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 ادلّقدمة
 العلواين جابر طو. د.أ

 يف كخلق ،القرآف مكعلٌ  ،يعلم مل ما اإلنساف كعٌلم ،ابلقلم عٌلم ،العاؼبُت رب هلل اغبمد
 كمنٌ  ،مالئكتو لو كأسجد ،ـبلوقاتو سائر لو كسخَّر ،أرضو يف كاستخلفو ،البياف ملكة اإلنساف

 لكل تبيانن  ،اختالؼ كال فيو ريب ال الذم الكتاب إبنزاؿ اؼبرسلُت كإماـ النبٌيُت خامت على
 دمحم سيدن على هللا ىفصلٌ  .النور إىل الظلمات من كىبرجهم ،كالرضبة اؽبداية للبشر وبمل ،شيء
 .الدين يـو إىل كسٌلم عليو ىكصلٌ  اآلخرين، يف عليو ىكصلٌ  األكلُت يف

 نبٌ  -كسٌلم كآلو عليو هللا صلى– النبٌيُت خامت قبل أيهتا مل اليت األميَّة الشعوب فإفٌ  كبعد
 عليها هللا أنعم كحُت كجاىليَّة، جهل يف تعيش غيًٌها يف سادرة غافلة شعوابن  كانت ،رسوؿ كال
 ؛شئوهنا تدبَت على كيعينها حياهتا، كينَت فيها يظهر بدأ ،نزؿ عليو الذم كالكتاب هللا رسوؿب

 العلـو مبادئ ؽبا تتضح كبدأت كموارده، كمصادره مناىجو كبٌُت  لو، الوحي أسس علمنا فكاف
 ،رضاأل يف ابػبالفة جديرنا إنسانن  اإلنساف يكوف هبا ألفٌ  هبا؛ العناية كضركرة اؼبعارؼ كفوائد
 قراءة" القراءتُت بُت اعبمع" ضركرة إىل النزكؿ بدء من الوحي نبَّو كقد ،إعمارىا على قادرنا

 فيو كقٌدر سبحانو وخلق الذم ،الكوف كتاب قراءة يف بو كاالىتداء اؼبنزؿ هللا كتاب يف الوحي
 األميَّة للشعوب ابلنسبة النبومٌ  كاؽبدم القرآف كاف لقد. كقوانينو سننو فيو ككضع ،شيء كل
 بدأت لقد. هبيج زكج كل من كتنبت كتربو فتهتز اؼبيتة األرض على ينزؿ ،اؼباء أك الغيث دبثابة

 بعض يف متنوعة كمعارؼ علومنا كتنتج كتورؽ تنبت القانتة كالقلوب اؼبخبتة اؼبؤمنة العقوؿ
 قراءة فتكوف -كحده– القرآنٌ  اػبطاب قراءة على تقتصر كأحيانن  القراءتُت؛ بُت ذبمع األحياف
  اػبطاب بُت تربط ال نصفيَّة

ي
 كطرحت ابلظهور، الثغرات بعض فبدأت اؼبعاش كالواقع وحىاؼب

 اؼبعٌت على القائم كاالستنباط كاالنطباعات، التأمل على تعتمد اؼبصدر أحاديَّة كفتاكل معارؼ
 رباكؿ ،الٌلغة إىل فهاكاختال األمَّة فرقة بعد كالفرؽ اؼبذاىب عمدت فقد كلذلك اجملٌرد؛ الٌلغومٌ 

 معٌضدات شواىد النصوص عبعل أيديولوجيٌ  دبنهج كالًتاكيب اؼبفردات معان يف التصرؼ
 بدأت القرآنٌ  اػبطاب حوؿ الدائرة ؼبعارفنا الطويلة اؼبسَتة تلك كبعد. األيديولوجٌية الرؤل لتلك
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 كزارات أتٌسست أف بعد ابلغرب، االحتكاؾ بعد خاصة ّبَّ اؼبك حبجمها األزمات فيها تظهر
 .اؼبعاصرة أجيالنا عقوؿ يف اػبطَتة كآاثرىا" التعليم ازدكاجيَّة إشكالٌية" كبرزت اؼبعارؼ

 األخَت االحتكاؾ قبل اإلسالمية ؼبعارفنا كاإلصالح كالتجديد اإلحياء ؿباكالت كانت
 كأدكات ككسائل كطرؽ كدبناىج اإلسالمي الداخل يف ذبرم للمثاقفة جديد عصر ءكبد ابلغرب،
 درء" تيمية ابن كيكتب" الفالسفة هتافت"ك" الدين علـو إحياء" الغزايل فيكتب إسالميَّة
 تغيَت بعد لكٌنها اؼبعارؼ؛ لتلك اترىبنا عّب النقديَّة اؼبراجعات تتوقف كمل ،"كالعقل النقل تناقض

 كاؼبراجعة النقد بحأص" التعليم ازدكاجيَّة إشكالية" كبركز اإلسالمٌي، العامل يف" التعليم نظم"
 اؼبناداة حد األمر بلغ حىت ،كذلك مغايرة كأدكات ككسائل كدبناىج مغاير، نسق من هبرايف
 الفكر" كسيادة األمَّة زبلف مسئولية كربميلو منابعو، كذبفيف" اإلسالمي التعليم" إبلغاء

 .التسامح كعدـ اآلخر كرفض كالتطٌرؼ، كالغلوٌ  كالتعصُّب" األحادمٌ 
 أفَّ  كاعتّبكا ،اػبط على كالغرب أمريكا دخلت ََُِ سبتمّب من عشر ادماغب كبعد 

 كثَتة غربيَّة جهات فقادت اإلسالمٌي، العامل يف منتشرة العلـو كىذه يتحقق، لن الغرب أمن
. مزاايه لكل متعمَّدة ذباىل عملٌية كجرت التعليم، من النوع ىذا ضد متنوعة كاسعة ضبالت
 من النوع ىذا إنصاؼ القارئُت على بعرضها حاكلنا الذاتيَّة كذبربتنا ىذه اؼبختصرة كدراستنا
 .كذباكزه إلغاءه ال ذبديده على كالعمل مراجعتو بضركرة اإلقرار مع مزاايه بعض كبياف التعليم

 بو اإلسالمٌية الدراسات كلٌيات أخذت لو لّبنمج مقًتح مبوذج تقدمي حاكلنا كقد
 .عليها اعبهات تلك تؤاخذه اليت اإلشكالٌيات معظم يمالتعل من النوع هبذا لتجاكزت

 يف نجحة كذبارب خّبات لديهم الذين أكلئك عبميع حافزنا قدمناه ما يكوف أف راجُت
 النوع ىذا كذبديد إلصالح كمقًتحاهتم خّباهتم كينشركا يكتبوا أف التعليم من النوع ىذا تطوير
 .التعليم من

 .ؾبيب ظبيع إفٌ  السديد كالقوؿ الرشيد للرأم صبيعنا ايوفقن أف القدير العليٌ  سائلُت
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 اغبمد هلل نستغفره كنستعينو كنستهديو كنصلي كنسلم على سيدن دمحم خامت رسل هللا كأنبيائو 
فإٌنٍت مل أكن أرل أٌف  ... مث أما بعد,,,لقاهكعلى آلو كصحبو كمن اىتدل هبديو إىل يـو 

جيل, كمن القراء االىتماـ فهي مسَتة عاديَّة بسيطة, فلم مسَتيت يف اغبياة تستحق مٍت التس
أكن يف يـو ٌما زعيمان سياسٌيان, كال فيلسوفان نطاسٌيان, كال قائدان شعبٌيان, كال منظٌران أك صاحب 

إبداع أك إشعاع فكرٌم أك أديٌب يشار إليو ابلبناف فأن رجل عادمّّ نشأ نشأة عاديَّة مثل اؼباليُت 
. لكٌن ىناؾ أايمان يف ىذه اؼبسَتة قد يكوف يف تسجيلها شيء من الفائدة من أبناء جيلي

لألجياؿ القادمة كمن ىذه األايـ مسَتيت يف التعلُّم كالتعليم, ففي معرفة ما كاف يف تلك األايـ 
الدراسيَّة درس كعّبة يبكن أف يستفيد هبما من شاء يف عمليَّة "إصالح التعليم الديٌٍت" ككيف 

 تم ذلك اإلصالح.يبكن أف ي
قػػػػد تكػػػػوف مالئمػػػػة مػػػػن بعػػػػض الوجػػػػوه ألف يف ىػػػػذا اجملػػػػاؿ خاصػػػػة  الػػػػتعلُّمإفَّ مسػػػػَتيت يف  

الػػديٌٍت يف  للػػذين تلقػػوا ىػػذا النػػوع مػػن التعلػػيم يسػػتحق الدراسػػة تسػػجل كتكتػػب, كتقػػدـ مبوذجػػان 
يلقػي  ا كربليلهػادراسػته. كلعػل األزىر أك الزيتونة أك القركٌيُت أك اغبوزات أك اعبامعات اإلسػالميَّة
كأزمػػػة التعلػػػيم  التعلػػػيم الػػػديٍتٌ "شػػػيئان مػػػن الضػػػوء علػػػى مػػػا هبػػػرل يف حياتنػػػا اآلف كمػػػا يثػػػار حػػػوؿ 

ػػا لالػػديٍتٌ  ىػػذا النػػوع مػػن التعلػػيم مسػػئوليَّة زبلُّػػف الكثػػَتين مػػن اؼبػػراقبُت تحميػػل ", إٌف ىنػػاؾ اذباىن
ا .األمَّػػة كحرماهنػػا مػػن الديبقراطيَّػػة كالتقػػٌدـ أزمػػة  مػػن أىلهػػا اسػػتطيع القػػوؿ  فٌ  كابعتبػػارم شػػاىدن

السػػماكيَّة منهػػا كالوضػػعيَّة؛ ال ألسػػباب خاصَّػػة  :عبميػػع أىػػل األدايفشػػاملة التعلػػيم الػػديٌٍت عامَّػػة 
هبػػػذا النػػػوع مػػػن التعلػػػيم, أك بتلػػػك األدايف بػػػل ألسػػػباب أخػػػرل, لعػػػل أنبهػػػا ىيمنػػػة نسػػػق آخػػػر 

ػػر لكػػل مػػا لػػو اتصػػاؿ ابلػػوحي كابلغيػػب كاعتبػػاره  متحيٌػػز, لػػو خصػػائق مفارقػػة يف مقػػٌدمتها التنكُّ
خرافة بعيدة عن العلم. كقد عم ىذا النسق الالئكٌي العامل كٌلو, كمنو بالدن اؼبسػلمة الػيت صػارت 

فػبالدن اؼبسػلمة كافَّػة تعػان منهػا. كاغبػديث عنهػا يشػمل األزىػر كالزيتونػة ؽبا, شاملة ىذه األزمة 
تلػػك الػػيت حظيػػت بنػػوع  اؼبماثلػػة كمنهػػا ؤسَّسػػات األخػػرلكالقػػركٌيُت, كاغبػػوزات الشػػيعيَّة كسػػائر اؼب

أك  ،مػػن التطػػوير كالتحػػديث كػػاألزىر كاعبامعػػات اإلسػػالميَّة اؼبختلفػػة اؼبنتشػػرة يف العػػامل اإلسػػالميٌ 
مثػػػػػل اػبػػػػػالكم اؼبوجػػػػػودة يف بعػػػػػض البلػػػػػداف األفريقيَّػػػػػة  يػػػػػذكر الػػػػػيت مل ربػػػػػا بشػػػػػيء مػػػػػن التطػػػػػوير

 ىا من تلك األماكن اإلسالميَّة. كالكتاتيب اؼبوجودة يف ابكستاف كغَت 
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كاالهتامػػات ظاؼبػة، يف الػداخل كاػبػارج مػن التعلػيم ىػذه الضػجة اؼبثػارة حػوؿ ىػذا النػػوع إٌف 
الشػػاملة  -كٌلهػػا-الكثػػَتة اؼبوجَّهػػة إىل ىػػذا النػػوع مػػن التعلػػيم كإىل العمليَّػػة التعليميَّػػة اؼبرتبطػػة هبػػا 

منحػازة تنقصػها اػبػّبة كاغبيػدة كاؼبػػنهج ي اؼبسػجد للمػدرس كللكتػاب كللمػاٌدة كلبيئػة الدراسػة كىػ
جعلتػػػٍت أغػػػٌَت مػػػوقفي, كأشػػػعر أفَّ يف الػػػدقيق. كتلػػػك اجملازفػػػات يف اهتػػػاـ ذلػػػك النػػػوع مػػػن التعلػػػيم 

ىذا اعبانب: جانب الّبامج التعليميَّة اليت توصف ابلدينيَّػة كأايمي الدراسيَّة يف تسجيلي لتجربيت 
فوائد صبٌة، لتصػحيح مسػار اذباىػات إصػالح ىػذا النػوع مػن م فيها اليت تعلَّمت كتشرَّفت ابلتعلُّ ك 

لتسػجيل ىػذه األايـ كسػرد تلػك التجربػة  التعليم يف ؿبيطنا اإلسالمٌي، لذلك فقد انشرح صػدرم
لنمػػػوذج الػػػذم يضػػػربو أعػػػداء ىػػػذه اؼبؤسَّسػػػات كتوعيػػػة البػػػد منهػػػا كذبػػػاكز لدفػػػاع عػػػن اغبػػػق  ففيػػػو

 اؼبظلومة!!.
 ة:البساطة مع الفاعلي  

 تعػػػػداػبالكم كالكتاتيػػػػب فػػػػ لقػػػػد حظيػػػػت اػبػػػػالكم كالكتاتيػػػػب ابهتامػػػػات ال تسػػػػتحقها!!
, كال يبكػن أف قبػػد أمَّػػة أحػػدثت كأكثرىػػا فاعليػػة علػى كجػػو األرضلتلػػك اؼبرحلػػة أرخػق مدرسػػة 

ا  ا قليلة التكلفة اؼباديَّػةجعلتها كسائل تعليميَّة من غَت كلفة أك أهنَّ  ىػذه أمتنػا يف ابتكػار مثػل جػدن
الػيت يعػدُّ العػامل اإلسػالميّّ  اػبالكم كمدارس تعليم القػرآف كالكتاتيػب اؼبنتشػرة يف العػامل اإلسػالميٌ 

مدينان ؽبا بتقليل نسػبة األميَّػة العاليػة فيػو أكثػر بكثػَت مػن خطػط كمػدارس مكافحػة األميَّػة الغاليػة 
القػػراءة كالكتابػػة القػػرآف ك  تعلًٌمػػوفة, . فهػػذه اؼبؤسَّسػػات البسػػيطة زبػػرج الطالػػب مػػن األميَّػػالتكلفػػة

, كمػا تعلمػو تػذكر دكف مقابػل كدكف تكلفػة الضػركريٌة كبعض اؼبعلومات العامَّة ،كاغبساب أحيانن 
 الٌلغة العربيَّة كفركعها. بعض علـو 

قػػػػد كتقػػػػدـ لػػػػو شػػػػيئان مػػػػن اػبػػػػّبة يف كثػػػػَت مػػػػن األمػػػػور الػػػػيت وبتاجهػػػػا اإلنسػػػػاف يف حياتػػػػو, ك 
 حياتو الدينيَّة كاؼبدنيَّػة. كتكلفتهػا ال تتجػاكز تكلفػة إنسػاف بسػيط فعلٌيان يف ان يستخدمها استخدام

مػػن  كتكلفتػػو يتقاضػػاىا .أك اؼبػػال أك الشػػي  أك اؼبػػدرس كمػػا يطلػػق عليػػو عامَّػػة النػػاس وىػػو الفقيػػ
، كتلػػك التكلفػػة مػػن ال تكلفهػػم كثػػَتان  ,شػػبو اؼبنحػػة البسػػيطةبػػدكف إلػػزاـ؛ فهػػي تطالبػػو أك أسػػرىم 
يغلػب علػػيهم أف ؤالء الفقهػػاء فهػ .اد تسػػد احتياجاتػو األساسػػيَّة لػوال زىػػدهال تكػ البسػاطة حبيػػث

األمػػر ابؼبعػػركؼ كالنهػػي عػػن الػػذين يعملػػوف لوجػػو هللا عيف التعلػػيم كالػػدعوة ك يكونػػوا مػػن انيتسػػبُت 
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الراغبُت ابف يقدموا ما يستطيعوف لوجو هللا بدكف أجر. كىذا التعليم يتميَّز بغاية فهم من اؼبنكر( 
حيػػث يػػتعلم أبنػػاء العػػامل اإلسػػالمٌي يف أفريقيػػا كيف آسػػيا كيف  كاػبلػػٌو مػػن التعقيػػد. طة كاليسػػرالبسػػا

فال تكلفػة للمكػاف علػى اإلطػالؽ. كأحيػانن يتخػذ اؼبػدرس ظػل  ،أماكن كثَتة أحيانن دبسجد عاـ
القػػػراءة القػػػرآف ك كىبػػػرج ىػػػؤالء الطػػػالب بعػػػد سػػػنتُت كقػػػد تعلمػػػوا  ،شػػػجرة يػػػدرس للطػػػالب ربتهػػػا

يف  بػػػةاللُّغػػػة العربيَّػػػة كبػػػذلك يسػػػتطيعوف أف وبيػػػوا حيػػػاة طيٌ مػػػن علػػػـو تابػػػة كاغبسػػػاب كشػػػيئان كالك
ككسػػػائل كجػػػدت بػػػُت أيػػػديهم كتػػػب  إفٍ كتنميػػػة قػػػدراهتم , كيكونػػػوا قػػػادرين علػػػى القػػػراءة ؿبػػػيطهم

مػػػن الوسػػػائل, كذلػػػك بػػػدكف تكلفػػػة كمػػػا ذكػػػرن أك  أف ينٌمػػػى خػػػّباهتم دكا دبػػػا يبكػػػنأخػػػرل أك زكٌ 
 ية يف البساطة ال تكاد تذكر.بتكلفة غا
يغلػب ف . أٌمػا األدكات الالزمػةمػدرس كاحػد جهػودتقػـو علػى  -كلُّهػا-العمليَّة التعليميَّة ف 

م حيػػػث يكتػػػب الطالػػػب عليهػػػا كيبحػػػو حػػػىت يػػػتعلَّ  ،أف يػػػتعلم الطػػػالب علػػػى ألػػػواح مػػػن خشػػػب
 . من غَت أقالـ كأكراؽ ككتب كمقاعد ترىق كاىل الدكلة كينضج

يف منػاطق كثػَتة  -أيضػان -بعد ذلػك إىل مػدارس اؼبسػاجد فهػي مػدارس منتشػرة  فإذا انتقلوا
الػيت ذبعلهػم أك الشػرعيَّة من العػامل اإلسػالمي مهمتهػا أف تعلٌػم الطػالبُت شػيئان مػن اؼبعػارؼ النقليَّػة 

 ,صػػحيحةصبعػػة خطبػػة  ايقػػٌدمو كيبكػػنهم أف  ,ة نجحػػُت يف اؼبسػػاجدقػػادرين علػػى أف يكونػػوا أئٌمػػ
 .ناس يف الصالةوف الكيؤمُّ 

كيغلػػػػب علػػػػى ىػػػػؤالء أال يتػػػػدخلوا دبسػػػػائل الفتػػػػول فهػػػػم يعرفػػػػوف حػػػػدكدىم, كيعرفػػػػوف أفَّ  
مهػػامهم ىػػي اػبطابػػة كإمامػػة النػػاس يف الصػػالة, كتوجيػػو النػػاس لاللتػػزاـ بػػدينهم بطػػرؽ الًتغيػػب 

ليهػا فإذا كاف لدل أحد رغبة يف تقدمي ما ىو أفضػل فلًػمى ال يبقػى ع .اليسَتة من ذلك كالًتىيب
كيشػػجع القػػائمُت عليهػػا, بػػل كيسػػاعد علػػى تعمػػيم خَتىػػا كفوائػػدىا كتطويرىػػا كرعايتهػػا, كاألخػػذ 
 يػػدم طالهبػػا إىل مؤسَّسػػات أخػػرل فػػوؽ ىػػذه تقػػـو إبمبػػاء قػػدراهتم, كمضػػاعفة خػػّباهتم, كذبػػاكز 

ىل جوانب النقق اليت مل تستطع اػبالكم كتلك اؼبدارس البسيطة أف تسػدَّه!! بػدالن مػن الػدعوة إ
 إغالقها ككصم القائمُت عليها بوصمة "اإلرىاب"!!.

 مدارس ادلساجد:
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جازة من شيوخ ؽبػم كيف السابق كانوا وبصلوف على اإل ،ف ىذه اؼبراحلك ىناؾ أنس يتجاكز 
يف  ككبػػَت جػػدان. كقػػد تطػػورت ىػػذه الدراسػػات كتلػػك اؼبؤسَّسػػات التعليميَّػػة متػػُتأتسػػيس علمػػٌي 
جازات اليت كػاف الن من تلك اإلشهادات حديثة بدمعات سبنح لتصبح كلٌيات كجا بعض البلداف

الطالػػػب كتكوينػػػو. كمػػػن مثػػػل ىػػػؤالء  ذلػػػكالػػػذم قػػػاـ بتعلػػػيم  الشػػػي  يبنحهػػػا شػػػخق كاحػػػد ىػػػو
. كحػُت يهػب هللا أحػد ىػؤالء نوعػان مػن الرغبػة يف عػادة اجملازين يكوف اؼبدرسوف كاؼبفتوف كالقضاة

ككفػػرت لػػو  كيػػتعلم أكثػػر إذا كػػاف ذا ذكػػاء كموىبػػة كقػػدرةم فإنٌػػو يسػػتطيع أف يواصػػل مواصػػلة الػػتعلُّ 
ػػا يصػػبح مػػن العلمػػاء اؼبتميًٌػػزين القػػادرين علػػى فبارسػػة الفتػػول كالبحػػث يف الدراسػػات الفػػرص . كردبَّ

الفقػػػو  يف اؼبهػػػارة يفكىػػػؤالء غالبػػػان مػػػا يكونػػػوف مػػػن اؼبعػػػدكدين  .الدينيَّػػػة أك النقليَّػػػة, كالػػػّبكز فيهػػػا
لػػدينا أمثلػػة كثػػَتة مػػن علمائنػػا يف العػػراؽ مػػن خرهبػػي مػػدارس  ػػاؿ العػػراؽ ك  .كالدراسػػات الدينيَّػػة

 كاغبوزات كبعض اؼبدارس األخرل الذين برزكا يف ؾباالت كثَتة. 
ضٌموا إىل ىيئػة كبػار العلمػاء. كيف السػعودية ك لقد زبرج يف األزىر عشرات العلماء الكبار, 

 ملارابطػة العػالفقهٌي لمع اجملمع الفقو الدكيٌل ك ىيئة كبار العلماء. كؾبك  علماء كبار كمدركوف ىناؾ
ىيئػػات لتفتػػاء يف أمػػاكن ـبتلفػػة كثػػَتان مػػا تتػػألف مػػن بػػُت أكلئػػك الػػذين كفقػػوا ألف ك , اإلسػػالميٌ 

لُت لشػػغل مثػػل ىػػذه كيرتقػػوا بقػػدراهتم لكػػي يصػػبحوا مػػؤىَّ  ،كيواصػػلوا دراسػػاهتم ،ينٌمػػوا معلومػػاهتم
فبػدالن مػن اإللغػاء كالتخريػب كالتػدمَت البػد  سػتول الرظبػيٌ األماكن على اؼبستول الشعٌب كعلى اؼب

 .من التكامل كالتطوير
 التعامل مع النصوص:طبيعة 

 ( كالػػنقُّ عمطلػػق يتعامػػل مػػع نسػػبٌ كىويتعامػػل مػػع بشػػر  بطبيعتػػو نػػقّّ اؼبنػػٌزؿ  الػػديٍتٌ  الػػنقٌ 
 كالنفسػػػيٌ  عقلػػػيٌ كبضػػػغوط كاقعهػػػم كبتكػػػوينهم ال ,بقػػػدرات أىلػػػو زؿ إىل النسػػػبٌ اؼبطلػػػق حينمػػػا يتنَّػػػ

قػابالن  الػنقُّ صػار كلػذلك  ,يػنعكس علػى تعػاملهم مػع الػنقًٌ فػإٌف ذلػك ة كذبػربتهم الثقافيَّػ كالديٍتٌ 
لذين توافرت فيهم تلػك الشػركط فلػدل ىػذا النػوع مػن االعلماء فيو رؤل ىؤالء  تدتعدَّ للتأكيل ف
, كبعضػػهم يكػػوف ؽبػػم اغػػة كآداهبػػا كفقههػػإطػػالع علػػى فنػػوف اللُّ ك  م مواىػػبقػػدرات كلػػديه الفقهػػاء

إذا فػػ.... اخل, أجيػػاؽبم نصػػيبكضػػغوط  معصػػرىة ثقافػػمػػن  مكيف الوقػػت نفسػػو ؽبػػ إتقػػاف لفركعهػػا
ان فقهػان غنيٌػ وركمػن ىنػا كػاف فقهنػا عػّب العصػ ال يسػتهاف بػو. ان فهمػقػدموا  تعامل ىؤالء مع الػنقٌ 
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إدراكػػو ألحػػواؿ أىػػل جػػة و الواحػػد أحيػػانن نتييػػفتجػػد الفقيف بعػػض اؼبسػػتوايت  ان  جػػدان كخصػػبكثػػرايٌن 
نتيجػػة تغػػٌَت رؤيتػػو   فتػػواه مػػن كقػػت آلخػػر أك مػػن بلػػد آلخػػرقػػد تتغػػَتَّ  زمانػػو كشػػئوف ذلػػك الزمػػاف.
ُّ  قاعػػدة تقػػوؿ تػػداكلواكلػػذلك  للواقػػع أك تكييفػػو للمسػػائل. ُّ "ال ينكررر ي رر  ازأزمررا   الفترروت بت رر

 ُّ ُّ وال ينكرر ي رر  تعامػل النسػػبٌ إدراكهػم ؼبػػنهج مظهػػر مػن مظػػاىر فػذلك   ازأمررا  " الفتروت بت رر
كيف الوقػػػػت نفسػػػػو يبثٌػػػػػل ذلػػػػك اسػػػػتعدادان كبػػػػَتان للمركنػػػػة, كالقػػػػدرة علػػػػػى  -أحيػػػػانن -مػػػػع اؼبطلػػػػق 

كف علػػػى كيصػػػرُّ  ,ال يرضػػػيهم التأكيػػػل االسػػػتجابة ؼبتطلَّبػػػات الظػػػركؼ. كالشػػػك أٌف ىنػػػاؾ آخػػػرين
عػػن رب العػػاؼبُت" يف  النصػػوص, عقػػد ابػػن القػػيم يف كتابػػو "إعػػالـ اؼبػػوقعُتظػػواىر الوقػػوؼ عنػػد 

اعبػػػزء الثالػػػث فصػػػل بعنػػػواف: "فصػػػالن يف تغػػػَت الفتػػػول كاختالفهػػػا حبسػػػب تغػػػَت األزمنػػػة كاألمكنػػػة 
 كاألحواؿ كالنيات كالعوائد".

كذكػػػر يف ىػػػذا الفصػػػل أف أسػػػاس الشػػػريعة كمبناىػػػا علػػػى اغبكػػػم كمصػػػا  العبػػػاد يف اؼبعػػػاش 
هػػػا، فكػػػل مسػػػألة خرجػػػت عػػػن العػػػدؿ إىل كاؼبعػػػاد كأهٌنػػػا عػػػدؿ كٌلهػػػا، كمصػػػا  كٌلهػػػا، كحكمػػػة كلٌ 

اعبػػور، كعػػن الرضبػػة إىل ضػػدىا، كعػػن اؼبصػػلحة إىل اؼبفسػػدة، كعػػن اغبكمػػة إىل العبػػث، فليسػػت 
 من الشريعة كإف أدخلت فيها ابلتأكيل. لتغٌَت الفتول. 

 كقاؿ: "فالدرجة األكىل كالثانية مشركعتاف، كالثالثة موضع اجتهاد، كالرابعة ؿبرمة".
د موضػوع "ىػل يينكػر تغػَت الفتػول بتغػَت الزمػاف كاؼبكػاف". هبػذا األسػلوب علػى ىذا كقد كر 
كتاب: فتاكل اإلسالـ سؤاؿ كجواب". كجاء الرد كاأليت: "ىػذه القاعػدة يعػٌّب "صيغة سؤاؿ يف 

عنها بعض العلماء بقوؽبم: عال ينكر تغَت األحكاـ بتغَت الزماف(، كما يف ؾبلػة األحكػاـ العدليػة 
( كغػػػَت ذلػػػك. كىػػػذه القاعػػػدة إحػػػدل ِِٕكشػػػرح القواعػػػد الفقهيٌػػػة للزرقػػػا عص  (،ّٗاؼبػػػادة ع

القواعد اؼبتفرعة عن قاعدة "العػادة ؿبكمػة". كأمػا مػا كرد بعػد ذلػك ىػذه القاعػدة يف فقػد أيحيػل 
 إىل كتاب ابن القيم اؼبذكور سابقنا. 

