاوزة لؤلبعاد اإلنسانّية واإل٬نانية يف إطارىا الد

 «الكهنةةةوت والنفةةةُو الكنسةةةي»إفَّ التقػػدـ العلمػػػّي قػػػد اسػػػتودـ بدايػػػة يف القضػػػاء علػػػى  
أعطاىػػا صػػفة كنسػيَّة مث اسػػتودـ اٞنػػنهج العلمػػّي  «أرسةةَّية»الػذي كػػاف يػػدافع عػن وجهػػات نظػػر 

بلىػػو  بصػػورتو ىػػذه يف فػػرض اٞنػػذى  الوضػػعّي العقػػبلين يف الفكػػر والفلسػػفة يف مقابػػل اٞنػػنهج ال
عنػػد إحػػدى مراحػػل تطػػوره ومنهػػا  Positivismالػػدييّن كمػػا وصػػل إىل اٞنذىبيّػػة الوضػػعّية اٞننطقيػػة 

 عند مرحلة أ رى أعلى من العلمنة.  Dialectic Materialismجاءت اٞنذىبّية الطبيعّية 
و٬نكػػن أف نبلحػػػ  أفَّ الفكػػر الغػػػريّب قػػػد اسػػتودـ التكنولوجيػػػا ومعطيػػات التقػػػدـ العلمػػػّي  

ناعي كافَّة يف مرحلة الثورة الصناعية من أجل ٓنقيق أعلى معدالت اإلنتاج اٞنادّي ومػن أجػل الص
ين والػػرتاكم الرأٚنػػايل وٓنقيػػق فػػائب اإلنتػػاج وضػػحى يف سػػبيل ذلػػك ابلكثػػًن مػػن دإحػػداث التكػػ

رامػة اٞنقومات اإلنسانّية األساسّية ومل يػرتدد يف التضػحية بكثػًن مػن األ بلقيػات واٞنثػل اٞنتعلقػة بك
وكػاف  –أمريكػا–ا دمي وحريتو من االْنار ابلعبيد وتوريدىم كسلعة إنتاجيػة إىل الػببلد اٞنكتشػفة 

التفوؽ التكنولوجي الغريّب عامبًل مساعًدا بدرجػة ىائلػة يف مرحلػة الكشػوؼ اٛنغرافيػة مث َمػا تبعهػا 
وب اٞنسػػتعمرة مػن االسػتعمار والتنػػافن االسػتعماري بػٌن الػػدوؿ األوربيػة علػى حسػػاب تلػك الشػع

 واٞنستضعفة يف العامل الثالث. 
٬نكػػن كػػذلك رصػػد مبلمػػم اسػػتغبلؿ التكنولوجيػػا الغربيّػػة يف قطػػاع آ ػػر ىػػو قطػػاع اجملتمػػع  

الغريّب فهي بعد أف اسػتطاعت فػرض السػيطرة الغربيّػة علػى العػامل وإ ضػاع سػائر األمػم والشػعوب 
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ؼ ثػػروات ىػػذه اٞنسػػتعمرات وجلبػػت اٞنػػواد  ػػارج اٞننظومػػة الغربيّػػة ٟنػػا وبعػػد أف ٕنكنػػت مػػن اسػػتنزا
اٝنػػػاـ األساسػػػّية مػػػن ىنػػػاؾ  ِنػػػن األسػػػعار ووظفػػػت نفسػػػها مػػػن أجػػػل ٓنقيػػػق الرفاىيػػػة اٞنطلقػػػة 
لئلنساف الغريّب فقو على حساب ابقػي بػين اإلنسػاف مػن كػل شػعوب العػامل. وعمػدت إىل تقػدي 

–سػػيطرتو ىػػو علػػى الكػػوف التسػػهيبلت اٜنضػػاريّة اٞناديّػػة كافػػة لػػو مث اسػػتودمت مػػن أجػػل دعػػم 
الػػذي ينتمػػي إىل  ػػارج اٞننظومػػة الغربيّػػة التكنولوجيػػا اٞنتطػػّورة  -اإلنسػػاف–وعلػػى العػػامل  -الطبيعػػة

واألقمػػػار الصػػػناعية وطػػػوَّرت االسػػػتودامات لتشػػػمل القطاعػػػات العسػػػكرية والتسػػػليحية ولتػػػد ل 
دوؿ اٞننظومػػػة الغربيَّػػػة ٠نػػػاؿ التسػػػليم وسػػػباقات التسػػػلم وفػػػق معطيػػػات االسػػػرتاتيجيات اٜنيويَّػػػة لػػػ

بدرجػػة أدت إىل هتديػػد األرض كلهػػا ابلفنػػاء الشػػامل للعػػامل بسػػب  األ طػػار النوويػػة وتلػػوث البيئػػة 
وتزايد معدالت التصحر وحدوث اجملاعات وتفجر الكوارث البيئية الكابى وتفتيػت األوزوف فػوؽ 

ائنًػػا إنسػػانياا مشػػوًىا ىػػو َمػػا القطػػ  الشػػمايل، ذلػػك كلّػػو قػػد أفػػرز دا ػػل النظػػاـ اٜنضػػارّي الغػػريّب ك
وأفػػػرز علػػػى الصػػػعيد العػػػاٞنّي واقًعػػػا سياسػػػّيا واجتماعياػػػا  «ابإل سةةةان ُي البةةةةد الواحةةةد»يعػػػرؼ 

ج »و «اهاسةةةةتقَا  الةةةةدوي»و «املركزيةةةةة الغرعيّةةةةة»وحضػػػػاراّي  طػػػػًنًا بسػػػػب   أحاديةةةةة النمةةةةُو
 . «الغربّ 

 «املاديّةةةة»تمحػػػورة حػػػوؿ ذاهتػػػا يف إطػػػار إفَّ كػػػل ذلػػػك يعػػػين أف اٞنفػػػاىيم اٞنعرفيّػػػة الغربيّػػػة اٞن 
وحركيّػات  «النفةيةة»و «الوصةولية»والتوجهات  «الةقلنة»و «الةلمنة»و «عملّيات الرتشيد»و

التنافن واالستغبلؿ كانت ىي الباعث احملرؾ يف اسػتوداـ العلػم والتكنولوجيػا. ذلػك االسػتوداـ 
تةةةرويل الةةةوح  »تقنػػػٌن مػػػن أجػػػل االسػػػتغبليل االسػػػتعماري الػػػذي ٪نتػػػاج اليػػػـو إىل الضػػػبو وال

الػػذي صػػار قػػادرًا علػػى مسػػخ اإلنسػػاف وتشػػويهو بػػل واغتيالػػو  وذلػػك حفاظًػػا علػػى  «التكنولةةوجي
استمرارية اٛننن البشرّي واٜنضارة اإلنسانّية ولكنهػا حػٌن جػاءت تسػتغيث ابلبلىػوت الػدييّن إذا 

 هبا ْنده مصدر أزمات ال مصدر حلوؿ  اصة بعد تفكيكو. 
 املستقب : الواقع والَرح:  الةاش يف 

٩نعلنػػػا نػػػوقن  ف ثنائيػػػة جديػػػدة  Post-Modernismإفَّ النظػػػر إىل عػػػامل َمػػػا بعػػػد اٜنداثػػػة  
سػػتقـو يف ىػػذا العػػامل َمػػا بػػٌن القػػيم اٞناديّػػة والنفعيػػة ومفػػاىيم الوصػػولية واٞنصػػلحة واالسػػتغبلؿ تلػػك 

ومػػن  «هاىةةوت األرت»والػػيت تنطلػػق مػػن الػػيت ٕنثلهػػا اٝنلفيػػة الفكريّػػة الوضػػعّية للحضػػارة الغربيّػػة 
انعكاسات الفكرة العلمانية البلدينّية يف النظر إىل اٜنياة والكوف واإلنساف ذلك من انحية، وبػٌن 
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تلػػػك القػػػػيم اٞنطلقػػػة اإلنسػػػػانّية واأل بلقيػػػػة واٛنماليػػػة القائمػػػػة علػػػػى اإل٬نػػػاف اب  وتكػػػػري اإلنسػػػػاف 
ٟنػػذا اإلنسػػاف يف األرض  «اهاسةةتفال،»و «وحيةةدالت»وإعمػار الكػػوف تلػػك القػػيم اٞنسػػتندة علػػى 

تسػػوًن ىػػذا الكػػوف بقوانينػػو ونواميسػػو الػػيت تػػدعو اإلنسػػاف إىل اإل٬نػػاف بقػػػيم  «التسةةفا»وعلػػى 
التوحيد والتزكية والعمراف وما يتفرع عنها من تػّنٍ للهػدى واٜنػق والعػدؿ واٞنسػاواة بػٌن النػاس وإىل 

بلقًا من دعوة التوحيد وشهادة اٜنق على العاٞنٌّن تلػك الشورى والتكافل دا ل اجملتمع وذلك انط
 رسالة ٪نملها الكتاب الكويّن الوحيد أال وىو القرآف. 

إفَّ اٞنعادلػػة الفكريّػػة والعقائديػػة الػػيت ٪نملهػػا القػػرآف ٔنتلػػن ا تبلفًػػا جػػوىراًي عػػن تلػػك الػػيت  
كمػػا يف الفكػػر الليػػابايل   «املةادلةةة السياسةةّية»تظهػػر يف الفكػػر الغػػريّب بكػػل فلسػػفاتو فهػػي ليسػػت 

اليت تضع اٜنرايت السياسّية يف صورة النظػاـ الػد٬نقراطي الليػابايل كقيمػة أٚنػى للمجتمػع مث تشػتق 
 منو فكره االقتصادي يف صورة االقتصاد الرأٚنايل اٜنر. 

الػػيت قػػدمها الفكػػر االشػػرتاكي واٞناركسػػي اٞننهػػار  «املةادلةةة اهاقتصةةادية»كمػػا أهّنػػا ليسػػت   
ضع الصراع الطبقي ابعتباره احملػرؾ األوؿ للعلميّػة االجتماعيّػة والتار٫نيّػة وابلتػايل تضػع صػراع اليت ت

طبقػػات اجملتمػػع مػػع بعضػػها الػػبعب وقضػػاء الابوليتػػاراي علػػى الابجوازيػػة كقيمػػة أٚنػػى للمجتمػػع يف 
اه لتحقيق أو النظاـ الشمويل السلطوي فتحّرؾ اجملتمع بذلك االْن «دكتاتورية الربوليتاراي»صورة 

 حتميات  ر٫نّية ثبت أهّنا ىراء. 
إفَّ اٞنعادلػػة الفكريّػػة الػػيت يقػػدمها القػػرآف تبػػين تصػػورًا شػػامبل ومرتابطًػػا للفػػرد واجملتمػػع واألّمػػة  

والدولة اليت تنبثق من دا لها وتقـو بصياغة عبلقاهتا االجتماعّية ابعتبارىا دعامػة أوليػة يف بنائهػا 
كقاعػػدة اقتصػػادية تقػػـو عليهػػا   «التكافةة »النمػػوذج القػػرآيّن قواعػػد العػػاـ مث تسػػتورج مػػن دا ػػل 

. «اإلمنةةاء الةمةةةرا ّ »قواعػػد العمػػل والعمػػراف لبنػػػاء قاعػػدة اقتصػػادية إ٬نانيػػػة تقػػـو عليهػػا عمليّػػػات 
واٜنقػوؽ  «اْلةرايت»لتقػـو عليهػا كافػة جوانػ   «الشورى»ونستورج من دا ل النموذج قواعد 

اْلةةةرايت ويصةةةون »نظػػػاـ السياسػػػّي الػػػذي يكفػػػل اٞنشػػػاركة ويضػػػمن والواجبػػػات ولتكػػػوف إطػػػارًا لل
 دا ل اجملتمع واألّمة والدولة.  «حقوق اإل سان

إذف فػػاٞنعىن اٞنعػػريّف والػػداليل لعمليّػػة بنػػاء األمػػم ىػػو ذلػػك البنػػاء الػػذي يقػػـو علػػى تكافػػل  
رض تسػػتظل عناصػػر اجملتمػػع اإلنسػػايّن ابعتبػػارىم أسػػرة كػػابى ٣نتػػدة تعػػيش يف بيػػت مشػػرتؾ ىػػو األ
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وتتحرؾ وفق قواعػد مشػرتكة منبثقػة عنهػا. ومنهػا  «التوحيد والتزكية والةمران»بقيم مشرتكة ىي 
 . «قواعد التفكا املشرتك»
ج اْلضارّي البدي  والةاملّية امجديدة:    النمُو

إنّنػػا عنػػدما ننظػػر يف ضػػوء ىػػذا البػػديل القػػرآيّن إىل واقػػع العػػامل اٞنعاصػػر ومسػػتقبلو فاننػػا ال  
لتكػػوف بػػديبًل كونياػػا  «الةامليّةةة اإلسةةالمّية املرتقبةةة»شػػك يف أف إنقػػاذ العػػامل يتوقػػن علػػى ٓنقيػػق ن

لئلنسػػاف قبػػل أف يسػػلمنا التوريػػن العلمػػّي والرواسػػ  الدينيّػػة الغربيّػػة إىل هنايػػة التػػاريخ  بػػل هنايػػة 
إفَّ هناية التاريخ لن تكوف  العامل من  بلؿ اٞنناداة ابنتصار القيم الليابالية اٞنطلقة والفكر الوضعّي.

وفػػق ٢نتلػػن  «اجملتمةةع التكنولةةوجي اآلي»أو إىل  «اإل سةةان الصةةناعي الرشةةيد»ابلوصػػوؿ إىل 
يف ىذا اجملاؿ. بل سػتكوف وفػق قػيم القػرآف ووفػق سػنة هللا يف  «الفكر املادّي الوضةيّ »تقريرات 

قػػرره القػػرآف ووفػػق سػػػنن  الػػذي «التةةةدافع اْلضةةاريّ »الكػػوف وسػػنة هللا يف اٝنلػػق ووفػػق مضػػموف 
نَةةا يف الزَّعُةةوِر ِمةةْن عَةْةةةِد التػػداوؿ بػػٌن الشػػعوب واألقػػواـ أتقػػاىم نفًسػػا وأصػػلحهم عمػػبًل  َوَلَقةةْد َكتَةبةْ

 «عايةةة التةةاري »( فهػػي لػػن تكػػوف ٘ٓٔ)األنبيػػاء: الةةاِّْكِر َأنَّ اأَلْرَت َيرِثُةَهةةا ِعبَةةاِدَي الصَّةةاِْلُونَ 
إلنسػػػاف الػػػذي اسػػػتهلكتو اٜنضػػػارة العلمانيػػػة اٞناديّػػػة الغربيّػػػة إىل بدايػػػة عػػػودة ا «البدايةةةة»ولكنهػػػا 

ٜنضػػػارة اٞنػػػادة  «النهايةةةة»اٜنقيقػػػة اإل٬نانيػػػة األٚنػػػى واٞنعػػػىن اٞنعػػػريّف األصػػػيل ٜنياتػػػو ووجػػػوده. ىػػػي 
وحضػػارة األشػػياء اجملػػردة يف النمػػوذج الغػػريّب والبدايػػة اٛنديػػدة للحضػػارة والعمػػراف القػػرآنيٌَّن بدايػػػة 

لػػذا فػػاف ىػػذه السػػح  الكثيفػػة وىػػذا الظػػبلـ الػػدامن  «الةامليّةةة القرآ يّةةة املرتقبةةة»مػػن وانطبلقًػػا 
 (. ٔٛ)ىود: أَلَْيَ  الصُّْبُح ِعَقرِيبٍ سينكشفاف عن فجر جديد إبذنو تعاىل 

 «فقةةةةو الواقةةةةع»لعػػػػل ىػػػػذه الوقفػػػػات اسػػػػتطاعت أف تقػػػػدـ ٠نموعػػػػة نقػػػػاط ىامػػػػة يف إدراؾ 
 دعائم منهاجّية متينة. وأ٨نيتو، وضرورة بناء ذلك الفقو 

ولعػػل تلػػك الوقفػػات تقنػػع  ف فقيػػو ىػػذا العصػػر واٞنفّكػػر والداعيػػة واٞنصػػلم فيػػو أحػػوج َمػػا 
يكونوف إىل فقو الواقع ومنهجو وشروطو، وذلك ال يتحقق بدوف فرؽ من الفقهاء يف سائر العلـو 

الشأف البسػيو الػذي يتػوىم  لين بذلك «الواقع»اإلنسانّية والشرعّية واالجتماعّية والطبيعّية ألّف 
 كثًنوف أهّنم أدركوه ، ومل يدركوه، ونقطة أ رى ٥ن  أف نلفت النظر إليها: 

ابلنسػػػػبة لنػػػػا ٥نػػػػن اٞنسػػػػلمٌن سػػػػوؼ نسػػػػتمر يف الشػػػػقاء، والػػػػذؿ واٟنػػػػواف الػػػػذي ٥نػػػػن فيػػػػو، 
وستضػػػاعن آالمنػػػا حػػػّت نكتشػػػن القػػػرآف الكػػػري، ونكتشػػػن أنفسػػػنا، ونكتشػػػن غػػػًنان، و٥نمػػػل 
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ي إىل العػػامل اٞنهػػدد ابلػػدمار إليػػو لنأسػػو جراحػػو ونعػػا  أمراضػػو ونزيػػل عػػن عنقػػو سػػين القػػرآف الكػػر 
 فأين الطريق؟  –الفناء الذي يهدده 

 رَوات على الَريق: 
أف يسرتد العرب واٞنسػلموف وعػيهم اٜنضػاري العمػراين ابلقػرآف الكػري وأف يوقنػوا  (1

 ليقػػرأ علػػى األمػػوات. فهػػو بػػرانمج لبنػػاء  نّػػو كتػػاب  بلفػػة وعمػػراف وتزكيػػة أنػػزؿ لبنػػاء العمػػراف ال
 حياة. 

أف يػػػػدرؾ العػػػػرب واٞنسػػػػلموف أّف انفصػػػػاٟنم عػػػػن القػػػػرآف الكػػػػري لػػػػن يزيػػػػدىم إال  (2
 سارا، وأهنم ُناجة ماسة معرفػة كيفيّػة قرائتػو و٘نلػو وتقد٬نػو إىل البشػريّة ابعتبػاره الكتػاب الكػوين 

 العصر وْناوزىا. اٞنعادؿ للوجود وحركتو، القادر على استيعاب مشكبلت 
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امثاٍي: ىفهىو  اميفهىو

 امَص
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 مفهوم النص
 النص يف اللغة  

. وقد استعملتو العرب يف معاف عديدة  منها:  «النصّ »  لغة: مصدر من َنّص يَػُنصج
 ةةص »إذا رفعتػػو. ويقػػاؿ:  « ّصةةت الآبيةةة جيةةدىا»الرفػػع بنوعيػػو  اٜنّسػػّي، واٞنعنػػوّي. يقػػاؿ:  -

فةةةإُا وجةةةد »جػػػاء:  يف السػػػًن ليسػػػرع. ويف اٜنػػػديث عػػػن إفاضػػػة رسػػػوؿ هللا  إذا رفعهػػػا «تقتةةةو
 ةةةّص »إلرادة رفػػػع اٜنػػػديث، فػػػاذا قػػػالوا:  « ةةةصٍّ ». وقػػػد اسػػػتعمل احملػػػدثوف لفػػػ  (ٕ)«فجةةةوة  ةةةصّ 
 ةةةةةصَّ »(، أو أسػػػػنده إىل قائلػػػػو أو راويػػػػػو  وإذا قػػػػالوا: أرادوا رفعػػػػو )أي: إىل النػػػػػّ   «اْلةةةةديثَ 

نده إىل راويػػو. ولػػذلك قػػاؿ عمػػرو بػػن دينػػار يف معػػرض الثنػػاء علػػى أي: أسػػ «اْلةةديث إا فةةالن
 «أي أرفع لو، وأشّد متّسًكا إبسةناده إا راويةو –ما رأيت رجاًل أ ّص للحديث منو »الزُىػري: 

(ٖ) . 
أرادوا أنّػػو جعػػل بعضػػو  « ةةّص املتةةا »جعػل الشػػيء فػػوؽ سػػواه  فػاذا قػػالوا:   -

 فوؽ بعب ترتيًبا لو وعناية بو. 