لك النوع مػن كقد توجد مواقفهم تلك بعض االنطباعات السلبيَّة، أك اؼبشكالت نتيجة لذ
أـ األدايف ة الوضػػػػعيَّ  األدايفمنهػػػػا سػػػػواء ة األدايف كافَّػػػػأىػػػػل كىػػػػذا أمػػػػر قبػػػػده يف  الفهػػػػم انيػػػػدَّد.
ف ىػػػم اؼبلتزمػػػو  مػػػن اليهػػػود "القرررّرا,ي ا والقرررّراؤ "ػة ىنػػػاؾ مػػػن يعرفػػػوف بػػػففػػػي اليهوديَّػػػالسػػػماكيَّة, 

ػػ ,كالػػذين ال يقبلػػوف تفسػػَتان لنصػػوص التػػوراة أك التلمػػود . صػػوؿ ديػػنهم ا يوجبػػوف أخػػذىا كمػػا كإمبَّ
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فػػال غرابػػة األخػػرل. ُت كمػػثلهم يف سػػائر األدايف كمػػثلهم يف النصػػارل كذبػػد مػػثلهم يف البػػوذيٌ  .ىػػي
أك ىبشػػػػى مػػػػن كثػػػػرة  ,التأكيػػػػل تمػػػػن ىبشػػػػى الضػػػػياع يف متاىػػػػا -أيضػػػػان -أف ذبػػػػد يف اؼبسػػػػلمُت 

ؤاه كفتػػػاكاه كمػػػا قػػػد ـ ر كوبػػػاكؿ أف يقػػػدٌ  ,كمػػػا ىػػػو  ث بظػػػاىر الػػػنقٌ كيلجػػػأ إىل التشػػػبٌ  ,التػػػأكيالت
ة عيبػػػان فهػػػو عيػػػب تشػػػًتؾ فيػػػو البشػػػريَّ  تإذا اعتػػػّب فػػػ فتلػػػك ظػػػاىرة عامَّػػػة. .يقدمػػػو يف ىػػػذا اإلطػػػار

إذا كجػد  -كحػدىم-يػالـ اؼبسػلموف  فلًػمى ة ة منها كالسػماكيَّ بكل داينهتا الوضعيَّ  صبيعان ة كاإلنسانيَّ 
أف يػػذىبوا يف متاىػػات  وببػػوف كال بظػػواىر النصػػوصكوف يتمٌسػػسػػلفٌيوف أك ظػػاىريٌوف فػػيهم أنس 

ككمػػػػا أشػػػػرن فػػػػإٌف القػػػػرَّائُت موجػػػػودكف يف اليهوديَّػػػػة, كمػػػػثلهم موجػػػػودكف يف النصػػػػرانيَّة  !!التأكيػػػػل
 تػػػػرفض التفسػػػػَت قبػػػػد مػػػػدارسكنػػػػائس ال ففػػػػي كػػػػل .بركتسػػػػتانتبكنائسػػػػها اؼبختلفػػػػة كاثوليػػػػك ك 

فهػػػو تفسػػػَت للػػػنٌق,  ""التفسَت اغبػػػريفٌ كتتمسػػػك بػػػػكمػػػا ىػػػو   كتصػػػر علػػػى أخػػػذ الػػػنقٌ  كالتأكيػػػل,
يف  "اتسػػانيٌ علػػـو اللًٌ "كلػػذلك انفجػػرت  .مػػةغػػة يف اؼبقدٌ كبشػػكل يعتمػػد علػػى اللُّ  ,غػػةدبقتضػػى اللُّ 

كلتحقيػػػق مركنػػػة أكثػػػر يف فهػػػم يف ىػػػذا اجملػػػاؿ لكػػػي يفػػػتح ابب التأكيػػػل  كأحػػػدثت الكثػػػَتالغػػػرب 
ػغوايت اليت أنتجها الغرب اذبهت ىػذا اات كاللُّ سانيٌ مدارس اللٌ النصوص. ك  اه يف ؿباكلػة منهػا الذبًٌ
شػػػكاؿ   قػػػراءةكإعػػػادة  ة أتكيػػػللعمليَّػػػ كتػػػذليل الػػػنقٌ  الػػػنقٌ النػػػوع مػػػن التعامػػػل مػػػع لتطويػػػق ىػػػذا 

كيف بعض اعبوانب األخرل كادت تصػل  ,يف بعض اعبوانبقضااي الفهم كالفكر ـبتلفة خدمت 
  .دكف تركيب كتركو إىل تفكيك النقٌ 

 لتعليم:جتربيت الذايي ة مع ىذا النوع م  ا
كثػػػَت مػػػن أكلئػػػك الػػػذين قػػػرأكا يل، أك تتلمػػػذكا علػػػٌي أك حظيػػػت بصػػػحبتهم قػػػد يتبػػػادر إىل 
أذىاهنم أٌف ما يالحظونو علٌي كعلى منهجي يف تعلػيم كتعلٌػم معػارؼ الػوحي كالعلػـو النقليَّػة أنٌػٍت 
درست أك زبرجت يف الغرب. كقد يصاب بعضهم بنوع من الدىشة عندما يعلم أٌنٍت درست يف 

لكٌتاب عاؼبال( كمدرسة اؼبسجد، كنلت كػل شػهادايت مػن األزىػر، كمل أسػكن الغػرب إالٌ بعػد أف ا
بلغت درجػة "األسػتاذ" كجػاكزت اػبامسػة كاألربعػُت فػإذا تعلمػتي االعتػداؿ فػإٌنٍت قػد تعلمتػو مػن 
تلػك اؼبعػػارؼ الػػيت ينسػبوف إليهػػا تعلػػيم الغلػٌو كالتطػػٌرؼ، كاإلعػػداد لترىػاب. كالػػذم اختلػػف ىػػو 
منهج التعٌلم، كاػبّبات اليت تعرضت ؽبا، كالعدد اؼبتنوع مػن الشػيوخ الػذين كػاف ؽبػم أثػرىم الكبػَت 

حامػػػل الشػػػرعة كاؼبنهػػػاج كالػػػوحي اإلؽبػػػٌي اؼبصػػػٌدؽ –يف نفسػػػييت كعقليٌػػػيت كتػػػوجيهي كبػػػو القػػػرآف 
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ػػا دراسػػيِّا ىامِّػػا يف ىػػذا الصػػدد تلقػػي أضػػواء  علػػى ىػػذا كاؼبهػػٌيمن كلعػػل تفاصػػيل ذبػػربيت تعػػٌد مبوذجن
 النوع من التعليم.

اؼبؤمنػػة اؼبسػػلمة يف أسػػرة ملتزمػػة بػػدينها كػػاف أكؿ تعلػػيم لقػػد كلػػدت يف تلػػك البيئػػة العربيَّػػة  
 .ة كحيػػػدة يف البلػػػدككانػػػت لػػػدينا مدرسػػػة ابتدائيَّػػػأك اؼبػػػنال. اب تػػػو ىػػػو أف أخػػػذت إىل الكتٌػػػيتلق
تشػجع  التعلػيم االبتػدائيٌ اؼبدرسة من أجل أف ربصل على طػالب قػادرين علػى السػَت يف كانت ك 

إىل  يػػػذىبوفمث  .الكتابػػػةالقػػػراءة ك  وامػػػتعلَّ كا القػػػرآف، كيقػػػرأأكالن كياب إىل الكيتٌػػػ واذىبيػػػ أفالطػػػالب 
كمػػا حػػدث   ,كىػػذا مػػا حػػدث ابلنسػػبة يل االبتػػدائيٌ يف الصػػف الثػػان  قػػبلهمة فتاؼبدرسػػة االبتدائيَّػػ

دخلػػػت الختبػػػار جديػػػد  قػػػراءة القػػػرآففبعػػػد االنتهػػاء مػػػن , اآلخػػػرين ابلنسػػبة لكثػػػَت مػػػن الطػػػالب
كمدير اؼبدرسة الذم كػاف مشػرفان علػى االختبػار يف اؼبدرسة االبتدائيَّة كرشحت إىل الصف الثان 

سػػػوؼ مػػػا  يف الصػػػف الثالػػػث لفعلػػػت ألفَّ  لػػػو كػػػاف يوجػػػد قػػػانوف يسػػػمح يل بوضػػػعكقػػػاؿ يل: "
 ."لقاه إال تكػرارنا كتقويػةالقادمتُت قد حصلت عليو، كقد ال يكوف ما ستتخالؿ السنتُت تدرسو 
تعطػػي ان يف األسػػبوع تكلفتػػو أكثػػر مػػن طبسػػُت فلسػػ مل تكػػن -وكلٌػػ-التعلػػيم علػػى يػػد اؼبػػنال كىػػذا 

مػػػن قيمػػػة  (%َِأكثػػػر مػػػن ع أيخػػػذفػػػال و يف الشػػػهر كلٌػػػ عػػػن كػػػل طالػػػبؼبػػػدرس القػػػرآف الكػػػرمي 
األىػػػل يػػػزكد  كأحيػػػان( دكالر ْحيػػػث كػػػاف الػػػدينار يسػػػاكم ع .الػػػدينار الواحػػػد يف تلػػػك اؼبرحلػػػة

شػػيئان يف مناسػػبة. فهػػل ىنػػاؾ كػػالتمر كاػببػػز كاللحػػم إذا ذحبػػوا ألسػػرة اؼبػػنال  بػػبعض اؽبػػدااي أبنػػائهم 
تعليم يف أٌم مكاف على كجو األرض غَت العامل اإلسالمٌي يبكن أف يكػوف هبػذه البسػاطة، كىػذه 

 ُٓدكالرات أك  َُسػػاكم تكلفػػة ىػػذا التعلػػيم ؼبػػدة سػػنة قػػد ت التكلفػػة مػػع الفاعليَّػػة كالتػػأثَت. إفَّ 
 .ة كدخلت اؼبتوسطةاالبتدائيَّ  يفزبرجت حدان أقصى. اؼبهم أٌنٍت قد دكالر 
نقل إليها يف تلػك اؼبرحلػة رجػل  .ة ملحقة يف اؼبسجدة خاصَّ كانت لدينا مدرسة دينيَّ   لقد 

 أظبػػو الشػػي  عبػػدكيػػدرس كينشػػر علمػػو م عػػامل وبػػب أف يعلٌػػ ,جػػم النشػػاطمػػن أىػػل العلػػم كالفقػػو 
 كىػو ،إىل اعبػامع الوحيػد يف الفلوجػةإىل مدينتنا الفلوجة مػن مدينػة ىيػت نقل  .العزيز السامرائي

اؼبدرسػة " :يقاؿ ؽباملحقة بو مدرسة  على هنر الفرات ككاف يف جامعنا اعبامع الكبَت الذم يطل
يف  .حػػدةغرفػػة كا منقولػػة مػػن بغػػداد كمل تكػػن تتجػػاكزالفلوجػػة  أغبقػػت مػػامع ",ةة الدينيَّػػفيَّ اآلصػػ

كبػدأ يسػتقطب األذكيػاء مػن أبنػاء البلػد يبحػث عػنهم كعػن اعبليل جاء ىذا الشي  ذلك الوقت 
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ة قصػده كزاره دينيَّػ ان لديو كلد صا  ألف يتعلم علومػالرجل ىذا  :كإذا قيل لو .آابئهم كعن أسرىم
ثنػُت لػدنيا ا"دع ل :ف قػاؿ لػوالولػد طالبػان فػإذا كػاف لديػو أكالد كثػَتك  كشجعو على أف يعطيػو ذلػك

 مد, حيث يبدأ يومنا بصالةيعلمنا الشي  عبد العزيز  فبدأ. ان"من أكالدؾ كأعطنا كاحد أك ثالاثن 
كنستمر إىل مػا بعػد صػالة العشػاء بػدكف أم فاصػل إال ثلػث سػاعة لتفطػار  ,الفجر يف اؼبسجد

 ا يفنػػػكىكػػػذا كمػػػا لػػػو ك .العشػػػاء ننصػػػرؼصػػػالة كسػػػاعة للغػػػذاء مث نسػػػتمر حػػػىت العشػػػاء كبعػػػد 
كحػاكؿ أف يعلمنػا كػل  ا شػيئان,كمل يكػن يتقاضػى منٌػمعسػكران اعبػامع نفسػو  جعلو كلكنٌ  .معسكر

، كػػاف كػػل مػػا تعلمػػو مػػن أسػػاتذتو حبيػػث كػػاف ىنػػاؾ بػػرنمج أعدتػػو كزارة األكقػػاؼك مػػا يف جعبتػػو 
 يف ، كدرسػػػناه إبتقػػػاف كبػػػَتلنػػػا هختصػػػر اىػػػذا الػػػّبنمج  ,ؼبػػػدة عأثػػػٌت عشػػػر عامػػػان( يٌ التعليمػػػبرنؾبػػػو 

 بثالث سنوات فقط.
ّات العقلي ة والنفسي ة  :يف الطالب التأث

الشػػك أٌف طالبنػػا يف مرحلػػة اؼبراىقػػة يتػػأثر بشػػيخو فكػػرنا كسػػلوكنا، فشػػيخو يبثٌػػل لػػو النمػػوذج 
كالقػػػدكة خاصَّػػػة إذا كثػػػق بعلمػػػو كسػػػلوكو، فهػػػو قدكتػػػو كشػػػيخنا عبػػػد العزيػػػز فػػػرض علينػػػا احًتامػػػو 

, أك السػػلفيٌ  الصػػويفٌ  بطبيعتػػو كػػاف فيػػو نػػوع مػػن الػػرفض للغلػػوٌ  الشػػي كتقػػديره فبػػدأن نتػػأثر بػػو، ك 
صػح  كػاف هبمػع مػزااي االثنػُت إفٍ   ألنٌػوان, سػلفيٌ  كان أفو صػوفيٌ كلذلك ال استطيع حىت اآلف أف أصػنٌ 

 . , كيتجاكز سلبٌياهتماالتعبَت
كيشػغلنا أف ننسػاؽ إىل التصػوؼ أنٌو كاف وباكؿ منعنا من طلبة ال كبنمن حرصو علينا  بلغ

مػػػن الػػػذكر  معػػػٌُت  كأمػػػرن ابلوقػػػوؼ عنػػػد حػػػدٌ مػػػن شػػػيوخ الطرؽ،, لػػػذا حػػػذرن عػػػن دركسػػػنا ذلػػػك
إال  الػيت تعقػد يف فنػاء اعبػامع. ةمل يكن يسمح لنػا حبضػور حلقػات الصػوفيَّ إنٌو حىت كالركحانيَّات 

ىػػم يف مػػا هػػم معكلكػػن ال تنغمسػػوا يف أذكػػارىم، كاظبعػػوا مػػا يقولػػوف  . فيقػػوؿ: شػػاىدكامػػن بعيػػد
 االذباه السلفيٌ  ننتمي إىليف الوقت نفسو كاف وبذرن من أف فيو, كال تدخلوا معهم يف جداؿ. ك 

نفسو يرفض أم شػيء يػنم  شيخناككاف  ؼبثل تلك األسباب ككراىٌيتو ؼبا كاف يسٌمى بػ"الوٌىابيَّة".
ة العصػػػريَّ  دخل عليػػػو أحػػػد ابلبدلػػػةيػػػ كالتبعيَّػػػة للغػػػرب" فلػػػم يكػػػن يرغػػػب أفاغبداثة ػ"عػػػن عالقػػػة بػػػ

 ذا دخػلأمػا إ ة.مثػل اعبالبيٌػ ابؼبالبػس اإلسػالميَّة لو استبدلت ىذه اؼبالبس قائالن: يعًتض عليوك 
ككاف يػرفض التصػوير مػثالن رفضػان مقٌلدان للكفار. صليب ك  فإنٌو يعتّبه البسبرابط عنق أحد عليو 



- ُِ - 

 

 ىػذه صػفة أكلئػك الػذين كيعتػّب .تبوؿ اإلنساف كاقفان يرفض أف ي ككاف .ربريبو صر علىكي ,مطلقان 
أتػى "البخػارم كبلغنػا إىل حػديث ندرس عليو صػحيح ا نَّ نا يف يـو كي كأذكر أنَّ  .ال يبالوف ابلطهارة

ركايػة  كإذا بػو وبػذرن ربػذيران شػديدان مػن ُبلتهم( فباؿ قائمػان كتوضػأ"ز باطة قـو عمس رسوؿ هللا 
 كيفعلونػو، ين يسػتبيحوف ىػذا األمػرالنػاس الػذ :ىذا اغبديث أماـ مػن يسػميهم ىػو ابألفنديػة أم

 . كأيضنػاكألنػو األفضػل ,و أطهػرألنٌػجلوسػان عنػد التبػٌوؿ؛ و البػد مػن ازبػاذ الوضػع اؼبعهػود كيرل أنٌ 
, كاالستماع إىل األغان  ة,التليفزيوف فبنوع مشاىدةك عنده بكل أنواعو.  ٌرمناالتصوير ؿبكاف  ؿبػرـٌ

اآلنػػك أم الرصػػاص اؼبػػذاب. كيػػرٌدد يف خطبػػو  -يػػـو القيامػػة-كمػػن يفعػػل فإنٌػػو يصػػب يف أذنيػػو 
 -عنػػػده-حيػػػة كإطػػػالؽ اللٌ  ِاآلنػػػك""مػػػن اسػػػتمع إىل أغنيػػػة صػػػب يف أذنيػػػو كدركسػػػو حػػػديث: 

كاؼبغػاالة يف مهػور  .على أال تزيػد عػن القبضػةكاجب ىا كاملة , كإعفاؤ كالقق منها فبنوع ,فرض
يف صػػاص كمػػا كانػػت عػػادات القبائػػل الر  إطػػالؽك  ربػػذيران شػػديدان. ر منػػووبػػذٌ فبنػػوع, ككػػاف النسػػاء 
يف  ذلػكحػىت اقتلعػو مػن جػذكره حيػث مل يعػد أحػد يفعػل  يف النهي عنػواشتد قد ك  ,يبنعو اعبنائز

كاالحتفاالت شػائعة فبقػى يقاكمهػا حػىت  اؼبغاالة يف اؼبهوركذلك ك  بل كفيما حوؽبا. مدينتنا كلها
بعد الوفيػات مػن إقامػة ؾبػالس العػزاء , كبعد ذلك اذبو كبو العادات اليت ذبرم توقف الناس عنها

الناس كظل مثابران علػى ذلػك يف خطبػو كدركسػو حػىت كهنى  .كاإلنفاؽ عليها كتقدمي كالئم الطعاـ
ة كانػت مرىقػة اقتلع كل مػا ىػو دخيػل علػى اإلسػالـ مػن عػادات, كقضػى علػى ظػواىر اجتماعيَّػ

ر ن طالبػػػو كنػػػا نتػػػأثٌ ككبػػػ .جػػػدان للنػػػاس كبشػػػكل بسػػػيط مػػػن خػػػالؿ دركس الػػػوعا كخطبػػػة اعبمعػػػة
نشػاط كنسهم يف حدكد قدراتنا كما تسمح بو أعمارن آنذاؾ يف ىػذا النػوع مػن ال -وكلٌ –بذلك 

 .لتعزيز أطركحات شيخنا، كربقيق أىدافها

                                 
ا" فراجعو يف صحيح وحديث ركاه البخارٌم، كعقد ابابن يف صحيح ُ . كقد كاف وظبٌاه "ابب البوؿ قائمنا كقاعدن

يفعل ذلك طلبنا لتجنب  -ملسو هلآو هيلع هللا ىلص–العرب يبولوف كاقفُت، كيعتّبكف البوؿ يف حالة اعبلوس خاصنا ابلنساء. كرسوؿ هللا 
أسًت، فلما الحظو بعض اليهود كاؼبشركوف يفعل ذلك، قالوا: انظركا إليو إنٌو يتبوؿ كما  اعبلوس التنجس برذاذ البوؿ، كألفٌ 

 تتبوؿ النساء.
نك يـو القيامة"، ( بلفا: من استمع إىل قينة صٌب يف أذنيو اآلُٗٓ/ّذكره السيوطٌي يف الفتح الكبَت ع ِ

الذم أخرجو عن أنس. كما نقلو ابن عساكر عنو أيضنا. ك"اآلنك" ىو الرصاص –كنسب ركايتو إىل اغبكيم الًتمذم 
 اؼبذاب.
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فكنٌػا دبثابػة بعد أربع سنوات من الدراسة على يديو ه األفكار كزبرجنا ككبن كبمل كل ىذ 
كهتتم هبا، كتعمل علػى تطهػَت اجملتمػع منهػا. كمػن أبػرز تلػك ربمل تلك القضااي ة" "مدرسة فكريَّ 

  االىتمامات لدل شيخنا:
ا  تقليػػدان مرفوضػػان  ذلػػك كػػاف  فقػػد ةلػػبس اؼبالبػػس اإلفرقبيَّػػمقاكمػػة   (ُ لديػػو ابعتبػػاره تقليػػدن

كمػػػا .لغػػَت اؼبسػػلمُت, ككػػذلك التصػػوير بكػػل أنواعػػو كمشػػاىدة التلفػػاز كمػػا إىل ذلػػك
 أشرن.

 . عند شيخنا ن يعتّب أمران من الكبائركشف النساء عن كجوى (ِ

عامػان اثنػا عشػر  (ُِعإىل ىذه اؼبدرسة كعندم مػن العمػر  سبت انتفتطبعنا هبذا حيث إنٌ 
 .قضيت فيها أربع سنوات قد. كبذلك فة من عمرمعشر  ةيف السادس فيهاكزبرجت 
ختبػارات قبحػت يف سػائر االعندما تقػدمت إىل األكقػاؼ لكػي يػتم تعيػٍت إمامػان كخطيبػان ك  

كقٌررت اإلدارة تعييٍت بعد تغيَت اتري  ميالدم ألكػوف يف الثامنػة عشػرة بػدالن مػن السادسػة عشػرة 
 ـ(.ُّٓٗع ـ( إىلُّٗٗكىكذا غٌَت اتري  ميالدم من سنة ع

كذىبت إىل بغػداد, كيف بغػداد ازبػذت أربعػة مػن اؼبشػاي  اؼبوجػودين يف بغػداد آنػذاؾ مفػيت 
كم كيعتػّب مػن أكػابر كالشي  أؾبد الزىػا ـ(ُْٓٗعوفاه هللا يف عاـ ت قيسيالعراؽ الشي  قاسم ال

كابلفضػل كالغػَتة علػى الػدين يف العػراؽ كيف خارجػو ابلعلػم كالفقػو كالػورع مشػهود لػو علمػاء األمػة 
ػا الػذين عػرفهم العػراؽمػنهم كالعػرب، كأغػزر الفقهػاء األكراد العراؽ علماء  شي ككاف  ػا كفقهن  علمن

كمشاي  آخرين, ىػؤالء اؼبشػاي  مل أيب حنيفة ر خطيب جامع اإلماـ األعظم القاد مث الشي  عبد
 العزيػز السػامرائي الشي  عبد-يكونوا حبكم عيشهم يف مدينة بغداد مثل شيخي دبدينتنا الصغَتة 

علػػى جاللػػة أقػػدارىم كتفػػوؽ بعضػػهم علػػى شػػيخنا عبػػد  -يف حرصػػو كمواظبتػػو, كارتباطػػو بطالبػػو
 .العزيز يف العلم
ة ككػانوا إىل حػد كبػَت يتقبلػوف بعػض الشيوخ كانوا يتساىلوف يف لبس اؼبالبس اؼبدنيَّػ فهؤالء

د فيهػػا مثػػل قػػق اللحيػػة... اخل, الظػػواىر الػػيت كػػاف شػػيخنا يرفضػػها بشػػكل كبػػَت كقػػاطع كيتشػػدَّ 
فالشػػي  الزىػػاكم مل يكونػػوا يهتمػػوف دبػػا كػػاف شػػيخنا يهػػتم بػػو أقػػدارىم  جاللػػةىػػؤالء اؼبشػػاي  علػػى 

ػػػا،كػػػاف يرتػػػدم البنطػػػاؿ ربػػػت اعببػػػة كال يػػػرل يف ذلػػػك ك , السػػػامرائٌي بكثػػػَت يخناأعلػػػم مػػػن شػػػ  أيسن
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اي أخػػي األكػػراد   ابظبػػان: كإذا جػػرل اغبػػديث فيػػو يقػػوؿ .كيعتػػّب األمػػر أىػػوف مػػن أف يتحػػدث فيػػو
ة. مناسػػب للمنطقػػة اعببليَّػػ ومثػػل البنطلػػوف كلكنٌػػ -أيضػػان -كلهػػم يلبسػػوف السػػركاؿ الكػػردم كىػػو 

 ،شػفيصػف كال أال يهبػب فػالثوب  ,الثيػاب يف قضػااييتصػلب يف رأيػو  العزيػزعبد  ككاف شيخنا
 ان.اتم ان كابلتايل فهو مرفوض عنده رفض .يشف أيضان فقد  ان فالبنطاؿ يصف كإف كاف خفيف

 حاس ة ادلقارنة:
بػػػدأت تنمػػػو عنػػػدم حػػػاالت قػػػد و نَّػػػتلػػػك السػػػنوات: إرجػػػع إىل أسػػػتطيع أف أقػػػوؿ حينمػػػا أ

كالتساؤؿ. يقولو شيخي األكؿ يف الفلوجة كبُت ما يذىب إليو ىؤالء اؼبشاي  اؼبقارنة بُت ما كاف 
جػػاء ليػػزكر الشػػي  عبػػد العزيػػز شػػيخي السػػابق أٌف أذكػػر مػػرة ك  .تٍت إىل نػػوع مػػن النقػػدكاؼبقارنػػة جػػرَّ 

فوقفػػت لػػو بكػػل احػػًتاـ, كسػػارعت للسػػالـ عليػػو كمػػا كنػػت أفعػػل مػػن  ,الشػػي  الزىػػاكمشػػيخي 
كردبػػا أضػػع ربطػػة  ,بػػدأت ألػػبس ربػػت اعببػػة البنطػػاؿ, فلػػم يػػرد علػػٌي ألنَّ قبػػل, لكنَّػػو كػػاف مغضػػبان 

حاكلػػػت  كؼبٌػػػا ,و سػػػببان كافيػػػان للقطيعػػػة بيػػػٍت كبينػػػويف بعػػػض األحيػػػاف فكػػػاف ذلػػػك ابلنسػػػبة لػػػالعنػػػق 
 كذباىلٍت. اغبديث إليو أعرض عٍتٌ 

ر القػػػػاد كمشػػػػاىبي يف بغػػػػداد الشػػػػي  أؾبػػػػد الزىػػػػاكم كالشػػػػي  قاسػػػػم القيسػػػػي كالشػػػػي  عبػػػػد
زعبػػػي ىػػػؤالء ىػػػم علمػػػاء مشػػػهود ؽبػػػم ابلعلػػػم لوسػػػي كالشػػػي  دمحم القفػػػؤاد اآلاػبطيػػػب كالشػػػي  دمحم 

 ما زلػت أذكػر أفَّ عامل رابٌن الشي  الزىاكم كالفضل, ما كانوا ينكركا على أحد شيئنا من ذلك. ف
 أحػػد يفاؼبكرمػػة للشػػي  الزىػاكم يف مكػػة لألزىػػر قػاـ بػػزايرة الػػرضبن اتج ككػاف شػػيخان  الشػي  عبػػد
جعل شي  األزىػر علػى جاللػة قػدره يػدرؾ مػدل فقػو  كجرل بينهما حديث علميّّ  ,مواسم اغبج

ليتػك أتيت كتقػيم عنػدن يف مصػر  :للشػي  الزىػاكمٌ  الشي  كسعة إطالعو فما كاف منو إالٌ أٍف قاؿ
افة مػػاء فقػػط!! ؼبػػا رآه مػػن علػػم الرجػػل كفضػػلو كقدراتػػو اؼبشػػهود لػػو هبػػا إضػػس ىيئػػة كبػػار العللتػػدرٌ 

كمػػا قػػاؿ إمػػاـ الشػػيعة األكػػّب يف زمانػػو السػػيد ؿبسػػن اغبكػػيم: "لػػو أفَّ فقػػو أيب لصػػالحو كتقػػاه.  
لكػػن األجػػواء يف بغػػداد  حنيفػػة فقػػد السػػتطاع الشػػي   أؾبػػد الزىػػاكم أف يبليػػو عػػن ظهػػر قلػػب". 