إُا ». وقد أ رج البيهقّي: «أقصى الشيء وغايتو ومنتهاه»نو أحيااًن يريدوف بو: ويطلقو  
 . (ٗ)«علغ النساء  ّص اْلِقاق فالَةَصَبة أوا

                                 
( متفػػق عليػػو، انظر:العسػػقبلين، أ٘نػػد بػػن علػػي بػػن حجػػر. فػػتم البػػاري بشػػرح صػػحيم اإلمػػاـ البوػػاري، بػػًنوت: دار ٕ)

. والنػػػووي، ١نيػػػي الػػػدين ٪نػػػٍن. صػػػحيم مسػػػلم بشػػػرح اإلمػػػاـ النػػػووي، ٛٔ٘، صٖـ، مػػػجٜٛٛٔإحيػػػاء الػػػرتاث العػػػريّب، 
 .ٖٗ، صٜبًنوت: دار إحياء الرتاث العريّب، د.ت، مج

. الز٢نشػري، ٘ٙ، ص٘ـ، مجٜٜٛٔ( ابن األثًن، ٠ند الدين. النهاية يف غري  اٜنديث واألثر، بًنوت: دار اٞنعرفة، ٖ)
 . ٜ٘ٗـ، صٜٜٚٔجار هللا أبو القاسم. أساس الببلغة، بًنوت: دار صادر، 

مصػػػدر  «اْلقةةةاق»( ؤٕٔ/ٚ) «السةةةنن الكةةةربى» قصػػػاه وغايتػػػو ومنتهػػػاه: راجػػػع  « ةةةّص اْلقةةةاق»( فّسػػػر قولػػػو: ٗ)
ابٝنصػػاـ، وعلػػى ضػػوء ىػػذا بّينػػوا معػػىن األثػػر  نّػػو إذا بلػػغ  «اْلقةةاق»، فمػػنهم مػػن فّسػػر «حةةاقق ْةةاقق ةاققةةة وحقاقًةةا»

أي: اٞنواصػػمة عػػن أنفسػػهّن فالَعَصػػَبة أوىل هبػػّن مػػن  «احملاققةةة»النسػػاء يف سػػّنهن الغايػػة واٞنػػدى الػػذي يػػتمّكّن فيػػو مػػن 
. وهبذا فّسروا األثر الذي «أت أحق ذها» ٪ناقق األولياء فيهم، ُنيث يقوؿ كل من األولياء: أّمهاهتّن. أو بلغن السّن اليت

عنػػدما فّسػػر اٜنقػػاؽ ابإلدراؾ أو بلػػوغ العقػػل  ألّف اٜنقػػاؽ واٝنصػػاـ عػػن الػػنفن إ٧ّنػػا يتػػأتى عنػػد غايػػة  –أ رجػػو البيهقػػّي 
، وىػي هنايػة الصػغر أ ػًذا «ِحّقةة» هّنا ٗنػع  «اْلقاق»اإلدراؾ ومنتهى النضج العقلّي يف تلك اٞنرحلة. ومنهم من فّسر 

الػػيت بلغػػت ثػػبلث سػػنٌن فاسػػتحقت طػػروؽ الفحػػل، واسػػتحقت أف ٪نمػػل عليهػػا. ولػػذلك فّسػػروا  «حقةةاق اإلعةة »مػػن 
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سػػار هبػػا شػػديًدا. وىػػذا اٞنعػػىن  « ةةّص الداعّةةَة  صِّةةا»السػػًن الشػػديد، يقػػاؿ:   -
سػػػريع ترفػػػع فتقػػػـو  قصػػػى وبلػػػوغ الغايػػػة، أو أقصػػػاىا  ألّف الدابّػػػة يف السػػػًن ال «الرفةةةع»يرجػػػع إىل 

 . (٘)وبغاية َما تستطيع من اٛنهد

أي: حّثهػا  « ةّص الداعةة»اٞنتقػّدـ، يقػاؿ:  «الرفةع»اٜنث: وىو راجػع إىل   -
 على السًن، وىو الـز لرفِعها. 

يريػدوف بػذلك: ٪نركهػا.  «جة  فالن يَةُنصُّ أ فةو غضةًبا»التحريك: يقاؿ:   -
، ويف حػديث « صةنص»، قػاؿ: «التحريةك»أراد كػذلك. وبعضػهم إذا   «الرفةع»وىو راجع إىل 

أي ٬نسػػػك بػػػو و٪نػػػّرؾ، ويقػػػوؿ:  «ينصةةةنص لسةةةا و»د ػػػل عليػػػو وىػػػو  أف عمػػػر  أيب بكػػػر 
 . (ٙ)«ىاا أورد  املوارد»

إذا استقصػػػػى السػػػػائل  « ةةةةّص الرجةةةة   صِّةةةةا»السػػػػؤاؿ اٞنستقصػػػػي، يقػػػػاؿ:   -
يف أايمنػػا. وىػػذا راجػػع إىل بلػػوغ اٞنسػػئوؿ استقصػػاًء  مثػػل َمػػا ٩نػػري يف التحقيػػق يف اٛنػػرائم و٥نوىػػا 

 الغاية واٞننتهى. 

 أي: شّدتو.  «علغنا من األمر  ّصو»الشّدة  يقاؿ:   -

 أي: عّينو.  « ّص عليو كاا  صِّا»التعيٌن  يقاؿ:   -

 أي: وقفو، وأطلعو عليو.  « صو عليو  صِّا»التوقين  يقاؿ:   -

 أي: أظهره.  « ّص الشيء  صِّا»اإلظهار  يقاؿ:   -

ومشػتقاهتا فيهػا، وىػي ترجػع َنملتهػا  « ةصّ »لة اٞنعاين اليت تستعمل العرب كلمة ىذه ٗن 
يتعػػػّدى إىل اٞنفعػػػوؿ بػػػو  –« ةةةصّ »أي: - «الفةةةة »ومػػػا يلػػػـز عنهمػػػا. و «الرفةةةع والفوقيَّةةةة»إىل 

. فػاذا أريػد تضػمينو «الرفةع»بنفسو فهو يف األصل فعل متعدِّ بنفسو َما داـ قد استعمل وأريد بو 
ا، أو مغػػايرًا عػػّدِي ُنػػرؼ مػػن حػػروؼ التعديػػة يناسػػ  معػػىن الفعػػل اٞنضػػّمن. كمػػا يف معػػىن إضػػافيا 

 بعب األمثلة اٞنتقّدمة. 

                                                                                             
يف األثػػػر ابنتهػػػاء الصػػػغر، وراجػػػع ٢نتػػػار الصػػػحاح ولسػػػاف العػػػرب واٞنصػػػباح اٞننػػػًن و ج العػػػروس مػػػادة  « ةةةص اْلقةةةاق»
 . « ص»

 جع اٞنظاف الّلغويّة نفسها يف اٞنادة نفسها.( را٘)

(ٙ ،  ـ، مادة )نص(.ٜٜ٘ٔ( الرازي، دمحم عبد القادر. ٢نتار الصحاح، بًنوت: اٞنركز العريّب للثقافة والعلـو
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ْلةُت َعلَةى افَِّ َربِّ َورَعُِّكةْم َمةا ِمةْن َداعَّةٍة ِإها ُىةَو آِرةٌا عَِناِصةَيِتَها ِإنَّ ويف التنزيل:   ِإّ ِ تَةوَكَّ
: موقػع انتهػاء جبهػة اإلنسػاف ّنقػّدـ رأسػو  «الناصية»(، وٙ٘ود:)ى َربِّ َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

آ ػػػذ بنواصػػػي اٝنلػػػق، أي: مػػػتمكن منهػػػا.  ولػػػذلك قػػػالوا: ىػػػي موضػػػع قصػػػاص الشػػػعر. وهللا 
تَةةِو لََنْسةَفًةا اِبلنَّاِصةةَيِة  وقػاؿ تعػاىل:  عَةةٍة َراِطََةةٍ َ٘ٔكةةالَّ لَةَِْن َشْ يَةنةْ ُِ -٘ٔ)العلػػق: { َتِصةَيٍة َكا

فةالن تصةية قومةو، »أي: أ ػذت بناصػيتو. و « صوت فالًت وا تصيتو وتصةيتو»: (، يقاؿٙٔ
أفاضػػػلهم  « واصةةي القةةوم»األفضػػل، و «النصةةّي مةةن القةةوم» يػػارىم ورأسػػهم. و «أو  صةةيَّتهم
 ورؤساؤىم. 

(ٚ)يف لغة اإلمام الشافةيّ « النصّ » 
 

 –عنػده  –نص ، فػال«ممةا لةي  فيةو  ةصّّ حكةم    مةا سةّن رسةول   »قاؿ اإلماـ:  
 ( من الرسالة. ٙ٘ىنا َما جاء يف الكتاب. )الفقرة 

 . «يف الفرا ل املنصوصة من كتا      »   ( جاء ٜٚويف فقرة ) 
. وأراد اإلمػاـ أف «ومنها َما عّينةو عةن سةنَّة  بيّةو، عةال  ةصِّ الكتةا »   ( ٓٓٔيف فقرة ) 

  عن الكتاب ابلنص عليو فيو. ىذا النوع الذي أشار إليو بّينتو السّنة، ومل يبٌنَّ 
وجهةةةان: أحةةةدُّا:  ةةةصُّ كتةةةا  فاتّبةةةةو  وسةةةنن رسةةةول   »( قػػػاؿ: ٜٕٛويف فقػػرة ) 

كما أ زل  ، واآلرر مجلة، عّي رسول   فيو عن   مةىن َما أراد ابمجملة      رسول   
كمػػا قػػد –ّنعػػىن اٞنػػبهم  «مةة اجمل»لػػين  «امجملةةة». ومػػراد اإلمػػاـ بػػ«وكالُّةةا اتّبةةع فيةةو كتةةا   

 –ىنػػا–بػػل َمػػا جػػاء علػػى سػػبيل اإلٗنػػاؿ، ال علػػى التفصػػيل. فاإلٗنػػاؿ  –يتبػػادر لػػبعب األذىػػاف
يتنػػاوؿ  –ىنػػا–مقابػػل للتفصػػيل، ال للبيػػاف: وإف كػػاف البيػػاف الزًمػػا مػػن لػػواـز التفصػػيل، فاإلٗنػػاؿ 

َما أريػد ابٛنملػة، والتطبيقػات العمليّػة الكلّي الذي يتبٌّن اٞنراد منو َنزئّياتو، والتفاصيل اليت توّضم 

                                 
وضػػػبو داللتػػػو أمػػػر ٪نتػػػّل أ٨نيّػػػة كبػػػًنة يف توضػػػيم شػػػبكة أ ػػػرى مػػػن اٞنفػػػاىيم الػػػيت أدى  «الةةةنصّ »إّف ٓنديػػػد مفهػػػـو  (ٚ)

هػػا قػػد٬نًا وحػػديثًا إىل اإلرابؾ  وقػػد يكػػوف مػػن أ طػػر َمػػا تواجهػػو السػػاحة الفكريَّػػة مػػن الظػػواىر اٞنرضػػيَّة، ىػػذا التسػػاىل في
التسػػػػاىل يف نقػػػػل وتػػػػداوؿ اٞنفػػػػاىيم دوف تتبػػػػع اٛنػػػػذور الثقافيَّػػػػة أبنيتهػػػػا، مث نقلػػػػت منهػػػػا إىل منظومػػػػة ثقافيَّػػػػة أ ػػػػرى، ٟنػػػػا 

ولػذلك فػاف الباحػث اٛنػاد ال بػد لػو مػن الصػاب علػى ٓنديػد مفاىيمػو  صائصها ومصادرىا ومواردىػا ولغاهتػا وأىػدافها. 
إيصاؿ َما يريد  -إف مل يتعذر-ومصطلحاتو، وبياف مراده يف كل منها، وطرائقو يف استعماٟنا. وبدوف ذلك يصع  عليو 

الػػػػيت أسػػػػن ٟنػػػػا وحصػػػػره يف القػػػػرآف اجمليػػػػد نتجػػػػاوز السػػػػيولة يف اٞنفػػػػاىيم  «الةةةةنص»إىل قرائػػػػو. و٥نػػػػن يف ٓنديػػػػدان ٞنفهػػػػـو 
 . «ا آرت»ال لغة  «راعنا»اليـو تتكلم لغة  –كّلها–واليت جعلت البشريَّة  «راعنا»واٞنلتزموف ّننهج  «أصحا  البقرة»
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اليت توضم اٞنراد َنزئّيات وتفاصيل َما أريد ابٛنملة. وعلى ىذا يكػوف اٞنػراد ابٛنملػة: َمػا نػزؿ غػًن 
مصػحوب ابلتفاصػيل واٛنزئيّػات، والكيفيّػات العمليّػة  فتقػـو السػّنة ببيػاف ذلػك. وهللا أعلػم. فهػي 

 ليست بنّص، ولكّنها بياف لو. 
 أحدُّا: َما أ ةزل   فيةو  ةّص كتةا ، فبةّي رسةول   »   ( قاؿ: ٖٓٓقرة )ويف ف 

 . «مهن  َما  ّص الكتا    
ومةنهم مةن قةال: ش »   فقػاؿ:  « صّ »بكلمة  «أص »( استبدؿ كلمة ٖٖٓويف فقرة ) 

 . «يسّن سّنة قط إهاّ وُلا أص  يف الكتا  أي:  ّص تبّينو
إُا كا ةةت سةةّنة  ر، منهةةا َمةةا وصةةفنا أّن سةةّنتو لةةيةلم مةةن عةة»   ( ٖٛٓويف فقػػرة ) 

مبّينةةةة عةةةن   مةةةةىن َمةةةا أراد مةةةن مفروضةةةو فيمةةةا فيةةةو كتةةةا  يتلو ةةةو، وفيمةةةا لةةةي  فيةةةو  ةةةّص  
 . «كتا    
وأّن السّنة ها تسفة للكتا ، وإمّنا ىي تبع للكتا  مهن  »   ( قاؿ: ٖٗٔويف فقرة ) 

 . «نو مُجاًل َما  زل  صِّا ومفّسرة مةىن َما أ زل   م
وأّن سّنتو تبع لكتا    فيما أ زل، وأّعا ها ختالف كتا  »   ( قاؿ: ٜٔٗويف فقرة ) 
)أي: ال يف اٛنزئّيات وال يف الكلّيات. وأتبيد اإلماـ ىذا يعػين علػى اإلطػبلؽ، كمػا يف  «  أعًدا

 استعماالت كثًنة لو(. 
ىاا سنًنا ليسةت  صِّةا يف القةرآن، يف  وقد كا ت لرسول   »   ( ٓٗٗويف فقػرة ) 

لةةةةك يف كهنةةةةا َمةةةةا ينةةةةدرج  ةةةةت قولةةةةو تةةةةةاا:   َويُةَةلُِّمُهةةةةُم اْلِكتَةةةةاَ  َواْلِْْكَمةةةةَة َويُةةةةةزَكِّيِهمْ ُو
 . ( «ٖٙ)النساء: َوِعْآُهْم َوُقْ  َُلُْم يف أَ ْةُفِسِهْم قَةْوها عَِليًغا( وقولو: ٜٕٔ)البقرة:
 . «ةل ُلك منصوًصا يف الكتا إُ ش يكن ع»   ( ٘ٙٗويف فقرة ) 
فيمةةةةا ه فيةةةةو فةةةةرت منصةةةةوه    فيمةةةةا لةةةةي  فيةةةةو ه حكةةةةم »   ( ٜٚٗويف فقػػػػرة ) 

 . «منصوه   
علػى ذكػر اٞنػراد  –ر٘نو هللا–لدى اإلماـ الشافعّي  «النصّ »إف الذي جعلين أقدـ مفهـو  

ىو يف الوقت ذاتػو مؤّسػن اصطبلًحا: إّف اإلماـ الشافعّي إماـ يف الّلغة، وحّجة فيها و  «النصّ »بػ
. وىػػو اإلمػػاـ الػػذي اعتابتػػو ٗنهػػرة البػػاحثٌن قػػد٬نًا وحػػديثًا مػػن عػػّزز مكانػػة «علةةم أصةةول الفقةةو»
وانفػػم عػػن حجّيتهػػا، وأعطػػى السػػنن إٗنػػااًل مكانػػة موازيػػة للقػػرآف اجمليػػد ومػػا  «أحاديةةث اآلحةةاد»
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–أو لبًسػا علػى أنّػو يػرى القػرآف دليػل ال ٪نتمػل أتويػبًل  «الرسالة ويف األم»نقلناه من عباراتو يف 
نصاػػا مؤّسسػػا تػػنعكن فيػػو وعليػػو سػػائر اٞنعػػاين اللغويَّػػة الػػيت ذكػػرت للػػنّص. و٤نػػد اإلمػػاـ   –وحػػده

كػػذلك صػػرّح  ف السػػنن الصػػحيحة الثابتػػة ال بػػد أف يكػػوف ٟنػػا أصػػل يف القػػرآف الكػػري، وأهّنػػا يف 
 سائر أحواٟنا تبع لو تدور حولو أينما دار. 

 يف الةر، الةام واهاصَالح الفقهّي واألصوّي:  مةىن النصّ  
كةةةةة  كةةةةةالم مفهةةةةةوم »ويريػػػػػدوف هبػػػػػا  «الةةةةةنصّ »تعػػػػػارؼ العلمػػػػػاء علػػػػػى أف يطلقػػػػػوا كلمػػػػػة  
فهػػػم اٞنعػػػىن  «الةةةنصّ »  وفهػػػم اٞنعػػػىن مػػػن الػػػنص الـز مػػػن لػػػواـز الػػػنّص، ولكػػػّن حقيقػػػة (ٛ)«املةةةةىن

علػى سػبيل الظهػور أّمػا غػًنه فيكػوف وزايدة، ٥نو كونو ال ٪نتمل غًن ذلك اٞنعىن، أو يراد بو ذلػك 
 مرجوًحا. 
أرادوا أف دليلػػو  «ىةةاا اْلكةةم ثبةةت ابلةةنصّ »أّمػػا يف االصػػطبلح الفقهػػّي، فػػاهّنم إذا قػػالوا:  

وإسػناًدا إليػو  فػاف أرادوا التظػافر بػٌن  ثبت من الكتاب، أو من السػّنة ابعتبارىػا رفًعػا إىل النػّ  
ر النص ٞنا يبّينو علػى سػبيل التنفيػذ والتطبيػق الػذي يتنػاوؿ ويػابز النّص القرآيّن والبياف النبوّي تظاف

مػن قبيػل التغليػ  كمػا  «النّص علةى السةّنة»قد أطلقوا مفهـو  –إذف–سائر التفاصيل فيكونوف 
 . «القمران للشم  وللقمر»يقاؿ: 
، «املتكّلمةةون أو الشةةافةّية»يف اصػػطبلح ٗنػػاىًن األصػػولّيٌن، وىػػم الػػذين يطلػػق علػػيهم  

ومثَّلػوا  (ٜ) نّو كل لفػ  داّؿ علػى اٜنكػم بصػر٪نو علػى وجػو ال احتمػاؿ فيػو «النصّ »ء تعرين جا
( فاهّنا دلػت بشػكل قػاطع وبداللػة مطابقػة علػى ٜٕ)الفتم: ُةَمٌَّد َرُسوُل افَِّ لو بقولو تعاىل: 

 وال ٓنتمل غًن ىذا اٞنعىن على أّي وجو.  حكم، وىو إثبات الرسالة حملمد 
ما يزداد وضوًحا عقرينةة تقةرتن ابلّلفة  »أصولّيو اٜننفّية أو الفقهاء، فقد عرّفوه  نّو: أّما  

. ومثّلػوا لػو بقولػو (ٓٔ)«من املتكّلم، لي  يف الّلفة  َمةا يوجةب ُلةك  ةاىًرا عةدون تلةك القرينةة
ُ اْلبَةْيَع َوَحرََّم الرِّابَ تعاىل:  التفرقة بٌن البيع والراب ُنل (. فا ية نصٌّ يف ٕ٘ٚ)البقرة: َوَأَح َّ افَّ

                                 
( الكفوي أبو البقاء، أيوب بن موسى. الكليات: معجم يف اٞنصطلحات والفروؽ اللغويّة، ٓنقيق عدانف درويش، دمحم ٛ)

 . ٖٙٙ، صٗة الثقافة، مجاٞنصري، دمشق: منشورات وزار 

 .ٛٗـ، صٖٕٓٓ( الشًنازي، أبو إسحق. اللمع يف أصوؿ الفقو، بًنوت: دار الكت  العلمّية، ٜ)

 .ٗٙٔ، صٔـ، مجٖٜٜٔ( السر سي، أبو بكر دمحم بن أ٘ند. أصوؿ السر سي، بًنوت: دار الكت  العلمّية، ٓٔ)
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األوؿ وحرمة الثاين  قالوا: وقد ُفِهَمْت ىذه التفرقة بقرينة مقالّية انضمت إىل ا ية الكر٬نة سػياقًا، 
َةةا اْلبَةْيةةُع ِمهنْةةُ  الةةرِّابَ وىػػي قولػػو تعػػاىل:  َ ةَُّهةةْم قَةةاُلوا ِإمنَّ َِ فػػدلت علػػى أف   (ٕ٘ٚ)البقػػرة: َُلِةةَك 

ُ اْلبَةْيةَع َوَحةرََّم الةرِّابَ ونفي التماثل بينهما. وقالوا: لين يف أية اٞنقصود إثبات التفرقة   َوَأَح َّ افَّ
( َمػػا يوجػػ  ظػػاىرًا أف اٞنقصػػود إثبػػات التفرقػػة بػػدوف تلػػك القرينػػة. وقػػالوا: إفَّ ا يػػة ٕ٘ٚ)البقػػرة:

الكر٬نػة وضػوًحا الكر٬نة ظاىرة الداللة على حل البيع وحرمة الراب، ولكػن تلػك القرينػة زادت ا يػة 
. قلػػػت: إّف الفػػػريقٌن حػػػاوال (ٔٔ)يف داللتهػػػا علػػػى التفرقػػػة بينهمػػػا علػػػى داللتهػػػا علػػػى اٜنػػػل واٜنرمػػػة

 –كػػػذلك–إذا الحظنػػػا اٞنػػراد بػػػو لغػػة، والحظنػػػا  «الةةنصّ »االنتصػػار ٞنػػػذاىبهما يف ذلػػك. ولكػػػّن 
فعػػة والظهػػور علػػى اسػػتعماؿ اإلمػػاـ الشػػافعّي لػػو يكػػوف اٞنػػراد بػػو القػػرآف اجمليػػد وحػػده  فهػػو ذو الر 

 سواه، وىو الغاية واٞننتهى. 
 ِإتَّ َسةةةةنُةْلِقي َعَلْيةةةَك قَةةةةْوها ثَِقةةةةيال «القةةةول الهنقيةةة »بػػػػػ وىػػػو الػػػذي وصػػػفو منػػػػزلّو  
علػى الػوحي وأظهػره لػو وأطلعػو عليػو. وىػو قبػل ذلػك  ( وىو الذي أوقن رسػوؿ هللا ٘)اٞنزمل:
 . «يمن عليواملصّدٌق على تراث النبّوات كّلها وامله»وبعده 
. وكػاف لؤلصػولّيٌن «النصّ »فبل ينبغي أف يشارؾ القرآف شيء آ ر يف ٘نل اسم ووصن  

مّتسػػع ومندوحػػة يف اسػػتعماؿ أي مصػػطلم آ ػػر دوف حاجػػة إىل ٕنييػػع ىػػذا اٞنفهػػـو والتسػػاىل يف 
استعمالو لتندرج ٓنتو جوانػ  أ ػرى كػاف ٟنػا أثرىػا يف  لػو كثػًن مػن القضػااي، وتشػويش جانػ  

وبػذر بػذور أزمػات يف الفكػر وقػد درج احمْلػَدثُوف علػى  –انػ  العبلقػة بػٌن الكتػاب والسػّنة من جو 
 ( ليجعلوا من كل قوؿ أو  طاب نصاا. Textاستعماؿ ىذا اٞنفهـو الذي أسقطوا عليو ترٗنة )

 «الةةنصّ »٦نلػػص مػػن كػػل َمػػا تقػػدـ علػػى التأكيػػد علػػى ضػػرورة إفػػراد القػػرآف اجمليػػد ّنفهػػـو  
: فهػػي مبيِّنػػة للػػنص الػػذي يقتضػػي البيػػاف «السةةنن»ي شػػيء آ ػػر معػػو فيػػو، وأمػػا وعػػدـ إشػػراؾ أ

يف القػػرآف الكػػري مفهػػـو كامػػل ال بػػد  «البيةةان»والتأويػػل يف الواقػػع والتطبيػػق الفعلػػّي والقػػويّل  ألف 
من إدراؾ جوانبػو اٞنوتلفػة، الػيت لػين منهػا بيػاف الغمػوض وااللتبػاس حيػث ال غمػوض يف القػرآف 

                                 
، ٔ، مػػجٜٜٚٔـ، بػػًنوت: دار الكتػػ  العلميّػػة، ( البوػػاري، عبػػد العزيػػز. كشػػن األسػػرار عػػن أصػػوؿ فوػػر اإلسػػبلٔٔ)

يف ذاتػو وحقيقتػو  بػل مػن النظػر إىل  «الةنص». وىذه التعريفات لدى الفريقٌن انبثقت، ال من النظر إىل مفهػـو ٚٗص
 االجتهاد واجملتهدين، وزوااي نظرىم إىل مصدر االستنباط ودليلو.
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التبػػاس. فهػػي  بعػػة لػػو، دائػػرة يف فلكػػو ومػػداره ال تنفصػػل عنػػو ُنػػاؿ مػػن األحػػواؿ. وال الكػػري وال 
 دليل يدؿ على ىذا االنفصاؿ، ال من الكتاب وال من السّنة وال غًن٨نا. 
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امزىُ أو امتعد امغائث في 

 قساءج امىاقع
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 الزمن
ػػػػػو ال غػػػػػامب ٢نلػػػػػوؽ ىػػػػػو   ووسػػػػػائل ،(ٕٔ)عبلماتػػػػػو ٥نػػػػػنج  كنَّنػػػػػال حقيقتػػػػػو نػػػػػدرؾ وال ٥نسِّ
 ومػػػػداركنا أنفسػػػػنا يف ٓنصػػػػى ال الػػػػيت آاثره مػػػػن كثػػػػًنًا ونػػػػدرؾ ،(ٗٔ)عوارضػػػػو وبعػػػػب ،(ٖٔ)تقسػػػػيمو
ات وسائر وأبداننا  وشػباب، ومراىقػة وٕنييػز، وطفولػة ووالدة، ٘نػل مػن حياتنػا  تكتنػن الػيت التغػًنج
  .حولنا َما كل يف آاثره ندرؾ كما. ووفاة وشيوو ة وكهولة
 اٜنيػاة يف آاثره نعػايش الػذي الػزمينّ  للبعػد مغػاير زمػينّ  بعػد ذات مرحلة فهو «املوت» أّما 
 يف  اصػة اٞنعاصرة، األحداث قراءة يف أثرًا ابلزمن للوعي ٤ند ال فاننا القصوى أ٨نيتو ومع. الدنيا

 أو َشةةراط» يعػػرؼ ّنػػا عنػػو الكثػػًنوف يعػػاب وغػػامب شػػائو بشػػكل إال واإلسػػبلميّ  العػػريبّ  احمليطػػٌن
 !!. «الساعة عالمات
 ى  من تةريف لو؟  

 جػرت فقػد -الػزمن- العجيػ  اٞنولػوؽ ىػذا عػوارض مػن نػذكره مل ومػا ذكػرانه َما كل مع 
 اٞنوتلفػػة، اإلسػػبلمياة اٞنراحػػل ويف اإلسػػبلـ قبػػل لتعريفػػو العلمػػاء مػػن عديػػدة صػػنوؼ مػػن ١نػػاوالت

 . اٞنناطقة يقوؿ كما مانًعا ًعاجام تعريًفا لنا يقدموا أف غًن من ىذا عصران وحّت
 بعضػػهم فػػذى  اٞنفػػردة ىػػذه مػػدلوؿ يف ا تلفػػوا العربيّػػة ابٞنفػػردات اىتمػػوا الػػذين واللغويّػػوف 

ن» علػػػى تػػػدؿ أهّنػػػا إىل  «اْلةةةر زمةةةان» مثػػػل مواسػػػم إىل يتجػػػزأ الػػػذي الزمػػػاف: بػػػو ويريػػػدوف «اإلابَّ
 زمةةةان» مثػػػل «األزمنةةةة تلةةةك يف ينةةةتج أو ْةةةدث َمةةةا ألىةةةم املهيّةةةل الزمةةةان»و ،«الةةةربد زمةةةان»و

 ها ممتةد زمةان عةن» عبػارة ىػو الػذي «األعةد» يقابػل ىػذا يف وىػو ،«اْلصةاد زمان»و «الفاكهة
 . (٘ٔ)«كاا أعد»: يقاؿ أف يقبلوا ومل «كاا زمان»: يقاؿ أف لغة قبلوا ولذلك «يتجزأ

 بنػوا همػابين الفػرؽ مػن شيء إىل أشاروا والذين ،«للدىر» مرادفًا «الزمن» اعتاب وبعضهم 
 «الةةاش ملةدة» اسةم -األص  يف– فالدىر». كذلك لين والزمن ٣نتد، «الدىر» أف على ذلك
َىْ  أََتى َعَلى اإِلْ َساِن ِحٌي ِمَن : تعاىل قولو ذلك على و٘نلوا. «ا قضا و إا وجوده مبدأ من

                                 
 تقسيماهتا.كالشمن والقمر والنجـو وعبلقتها ابلليل والنهار و   (ٕٔ)
 كالدىور والقروف والعقود والسنٌن والشهور، والفصوؿ.  (ٖٔ)
 كمواسم اٜنر والابد واٞنطر وما إىل ذلك.  (ٗٔ)
 .«أعد»و «أ »راجع اٞنفردات ماد   (٘ٔ)
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 الزمةان  رال، ىوو   كهناة مدَّة ك  عن عو يةرّب  ث    »: الراغ  قاؿ( ٔ:اإلنساف) الدَّْىرِ 
 ىػػذا يف والراغػ . (ٙٔ)«حياتةو مةةدة فةالن ودىةةر  والكهنةاة القليلةة املةةدة علةى يقةةع الزمةان فةإنّ 
 . «الدىر» من أعم «الزمن» ٩نعل

 تػػراث مػػن وىػػو دينًػػا مقبػػوؿ غػػًن الػػدىر إىل شػػيء كػػل نسػػبة مػػن اٛنهلػػة بعػػب يقولػػو ومػػا 
َمةا ِىةَي ِإها َحَياتُةنَةا الةدُّ ْةَيا مَنُةوُت َوحَنْيَةا َوَمةا : عػنهم اجمليػد القرآف حكاه َما قالوا حيث اٛناىلّية،

 ذلػك الشػتماؿ اٜنػديث  يف الػدىر سػ  عػن النهػي ورد وقػد( ٕٗ:اٛناثيػة) يُةْهِلُكَنا ِإها الةدَّْىرُ 
 اٝنػػالق هللا ونسػػياف الػػدىر، إىل وتقلبّػػات صػػروؼ مػػن واٜنيػػاة والكػػوف النػػاس يعػػرتي َمػػا نسػػبة علػػى
 للوػػًن رسػػم الػػذي ىػػو وهللا اٞنسػػورة اٞنولوقػػة األشػػياء تلػػك مػػن شػػيء اّل إ الػػدىر ومػػا شػػيء لكػػل
 . (ٚٔ)وشر  ًن من يقع َما يقع اإلٟنية السنن لتلك ووفًقا. ٟنا تبديل ال وقوانٌن سنًنا والشر

 عنةةد األطلةة  الفلةةك حركةةة مقةةدار»  نّػػو «الزمةةان» األشػػاعرة مػػن اٛنرجػػاينّ  عػػّرؼ وقػػد 
 كمػا ،«موىةوم آرةر متجةدِّد عةو يقةّدر مةلةوم متجةّدد عن بارةع»: اٞنتكلمٌن وعند. «اْلكماء

، و٠نيئػػو «مةلةةوم» الشػػمن طلػػوع فػػاف الشػػمن طلػػوع عنػػد آتيػػك: يقػػاؿ  ذلػػك قػػرف فػػاذا موىػػـو
 . (ٛٔ) اإلهباـ زاؿ اٞنعلـو بذلك اٞنوىـو

 تصػػورات منحنػػا بػػل للػػزمن  مػػانع جػػامع تعريػػن إلعطػػاء يلتفػػت مل كعادتػػو اجمليػػد والقػػرآف 
 للتػذكر منّػا األذىػاف ٔنتػزف ومػا هتيئنػا الػيت التػذكر قػدرة على مفطورين كوننا حيث من بو لعبلقتنا
 اٞنسػػتقبل، أو الغػػد بػػو    َمػػا وانتظػػار ،«التوقةةع» علػػى وقػػدرة «ابلةةااكرة» تتمثػػل اٜناجػػة، عنػػد

 . ومستقبل وحاضر ٞناض إدراؾ إطار يف حياتو تنظيم إىل اإلنساف لدفع وذلك
 واألعةةد الةةدىر» فػػذكر الػػزمن وقسػػائم أقسػػاـ سػػائر الكػػري القػػرآف رذكػػ نفسػػو الوقػػت ويف 
 مػػن يناسػػبها ّنػػا والوقػػائع العبػػادات وربػػو ،«والسةةاعة والشةةهر والسةةنة واليةةوم والوقةةت واألجةة 

 . األجزاء تلك

                                 
اآلن الدا م الاي ىو امتداد اْلضرة » نّو  «الدىر». وعرؼ اٛنرجاين «دىر»راجع اٞنفردات للراغ  مادة (ٙٔ)

. قلت: ويف تعريفو ىذا نظر. ولعلو ذى  إىل ذلك بناًء على «و ابطن الزمان، وعو يتحد األزل واألعداإلُلّية، وى
 . «َ و استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غا متناىية يف جا ب املستقب » «لألعد»تعريفو 

 . «ها تسبوا الدىر فإن   ىو الدىر»إشارة إىل حديث:  (ٚٔ)
 الزاي.ابب  ٕ٘ٔالتعريفات ص  (ٛٔ)
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 كػل يف اٜنكمػة وبػٌن. والظػبلـ والنػور والنهػار، والليػل والنجػـو والقمػر الشػمن ذكر كما 
لِتَةْةَلُمةةةوا َعةةةَدَد  هبػػػا يتحركػػػاف الػػػيت ابلطريقػػػة وحركػػػا  لقػػػا، والقمػػػر نفالشػػػم: اٞنولوقػػػات تلػػػك

ةةةِنَي َواْلَِْسةةةا َ   لِتَةْهتَةةةُدوا ذِهَةةةا يف  ُُلَمةةةاِت اْلبَةةةةرِّ َواْلَبْحةةةرِ  النجػػػـو و لػػػق ،(٘:يػػػونن) السِّ
 والتسػػكن مظلًمػػا الليػػل وجعػػل. فيػػو السػػعي مػػن لتتمكنػػوا مشػػرقًا منػػًنًا النهػػار و لػػق( ٜٚ:األنعػػاـ)

 -كلػػو- ذلػػك ٩نعػػل حػػّت ١نكًمػػا وثيًقػػا ربطًػػا الزمانيَّػػة األقسػػاـ بتلػػك العبػػادات منظومػػة وربػػو. فيػو
 قػادرًا ليكػوف توظيفػو وكيفّية وأ٨نيتو، ابلزمن عميق وعي ذا إنساانً  الظواىر لتلك اٞنتدبِّر اٞنسلم من

. ذلػػػػك يف منػػػو جػػػزء كػػػل واسػػػتثمار اٜنضػػػاريّ  والبنػػػػاء والتوطػػػيو العمػػػرايّن، الػػػوعي علػػػى بػػػذلك
 حػّت اٝنليقػة بػدء مػن -كلهػا- ومراحلػو الػزمن  قسػاـ ابلعبلقة ذاتو الوقت يف اإلنساف وإحساس

 اإلحساس على قادرًا ٩نعلو لزمن ٔنضع ال اليت اٝنلود مرحلة: أي النار  أو اٛننة إىل الناس انتهاء
 . دور واٜنياة اٜنياة  يف بدوره

. وأجػداىا وأ٨نجهػا الطػرؽ أفضػل ىػي والظػواىر ابألشػياء نالتعريػ يف القرآنيَّػة الطريقػة وىذه 
 القرآنيَّة فالطريقة رسوًما، أو حدوًدا أكانت سواء اٛنامعة األرسطيَّة التعريفات من نفًعا أكثر وىي
 اٞننطقيَّػة ابلتعريفػات اسػتفادهتا ٬نكػن ال كثػًنة أ ػرى فوائػد وتقػدـ الظاىرة، أو الشيء تصور تفيد
 تعريػػن صػػياغة عػػن مغػػن اجمليػػد القػػرآف عرضػػو ٣نػػا الػػزمن حقيقػػة إدراؾ فػػافَّ  ولػػذلك. اتقنػػت مهمػػا
 . اٞنعرَّفة للحقيقة لفظيَّة صورة الرسـو على قاصر منطقيّ 
 فػػافَّ  الزمػػاف عػػن اإلنسػػاينّ  العقػػل يف دقيػػق تصػػور إ٩نػػاد يف طريقتػػو الكػػري للقػػرآف كػػاف وإذا 

 قبػل َمػا مراحل يف الزماف تصوير يف تمايزةاٞن طرائقها اٜنضارات من وحضارة اللغات من لغة لكل
 . وتراجعها اإلسبلمّية اٜنضارة ا٥نسار مرحلة ويف اإلسبلـ
 ٓنػػدِّد وحضػػارات. إنسػػاهنا حاجػػات ُنسػػ  الزمػػاف معػػاين ٓنػػدِّد كانػػت حضػػارات فهنػػاؾ 
 . وطقوسها اٞنبتكرة وأعيادىا ومواٚنها أايمها ضوء يف وتقسيماتو الزماف معاين

 وطػػػوؿ وبػػػرد حػػػر مػػػن الطبيعيَّػػػة للمواسػػػم وفًقػػػا وتقسػػػيماتو الزمػػػاف معػػػاين دٓنػػػدِّ  وحضػػػارات 
 . الطبيعة عوارض من ذلك إىل وما الليل وطوؿ النهار

 الفلسػفة عنايػة عػن تقل ال كبًنة عناية ابلزمن عنيت قد األدايف فافّ  أمر من يكن ومهما 
 ظػواىره مػع والتعامػل الػزمن، مفهػـو ديػدٓن يف وجهاهتػا والوثنيَّػة الوضعّية لؤلدايف وكانت. واللجغات
 سػػيدان األنبيػػاء أبػػو وكػػاف. آ ػػر موقػػن السػػماويّة ولػػؤلدايف. والقمػػر كالشػػمن تقسػػيمو ومصػػادر
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 ومػن السػومريٌَّن حواضػر إحػدى «أور» مدينػة يف األوىل اٜنضػارات مهػد يف ونشػأ ولد قد إبراىيم
 أصػناـ علػى يعكفػوف وىػم قومػو شػبابو يف ورأى. «الرافةدين وادي» يف بعػدىم جاء ومن سبقهم
 و٪نػػاوؿ هللا، يف قومػػو ٩نػػادؿ أ ػػذ لرسػػالتو ربػػو اصػػطفاه وٞنػػا النجػػـو  يعبػػدوف آ ػػرين وشػػاىد ٟنػػم،

 وقضّية ،«واْلياة املوت» قضّية اٞنلك على فطرح. األحد الواحد اب  اإل٬ناف إىل  يديهم األ ذ
 اٞنلػػػػك أوىػػػػم فقػػػد واٜنيػػػػاة اٞنػػػػوت أّمػػػا «الشةةةةم » «الةةةةزمن تقسةةةةيمات مصةةةةادر يف التصةةةر،»
 «وأميةةت أحيةةي أت»: وقػػاؿ اٞنغالطػػة، فحػػاوؿ فيهمػػا، الػػتحكم علػػى قػػادر أنّػػو نفسػػو «النمةةرود»

 مث واٝنلػػق، اإل٩نػػاد أصػػل واٜنيػػاة ابٞنػػوت إبػػراىيم مػػراد وْناىػػل ا  ػػر، وأطلػػق سػػجينٌن أحػػد فقتػػل
 منةةةرود» وٓنػػػدى وجرايهنػػػا، الشػػػمن حركػػػة إىل معػػػو حجاجػػػو يف إبػػػراىيم فتحػػػوؿ. اٞنػػػوت حقيقػػػة
 يف وتغػرب النهػار، فيبػدأ اٞنشػرؽ مػن تشػرؽ أف مػن فبػداًل  مسًنىا يف يتحكم أو يغًن  ف «امللك
 النهػار تعاقػ  ليتغػًن مسػارىا يغػًن أف لؤللوىيَّػة اٞنػدعي الطاغيػة ىػذا مػن طلػ  الليل فيبدأ اٞنغرب
 . «كفر الاي ذهت»و ٧نروًدا، فأفحم. حًقا اٞنطلقة القدرة لو كانت إف والليل

 أصػنامهم، عػن ابلتولػيِّ  إقنػاعهم ٪نػاوؿ وىو قومو، مع ذلك مثل -آ ر  سلوب- وفعل 
 يف اجملادلػػة وتلػػك اٜنػػوار ذلػػك الكػػري القػػرآف سػػجل وقػػد والكواكػػ ، النجػػـو عبػػادة عػػن والتوقػػن
ُْ قَةاَل ِإعْةةَراِىيُم ألَعِيةِو آَزَر أَتَةتَِّفةُا ( ٗٛ-ٗٚ ا ية من األنعاـ سورة) آايت َأْصةَناًما آُِلَةًة ِإّ ِ َوِإ

ةةةَمَواِت َواأَلْرِت َٗٚأرَاَك َوقَةْوَمةةةَك يف َضةةةالٍل ُمبِةةةٍي   { وََكةةةَاِلَك  ُةةةِري ِإعْةةةةَراِىيَم َمَلُكةةةوَت السَّ
اَل ها { فَةَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُ  رََأى َكوَْكًبا قَاَل َىَاا َربِّ فَةَلمَّا َأفَةَ  قَةَ٘ٚولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَي  