يف الفلوجة, فقضيت حوايل عشرة أشػهر يف بغػداد أدرس علػى كانت مغايره لألجواء اليت  كانت 
مث كجػػػػػدت نفسػػػػػي راغبػػػػػان يف االلتحػػػػػاؽ ابألزىػػػػػر الشػػػػػريف فاسػػػػػتأذنتهم  .م ىػػػػػؤالء األعػػػػػالـأيػػػػػد

 مسػػػاء يف فوصػػػلتها للمػػػرة األكىلإىل مصػػػر  اذبهػػػتك  -علػػػيهم صبيعػػػا رضبػػػة هللا-كاسػػػتأذنت الوالػػػد 



- ُٓ - 

 

القػػاىرة برفقػػة الشػػي  الزىػػاكم كدمحم  كصػػلتٍت أنٌػػ صػػادفاتكمػػن ؿباسػػن اؼب ـ(ُّٓٗ/ُُ/ُٓع
ُت إىل اؼبصػريٌ بعػض العلمػاء كالقػادة الػذين قػدما إىل مصػر ليػدعوا  -مػا هللارضبه– ؿبمود الصػواؼ

ة للمشػاركة فيمػا عػػرؼ كليػدعوا بعػض القيػادات اؼبصػريَّ  ُتأتييػد قضػية فلسػطُت كجهػاد الفلسػطينيًٌ 
  مطػار القػاىرةعنػد سػلم الطػائرة يف ـ( كقػد فوجئنػآُْٗالػذم عقػد سػنة عآنذاؾ دبػؤسبر القػدس 

العلمػػػاء  كبػػػار  كػػػاف مػػن بيػػػنهم بعػػضالعلمػػػاء كالػػدعاة يف اسػػػتقباؿ الشػػيخُت  كبػػػَتة مػػن دبجموعػػة  
صػػهر القػػادر عػػوده كسػػعيد رمضػػاف  خػػواف اؼبسػػلمُت آنػػذاؾ, مػػنهم عبػػدكبػػار قيػػادات اإلكبعػػض  

لقػػػػػد اقػػػػػًتح علػػػػػى بعػػػػػض  -يػػػػػرحم هللا اعبميػػػػػع-كآخػػػػػركف ال أذكػػػػػرىم اآلف, الشػػػػػي  حسػػػػػن البنػػػػػا 
مث زرهتػػم قبػػل رحػػيلهم  " ففعلػػت.فنػػدؽ رضػػواف"يف  زؿأنػػاألزىػػر ك  إىل حػػيٌ  اؼبسػػتقبلُت أف أذىػػب

أمَّػػا الشػػيخاف الزىػػاكٌم كالصػػواؼ فقػػد ذىػػب . موٌدعػػان كمغػػادرهتم إىل القػػدس إلقامػػة ذلػػك اؼبػػؤسبر 
 هبما اؼبستقبلوف إىل فندؽ "جراند ىوتيل". يف شارع فؤاد.

 مصر ومنو احلاّسة النقدي ة:
ة ة النقديَّػاغباسَّػ مبػوَّ  حة يف بغداد رغم أفٌ مل تكن مفتو أخرل آفاؽ يف مصر انفتحت أمامي 

يف مصػػر دراسػػيت كلكػػن أكالن يف بغػػداد  تقػػد ظهػػر  تكانػػكثػػَتان مػػن التسػػاؤالت الػػيت    عنػػدمبلػػور 
كاف ؽبا أثر كبَت يف تطػورم الفكػرٌم فعػاـ الذم انتسبت فيو إىل األزىر   ـ(ُّٓٗع عاـ بدءان من

ؼبنطقة. لقد قبلت يف األزىػر بعػد اجتيػاز ـ( كاف عاـ ـباض  حداث جساـ يف مصر كآُّٗع
ة كمػػا كانػػت البعػػوث اإلسػػالميَّ طػػالب مػػن  ان متقػػدم (َّٔعكقبحػػت مػػن بػػُت ؾبموعػػة عقبػػات, 

مػن الصػراع  ان نوعػ أكجدتدة ة متعدٌ ارات فكريَّ كانت ىناؾ تيَّ   .كانتسبت إىل كلية الشريعة ،تعرؼ
الذم   الصراع الفكرمٌ  األزىر من كخارجو، كاف ذلك الصراع ينعكس علىداخل األزىر  الفكرمٌ 

–ٍت قػرأت ػبالػد دمحم خالػد مازلت أذكر أنٌػبعد ثورة يوليو. ك آنذاؾ  -كٌلها-كاف دائران يف مصر 
نريػػد فقهػػان " :هػػا كانػػت جريػػدة اعبمهوريػػة يقػػوؿ فيهػػايف إحػػدل الصػػحف أظنُّ  مقالػػة -يرضبػػو هللا
يبػدك  "!!, كال نريد ىذه الكتب الصفراء القديبػةيف األزىر ان, كبالغة إقبليزيةان, ككبوان فرنسيٌ ماركسيٌ 

-الغػزايل الشػي  ة ككتػب كتابػو "مػن ىنػا نبػدأ" كرد عليػو إىل اؼباركسػيَّ  االن الرجل كاف آنػذاؾ ميٌػ أفٌ 
لقػد   ككاف ىناؾ عبد اؼبتعاؿ الصػعيدم كالقضػااي الػيت يثَتىػا.بكتابو "من ىنا نعلم"  -هللا مارضبه
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عاؼبيَّػػة  ةة إسػػالميَّ مرجعيَّػػ آخػػرل ف األزىػػر يف تلػػك اؼبرحلػػة يبثٌػػكبػػَت ككػػا  كػػاف ىنػػاؾ سػػجاؿ فكػػرمٌ 
 .سنيَّة

 زأزىر:أقلمة ا
ان ككػاف شػي  األزىػر تونسػيٌ  ,أظبػو عيسػى منػوفيف أصػلو نيان كاف شػي  كليػة الشػريعة فلسػطيٌ 
كىػػؤالء كػػانوا التونسػػٌي، اػبضػػر حسػػُت دمحم ظبػػو ـ. كاُِٖٗيف أصػػلو مػػنح اعبنسػػية اؼبصػػرية عػػاـ 

تعطػي لألزىػر بعػده اإلسػالمي العػاـ كالشػامل كانػت ة يف األزىػر  م مناصب رئيسيَّ يتسلَّ  أخر جيل
الشػي  األكػّب لشػي  األزىػر لقػب ة للعػامل اإلسػالمي ك ابعتباره مرجعيَّػ ليٌ اني كليس البعد اإلقليميٌ 

ة مرجعيَّػه الشػي  دبقتضػال كيبثٌػفهػو الشػي  األكػّب لعلمػاء السػٌنة يف العػامل.  ىاـ, معٌت ذا ان لقب ديع
مسػػئولُت كأسػػاتذة مػػن ـبتلػػف  كنػػت ذبػػد يف األزىػػرك  كلٌػػو.  علػػى مسػػتول العػػامل اإلسػػالميٌ سػػنيَّة 

كبػُت  كامتداداتػو ة األزىركاف اغبد الفاصل بُت عاؼبيَّ   ـ(ُْٓٗععاـ  أكباء العامل اإلسالمي كلكنٌ 
دمحم اختلػػف الشػػي   حيػػث سبػػت عمليػػة سبصػػَته عنػػدما إقليمٌيتػػو كانكماشػػو ربويلػػو إىل بعػػده انيلػػيٌ 

مػن وف بتحػريض أزىريُّػ طػالب مظػاىرات قػاـ هبػا فانطلقػتاػبضر حسُت مع بعػض رجػاؿ الثػورة 
كمػػػا أشػػػيع آنػػػذاؾ كىتفػػػت تلػػػك اؼبظػػػاىرات ضػػػد الشػػػي   حكومػػػة الػػػرئيس الراحػػػل عبػػػد الناصػػػر

كقػػد شػػهدتي تلػػك اؼبظػػاىرة  -رضبػػو هللا-اػبضػػر حسػػُت األكػػّب دمحم كتسػػببت يف اسػػتقالة الشػػي  
 -كٌلهػػا-اؼبتظػػاىرين, كيؤكػػد أنٌػػو مل يفػػرؽ يف حياتػػو  -ابكيػػان -اىدت الشػػي  التونسػػٌي ىباطػػب كشػػ

بُت مسلم كآخر. فكيف اهتم ابلتفريق بُت الطلبة اؼبصرٌيُت كغَت اؼبصرٌيُت!! مث دخل كصبػع أكراقػو 
مػػن العمػػر بػػدأت أتعػػرض الثامنػػة عشػػرة يف  ككنػػت كغػػادر مكتػػب اؼبشػػيخة. بعػػد تلػػك األحػػداث

اغبػػديث كػػاف  كػػاف يػػدرس لنػػامل يغػػب عػػن ابيل ؽبػػذا اليػػـو   ان كأذكػػر شػػيخ -كٌلهػػا-ارات التيٌػػؽبػػذه 
اخرتال  "ا ضػعيفة أك موضػوعة يقرر لنا حديثان من األحاديث اؼبنسػوبة الػيت عرفػت فيمػا بعػد أهٌنػ

وااليفرراع عررذاب  "  اي سررال " الطػػالب اؼبصػػرٌيُت يقػػوؿ لػػو بعفويَّػػة: فػػإذا  حػػد ا3أمرريت ر"ررة"
كأخػذت أمػارس  ؛ينمو كيزداد كينتعش قد بدأ النقدمٌ  اغبسٌ نوعنا من  -عندم-كجدت كبذلك 

علػػػى الطريقػػػة ة أك نكتػػػو شػػػكل طريفػػػ -أحيػػػانن –ككػػػاف ىػػػذا النقػػػد أيخػػػذ  ىػػػذا النقػػػد فيمػػػا أقػػػرأ.

                                 
"اختالؼ أميت رضبة عنصر اؼبقدسي يف اغبجة، كالبيهقٌي يف الرسالة األشعريٌة" بغَت سند، كأكرده اغبليمٌي  ّ

 ىم، كلعلو خرج يف بعض كتب اغبفاظ اليت مل تصل إلينا.كالقاضي حسُت كإماـ اغبرمُت كغَت 
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كلكػػػن بطبيعػػػة اغبػػػاؿ كػػػاف مػػػن الصػػػعب علػػػى مثلػػػي أف أييت  .أك تسػػػاؤؿ إىل غػػػَت ذلػػػكاؼبصػػػريَّة، 
ة ربتػػاج ىنػػاؾ مشػػكالت يف العلػػـو النقليَّػػ أفٌ  بػػدأت أدرؾ ٍتبػػدائل لكنٌػػ ابلبػػدائل أك يتحػػدث عػػن

 .معاعبةمراجعات ك إىل 
مل أكػػن ادرم ذلػػك, كلػػذلك كنػػت أعبػػا إىل  ! فهػػذا أمػػر آخػػر إذتعػػاج تراجػػع أك كيػػفأٌمػػا  

الشػي  مػنهم الشػيخُت الغػزايل كسػيد سػابق ك أكّب عدد فبكن من اؼبشػاي  الػذم أظبػع هبػم كأذكػر 
يػدرس لنػا اغبػديث فكنػت أزكره يف الػذىٌب هللا كػاف  مرضبه كالشي  دمحم اؼبدن الذىب دمحم حسُت

كػاف يسػكن يف شػارع األزىػر يف   بيتو كأذكر أف منزلو كاف يف حلواف أك قريبا منها كالشػي  الغػزايلٌ 
حبثػان عػن ىػذا األمػر فكنػت الكبػار ككنػت ألتقػي بػبعض خطبػاء اعبمعػة  .فندؽ بغػداد فيهاعمارة 

ػػ تلػػكى عنػػدم قػػدان آخػػر فبػػا مبَّػػكأظبػػع مػػن الشػػي  سػػيد ن مػػن الشػػي  الغػػزايلٌ  ان ع نقػػدأظبػػ ة, اغباسَّ
ػػالن ن كلػػذلك عػػدت إىل بغػػداد اآلخػػريبعػػض اؼبشػػاي  مػػا اسػػتفدتو مػػن إضػػافة إىل  حػػُت عػػدت ؿبمَّ

 ؛كحػدهىػذه اؼبػرة ككنت أحاكؿ أف أدرس علػى الشػي  الزىػاكم بكثَت من األفكار كاؼبالحظات. 
كقػػدرة علميَّػػة تسػػمح خػػالؿ ر خػػالؿ تدريسػػو كمػػا مػػن هللا عليػػو بػػو مػػن معرفػػة كتقػػول  أشػػعألنٌ 

بعػػد -الػػدرس لػػو  ف ينقػػد األئمػػة نقػػدان علميِّػػا ك دب جػػم كأسػػلوب ؿببٌػػب, فػػإذا اجػػًتأ أحػػد منػػا 
أف يعيد أك يردد نقد الشي  ؽبم على مسامعو هنره بغضب كقاؿ: يقبل يف الدرس مػا ال  -الدرس

اؽبػادؼ كالتػأٌدب فيػو يف كقػت النقػد  اف ذلك يشكل عندم ضمانة لبنػاء حاسَّػةيقبل خارجو فك
ان مقبػوالن معقػوالن يقنعػٍت أك ىبػرجٍت مػن دائػرة فحُت أكجو لو السؤاؿ أظبع منػو جػواابن منطقيٌػكاحد, 

ككػاف  دكف أتثػَت يف نزعػة االحػًتاـ كالتقػدير ألكلئػك األئمػة. اغبَتة كالتساؤؿ يف كثَت مػن األحيػاف
مهمػػػة جػػػدان لبنػػػاء كخطبػػػة اعبمعػػػة  .حينمػػػا أعػػػود يف إجػػػازايتفيػػػو مسػػػجد أخطػػػب اعبمعػػػة  لػػػدم

كػػاف البػػد مػػن اإلؼبػػاـ بػػُت اػبطبػػاء كاعبمهػػور  لكػػي يثبػػت شػػاب مثلػػي نفسػػو شخصػػيَّة اػبطيػػب, ك 
ت االسػتماع النػاس قػد ملَّػ ألفٌ  ؛ةموضػوعات سياسػيَّ تكػوف ة ـبتلفة, أحيػانن دبوضوعات اجتماعيَّ 

منهػػػا  , كيكػػػرركف علػػػى النػػػاسكتػػػب ؿبفوظػػػةُت الػػػذين يقػػػدموف اػبطػػػب مػػػن  لتقليػػػديٌ إىل اػبطبػػػاء ا
 .ال عالقة ؽبا بواقع الناس كال مشكالهتم موزعة حبسب السنُت كاألشهر ان خطب

ػػػمبٌػػػكىػػػذا قػػػد  إلحسػػػاس ؼبػػػا وبػػػيط يب كهبػػػرم مػػػن حػػػويل, كمػػػألن اب ةة النقديَّػػػا عنػػػدم اغباسَّ
يف مرحلػػة اؼباجسػػتَت بعػػد التخػػػرج القػػاىرة إلكمػػػاؿ  إىل عػػدتبضػػركرة العثػػور علػػى بػػػدائل, فلمػػا 
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جػدان أف أدخػل  ان كلػذلك كنػت حريصػكلٌػو. الن بػذلك  الليسػانس جئػت ؿبٌمػ الكليَّة كاغبصوؿ علػى
ا ىػي الػيت تلػب احتياجػايت كرغبػايت كمعرفػة مػاذا تعػٌت  كنت أظن أهنٌ ألنٌ  "ةقسم السياسة الشرعيَّ "

 كالسياسػػػػػة يف اإلطػػػػػار الوضػػػػػعيٌ  سػػػػػة يف إطارىػػػػػا الشػػػػػرعيٌ ة! كالفػػػػػرؽ بػػػػػُت السياالسياسػػػػػة الشػػػػػرعيَّ 
أصػػوؿ "بػػُت يػػدم إال قسػػم  أسػػتون نصػػيبو مػػن الطػػالب كمل يبػػق اؼبعػػركؼ! كلكػػن القسػػم كػػاف قػػد

ا  دكجيًٌػػعنػػدم و مقبػػوؿ شػػعرت  نَّػػفيػػو كلكػػن بعػػد بدايػػة الدراسػػة  ,كمل أكػػن راغبػػان فيػػو "الفقػػو جػػدن
السياسػػػة دراسػػػة " كنػػػت أحػػػوج إىل ٍت اإلحسػػػاس  نٌ مل يفػػػارق كإفٍ  كمناسػػػب لقػػػدرايت كتطٌلعػػػايت.

مػن  وكأنٌػ ,األصػوؿمواضػيع بعػد أف ألفػت ك بعػد فػًتة  من دراسػة "أصػوؿ الفقػو". لكنٌػٍت "ةالشرعيَّ 
, مث األدلػػة اؼبصػػنوعة حػػددىا هللا الػػيت الشػػرعيَّة عػػرؼ األدلػػة خػػالؿ أصػػوؿ الفقػػو أسػػتطيع أف أ

بػػدافع مػػن صػػراعاهتم كاألدلػػة الػػيت أكجػػدىا العلمػػاء  ,يهػػاأكجػػدهتا السياسػػة كاألدلػػة اؼبختلػػف فالػػيت 
صراع أىل السيف كالقلم أك أىل السياسة كالفتول أك أىػل  امتداد اليت تعّب عنمع أىل السلطة 

 أك العلماء ... اخل. السياسة كالعلم الشرعيٌ 
دلػة لنقػد بعػض األىذا معلم ابرز ابلنسبة يل أدل إىل أف أقـو بػبعض الدراسػات البسػيطة ك 

 . النقد عندم اؼبختلف فيها تلبية غباجة حاسَّة
ل أسػئلة يف أذىػاف كذلك ابلنسبة لػبعض القضػااي الػيت كانػت شػائعة آنػذاؾ كالػيت كانػت سبثًٌػ

بعػػد أف ك  .ٍت مل ألتفػػت إليهػػا كثػػَتان يف ىػػذا اجملػػاؿ كاجهػػت بعػػض الصػػعوابت لكنٌػػالنػػاس كأذكػػر أنٌ 
 ككػػاف التغػػَتُّ  .تكانػػت األكضػػاع قػػد تغػػَتَّ العػػراؽ   ؼباجسػػتَت كعػػدت اثنيػػة إىلفرغػػت مػػن مرحلػػة ا

األكؿ بعػػد أف حصػػلت علػػى شػػهادة الليسػػانس حيػػث كقػػع انقػػالب اعبػػيش ضػػد األسػػرة اؼبالكػػة 
كأنصػػػار ُت السػػالـ عػػارؼ كاعتمػػد علػػى الشػػيوعيٌ  الكػػرمي قاسػػم قػػد طػػرد شػػػريكو عبػػد ككػػاف عبػػد

 . السالـ كمن إليهم
شػعرت أنٌنػا مل نعػٌد ؼبواجهػة ة ـبتلفػة كتشػكل ربػدايت كبدأت البلد سبوج فيهػا تيػارات فكريَّػ

علػػػم تلػػػك األنػػػواع مػػػن التحػػػداٌيت. فعلػػػم الكػػػالـ الػػػذم يفػػػًتض أف يػػػزكدن ابلقػػػدرة علػػػى ذلػػػك 
فػػرؽ مل يعػػدؽبا يف كاقعنػػا كجػػود كال نػػتعلم شػػيئان عػػن ىػػذه الدة كعػػن فػػرؽ ابئػػ ْيتحػػدث عػػن اؼبعتزلػػة

                                 
 ا العدؿ فألهٌنم يؤمنوف  فٌ اؼبعتزلة: طائفة من طوائف اؼبسلمُت يسموف أنفسهم  ىل العدؿ كالتوحيد أمٌ  ْ

إلؽبيَّة بل م ال يثبتوف قدـ الصفات اا التوحيد فألهنٌ كأمٌ  .اإلنساف مستقل يف خلق أفعالو كلذلك ساغ أف وباسبو هللا عليها
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كمػػػن ىنػػػا بػػػدأت أقػػػرأ ؽبػػػؤالء, أقػػػرأ  !تعامػػػل معهػػػاقهػػػا فكيػػػف أائؽبػػػا فلسػػػفاهتا كطر الػػػيت ديػػػدة اعب
ة كبػراؾبهم السياسػيَّ  -يف العػراؽ الػديبقراطيٌ  اغبػزب الػوطٍتٌ -فلسفة األحػزاب اؼبختلفػة  ة ك اؼباركسيَّ 

ُت وف ديبقػػػراطيٌ وف الػػػديبقراطيٌ كػػػاف الوطنيٌػػػ  ماركسػػػٌيُت أك مػػػادٌيُت كملُت كػػػاف الشػػػيوعيوف شػػػيوعيٌ   كملى 
 ُت... اخل.كطنيٌ 

نة معيَّ  أحزاابن ربتضن ة اؼبناطق اليت فيها طوائف معينَّ  أفٌ  ا على اؼبستول الطائفيٌ ككنت اغب
ألسباب طائفيَّة أك عشائريَّة بقطع النظر عػن مواقػف تلػك بشيء من القبوؿ  فيهاتتمتع ىي اليت 

 .أخرل ال تتمتع هبذا يف تلك اؼبناطق أحزاابن  يف حُت أفٌ  األحزاب من الطوائف كالقبائل.
 اب اإلسالمي ة:ازأحز 

يظهػػػراف يف العػػػراؽ، كبػػػدأت بعػػػض " األخػػػواف"كيف تلػػػك اؼبرحلػػػة بػػػدأ حػػػزب التحريػػػر مػػػع 
 ،ة تظهر بشكل أك آبخػر فأصػبح العػراؽ مػن جديػد بػؤرة صػراع جديػدةاإلسالميٌ الفئات الشيعيَّة 

صػدار يتعاملوف مع ىػذه القضػااي ال يتعػدكف إكانوا العلماء أك اؼبشاي  أك خطباء اعبمعة حينما  ف
أك التحػذير  ةعػن اؼبلٌػ ان كىػذا خركجػ ان,كفػر   التفكػَتأحكاـ بتكفَت فالف أك تفسػيقو أك اعتبػار ىػذا 

ال وبػػل اؼبشػاكل  فهػذا النػوع مػن .كىػذه األمػور مػػا كانػت تقنعػٍت اؼبطلػق مػن ىػذه الفئػة أك تلػك.
ذم كػػػاف يف العػػػراؽ الػػػ الػػػديبقراطيٌ  سػػػقط الػػػوطٍتٌ كلػػػن نة بفتػػػول سػػػقط الشػػػيوعيَّ فلػػػن نابلفتػػػاكل 

ليس قبلها ككانػت  ـ(ُْٓٗعف عاـ و ثيٌ عبمث ظهر ال .بفتولالشيوعٌيوف يتخذكف منو درعان آنذاؾ 
أمػػا  ـ(.ُّْٗعيف الشػػاـ منػػذ عػػاـ  اغبػػزب كافػػدة مػػن الشػػاـ حيػػث كػػاف كجػػودالبعثيَّػػة األفكػػار 

كبػػدأكا بػػداايت بسػػيطة متواضػػعة حػػىت عػػاـ  ـ(.ُِٓٗعقبػػل عػػاـ  م يكػػنكجػػودىم يف العػػراؽ فلػػ
قػرأ ؽبػؤالء أمامهػا بػدأت أكنشعر ابلعجػز  ,اراتكحينما بدأن نتعرض إىل كل ىذه التيٌ ـ( ُٔٓٗع

عٌي كالبعثػػػٌي كالعلمػػػاٌن و مػػػع الشػػػيأجلػػػس  لكػػػنك  كمل أكػػػن مثػػػل غػػػَتم أحػػػارب الفكػػػر ابلفتػػػاكل،
 ة إىلة كالعاطفيَّػيف مذىبو كيف معتقداتو كنتجاكز اؼبرحلة السطحيَّ  كالن منهمأحاكر  كاستمع إليهم ك 

                                                                                               
يؤمنوف  هنا حادثة خوفنا من الوقوع يف نظرىم ابلقوؿ بتعدد القدماء كقد عظموا من شأف العقل كاعتّبكه قادرنا على 

كمن كذلك. ككصفتهم ابلقدرية   ،نعتهم ابالعتزاؿتاالستقالؿ دبعرفة ما ىو حسن كما ىو قبيح كلذلك فإف الفرؽ األخرل 
ة كعلماء . كقد اعتنق اؼبأموف كأخوه اؼبعتصم مبادئهم ىذه كحاكلوا إكراه علماء السنٌ "القرآفخبلق "أشهر ما عرفوا بو قوؽبم 

( ٔٓ/ّع ظر تفاصيل أقاكيلهم ىذه يف كتاب ابن حـز الفصل بُت اؼبلل كالنحل. ان أقواؽبم كااللتزاـ هبابقية الفرؽ على تبٌٍت 
 كتبة السالـ العاؼبية يف القاىرة.من طبيعة م( ٔٓ/ُع كهبامشو كتاب الشهرستان اؼبلل كالنحل
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ة كلكػػن علػػى األقػػل فيهػػا بعػػض اؼبعػػامل الػػيت نكػػوف قػػد حصػػلنا أقػػوؿ علميَّػػ مرحلػػة ال أسػػتطيع أفٍ 
طلػػع علػػى لنىػػا ا نقرؤ كبطبيعػػة اغبػػاؿ كنَّػػ لكتػػبهم كمطبوعػػاهتم. عليهػػا مػػن خػػالؿ قراءتنػػا كدراسػػتنا

كخاصػػػة عنػػػدما ال يف بعػػػض األحيػػػاف  كػػػاف ؽبػػػا آاثر داخليػػة ذبعلنػػػاالغػػػَت كلكػػػن  معتقػػدات كفكػػػر 
أك  ااىكثػَت مػن األمػور الػيت درسػنعيد النظر يف  معهم ذبعلنا نوف ربت ضغط نقاش أك سجاؿ كن
. كىنػػا بػػرز فكػػر "اإلخػػواف اؼبسػػلمُت" كدراسػػات قيػػاداهتم, ك"حػػزب التحريػػر" كأطركحاتػػو درسػػهان

ك"حػػزب الػػدعوة الشػػػيعٌي كأطركحػػات السػػػيد دمحم ابقػػر الصػػدر" ككتػػػاابت اؼبػػودكدٌم كالنػػػدكٌم, مث 
  ألهٌنا تكمل لنا أبعادنا غائبة يف دراساتنا الشرعيَّة. .نٌب كغَتىم تتصدر قراءاتنامالك بن 

مػع أمثػاؿ ىػؤالء مػن أبنػاء األمَّػة الػذين اجتػالتهم التيػػارات ة ككانػت ذبربػة البيئػات اإلسػالميَّ 
"اؼبشػػػػوب" أك اإلقنػػػػاع اؼبخلػػػػوط  كسػػػػائل بعػػػػضيف ؾبػػػػادلتهم يف بعػػػػض األحيػػػػاف ربمػػػػل اؼبعاصػػػػرة 
كلكػػن النسػػبة  ان فيهػػاقػػد ذبػػد اؼبنطػػق ضػػعيففة يعػػٌت لػػو فصػػلت مػػا بػػُت العاطفػػة كاؼبنطػػق ابلعاطفػػ
لػذلك كجػدت نفسػي حينمػا انتهػت  .تقبػل تلػك األمػورة فتجعلنػا نة توازف النسػبة اؼبنطقيَّػالعاطفيَّ 

كجػدن أنفسػنا كجهػان لوجػو مػع ـ( مػع كثػَتين غػَتم ُّٔٗعالكػرمي قاسػم يف فّبايػر  حكومة عبػد
كأفكػػػاره اؼبػػػزيج فهػػػو ينػػػادم "ابلوحػػػدة كاغبريٌػػػة كاالشػػػًتاكيَّة". كيػػػؤمن ابؼباركسػػػيَّة  "ثحػػػزب البعػػػ"

ابعتبػاره  -صلى هللا عليو كآلو كسٌلم–الٌلينينيَّة بتطبيق عريٌب كيتحدث عن سيدن دمحم بن عبد هللا 
الشػػػػعب  سػػػػى قائػػػدان قوميٌػػػػان عربيٌػػػػان عبقػػػػرايِّ بػػػػدالن مػػػػن اإليبػػػػاف بػػػو نبيِّػػػػا كرسػػػػوالن. فػػػػإذا حػػػػٌرر مو 

العرب ككحد كلمتهم كمنحهم رسػالة  اإلسرائيلٌي من االستبعاد الفرعوٌن. فقد حٌرر رسوؿ هللا 
-خالػػدة يسػػتمدكف منهػػا دكرىػػم كخلػػودىم كعلػػو شػػأهنم كذكػػرىم كإٍف كانػػت اعباىليَّػػة قػػد مثلٌػػت 

 أرادؿ، فػػػيف عمليٌػػػات االسػػػتغالكىػػػذا اغبػػػزب لػػػو اتريػػػ  مرحلػػػة النقػػػاء العرقػػػٌي العػػػريٌب.  -عنػػػدىم
وف, ُت أال كىػم الشػيوعيٌ يوظفػوا الػدين يف القضػاء علػى خصػومهم األساسػيٌ  أفٍ  البعثٌيوف رغم ذلك