ةا َأفَةَ  قَةاَل لَةَِْن َشْ يَةْهةِدِ  َربِّ ُٙٚأِحبُّ اآلِفِلةَي   ةا رََأى اْلَقَمةَر اَبزِغًةا قَةاَل َىةَاا َربِّ فَةَلمَّ { فَةَلمَّ
ةةْمَ  اَبزِغَةةًة قَةةاَل َىةةَاا َربِّ َىةةَاا َأْكبَةةةُر فَةَلمَّةةٚٚأَلُكةةوَ نَّ ِمةةَن اْلَقةةْوِم الضَّةةالَِّي   ةةا رََأى الشَّ ا { فَةَلمَّ

ةةَمَواِت َٛٚأفَةلَةةْت قَةةاَل اَي قَةةةْوِم ِإّ ِ عَةةِريٌء ممَّةةا ُتْشةةرُِكوَن   ْهةةُت َوْجِهةةَي لِلَّةةِاي َفََةةَر السَّ { ِإّ ِ َوجَّ
ةُو قَةْوُمةةُو قَةاَل َأُ َةةاجُّوّ ِ يف افَِّ َوقَةْد َىةةَداِن َٜٚواأَلْرَت َحِنيًفةا َوَمةةا َأَت ِمةَن اْلُمْشةةرِِكَي   { َوَحاجَّ

ًَا َوِسةةَع َربِّ ُكةة َّ َشةةْيٍء ِعْلًمةةا َأفَةةال تَةتَةةاَكَُّروَن َوها َأَرةة اُ، َمةةا ُتْشةةرُِكوَن عِةةِو ِإها َأْن َيَشةةاَء َربِّ َشةةيةْ
 ٛٓ ََ اًت { وََكْيَف َأَراُ، َما َأْشرَْكُتْم َوها خَتَاُفوَن أَ َُّكْم َأْشرَْكُتْم اِبفَِّ َمةا َشْ يُةنَةةزِّْل عِةِو َعلَةْيُكْم ُسةْل

ةةُتْم تَةْةَلُمةةوَن   فَةةَليُّ  { الَّةةِايَن آَمنُةةوا َوَشْ يَةْلِبُسةةوا ِإهَةةا َةُهْم ِعآُْلةةٍم ٔٛاْلَفةةرِيَقْيِ َأَحةةقُّ اِبأَلْمةةِن ِإْن ُكنةْ
َناَىةةةا ِإعْةةةةَراِىيَم َعلَةةةى قَةْوِمةةةِو  َةْرفَةةةُع ُٕٛأولََِةةةَك َُلُةةةُم اأَلْمةةةُن َوُىةةةْم ُمْهتَةةةُدوَن   تُةنَةةةا آتَةيةْ { َوتِْلةةةَك ُحجَّ

َنا َلُو ِإْسَحاَق َويَةْةُقوَ  ُكالِّ َىَديْةَنا َو ُوًحةا ْٖٛن َ َشاُء ِإنَّ رَعََّك َحِكيٌم َعِليٌم  َدرََجاٍت مَ  { َوَوَىبةْ
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ُُرِّيَّتِةةِو َداُوَد َوُسةةَلْيَماَن َوأَيُّةةوَ  َويُوُسةةَف َوُموَسةةى َوَىةةاُروَن وََكةةَاِلَك َ ْةةِزي  َىةةَديْةَنا ِمةةْن قَةْبةةُ  َوِمةةْن 
 إىل البشػػػريَّة  يػػػدي إبػػػراىيم   ػػػذ الكر٬نػػػة ا ايت ىػػػذه ففػػػي (ٗٛ-ٗٚ:عػػػاـاألن) اْلُمْحِسةةةِنيَ 

 ألوىيَّػػػة بتفنيػػػد ابدئً  شػػػيء لكػػػل -وجػػػل عػػػز- هللا ألوىيَّػػػة علػػػى قاطًعػػػا دلػػػيبًل  ويقػػػدـ ،«التوحيةةةد»
،  منهػػػا  كػػل «و قةةةص أفةةول» يثبػػت واٞنشػػػاىدة العيػػاف دليػػل أف إذ الشػػػمن مث القمػػر مث النجػػـو
 ومػػا حركتهػػا، علػػى ويهػػيمن ويسػػورىا، ويسػػًّنىا نقصػػها، يكمػػل مػػن إىل حاجػػة يف ٩نعلهػػا وذلػػك
 جهػد يقػن ومل. وحػده إليػو وجهػو بتوجيهػو اٜنػوار إبػراىيم ينهػي الػذي اٜنكػيم العزيز هللا إال ذلك

 العبػادات بػىن: األرض علػى   بيت أوؿ ببناء إٚناعيل وولده أمر عندما ولكنَّو ىذا، عند إبراىيم
 اٞنقصػػد كػػاف الػػذي اٜنػػج و اّصػػة ،(ٜٔ) القمػػر منػػازؿ أو القمريّػػة السػػنة مراعػػاة علػػى هبػػا أمػػرا الػػيت

 . اٞنكاف وحرمة «الزمان  رمي»و العبادات بقيَّة مث. البيت بناء من األساسيّ 
 ٗنيػع يف عباداتو يوقع أف على قادرًا اإلنساف ْنعل القمر ّننازؿ العبادات ربو ألفَّ  وذلك 
 ويف الصػين يف فتقػع واألايـ اٞنواسػم سػائر يف واٛنهػاد والصػياـ اٜنج أايـ تدور حيث الزمن أجزاء
 مػػن حػاؿ أي يف الزمػاف مػػن جػزء أيج  ٫نلػو فػػبل الػابد، ويف اٜنػر ويف اٝنريػػن ويف الربيػع ويف الشػتاء
 سػنة ثبلثػٌن ٞنػدة رمضػاف شػهر صػاـ فمػن اٞنديػد العمػر مػن شػيًئا هللا رزقػو ٞنػن عبػادة مػن األحواؿ

. للحػػج ابلنسػػبة اٜنػػاؿ وىكػػذا اٞنواسػػم، مػػن موسػػم كػػل ويف السػػنة أايـ مػػن ـويػػ كػػل يف صػػاـ فقػػد
 سػهبًل  أمػرًا الشػهور بدايػة ثبػوت ٩نعػل اٞنقػدَّرة ومنازلػو القمػر سػًن علػى اٞنواقيت ىذه بناء أفّ  كما
 ابلرؤيػػة ذلػػك إثبػػات فػػيمكن «الفلةةك علةةم» مػػن أنصػػبتهم عػػن النظػػر بقطػػع كافّػػة للنػػاس ميسَّػػرًا
 دينيَّػة وسػائل أيّػة علػى توقػن غػًن مػن ذلػك إىل الوصػوؿ و٬نكن غًنىا، وسيلة ٩ند ال ٞنن البصريَّة

 . البشر من لكثًن تتوافر ال معقَّدة وسائل أو سياسّية، قرارات أو
 : الزمان استدارة 
 عػدـ، وال فنػاء فػبل متعاقبػة، دورات أنَّػو على الزماف إىل نظرت اٞناضية الدايانت من كثًن 

 مث. مسػتمر ْنػدجد حالػة يف -األدايف تلك نظر يف- فاٜنياة. ٢نتلفة  شكاؿ كنول  لود، ىو بل
 . اٝنلود وذلك التجدجد ذلك تفسًن يف مذىبو منها كل يذى 

                                 
( وما أورده ٕٔ ٗ/ ٓٔ( ط، دار الفكر اٞنصورة، بدوف  ريخ، وتفسًن اٞننار )ٛ٘/ٙٔراجع تفسًن الفور الرازي ) (ٜٔ)

 .«آية النسيء»بعد ذلك يف تفسًن 
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 كانػت بػل آدـ  أبينػا مػع بػدأت قد٬نػة إنسػانيَّة نزعػة البلػى ومقاومػة اٝنلود يف الرغبة وىذه 
قَةةاَل اَي آَدُم َىةةْ   اٞنمنوعػػة الشػػجرة مػػن كػػلابأل وإغرائهمػػا وزوجػػو إلغوائػػو إبلػػين مػػدا ل أىػػم

لَةةى  «الةةزمن» أف إىل إشػػارة ىػػذا يف ولعػػل( ٕٓٔ:طػػو) َأُدلُّةةَك َعلَةةى َشةةَجَرِة اخْلُْلةةِد َوُمْلةةٍك ها يَةبةْ
 َمػػا صػحيًحا فلػين السػبلـ عليػو  دـ -تعػاىل- هللا علمهػا الػيت الضػروريّة األٚنػاء مػن واحػًدا كػاف
 ٙنسػٌن حػوايل قبل بدأ ابلزمن اإلحساس أفَّ  من «احملّرفة التوراتيَّة ازفاتاجمل» يف اٞنتأثروف حدَّده
 ىػػػذا إفّ : -كػػػذلك- وزعمػػػوا!! مػػػو ه يػػػدفن كيػػػن اإلنسػػػاف تعلػػػم حػػػٌن اٞنػػػيبلد قبػػػل سػػػنة ألػػػن

 قبػػل سػػنة ألػػن( ٖٓٓٓ٘ حػػوايل) القػػدي اٜنجػػري العصػػر مػػن ابتػػداءً  تبلػػور قػػد ابلػػزمن اإلحسػػاس
 الػيت واألدوات واألسػلحة األطعمػة بعػب مػو ه جثػث جػوار إىل ضػعي اإلنسػاف بػدأ حينمػا اٞنػيبلد

 . (ٕٓ) الراحلٌن اٞنوتى ألولئك اٞنتَّصل الوجود يف رحلة ىؤالء يراه كاف فيما ٪نتاجها قد
 اٞنػػااي شػع  فحضػػارة «الزمنيَّةة للةةدورات» تصةورات قةةدمت قةد اْلضةةارات عةةل إنّ » 
 العقائػػػػد بعػػػػب وتػػػػؤمن. سػػػػنة ٕٓٙ دورة كػػػػل مػػػػدة دورات يف نفسػػػػو يكػػػػّرر الزمػػػػاف أف اعتقػػػػدت
 وىػي سػنة ( ٕٓٓٓٔ) -عنػدىم - ومػدهتا الطويلػة السػنة: أي( اٞناىايوجػا)ػػب يسػمى ّنػا. اٟننديَّػة
 دورات الزمػاف  فّ  القػوؿ إىل أ رى دايانت وتذى . نفسو بعدىا الزماف يكرر اليت الدورة وحدة

 . (ٕٔ) «لو هناية ال وأنَّو ٓنديد، دوف متعاقبة متجّددة
 اٟنندوكيَّػػػة الداينػػة يف «األرواح تناسةةة » عقيةةدة مهنةةة  الباطلةةة اهاعتقةةةادات مةةن وكهنةةا» 
 . (ٕٕ) «ودوراتو للزمن منحرفة وتصورات رؤى عن الفيثاغوريَّة والفلسفة
 ومثلهػا. الزائفة الرؤى بتلك ارتبطت والطقوس واٞنواسم االحتفاالت من كثًنًا فاف كذلك 
 الطبيعػػة عناصػػر بعػػب وعبػػادة وتقػػدين البشػػريّة، القػػرابٌن ومنهػػا ٌن،القػػراب ومراسػػم الػػدفن، مراسػػم

 . الليل على وانتصاره والنهار الظبلـ، على االنتصار يف وقدرهتا كالشمن
: أرسػطو يقػوؿ اٞنيػداف ىػذا يف بػدلوىم اإلدالء يف سػواىم عػن يتولفوا مل الفبلسفة وقدماء 

 لتكػرار مهيػأ السػنٌن تعاق  أف يعتقد فبلطوفأ وكاف. (ٖٕ) «دا رة أ ّو على تفكر  فسو الزمان»
                                 

إصدار اجمللن الوطين للثقافة والفنوف  ٚص  ٜ٘ٔراجع فكرة الزماف عاب التاريخ سلسلة عامل اٞنعرفة العدد  (ٕٓ)
 .ٕٜٜٔمارس  -كويت/ آذار وا داب/ ال

 .٘ٔفكرة الزمن مصدر سابق ص  (ٕٔ)
 اٞنرجع السابق. (ٕٕ)
 .ٙٔنفن اٞنصدر  (ٖٕ)
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 سػػػنة( ٖٓٓٓٙ) سػػػتدـو الػػػيت «الةآمةةةى ابلسةةةنة» ٚنّػػػاه َمػػػا ىػػػي ١نػػػّددة فػػػرتة مػػػدى علػػػى نفسػػػو
 النآةام إا األمةر عاية يف يةود سو، شيء ك » أف إىل الفيثاغورين الفبلسفة ويذى . مشسية
 . (ٕٗ) « فسو الةدديّ 

 التَلع إا التحكم ابلزمن:  
 يف الػػػتحكم أو الػػػزمن، ىػػػذا مػػػن للنيػػػل وسػػػيلة ٩نػػػد أف اسػػػتطاع لػػػو يتمػػػىن إلنسػػػافا كػػػاف 
 سػػػًنورتو يف اٞنشػػػاىد يف يػػػتحكم الػػػذي وىػػػو أحيػػػااًن، و٠نػػػده وفتوتػػػو بشػػػبابو الػػػذاى  فهػػػو دورتػػػو،
 الػػيت ىػي والػدائرة الػػدورة وىػذه ودائػرة، دورة الػػزمن ٟنػذا داـ ومػا! فيػػو؟ ىػو ٓنكػم لػػو فمػاذا وسػًنتو
  واٞنوت؟ واال٥نبلؿ التبلشي إىل اٞنؤدي التغيًن عليها يرتت 

 لةي » هنائيَّػة ال دورة منهػا ليجعػل الزمانيَّػة الػدورة ىػذه يف اإلنسػاينّ  الفكػر يتحكم ال فلم 
 ٫نػرج أف اإلنسػاينّ  الفكػر يعمػل ال مل منهػا؟ تنطلػق بػداايت أو «عنةدىا تنتهةي ةلولةة أطرا، ُلا

  الدائرة؟ ىذه من والنهاية البداية مبدأ ويلغي ،«اإلطالق» ابْناه الزماف دورة
 ابلفكػػػر يسػػػتعٌن ال فلػػػم الغايػػػة؟ ىػػػذه يبلػػػغ أف اإلنسػػػاينّ  الفلسػػػفيّ  الفكػػػر يسػػػتطع مل وإذا 
 ! ذلك؟؟ لتحقيق والنصرانيَّة اليهوديّة يف البلىو ّ 
 الػػذي ىػػو -تعػػاىل- هللا أف فكػرة -الصػػدد ىػػذا يف- الػػداينتاف قدمتػو َمػػا وأىػػم كػػاف  وقػد 
 وىنػاؾ. متعاقبػة دورات ولػين اٞنولوقات كسائر هناية ولو  الق ال ٢نلوؽ، فالزماف لزماف،ا  لق
 اليهوديَّػػة الرؤيػػة لكػػن. النهائيَّػػة التوبػػة حػػّت األوىل اٝنطيئػػة منػػذ عليػػو البشػػريّة تسػػًن مسػػتقيم  ػػو
 فأد لػت يّػةنوران أتويػبلت إىل تسػتند قػد بشػريّة أفكػارًا كانػت عليهػا النصػرانّية أد لتو وما للزماف

 فكػػرة وىػػي للػػزمن، مفهػػومهم علػػى كبػػًنة آاثر ٟنػػا كانػػت الػػيت الشػػوائ  تلػػك كػػل الػػزمن فكػػرة يف
 التكػوين سػفر سػجلها كمػا- اٝنلػق ّنرحلػة تبػدأ اٞنراحػل مػن سلسػلة أنّػو علػى الػزمن ٞنفهػـو النظر

 . -تعاىل– هللا مع السماويّة اإلنساف راحة ّنرحلة وتنتهي -التورا 
 مرحلػػة لكػل وأعطػوا اٞنراحػػل، تلػك بػو قاسػوا عػػددايً  زمنياػا قياًسػا أد لػػوا حػٌن أكثػر واغلػوا 
 . اٞنزيج رؤيتهم حس  - السنٌن من نصيبها
 التاري  والزمن:  

                                 
 اٞنصدر نفسو. (ٕٗ)
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 الفلسػػػفات تػػػدا ل أمػػػاـ البػػػاب وانفػػػتم. الػػػزمن ّنفهػػػـو «التةةةاري » مفهػػػـو تػػػدا ل وىنػػػا 
 عنةد اليوم إنَّ »: يقرر اٞنزامًن من التسعٌن زمورابٞن فاذا «اليهو صرا ّية» الرؤية أو واٞنفهـو القد٬نة
 الراحػة يػـو - السابع اليـو حّت اٝنلق يـو منذ الستة اٜنياة فأايـ ىذا وعلى (ٕ٘) «سنة َلف  

 اٞنكملػة السنة أايـ من يـو آ ر يف تكوف العامل هناية فافَّ  ىذا وعلى سنة  ا ؼ ستة ىي األبدية
 . اٝنلق بداية يـو من الستة لآلالؼ
 . (ٕٙ)منظور وقت يف يغلق سوؼ أنّو يبدو وال يغلق، مل ابب للتورصات انفتم وىنا 
 عصػػػور علػػػى السػػتة األايـ إسػػػقاط حاولػػت حينمػػػا آ ػػر إشػػػكاؿ يف وقعػػت التػػػوراة ولكػػن 
 نبلحػػ  أف ونسػػتطيع. يػـو كػػل يف  لػق َمػػا تفاصػيل وذكػػرت مػنهم كػػل أعمػار وحػػدَّدت األنبيػاء
 . (ٕٚ)والسادس واٝنامن والثالث والثاين األوؿ صحاحاتاإل التكوين سفر يف ذلك

 مػػػػن «امجةةةةدد ابحملةةةةافآي» عرفػػػػوا مػػػػن أوسػػػػاط يف  اّصػػػػة كثػػػػًنًا، تػػػػردد ىػػػػذا عصػػػػران ويف 
 اجملػػػيء لػػػذلك السػػابقة العبلمػػػات أىػػم لػػػابوز جػػًدا اقػػػرتب قػػد للمسػػػيم الثػػاين اجملػػػيء أف النصػػارى

 ولػذلك اٟنيكػل إقامػة مث إسػرائيل، دولػة قيػاـ اتاٞنعلوم تلك وأىم. نظرىم يف اٞنسيم للسيد الثاين
 . (ٜٕٓٓ وسنة ٕٚٓٓ سنة) بٌن َما ٪ندث قد للمسيم الثاين اجمليء أف بعضهم اعتاب

 عايةةة» عػػن يتحػػدثوف بػػدءوا فقػػد «فوكوايمةةا» مثػػل  ر٫نًػػا ابعتبػػاره للػػزمن نظػػروا الػػذين أّمػػا 
 بػٌن اٛنوىريَّػة الفػوارؽ رصػد على بناءً . ليوع مزيد ال تقدـ من اٞنعاصرة اٜنضارة بلغتو ّنا «التاري 

                                 
 .«ألّن ألف سنة يف عينيك مهن  يوم أم  عةدما عرب وكهزيع من اللي »    قاؿ:  (ٕ٘)
أف عمر األرض ومن عليها لن يتجاوز ستة يف الوقت الذي اتفقت فيو مصادر الداينتٌن اليهوديّة والنصرانّية على  (ٕٙ)

ا ؼ سنة من يـو  لق هللا األرض حّت النهاية غًن أف  بلفًا بٌن مصادر الداينتٌن برز حوؿ َما إذا كانت سوؼ 
. أو أف ذلك سوؼ يقع بعد -كما ىي وجهة النظر اليهوديّة-ٓندث بعد بناء أورشليم واٟنيكل بناًء جديًدا أ ًن 

 مسيم، حيث    يـو القيامة.اجمليء الثاين لل
( ؽ.ـ ٓٓ٘وقد حفل  ريخ الداينتٌن بنبوءات للقادة الدينّيٌن حوؿ  ريخ التد ل اإلٟني، فرشحت النصرانّية سنة )

( تقريًبا بسنة ٕٕٓٔ-ٕٖٔٔ) Yoachim of fioreوتنبأ الراى  يواقيم الفيوري .ـ وتنبأ الراى  يواقيم الفيوري 
(  ٕٓ( ىي السنة األلفية )راجع فكرة الزمن ص ٙٙٙٔٞنتطهرين اإلنكليز إىل أف سنة )(ـ وذى  كثًن من إٓٙٔ)

كما أف اليهوديّة ْنعل احملور األساسّي ىدـ اٟنيكل وبنائو. واٞنسيحّية تنظر إىل َما قبل ميبلد اٞنسيم وما بعده. وقد تنبأ 
 لوثر  ف العامل لن يدـو أكثر من مائو عاـ بعد إعبلنو نبوئتو تلك.

 راجع َما ٚني ابلكتاب اٞنقدس أو العهد اٛنديد ط وتوزيع دار الكتاب اٞنقدس يف الشرؽ األوسو.  (ٕٚ)
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 اٞندرسػة ىػذه أصػحاب دفػع َمػا ىػو «الزما يَّةة ابملفارقةة» فػالوعي اٜناضػر، والػزمن اٞناضػية األزمنة
 . ذلك إطبلؽ إىل
 األلفّيات:  

 فعمػر( األلػن) رقػم حػوؿ  اصَّػة تصػورات لبنػاء التػورا ّ  الفكػر أسَّػن كيػن الحظنا لقد 
 التأويػل أىػل ٛنػأ فقد ذلك العلم رفب وإذ. تعدوف ٣نا سنة  لن يـو كل أايـ، ةست الدنيا اٜنياة

 آها، سةةةتة إّعةةةا»: ليقػػػاؿ مفتوًحػػػا اجملػػػاؿ يصػػػبم ُنيػػػث اٞنضػػػاعفات فكػػػرة ابتكػػػار إىل -مػػػنهم-
 بل الغريّب، العقل وىّيأ مهَّد قد االْناه ىذا أفّ  اٞنهم لكن ذلك يهمنا وال...  أو «   ألًفا عستي
 وبػػدء اٞنألوفػػة، اٜنيػػاة هنايػػة فكػػرة لقبػػوؿ مهيّػػأ ألػػن كػػل هنايػػة يف ليكػػوف -كلّػػو- اإلنسػػاينّ  العقػػل
 ذلػػػك أدى وقػػػد. عػػػاـ ألػػػن العػػػامل سػػػيحكم الػػػذي اٞنولػػػص اٞنسػػػيم السػػػيد بقيػػػادة جديػػػدة ألػػػن

 عقائػػػػػدىا يف الكػػػػػابى اإلنسػػػػػانية اٞنشػػػػػكبلت مػػػػػن العديػػػػػد إىل «الةةةةةزمن» مفهػػػػػـو يف االضػػػػػطراب
 اٞنولػػػػوؽ ىػػػػذا اجمليػػػػد القػػػػرآف أعطػػػػى ولػػػػذلك. اٜنضػػػػارات تلػػػػك وتراجػػػػع حضػػػػاراهتا وانطبلقػػػػات

 وعمػبًل  ومػو ً  حيػاة بػو اإلنسػاف عبلقػة وٓنديػد فهمػو، إىل بدقػة ووجهػو  اصاا، اىتماًما «الزمن»
، ىػػػذا شػػػابت الػػػيت اٝنطػػػًنة اال٥نرافػػػات مػػػن البشػػػري العقػػػل تطهػػػًن علػػػى وعمػػػل. وجهػػػًدا  اٞنفهػػػـو
 ومعرفػػة سػػليًما، فهًمػػا فهمػػو مػػن للفقهػػاء بػػد فػػبل و طػػورة أ٨نيّػػة مػػن «للةةزمن» وٞنػػا. بػػو وا٥نرفػػت
 واألداء القضةةاء» مفػػاىيم عنػػد «والفقيةةو األصةةوي» وقػػوؼ يكفػػي فػػبل فيػػو العظػػيم اٝنػػالق حكػػم

 ابلػػػزمن الػػػوعي لبنػػػاء شػػػرعت ولكنهػػػا مهمػػػة تلػػػك فكػػػل «املضةةةيق والواجةةةب املوّسةةةع والواجةةةب
 . «امجزاء ودار الةم  دار» بٌن الفواصل وإدراؾ
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 اخللفية التارخييَّة وآبرىا الفقهّية:
–لقػػد قػػدـ القػػرآف اجمليػػد نفسػػو منػػذ البدايػػة علػػى أنّػػو اٞنعجػػزة الوحيػػدة الػػيت أمػػر رسػػوؿ هللا 

إلثبػات نّبوتػو فهػو مل يقيِّػد نفسػو ابلسػقن اٞنعػريّف القػائم كمػا  -بتحدي البشريَّة هبػا وحػدىا -ملسو هيلع هللا ىلص
بل اسػتوع  مػا سػبق وْنػاوزه إىل مػا ٜنػق، وأعلػن اسػتدارة الزمػاف، وأعػاد فعل اٞنرسلوف السابقوف 

وأعلػػن نفسػػو مرجًعػػا لكػػل  «الةةدين القةةيم»ترتيبػػو وتنظيمػػو وحسػػن تصػػنيفو، وجعلػػو مػػن مقومػػات 
النبػػػػوات وسػػػػائر الرسػػػػاالت، واسػػػػتيعابو لكػػػػل مػػػػا سػػػػبقو مػػػػن كتػػػػ  وصػػػػحن منزّلػػػػة ونقػػػػده ٟنػػػػا، 

يت نزلػت هبػا، مث ىػيمن ىيمنػة  مَّػة علػى مضػامٌن تلػك وتصحيحها وإعادهتػا إىل حالػة الصػدؽ الػ
الكتػ  والرسػاالت الػػيت ٘نلتهػا ُنيػػث تعصػم بعصػمتو، وٓنفػػ  ُنفظػو ومل يوكػػل حفظػو إىل أحبػػار 
أو رابنيِّػػٌن وال إىل تفسػػًنات مفّسػػرين، وأتويػػبلت متػػأولٌن، بػػل تكفػػل بػػو العظػػيم العلػػيم اٜنكػػيم  

ٌن واٞنرسلٌن يف األرض احملّرمة فهو اٞنرجعيَّة اٞنطلقة الدائمة ألنّو آ ر الكت ، انزؿ على  امت النبيِّ 
للبشػػريّة يف كػػل عصػػورىا وسػػائر نواحيهػػا إىل يػػـو الػػدين، ال يقبػػل مػػن أحػػد الرجػػوع إىل غػػًنه، أو 

 اتّباع سواه.
، مشػػتمل علػػى شػػرعة ومنهػػاج، «كتةةا  كةةو ّ »وقػػد سػػوغ القػػرآف اجمليػػد لنفسػػو ىػػذا  نّػػو 

 وحركتو، مستوع  لسائر ما ينجم عن تلػك اٜنركػة مػن تغػًّنات وتطػورات، معادؿ للوجود الكوينّ 
 متجاوز ٟنا ابعتباره كر٬نًا يف عطائو، ٠نيًدا يف شرفو وعليائو، مكنواًن يف معانيو وقدراتو.

وحةةةدة »وليثبػػػت القػػػرآف اجمليػػػد دعػػػواه ىػػػذه، ويؤكػػػد كونيَّتػػػو ومرجعيَّتػػػو للبشػػػريّة فانّػػػو أعلػػػن 
دارًا ٟنػا،  «وحةدة األرت» لقػت مػن نفػن واحػدة و لػق منهػا زوجهػا، وأعلػن ، وأهّنا «البشريّة

، وقػػدـ «وحةةدة املصةةا والغايةةة»، و«وحةةدة اْلقيقةةة». و«ووحةةدة اإلُليَّةةة»وقػػرارًا لسػػائر أبنائهػػا 
 إطارًا تفسًناًي مقنًعا لكل ما قد يثًن تساؤال من مظاىر ا تبلؼ يف شيء من ذلك.

التوحيةةةد والتزكيةةةة »وىػػي –كمػػػة السػػهلة اليسػػػًنة اٞنقنعػػة كمػػا قػػدـ ٠نموعػػػة مػػن القػػيم اٜنا 
ونبَّػػػػو إىل ٠نموعػػػػة مػػػػن اٞنقاصػػػػد الشػػػػرعّية، والسػػػػنن االجتماعيّػػػػة، وأصػػػػوؿ الشػػػػريعة،  «والةمةةةةران

يسػػتوع   «قواعةةد تفكةةا مشةةرتك»والكليّػػات الػػيت تػػدفع ٠نتمعػػة اإلمكػػاانت البشػػريّة ٥نػػو بنػػاء 
طاقػػػات اإلنسػػػاف كلهػػػا يف تػػػوازف، ويزكيػػػو ويطهػػػره يف البشػػػريّة كّلهػػػا، وتشػػػريع عػػػادؿ ٢نفَّػػػن يطلػػػق 

اعتػػداؿ، ويعمػػر األرض ويصػػلحها، و٩ننبهػػا كػػل عوامػػل الفسػػاد ابنتظػػاـ، ويقودىػػا إىل الغايػػة الػػيت 
 وضع هللا ٟنا يف رشادة.
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وقػػد وجػػو القػػرآف الكػػري  طابػػو إىل البشػػريَّة بتػػدرج حكػػيم بػػدأ مػػن إنػػذار عشػػًنة رسػػوؿ هللا 
مث أمػره  -١نيطػة اٛنغػرايّف اٞنباشػر -مث لينذر أـ القرى وما حوٟنػا -شرّي اٞنباشر١نيطو الب–األقربٌن 

مث ليشػػػمل احملػػػيو  -العػػػرب كلهػػػم–ابلتوسػػػع يف احمليطػػػٌن ليشػػػمل احملػػػيو البشػػػري اجملػػػاؿ األوسػػػع 
مث الشػػػعوب األميّػػػة الػػػيت ٔنلػػػى بنػػػو إسػػػرائيل عنهػػػا وقػػػالوا: –اٛنغػػػرايف األمشػػػل اٛنزيػػػرة العربيػػػة كلهػػػا 

 َ يِّةةةَي َسةةةِبي ٌ  لَةةةْي نَةةةا يف األُمِّ (، فهػػػي الشػػػعوب الػػػيت مػػػا جاءىػػػا وال جػػػاء ٘ٚ)آؿ عمػػػراف: َعَليةْ
آابءىػػا مػػن نػػذير فبقيػػت شػػعواًب غافلػػة كػػالكرد والفػػرس واٟننػػود والاببػػر ومػػن إلػػيهم مػػن شػػعوب مل 

ر. حػػّت جاءىػا  ػػامت النبيػٌن ليورجهػا مػػن الظلمػات إىل النػػو  –يعػرؼ ٟنػا أنبيػػاء وال كتػ  ٚناويّػة 
 بعد ذلك ذات كتاب و ارج دائرة األمّية.  –كلها–لتصبم البشريّة 

يػتهم الدينَّيػة،  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-ويف كل ىذه اٞنراحل كػاف   ٪نػاوؿ اسػتمالة أىػل الكتػاب ويسػتثًن ٘نَّ
مػن  ويذكَّرىم ابٞنشرتكات بٌن رسالتو وتػراثهم الػدييّن ومػا ٬نكػن أف يعػود علػيهم مػن إ٬نػاهنم برسػالتو

بعػػث وإحيػػاء وْنديػػد ألدايهنػػم ورسػػاالت إ وانػػو مػػن األنبيػػاء واٞنرسػػلٌن أو قػػد يعػػا  ٟنػػم كثػػًنًا مػػن 
اٞنعضػػبلت الػػيت كػػانوا فيهػػا ٫نتلفػػػوف سػػواء أكػػانوا ىػػوًدا أـ نصػػػارى، و٪نػػاوؿ أف يسػػتظهر ّنػػا بػػػٌّن 

حلػة التصػحيحيَّة ليلتفػت إىل اٞنر  –اإلسبلـ وبينهم من مشرتكات إل٤ناز اٞنرحلة األوىل من رسالتو 
 لؤلدايف الكتانيَّة. 

 : أى  الكتا  والهنقافة الشفويَّة 
وتبلوتػػو  ايت القػػرآف الكػػري  –صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػّلم-مل تكػػن ١نػػاوالت رسػػوؿ هللا  

علػػيهم وبيانػػو للمشػػرتكات بػػٌن رسػػالتو وأدايهنػػم تزيػػدىم إال نفػػورًا وغػػرورًا واسػػتكبارًا. فقبائػػل يهػػود 
وأنكروه واعتابوه اٞنسيم الدجاؿ وأغػروا بػو  -عليو السبلـ–بعد أف رفضوا عيسى  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص-رفضتو 

مػنهم وتوفػاه ورفعػو إليػو، فعػادوا إىل نبػوءاهتم   -تبػارؾ وتعػاىل-اٜنكاـ الرـو لقتلو وصلبو فنجاه هللا 
بػوءات لبعثتػو وىجرتػػو مث كػرة أ ػرى جديػدة لينتظػروا  ػػامت النبيػٌن يف اٞنواقػع الػيت حػػّددهتا تلػك الن

 ىاجروا إليها واستوطنوىا أمبل منهم يف أف يكوف  امت النبيٌن منهم. 
ومػػا حوٟنػػا، وإىل بعػػب  –يثػػرب–لقػػد نزحػػت قبائػػل يهػػود مػػن ٢نتلػػن اٞننػػاطق إىل اٞندينػػة  

 الطرؽ اليت كانت تربو بػٌن مكػة واٞندينػة بنػاًء علػى بشػائر التػوراة بشػروا هبػا أنبيػائهم ّنجػيء النػ َّ 
، ويضع عنهم إصرىم واألغبلؿ اليت  -تبارؾ وتعاىل-رسالة هللا  –كافة–اٝنامت الَِّذي ٪نمل للناس 

كانت عليهم، و٫نفن عنهم الشريعة. وكاف اسػتيطاهنم تلػك اٞننػاطق مػن جزيػرة العػرب قبػل سػبعة 
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يكونػوا  كمػا أشػران لقػد كػانوا يطمعػوف أف  –صػلى هللا عليػو وآلػو وسػّلم–قروف من بعثػة رسػوؿ هللا 
أوؿ مػن يػػؤمن بػػو وبػػذلك يسػرتدَّوف سػػيادهتم الدينيَّػػة والزمنيَّػػة. والتػػوراة قػد ذكػػرت ٟنػػم أىػػم صػػفات 

؟! قابلتػو -كلػو– امت النبيٌن ُنيث صاروا يعرفونو كما يعرفوف أبنػائهم، فمػاذا قابلػت يهػود ذلػك 
وثقػػػايفَّ كػػػاذب،  بتكػػػذي  وجحػػػود، وأتليػػػ  للقبائػػػل عليػػػو وامػػػر، وازدراء، واغػػػرتار بتفػػػوؽ ديػػػينّ 

قػد لفػق مػن الػرتاث اليهػوديَّ قػرآان، ودينًػا وادعػي  –صلى هللا عليو وآلو وسػّلم –وادعاء  ف الن  
بػػذلك النبػػّوة لػػيمّكن لقبيلتػػو وقومػػو ويسػػود العػػرب مسػػتغلٌن كثػػرة اٞنشػػرتكات، واٞنشػػاهبات ٞنػػا يف 

األنبيػاء وأدلػة اٝنلػق والتكػوين من أركاف اإل٬ناف وقواعد اإلسبلـ، وقصػص  –كاّفة–تراث األنبياء 
 واإلبداع. 
وبوحدة أمَّة األنبياء ووحدة رسالتهم، فحّولػوا كػل َمػا ُىػَو إ٩نػايّب إىل سػلّ ، ودليػل مضػاد،  

ومل يتغًّن موقفهم اٞنعادى جًدا لو حّت النهاية يـو مت إجبلؤىم من جزيرة العرب. ولقد مارسوا كل 
يعػػدىا الػػبعب مػػن مكتشػػفات العصػػر وىػػي قد٬نػػة لػػديهم، فنػػوف الكيػػد واٜنػػرب والتػػآمر الػػيت قػػد 

فقػػػاموا ّنحاولػػػة ا ػػػرتاؽ وتفتيػػػت اٛنبهػػػة الدا ليػػػة بػػػدفع أعػػػداد مػػػنهم للػػػد وؿ يف اإلسػػػبلـ وجػػػو 
النهػػػار والكفػػػر بػػػو آ ػػػره فووجهػػػوا بوجػػػوب قتػػػل اٞنرتػػػد فأحبطػػػت احملاولػػػة وحػػػاولوا ا ػػػرتاؽ الػػػذكر 

الػػنظم واألسػػلوب والفصػػاحة والببلغػػة. وحفظػػو ففشػػلوا فشػػبًل ذريًعػػا لعصػػمة الكتػػاب ابإلعجػػاز و 
 وتداوؿ آايتو، وكثرة حامليو، ُنيث صارت ١ناوالت ا رتاقو أو ٓنريفو نوًعا من العبث 

مرات فلم يفلحوا. وحاولوا وضع  –صلى هللا عليو وآلو وسّلم –وحاولوا اغتياؿ رسوؿ هللا  
 -تبػػارؾ وتعػػػاىل-عرضػػو فطهػػػره هللا  وحػػػاولوا الطعػػن يف – -تبػػارؾ وتعػػاىل-السػػّم لػػو فعصػػػمو هللا 

مث اسػػػػتودموا  -تبػػػػارؾ وتعػػػػاىل-وحػػػػاولوا إاثرة الفػػػػي الدا ليّػػػػة واألزمػػػػات االقتصػػػػاديّة فنجػػػػاه هللا 
 اٜنروب اٝنارجيَّة فباءت كل تلك احملاوالت ابلفشل. 

ابلفشل وىو مػن أبنػائهم وجػاء ليصػدؽ  –عليو السبلـ–كما ابءت ١ناوالهتم ضد عيسى   
ة وشػػريعتها، و٫نفػػن عػػنهم بعػػب الشػػديد مػػن أحكامهػػا. و٪نػػّدد ٟنػػم ديػػنهم بنػػاًء علػػى علػػى التػػورا

بػػو، وبشػػارات توراتيّػػة كثػػًنة فقػػابلوه ابٛنحػػود واإلنكػػار  -تبػػارؾ وتعػػاىل-ميثػػاؽ سػػابق واثقهػػم هللا 
مػنهم وتوفػاه  -تبػارؾ وتعػاىل-وٓنريب اٜنكاـ الروماف عليو، وآ رىا ١ناولة قتلو صلًبا، فنجاه هللا 

رفعػػو إليػػو. وبقطػػع النظػػر عػػن الشػػذرات التار٫نيّػػة الػػيت وردت عػػن  ريػػخ ذلػػك الصػػراع اٞنبكػػر يف و 
أو غًن٨نػا فػاّف بػٌن أيػدينا  «حنّةا الدمشةقي»و ريػخ  «أب قّره»التاريخ أمثاؿ  ريخ ذلك اجملهػوؿ 
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–وىػػػػو القػػػػرآف الكػػػػري يعلػػػػن  –كلّػػػػو–أصػػػػدؽ نػػػػص عرفتػػػػو اإلنسػػػػانّية يف  ر٫نهػػػػا  -بفضػػػػل هللا–
صلى  –الفرؽ الكبًن بٌن موقن يهود وموقن النصارى من اإلسبلـ ومن  امت النبّيٌن  –وضوحب

لََتِجةةَدنَّ َأَشةةدَّ النَّةةاِس َعةةَداَوًة لِلَّةةِايَن آَمنُةةوا اْليَةُهةةوَد َوالَّةةِايَن قػػاؿ تعػػاىل:  –هللا عليػػو وآلػػو وسػػّلم
َرعَةُهْم َمَودًَّة لِلَِّايَن  يِسةَي َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ َأقةْ ُهْم ِقسِّ ََِنَّ ِمةنةْ َُلِةَك  آَمنُةوا الَّةِايَن قَةاُلوا ِإتَّ َ َصةاَرى 

( و٬نكػػػػػن أف يضػػػػػاؼ إىل تعليػػػػػل القػػػػػرآف الكػػػػػري ٕٛ)اٞنائػػػػػدة: َورُْىبَةةةةةاًت َوأَ ةَُّهةةةةةْم ها َيْسةةةةةَتْكرِبُونَ 
جػاء ال تبلؼ موقن النصارى عن موقن يهود كوف نصارى اٛنزيرة العربّية  اّصة عراًب، وأف َما 

يف القػػرآف اجمليػػد عػػن عيسػػى وأّمػػو واإل٤نيػػل وىدايتّػػو، واٞنشػػرتكات بػػٌن اإلسػػبلـ واٞنسػػيحّية اسػػتقبل  
وا ايت بعػػدىا اسػػتقبااًل حسػػًنا، و بلفًػػا ألحبػػار يهػػود وجػػد  «آيةةة سةةورة املا ةةدة»كمػػا أشػػارت 

ستنصػروف هبػا علػى قساوسة النصرانّية ورىباهنا فيما اشتمل عليو القرآف الكري ْنديًدا للمسيحيَّة ي
يهود فكاف من الطبيعّي أف يكوف موقفهم ودايا من اإلسبلـ الَِّذي قّلص النفوذ اليهػودّي إىل أدين 
حد، وعامل النصارى بتسامم كبًن. ولذلك بدأت وفودىم أت  اٞندينة اٞننورة لنوع من اٞنثاقفة أو 

كػػل إكػػراـ   –عليػػو وآلػػو وسػػّلم صػػلى هللا –فيجػػدوف مػػن رسػػوؿ هللا  (faethnter)َمػػا يسػػمي اليػػـو 
مػع وفػد ٤نػراف الػذين  –صػلى هللا عليػو وآلػو وسػّلم –وترحاب. ومن النماذج على ذلك، َما فعلػو 

نصػػ  ٟنػػم  يمػػة يف مسػػجده وصػػار ٫نػػدمهم بنفسػػو، ورفػػب أف يقػػـو علػػى  ػػدمتهم غػػًنه  ألنّػػو 
 اعتابىم ضيوفو الشوصًيٌن. 