ُت يضػػػػػػربوا الشػػػػػػيوعيٌ  أفٍ  فحػػػػػػاكلوا ,صػػػػػػح التعبػػػػػػَت الػػػػػػذكاء اػببيػػػػػػث إفٍ  علػػػػػػى جانػػػػػػب مػػػػػػنكػػػػػػانوا ك 
كحينمػا قػرركا  .ةتقدميٌػأعداء الوف ك وف كظالميٌ م رجعيُّ ُت بتهمة أهنٌ ُت مث يضربوا اإلسالميٌ ابإلسالميٌ 

أكبػػػػاء العػػػػراؽ صبيػػػػع ( يف َََٖككػػػػاف عػػػػدده شبانيػػػػة آالؼ ع -وكلٌػػػػ– إعػػػػداـ اغبػػػػزب الشػػػػيوعيٌ 
ُت السػجناء يف أحػد اؼبعسػكرات كصػلوا إىل ة قاـ هبا بعػض الشػيوعيٌ فرصة ؿباكلة انقالبيَّ  مستغلُت

 ،السػػالـ عػػارؼ عبػػد رئػػيس اعبمهوريػػة إال بعثيٌػػوفتػػو قػػرار أزبػػذه ؾبلػػس قيػػادة الثػػورة آنػػذاؾ كغالبيَّ 
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فتػػػاكل مػػػن العلمػػػاء كمػػػنهم السػػػيد كأتػػػوا ب -وكلٌػػػ- بضػػػركرة إعػػػداـ اغبػػػزب الشػػػيوعيٌ  ان فازبػػػذكا قػػػرار 
ة, يٌػيف الكاظم يٌ  كالشػي  اػبالصػاغبكيم كالسيد قبم الدين الواعا الذم كاف اؼبفػيت السػٌٍت ؿبسن 

أفػػػػىت إبعػػػػػداـ فقػػػػػد  يٌ الشػػػػػي  اػبالصػػػػبوجػػػػوب إعػػػػػداـ الشػػػػيوعٌيُت؛ أٌمػػػػا  -صبيعػػػػػان -كىػػػػؤالء أفتػػػػوا 
أمػا السػيد  يعػدـ,فيكفي ثبوت انضماـ اإلنسػاف إىل اغبػزب الشػيوعٌي لُت دكف استفسار الشيوعيٌ 

بعػض النػاس جهلػو  ألفَّ بػُت الشػيوعٌي كالشػيعٌي: ز هبػب أف مبيٌػ" :قػاؿفقػد الشي  ؿبسػن اغبكػيم 
 من ىؤالء. ع فنريد أف نطمئن أنو ليس ىناؾ ـبدكعة كالتشيٌ خلطوا بُت الشيوعيَّ كقد 

 شػيوعيّّ  تهماؼبػ فػإذا ثبػت أفَّ مػن اؼبتهمػُت االستفسػار ضركرة  كبذلك ضٌمن فتواه حثِّا على
فيجػب أف البدع ابسم اغبزب فقػط فخلػط بػُت الشػيوعٌي كالشػيعٌي!!  كليس ؾبرد شيعيٌ  ماركسيٌ 

أف يؤخػذ فينبغػي  شػيعيّّ طػائفيّّ و حػزب ظنان منو أنٌػ يعدـ لكن إذا كاف قد دخل اغبزب الشيوعيٌ 
دبجػػػٌرد االنتمػػػاء إىل اغبػػػزب كالشػػػي  الػػػواعا أفػػػىت مػػػواز قػػػتلهم  فػػػال يعػػػدـ!! ىػػػذا بعػػػُت االعتبػػػار
فقط. فلم أكن مفتيػان, كلسػت مػن  كخطيب مسجد  حديث التخرٌجكنت ك  الشيوعٌي كاػبالصٌي,
 الشػيوعٌي كػاف مػنف إبعػداـ اغبػزب رئيس ؾبموعة النار أك الرمي الػذم كلٌػكبار العلماء. كلكن 

الصػػحراء معػػاريف كوبضػػر أسػػبوعيِّا ألداء صػػالة اعبمعػػة معػػي، كقػػد أمػػر ابلقيػػاـ بتنفيػػذ اإلعػػداـ يف 
"نقػػرة السػػلماف" ذلػػك السػػجن الػػذم مت  كيف سػػجنمنطقػػة اغبيػػاد بػػُت السػػعودية كالعػػراؽ,  حيػػث

الشػػػحن كضػػػعوىم يف قطػػػارات جػػػدان, لقػػػد ُت فيػػػو يف يوليػػػو عسبػػػوز( كاغبػػػر شػػػديد حشػػػد الشػػػيوعيًٌ 
 .فمػػات بعضػػهم مػػن اغبػػر يف القطػػارات "نقػػرة السػػلماف"كأرسػػلوا هبػػم إىل سػػجن  ة اؼبغلقػػةاغبديديٌػػ

ف إبعػدامهم جػاء إيٌل بعػد الضػابط اؼبكلٌػك  .على تلك القطارات "قطارات اؼبوت" واكلذلك أطلق
مػػن العلمػػػاء  جػػاؤه هبػػاالفتػػاكل الػػيت رأيػػي يف جػػاء يسػػألٍت عػػن أٌف ىيػػل لػػو كػػل شػػيء للتنفيػػذ؛ ف

قػـو إبعػدامهم ادة الثػورة كرئػيس اعبمهوريػة أف يف من قبػل ؾبلػس قيػو مكلَّ كأخّبن  نَّ اؼبذكورين, 
هػػػػي اؼبوضػػػػوع يف أذىػػػب يف السػػػػابعة صػػػػباحان كهبػػػب أف ينت و:كقػػػػالوا لػػػػاسػػػػتنادنا إليهػػػا.  -صبيعنػػػا–

مػػػنهم عػػػن أظبػػػو, كمػػػا إذا كػػػاف  , كيكفػػػي أف تسػػػأؿ كػػػالن مػػػن ذلػػػك اليػػػـو ان السػػػاعة السػػػابعة مسػػػاء
مهمػػػا كانػػػت –هػػػم ككلٌ أك إىل كاجهػػػة مػػػن كاجهاتػػػو، ال! كىػػػل ىػػػو ينتمػػػي للحػػػزب!  ان أكشػػػيوعيٌ 
, كقالوا لو: هبب أف ينتهوا  -إجاابهتم , كمت لػيالن  إلينػا نريػد منػك كلمػة التمػاـ كتعػوديف ذلك اليـو
ات الرمي كاإلعػداـ. قػاؿ مبلغ مائيت ألف دينار لتوزيعها على اعبنود الذين يقوموف بعمليَّ  تسليمو
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السػػن أن رجػػل صػػغَت  :فقلػػت ,أريػػد أف أظبػػع رأيػػكفػػإٌنٍت بػػرغم ىػػذه الفتػػاكل الػػثالث لرجػػل: يل ا
 كلكػػٌٍت  :قػػاؿ كىػػؤالء أعػػالـ العلمػػاء يف الػػبالد كقػػد أفتػػوؾ!! كال أحسػػن الفتػػاكلالتخػػرج كحػػديث 

كانػت . تريػد أف تسػمع رأيػي فػانتظرمصػران علػى ذلػك, ك إذا كنػت  :أريد أف أظبع رأيك, قلت لو
 والسػػػػاعة السػػػػابعة صػػػػباحان فأتيتػػػػ قبػػػػلثانيػػػػة بعػػػػد منتصػػػػف الليػػػػل كىػػػػو يريػػػػد أف يسػػػػافر السػػػػاعة ال

اغبػزب يػؤمن  علػى أفَّ  -يف حينهػا-كقرأت لو اؼبادة األكىل ككانػت تػنق  "دستور حزب البعثػ"ب
بػة  كاؽباإلرث  اغبػزب يػؤمن  فَّ  علػى أفَّ  كاؼبادة التاسػعة منػو تػنقٌ  بتطبيق عريبوٌ  ةاللينينيَّ ة ابؼباركسيَّ 

و كلكنٌػػ -أيضػػان - شػػيوعيّّ اغبػػاكم البعثػػيُّ اي أخػػي ىػػذا اغبػػزب  :قلػػت لػػومث  !!كسػػب غػػَت مشػػركع
مػػػن آايت الكتػػػاب  (آيػػػة ْٖع إبنكػػػار شػػػرعٌية اإلرث حػػػزب ينكػػػرالعقػػػاؿ فهػػػو يرتػػػدم الكوفيػػػة 

ربػػػاكم ىػػػؤالء  نظمػػػت أحكػػػاـ اؼبواريػػػث إضػػػافة إىل أمػػػور أخػػػرل ـبرجػػػة مػػػن اؼبلٌػػػة. فكيػػػفالكػػػرمي 
!! كأضػػػفت قػػػائالن: ىنػػػاؾ كاغبػػػاكموف أنفسػػػهم مرتػػػدكف هبػػػذا االعتبػػػار "ةالػػػردٌ "حبجػػػة  الشػػػيوعٌيُت

قبل يومُت على السماء ككان يف حالػة سػكر كقػاال: إفَّ ىنػاؾ مػن النار  أطلقاف شخصٌيتاف بعثٌيتا
مل يشػًتؾ  الكرمي قاسػم فػأين هللا!! إفَّ هللا هللا ىو الذم ساعدن على القضاء على عبد إفَّ  يقوؿ:

ف الرصػػاص ابذبػػاه السػػماء, . ككػػان يطلقػػاكال شػػارؾ معنػػا ابلثػػورة التحضػػَتيٌة معنػػا ابالجتماعػػات
طلػب ألتحػرج الػذين كلفػوؾ  :قلػت لػومث ن فمن ىػم اؼبرتػدكف! : إذا مل يكن ىؤالء مرتديكقلت لو

 موقفهم لتتأكد ما إذا كاف ,ؼالبعثٌيُت لتعدمهم مع اػبمسة آال القائدينن منهم أف يعطوؾ ىذي
ػم يسياسػيَّ كمصا   موازنت من ؾبرد كأة من مشاعر دينيٌ  ان ىذا نبع أف  كنكريػدة, مث أضػفت: إهنَّ

كؿبسوب علػى اإلسػالمٌيُت كبػذلك يسػتطيعوف أٍف ك تصلي, ألنَّ  .ُت بيديكتقضي على الشيوعيٌ 
إنٌػػٍت ال  :كقلػػت لػػووبٌملػػوا اإلسػػالمٌيُت مسػػئوليَّة إابدة الشػػيوعٌيُت كىبرجػػوف منهػػا بثيػػاب األبػػرايء. 

مسػاء بعػد فراغػك مػن تنفيػذ ىػذه اؼبهٌمػة القػػذرة السػاعة السػابعة  أشػك أهٌنػم قػد أعػدكا لػك علػى
من يقتلك, كال استبعد أف يكػوف بػُت جنػودؾ بعثيٌػوف مكلَّفػوف بقتلػك أك اعتقالػك دبجػرد الفػراغ 

اؽ الشػػيوعيًٌُت إبابدة الرفػػقػػاـ مػػن اؼبهمػػة القػػذرة. كسػػيعلنوف  حكومػػة كحػػزابن أنٌػػك إنسػػاف رجعػػيّّ, 
وف كبػػذلك يضػػع ٌيوف.تقػػدم مدكف علمنػػا ألهٌنػػأك بتحػػريض مػػن اإلسػػالمٌيُت الػػرجعٌيُت ك  منػػو دببػػادرة

 وف مػػػن اعبميػػػع كتصػػػفوكيتخلصػػػ ,يعػػػدمهم ؽبػػػم بشػػػيوعيٌ  ٌيُت يف السػػػجوف, كقػػػد أيتػػػوفمسػػػالاإل
سػابق ك حيث كاف ذلك يف كقت مبكر جدان  ـ(ُّٔٗعككاف ذلك يف عاـ  م.ؽبالعراقٌية الساحة 
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غبركب الفتاكل اؼبعركفة. كمل يكن السن يسػمح دبثػل ىػذه اؼبواقػف كلكنٌػو فضػل منػو تعػاىل. كىػذا 
الفقهيَّػػػة  مرحلػػػة الفقػػػو كالفتػػػولبتجػػػاريب يف تلػػػك السػػػن اؼببكػػػرة " ذبػػػاكزت يشػػػَت إىل أنٌ اؼبوقػػػف 
درج يبكػػن أف تنػػ كمػػداخل ـبتلفػػة كمػػدخل اجتمػػاعيٌ  ,ألنظػػر لألمػػر مػػن مػػدخل سياسػػيٌ  اجملػػٌردة",

يو  ربػػت مػػا يسػػٌميو اإلمػػاـ أبػػو حنيفػػة بػػػ"الفقو األكػػّب". "بعلػػم اجتمػػاع اؼبعرفػػة".  -اليػػـو–كنسػػمًٌ
 كذىػػب .ف بػػور االعتػػذار عػػن مػػا كلٌػػقػػرَّ   شػػرحي كربليلػػيىلإالرجػػل بعػػد أف اسػػتمع فػػإٌف كابلفعػػل 
وكلػوا األمػػر إىل و لػن ينفػػذ ىػذا األمػػر, كإذا أرادكا أف يكأعلمػػو  نٌػ ،ةإىل رئػػيس اعبمهوريَّػ مػن منػزيل

تلػك اؼبهمَّػة أسػقط يف أيػديهم  تنفيػذؽبػم رفضػو أعلػن  حػُتك  .شخق آخر من رجاؽبم فذلك ؽبم
كأعلػػػن ميشػػػيل عفلػػػق بعػػػد ثالثػػػة أسػػػابيع بكػػػل كسػػػائل اإلعػػػالـ العراقيٌػػػة . كمل ينفػػػذكا تلػػػك اؼبذحبػػػة

عيٌػػة أعػػدىا دعوتػػو "للرفػػاؽ الشػػيوعٌيُت" لالنضػػماـ إىل حػػزب البعػػث، فقػػد أنقػػذىم مػػن مػػؤامرة رج
 ؽبم الرجعٌيوف، كلوال موقف اغبزب ألابدىم الرجعٌيوف الظالمٌيوف.

 .ىػذه الواقعػةكربدثت عػن يف مقدمة كتايب عن الردة ذلك ككتب الرجل ما حدث ككتبت 
أعػػد لنيػػل  كؼبػػا زبرجػػت كحصػػلت علػػى الػػدكتوراه كعايشػػت اإلمػػاـ الػػرازم ؼبػػدة أربػػع سػػنوات كأن

جػرن ذلػك إىل قػراءة تػراجم لسػبعمائة  األصػويٌل "انيصػوؿ..." كتابػو يف ربقيػق درجة "الدكتوراة"
فتح يل نوافذ على قد ب كىذا اكتؼبسلمُت الذين ذكرت أظباؤىم يف الأك شبامبائة عامل من علماء ا

كاؼبقارنػة  ةنزعة النقد كاؼبعياريَّػ"تكرس عندم تبدأت ك  ؼبعرفة مواقف ىؤالء العلماء. قراءات أخرل
 إىل غَت ذلك. "مات كالنتائجمات كالربط بُت اؼبقدٌ نظر يف اؼبآؿ كاؼبقدٌ كاؼبوازنة كال
حينما ذىبت كجدتٍت كلذلك  .عت من ىذه اآلفاؽكسَّ قد الدراسة يف مرحلة الدكتوراه كما أٌف 

فلم  ىذه اغباسة غائبة عٌٍت  مل تكن و"ألصولك  للفقو اغبنبليٌ "نت أستاذان للعمل يف السعودية كعيٌ 
أقدمو ؽبم من رعاية كعناية كحرص شديد ؼبا  وبتملوف نقدم تها ككاف طاليبارسفبعن  أزبل

ككثَتان ما كنت  ان يف ابدئ األمر كمل أكن كما يريد اؼبشاي ,, فلم أكن ملتحيعلى إفادهتم
ككثَتان ما كنت أنقش كأجادؿ إىل على ما كاف يعد دبثابة اؼبسٌلمات الفقهيَّة كاألصوليَّة. أعًتض 

صح  إفٍ  ة سنوات يف تلك اؼبؤسسة كىي مؤسسة قائمة على اإلرث السلفيٌ أف قضيت عشر 
د كثَتنا من األفكار يعد بعضها يف اؼبسٌلمات. كأقـو بواجب كمل يبنعٍت التعبَت كمع ذلك كنت أنق
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أف أمارس النقد  ة""جامعة اإلما  دمحم ب  سعود اإلسالمي  يف أستاذ للفقو كأصولو" ذلك "كأن 
     ., كأظٌنٍت قد أثَّرت يف بعض طاليببكل أنواعوـو الشرعيَّة اؼبعريٌف للعل

ؾبموعة كبَتة من  كانت تضمالسعودية يف تلك اؼبرحلة   فٌ أل ؛ارات أخرلككنت أتعرض لتيَّ 
دة يف جامعاهتػػا كيف كػػانوا يشػػغلوف مناصػػب متعػػدٌ   كاإلسػػالميٌ  العػػامل العػػريبٌ  مػػن كػػل أكبػػاءاؼبثقفػػُت 

سػػػات األخػػػرل, ككانػػػت تػػػتم لقػػػاءات كاحتكاكػػػات يف الػػػوزارات كيف اؼبؤسَّ ة ك سػػػاهتا التعليميَّػػػمؤسَّ 
البيوت كاؼبنازؿ كبدعوات خاصة ابإلضػافة الٌلقاءات يف ة ـبتلفة كلو على مستول كحوارات فكريٌ 

األخرل الػيت تقػيم مػؤسبرات كغَتىػا. ككػاف وبضػر فيهػا  الثقافيَّة إىل ما كاف يوجد من بعض األقنية
 .     " كبعض اعبامعاتة للشباب اإلسالميٌ الندكة العاؼبيَّ "مثل اىات متنوعو االذبعلماء 

مػػات الػػيت كانػػت تقيمهػػا اعبامعػػات كيف تلػػك اؼبرحلػػة أشػػرفت علػػى عػػدد كبػػَت كىنػػاؾ اؼبخيَّ 
مػػن رسػػائل الػػدكتوراه كرسػػائل اؼباجسػػتَت كاحتككػػت دبسػػتوايت ـبتلفػػة مػػن أبنػػاء اؼبملكػػة كأصػػبح 

ة كتدريسػػي ة كدراسػػايت الفقهيَّػػإشػػرايف علػػى الرسػػائل العلميَّػػعنػػدم مػػن خػػالؿ تعليمػػي لألصػػوؿ ك 
يف تلػك  كأذكر أنَّػٍت .ق لكثَت من القضاايالنقد اؼبتعمٌ ك  حصيلة سبكٌنٍت من بعض اؼبراجعاتللفقو 

مػػُت ككنػػت أدرسػػها ػبلػػيط مػػن اؼبتعلٌ  "اؼبوافقػػات" لتمػػاـ الشػػاطبٌ  اؼبرحلػػة عملػػت علػػى اختصػػار
نػػا  ألنَّ يف الدراسػػات الشػػرعيَّة, اؼبقاصػػد  وف يف ؿباكلػػة إلدخػػاؿ بعػػدهندسػػأطبػػاء كم مػػنهمفػػُت كاؼبثقَّ 
الفكػػػرٌم كتعػػػديل مسػػػار طلبػػػة  ة اإلصػػػالحيف عمليٌػػػ بعػػػد أساسػػػيٌ  البعػػػد اؼبقاصػػػدمٌ  ا نػػػرل أفَّ كنَّػػػ

 العلـو الشرعيَّة كربط العلـو ذاهتا ابؼبقاصد.
ت, كال ربتػػاج إىل أٌم ذلػػك  ألٌف األصػػولٌيُت كػػانوا يعتػػّبكف ىػػذه العلػػـو قػػد نضػػجت كاسػػتو 

نوع من أنواع اؼبراجعات كحينمػا كنػت أدرس لطػاليب يشػعر الطػالب ابلفػارؽ الكبػَت بػُت طػريقيت 
يف التػػػدريس كطريقػػػة غػػػَتم مػػػن اؼبدرسػػػُت، كأيلفػػػوف تلػػػك الطريقػػػة كوببوهنػػػا ككثػػػَت مػػػنهم يتبنَّاىػػػا, 

دراسػػات العليػػا اعبػػادين  كأصػػبحت تتكػػوف لػػديهم قابليَّػػة للنقػػاش, كلػػذلك فػػإٌف كثػػَتان مػػن طلبػػة ال
كانوا وببوف أف يشتغلوا معي كربت إشرايف قبل ربديد اإلشراؼ بعدد ؿبٌدد, ككانوا يصػركف علػى 
أف أيتػػوا إيٌل كيناقشػػوا معػػي بعػػض قضػػاايىم, بقطػػع النظػػر عٌمػػا إذا كنػػت مشػػرفنا علػػيهم، أك أهٌنػػم 

 يعملوف إبشراؼ سوام.
 ادلعهد العادلّي للفكر اإلسالمّي:
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 فَّ " يف حيػايت الفكريَّػة حيػث إةنقلة نوعيَّ أعٌده "شاركت يف أكؿ مؤسبر  ـ(ُٕٕٗعكيف عاـ 
كضػػم حػػوايل  "للفكػػر اإلسػػالميٌ  اؼبعهػػد العػػاؼبيٌ "ىػػذا اؼبػػؤسبر ىػػو الػػذم مت فيػػو ازبػػاذ قػػرار أتسػػيس 

عمػع حفػػا األلقػػاب( يوسػػف القرضػػاكم العػػامل أذكػػر مػػنهم أكبػاء مػػن ـبتلػػف كعاؼبػػان  ان مفكػر  (َّع
يف منطقػة لوجػانو بػُت كغػَتىم. كعقػد اؼبػؤسبر و السعود كإظباعيل الفػاركقي كدمحم اؼببػارؾ ؿبمود أبك 

مػػراد خػػرـٌ جػػاه اغبلػػيم أبػػو شػػقو كصبػػاؿ عطيػػة ك  عبػػد -أيضػػان -فبػػن شػػارؾ فيػػو إيطاليػػا كسويسػػرا, ك 
كؾبموعػػػة اؼبعهػػػد اغباليَّػػػة كآخػػػركف يف مقػػػٌدمتهم العػػػامل اؼبغػػػريٌب  خورشػػػيد أضبػػػد كرشػػػيد بػػػن عيسػػػىك 

 هَت اؼبهدم بن عٌبود.الش
مػا حػوؿ أسػباب أتخػر أمتنػا كاف مدار البحػث اللقاء الذم أستغرؽ حوايل أسبوع  يف ىذا 
ػة اغبقيقيَّػىي أزمة األمَّػ أكلئػك العلمػاء يف ىػذه ! كأخػذ اغبػوار كقتػان كبػَتان مػع كتعػاج لُّ ة! ككيػف ربي

 سػػئلة ال عهػػد للمتخٌصصػػُتتعرَّضػػت جملموعػػة كبػػَتة مػػن األتلػػك الفػػًتة اؼبوضػػوعات اػبطػػَتة. كيف 
مل تعػػد   -كحػػدىا–ة ة النقديَّػػاغباسَّػػهبػػا أقنعتػػٍت  ٌف  مثلػػي يف أصػػوؿ الفقػػوك ة يف الدراسػػات النقليَّػػ

, أك األزمات معاعبات األزمةمناىج كمالمح ىذه األزمة ك  "ةأزمة األمَّ كافية, فالبحث يدكر يف "
طبع عدة مرات ككػاف  "يف اإلسالـ داالجتهاد كالتقليعن "بحث ذلك اللقاء بككنت سانبت يف 

ة عمليَّػػػ  أفَّ ات الػػػيت صػػػدرت بعػػػد ذلػػػك, كحاكلػػػت أف أبػػػٌُت لػػػو شػػػيء مػػػن األثػػػر يف بعػػػض األدبيَّػػػ
كاعتػػّبت  ".ة ابلفقيػػوة خاصَّػػة فقهيَّػػقضػػيَّ  ؾبػػردة كليسػػت ة لألمَّػػة كنفسػػيَّ حالػػة فكريَّػػ"االجتهػػاد ىػػي 

أراد اإلسػػالـ أف  "ة أك مبػػدأ االجتهػػادأك نظريَّػػفكػػرة االجتهػػاد " ة أفَّ مػػن اؼبشػػكالت األساسػػيَّ  أفَّ 
كأخضػػعوه جملػػاؿ , , كلكػػن الفقهػػاء صػػادركا ذلػػك-كٌلهػػا– ة لألمػػةة كعقليَّػػحالػػة نفسػػيَّ  اهبعػػل منهػػ

ة حػوؿ ىذا اللقاء كما دار فيو من نقاش خاصٌ  الفقو كحده كحصركه فيو. كىنا استطيع القوؿ:إفٌ 
الذم تقدمت بو عن االجتهاد كالتقليد من نقاش حوؿ  كما أحيط بو البحث  "ةاؼبنهج كاؼبنهجيَّ "

حالػػة مػػن جديػػد قبعػػل منػػو  ق إىل أفٍ الضػػيٌ  األصػػويلٌ  ج االجتهػػاد مػػن اؼبفهػػـو الفقهػػيٌ ا خػػر إ يَّػػةكيف
نػدمج بينػو كبػُت اإلبػداع حبيػث يصػبح ىنػاؾ لػدل األمػة كعػي  ة, كأفٍ ة لألمَّػة كنفسػيَّ ة كعقليَّػفكريَّ 

 !!يف معاعبة أزماهتا كالفكرمٌ  العقليٌ سبارس دكرىا  أفٍ  هبعلها قادرة
مٌي" ككٌنا نلتقي يف الرايض لقاءات  للفكر اإلسال اؼبعهد العاؼبيٌ "ت فكرة أتسيس كلدكىنا 

الّبزقبػي مقيمػُت كصبػاؿ  توتػوقبي كأضبد الطالب كىشاـ عبد اغبميد أبو سليماف كثَتة حيث كٌنا
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يف بػػػػداايت  -آنػػػػذاؾ–, كػػػػاف ك الفػػػػًتةفيهػػػػا ككػػػػاف أنػػػػور إبػػػػراىيم يكثػػػػر مػػػػن زايرة الػػػػرايض يف تلػػػػ
مث يف بػػالده شػػباب الوزارة لػػ صػػار أكؿ مػػرة ككػػيالن اغبػػاكم يف مػػاليزاي "إمنػػو" ف االنضػػماـ إىل اغبػػزب

بػة جػدان بػو, مث بعػد ا علػى صػلة طيٌ , ككنٌػكتربية كماليَّة كنئبان لرئيس الوزراء كزير شباب ككزير زراعة
، ككانت قيادة ارباد الطلبة يف أمريكا قػد اؼبعهد تأسيسب القرار بعد ازباذا أربع سنوات أمضينأف 

 تقػـو ؾبموعتنػا يف الػرايض بػذلك.تقػرر أف  أخذت على عاتقها مهمة أتسيس اؼبعهد فلػم تفعػل،
الػػيت األكىل إىل أمريكػػا ؼبقابلػػة اجملموعػػة  ليػػذىباغبميػػد مػػن بػػُت اجملموعػػة  كأنتػػدب الػػدكتور عبػػد

 . تفعلتقيم اؼبعهد كمل  تعهدت أفٍ 
. كمل هبػد عنػػدىم مػا يبعػث علػى األمػػل حينمػا تكلػم معهػم كجػد أهنػػم مل ينجػزكا ىػذا األمػرك 

الفػاركقي  يسػافر إىل علػى أفٍ معػو  نػاكاتفقمن ىناؾ, كأكضػح مػا ؼبسػو. اتصل بنا يف إقبازه منهم ف
تسػػػجيل يف فيالدلفيػػػا. فالفػػػاركقي كػػػاف كثيػػػق الصػػػلة بنػػػا صبيعػػػان, بػػػل كاحػػػدان منػػػا فػػػاتفق معػػػو علػػػى 

كازبػػذ غرفػػة مػػن ففعػػل يرضبػػو هللا، يف بنسػػلفانيا  "للفكػػر اإلسػػالميٌ  اؼبعهػػد العػػاؼبيٌ "سػػة ابسػػم ؤسٌ اؼب
ة إدارة ىػذا تسػاعده يف عمليٌػ سػيدةككانت ىنػاؾ  زكجتوىو ك يعمل فيو غرؼ بيتو مكتبان للمعهد 

بعػػد أف عقػػدن اؼبػػؤسبر الػػدكيل األكؿ  ـ(ُّٖٗععػػاـ  ةكيف بدايػػلنصػػف الوقػػت. اؼبكتػػب البسػػيط 
تقرر أٍف يتفػرغ   ذلك, كعندما مت ريف ابكستاف مث بدأن التحضَت للمؤسبر الدكيل الثان يف كواالؼببو 

أمريكػػػا للقيػػاـ ابلبحػػػوث كالدراسػػػات كالتعػػاكف مػػػع الشػػػهيد  يفاغبميػػػد كطػػػو جػػابر  مػػػن عبػػد كػػل
سوف, كيكونوا معان يف موقع العمل إظباعيل الفاركقي  كػل مػن  ككاف قػد سػبقنافيها ليتكامل اؼبؤسًٌ

العمػل بدايػة سػليمة بػدأ كاألمور التمهيديٌة كلها لكػي ي ىشاـ لتهيئة اؼبكاف كاؼبكاتبد.صباؿ ك د.
كقػػد   أف نسػػتقر كبػػن كاؼبعهػػد ىنػػاؾر كتقػػرٌ  .ر إعػػادة تسػػجيل اؼبعهػػد يف كاليػػة فرجينيػػاكتقػػرٌ  قويَّػػة.