اليت يغلػ   «النصرا يَّة الشرقيِّة» حدثت بٌن وْندر اإلشارة إىل اال تبلفات الكثًنة اليت 
للسػػػيد اٞنسػػػيم وبػػػٌن الكنػػػائن الغربيَّػػػة الػػػيت أتثػػػرت ابليهوديَّػػػة  «ابلَبيةةةةة الواحةةةدة»عليهػػػا القػػػوؿ 

ومواقفها من اإلسبلـ بشكل مباشر وغًن مباشر: فصارت تنظر إىل اإلسبلـ على أنَّو ٥نلػة ملفقػة 
 «املسةةةيح الةةةدجال»علػػػى أنّػػو  –هللا عليػػو وآلػػػو وسػػّلم صػػػلى-مػػن أدايف أ ػػػرى، وإىل رسػػوؿ هللا 

الَّػػػِذي حػػػذرت منػػػو النبػػػوءات، وحػػػّذرت مػػػن تصػػػديقو واالغػػػرتار بػػػو وصػػػااي األنبيػػػاء واسػػػتطاعت 
اليهوديَّػػة الػػيت مل تفلػػم يف تغيػػًن وجهػػة نظػػر الكنػػائن الشػػرقيَّة إىل اٞنشػػرتكات الػػيت يقػػّدمها القػػرآف 

 يف الكنػػػائن الغربيَّػػػة لتصػػػبم تلػػػك اٞنشػػػرتكات بػػػداًل مػػػن أف الكػػػري والنػػػّ  أف ٓنػػػدث ذلػػػك التغيػػػًن
تكوف تعبًنًا عن األرضّية اٞنشرتكة دليبًل عندىم على السرقة وااللتفاؼ والتلفيق... من ىنا ىيّػأت 
الكنائن الغربيَّة للتحالن مع اٞنلوؾ واألابطرة والقادة اٞنسيحيٌَّن ال ضد اإلسبلـ واٞنسػلمٌن فقػو 

وأعطػػت  –أيًضػػا  –عػػن اٞنسػػيحيَّة اٜنّقػػة  –يف نظرىػػا–ائن الشػػرقيَّة اٞننحرفػػة بػػل ضػػد تلػػك الكنػػ
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 «حبةرو  الفر ةة»الػيت ٚنّاىػا أسػبلفنا:  «ابْلةرو  الصةليبيَّة»ٖنارىا اٞنرّة –تلك احملاوالت أ ًنًا 
ولؤللفيػات يف الػرتاث الػدييّن  –ووقعػت يف هنايػة األلػن األوىل «ابْلةرو  الصةليبيَّة»وأٚنوىا ىػم 

ولػين ىػذا موضػع التفصػيل اٞنسػه   -أشران إىل بعضو فيما سػبق–لثقايّف موقع شديد اٝنطورة وا
 فيو. 
 : األلفّيات يف عةل جوا ب الرتاث الديّنَّ  

صػػلى هللا  –قبػل االسرتسػاؿ يف بيػاف شػيء مػن تفاصػيل اٞنوقػن الغػريّب اٞنعاصػر مػن النػّ   
األلفيةةات يف »لنػػا مػػن وقفػػة قصػػًنة علػػى فكػػرة  والقػػرآف اجمليػػد واإلسػػبلـ ال بػػد –عليػػو وآلػػو وسػػّلم
 . «الرتاث الديّنّ 

 : الرتغيب والرتىيب 
الرتغيةةةةةب »ىنػػػػػاؾ فػػػػػن مػػػػػن فنػػػػػوف الػػػػػدعوات عامَّػػػػػة، ومنهػػػػػا الػػػػػدعوات الدينيَّػػػػػة ُىػػػػػَو فػػػػػن  
اٞنصػػاحبتٌن  «البشةةارة والنةةاارة»، واألصػػل الػػدييّن ٟنػػذا الرتغيػػ  والرتىيػػ  ُىػػَو صػػفتا «والرتىيةةب

االت والكتػػػ  والصػػػحن الػػػيت نزلػػػت علػػػيهم و ػػػاطبوا النػػػاس هبػػػا، ولكػػػنَّ األنبيػػػاء للنبػػػوَّات والرسػػػ
والرسل ال يبشروف الناس إال ُنػق، وال ينػذرهنم إالّ ُنػق، أّمػا الػدعاة والوعػاظ والقّصاصػوف بعػدىم 
فكثػػًنًا َمػػا يػػدفعهم حرصػػهم علػػى التػػأثًن الشػػديد يف اٝنيػػاؿ الشػػعّ ، وكسػػ  األنصػػار واٞنسػػتمعٌن 

 –سَّع يف ٣نارسة ذلك األصل َما شاء ٟنم التوسَّع مسوغٌن ذلك  ف الزماف قػد فسػد وأّف إىل التو 
القلػػوب قػػد قسػػت، واٞنعاصػػي قػػد فشػػت ولػػذلك فػػاّف الرتغيػػ  والرتىيػػ  يكػػوانف الطريػػق األكثػػر 

وىػػػؤالء قػػػد يبيحػػػوف ألنفسػػػهم وضػػػع  –فاعليّػػػة يف التػػػأثًن يف النػػػاس وإعػػػادهتم إىل الػػػدين والتػػػدّين 
ث ونسػػبتها إىل األنبيػػاء أو إد ػػاؿ زايدات وإضػػافات علػػى الصػػحيم، أو تقويػػة الضػػعين األحاديػػ

أو ترجيم اٞنرجوح، أو سلوؾ آية وسػيلة مػن وسػائل اٞنبالغػة ورّنػا الػدس والكػذب وقػد يسػتفيدوف 
مػػػن الروايػػػة ابٞنعػػػين، وأحيػػػااًن يقػػػدموف لنصػػػوص قطعيَّػػػة أو اثبتػػػة أتويػػػبلت وتفسػػػًنات أو ٪نيطوهنػػػا 

مفابكة مدعاة ليحّققوا َما يريػدوف، وتعتػاب األحػبلـ واٞننامػات الػيت تنسػ  إىل الصػاٜنٌن  ّنناسبات
واٞنشهورين ابلتقوى مصدرًا من أىم مصادر ىؤالء. و ر٫ننا الفكرّي قد حفل ابلكثًن من ىػؤالء، 

 وقد أساءوا إىل تراثنا إساءات ابلغة. 
مليَّػػػػة الوضػػػػع والفابكػػػػة حرفػػػػة ولقػػػػد بلػػػػغ اٜنػػػػاؿ ببعضػػػػهم حػػػػد االحػػػػرتاؼ ُنيػػػػث أنػػػػذوا ع 

احرتفوىا، واشتهروا هبا وٟنػم طرائػن ونػوادر كثػًنة. ومػن اٞنوضػوعات األساسػّية الػيت شػغن ىػؤالء 
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التكوين وعداية اخللق، وقضااي الوحدات الزما ّية: سبع سنوات ومضاعفتها وقرن »هبا قضااي 
ب اٜنضػارات. ومػا إىل ذلػك ، وربو ذلك  عمػار األمػم والػدوؿ ويػـو القيامػة وحػر «أو ألف سنة

من أمور حفل هبا الػرتاث اٝنػرايّف للحضػارات القد٬نػة، و اصػة الػرتاث اإلسػرائيلي وبشػكل أ ػص 
يف مرحلة الس  البابلّي حيث ا تلو السحر واٝنرافة واألساطًن ابلرتاث الدييّن اليهودّي الشفوّي 

 بشكل مل يعد فيو ٣نكًنا بٌن ىذا وذاؾ. 
بطبيعتػو يتطلػع إىل معرفػة َمػا ٩نهػل ويشػّكل  «طَُلَةةةّ »أّف اإلنسػاف  وحٌن نضين إىل ذلك 
لو ٓنداّيُ كبًنًا ُنيث يصبم ضعيًفا أماـ احتماالتػو، مهيػَّئًػا لبلسػتماع إىل أي  –ابلذات–اٞنستقبل 

شػيء يفسَّػػر بػػو شػػيًئا مػػن تسػػاؤالتو حولػػو  اّصػػة أايـ األزمػػات، وكانػػت التػػوراة الػػيت ألفهػػا عػػزرا يف 
أو كػادوا عبػػارة  –د أف قضػػى البػابلّيوف علػى الػػذاكرة التار٫نيَّػة اليهوديَّػة والػػرتاث اليهػوديّ بعػ–اببػل 

عػػػن أقػػػواؿ شػػػفويّة، ومػػػا بقػػػي يف ذكػػػرايت وأذىػػػاف اليهػػػود مػػػن تػػػراث يهػػػودّي ٗنعهػػػا عػػػزرا مػػػع َمػػػا 
إىل  وقػػد نبَّػػو القػػرآف اجمليػػد –البابليّػػة وثقافػػة السػػحرة البػػابلّيٌن  «كلكةةام »اسػػتوحاه مػػن ملحمػػة 

ةةةَياِطُي َعلَةةةى ُمْلةةةِك ُسةةةَلْيَماَن َوَمةةةا َكَفةةةَر ُسةةةَلْيَماُن َوَلِكةةةنَّ ذلػػػك يف ا يػػػة  لُةةةو الشَّ َواتةَّبَةُةةةةوا َمةةةا تَةتةْ
ةْحَر َوَمةا أُ ْةِزَل َعلَةى اْلَمَلَكةْيِ عَِباعِةَ  َىةاُروَت َوَمةاُروَت َوَمةا  الشََّياِطَي َكَفةُروا يُةَةلُِّمةوَن النَّةاَس السِّ

ُهَما َما يُةَفّرُِقوَن ِعِو عَةْيَ الْ  يُةَةلَِّمانِ  َنٌة َفال َتْكُفْر فَةيَةتَةَةلَُّموَن ِمنةْ َا حَنُْن ِفتةْ ََّ يَةُقوها ِإمنَّ َمْرِء ِمْن َأَحٍد َح
َفُةُهمْ  ُِْن افَِّ َويَةتَةَةلَُّمةةوَن َمةةا َيُضةةرُُّىْم َوها يَةةةنةْ َوَلَقةةْد  َوَزْوِجةةِو َوَمةةا ُىةةْم ِعَضةةارِّيَن عِةةِو ِمةةْن َأَحةةٍد ِإها إبِِ
ََْ  َما َشَرْوا ِعِو أَ ْةُفَسُهْم َلْو َكا ُوا يَةْةَلُمةو   نَ َعِلُموا َلَمِن اْشتَةَراُه َما َلُو يف اآلِرَرِة ِمْن َرالٍق َولَِب

عليػػػو –(، وقػػػدـ عػػػزرا لقومػػػو ذلػػػك كلّػػػو علػػػى أهّنػػػا التػػػوراة الػػػيت أنزلػػػت علػػػى موسػػػى ٕٓٔ)البقػػػرة:
ل رمػزّي أف هنايػة العػامل بعػد عػودهتم مػن السػ  لػن تتجػاوز وقد ورد يف ىذه التػوراة بشػك -السبلـ

( مػػن العهػػد القػػدي ٕٙ-ٕٓإصػػحاح  ٕٓٔ( ثبلثّػػة آالؼ سػػنة، وذلػػك يف اٞنزمػػور )رقػػم ٖٓٓٓ)
( سػػػػػنة )أشػػػػػعياء ٕٓٓ٘أّمػػػػػا نبػػػػػوءة أشػػػػػعياء فكانػػػػػت تشػػػػػًن إىل أف هنايػػػػػة العػػػػػامل سػػػػػتكوف بعػػػػػد )

( سػنة بعػد الصػػلي  ٕٓٓٓايػة العػامل بػػػ )( أّمػا بػولن يف العهػػد اٛنديػد فقػد قػػدر هنٕٕ-ٜٔ:ٕٗ
(. لقػػػد شػػػقت اإلسػػػرائيليات القد٬نػػػة طريقهػػػا إىل الفكػػػر النصػػػرايّن  شػػػكاؿ ٖٔاكػػػو: ٚكمػػػا يف )

٢نتلفػة ُنيػث مل يػنج منهػا مصػدر مػن مصػادر النصػػرانّية. أّمػا مػع اإلسػبلـ فقػد كػاف األمػر ٢نتلًفػػا، 
إىل رحابػػػػػو فقػػػػػد اقتحمػػػػػت الػػػػػرتاث  فهػػػػي إذ أعياىػػػػػا القػػػػػرآف الكػػػػػري أف تقػػػػػرتب بػػػػػذلك التوريػػػػػن

 نواعػػػػػػو كػػػػػػذلك،  –اإلسػػػػػػبلمّي مػػػػػػن  ػػػػػػبلؿ تغلغلهػػػػػػا يف التفسػػػػػػًن  نواعػػػػػػو وأشػػػػػػكالو، والتػػػػػػاريخ 
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واألحاديث وا اثر اٞنوضوعة، وقصػص األنبيػاء، بػل وبعػب قواعػد األصػوؿ والفقػو إضػافة إىل كػم 
كمػػػا أّف اإلسػػػػرائيليات   ىائػػػل مػػػن القصػػػػص اٝنرافيَّػػػة عػػػن القيامػػػػة ومنامػػػات نسػػػبتها إىل أنبيػػػػائهم.

القد٬نػػة واٛنديػػدة قػػد شػػقت طريقهػػا إىل معظػػم اٞنعػػارؼ والعلػػـو االجتماعيّػػة واإلنسػػانيَّة اٞنعاصػػرة 
وِناصَّػػة التػػاريخ واٛنغرافيػػا، ودراسػػػات األدايف واٜنضػػارات والنبػػوءات ومػػػا إليهػػا وقػػد د لػػػت إىل 

اإلسػػػرائيليات واألنثرويولػػػوجي يف  العلػػـو السياسػػػّية، والدراسػػػات اٞنسػػػتقبلّية. وقػػد اسػػػتطاعت ىػػػذه
اٞناضي ويف اٜناضر أف تكوف ثقافة شبو عاٞنيَّة يف ٠ناالت معّينػة وقػد تغلغلػت  شػكاؿ ٢نتلفػة يف 
ثقافػػػات بعػػػب الشػػػعوب علػػػى مسػػػتويٌن: مسػػػتوى  يػػػاؿ شػػػعّ ، ومسػػػتوى مدرسػػػّي  ذلػػػك ألّف 

تار٫نيّػػة مثػػل تكػػوين األرض مصػػادر اليهوديّػػة شػػغوفة ابلتفاصػػيل الدقيقػػة عػػن كثػػًن مػػن اٞنفاصػػل ال
و لق آدـ وحواء وإ راجهما من اٛننة والطوفاف وسائر األحداث وقد يتبنَّاىا ويرددىا حّت إذا مل 
يكن مقتنًعا هبا، لغرابتها أو لطرافتها أو ألي سب  آ ر، ألهنا تعطػي تفسػًنًا ٞنػا ال ٬نكػن تفسػًنه 

آ ػر. وإذا رفضػػها انقػد فقػػد يتقبلهػا انقػػد  بعابىػا. وإذا مل ْنػد القبػػوؿ يف جيػل فقػػد ْنػده يف جيػػل
آ ػر وىكػػذا تشػػق طريقهػا لتتحػػوؿ إىل جػػزء مػػن تراكمػات اٞنعرفػػة البشػػريَّة الػيت قػػد يتسػػىن أصػػلها، 
وقػػد ال ٩نػػد البػػاحثوف دوافػػع للبحػػث عػػن ذلػػك األصػػل  ألهنػػا قػػد أت ػػذ شػػكل مسػػلمات معرفيَّػػة 

 متداولة. 
 أطوار الزمن:  

حقيقػػة  «قضةةيَّة الةةزمن»ت يف مسػػًنة البشػػريّة قػػد٬نًا وحػػديثًا ومػػن أ طػػر األفكػػار الػػيت أثػػر  
 وماىّية وسًنورتو، وعبلقة ذلك ابلكوف واإلنساف واٜنياة واٞنوت والدنيا وا  رة. 

وبػػػػرزت يف القػػػػدي نظريَّتػػػػاف: انبثقػػػػت أوال٨نػػػػا عػػػػن الفكػػػػر الػػػػوثيّن الَّػػػػِذي تنػػػػّزؿ إىل الػػػػرتاث  
ا اجملوسػػيَّة زكػػت إليهػػا مػػن دايانت وضػػعيَّة. وىػػذه النظريّػػة عنػػد اإلغريقػػّي والرومػػايّن واٟننػػدّي وتبّنتهػػ

حلقػة دائريَّػة أو عجلػة تػدور فهػو مثػل روؿ أو دائػرة  «الةزمن»تقػـو علػى اعتبػار  –كّلهػم–ىؤالء 
وإف كانػػت عجلػػة الػػزمن ال تتوقػػن فهػػي دائػػرة علػػى –القمػػار يف حركتػػو اٞنسػػتمرة، ووقوفهػػا أحيػػااًن 

مػن دائرتيهػا. ومػن ىنػا فقػد نفػي أصػحاب ىػذا االْنػاه الػدار ا  ػرة،  ال يغػًّن لػو حػدث  –الدواـ
كمػػػا نفػػػوا وجػػػود إلػػػو منفصػػػل عػػػن اإلنسػػػاف وعػػػن الطبيعػػػة مًعػػػا، وجػػػاءوا  سػػػن ودعػػػائم العبػػػث 
اٛنػػاىلّي والعدميّػػة، ونشػػأت عػػن ذلػػك أفكػػار وثنيَّػػة جاىليّػػة عديػػدة، منهػػا وجػػود إٟنػػٌن اثنػػٌن: إلػػو 

إىل الػػدىر علػػى أنّػػو آلػػو أو ظػػرؼ لػػو، وأّمػػا اٞنػػوت فقػػد نفػػوه وقػػالوا للنػػور وآ ػػر للظلمػػة. أو النظػػر 
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ويف اٛنانػػ  األ بلقػػّي ترتَّػػ  علػػى ذلػػك إابحيَّػػة مطلقػػة إال مػػن قيػػود يضػػعها  «عتناسةة  األرواح»
 اٞنلوؾ أو الكهنة أو كبل٨نا ٜنماية َما يريدوف ٘نايتو ُنس  أىوائهم. 

، ويقػػػدموا للبشػػػريَّة البػػػديل عػػػن ذلػػػك «منالةةةز »وجػػػاء األنبيػػػاء والرسػػػل ليصػػػّححوا مفهػػػـو  
اٞنفهـو اٞننحرؼ. ولذلك كاف سيدان إبراىيم يف حواره مع ٧نرود يتحّداه  ف يغًنَّ يف الػزمن، و   
ابلشػػمن مػػن اٞنغػػرب ال مػػن اٞنشػػرؽ إف كػػاف إٟنًػػا كمػػا يػػدعي، كمػػا أنّػػو لفػػت األنظػػار بشػػدة إىل 

 –كلهػػا–كػػوف إٟنًػػا أو موضػػع حلػػوؿ اإللػػو، ألهّنػػا الكواكػػ  وبػػٌّن عػػدـ صػػبلحيَّة أّي منهػػا ألّف ي
تعجػػػز عػػػن القيػػػاـ بػػػذاهتا ألقوٟنػػػا ونقصػػػها فكيػػػن ٬نكػػػن أف تقػػػـو بسػػػوارىا؟! وتتػػػابع الرسػػػل بعػػػده 
يوضحوف ألقوامهم فيما يوضحوف من قضااي اٝنلق والتكوين، ونشأة الكػوف واإلنسػاف واٜنيػاة أف 

وىػػو سػػائر يف اٝنػػو الَّػػِذي رسػػم لػػو ٥نػػو غايػػة  لػػق مػػن  لػػق هللا بػػدأ مػػن نقطػػة معيَّنػػة  «الةةزمن»
وهنايػػة حػػّددىا  ػػالق الكػػوف واإلنسػػاف واٜنيػػاة ذاهتػػا ونزلػػت النبػػّوات لتعػػا  يف ضػػوء مفهػػـو الػػزمن 

أو األزليَّػػػة ومسػػػألة حػػػدوث  –وىػػػي مسػػػألة قٍػػػَدـ اٝنػػػالق تبػػػارؾ وتعػػػاىل–أ طػػػر اٞنسػػػائل العقيديّػػػة 
لفيزيقيَّػػػة مػػػن حيػػػث ارتبػػػاط الزمػػػاف ابٜنركػػػة والتغػػػًنج . كمػػػا عاٛنػػػت األمػػػور ا«الةةةةاش واخللةةةق كلّةةةو»

واٞنكػػػػاف، ومػػػػا إليهػػػػا. كمػػػػا جػػػػرت معاٛنػػػػة األبعػػػػاد اٞنيتافيزيقيّػػػػة مػػػػن حيػػػػث عبلقػػػػة الزمػػػػاف  صػػػػل 
اٞنوجودات، ونشأة الكوف، والسببيَّة والعليَّة واألزلّية واألبديّة و٥نػو ذلػك. فمػن اٞنهػم أف نػورد لكػم 

ة وقضػااي عباديّػة وعمليّػة قػد ارتبطػت ّنفهػـو الػزمن ورسػوؿ هللا ١ُنَمَّػد أف ىناؾ قضااي عقيديّػة كثػًن 
ألغى النسئ اٛناىلّي، وبٌّن عػدة الشػهور كمػا يف آايت سػورة التوبػة  -صلى هللا عليو وآلو وسّلم-
َة الشُُّهوِر ِعْنَد افَِّ اثْةَنا َعَشَر َشْهًرا يف ِكتَةاِ  افَِّ يَةةْوَم َرلَةَق ال َهةا ِإنَّ ِعدَّ سَّةَمَواِت َواأَلْرَت ِمنةْ

يُن اْلَقةةةيُِّم فَةةةال َتْآِلُمةةةوا ِفةةةيِهنَّ أَ ْةُفَسةةةُكْم َوقَةةةاتُِلوا اْلُمْشةةةرِِكَي َكافَّةةةًة َكَمةةةا  َُلِةةةَك الةةةدِّ َأْرعَةَةةةةٌة ُحةةةُرٌم 
َةةا النَِّسةةيُء ِزايَ ٖٙيُةَقةةاتُِلوَ ُكْم َكافَّةةًة َواْعَلُمةةوا َأنَّ افََّ َمةةَع اْلُمتَِّقةةَي   َدٌة يف اْلُكْفةةِر ُيَضةة ُّ عِةةِو { ِإمنَّ

ُ فَةُيِحلُّوا َما َحرَّ  َة َما َحرََّم افَّ ُِْلُّو َُو َعاًما َوَُّْرُِمو َُو َعاًما لِيُةَواِطَُوا ِعدَّ ُ زُيَِّن َُلُةْم الَِّايَن َكَفُروا  َم افَّ
ُ ها يَةْهةِدي اْلَقةْوَم اْلَكةاِفرِينَ  ( وأعلػن أف الزمػاف قػد اسػتدار ٖٚ-ٖٙة:)التوبػ ُسوُء َأْعَمةاُلِِْم َوافَّ

السػػػموات واألرض، وجػػػرده مػػػن سػػػائر اإلضػػػافات الػػػػيت  -تبػػػارؾ وتعػػػاىل-كهيئتػػػو يػػػـو  لػػػق هللا 
راكمتها اٛناىلّيات اٞنوتلفػة فكانػت حجػر األسػاس لتأسػين العمػراف اإلسػبلمّي اإلنسػايّن، وبػدء 

 دورة ْنديد وٓنديث على مستوى البشريّة كّلها. 
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ات اليت برزت بعد ذلك يف أورواب ففد ٥نت منحين يبدو فيػو التػأثر ابالْنػاىٌن أما الفلسف 
دا ػل اإلنسػاف إف صػم التعبػًن بواسػطة التػاريخ،  «الزمةان»السابقٌن إىل حد ّمػا. فبعضػها وضػع 

وبعضػػػها وضػػػعو ضػػػمن األشػػػياء مػػػن  ػػػبلؿ ربطػػػو ابلتطػػػور. وابلػػػزمن ربطػػػت اٜنتميّػػػات التار٫نيّػػػة، 
 تصورات أيديولوجّية كل ُنس  أيديولوجّيتو. وأعطيت هناية الزمن 

أما تراث النبػوات فلػم يسػلم مػن أتثػًن الفكػر البشػرّي فيػو وأتمبلتػو ونظراتػو التأويليَّػة. ففػي  
التوراة تناوؿ سفر التكوين بداايت الزمن واٝنلق والتكوين، وبقي اٝنو متجًها ٥نو الغايػة ليتوقػن 

و ىذا اللع  ابلرجوع إىل أرض اٞنيعاد وإعػادة بنػاء اٟنيكػل، قبل النهاية عند دور يهودّي ىاـ يلعب
واستقباؿ اٞنسيم وما يرتت  على ذلك من صرا عات ونزاعات وآاثر على العبلقػات بػٌن اٞننتمػٌن 

 لؤلدايف الثبلثّة. 
وأنكػػػروا أنّػػػو  –كمػػػا أسػػػلفنا–رفضػػػو اليهػػػود  –عليػػػو السػػػبلـ–وحػػػٌن جػػػاء السػػػيد اٞنسػػػيم  

، وانقسػػموا بنػػا علػػى ذلػػك إىل قسػػمٌن: قسػػم ضػػئيل العػػدد و١نػػدود، وىػػم اٞنقصػػود بتلػػك النبػػوءات
الػػػذين آمنػػػوا بػػػو وقبلػػػوه، وٓنولػػػوا إىل أنصػػػار لػػػو وحػػػواريٌَّن، ٘نلػػػوا رسػػػالتو وحػػػاولوا نشػػػرىا، وعػػػنهم 

تبػػارؾ -انتشػػرت. وقسػػم رفضػػوه وأنكػػروه وألّبػػوا منػػدويب القيصػػر عليػػو، لقتلػػو وصػػلبو، وقػػد ٤نػػاه هللا 
ػػػكوا  ف اٞننتظػػػر لػػػديهم ُىػػػَو مػػػن ذلػػػك ك -وتعػػػاىل مػػػا ُىػػػَو معػػػروؼ يف القػػػرآف الكػػػري. وىػػػؤالء ٕنسَّ

ىي: اإل٬ناف  ف اٞناشيَّم سػيظهر  –اٞناشيَّم )ولين اٞنسيم عيسى ابن مري( والعقيدة اٞنشيحانيَّو 
يف هنايػػة الزمػػاف وهنايػػة التػػاريخ لػػيمؤل الػػدنيا عػػداًل، ويؤسػػن ٣نلكػػة صػػهيوف الػػيت سػػتكوف الفػػردوس 

رضّي. وىذا اٞناشيَّم ينبغػي أف يكػوف مػن نسػل داود، وسػيبطش  عػداء اليهػود و٪نكػم ابليهػود األ
العامل أللػن سػنة تزيػد قلػيبًل أو تػنقص قلػيبًل لتػتم ا الؼ الثبلثّػة الػيت سػبقت اإلشػارة إليهػا. ومػن 

لػوؿ روح الطرين أف اٜنركة الصهيونيَّة يف بدايتها ومن أجل الػرتويج لنفسػها بػٌن اليهػود ادعػت ح
 اٞناشيَّم فيها. 

فقػػد سػػبق أف ٝنصػػناه فيمػػا  -صػػلى هللا عليػػو وآلػػو وسػػّلم–أمػػا مػػوقفهم مػػن  ػػامت النبيَّػػٌن  
 تقدـ. 
أمػػا النصػػػرانّية فمػػع قبوٟنػػػا ابلسػػيد اٞنسػػػيم وقبوٟنػػا ابلفكػػػرة الدينيّػػة عػػػن الػػزمن لكػػػن ّنػػػا أفَّ  

، ويقػيم ٣نلكػة الػرب األب ٞنػدة اٞنسيم قد صل  يف نظػرىم  ومل يعػو الفرصػة لػيمؤل األرض عػداًل 
فػػداًء إٟنيًػػا ٝنطػػااي البشػػر، وزعمػػوا أنّػػو قػػاـ مػػن قػػابه بعػػد  –بػػزعمهم –ألػػن عػػاـ فقػػد عػػدوا صػػلبو 
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ثبلثّة أايـ يف رواايت غاية يف االضطراب ليجتمع بتبلمذتػو، ونزلػت علػيهم مائػدة السػماء بدعوتػو 
ض عداًل يقيم ٣نلكة الرب، وينصر العامل وليوابىم  نو سيغي  عنهم مث يعود من غيبتو ليمؤل األر 

 وأف اليهود سيؤمنوف بو. 
وٞنػػػػا ىيمنػػػػت العلمانيّػػػػة علػػػػى أورواب مل تسػػػػتطع القضػػػػاء علػػػػى ىػػػػذه اٞنعتقػػػػدات، فحاولػػػػت  

قراءهتا قراءة علمانيَّة فجاءت  فكار التقدـ والتطور هناية التاريخ والروح الػيت تبحػث عػن ْنػل ٟنػا 
 ة التار٫نّية، واٜنلوؿ الَِّذي يعد ترٗنة للرتاث اّلبلىوّ  وغًنه. عاب التاريخ كلَّو واللحظ
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 : تلفيص جاور ومآاىر الصرا  
، فيمكن القوؿ: (ٕٛ)إذا أردان تلويص صراع اٞناضي بٌن اٞنسلمٌن والغرب بعد تلك الفرتة 

قػػد فػػػرض علػػػى الشػػػرؽ احػػػتبلؿ األرض، وهنػػػ  الثػػػروات،  «الرومةةةا ّ »و «اإلغريقةةةيّ »إّف الغػػرب 
ؽ. ـ( يف ٖٕٖ– ٕٙ٘) «اإلسةةةكندر األكةةةرب»مػػػن  –وقهػػػر الػػػدايانت والثقافػػػات عشػػػرة قػػػروف 

ـ( يف القػػػرف ٔٗٙ– ٓٔٙ) «ىرقةة »القػػرف الرابػػع قبػػل اٞنػػيبلد، يف القػػرف الرابػػع قبػػل اٞنػػيبلد، أيل 
السابع للميبلد، فكانت الفتوحػات اإلسػبلمّية ٓنريػرًا لضػمائر الشػرقّيٌن مػن ىػذه الفتنػة يف الػدين، 

القهػػر الثقػػػايّف واٜنضػػارّي، وٓنريػػػرًا لؤلوطػػاف والثػػروات مػػػن ىػػذا العػػػدواف واالحػػتبلؿ والنهػػػ   ومػػن
 واالستغبلؿ. 

طػػامع يف الشػػرؽ وثرواتػػو، ويف احتػػواء ثقافػػات  –كمشػػروع اسػػتعماري–وألف ىػػذا الغػػرب  
ر شػػعوبو وحضػػاراهتا، لتأييػػػد االحػػتبلؿ واالسػػتغبلؿ، فلقػػػد اعتػػاب ٓنريػػر اإلسػػػبلـ للشػػرؽ مػػن القهػػػ

مع الشرؽ اإلسػبلمّي، كمػا قػاؿ  –اٞنزمنة–ىذا الغرب  «ملشكلة»بداية  «البيز َي –الروما  »
إن اتريةةةة  مشةةةةكلة »ـ(: ٜٙٛٔ – ٜٚٛٔالقائػػػػد والكاتػػػػ  اإل٤نليػػػػزي اٛننػػػػراؿ جلػػػػوب ابشػػػػا )

الشرق األوسط إمّنةا يةةود إا القةرن الراعةع للمةيالد، فلقةد كا ةت عيةون املَةامع اهاسةتةمارية 
موجهةةة دا ًمةةا وأعةةًدا إا ةةةاوهات اسةةتةادة اُليمنةةة الغرعيّةةة علةةى داير اإلسةةالم، وإا  الغرعيّةةة 

 . «كسر شوكة املقاومة عند املسلمي املتمهنلة يف اإلسالم
وعاب ىذا التاريخ من التحدايت تكسرت على أرض الشرؽ اإلسبلمّي موجات وموجات  

إىل مقػػػابة ٞنوجػػػات وإماباطػػػوراّيت الغػػػزاة مػػػن العػػػدواف الغػػػريّب، حػػػّت لقػػػد ٓنػػػوؿ الشػػػرؽ اإلسػػػبلمّي 
 الغربّيٌن. 
بقيػػػػػػادة الكنيسػػػػػػة  –الػػػػػػيت تشػػػػػػاركت فيهػػػػػػا كػػػػػػل أورواب–فاٞنوجػػػػػػة االسػػػػػػتعمارية الصػػػػػػليبية  

الكاثوليكيػػة، وٕنويػػل اٞنػػدف التجاريػػة األوروبيّػػة. وسػػيوؼ فرسػػاف اإلقطػػاع األوروبيّػػٌن، والػػيت دامػػت 
ـ( قػػػد انتهػػػت ابٟنز٬نػػػة اٞننكػػػرة عنػػػدما ٜٕٔٔ – ٜٙٓٔ -ىػػػػ ٜٓٙ – ٜٛٗقػػػرنٌن مػػػن الزمػػػاف )

                                 
 ىو تلويص األستاذ الدكتور دمحم عمارة الذي نشره يف مقالتو يف ٠نلة النور.  –ىذا التلويص  (ٕٛ)
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قبلعهػػػػػا، وىػػػػػدمت حصػػػػػوهنا، وأزالػػػػػت كػػػػػل  –اٞنملوكيّػػػػػة  –األيوبيّػػػػػة  –فلّػػػػػت الفروسػػػػػّية الشػػػػػرقّية 
 .(ٜٕ)آاثرىا

الػذين ٓنػالفوا  –واٞنوجة الترتيّة، اليت جػاءت إىل الشػرؽ اإلسػبلمّي، بػدعوة مػن الصػليبيٌن  
ت فسػػاًدا ودمػػارًا ضػػرب هبمػػا اٞنثػػل يف التػػاريخ. وذلػػك مػػع الوثنيػػة الترتيّػػة ضػػد اإلسػػبلـ، والػػيت عاثػػ

ىػػػذه اٞنوجػػػة الترتيّػػػة قػػػد ذاقػػػت اٟنز٬نػػػة يف عػػػٌن  (ٖٓ)عنػػػدما دمػػػرت الثقافػػػة، وأسػػػالت الػػػدماء أهنػػػارًا
 ـ( مث انتهت بد وؿ الترت يف اإٍلسبلـ وٓنوٟنم إىل سيوؼ لئلسبلـ. ٕٓٙٔ -ىػ ٛ٘ٙجالوت )
روبيّػػة يف اقػػتبلع اإلسػػبلـ وحضػػارتو اٞنشػػرقة مػػن ومنػػذ سػػقوط غرانطػػة و٤نػػاح الصػػليبية األو  

الصػػػليبية  –ـ( بػػػدأت مرحلػػة جديػػدة يف ىػػػذه اٜنػػرب االسػػتعمارية ٕٜٗٔ -ىػػػ ٜٚٛاألنػػدلن )
 ضد الشرؽ واإلسبلـ. 

بػػدأت اباللتفػػاؼ حػػوؿ العػػامل اإلسػػبلمّي، واحػػتبلؿ أطرافػػو ا سػػيوية، مث ثنَّػػت بغػػزو قلػػ   
 – ٜٙٚٔ) «عةةةةوتعرت»نػػػػذ اٜنملػػػػة الفرنسػػػػية، الػػػػيت قادىػػػػا العػػػػامل اإلسػػػػبلمّي، الػػػػوطن العػػػػريّب، م

ـ( وإابف ىػػذه اٞنرحلػػة، ٕنيػػز التحػػدي الغػػريّب اٜنػػديث ٜٛٚٔ -ىػػػ ٖٕٔٔـ( علػػى مصػػر )ٕٔٛٔ
عػػن اٜنقبػػة الصػػليبية األوىل ابلغػػزو الفكػػرّي اٞنصػػاح  الحػػتبلؿ األرض وهنػػ  الثػػروة، وىػػو ٓنػػد مل 

 قادهتػػا كنيسػة جاىلػة، وفرسػػاف إقطػاع، صػدؽ فػػيهم يكػن موجػوًدا يف اٜنقبػػة الصػليبية األوىل: الػيت
ـ( عندما ٛٛٔٔ – ٜ٘ٓٔ -ىػ ٗٛ٘ – ٛٛٗوصن األمًن الفارس الكات  أسامة بن منقذ )

 !! «إعَّم ذها م، لي  لديهم سوى فضيلة القتال»قاؿ عنهم: 
ذلػػػػك أف الغػػػػزوة الغربيّػػػػة اٜنديثػػػػة قػػػػد جػػػػاءت مسػػػػلحة  دوات النهضػػػػة األوروبيّػػػػة اٜنديثػػػػة  

ابلرأٚناليػػػة اإلمابايليػػػة، وابللياباليػػػة الرأٚناليػػػة، وابلثقافػػػة العلمانيّػػػة وابلفلسػػػفة  –٤نازاهتػػػا الفكريّػػػة وإ
فمثلت مع احتبلؿ األرض وهن  الثروة غواية التغري  للعقل والتبعّية  -الوضعّية واٞناديّة البلدينّية 

نصروف، مثلػت الغػزوة الغربيّػة اٜنديثػة  يف الثقافة، بل وحّت التنصًن يف الدين، ذلك الَِّذي حاولو اٞن
 كل ذلك يف داير اإلسبلـ. 

                                 
ل ٩ند ارتباطاً بٌن ما حدث على رأس ومن اٛندير ابلتأّمل أف ذلك قد حدث على رأس األلن األوىل، ولعل اٞنتأمّ  (ٜٕ)

 األلن األوىل وما ٩نري ا ف على رأس األلن الثانية. و  يف شئوف  لقو.

( و٬نكن التأمل واٞنقارنة بٌن تدمًن الذاكرة التار٫نية لؤلمة اإلسبلمية إبلقاء اٞنكتبات يف هنر جلو ليوتلو اٜناب ٖٓ)
 اقي. والدـ. وهن  الذاكرة التار٫نية لئلقليم العر 
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ف ىذه اٞنوجة، اٞنمتدة حّت صورهتا اٞنعاصرة:   اإلمابايليػة األمريكيػة اٞنتحالفػة  «عوملةة»وإابَّ
 –مػػػػع العنصػػػػرية الصػػػػهيونية، مثَّػػػػل الشػػػػرؽ اإلسػػػػبلمّي مقػػػػابة اإلماباطػػػػوراّيت االسػػػػتعمارية الغربيّػػػػة 

فرنسػّية، وأشػػباه اإلماباطػوراّيت مثػل: البلجيكيّػػة، والابتغاليّػة، واٟنولنديّػة، واألسػػبانّية، اإل٤نليزيّػة، وال
 فطوت اٞنقاومة وحركات التحرر. 

كين ٬نكننا ا ف رصد عوامل االستمرار، وآليات التغيًن يف الواقع العاٞنّي اٞنعاصر؟ ينبغي   
و لئلجابة عن ىذا السؤاؿ فهو وإف  قبل صفحات قليل «عفقو الواقع»الرجوع إىل َما أٜنقناه 

تبارؾ -وهللا  «مفهوم الزمن»فانّو وثيق الصلة كذلك يف  «عفقو الواقع»كاف وثيق الصلة 
  ويل التوفيق. -وتعاىل
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 امفهازس
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 ح فهسس الآياخ امقسآٍيّ  :أولإ
 (أ)

-  َُا َوقَةَةِت اْلَواِقَةُة عَةٌ ِٔإ ُِ َةِتَها َكا  .(ٕ-ٔ:)الواقعة {لَْيَ  ِلَوقةْ

-  ُِتْم ِعو َُا َما َوَقَع آَمنةْ  . (ٔ٘)يونن: َأثَّ ِإ

-   َُا َوقَةَةِت اْلَواِقَةُة عَةٌ ِٔإ ُِ َةِتَها َكا   . (ٕ-ٔ)الواقعة  { لَْيَ  ِلَوقةْ

-  َُتْم ِعِو َتْستَةْةِجُلون ُتْم ِعِو آآلَن َوَقْد ُكنةْ َُا َما َوَقَع آَمنةْ  . (ٔ٘)يونن: َأثَّ ِإ

-  َ الصُّْبُح ِعَقرِيبٍ  أَلَْي :ىود(ٛٔ.) 

-  ِإّ ِ تَةوَكَّْلُت َعَلى افَِّ َربِّ َورَعُِّكْم َما ِمْن َداعٍَّة ِإها ُىَو آِرٌا عَِناِصَيِتَها ِإنَّ َربِّ َعَلى 

 . (ٙ٘)ىود: ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ 

- ِإتَّ َسنُةْلِقي َعَلْيَك قَةْوها ثَِقيال :اٞنزمل(٘).  
-  َِّعدََّة الشُُّهوِر ِعْنَد افَِّ اثْةَنا َعَشَر َشْهًرا يف ِكَتاِ  افَِّ يَةْوَم َرَلَق السََّمَواِت ِإن 

يُن اْلَقيُِّم َفال َتْآِلُموا ِفيِهنَّ أَ ْةُفَسُكْم َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِكِ  َُِلَك الدِّ َها َأْرعَةَةٌة ُحُرٌم   َي َواأَلْرَت ِمنةْ

َ َمَع اْلُمتَِّقَي  َكافًَّة َكَما يُةَقاتِ  َا النَِّسيُء زاَِيَدٌة يف ُٖٙلوَ ُكْم َكافًَّة َواْعَلُموا َأنَّ افَّ  { ِإمنَّ

َة َما َحرََّم افَُّ  ُِْلُّو َُو َعاًما َوَُّْرُِمو َُو َعاًما لِيُةَواِطَُوا ِعدَّ   اْلُكْفِر ُيَض ُّ ِعِو الَِّايَن َكَفُروا 
ُ ها يَةْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ  فَةُيِحلُّوا َما َحرَّمَ  ُ زُيَِّن َُلُْم ُسوُء َأْعَماُلِِْم َوافَّ   افَّ

 . (ٖٚ-ٖٙ)التوبة:

 

 

(ُ) 
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-  ََا اْلبَةْيُع ِمهْنُ  الرِّاب َ ةَُّهْم قَاُلوا ِإمنَّ َِ   .(ٕ٘ٚ)البقرة: َُِلَك 

 

 (س)

-  ٍَسَلَل َساِ ٌ  ِعَةَااٍ  َواِقع :اٞنعارج(ٔ).  

 

(،) 

- َُا َوَجَبْت ُجُنوعُةَها  . (ٖٙ) اٜنج: فَِإ

- َغُفورًا رَِحيًما ُ  . (ٓٓٔ)النساء: فَةَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَلى افَِّ وََكاَن افَّ

- َفَماِل َىُؤهاِء اْلَقْوِم ها َيَكاُدوَن يَةْفَقُهوَن َحِديهنًا :النساء(ٚٛ)  . 