ل علػػى ـ( أهنػػى الػػدكتور عبػػد اغبميػػد عالقاتػػو مامعػػة الػػرايض, كحصػػُْٖٗكػاف. ففػػي صػػيف ع
التقاعد اؼببكر. كاستقلت من جامعة اإلماـ لرفض مديرىا آنذاؾ د. الًتكي تفريغي على حساب 
اعبامعػػػة للعمػػػل يف اؼبعهػػػد رغػػػم موافقػػػة كزيػػػر التعلػػػيم العػػػايل كتوصػػػية األمػػػَت أضبػػػد بػػػن عبػػػد العزيػػػز 

يف شػػقة لقضػػاء ثالثػػة أايـ يف فرجينيػػا كػػل أسػػبوع أيتيػػاف ككػػاف الػػدكتور إظباعيػػل كزكجتػػو بػػذلك. 
إىل فرجينيػػػا حيػػػث اسػػػتأجرت ؽبمػػػا كقضػػػاء بقيػػػة الوقػػػت يف فيالدلفيػػػا انتظػػػاران لالنتقػػػاؿ الكامػػػل 
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يف حػػػُت اسػػػتقربنا اؼبقػػػاـ يف فرجينيػػػا شػػػغل د. عبػػػد اغبميػػػد مسػػػئولٌية مػػػدير اؼبعهػػػد ككػػػاف , اؼبعهػػػد
 مديران للبحوث كالدراسات فيو.ك  الفاركقٌي رئيسان فتقٌرر أٍف أكوف نئب الرئيس

ة ىػػػذا يف البحػػػوث كالدراسػػػات فػػػتح أمػػػامي نوافػػػذ عديػػػدة علػػػى العلػػػـو االجتماعيَّػػػ عملػػػي
ة إذا أنبلنػػا و ال يبكػػن أف نثػػرل دراسػػات منهجيَّػػألنٌػػ ؛ة كغَتىػػاة كالفلسػػفيٌ ة بػػل كالطبيعيٌػػكاإلنسػػانيٌ 

, كؼبػػػا استشػػػهد الفػػػاركقيٌ  ػػػ ختػػػارنا ىػػػذه العلػػػـو لمعهػػػد, ككجػػػدت ا لإخػػػوان يف ألف أكػػػوف رئيسن
متجػػوالن يف أكبػاء العػػامل، حبثنػػا عػن اؼبفكػػرين األكفػػاء، كاألسػػاتذة  سػػنوايِّ  ر شبانيػػة شػهورنفسػي أسػػاف

يف الوالايت اؼبتحػدة, ككجػدت نفسػي مػرة فقط كأقيم أربعة شهور القادرين على مشاركتنا نبومنا 
... اخل. كيف  كأجنبيَّة عديدة ةكبلداف عربيَّ كالياابف يف ابكستاف كاندكنيسيا كماليزاي  اثنيةيف اؽبند ك 

إىل أف ذلػػػك أدل قػػػد دنىا, ك يف القضػػػااي الػػػيت حػػػدَّ  ين كأسػػػاتذةكػػػل ىػػػذه الػػػبالد أحػػػاكر مفكػػػر 
تلػػػػػك  كبػػػػػدأت إسػػػػػالمٌي نرضػػػػػاه" ة كالبحػػػػػث عػػػػػن مػػػػػنهجاؼبػػػػػنهج كاؼبنهجيَّػػػػػ"فكػػػػػرة  ل لػػػػػدمٌ تتأصَّػػػػػ

 كبعػػد ذلػػك النشػػاط .ات الػػيت ألػػف الفقيػػو أف ينجػػذب إليهػػاعػػن اعبزئيَّػػبعيػػدان شػػدن ت التحػػٌدايت
النخبة يف البلد الػذم  ابستمرار من بُتكنت أحرص على أف يكونوا   للمعهدمستشارين كسب ك 

 كانت, أك سبثيالن. لقد تبلورت لدٌم أفكار كثَتة, كربولت إىل مشاريع فيو مكتبان للمعهد نؤٌسس
, علػػػػى أعلػػػػى مسػػػػتول ة اإلصػػػػالحككيفيَّػػػػ ،ذبػػػرم حػػػػوارات يف قضػػػػااي األمػػػػة كنبومهػػػػا كمشػػػكالهتا

توحيػػػد التعلػػػيم كإلغػػػاء ينػػػاقش حيػػػث الػػػيت تطػػػرح, قضػػػية التعلػػػيم ىػػػي مػػػن أىػػػم القضػػػااي ككانػػػت 
كوبػث عليهػا  ,ىػاكاعتبار صبيع العلـو شرعية ماداـ الشػرع يقرُّ  كاؼبدنٌ  الفواصل ما بُت االجتماعيٌ 

علػم لاإلحياء ابيف  -رضبة هللا عليو- الغزايلٌ  إلماـف يف العلـو النافعة أك ما صنفو اكمادامت تصنٌ 
 اخل. سواء أكانت اجتماعيَّة أـ إنسانيَّة أـ طبيعيَّة، فضالن عن النقليَّة  انيمود

يف  ور األسػػاسانيػػىػػي كتكػػوف  "اؼبػػنهج" بحػػث عػػنىػػذا كلػػو أدل إىل أف تسػػيطر فكػػرة ال
الػػػيت اعتّبهتػػػا اػبطػػػوات اؼبعركفػػػة كسبػػػت بلػػػورة ىػػػذه الفكػػػرة ابػبطػػػوات السػػػتة  أفكػػػارم كمشػػػاريعي

كالعقػػػل اؼبسػػػلم  لتصػػػحيح مسػػػار العقػػػل اإلنسػػػانٌ ك  ,ة لبنػػػاء اؼبػػػنهج اؼبطلػػػوبلضػػػركريَّ ة كااألساسػػػيَّ 
ان مبوذجػان معرفيٌػ ؤسػسان كننبػٍت منهجػان قرآنيٌػل قػادن إىل أف نعمػلو كقدراتو كىو الذم أتلُّقكاستئنافو 

 اث اإلنسػػانٌ كالػػًت  رة, كمػػع الػػًتاث اإلسػػالميٌ ة اؼبطٌهػػة النبويَّػػكمػػع السػػنَّ  ,للتعامػػل مػػع القػػرآف الكػػرمي
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كال يبكػػن ذبػػاكز اؼبػػنهج إذا البنػػاء اؼبعػػريٌف كلٌػػو حجػػر الزاكيػػة يف ذلػػك  :ذفبصػػفة عامػػة, فػػاؼبنهج إ
 ة.ة كرؤيتنا الكليَّ فكرن يف بناء مباذجنا اؼبعرفيَّ 

 ادلنهج وادلنهجي ة:
الكػػرمي د منػػاىج كطرائػػق التعامػػل مػػع القػػرآف كبػدٌ  كبػػاكؿ أفٍ منػذ بدايػػة اؼبسػػَتة يف اؼبعهػػد كنَّػػا 

كبعػػد ىػذه اؼبرحلػػة كخالؽبػػا كانػػت ىنػػاؾ  .اآلخػػر كاإلنسػػانٌ  ة كالػػًتاث اإلسػالميٌ ة النبويَّػػكمػع السػػنَّ 
مثػػل مشػػركع مفػػاتيح  طرحناىػػا كعملنػػا هبػػا كأشػػركنا جحافػػل مػػن اؼبتخٌصصػػُت فيهػػامشػػاريع كثػػَتة 

كتػػػب تكثيػػػف  ك اجمليػػػد يف القػػػرآف ة كتكشػػػكمشػػػركع مفػػػاتيح العلػػػـو الشػػػرعيَّ  ,ةالعلػػػـو االجتماعيَّػػػ
. ابعبزء عن الكل ال تعدك أف تكوف انشغاالن  -هاكلٌ -ىذه اؼبشاريع  أفٌ أدركنا السنة, كبعد ذلك 
فهو التحدم األساسػي كىػو العقبػة الػيت  " ابلقرآفاؼبنهج"أف ينصرؼ إىل بناء كأٌف اىتمامنا البد 
، كلػن ـيف كل ما مػر أك تقػدٌ شيئان عٌنا ٍت . كإف مل قبتزىا فإفَّ ىذه التفاصيل ال تعهبب أف قبتازىا
 .تتحقق أىدافنا.

تتبلػػور يف أشػػكاؿ مكبوتػػة  اؼبعػػريٌف القػػرآٌن السػػليم" الفكػػر اؼبنهجػػيٌ "كمػػن ىنػػا بػػدأت بػػذكر 
كتشػرفت ابقًتاهنػا التحقت بنػا قد  -يرضبها هللا-مٌت أبو الفضل أـ الفضل حيث كانت الدكتورة 

الغػزايٌل كالشػي  القرضػاكم كأبنػاء كزمػالء أذكيػػاء يب كمػا كسػبنا علمػاء كبػارنا مثػل شػي  اعبيػػل دمحم 
صبعػة  نصر عارؼ, كالػدكتور سػيف عبػد الفتػاح, كالػدكتور علػي الدكتورمثل د. ندية مصطفى ك 

أضبػد الػدكتور طػارؽ البشػرم, ك اؼبستشػار دمحم سليم العوا, ك الدكتور صباؿ الدين عطية, ك الدكتور ك 
أيضػػان كالػػدكتور دمحم عمػػارة  -رضبػػو هللا-عثمػػاف قبػػايت الػػدكتور عػػامل الػػنفس اؼبشػػهور ك دمحم اؼبهػػدم 

, ككػػػل ىػػػؤالء اتصػػلت حبالنػػػا هبػػػم كالشػػػي  كعػػددنا كبػػػَتنا مػػػن العلمػػاء البػػػاحثُت مػػػن مصػػػر كحػػدىا
كنػػػت أكؿ مػػػن فاربػػػو بضػػػركرة العػػػودة إىل مصػػػر حػػػُت كػػػاف يف اعبزائػػػر   .-رضبػػػة هللا عليػػػو-الغػػػزايل 

كمػا   -معػان -عملنػا علػى تسػويتها  اؼباديٌػة العقبػات بعػض بػرزتكحينمػا  أقنعتو أٌف مصر أكىل بو.ك 
أسػتاذ جيػل علمػاء السياسػة العػرب بػال  -رضبػة هللا عليػو-جرل االتفاؽ مع الػدكتور حامػد ربيػع 

فكػػاف األجػػل إليػػو  حينمػػا عػػاد مػػن العػػراؽ إىل مصػػر مػػن أجػػل أف نبػػدأ مشػػركع تعػػاكف معػػومنػػازع 
و  حبثنػػا يف حينهػػا عػػن الػػدكتور صبػػاؿ ضبػػداف كلكنٌػػك  -يرضبػػو هللا-دمحم بػػدر الػػدكتور كأيضػػان  أسػػبق.
 .م صبيعنارضبة هللا عليه-قد قضى كببو كاف 
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األمػػػة, كمػػػنهم الػػػدكتور عبػػػد  كخالصػػػة مفكػػػرم مػػػن الػػػذين يعتػػػّبكف زبػػػدةكىنػػػاؾ آخػػػركف 
 كآخػػركف كضبلنػػا ؽبػػم نبومنػػا كاسػػتمعنا ؽبمػػومهم كتػػداكلنا يف ىػػذاالوىػػاب اؼبسػػَتم كعػػادؿ حسػػُت 

يف السػػوداف علمػػاء مثػػل دمحم أبػػو القاسػػم كالطيػػب , ككػػاف ىنػػاؾ فكػػر كشػػجونوكذاؾ مػػن شػػئوف ال
كلببػػػة مػػػن األردف حيػػػث كػػػاف ىنػػػاؾ زيػػػن العابػػػدين كإبػػػراىيم أضبػػػد عمػػػر كالتيجػػػان عبػػػد القػػػادر 

كىؤالء كلهػم   .فاللطيف عربيات كآخرك  إسحاؽ الفرحاف كفتحي اؼبلكاكم كؿبمود رشداف كعبد
كمػػػػاليزاي مػػػػن اؽبنػػػػد كابكسػػػػتاف أمثػػػػاؽبم ابإلضػػػػافة إىل علمػػػػاء  كػػػػاف بيننػػػػا كبيػػػػنهم تعػػػػاكف مشػػػػًتؾ

بيننػػا كبنيػػت اصػػر الػػيت جػػرل االتصػػاؿ هبػػا آنػػذاؾ. ككنػػا نقػػدر العنكبػػنجالديش كإندكنيسػػيا كتركيػػا 
ـبتلػػف أكبػػاء  يفؼ( مػػن األسػػاتذة ثالثػػة آالع َََّدبػػا ال يقػػل عػػن اغبميمػػة العالقػػات  كبيػػنهم

ىػػو  صػػات ككػػاف نبنػػا األساسػػيٌ , كيف ـبتلػػف التخصٌ ت ـبتلفػػةكغػػَته يف مسػػتواي العػػامل اإلسػػالميٌ 
 تتجػو, مث بػدأت اغبػوارات "ةإسػالميَّ قرآنيٌػة ة منهجيَّ ػ"بػ -صبيعػان -من ىػؤالء ة ككيف لبرج اؼبنهجيَّ "

ًا ِ للل ا ل   قػػػاؿ: قػػػد  و مػػػاداـ ربنػػػا أنَّػػػىػػػو: إطػػػار ربديػػػد إىل  لللُ ِىلللَُك َل نا عل ِمُكلللهجَ حل

َاهلُحُ   ِى أف يكوف الكرمي بتمامها بال نزاع فالبد الشرعة موجودة يف القرآف ك ( ْٖعاؼبائدة:  ول
فهػل يؤخػذ "اؼبػنهج" مػن كبػدأ النقػاش يػدكر حػوؿ ىػذا,  .أيضػان بتمامػو اؼبنهاج موجودان يف القػرآف 

خارج القػرآف, مث يؤٌصػل لػو ابلقػرآف! أك هبػب أف يسػتنبط مػن القػرآف ذاتػو كيسػتوعب أحسػن مػا 
تظهػػػر يف ىػػػذا اجملػػػاؿ, فكتػػػب كبػػػدأت بعػػػض الكتػػػاابت اؿ اؼبنػػػاىج! كصػػػلت البشػػػريَّة إليػػػو يف ؾبػػػ

ضبد كاؼبسػَتم كسػيف عبػدالفتاح كتػب رسػالتو للماجسػتَت مث للػدكتوراه حاج ألستاذ أبو القاسم ا
رسػالتيو يف اؼباجسػتَت  كفيها استخدـ بعض اؼبناىج األصولية يف حبثو, مث كتب األخ نصػر عػارؼ

كمػذكرات تعلميٌػة ة للػدكتورة مػٌت أبػو الفضػل "مصػادر التنظػَت", , مث كانت ىناؾ دراسػكالدكتوراه
يف  كأيضػػػػان كانػػػػت ىنػػػػاؾ دراسػػػػات لعمػػػػاد الػػػػدين خليػػػػليف "دراسػػػػة الػػػػنظم السياسػػػػٌية" كغَتىػػػػا، 

ككنت قد اتصلت ماركدم كطلبت منػو أف يكػٌرس مػا بقػي مػن  "تشكيل العقل اؼبسلم" كغَتىم.
ة" لكػػن مشػػاغل الرجػػل مل تػػتح لػػو فرصػػة التفػػرغ ؽبػػذا عمػػره يف تشػػكيل مدرسػػة "للمنهجيَّػػة القرآنيٌػػ

كعمقنا أٍف كبقق ىذا اؽبدؼ.  -بفضل هللا–ابلغ أمره كنوشك  -تبارؾ كتعاىل–اؽبدؼ لكٌن هللا 
ة اؼبنهجيَّػػػ"تبلػػػورت فكػػػرة  إىل أفٍ بػػػُت طػػػالب الدراسػػػات الفقهيَّػػػة كاألصػػػوؿ ة الدراسػػات اؼبقاصػػػديَّ 

. كقػراءة القػرآف الكػرمي "بُت القراءتُت"اعبمع دات مثل د ذلك من ؿبدٌ ة" دبا فيها بعة القرآنيَّ اؼبعرفيَّ 
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خصػػػائق الشػػػريعة يف إطػػػار القػػػرآف الكػػػرمي كحبثػػػان عنهػػػا, كالبحػػػث عػػػن  ةاؼبنهجيٌػػػمػػػن منطلقػػػات 
ىػػػذه كمػػػنهج معرفتهػػػا, كمػػػنهج معرفػػػة الطبيعػػػة يف القػػػرآف الكػػػرمي, فبػػػا أحػػػدث قناعػػػة بػػػُت عناصػػػر 

ة ة اؼبعرفيَّػاؼبنهجيَّػ"كترسخت فكرة البحث عػن نهجيَّة" نقطة البداية,  فَّ حسم قضيَّة "اؼباؼبدرسة 
كالوصػػوؿ فيهػػا إىل كلمػػة  ةلنػػا نعمػػل كقبػػد لبلػػورة ىػػذه اؼبنهجيَّػػماز اآلف حػػىت كتشػػغيلها, ك  "ةالقرآنيَّػػ
, القػػػػػرآف" ةحاكميَّػػػػػ" كيف "اعبمػػػػػع بػػػػػُت القػػػػػراءتُت" كتبػػػػػت أجػػػػػزاء منهػػػػػا يف كأضبػػػػػد هللا أنَّ  سػػػػػواء.

ة كيف بعػػض الدراسػػات أطبػػق ىػػذا يف دراسػػة موضػػوع الػػردَّ  أفٍ الفضػػل مػػٌت كحاكلػػت  أـكحاكلػػت 
بعػض كذلػك يف ؿباكلػة لتطبيػق  "اتاألقليَّػ"فقػو  ", كيفةة النبويَّػالسػنَّ "ىناؾ كتاابت يف األخرل. ك 

 ؿبػاكرربديػد أىم مػا كصػلت إليػو أخػَتان ىػو  عتّب أفٌ كا .ل إليوصًٌ و ة كمعرفة ما تىذه اؼبنهجيَّ ؿباكر 
 : فَّ ", حيث إالتوحيد كالتزكية كالعمراف"ة كقيمو العليا, كىي القرآف األساسيَّ 

 , كالعاصم من أىم االكبرافات النفسيَّة كالعقليَّة.ىو حق هللا على عبادهك  "التوحيد" -
 الت اإلنساف لالستخالؼ.مؤىَّ أىم ىي ك  "التزكية" -

مػػػػػة كعلػػػػػة تسػػػػػخَته , كحكر لػػػػػوىػػػػػو رسػػػػػالة اإلنسػػػػػاف يف الكػػػػػوف اؼبسػػػػػخٌ ك  "العمػػػػػراف" -
 . كاستخالؼ اإلنساف فيو

ة لتجديػػد العلػػػـو ة األساسػػػيَّ ة كتشػػػكل اؼبرجعيَّػػاألساسػػيَّ  قػػػرآففهػػذه األمػػور تشػػػكل ؿبػػاكر ال
 اػبلػل عنػدن أفَّ  فَّ حيػث إ إعادة تفعيلها بشكل قرآنوٌ كبناء اؼبنهجٌية اؼبعرفيَّة القرآنيَّة ك  ,ةاإلسالميَّ 

بٍت على شواىد مػن القػرآف بػدالن مػن أف يسػتنبط فقهنا أصوؿ  الكثَت من فقهنا اؼبوركث بل كمن
الفقػو كأصػولو مػػن شػريعة القػرآف كخصائصػػها يسػػتنبط ينبغػي أٍف أم كػاف  كيبػٍت عليػػو. مػن القػرآف

 .القرآف كتفسَته كأتكيلو للوصوؿ إىل شريعة القرآففهم بطريق 
مل تػ  علػى القػػرآف،  أصػوالن  بػدأن العمػل علػى كشػف الثغػرات اؼبنهجيَّػػة يف تراثنػا فوجػدنمث 

مػػػن  .بنيػػػت علػػػى أدلػػػة ضػػػعيفةكمل تسػػػتنبط منػػػو بػػػل صػػػيغت مث استشػػػهدكا ؽبػػػا ابلقػػػرآف كمػػػا أهٌنػػػا 
كظنيَّػػػة ال ينبغػػػي أف تبػػػٌت عليهػػػا أصػػػوؿ. فوجػػػدن كثػػػَتان مػػػن جوانػػػب تراثنػػػا مل تػػػ  علػػػى  "ةالسػػػنَّ "

د شػػػواىد لتعزيػػػز مػػػا بػػػٍت كال علػػػى صػػػحيح السػػػنَّة بػػػل ازبػػػذت مػػػن الكتػػػاب كالسػػػنَّة ؾبػػػرٌ  ,القػػػرآف
كلػذلك البػد مػن  خارجهما. كال ينبغي للمسلم أف يتخذ القرآف ؾبرد شواىد للتعزيز أك التأصيل.

األصػػػػػوؿ كالفقػػػػػػو كاألفكػػػػػار كالعقائػػػػػػد "بنػػػػػػاء عػػػػػادة كذلػػػػػػك إبعػػػػػادة النظػػػػػر يف ىػػػػػػذه اؼبنطلقػػػػػات إ
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 كمنشػل لكػرمي كاشػفالقرآف ا كذلك ألفَّ كاؼبقطوع بصحتو من السنَّة؛ , " على القرآفكالتصورات
الثابتػػة الصػػحيحة يسػػتحيل أٍف تصػػادـ القػػرآف ابعتبارىػػا مصػػدرنا مػػؤكالن كمفٌعػػالن يف ة ة النبويَّػػكالسػػنَّ 

 "اؼبػنهج القػرآنٌ "بشكل يسمح إببراز كبلػورة كبناء علومنا الشرعيَّة ترتيب الواقع، كأف نعيد عمليَّة 
أف هنػدـ كػل اؼبنػاىج القائمػة  ال يعػٍت "قػرآنٌ اؼبػنهج ال"كمػن البػاحثُت. كجعلو قابالن ألف يسػتعمل 

ة تصػػػديق تػػػو يسػػػتطيع أف يقػػػـو بعمليَّػػػالقػػػرآف دبنهجيَّ  بػػػديالن عنهػػػا, كلكػػػن يعػػػٌت ذلػػػك أفَّ  وجػػػدنل
قػػاـ ابلتصػػديق علػػى تػػراث النبيػػُت مػػن قبػػل  قػػدالقػػرآف  عػػٍت أفَّ كىيمنػػة, كمػػاذا نعػػٍت ابلتصػػديق! ن

 .صػػادقان كمػػا نػػزؿ جػػو  انتاػبػػالق، كأعػػاد إلصػػدؽ احالػػة إىل  عػػادهكأ ,أزاؿ عنػػو حالػػة التحريػػففػػ
صػػار كلػػذلك  علػػى مػػا يعػػرض عليػػو, كوبػػاكم إليػػو.يهػػيمن يصػػٌدؽ ك يسػػتطيع أف كعلػػى ذلػػك فهػػو 
ِْ قػاؿ تبػارؾ كتعػايل: فجزءان منػو  الًتاث الصادؽ را ِِ  املِّجِ  ٌِ ْان ُقل اما (, ُعص:  ص ول

مث بعػػػػد ذلػػػػك  ,عليهػػػػا يهػػػػيمنيشػػػػمل رسػػػػاالت األنبيػػػػاء الػػػػذين سػػػػبقوا ك يتضػػػػح أٌف القػػػػرآف كىنػػػػا 
القػػػرآف يسػػػتطيع االسػػػتيعاب  فَّ إحيػػػث مػػػا مل يسػػػتجب ؼبنهجػػػو, كذبػػػاكز اسػػػتوعب تػػػراث النبيٌػػػُت 

 و اسػػتبعد البعػػد الغيػػبٌ كذلػػك ألنَّػػ ,دةيعػػان مػػن أزمػػات متعػػدًٌ  اؼبعاصػػر ؼبػػنهج العلمػػيٌ اك  .كالتجػػاكز
م يف الكػوف ىػو عبػارة عػن جػدؿ كػل مػا هبػر   و أعتّب أفَّ ألنٌ  كىو ركن ال بد من مالحظتو. كأيضان 

كػػاف البعػػد الغائػػب الػػذم البػػد مػػن بعػػد الغيػػب   كلػػذلك فػػإفٌ  -كحػػدنبا-بػػُت اإلنسػػاف كالطبيعػػة 
 . ، كبناء اؼبنهج اؼبستوعب عبدؿ الغيب كاإلنساف كالكوفبو التذكَت

من االستالب الػذم  "العلميٌ  اؼبنهج التجريبٌ "كىذا البعد الغائب حينما يكتشف كنسًتد 
كسػػػوؼ إىل أصػػػلو  -يف رؤيتنػػػا-رد األمػػػر ذلػػػك يػػ فٌ كنعيػػػد االعتبػػػار للبعػػد الغائػػػب فػػػإلػػػو, حػػدث 

اؼبقاصػػػد العليػػػا  "التوحيػػػد كالتزكيػػػػة كالعمػػػراف"فيكػػػوف  يػػػؤدم ذلػػػك إىل تكامػػػل اعبدليَّػػػة كالتفاعػػػل.
 .كاإلنسػػاف لػػو التزكيػػة كالعمػػراف ىػػو حػػق الكػػوف -كلٌػػو-يبثٌػػل الغيػػبى التوحيػػد ف للقػػرآف كاإلنسػػاف،

أف ث يف ىػذا الوجػود البػػد فعػل وبػد فبالتػايل أمُّ ىػو اؼبنضػبط كػوف اعبػدؿ بػُت ىػؤالء الثالثػػة, في
العالقة بُت الغيب بكل ما يندرج ربتػو. كاإلنسػاف كفعلػو كبكػل مػا يبثٌلػو. كالعػامل تالحا فيو ىذه 

القرآنيَّػة  اؼبسٌخر: الكوف بكل تفاصيلو. كعنػد تقيػيم الفعػل اإلنسػاٌن ال بػد مػن النظػر يف اؼبقاصػد
 .العليا اغباكمة "التوحيد كالتزكية كالعمراف" لتقييمو دبقتضاىا
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يف الفقػػو, أك إعػػادة إنتػػاج  ات التجديػػد اعبزئػػيٌ لسػػنا حباجػػة إىل عمليَّػػأدركنػػا كػػل ىػػذا فكإذا 
ة أك كبو ذلك. كإمبا كبتاج أف نعيػد األمػر إىل نصػابو فتكػوف القػيم العليػا ىػي معاصر الفقو بلغات 

يمن, كىػػي الػػيت نعػػرض عليهػػا عليػػو كهتػػصػػادؽ فت كىػػي الػػيت نعػػرض عليهػػا تراثنػػا الفقهػػيٌ  ,اغباكمػػة
كبذلك نكػوف , "ةابلعلـو الشرعيٌ "الذم ظبى  الًتاث النقليٌ أنواع كسائر  كاألصويلٌ  تراثنا الكالميٌ 

ة كيف تفعيلػػػو يف عمليَّػػػ "اؼبػػػنهج القػػػرآنٌ "إبػػػراز الطريػػػق إىل بلغنػػػا ؾبموعػػػة معػػػامل مهمػػػة جػػػدان يف  قػػػد
اآلخػػر ككػػػل مػػا أنػػتج, كإعػػادة صػػياغة ذلػػك كلػػػو  "كالػػًتاث اإلنسػػانٌ  مراجعػػة الػػًتاث اإلسػػالميٌ "

إىل ة اليت كثَتان ما تعمد الفتاكل اعبزئيَّ ىذا االستغراؽ اؼبعيب يف بدالن من من جديد؛ كالبناء عليو 
 فارؽ.ات القياس مع الق من ابب إىل آخر, كأحيانن تقـو بعمليَّ التلفيق حبيث تلفٌ 

ػػ , أمػػا األخػػذ هبػػذه "التقليػػد"س غبالػػة كمكػػرًٌ  "االجتهػػاد كاإلبػػداع"ة ل لطاقػػككػػل ذلػػك معطًٌ
. اإلبػػداع االجتهػػاد كؼبزاكلػػة تػػو ؼبمارسػػةقػػو كقدرتػػو كقابليَّ القػيم العليػػا فسػػوؼ يعيػػد للعقػػل اؼبسػػلم أتلُّ 

 القػػرآٌن" ىػػو اؼبػػنهج"ة كبػػَتة كىػػي كيػػف نبلػػور ىػػذا ليكػػوف نا أمػػاـ مسػػئوليَّ كىػػذه اػبطػػوات تضػػع
كيكمػػل ىػػذا اؼبػػنهج  سبػػرَّغ فيهػػا، حالػػة االسػػتالب الػػيتمػػن  "التجػػريبٌ  اؼبػػنهج العلمػػيٌ "الػػذم ىبػػرج 