-  ُفَةيَةْوَمٍَِا َوقَةَةِت اْلَواِقَةة (:٘ٔاٜناقة) .  

 

 (ق)

- َلى  . (ٕٓٔ:طو) قَاَل اَي آَدُم َىْ  َأُدلَُّك َعَلى َشَجَرِة اخْلُْلِد َوُمْلٍك ها يَةبةْ

 (ك) 

-  ََنا  ُةْنِج اْلُمْؤِمِني  . (ٖٓٔ)يونن: َكَاِلَك َحقِّا َعَليةْ

-   َتِو لََنْسَفًةا اِبلنَّاِصَيِة عٍَة َراِطََةٍ { َتِصَيٍة َكاَ٘ٔكالَّ َلَِْن َشْ يَةنةْ ُِ :العلق(ٔ٘-ٔٙ) . 

 (ل)
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-  ِين  .  (ٕٕٔ)التوبة: لِيَةتَةَفقَُّهوا يف الدِّ

-  َ ِنَي َواْلَِْسا  .(٘:يونن) لِتَةْةَلُموا َعَدَد السِّ
-  ِلِتَةْهَتُدوا ذِهَا يف  ُُلَماِت اْلبَةرِّ َواْلَبْحر (األنعاـ:ٜٚ) . 
-  يَِّي َنا يف األُمِّ  . (٘ٚ)آؿ عمراف: َسِبي ٌ لَْيَ  َعَليةْ
-  لََتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّايَن آَمُنوا اْليَةُهوَد َوالَِّايَن َأْشرَُكوا َولََتِجَدنَّ َأقْةَرعَةُهْم 

يِسَي َورُْىَبا ُهْم ِقسِّ ََِنَّ ِمنةْ َُِلَك   ًت َوأَ ةَُّهْم ها َمَودًَّة لِلَِّايَن آَمُنوا الَِّايَن قَاُلوا ِإتَّ َ َصاَرى 

 . (ٕٛ)اٞنائدة: َيْسَتْكرِبُونَ 

 

 (م)

-  َُِّةَمٌَّد َرُسوُل اف :الفتم(ٕٜ)  

-  َُما ِىَي ِإها َحَياتُةَنا الدُّ ْةَيا مَنُوُت َوحَنَْيا َوَما يُةْهِلُكَنا ِإها الدَّْىر (اٛناثية:ٕٗ). 

 

 (ىة)

-  َّْىرِ َىْ  أََتى َعَلى اإِلْ َساِن ِحٌي ِمَن الد (اإلنساف:ٔ) . 

 (و) 

-  َِْْدُه َُا َجاَءُه َشْ  ََّ ِإ ََْْسُبُو الآَّْماُن َماًء َح  َوالَِّايَن َكَفُروا َأْعَماُُلُْم َكَسَراٍ  ِعِقيَةٍة 

ُ َسرِيُع اْلَِْسا ِ  ًَا َوَوَجَد افََّ ِعْنَدُه فَةَوفَّاُه ِحَساعَُو َوافَّ  .  (ٜٖ)النور: َشيةْ

-  ََََر السَّْوِء َأفَةَلْم َيُكو ُوا يَةَرْو َةَها َعْ  َكا ُوا ها َوَلق ََِرْت َم  ْد أَتَةْوا َعَلى اْلَقْريَِة الَّيِت أُْم

 . (ٓٗ)الفرقاف: يَةْرُجوَن ُ ُشورًا
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- َُا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْرَرْجَنا َُلُْم َداعًَّة ِمَن اأَلْرِت ُتَكلُِّمُهْم َأنَّ النَّا  َس َكا ُوا َوِإ

 . (ٔٛ)النمل: ِناَيتَِنا ها يُوِقُنونَ 

- َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِمَا  ََلُموا :النمل (ٛ٘)  . 

-  َُِا َوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم َأْرَرْجَنا َُلُْم َداعًَّة ِمَن اأَلْرت  .  (ٕٛ)النمل: َوِإ

-  َُُِقونَ َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَلْيِهْم ِمَا  ََلم   . (٘ٛ)النمل: وا فَةُهْم ها يَةْن

-  ََنا يف الزَّعُوِر ِمْن عَةْةِد الاِّْكِر َأنَّ اأَلْرَت َيرِثُةَها ِعَباِدَي الصَّاِْلُون   َوَلَقْد َكتَةبةْ

 . (٘ٓٔ)األنبياء:

-  َْويُةَةلُِّمُهُم اْلِكَتاَ  َواْلِْْكَمَة َويُةزَكِّيِهم :البقرة(ٕٜٔ)   

-  َْوُقْ  َُلُْم يف أَ ْةُفِسِهْم قَةْوها عَِليًغا َوِعْآُهم :النساء(ٖٙ)  

  -  َاْلبَةْيَع َوَحرََّم الرِّاب ُ  .(ٕ٘ٚ)البقرة: َوَأَح َّ افَّ
-  قَاَل ِإعْةَراِىيُم ألَعِيِو آَزَر أَتَةتَِّفُا َأْصَناًما آُِلًَة ِإّ ِ َأرَاَك َوقَةْوَمَك يف َضالٍل ُمِبٍي ُْ  َوِإ

 { َ٘ٚكَاِلَك  ُِري ِإعْةَراِىيَم َمَلُكوَت السََّمَواِت َواأَلْرِت َولَِيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنَي  { وَ ٗٚ 

 { ٙٚفَةَلمَّا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُ  رََأى َكوَْكًبا قَاَل َىَاا َربِّ فَةَلمَّا َأَفَ  قَاَل ها ُأِحبُّ اآلِفِلَي  

 َل َىَاا َربِّ فَةَلمَّا َأَفَ  قَاَل َلَِْن َشْ يَةْهِدِ  َربِّ أَلُكوَ نَّ ِمَن اْلَقْوِم فَةَلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبزًِغا قَا

 { فَةَلمَّا رََأى الشَّْمَ  اَبزَِغًة قَاَل َىَاا َربِّ َىَاا َأْكبَةُر فَةَلمَّا َأفَةَلْت قَاَل اَي قَةْوِم ٚٚالضَّالَِّي  

َََر السََّمَواِت َواأَلْرَت  {ِٛٚإّ ِ َعِريٌء ممَّا ُتْشرُِكوَن    ِإّ ِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّاي َف

 { َوَحاجَُّو قَةْوُمُو قَاَل َأُ َاجُّوّ ِ يف افَِّ َوَقْد َىَداِن َوها َٜٚحِنيًفا َوَما َأَت ِمَن اْلُمْشرِِكَي  

ًَا َوِسعَ   َربِّ ُك َّ َشْيٍء ِعْلًما َأَفال تَةَتاَكَُّروَن  َأَراُ، َما ُتْشرُِكوَن ِعِو ِإها َأْن َيَشاَء َربِّ َشيةْ

 { وََكْيَف َأَراُ، َما َأْشرَْكُتْم َوها خَتَاُفوَن أَ َُّكْم َأْشرَْكُتْم اِبفَِّ َما َشْ يُةنَةزِّْل ِعِو َعَلْيُكْم ٓٛ 

ُتْم تَةْةَلُموَن   { الَِّايَن آَمُنوا َوَشْ يَةْلِبُسوا ٔٛ ُسْلََاًت فََليُّ اْلَفرِيَقْيِ َأَحقُّ اِبأَلْمِن ِإْن ُكنةْ

َناَىا ِإعْةَراِىيَم َعَلى ِٕٛإهَا َةُهْم ِعآُْلٍم ُأوَلََِك َُلُُم اأَلْمُن َوُىْم ُمْهَتُدوَن   تُةَنا آتَةيةْ  { َوتِْلَك ُحجَّ
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َنا لَ ٖٛقَةْوِمِو  َةْرَفُع َدرََجاٍت َمْن َ َشاُء ِإنَّ رَعََّك َحِكيٌم َعِليٌم    ُو ِإْسَحاَق َويَةْةُقوَ  { َوَوَىبةْ

ُُرِّيَِّتِو َداُوَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَ  َويُوُسَف َوُموَسى   ُكالِّ َىَديْةَنا َو ُوًحا َىَديْةَنا ِمْن قَةْبُ  َوِمْن 

 . (ٗٛ-ٗٚ:األنعاـ) َوَىاُروَن وََكَاِلَك َ ِْزي اْلُمْحِسِنيَ 
-  َُلو الشََّياِطُي َعل  ى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َكَفَر ُسَلْيَماُن َوَلِكنَّ الشََّياِطَي َواتةَّبَةُةوا َما تَةتةْ

ْحَر َوَما أُْ ِزَل َعَلى اْلَمَلَكْيِ عَِباِعَ  َىاُروَت َوَماُروَت َوَما   َكَفُروا يُةَةلُِّموَن النَّاَس السِّ

َنٌة َفال تَ  َا حَنُْن ِفتةْ ََّ يَةُقوها ِإمنَّ ُهَما َما يُةَفّرُِقوَن ِعِو عَةْيَ يُةَةلَِّماِن ِمْن َأَحٍد َح  ْكُفْر فَةيَةتَةَةلَُّموَن ِمنةْ

ُِْن افَِّ َويَةتَةَةلَُّموَن َما َيُضرُُّىْم َوها   اْلَمْرِء َوَزْوِجِو َوَما ُىْم ِعَضارِّيَن ِعِو ِمْن َأَحٍد ِإها إبِِ

َفُةُهْم َوَلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشتَةَراُه َما َلُو يف اآلِررَ  ََْ  َما َشَرْوا ِعِو أَ ْةُفَسُهْم يَةنةْ  ِة ِمْن َرالٍق َولَِب

 . (ٕٓٔ)البقرة: َلْو َكا ُوا يَةْةَلُمونَ 
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 ثاٍيا: فهسس اميىضىعاخ 
  مقدمة فقو الواقع -

   ملاُا ْب أن  فقو واقع األمة -

   حنو تصور فقو الواقع -

ج ومهنال يف فقو الواقع الةاملّي املةاصر: عوام  ا -     هاستمرار وآلّيات التغيامنُو

   يف املستقب : الواقع والَرح الةاش -

ج اْلضارّي البدي  والةاملّية امجديدة -    النمُو
   رَوات على الَريق -

 مفهوم النص -
  النص يف اللغة -
  يف لغة اإلمام الشافةيّ « النصّ » -
  مةىن النّص يف الةر، الةام واهاصَالح الفقهّي واألصوّي: -

  الزمن -
  ى  من تةريف لو؟ -
   الزمان استدارة -
   التَلع إا التحكم ابلزمن -
   التاري  والزمن -
   األلفّيات -
   ة التارخييَّة وآبرىا الفقهّيةاخللفيّ  -
   أى  الكتا  والهنقافة الشفويَّة -
   األلفّيات يف عةل جوا ب الرتاث الديّنَّ  -
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  الرتغيب والرتىيب: -
   الزمن أطوار -
   تلفيص جاور ومآاىر الصرا  -
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 طو جاعر الةلوا 
 

 .ٖٜ٘ٔ -ىػ  ٖٗ٘ٔالعراؽ عاـ ولد يف  -

 .ٜٜ٘ٔ-ىػ  ٖٛٚٔليسانن كلية الشريعة والقانوف، جامعة األزىر  -

 .ٜٛٙٔ -ىػ  ٖٛٛٔماجستًن كلية الشريعة والقانوف، جامعة األزىر  -

 .ٖٜٚٔ -ىػ  ٕٜٖٔمعة األزىر دكتوراه أصوؿ الفقو، كلية الشريعة والقانوف، جا -

ىػ  ٔٓٗٔشارؾ يف أتسين اٞنعهد العاٞنّي للفكر اإلسبلمّي يف الوالايت اٞنتحدة عاـ  -
 ـ. ٜٜٙٔ_ ٜٙٛٔمث ترأّسو مدة عشر سنوات  ٜٔٛٔ -

 وحّت ا ف. ٜٜٙٔرئين جامعة قرطبة يف الوالايت اٞنتحدة منذ  -

 ن الفقهي ألمريكا الشمالية.عضو ٠نمع الفقو اإلسبلمّي الدويّل َندة ورئين اجملل -

 
 آثةةةةةةاره

  احملصوؿ من علم أصوؿ الفقو، ستة ٠نلدات.اإلماـ فور الدين الرازي. بًنوت: دار
 الرسالة، 

  ،٥ٕٓٓٛنو التجديد واالجتهاد، جزءاف. القاىرة: دار تنوير. 
  لية، أزمة اإلنسانية ودور القرآف الكري يف اٝنبلص منها. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدو

ٕٓٓ٘. 
  ،ٕ٘ٓٓاٛنمع بٌن القراءتٌن. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  ،ٕٙٓٓالوحدة البنائية للقرآف اجمليد. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  ،ٕٙٓٓلساف القرآف ومستقبل األمة القط . القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

 ٕٙٓٓدولية، ٥نو موقن قرآين من النسخ. القاىرة: مكتبة الشروؽ ال. 
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  ،ٕٔٓٓمقدمة يف إسبلميَّة اٞنعرفة. بًنوت: دار اٟنادي. 

  ،ٕ٘ٓٓال إكراه يف الدين. القاىرة: مكتبة الشروؽ الدولية. 

  .إصبلح الفكر اإلسبلمي: مد ل إىل نظاـ اٝنطاب يف الفكر اإلسبلمي اٞنعاصر
 .ٕٔٓٓبًنوت: دار اٟنادي، 

 ٕٔٓٓادي، مقدمة يف إسبلمية اٞنعرفة. بًنوت: دار اٟن. 

  ،ٕٔٓٓمقاصد الشريعة. بًنوت: دار اٟنادي. 

  ،ٕٔٓٓاٝنصوصية والعاٞنية يف الفكر اإلسبلمي. بًنوت: دار اٟنادي. 

  ،ٕٔٓٓاألزمة الفكرية ومناىج التغيًن. بًنوت: دار اٟنادي. 

  ،٥ٕٓٓٔنو منهجية معرفية قرآنية. بًنوت: دار اٟنادي. 
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 لفض ا أَعُو املنةم عبد ُةَمَّد مىن 
 ىٜٕٗٔ-ٖٙٙٔ
 ـٕٛٓٓ-ٜ٘ٗٔ

 . ٜ٘ٗٔ نوفماب القاىرة يف ولدت  -

 . ٜ٘ٚٔ لندف، جامعة السياسّية، العلـو دكتوراه  -

 ٜ٘ٚٔ من القاىرة جامعة السياسّية، والعلـو االقتصاد كلّية السياسّية، العلـو أستاذ  -
 زائرًا تاًذاأس انتدبت مث" برايت فوؿ" لابانمج ٜٗٛٔ اٞنتحدة الوالايت إىل انتداهبا حّت
 أستاًذا عينت مث ،ٜٜ٘ٔ حّت ٜ٘ٛٔ من اإلسبلميّ  للفكر العاٞنيّ  اٞنعهد يف ابحثًا
 عادت مث ،ٖٕٓٓ حّت ٜٜٙٔ من واإلسبلمّية االجتماعية العلـو جامعة يف متفرًغا

 . . وفاهتا  ريخ حّت السياسّية للنظريّة أستاًذا القاىرة جامعة إىل

 . واٜنضارة رأةاٞن دراسات ٗنعية ورئيسة مؤّسن -

 من كثًن مستوى إىل هبا يرقى ونقده الغريبّ  الفكر لدراسة منهًجا أعطى من أىم تعتاب -
 . اجملاؿ ىذا يف الغربّيٌن الفبلسفة

 العلـو دراسة يف منهاجيّ  كاقرتاب وطرحو اٜنضاريّ  للمنظور أصل من أوؿ تعتاب  -
 وعلمّية فكريّة حقوؿ يف اٜنضاريّ  التجدد ألصوؿ منهًجا كتاابهتا وتعد السياسّية،
 . والتجاوز االستيعاب على تقـو منهجّية ١نّددات حوؿ ٠نموعها يف تلتقي ٢نتلفة،

 فلسفّية أسن على تقـو الثقايفّ  للتدا ل سبل إ٩ناد وكيفّية اٞنثاقفة لفكرة أصلت  -
 وجعلت األ رى الثقافات ٝنصوصيات مهيمنة ثقافة وإذابة االستعبلء عملّيات تتجاوز

 والسًنورة اٞنبدأ يف اإلنسانّية وحدة على القائمة الفلسفّية والتصورات القرآنّية جهاتاٞنو 
 َما أفضل يقدـ لئلنسانّية رافًدا ثقافة كل تصبم ُنيث التدا ل لذلك دعائم واٞنصًن
 . مشرتكة حضاريّة وأصوؿ سواء ثقافة على اإلنسانّية فتجتمع لديو

 والثقايفّ  واٞنعريفّ  العلميّ  البعث مسًنة يف دربو ورفيقة العلواين جابر طو. د. أ زوجة -
 . اٞنسلمة لؤلّمة
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  آاثرىا:  

 (بعد يطبع مل.) العربّية السياسّية النظم  -

 (. مرات ثبلث طبع) القط  األّمة  -

 (. مرتٌن طبع) العربّية السياسّية النظم لتدرين علمّية منهاجّية ٥نو  -

 ونصفو ابلعربّية نصفو" )اٞنصريٌن األطباء أـ" عابدين زىًنة. د لوالدهتا ذاتّية سًنة -
 (.ابال٤نليزية

-  Alternative Perspectives: Islamic from Within.  

-  Contrasting Epistemic: Taw hid, Social Science, and the Vocationist.  

-  Paradigms in Political Science Revisited.  

-  Islam and the Middle East.  

-  Cultural Parodies and Parodizing Cultures.  

-  Where East Meets West: The west on the Agenda of the Islamic Revival.  

 الثبلاثء يـو عصر يف السرطاف مرض مع طويلة معاانة بعد هللا ر٘نو إىل انتقلت 
 يف رسي مستشفى يف وذلك ٕٛٓٓسبتماب ٖٕ اٞنوافق اٞنبارؾ رمضاف ٖٕ
 يف الظهر صبلة بعد رمضاف من ٕٗ يـو ودفنها تشييعها ومت ا،فرجيني والية
 وطبلهبا قرائها من ا الؼ تشييعها يف شارؾ وقد ىناؾ اإلسبلمّية اٞنقابة

 . وغًنىم مسلمٌن من قدرىا ٟنا يعرفوف الذين وزمبلئها
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  امصفحح قته امغلإف

بر العلواين الكتاب بعد أف أمّت الكاتباف أ.د.مىن أَبُو الفضل وزوجها أ.د.طو جا 
واستعرضاه بشكل  ـ، وأعّداه للّنشر، اشتّد مرض السرطاف اّلذي كانت د.مىن تعاين منو 
عليها، ود لت يف غيبوبة امتّدت عدة أسابيع عانت فيها من ا الـ َما نسألو سبحانو أف 

ار الباقية إىل الد -تغمّدىا هللا بر٘نتو –٩نعلو كفارة وطهارة ورفع درجات عنده مث انتقلت 
الثالث والعشرين من ى ٜٕٗٔعصر يـو الثبلاثء الثالث والعشرين من شهر رمضاف اٞنبارؾ 

وُدفنت بعد صبلة ظهر األربعاء يف  -أمريكا –ـ ّنستشفى رسي يف فرجينيا ٕٛٓٓسبتماب 
ا اٞنقابة اإلسبلمّية يف سرتلنغ بعد أف صّلى عليها اٞنئات يف اٞنركز اإلسبلمّي "آدمز" وشّيعه

ا الؼ من تبلمذهتا وعاريف فضلها. نسألو سبحانو أف يتقّبل منها ومن زوجها ىذا العمل 
العلمى اٛنليل، وسائر َما قّدماه و٩نعل ثواب ذلك دائًما متصبلا ٟنما إىل يـو الدين. وإان   

 وإان إليو راجعوف. 
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 وزقح امغلإف الأخيسج 
 ىاا الكتا   

اميفاهيً اميحىزيَّح امذي لإ دَاول اميؤمفاٌ فيه عددًا ىُ 

اخ عُ ىعسفذها والؤمياو يصذغَى امفقيه ولإ عامً الإحذياعيّ 

وهرِ اميفاهيً ديّثه ٍياذج أشاشيّح وأىثنح لؤعداد  ةحقائقها،

شنصنح "اميفاهيً امقسآٍيّح" امذي دعذزو حاىعح قسطتح 

إصدازها، وذمك دلإفيًا ميا ٍساِ في امصاحح امثقافيّح ىُ دصاهه 

شذعيال ودداول هرِ اميفاهيً، وامذعاىه ىعها ةَحى ىا في ا

يذعاىه امَاس ةه ىع الأمقاب والأشياء واميصطنحاخ، فهي 

عيه ٍيىذحّي ٍأىه أٌ يكىٌ ىسشًدا معينياخ صياغح 

 اميفاهيً ودداومها.

 .وهللا ومّي امذىفيق

 امَاشر

 

 

 

 
  

 
  
  
  
  

 