 كذباكز ما يستحق التجاكز.  ،ابلتصديق عليو كاؽبيمنة كاالستيعاب كالًتقية كالبناء عليو
كإبػداعان كإعػادة  كابلتايل يصبح ما نفعلو ليس ؾبرد دراسات نقليَّة أك اجتماعيَّة بل اجتهادان 
ة قيمػػة يتجػػاكز أيَّػػ تشػػكيل للعقػػل اإلنسػػاٌن كفػػق القػػيم العليػػا الػػيت ال يسػػتطيع اجملتهػػد أك اؼببػػدع أفٍ 

منهػػا. كابلتػػايل فهػػو حباجػػة إىل التأسػػيس علػػى الدراسػػات االجتماعيَّػػة مػػع الدراسػػات النقليَّػػة ألٌف  
علػػم الػػنفس مثػػل " كاؼبعػػارؼ اؼبتنوعػػةكػػالن منهػػا ال يتحقػػق إال دبعرفػػة كاملػػة دبجموعػػة مػػن العلػػـو 

, ككػػػػل ىػػػػذه ؽبػػػػا "كالفقػػػػو كاألصػػػػوؿإضػػػػافة إىل علػػػػـو القػػػػرآف كالسػػػػٌنة كعلػػػػم االجتمػػػػاع كالسياسػػػػة 
ة نػاء حضػارة مرتبطػيعػٌت ب قبػده "العمػراف" تستحضػر قيمػةة التزكيػة, كحينمػا عالقات كثيقة بعمليَّ 

العمػػراف كعلػػـو االجتمػػاع  كالشػػرائع بعلػػـو "معرفػػة  فالبػػد أف نكػػوف علػػى ،عنهػػا ال تنفصػػمابلقػػيم 
 ةة كالسياسػػػيَّ ة كاألسػػػرة كاجملتمػػػع كابلعالقػػػات االجتماعيَّػػػكالقػػػوانُت كنظػػػم اغبيػػػاة كالػػػنفس اإلنسػػػانيَّ 

تلك اجملاالت يف سائر  "االجتهاد كالتجريد", كىنا قبد أنفسنا حباجة إىل فبارسة عملية كالدكليَّة"
ػػا حيػث إفواصػل بينهػػبشػعر دكف أف ن إدراكنػػا , إىل حػد يقػػرب مػن التػػداخل كاالنػدماجمتصػلة ا هنَّ

ات الػػػيت غبقػػػت ابنيػػػاكالت السػػػابقة الػػػيت سػػػبقت كالػػػيت أسػػػل فهمهػػػا السػػػلبيٌ  ؽبػػػذه اغبقػػػائق هبٌنبنػػػا



- ّّ - 

 

كاستبداؽبا دبعرفػة جديػدة أك ذباىلها ة اؼبعرفة اإلنسانيَّ إنباؿ تعٍت  "ة اؼبعرفةإسالميَّ " حينما فهم أفَّ 
 وضحا نالعليالقرآنيَّة القيم  إنٌنا ابلكشف عن ىذه ف مل تكن تعٍت ذلك"، كإةإسالميَّ  ةن يٌ وً ىي "ربمل 

طبيعػػة"  االجتهػػاد كاإلبػػداع" ازبػػاذفػػرض علػػى العقػػل اؼبسػػلم مقاصػػد الشػػارع كؿبػػاكر الشػػريعة, كن
كيػدرس  ,يػدرس الواقػع بكػل مسػتوايتو إال أفٍ اؼبسػلم و ال يبلك أنٌ كطريقة يف التفكَت كاغبياة. كما 

ات كيػػدرس كػػل العوامػػل كاؼبتغػػَتٌ  ,ة كيػػدرس اجملتمػػع كالدكلػػةف بكػػل مػػا يتعلػػق بػػو مػػن عقليٌػػاإلنسػػا
ىػػذا األمػػر  يػػات يف سػػائر ىػػذه اعبوانػػب قبػػل أف يقػػوؿ ىػػذا األمػػر مقبػػوؿ أك مػػردكد, أك أفَّ كاؼبعطى 

ككػل ىػذه األمػور تسػتطيع القػيم العليػا أك فبنػوع. مطلوب على كجو اعبـز أك مطلوب بدرجة أقػل 
دكف الوقػوع يف األخطػػاء السػابقة الػػيت جعلػت القػػرآف  د صػػفاهتا،كربػدٌ  كربكػم عليهػػا. كمهػارب أفٍ 

السنة مع ك  ان كمنشئ ان كاشفيصبح التعامل مع القرآف اجمليد بوصفو  ة ؾبرد شواىد, كعلى ىذا كالسنَّ 
 .يل يف الواقعابعتبارىا مؤكالن كمطبًٌقان يف الواقع كمتَّبعان كمبيًٌنان ال فضل طرائق التأكيل كالتفع

تسػػػػتطيع أف  "اؼبػػػػنهج"قػػػػد كصػػػػلنا إىل معػػػػامل يف إنٌنػػػػا  :كيف ىػػػػذه اؼبرحلػػػػة نسػػػػتطيع أف نقػػػػوؿ
اػبطػػػاب "ننػػػا بعػػػد ذلػػػك مػػػن صػػػياغة الػػػيت سبكٌ  "اؼبػػػنهج السػػػليم"بنػػػاء بلػػػوغ مرحلػػػة تسػػػاعد علػػػى 

ػػ"العػػاؼبيٌ  أك ألٌم ة اليَّػػلليّب  موقػػف اؼبػػدافع أك موقػػف اؼبتبػػٍتٌ فيػػو و للعػػامل اآلف نقػػف , فخطابنػػا اؼبوجَّ
الوسػط الشػاىد اػبػٌَت  ؽ اؼبهػيمننقف موقف اؼبصػدٌ  ا نريد أفٍ كإمبَّ أطركحة يقدمها العامل اؼبهيمن. 

كالتصػػػديق عليػػػو  ,عػػػن مراجعتػػػو وفمسػػػئول نػػػا فػػػنحنكػػػل مػػػا يعػػػرض علي  أفٌ ذلػػػك , كيعػػػٍت العػػػادؿ
الفنت كاالضػطراب من كإعادتو إىل حالة الصدؽ, فهذا األمر ىو اؼبخرج الوحيد  "منهج القرآفػ"ب

 أساليب اؼبقارنة كاؼبقاربة... اخل.كذباكز لدفاع عن قيم اإلسالـ كىو الوسيلة ل
إذا قلػػتم عنػػدن  :كنقػػوؿ "ة ابلشػػورلالديبقراطيَّػػ"نقػػارب يف بدايػػة القػػرف اؼباضػػي ا فكمػػا كنَّػػ

يف  ةيبقراطيَّػة, كالشورل زبتلف عن الدكالشورل ىي مثل الديبقراطيَّ  .عندن شورل :ة قلناديبقراطيَّ 
فيهػػػا معػػػٌت منهمػػػا ـبتلفػػػة سبامػػػان, فالشػػػورل  ة الػػػيت أنتجػػػت كػػػالن , فاؼبنظومػػػة الفكريٌػػػاؼبفهػػػـو كالغايػػػة

 أمَّػػا ،بحػػث عنهػػاي , علػػى اإلنسػػاف أفكجػػود حقيقػػةاإلسػػالـ فػػرض البحػػث عػػن اغبقيقػػة حيػػث ي
العدديَّػة ة األكثريَّػيف  لػرأم علػى آخػرح تبحػث عػن اؼبػرجٌ فإهٌنػا تػؤمن دبركزيَّػة اإلنسػاف ك ة الديبقراطيَّػ

ٌل هم يف القرآف كىذا اؼبفهـو متَّ  ُيلى نل ُِس للا يلعا ََّ ْل ام راثل
َُّ أل ِك مل :  ول إٌِ ( ٔعالػرـك ول

راِض ُيِضلنوى ل 
ْل ىلُ ِفي الأل راثل

نظػرة فالديبقراطيَّػة تعػٌت ب(, ُُٔعاألنعػاـ:  ُتِطعا أل
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علػػى آخػػر  نَّػػو ك علػػى شػػيء  نَّػػو اغبػػق  فػػتحكم بقػػيم مػػن خػػارج اإلنسػػاف ة ال تعػػٌتة رقميَّػػعدديَّػػ
كجػػود مصػػدر خػػارجٌي للقػػيم كىػػي ربػػتكم تقػػـو علػػى فالشػػورل  أٌمػػاالصػػواب,  كأالباطػػل كاػبطػػأ 

أف يفػػرض  ال نريػػدككبػػن  .الصػػواب كلػػو بغلبػػة الظػػنمعرفػػة الوصػػوؿ إىل  ةؿباكلػػإليهػػا، كتقػػـو علػػى 
ة, يف حػُت اكبصػر ة اليت جعلها العلم عاؼبيَّ يَّ ة من الثقافة العاؼبخاصَّ  ,آخر ثقايفّّ  علينا نسق فكرمّّ 

عػػػدكاف علػػػى الفصػػػائل خاصَّػػػة يصػػػفها خصػػػومها  هٌنػػػا ثقافػػػة علمنػػػا حيػػػث جعػػػل ثقافتنػػػا ثقافػػػة 
أك  دبجػرد الػدفاع اؽبػش, التحػدايتنواجػو  كال نسػتطيع أفٍ  .األخرل, كما وباكلوف تصػنيفها اآلف

كػػل مػا يعػرض علينػا لعشػػنا حيػاة الضػنك عػن طريػػق نػا  يٌ نلػو تب وف علينػػا ألنٌنػامػا يعرضػدبجػرد تبػٌٍت 
اجتثػت مػن فػوؽ األرض مػا ؽبػا مػن  كثقافػة أخػرل طارئػة أعماقناالصراع بُت اؼبوركث اؼبتغلغل يف 

 .قرار
ة ُت كاليهود الذين يعيشوف بيننا يف البلداف اؼبسلمة اسػتطاعت الثقافػة اإلسػالميَّ اؼبسيحيٌ  إفٌ 

ؿبرمنػػا كيف   أك ان . كىػػذا العيػػب إمػػا أف يكػػوف مكركىػػ"عيبػػان " فتجعلػػويف نفوسػػهم ل للحػػراـ تؤٌصػػ أفٍ 
يتغلغل  بناء ثقايفٌ القدرة على كليس ىناؾ تشريع يبلك  أٌسس لو. ادينيِّ  لو أصالن  كل األحواؿ إفٌ 

شػػػعر فالبػػػد أف نآخػػػر ثقػػػايٌف مػػػن نسػػق  فيػػو يبثػػػل مػػػا تفعلػػػو الشػػريعة القرآنيٌػػػة. كإذا اسػػػتوردن شػػػيئان 
فَّ التقليػػػد كالتبعيَّػػػة ال تػػػؤدم إىل سػػػكوف القلػػػب كراحػػػة الضػػػمَت كاطمئنػػػاف ؽ يف داخلنػػػا ألابلتمػػػزٌ 
 العتمادىػػا علػػى التنميػػة تفشػػل يف العػػامل اإلسػػالميٌ  خطػػط كؿبػػاكالتمعظػػم فػػإٌف كلػػذلك  العقػػل.
فػػػال نػػػتمكن مػػػن تفجػػػَت طاقػػػات أمتنػػػا ، كال تالمػػػس  ,اؼبسػػػتوردة لبنػػػاء التنميػػػةكاػبطػػػط اؼبنػػػاىج 

فلكػل منهمػا  ,كن قيػاس اندكنيسػيا علػى الصػُت أك قياسػها علػى أمريكػافال يبخصائصها الذاتية 
مل مػػػن خػػػّباء أجانػػػب أؼبػػػاف  "اندكنيسػػػيا"يف عقػػػود سػػػابقة عنػػػدما درسػػػت مشػػػاكل  .خصوصػػػيتو

عنايتهػا بنفسػيَّة شػعبها، كتوظيػف ديػن عػدـ  علػىة انتقػدكا اغبكومػة االندكنيسػيَّ فيكونوا مسلمُت 
 الشػػػعب بضػػػركرهتا.لػػػدل القناعػػػات التنميػػػة كإحػػػداث كافػػػع الشػػػعب كثقافتػػػو كاترىبػػػو لتشػػػكيل د

 أفٌ  بتقريػر مفػاده: خرجػواأتػى دبجموعػة خػّباء الناصػر حينمػا  يف عهد عبدو نفس الشيء حدثك 
يعمل يف الثمانية ساعات اؼبخصصة للعمل ساعة كاحدة كبعػد  ان عمليٌ  العامل أك اؼبوظف اؼبصرمٌ 

 توظيػف الرصػيد النفسػيٌ بم مل تقػيػادة حيػث ذلك أصبحت نصف ساعة ككجػو لػـو أك عتػاب للق
ء لػػػدل أبنػػػايف تشػػػكيل دكاعػػػي كدكافػػػع العمػػػل كاإلنتػػػاج دكافػػػع لتشػػػكيل , خاصػػػة الرصػػػيد الػػػديٍتٌ 
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كالعوؼبػػػة لػػػو قبحػػػت يف فػػػرض نسػػػقها كعلػػػى  .إلنتػػػاج اؼبطلػػػوبالشػػػعب للوصػػػوؿ إىل مسػػػتوايت ا
اسػػتزراع لعضػػو   عػػن عمليػػةٌ ىػػذه العمليػػة تعػػٌّب  ألفٌ  ,ذلػػك ال ضػػماف لنجاحػػو ة فػػإفَّ مسػػتول األمَّػػ

فػػرص  ا أف يعطيهػػلػػيس ضػػركرايٌن  ا يف حالػػةكقباحهػػ .نجحتػػ الٌ غريػػب يف جسػػم غريػػب عنػػو يغلػػب أ
عمليػػػػة تغيػػػػَت أك إجبػػػػار  اؼبسػػػػلمة, مػػػػن ىنػػػػا فػػػػإفٌ  خاصػػػػة البيئػػػػات األخػػػػرلاغبػػػػاالت ك  النجػػػػاح يف

لػن تػؤدم  سػولو ر كسػَتة اؼبسلمُت على تغيَت نسقهم الثقايف كفػك ارتبػاطهم بكتػاب هللا كسػنة 
 . إىل إحداث هنضة, أك إقباز تنمية

ة التخلٌػف كتلحقػو ابلعػامل اؼبتٌقػدـ. فالعػامل اؼبتقػٌدـ يعػرؼ مػن حالػ العامل اإلسالميٌ  كلن زبرج
ة الػيت وبتاجهػا وف لػو ؾبموعػة دكافعػو األساسػيَّ يػؤمن بػو كيٌكػٌف اإلنساف يف حاجة إىل عػامل غيػب أَّ 

هبػػم عفيػػو  ان خاٌصػػ ألتباعهػػا عاؼبػػان  أف تبػػٍتة اؼباركسػػيَّ حاكلػػت كلػػذلك يف ىػػذه اغبيػػاة, ؼبمارسػػة دكره 
غيػػػػب الشػػػػيء نفسػػػػو فاسػػػػتخدمت عػػػػامل ة الليّباليَّػػػػكثػػػػواب... اخل(, كفعلػػػػت  كنر كعقػػػػاب جنػػػػة

ة التنميػػة كالقضػػااي األخػػرل الػػيت تطرحهػػا إال انعكاسػػات لعػػامل غيػػب اإلنسػػاف كمػػا قضػػيٌ  حٌددتػػو.
 "و حيػواف نطػق... نٌػ" ". كما عرفو أسػالفهمواف اؼبنتج اؼبستهلكاغبي  نٌو "ؼ اإلنسافالذم عرٌ 

 اخل.
يف اختبػار البنػاء كربقيػق العمػراف بتقليػد أٌم  نضمن النجػاح للعػامل اإلسػالميٌ  كال  يبكن أفٍ 

الكليَّة مات رؤيتو كمن داخل مقوٌ  ر إال بنسقو الثقايفٌ يتطوٌ من تلك النماذج. فلن يتقدَّـ عاؼبنا أك 
مػػن أىػػم التحػػدايت الػػيت تواجهنػػا يف الوقػػت  سػػتورد لػػو مػػن خارجػػو, كلػػذلك فػػإفَّ دبػػا ي كلػػن يػػنهض

كحػػدة "عػػن  ان كمعػّب  ان أساسػػيٌ  اءتُت ؿبػػٌددان الػيت ذبمػػع بػػُت القػر  "ةة القػػرآف اؼبعرفيَّػػمنهجيَّػ"إبػػراز  الػراىن
ة ءتػػو قػػراءة إنسػػانيَّ كقراالكػػرمي ة الكتػػاب ة كحاكميَّػػتػػو اؼبعرفيَّػػدبنهجيٌ "كعلػػى إيبػػاف  ",ةالقػػرآف البنائيَّػػ

ىي شػريعة القػرآف ىناؾ شريعة زبفيف كرضبة  ة النبوة. كاإليباف  فٌ خاسبيَّ كتفعيل األركاف اإليبانيَّة ك 
اليت استمدت عاؼبٌيتها كصالحها لكل زماف كمكػاف مػن تلػك اػبصػائق الذاتيَّػة لشػريعة القػرآف"  

ِشللللعل ا سػػػػورة األعػػػػراؼ  مػػػػن آايتيف كمػػػػا ذكػػػػرت  تِللللي ول يل رلحا َ   ول ُرللللهَّ  للللل ا

ٌل  ى َُ ِى ُ ُيؤا َل ُل ُهً ِبآيلُتِ ِِّي امَّ ٌل امزَّرللُةل ول ُتى ُيؤا ٌل ول ُقى ُل يلتَّ ِِّي ُ ِمنَّ راُتُبهل
ؤل صل  *فل

ًا  ُه ُه ىلكاُتىبُ  ِ َلدل ٍل ِِّ  يلِخُدو
يَّ امَّ ِبيَّ الُأىجِ ََّ َُّْشىلل ام ٌل ام ِبُعى ُل يلتَّ ِِّي

امَّ

ُْهُ  ُى
ِخيللِه يلللؤا ٍا الِج رلاِة ول للىا ِْ ِفللي امتَّ ُيَكللل ُِ اما لل ًا  ل للُُه هل َا يل وِ  ول ُْ يلعا ً ِبللُما
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ًا  ًا إِصال لُه ُه َا يلضلُع  ل بلآئِثل ول خل ًُ اما ياِه نل ْجُِو  ل ُيحل بلُِت ول يجِ ًُ امطَّ ُه ُيِحهو مل ول

ًا  ياِه نل ٍل ا  ل تِي رلُ لاللل امَّ الألغا  (.ُٕٓ-ُٔٓعاآلية  ول
ة البشػػريَّ  ألفَّ كافَّػػة؛ ة   البشػػريَّ يتنػػا" لػػن يكػػوف يف صػػاغبنا فقػػط بػػل يف صػػا بنػػاء منهجٌ " إفٌ  

 ةة كاالحتماليَّػالنسبيَّ تحٌوؿ كبو كشرعت ابل تاري ة الة العلم كحتميَّ حتميَّ "اآلف بعد أف بعدت عن 
للسػػيطرة علػػى اػبرافة, لػػئال تعػػودتكتشػػف اإلسػػالـ يف ىػػذه اؼبرحلػػة  ىػػي أحػػوج مػػا تكػػوف إىل أفٍ 

عػن أكلئػك  ان ة كالمػؿبطػات التليفزيػوف األمريكيَّػرل يف معظػم لقد صرن نسمع كنػ اعبنس البشرٌم.
مث يعػادكف شػهران أك شػهرين  يف إسػارىممػن قبػل عػوامل ؾبهولػة كيظلػوف  أك ىبطفوف الذين يؤخذكف
 أف توغػلة , ككبػن لبشػى علػى البشػريَّ ذلك إليباهنم ابالحتماليَّة, كسيولة السػببيَّة كالناس يصٌدقوف

لبشػػى عليهػػا اؽببػػوط إىل مسػػتول  أنٌنػػا تكتشػػف اإلسػػالـال  كمل ،يف الطريػػق الػػذم تسػػَت فيػػو اآلف
كاغبضػػػػارات  تضػػػػيع منجػػػػزات العقػػػػل اإلنسػػػػانٌ  كأفٍ  إذا مل تكتشػػػػف اإلسػػػػالـ الصػػػػحيح. اػبرافػػػػة

 كالشػعوذة و اػبرافةخلق هللا األرض كمن عليها لتحل ؿبل ذلك كلٌ  عّب العصور منذ أفٍ  اإلنسانيَّة
 بكل مفاىيمها كأنواعها.

ة كإمػػػا اغبداثػػػة كمػػػا بعػػػد اغبداثػػػة, كإمػػػا إمػػػا الديبقراطيَّػػػ :د الػػػذم يوجػػػو إلينػػػا اآلفالتهديػػػ إفٌ 
 كإمػا اػبرافػة فػالغرباػبػالق و إمػا اإلسػالـ نٌػ: إينبغػي أف يقػاؿك  أمر غَت مقبوؿإلرىاب االهتاـ اب
مائػػة كػل ابػبرافػة كالتخريػف الػذم نسػمعو خاصػة يف قضػية اػبػالص, كيف رأس   افدمهػدٌ  كالشػرؽ

أكػػػد ة اعبديػػػدة يف األلفيَّػػػكتطػػػرح ؾبموعػػػة كبػػػَتة مػػػن اؼبقػػػوالت اػبرافيَّػػػة. ك  ,أ الشػػػائعاتسػػػنة تبػػػد
, فلما مل تقػم القيامػة اضػطركا إىل إعػالف كأفَّ ،السيد اؼبسيح قادـ  أفَّ اؼبسيهوديوف   "القيامة ستقـو

تعػػٌت ىػػذه القيامػػة   فَّ  كالعػػاملُت ة ليونبػػوا األكربيًٌػػة اإلسػػالميَّ علػػى األمَّػػ البوشػػيَّة" ةاغبػػركب الصػػليبيَّ 
ة لتسػػًتد منهػػا مهػػبط ربػػارب اعبيػػوش اإلسػػالميَّ  اإلسػػرائيليَّة ةاعبيػػوش اؼبسػػيحيَّ  فَّ اغبػػركب حيػػث إ

 ., كهتيل األرض لعودتوكالدة اؼبسيح كمكاف كالدتو
امة ستقـو كعندما مل تقم القيامة كال ىػبط السػيد يالق فَّ : إقالواالثانية ة كاآلف يف ىذه األلفيَّ 

تعبػػَتان عػػن قيامػػة اإلرىػػاب كسػػقوط أفغانسػػتاف كالعػػراؽ الّبجػػُت كالقاعػػدة ك سػػيح صػػارت قضػػية اؼب
كاآلف يػػدكر اغبػػديث حػػوؿ ىبػػوط السػػيد  ،ىػػذه ىػػي القيامػػة أفٌ  علػػى سػػبيل التقسػػيط!! كزعمػػوا

كخرافػة كذلػك مػا كػاف يقػـو بػوش بػو يف حركبػو كأف األرض هبب أف سبهد لنػزكؿ اؼبسػيح ،اؼبسيح 
 .ليست بعيدة عن ىذا النسيج اؼبخبوؿ  اليت أطلقها فوكوايما هناية التاري
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خطػػػر اؽببػػػوط  تواجػػػواغبضػػػارة اؼبعاصػػػرة رغػػػم كػػػل إقبازاهتػػػا  كػػػل ىػػػذه القضػػػااي تشػػػَت إىل أفَّ 
القػػرآف  كمػػا إىل ذلػػك يف حػػُت أفَّ  "ة اؼبػػنهجة العلػػم كحتميٌػػحتميٌػػ"كالًتاجػػع بعػػد أف تراجعػػت عػػن 

للِِّ  كيقػػوؿ لنػػا سػػبحانو كتعػػاىل: لدقػػة اؼبنهجيَّػػة دبنتهػػى االكػػرمي عػػاج ىػػذه القضػػااي  ُهللىل امَّ ول

ْازلخُ   ُ بل َلُهيل هل بليا عل حل ٌُج ول ٌح ُأحل ا ِىنا ِّل هل ْلاٌت ول ٌب ُف ِّا ا  ل ِّل ُِ هل يا ْل بلحا جل اما ْل ىل

ُخىرا   ْا  ىَّحا ِحخا ا (, كقاؿ تعاىل: ّٓعالفرقاف:  ول لِّل ٌِ هل ْلا ل بلحا ِى  اما لتل لُ يلصا ىل ول

ْلاٌت شل  ٌب ُف ِّا يلُ   ل حا ٌل مل ُرُنى
لؤا ِىلُ ُرلهجَ تل لٌُج ول ٌح ُأحل ا ِىنا ِّل هل ُئٌِغ  ل لاُبُه ول

ُغىا  باتل ْل ِمتل اِخ ىل ُفناكل ِفيِه ىل ْلي اما تل ُ ول هل ٍل بلُصى نا يل   تل ٌل ِحنا ُِْحى تلخا تلصا يُج  ول ِْ طل

ٌل  و ُْ لُك ْا ًا تل ُكل
نَّ عل مل  اؼبيػاه ماغبػة تلػك(, فهػذه اؼبيػاه عذبػة ك ُِعفػاطر:  ِىُ فلضاِنِه ول

ػ الػذم نسػتخرجو مػن البحػر لػيس فالسػمك د, كلكن من العذب كاؼبػا  ربصػلوف علػى نتػج موحَّ
 كطعمو مثل الذم ىبرج من اؼباء العذب. ان ماغب

دبسػتول كاحػد كىنػا كليهمػا وبمػل السػفن   رغم اختالؼ الكثافػة بػُت اؼبػا  كالعػذب إال أفَّ 
ا لػػػيس حػػػادث جػػػدؿ بػػػُت يتضػػػح لنػػػا بعػػػد الغيػػػب حيػػػث نتقبػػػل االحتمػػػاؿ, كالػػػذم وبػػػدث ىػػػذ

الػػػػذم ذباىلػػػػو"اؼبنهج  و نتيجػػػػة اعبػػػػدؿ بػػػػُت اإلنسػػػػاف كالطبيعػػػػة كالغيػػػػباإلنسػػػػاف كالطبيعػػػػة كلكنَّػػػػ
لللٌع ككمػػػا جػػػاء يف سػػػورة الرعػػػد, قػػػاؿ تعػػػاىل:  التجػػػريٌب اؼبعاصػػػر"  راِض ِ طل

ِفلللي اللللأل ول

غل  ٌٌ ول ا ىل َا ِخيٌه ِص ٍل ٌع ول زلرا َُب ول َل  ا
ُا أل ٌُت ىجِ ََّ حل ُِورلاٌت ول خل تل ٌَ ىو ا ىل َا ُْ ِصل يال

ٌَّ ِفلي  َض ِفي الُأُرِه إِ نلى بلعا ُ  ل ضلهل ُه بلعا فلضجِ ٍُ اِحَد ول ى ِبيلُ  ول قل ُيصا

ٌل  ِقُنللى َو يلعا للىا قل (, كيف سػػورة فػػاطر الػػيت سػػبق اإلشػػارة إليهػػا ْعاآليػػة:  ِلِمللكل للَيلللَُت مجِ
 أفَّ  فيبػُت القػرآف احػد كالنػاتج ـبتلػفاؼبصدر ـبتلف كالناتج كاحد, أما يف سورة الرعد فاؼبصدر ك 

ال لتدفعػو  عندما يغفل اؼبنهج عن بعػد الغيػب لتػذكره ببعػد الغيػب "اؼبنهج"ىذه ظواىر تظهر يف 
اعبػػدؿ الػػذم وبػػدث  فَّ هللا موجػػود كأ ستحضػػر بعػػد الغيػػب كأفَّ إىل مهػػاكم االحتماليٌػػة. كحينمػػا ن

 يعػاج القػرآف -آنػذاؾ-ىو بُت اػبالق العظيم الذم خلػق اإلنسػاف اؼبسػتخلف كالطبيعػة اؼبسػخرة 
كما ىػو. ككػل   فيو يقينناكيبقى  ,ابؼبنهج اثبتة أزمة اؼبنهج اؼبعاصرة فيذكر الناس بو. كتبقى صلتنا

 نحن مطػالبوف أمػاـ كػل ىػذه الظػركؼ أكثػر مػنفػ " :الغيػب"و حدثت غفلة عن بعد أنَّ ما ىناؾ 
تػػو كتشػػاؼ منهجيٌ ة علػػى اكتشػػاؼ القػػرآف مػػن جديػػد كعلػػى ا كقػػت مضػػى  ف نعػػُت البشػػريَّ  أم
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نعيػد أنفسػنا إىل مرتبػة الشػريك مػع العػامل ة منجزاهتا كما حققتػو ك كمعرفة ما فيو لكي كبفا للبشريَّ 
 ال إىل مرتبة التابع... كهللا أعلم!!

 سبيل التصحيح:
لقد أدركنا  منذ البداية أٌف علينا أف نعمػل علػى تصػحيح مسػار التعلػيم انطالقػان مػن القػرآف 

لػػػو يف الواقػػػع. إفَّ اؼبأخػػػذ علػػػى "العمليَّػػػة التعليميَّػػػة للعلػػػـو  –ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  –سػػػوؿ هللا كأتكيػػػل كتفعيػػػل ر 
النقليَّػػة" ربتػػاج إىل أف تؤخػػذ بنظػػر االعتبػػار, كتنػػاؿ مػػن اىتمامػػات اؼبصػػلحُت مػػا تسػػتحق. كالبػػد 

ا اإلسػالمٌي, من إحداث إصالحات كثَتة يف ىذا اجملاؿ لكٌن من اؼبهم أف تكوف من داخل تراثنػ
كمػػن منطلػػق االنتمػػاء إليػػو, كالرغبػػة يف مراجعتػػو إلعػػادة البنػػاء ال اؽبػػدـ. كمػػا ينبغػػي أف نػػدرؾ أٌف 
ىؤالء العلماء كالفقهاء أحوج ما يكونوف إىل التعػرَّض ػبػّبات كذبػارب كربػداٌيت تسػاعدىم علػى 

فػػػاؽ رؤاىػػػم كأنظػػػارىم بنػػػاء خػػػّباهتم يف الواقػػػع, كعػػػدـ االنفصػػػاؿ عنػػػو, كإثػػػراء ذبػػػارهبم, كتوسػػػيع آ
 إضافة إىل إصالح العمليَّة التعليميَّة كٌلها.

ضػػػدىم, كاعتبػػػارىم اؼبسػػػئولُت عػػػن  -جزافػػػان -أمػػػا ؿباصػػػرهتم كالتضػػػييق علػػػيهم, ككيػػػل الػػػتهم 
منػػابع اإلرىػػػاب كالتطػػػٌرؼ فػػػذلك ظلػػم ؽبػػػم كبػػػَت يػػػؤدم إىل مشػػاكل كثػػػَتة, كسػػػوؼ تتفػػػاقم تلػػػك 

أىوائهم أك التوجيهات اػبارجيَّة اليت سبلي علػيهم يػركف أهٌنػم  اؼبشاكل. إٌف كثَتان فبن يعتمدكف على
سػػػوؼ يكونػػػوف دبػػػأمن إذا قضػػػوا علػػػى ىػػػذا النػػػوع مػػػن التعلػػػيم كشػػػرَّدكا طالبػػػو كمدرسػػػيو, كىػػػدموا 

لُ اؼبساجد الػيت سبارسػو:  ْل ِفيهل رل  ُيلِّا
لِه أٌل لُِحدل امنج َلعل ىلصل ًُ ِىيَُّ ىَّ نل ظا

ُا أل ىل ول

ْل  ى ِفللي خل للعل شل للُيُه ول ُ إِلللاَّ اشا ُخُنىهل  يلللدا
ًا أٌل ُهلل ٌل مل للُ رلللُ للل ِكل ىل مل للُ ُأوا اِبهل

ُل  آئِِفي  (. فعقدة خوؼ ىؤالء لن تزكؿ يف الدنيا كال يف اآلخرة دبا ظلموا.ُُْعالبقرة:  خل
إٌف ىناؾ نوعاى من اؼبتسلطُت يركف أهٌنم سيكونوف  ماف كلَّما قٌللوا من نسب االلتزاـ 

فإهٌنم يسعوف ليل هنار نياصرة اإلسالـ كالتضييق عليو, ابإلسالـ بُت شعوهبم, كلذلك 
كالتشكيك بو, كفك االرتباط بُت شعوهبم كاإلسالـ بكل الوسائل ألٌف الدجاؿ كأعوانو قد 
أقنعوىم بذلك فأخلدكا إىل األرض كاتبعوا أىوائهم كعما قريب سوؼ يكتشفوف أهٌنم قد أحلوا 

قجِ منهم:  قومهم دار البوار كسيقوؿ الشيطاف ساخران  دل اماحل ًا ول ا ُر دل هل ول ل ٌَّ امنج إِ

ٌَ إِلاَّ أٌل  ُ ُ ُشناطل ياُكً ىجِ نل ٌل ِميل  ل ىلُ رُل ًا ول ُتُك فا نل خا
ؤل ًا فل ُك دتو ول ل ول

ُا  ٍل ُ أل ُكً ىَّ ُفصل
ُمىُىىاا أٍل ُنىُىىٍِي ول لال تل ًا ِمي فل باُت تلخل ُشا ًا فل ُتُك ىا دل ل
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ًا ِبُيصاِ خِ  ُت
ُ أٍل ىل ًا ول باُه ِبُيصاِ ِخُك ٌِ ِىُ  ل  ا لراُتُيى

ْاُت ِبيلُ أل ٍجِي رلفل يَّ إِ

 ًٌ اٌب ألِمي ِّل ًا  ل ُه ُل مل ُِمِيي ٌَّ امظَّ  (.ِِعإبراىيم:  إِ
إٌف"التعليم الديٌٍت"يف حاجة إىل أف تعاد صياغتو حبيث يكوف قادراى على بناء  -ُ

ة، تدرؾ دكرىا شخصٌية إسالمٌية متوازنة عقليِّا كنفسيِّا، تتحلى ابلفاعلٌية كاإلهبابيَّ 
يف اغبياة، كغايتها فيها، كأهٌنا مل زبلق عبثان، كمل تًتؾ سدل، بل اإلنساف خلق 

 لغاية، كضٌبل أمانة، كابتلى كأختّب يف أجل ؿبٌدد ىو ابلغو.
العقل اؼبسلم" من الثنائيَّات اغباٌدة يف "صياغتو حبيث يكوف قادران على زبليق  -ِ

نائٌيات إذا مل توضع يف إطار سليم، كتفهم سائر اجملاالت، ألٌف من شأف تلك الث
 يف توازف دقيق أٍف تبٌت آليةَّ للتمزُّؽ الداخلٌي يف النفس اإلنسانيَّة

إٌف "التعليم الديٌٍت" مطالب  ٌف يعٌلم الناس" أٌف الدين عند هللا دين كاحد، ىدفو  -ّ
األرض ينبغي  ىداية األسرة اإلنسانيَّة الواحدة، اليت تسكن بيتان مشًتكان كاحدان ىو

أٍف تسود بينها قيم مشًتكة كحضارة مشًتكة، كقواعد تفكَت مشًتؾ، ليتجو 
اإلنساف اؼبستخلف بذلك بكلٌيتو كمميع طاقاتو كشعوبو كبو ربقيق غاية اغبق 

 من اػبلق .

عصر "ابلطرؽ التقليديٌة اليت أتسمت هبا يف بداايت "العلـو النقليَّة "إٌف دراسة  -ْ
أزمات األمَّة لن تؤدم إذا مل تراجع كتعٌدؿ إال إىل مزيد من  كن ظركؼ"التدكين 

كالنزاع، كلذلك فالبد من بناء جسور  –التمٌزؽ كاالنغالؽ، كبذر بذكر الصراع 
العلـو كاؼبعارؼ النقلٌية كالعلـو كاؼبعارؼ األخرل من طبيعيَّة "كاصلة بُت 

 –نسق اؼبعريٌف" اؼبؤدل كاجتماعية كسلوكٌية، لعدـ إعطاء أيَّة فرصة النغالؽ "ال
النغالؽ عقل اؼبتعٌلم كصبوده، كبناء مصادر التعصُّب كالتزمت يف عقلو  –بدكره 

 كنفسو .

اليت تعطى للعلم كاؼبعرفة "البد من جعل اؼبتعٌلم كاعيان" بنقطة الثبات اؼبرجعٌية  -ٓ
 القبلة كالغاية كاالذباه.

البناٌء" .ك" الوعي ابؼبنهج، النقد "البد من تعليم طالب اؼبعرفة كيفٌية فبارسة  -ٔ
 ككيفٌية ضبط اؼبعرفة  نواعها بو".
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إحياء مبدأ تصنيف اؼبعارؼ إىل ما ىو فبدكح كما ىو مذمـو دبقتضى ضوابط  -ٕ
"اؼبنهج القرآٌن" للعلم كاؼبعرفة فعمر اإلنساف رأس مالو، كىو ؿبدكد جدان  فينبغي 

تعاىل  –ؼبمارسة ما أككل هللا  استثمار العمر يف العلم النافع، الذم يؤىل اإلنساف
لو من مهاـ يف ىذه األرض من استخالؼ كعمراف كالتزاـ ابلقيم اليت حٌددىا  –

القرآف اجمليد. فال خَت يف معارؼ من شأهنا اإلفساد يف األرض كتدمَت القيم، 
 كذباىل الغاايت كاألبعاد الكونٌية أك االستهانة ابؼبسئولية يف ىذه اغبياة الدنيا .

اعبمع بُت القراءتُت "على قاعدة "برامج تعليمنا اؼبوحَّدة "نا يف حاجة إىل بناء إنٌ  -ٖ
نسق معريٌف "كانطالقنا من ىذه القاعدة اؼبتُت الراسخة سيؤدل بنا ذلك إىل بناء "
يستوعب أزماتنا اؼبعاصرة كيتجاكزىا إف شاء هللا، كذلك كفقان للمعطيات "

 -التالية:

اإلؽبٌي دبفهومو الدقيق، كبُت الوجود اإلنساٌن كالكوٌن إعادة االرتباط بُت الوحي  .ُ
ليكون معنا مصدرين للمعرفة البشريٌة متكاملُت، تتم قراءة كل منهما ابآلخر قراءة 
إنسانيَّة انطالقنا من أفَّ الكوف دبا فيو من إنساف كموجودات أخرل مركب على قوانُت 

د صياغة نظم كعالقات اجملتمع كسنن مضطردة ىي نفسها اليت ينبغي أف تالحا عن
اإلنساٌن. بذلك تبٌت األرضيَّة اؼبشًتكة بُت العلـو اإلسالمٌية كالعلـو االجتماعٌية 
كالعلـو الطبيعيَّة كذلك، على مستول النموذج اؼبعريٌف كالبنية األبستمولوجٌية اؼبتعلقة 

يتم  -أيضنا–ذلك ابؼبسٌلمات كالفرضٌيات كالكلٌيات، كإجاابت األسئلة النهائٌية، كب
توسيع آفاؽ العلـو االجتماعيَّة كاإلنسانيَّة ابلتداخل اؼبعريٌف بينها كبُت معارؼ الوحي، 
كيتم توسيع ؾباؿ فلسفة العلـو الطبيعٌية كإخراجها من دائرة النهائٌيات اغبتمٌية أك 

 العدمٌية.

زكية كالعمراف"، حبيث إعادة االرتباط بُت العلم كالقيم اإلنسانٌية العليا: "التوحيد كالت .ِ
تتحوؿ القيم اغباكمة إىل ضوابط كمعايَت ربدد كجهة العلم كغايتو، كربكم سلوؾ 
العاملُت يف حقولو اؼبختلفة، كذبعل العلم مرتبطنا ابلعمراف كابلعدؿ كحقائق الكوف 
كالوحي دائرنا يف إطارىا. كمن مث يتم إخراج العلم من دكائر االكبصار يف اؼبصلحة 
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كتصبح اؼبعرفة بعض نتائج اغبقائق اؼببثوثة يف الوحي كالوجود، كليست أثرنا  كالقوة،
من آاثر القوة كاالستبداد كالطغياف، كلتصبح ؿبكومة يف كجهتها دبا وبقق القيم 
اغباكمة كالعدؿ كاغبريٌة، كدكر اإلنساف يف اغبياة الدائر بُت اغبق كالواجب كالتأىيل 

  اػباصة فحسب ؼبن يسيطركف اك يتحكموف.كاألداء ال بُت ما وبقق اؼبصا 

إرجاع العلـو اإلسالمٌية إىل طبيعتها االجتماعيَّة كاإلنسانٌية كالعمرانٌية، كإخراجها من  .ّ
دكائر االنغالؽ كالفكر السكوٌن كالتوقف، كربطها ابغبياة اإلنسانٌية اؼبتغٌَتة، كضبط 

كفتح آفاقو لتشمل اإلنسانٌية كٌلها، العالقة بُت اؼبطلق كالنسب كالثابت كاؼبتغٌَت فيها 
كإخراجها من الدكائر القومٌية كاعبغرافٌية كالثقافٌية إىل العاؼبٌية كالكونٌية اليت صارت 

 متطلبان ضركرايِّ بعد تداخل األنساؽ الثقافٌية كاغبضاريٌة.

ى أتسيس القواعد اؼبعرفٌية للحوار بُت األدايف كالثقافات كالشعوب، حواران قائمان عل .ْ
إدراؾ سليم كمعرفة حقيقيَّة عادلة، ذبعل اؼبتحاكرين ؿبكومُت بقواعد القيم الثابتة 

بقواعد الصراع كنفي اآلخر كإعداـ الضد،  –انيٌققة للحق كالعدؿ، كليسوا ؿبكومُت 
كبذلك يتحوؿ العلم إىل كسيلة للتعارؼ الديٌٍت كالثقايٌف كاغبضارٌم العاؼبٌي خصوصان 

 اليت تصل ابإلبراىيميَّة كتعتز هبا . بُت األدايف الثالث

العمل على بناء ثقافة اإلنساف اؼبدرؾ غبقيقة التواصل كالتداخل بُت الثقافات  .ٓ
كالشعوب، كاؼبدرؾ كذلك لصعوبة كاستحالة االنعزاؿ كالتقوقع على اػبصوصيَّات 

الثقافيَّة الثقافٌية يف ثورة االتصاالت اؼبعاصرة  كذلك بغية أتسيس القواعد اؼبعرفيَّة ك 
للسالـ العاؼبي اغبقيقٌي، القائم على إدراؾ حقيقة مصدر الوجود اإلنساٌن كغاايتو 
كإرباد النشأة كاؼبصَت كالغاية. كبذلك يتضح مابُت اػبصوصٌية كالعاؼبٌية من اتصاؿ 

 كانفصاؿ .

ية بناء العقلية النقديَّة القادرة على التفاعل مع صبيع مصادر اؼبعرفة كفق قواعد منطق .ٔ
قرآنيَّة ال تقبل معرفة أك أطركحة بدكف دليل معتّب بشركطو كال زبضع اؼبعارؼ 

كاألكىاـ كال للمصا  كاألىواء. كبذلك ينتفي توىم القدرة البشريَّة  تلأليديولوجيا
على امتالؾ اغبقيقة اؼبطلقة الكاملة من طرؼ من األطراؼ كيصبح للجميع شرعٌية 
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نفي اآلخر، كيتضاءؿ التحٌيز أك التمركز العرقٌي أك الوجود كالتحاكر، كتزكؿ فكرة 
 الاٌلىويت أك الطائفي حوؿ الذات.

كانطالقنا من ىذا التصور اؼبستنَت اؼبهتدم "ابعبمع بُت القرائتُت" مع اطالع كربليل 
كاستفادة ابلتجارب كاػبّبات، كالدراسات اؼبستفيضة للعديد من التجارب اإلنسانٌية 

ٌي فقد كضعنا برنؾبنا مقًتحنا للدراسات العليا يف "أصوؿ الفقو مع اإلصالح التعليم
كالفقو كعلـو القرآف" يف مقدكر أيٌة جامعة إسالميَّة أك جامعة للعلـو اإلنسانٌية أف 
تتبنٌاه كأتخذ بو، كسوؼ تلمس النتائج اإلهبابيَّة إبذف هللا يف التكوين العقلٌي 

ا ىذا الّبنمج ؼبدة أثٌت عشر عامنا يف "جامعة كالنفسٌي لطالهبا. كدبا أنٌنا قد جرٌبن
رجينيا" فإنٌنا على استعداد لنقل ڤالعلـو اإلسالمٌية كاالجتماعيَّة كجامعة قرطبة يف 

خّباتنا كتدريب كوادر اؼبؤٌسسات الراغبة يف تبٌٍت ىذا الّبنمج إليها يف بلداهنا. 
 اه.سائلُت العلٌي القدير أف يوفق اؼبخلصُت ؼبا وببو كيرض
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اتخاذهما  المقرّرات المشتركة بين القسمين المقرّر  
: "علوم القرآن" و"الفقه وأصوله" وعددها ستة  نموذًجا
تليها المقرّرات الخاصَّة بـ"علوم    مشتركة إلزاميَّة  مقرّرات

. ثم المقرّرات الخاصَّة بـ"الفقه  ثمانيةالقرآن" وهي  
ويمكن الفصل بين   .أيضاً   مقرّرات  ثمانيةوأصوله" وهي  

علمي "الفقه واألصول" بحيث يكون لكل منهما ثمانية  
مقرّرات. كما يمكن تطبيق الشيء نفسه في علوم أخرى  

 مثل "التربية وعلم النفس وعلم الكالم والفـلسفة...الخ".
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 دتهيد وإيضاح
قٌررات اثناف كعشركف مقٌررنا: ستة منها مشًتكة بُت التخٌصصات اؼبختلفة مع شبانية عدد اؼب 

مقٌررات خاصَّة بكل زبٌصق. كدبا أنٌنا رأينا البدء يف "علـو القرآف كأصوؿ الفقو كالفقو" فإٌف 
إبمكاف أية مؤٌسسة أف تنحو اؼبنحى ذاتو يف صياغة اؼبقٌررات األخرل اليت تعتمدىا مثل "علم 

كالـ كالفلسفة، الًتبية كالتصوؼ كعلم النفس، كالبالغة كاألدب...اخل" إذ أفَّ األمل معقود ال
يف بناء العقليَّة كالنفسيَّة الذين حدَّدن معاؼبهما على اؼبقرَّرات التمهيديَّة اؼبشًتكة كاؼبلزمة 

ة اؼبشًتكة يف للجميع، كبناء اؼبقٌررات األخرل اؼبتخٌصصة حبيث تتكامل مع اؼبقررات اإللزاميَّ 
 اؼبنطلق كالغاية، كالوسائل.

كقد أعٌدت ىذه اؼبقٌررات لتكوف مبوذجنا للمقٌررات اؼبطلوب دراستها لنيل درجة "اؼباجستَت" 
 "التخٌصق" يف الدراسات اإلسالميَّة كاالجتماعيَّة.–

لذين أكمل كقد سبت ذبربتها ؼبدة اثٌت عشر عامنا، كزبرَّج هبا عدد من الباحثُت اؼبتمٌيزين ا
بعضهم متطلبات "الدكتوراه" كصاركا أساتذة يف جامعات عاؼبيَّة يف الوالايت اؼبتحدة كخارجها.
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 اذلد :
للباحث اؼبسلم, تساعده على أف يكوف قادران على فبارسة  "عقليَّة منهجيَّة"صياغة 

امح, كتفتح ٌي ابلعقالنيَّة كاؼبوضوعيَّة كالتسمبادئ اغبوار, كاستيعاب االختالؼ كالتحلًٌ 
فكره على آفاؽ جديدة يستطيع هبا إمباء قدراتو كإمكانتو البحثٌية حبيث يتمكن من 
ربقيق حالة الوصل بُت تراثو األصيل كمعطيات حاضره, كسوؼ يتجاكز دبكتسباتو 

ربدايت عصره, كيؤٌسس كاقعان معرفٌيان رائدان لو خصوصٌيتو كسبيُّزه؛ كيعٌده  -معان -منهما 
ران إهبابيٌان يف ؾبتمعو, قادران على اؼبشاركة مع قيادات اجملتمع األخرٰل ألف يكوف عنص

على مقاكمة اؼبظاىر السلبٌية, كاحتواء كاستيعاب عوامل الفرقة كاالنقسامات اؼبختلفة 
 يف ؾبتمعو بركح التسامح كقبوؿ التعٌدد, كاالعًتاؼ حبقوؽ اآلخرين كافقوه أـ خالفوه.
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 بني سائر ازأقسا  ( وادلشًت ةrerequisiteP)ادلقّررات التمهيدي ة 
 :ازأول: نظريّة ادلعرفة اإلسالمي ة

 ،كمسػلَّماهتا كمػنهج حبثهػا ،كيدرس ىذا اؼبساؽ تعريػف "األبسػتمولوجيا" كربديػد قواعػدىا
مث يفػػٌرؽ بػػُت "األبسػػتمولوجي كاألنطولػػوجي كاألكسػػيولوجي"  ،كقواعػػد التحليػػل اؼبتَّبعػػة يف إطارىػػا

كوبدًٌد العالقة بينها كيتناكؿ بعد ذلك مصادر اؼبعرفة اإلسػالميَّة  .االت ثالثة للمعرفةابعتبارىا ؾب
اؼبتمثًٌلة يف الوحي كالكوف, كيوضح دكر العقل يف أتسيس كتوليد اؼبعرفػة. كوبلٌػل بنػاءان علػى ذلػك 

ة الػيت قامػت تطور "اؼبعرفة اإلسالميَّة". كمدل اتساؽ ىذا التطور مػع اؼبسػلَّمات كالقواعػد اؼبعرفيَّػ
كيقػػارف يف كػػل ذلػػك مػػع اؼبعرفػػة اؼبعاصػػرة أك الغربيَّػػة مػػع العنايػػة إببػػراز  ،عليهػػا اؼبعرفػػة يف اإلسػػالـ

كالفلسػفة  ،نواحي التوافق كالتعارض بُت النظػريَّتُت. مث يتعػرض لتصػنيف العلػـو يف تػراث اإلسػالـ
كىبلػػق إىل أتطػػَت  ،أك الغػػريبٌ  الكامنػػة خلفػػو: مقارنػػة بتصػػنيف العلػػـو يف النسػػق اؼبعػػريٌف اؼبعاصػػر

النسػػق اؼبعػػريٌف التوحيػػدٌم ابعتبػػػاره نسػػقان معرفيٌػػان مفتوحػػان يصػػػلح بػػديالن كمقػػابالن لألنسػػاؽ اؼبعرفيَّػػػة 
 ،اؼبغلقػة. كيوضػح كيفيَّػة اسػتخداـ ىػذا النسػق اؼبعػريٌف يف نقػد كربليػل اؼبعػارؼ القائمػة كتفكيكهػا

أك ذبديػػد كإحيػػاء كمراجعػػة معػػارؼ  ،ديػػدةككػػذلك يوضػػح طػػرؽ اسػػتخدامو يف أتسػػيس معرفػػة ج
سابقة بعد تنقيتها كنقدىا كنفي عناصر االنغالؽ كالقصور عنها. كسيتناكؿ ىذا اؼبقٌرر التفاصيل 

 اآلتية:
 يف إطار العناوي  التالية:

موضػػػوع اؼبعرفػػة مػػػن جهػػة مػػػا ىػػي بنيػػػة  Epistemologyحيػػث تػػدرس "نظريَّػػػة اؼبعرفػػة" 
النتائج، دبا ىبلػق إىل األصػل اؼبنطقػٌي لنظريٌػة  -الفرضيَّات  –بادئ قائمة على كحدة الفكر: اؼب
 اؼبعرفة، كقيمتها اؼبوضوعيَّة.

توحػػد اؼبدرسػػة "األقبلوسكسػػونية" بػػُت "اإلبسػػتمولوجيا كنظريَّػػة اؼبعرفػػة", كيف الوقػػت نفسػػو 
فلسػفة العلػـو ذبعل اؼبدرسػة الفرنسػية بينهمػا فارقنػا أساسػينا مػن حيػث إفَّ "اإلبسػتمولوجيا تتنػاكؿ 

 كاترىبها".
سوؼ ننهج يف مقدمة ىػذا اؼبقػٌرر الػنهج "األقبلوسكسػون" العتبػارات خاٌصػة دبواضػعات 
"اؼبعرفيَّػػة اإلسػػالميَّة" مػػن حيػػث كوهنػػا نظريَّػػة  وليَّػػة تبتعػػد عػػن الػػرؤٰل الوضػػعيَّة كالتجريبيَّػػة بربطهػػا 
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دبمارسػػػػة فعاليَّتػػػػو األساسػػػػيَّة، بػػػػُت الكػػػػوف، كهللا، كاإلنسػػػػاف، علػػػػى كبػػػػو يسػػػػمح ؼبفهػػػػـو الػػػػوحي 
كيسػمح، مػػن مث، ؼبصػدرم اؼبعرفػػة: الػوحي كالكػػوف, مث العقػل الػػرابط اعبػامع بينهمػػا إبهبػاد مػػنهج 

 للمعرفة من شأنو أف ينفي التناقضات الثنائيَّة اؼبزعومة بُت اإلبداع كاإلتٌباع.
 ى النحو التايل:كموضوعات ىذا اؼبقٌرر التفصيليَّة، لتحقق أىدافو تنتظم عناصرىا عل

 هللا يف اؼبعرفة اإلسالمية: "مبدأ التوحيد يف النٌق القرآٌن". .أ 

 الكوف يف اؼبعرفة اإلسالمية: "مبدأ التسخَت يف النٌق القرآٌن". .ب 

 اإلنساف يف اؼبعرفة اإلسالمية: "مبدأ اػبالفة يف النٌق القرآٌن". .ج 

ة ال يبكػن ذباىلػو؛ كإذا حػدث ذلػك "الوحي" بوصفو مفهومان أتسيسػٌيان يف اؼبعرفػة اإلسػالميَّ  .د 
 فإٌف اؼبعرفة أك العلم يفقد كل منهما صفتو اإلسالميَّة!!

"الكوف" بوصػفو مصػدران للمعرفػة كالنقػل كالعقػل بوصػفهما أىػم الوسػائل كاألدكات اؼبوٌصػلة  .ق 
 للمعرفة كاؼبوٌلدة ؽبا.

رىػػػا، كضػػػعها يف اؼبعرفػػػة اإلسػػػالمية: طبيعتهػػػا، أصػػػنافها، معيا Axiologyمصػػػفوفة القػػػيم  .ك 
اؼبيتػػافيزيقي. "عالقػػة األخػػالؽ ابؼبنطػػق كاعبمػػاؿ يف القػػرآف الكػػرمي"، سبػػاىي أخػػالؽ اؼبنفعػػة 
كأخالؽ اللَّذة يف أخالؽ الفضيلة عّب اؼبنظور اؼبعريٌف القػرآٌن، السػمت عػّب التػارىبي للمثػل 

صػػنع تكييفاهتػػا العليػػا بوصػػفها مػػثالن اثبتػػة ال زبضػػع للتحػػوالت يف الرؤيػػة القرآنيَّػػة، كلكنهػػا ت
 اػباصة مع ىذه التحوالت، العالقة بُت اؼبطلق كالنسب عاؼبفارقة بوصفها مناطنا للتوافق(.

 "العبوديَّة": افًتاض غريزة االمتثاؿ. .ز 

 "التنزيو": افًتاض غريزة التفريد. .ح 

القػػػػوة اؼبوجبػػػػة للفعػػػػل اإلنسػػػػان األصػػػػيل بوصػػػػفو نتيجػػػػة لوحػػػػدة الفكػػػػر يف نظريَّػػػػة اؼبعرفػػػػػة  .ط 
 ة.اإلسالميَّ 

"القػػػػرآف"   -"اػبصػػػائق اؼبنطقيَّػػػة لنظريػػػػة اؼبعرفػػػة اإلسػػػالميَّة": "الكػػػػوف" كتػػػاب هللا اؼبنظػػػور .م 
مصػػداقيَّة الوجػػود اإلؽبػػٌي مػػن  -التنػػاغم بػػُت اؼبنظػػور كاؼبسػػطور -كتػػاب هللا اؼبتلػػو اؼبسػػطور

ضػػػركرة التسػػػليم هلل  -غائيػػػات فعػػػل الوجػػػود مػػػن خػػػالؿ فعػػػل اإلهبػػػاد -خػػػالؿ ىػػػذا التنػػػاغم
فػػػال ينازعػػػو اإلنسػػػاف بشػػػيء مػػػن ذلػػػك حبجػػػة مركزيٌتػػػو أك  يػػػة حجػػػة  -يَّػػػة اؼبطلقػػػةابغباكم

 دكر اإلنساف بوصفو خليفة يف األرض. -أخرٰل. كبناء اليقُت اإليباٌن لتنساف على ذلك

 -ضػػركرة قبػػوؿ االخػػتالؼ لعػػدـ تعطيػػل اؼبشػػيئة اإلؽبيَّػػة -"االخػػتالؼ" سػػنة هللا يف الكػػوف .ؾ 
 معياريَّة اػبَت كالشر. -لثواب كالعقاب(عدالة اؼبصَت اإلنسان عا
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 عمراف األرض. -تزكية النفس -القيمة اؼبوضوعيَّة لنظرية اؼبعرفة اإلسالمية: توحيد اػبالق .ؿ 

 البعد اؼبعريٌف يف مشكلة اغبرية كحدكدىا من منظور اؼببدأ القرآن. .ـ 

 البعد اؼبعريٌف يف مشكلة اآلخر من منظور اؼببدأ القرآن. .ف 

 ريٌف يف مشكلة االغًتاب من منظور اؼببدأ القرآن.البعد اؼبع .س 

البعد اؼبعريٌف يف مشكلة اؼبوت من منظور اؼببدأ القرآن. .ع

أبعػػاد معرفيػػة 
يف 

مشػػػػػػػػػػػكالت 
 كجودية
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:ادلقّرر الثاين: مناىج البحث العلمي ٌّ 
يتنػػػاكؿ ىػػػذا اؼبسػػػاؽ أسػػػس "البحػػػث العلمػػػٌي" كقواعػػػده كخطواتػػػو كأخالقيَّاتػػػو ابتػػػداءن مػػػن 

كؼبػا قبلػو كػذلك كؼبػا كراءه. مث ربديػد أسػس مػنهج  ،ة لػوتعريف "اؼبػنهج" كربديػد العناصػر اؼبكونػ
ات كخطػػوات اؼبػػنهج ابتػػػداءن مػػن ربديػػد اؼبشػػػكلة البحثيَّػػة إىل اؼبتغػػػَتٌ  ،"البحػػث العلمػػٌي" كقواعػػػده
ة كضػػع الفرضػػٌيات العلميَّػػة للبحػػث, مث تعريػػف ابؼبفػػاىيم األساسػػيَّة, مث األساسػػيَّة فيهػػا, إىل مرحلػػ

مث كيفيَّػػػة  ،مث كيفيَّػػػة ربليػػػل اؼبعلومػػػات كتنظيمهػػػا ،ة كميٌػػػة أك كيفيَّػػػةطرائػػػق صبػػػع اؼبعلومػػػات بصػػػور 
مث الوصوؿ إىل نتائج البحث العلمٌي. كيف كل تلػك النقػاط يقػدـ ىػذا اؼبسػاؽ  ،التفسَت كنظراٌيتو

كػػي يسػػتطيع الطالػػب اإلؼبػػاـ   ،رؤيػػة مقارنػػة للنسػػق اؼبعػػريٌف اؼبعاصػػر مػػع النسػػق اؼبعػػريٌف اإلسػػالميٌ 
ساسػػػيَّة ؼبنػػػاىج البحػػػث العلمػػػٌي يف العلػػػـو االجتماعيَّػػػة كالعلػػػـو اإلسػػػالميَّة يف الوقػػػت ابألبعػػػاد األ

 نفسو, كتنمو لديو القدرة على اؼبقارنت اؼبنهجيَّة بُت األشباه كالنظائر منها.
 كهبرم تناكؿ تفاصيل ىذا اؼبقٌرر يف إطار العناكين كاؼبوضوعات التالية:

 ة, الفهم, التحليل كالتفسَت, استخالص النتائج.مفهـو اؼبنهج, األدكات اإلجرائيَّ  -ُ
 االستقراء, كاالستنباط. -ِ
 الوقائع اإلمبَتيقيَّة. -ّ

ال يبكػن اسػتبعاد البصػمة أك السػمة الشخصػػية كيلًٌيػان, أك اؼبػؤثًٌرات الذاتيَّػة مػن منػػاىج  -ْ
العلػػـو اإلنسػػػانيَّة. فاؼبوضػػػوعيَّة يف مفهومهػػػا الغػػػريب أقػػػرب إىل أسػػػطورة, كقصػػػارل مػػػا 

 تطيعو اإلنساف ما يبكن االصطالح عليو بػ"االستقامة العلميَّة".يس

التكامػػػل بػػػُت أكثػػػر مػػػن مػػػنهج كاحػػػد يف التحليػػػل كاالسػػػتنتاج, كمشػػػركعية ذلػػػك يف  -ٓ
 إطار تناغم السياؽ الفلسفٌي للقراءة.

 البنيويَّة كاقًتاف العالقات إىل إعادة إنتاج النٌق اؼبقركء. -ٔ

 إىل إعادة إنتاج النٌق اؼبقركء.السيميولوجيا كاؼبدخل العالمايت  -ٕ

كرؤيػػة الػػنٌق اؼبقػػركء بوصػػفو نسػػيجى ليقىٍيمػػاىت أك    Intertextualityالتناصػػيَّة   -ٖ
 حقل آاثرو مٌت تركيبها من جديد على كبو ـبتلف.

 التفكيكية كالنٌق ال مركزٌم البؤرة. -ٗ
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 سوسػػػيولوجي مػػػن خػػػالؿ الشػػػركط اغبديثػػػة لنظريَّػػػة القػػػراءة –بعػػػث اؼبػػػنهج السػػػيكو  -َُ
 كالتلقٌي بوصفو مبطان من أمباط االستجابة.

 إمكانيَّة ربرير اؼبفاىيم من خالؿ منهجيَّة تكامليَّة:  -ُُ

 مفهـو العلمانيَّة. -

 مفهـو العقالنيَّة. -
 مفهـو التجريب. -

 مفهـو اغبداثة. -

مقاربػػػة تطبيقيػػػة يػػػنهض هبػػػا اؼبصػػػدر اؼبنشػػػل عالقػػػرآف كمصػػػدر التطبيقػػػات كاالتٌبػػػاع 
لػػػى تسػػػػميتو بػػػػ"السٌنة"( إلعػػػادة تعريػػػف ىػػػذه اؼبفػػػػاىيم اؼبعصػػػـو الػػػذم اصػػػطلح ع

 السائدة كفقان لرؤية غربيةو أحاديًٌة االذباه تنفي االعًتاؼ دبفاىيم اآلخرين.

دراسػػػػة أسػػػػاليب اػبطػػػػاب ال تنفصػػػػل عػػػػن دراسػػػػة دالالتػػػػو كمقصػػػػداٌيتو يف منػػػػاىج   -ُِ
 البحث العلمي اغبديثة. كالتطرؽ إىل داللة اػبطاب.

س دائػػػرةن مغلقػػػةن كفػػػق منظػػػور اؼبدرسػػػة الشػػػكلية بػػػل ىػػػو دائػػػرة اػبطػػػاب أك الػػػنق لػػػي  -ُّ
توليديػػػة مفتوحػػػة علػػػى ظػػػواىر الواقػػػع كأحداثػػػو بقػػػدر انفتاحػػػو علػػػى سػػػياقات اتريػػػ  

 األحداث كالوقائع كاعبماعات.
موقػػع منظومػػة القػػيم اؼبهيمنػػة أبسػػتمولوجٌيان كحضػػارايٌن يف اػبطػػاب أك الػػنٌق اػباضػػع   -ُْ

 للتحليل اؼبنهجٌي.

 اإلعالمٌي يف اػبطاب أك النٌق عمبوذج جريباس(:النموذج  -ُٓ

 

 اليٍمرسل                 الرسالة               متلقي الرسالة         
                                   
 الشفرة أك الكػود       عاؼبرسل إليو(                                    
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 ر والتفاعل ادلعريّف م  منظور حضارّي إسالمّي:ادلقّرر الثالث: منهجية احلوا
 كينتظم ىذه انياكر:

 طبيعة اغبوار اؼبتبادؿ بُت األن كاآلخر, كغايتو.  (ُ
 .سياؽ اترىبيٌ  -سياقات التفاعل اؼبعريف: أ  (ِ

 .سياؽ ثقايفٌ  -ب                             

 .سياؽ أيديولوجيٌ  -ج                              
 .ة النمٌو كاالرتقاء الذايتٌ ؼبعرفة كمنظور اغبضارة: التكامل يف عمليَّ (  اّ
 ابغبضارة كالدفاع عن قيمها األخالقيَّة. دكد(  الصراع ؿبْ
 (  اغبرية كالتبعيَّة قطباف يتنازعاف التاري  اغبضارٌم لتنساف.ٓ
لفرديَّػػة (  الّبىػاف علػى أفَّ اػبصوصػيَّة كاالخػػتالؼ حقػاف أصػيالف مػػن حقػوؽ الػذات أ

 كاعبماعيَّة, كأفَّ ؾبمل اػبصوصيَّات كاالختالفات ىو ما ىبلق عنصر التنوٌع اغبضارٌم.
(  الّبىػػػػاف علػػػػى أفَّ القػػػػيم السػػػػلبيَّة يف بعػػػػض التجػػػػارب اغبضػػػػاريَّة ىػػػػي اختبػػػػار لقػػػػدرة ٕ

 اإلنساف على التعديل كالتصويب كتقومي اػبطأ.
 ادرة على التكييف بُت الواقع كاؼبثاؿ.(  قوة األفكار تكمن دكماٌ يف إمكانهتا القٖ
(  التملُّك كاالستغالؿ كاحتكار العلم كالثركة كالقػوة مػدخل إىل نفػي اعبػذكر اغبضػاريَّة ٗ

يف الػػوعي اإلنسػػاٌن, كاسػػتبداؽبا مػػذكر زائفػػة ككنبيٌػػة تػػّبر التفػػوؽ بواسػػطة العػػرؽ أك اللػػوف 
 أك اعبغرافيا السياسيَّة.

زة بػػػُت الغػػػزكات الّببريَّػػػة كالفتوحػػػات الػػػيت سبثًٌػػػل يف أساسػػػها الفػػػركؽ التارىبيَّػػػة اؼبػػػائ  (َُ
كسػػيطان لنقػػل األفكػػار عػػن طريػػق نفػػي غػػركر القػػوة, كزعزعػػة دعائمػػو, كالػػدعوة إىل 
عاؼبيػػة القيمػػة األخالقيػػة اغبضػػارية عإقصػػاء قػػوة السػػيف عػػن فكػػرة نشػػر الػػدعوة يف 

 بلداف الشرؽ كالغرب(.
ثقافػػػػات األمػػػػم عتصػػػػميم اؼبدينػػػػة كدار العبػػػػادة اعبماليٌػػػػات اغبضػػػػاريَّة اؼبشػػػػًتكة يف  (ُُ

فنػػوف الًتبيػػة كمنػػاىج  –الشػػعر كالتصػػوير كاؼبوسػػيقى  –كاؼبنػػزؿ كالبسػػتاف كاؼبشػػفى 
 بناء الشخصية عن طريق العلم كاإلبداع كالدين(.
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الّبىاف على ضركرة التنمية اؼبستقلَّة مع اإلفادة من ذبربػة اآلخػر, ككجػوب معاكنػة  (ُِ
يق ىيوًيَّتو اػباصة بوصفها جزءان ال يتجزٌأ من اؽبيوًيَّة اإلنسانيَّة اآلخر لألن على تعم

 العامة.

اؽبيوًيَّة حضارة, الّبىاف علػى أف عوؼبػة القػيم لػيس ؽبػا صػرح أك قاعػدة الفتػة إال يف  (ُّ
الكػػوف حبسػػب اؼبرجعيَّػػة األخالقيَّػػة اؼبشػػًتكة   -هللا  –ؾبػػاؿ العالقػػة بػػُت اإلنسػػاف 

قً 
ي
 رَّة للخَت كالشر بوصفهما ؿبورين للصراع.لألدايف كالعقائد اؼب

بػػػُت  التكامرررل السرررياقي"" , كيكمػػػن اتصػػػاؽبا يفايصررراذلاتكمػػػن قػػػوة اغبضػػػارة يف  (ُْ
اغبضػػارات اؼبختلفػػة الػػيت سبثػػل تركسػػان يف عجلػػة اغبضػػارة البشػػريَّة األـ, أك اعبامعػػة 

لقػدرة كيكمن "التكامل السياقي" يف قدرتو على ربقيق الغائيَّػة الواحػدة, كتكمػن ا
علػػى ربقيػػق الغائيَّػػة الواحػػدة يف كجػػود مصػػدر توليػػدمٌو أسػػاس لػػو شػػكل النمػػوذج 
اؼبرجعػػػٌي الكامػػػل لتحالػػػة. كىػػػذا اؼبصػػػدر التوليػػػدمٌو األسػػػاس بشػػػكلو السػػػابق ال 

كلذلك فإنٌو ما مػن حضػارة معنيَّػة ابلقػيم اإلنسػانيَّة يبكػن أف  يوجد إال يف هللا 
 ".تستغٌت عن "هللا أعلم, هللا أكّب

بوصػػػفو خطػػػاابن ميتىعػػػدًًٌد األصػػػوات عػػػن   البد من النظر إىل اغبوار اغبضارم  (ُٓ
رؤاي العػػامل الػػيت ربػػٌدد ؾبموعػػة القػػيم كاؼببػػادئ كالواقعَّيػػات كاالسػػتثارات كاغبػػافٌزايت 
كالػػدكافع كالوضػػٌعيات كاألىػػداؼ يف سػػياؽ االلتػػزاـ خبضػػوع اإلنسػػاف ألخالقيَّػػات 

 , كفسَّرىا, لضماف سعادة البشر كسالمتهم.معينة حددىا هللا تعاىل ككصفها
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 ادلقّرر الرابع: "التاريخ اإلسالمي ومساره بني حر ات اإلصالح وفقو االجتهاد والتجديد":
يف ىػػذا اؼبقػػٌرر الرابػػع سػػوؼ نتنػػاكؿ سػػعة اإلسػػالـ كمركنتػػو كقدراتػػو الكبػػَتة علػػى اسػػتيعاب 

حػدة اؼبرجعيَّػة" ككضػوح اػبطػوط الفاصػلة اؼبستجدات كالقول اعبديدة الناشئة يف اجملتمػع عنػد "ك 
ات" لدل اؼبسلمُت.  بُت "الثوابت كاؼبتغَتًٌ

كمػػػا أفَّ اؼبقػػػػٌرر سػػػوؼ يعػػػػٌت بتوضػػػػيح الػػػرؤل التقديريَّػػػػة للزمػػػػاف كاؼبكػػػاف. كتتػػػػابع حركػػػػات 
اإلصالح اؼبنطلقة منو استنادان إىل أصالة كذبٌذر مبدأ "التجديػد كاإلصػالح" يف ىػذه األمَّػة بػديالن 

 ات" الذم قامت حركات التجديد كاإلصالح يف األمم السابقة عليو.تابع النبوَّ عن "ت
 كسنتناكؿ اؼبقٌرر يف القضااي األساسيَّة التالية:

أكليَّػػػة االجتهػػػاد كأكلويَّتػػػو كأسػػػبقيَّتو يف ىػػػذه األمَّػػػة, كاتًٌصػػػالو دبجموعػػػة اؼبفػػػاىيم  -ُ
 ك"النفسٌي" ك"العقلٌي". اليت تضمن لو الفاعليَّة كالتأثَت, فهو "اعبهاد الفكرٌم"

االجتهػػػاد لتحقيػػػق التجديػػػد, كالتحقُّػػػق دبتطلباتػػػو مسػػػئولٌية "األمَّػػػة" كينبغػػػي أف  -ِ
 يكوف حالة عقليَّة كنفسيَّة دائمة اثبتة مستمرة لديها عّب العصور.

 االجتهاد بوصفو فريضة إسالميَّة, كشركطو, كميادينو. -ّ

 دافعيَّة اإلصالح كفقو التجديد. -ْ

 قع, كدافعٌية فقو التجديد, كغايتو.متغٌَتات الوا -ٓ

 اإلصالح ابلعودة إىل األصوؿ أك ؾباكزة اغبدكد اغبرفيَّة للمنقوؿ. -ٔ

 مسئوليَّة العقل اإلنساٌن يف فعل القياس كفعل الرأم, كبناء اؼبوقف. -ٕ

 أكلية االجتهاد كأسبقيَّتو على سواه. -ٖ

اإلصػػػالح بػػػُت دلػػػة كمعااالجتهػػػاد مسػػػئوليَّة األمَّػػػة كافػػػة يف مسػػػتوايتو العديػػػدة,  -ٗ
 ة كإشكاليَّة النخبة.إقباز األمَّ 

 ؿباكالت اإلصالح األكىل. -َُ

اغبركػػػة السػػػلفيَّة للشػػػي  دمحم بػػػن عبػػػد الوىػػػاب كاإلرث اإلصػػػالحي البػػػن تيميَّػػػة  -ُُ
 قراءة يف البناء الفكرٌم كالتكوين النفسٌي ككاقع النشأة كالتكوين. كمدرستو.
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 كفكػػػرة صبػػػاؿ الػػػدين األفغػػػان عػػػن الثػػػورةاغبركػػػة اإلصػػػالحيَّة اغبديثػػػة األفغانيَّػػػة  -ُِ
 .كاإلصالح

 االجتماعي. ر  دمحم عبده, كالًتكيز على انيو ة للشياغبركة اإلصالحيَّ  -ُّ

بػػػػُت  حركػػػػة الشػػػػي  رشػػػػيد رضػػػػا, كتزكيػػػػة ركح األمػػػػة عػػػػن طريػػػػق تػػػػراث التقريػػػػب -ُْ
 .اؼبذاىب

يف ـبتلػػػػف نػػػواحي العػػػػامل كؿبػػػػاكالت التجديػػػد حركػػػػات اإلصػػػالح دراسػػػات يف  -ُٓ
 .اإلسالمي

 وف يف اليمن.الشوكانيُّ  -أ 

 اآللوسٌيوف يف العراؽ. -ب 

 النائيٍت يف إيراف. -ج 

 يف اؽبند. الدىلومٌ  -د 

 وف يف اؽبند.اإلصالحيُّ  -ق 

اؼبقارابت اغبضارية يف فكر االجتهاد اغبػديث. زبطػيط لببػة كإقبػاز أمػة, إعػادة تعريػف 
 فرض الكفاية بوصفو فرض أمة.

 الية:دراسات يف األفكار اإلصالحيَّة للشخصٌيات الت
 العزيز. عمر بن عبد
 زيد بن علي.
 اإلماـ مالك.

 جعفر الصادؽ.

 عبدالرضبن بن االشعث.

 أسد بن الفرات.

مػػع تركيػػز خػػاص بػػُت ـبتلػػف األقػػاليم اإلسػػالميَّة حركػػة التنقُّػػل اإلصػػالحٌي جغرافيػػان 
 على اغبركات اؼبعاصرة.

 :افظة عل  خصوصّيايووسبل احمل ادلقّرر اخلامس: العامل اإلسالمي يف النظا  الدولّ 
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كىو مقرر يبحث يف تكييػف موقػع العػامل اإلسػالمي داخػل النظػاـ الػدكيٌل مػن حيػث 
 أفق الفاعليَّة. –نظم العالقات  –اإلمكانت  –ت دراسة: التحدايَّ 

 كنقًتح أف أيخذ اؼبقرَّر ىذا اجملرل:
 ايتعالتحػػػػػػػدٌ  يف النظػػػػػػاـ الػػػػػػدكيلٌ  التحػػػػػػدايت الػػػػػػيت تواجػػػػػػو العػػػػػػػامل اإلسػػػػػػالميٌ  .ُ

 (.ربدايت التفاعل السياسيٌ  –ربدايت القيم  –ة االقتصاديَّ 
إمكػػػانت العػػػامل اإلسػػػالمي يف خلػػػق خصوصػػػيَّة تفػػػرض التعامػػػل معهػػػا داخػػػل  .ِ

 –السػػػػػوؽ اإلسػػػػػالمية  –النظػػػػػاـ الػػػػػدكيل عصػػػػػياغة منطػػػػػق التبػػػػػادؿ التجػػػػػارم 
التخطػػػػيط اؼبوجػػػػو لعمليػػػػات  –مواجهػػػػة العوؼبػػػػة  -اؼبواصػػػػالت كاالتصػػػػاالت 

ات التعامػػػل اجملحػػػف مػػػع البنػػػك الػػػدكيل عػػػن طريػػػق ؾبػػػاكزة آليَّػػػ –االسػػػتثمار 
كامػػػتالؾ  –اؼبسػػػاعدات البينيَّػػػة القائمػػػة علػػػى تعاضػػػد مصػػػادر الثػػػركة كالطاقػػػة 

 اؼبناعة الثقافية(. 

بنػػاء نظػػم العالقػػات مػػع الغػػرب علػػى منطػػق التػػوازف كحػػلًٌ بػػديل عػػن اؽبيمنػػػة  .ّ
شػػػػًتكة بػػػػُت العػػػػامل اإلسػػػػالمي الرأظباليػػػػة اؼبتفاقمػػػػة, كذلػػػػك بتفعيػػػػل اؼبصػػػػا   اؼب

بعضو كالبعض من جهة, كتفعيل كسائل التعاكف مػع أقطػاره خاصػةن تلػك الػيت 
لتجارب الرائدة يف عمليػة التنميػة, كتفعيػل النشػاط اؼبشػًتؾ اقتصػاداين احققت 

  –اليػاابف  –اؽبند  –كصناعيان كبيئٌيان كذباراين مع كتلة الشرؽ اآلسيوم عالصُت 
 ل.كوراي( من جهة أخر 

ة عن طريػق تبػٍتًٌ كجهػات النظػر اؼبشػًتكة, كالضػغط ة السياسيَّ لفاعليَّ لشقُّ أفق  .ْ
يف اذباىهػػا, بصػػدد اؼبشػػكالت كالقضػػااي الكػػّبل عالصػػراع العػػريب اإلسػػرائيلي 

ة الضػػػغط مبنيٌػػػةن علػػػى قػػػدرة التػػػأثَت علػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ( حبيػػػث تكػػػوف أرجحيَّػػػ
 .كاألكركيبٌ  اإلهبايٌب يف مصا  الغرب األمريكيٌ 

إعػادة تفسػػَت بعػػض اؼبفػػاىيم ذات األثػػر السياسػػي كاالجتمػػاعي اػبطػػَت, كبنػػاء  .ٓ
ة كمفهػػػـو "العاؼبيَّػػػة" مصػػػداؽ ثقػػػايفًٌ ؽبػػػا يف اإلعػػػالـ الػػػدكيل كاؼبنظمػػػات الدكليَّػػػ



- ٕٓ - 

 

ك"العػػدؿ" ك"اغبريَّػػة" ك"اعبهػػاد" كذلػػك ابعتبػػاره دعػػوةن إىل الػػردع كالػػدفاع عػػن 
 كإرىاابن. ان ره اعتداءطابع اؽبجومي لو ابعتباالذات, كنفي ال

 .الدكيلٌ  العامل اإلسالمي كنظرية "صداـ اغبضارات" يف النظاـ السياسيٌ  .ٔ

العامل اإلسالمي كمػا بعػد الكولونياليَّػة كأقنعػة االسػتعمار السياسٌي/االقتصػادٌم  .ٕ
 اعبديد.

: ىػل ىنػاؾ مػنهج ات التفاكض يف ؿبافػل النظػاـ الػدكيلٌ "نظرية اؼبفاكضة" كآليَّ  .ٖ
اإلسػػالمي يف النشػػاط التفاكضػػي أك أٌف ىنػػاؾ رؤيػػة كاحػػدة بعػػدة  كاحػػد للعػػامل

 مناىج أك أٌف ىناؾ رؤل متناقضة ال زبدـ مصلحة األمة ككٌل!

إسػػالمي بعػػدد مػػن اؼبنػػاىج  كاحػػدة ذات أسػػاس معػػريفٌ  ىػػل يبكػػن خلػػق رؤيػػة .ٗ
 !اؼبختلفة يف النظاـ التفاكضيٌ 

لدكلػػة. كاػبصػػائق الذاتيَّػػة بنائهػػا, كالفػػركؽ بػػُت األمَّػػة كاإعػػادة األمَّػػة ككسػػائل  .َُ
 ألمَّتنا اؼبسلمة اػبَتيَّة, الوسطيَّة, الشهادة, اؼبسئولٌية.

 منهج القرآف اجمليد يف توثيق العالقات بُت فصائل األمَّة اؼبسلمة. .ُُ

 .ؾبتمع التعدديَّة كالتسامح كثيقة اؼبدينة كدالالهتا .ُِ

قػػػػو اؼبػػػػالكٌي دراسػػػػات الفقػػػػو السياسػػػػٌي اإلسػػػػالمٌي بػػػػُت اإلماميَّػػػػة كالزيديَّػػػػة كالف .ُّ
 كحبوث.

أك دار  مبػػػدأ "كحػػػدة األرض" كتقسػػػيم اؼبعمػػػورة إىل "دار إسػػػالـ كدار حػػػرب" .ُْ
 .دعوة كدار إجابة

 سادساً: مقّرر العالقة بني الدي  واحلضارة:

مقػػرر يسػػعى إىل الكشػػف اؼبنهجػػي اؼبقػػارف عػػن العالقػػة بػػُت الػػدين كاغبضػػارة. كقػػد كحػػد 
؛ يف حػُت كبػػى الػػبعض اآلخػػر "اغبضػػارة كمصػػطلح الثقافػػة"بعػض علمػػاء االجتمػػاع بػػُت مصػطلح 

إىل التمييػػز بينهمػػا خاصػػة يف اؼبػػدارس اعبديػػدة لعلػػم االجتمػػاع. كسػػوؼ نتبػػع ىػػذا اؼبنحػػى توخيػػان 
 ؼبزيد من الدقة كاؼبوضوعيَّة كالتخصُّصيَّة.

 كموضوعات ىذا اؼبقرر سوؼ تنتظم, على النحو التايل:
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قػػػيم تػػػؤثر يف تصػػػورات اإلنسػػػاف لنسػػػػق "الػػػدين" مػػػن حيػػػث ىػػػو منظومػػػة مػػػػن ال -ُ
العالقات االجتماعيَّة, كطبيعػة اؼبنجػز العمػراٌن كالبيئػٌي دبػا ىػو تعبػَت إبػداعيّّ عػن 

 مضموف ىذه القيم.

العمػارة  –ة من حيػث كوهنػا احتفػاالن ابؼبػوت كاػبلػود عالتحنػيط اغبضارة الفرعونيَّ  -ِ
ان علػػػػػػى الػػػػػػزمن: الػػػػػيت ربػػػػػػاكؿ أف ذبعػػػػػػل مػػػػػن ثبػػػػػػات حجارهتػػػػػػا كأعمػػػػػدهتا انتصػػػػػػار 

قػػػراءة يف "كتػػػاب اؼبػػػوتى" بوصػػػفو تعبػػػَتان  –اؼبسػػػالت(  –اؼبعابػػػد  –عاألىرامػػات 
 طقسيان عن عقيدة الوجود بعد اؼبوت.

الوثنيَّة اإلغريقية كتعدد اآلؽبة: فكػرة صػراع اآلؽبػة كتوليػد حضػارة البطولػة كسبجيػد  -ّ
قػػػانوف الكػػػون قػػػراءة يف "شػػػذرات ىَتقلػػػيطس" بوصػػفها تقريػػػران غبقيقػػػة ال –القػػوة 

 اؼبطلق عن صراع األضداد .. .. .. كخلق اإلنساف مقاتالن.

التصػػور اليهػػودم, بعػػد ذلػػك, ؼببػػدأ التكلػػيم  –اليهوديػػة كمبػػدأ التكلػػيم اؼبوسػػوم  -ْ
أتسيسػػان علػػى  –بوصػػفو اجتبػػاءن مطلقػػان ألمػػة زبػػتق ابلسػػمع بػػُت األمػػم, فتكػػوف 

ع التيػػػو ىػػػو اضػػػطهاد ؽبػػػذه كاقػػػ –أداة األمػػػر كالنهػػػي اإلؽبيَّػػػة يف األرض  –ذلػػػك 
األداة, كمن مث ربوؿ األمر كالنهي اإلؽبيَّػُت إىل سػر غنوصػيًٌ كجػد التعبػَت عنػو يف 

حلوؿ هللا يف شعبو, من خالؿ اؼبنظور  –التفافو على نفسو عّب شكل "اعبيتو" 
 التلمودم, ىو التعبَت األظبى عن ارباد اؼبتكلػػم 

طابعة" ك "الطبيعة اؼبطبوعة" بتعبَت "سبينوزا" كالكالـ كاؼبتكلم إليو أك "الطبيعة ال
ظبػػػاح ىػػػذا االربػػػاد  لوىيَّػػػة  –عػػػن طريػػػق نشػػػوء اعبسػػػم كامتػػػداده ليشػػػكل العػػػامل 

 اإلنساف كمطلقيَّة فعلو من حيث ىو ركح العامل كإرادتو. 

التصور اؼبسػيحي, بعػد ذلػك, ؼببػدأ انيبػة بوصػفو حلػوؿ  –اؼبسيحية كمبدأ انيبة  -ٓ
هللا كاحػػػػػػد يف الثػػػػػػالوث القػػػػػػدكس:  –(  اسػػػػػػوت عاؼبسػػػػػػيح الالىػػػػػػوت يف الن

موجود بذاتو من حيػث ىػو األب, نطػق بكلمتػو مػن حيػث ىػو االبػن الكلمػة, 
ذبسػػيد الكلمػػة ىػػو نقطػػة التمػػاس  –حػػي بركحػػو مػػن حيػػث ىػػو الػػركح القػػدس 

اغبضػػارة اؼبسػػيحيَّة إضػػفاء  –اعبوىريَّػػة بػػُت التصػػور اليهػػودٌم كالتصػػور اؼبسػػيحٌي 
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ى ماديَّػػػة اغبضػػػارة اليهوديَّػػة مػػػن حيػػػث إسػػػقاط مبػػدأ انيبػػػة علػػػى مبػػػدأ ركحػػيه علػػػ
أصػػالن عاطفػػة داخليػػة تعتمػػل يف الشػػعور يف حػػُت أف التكلػػيم  –التكلػػيم, فانيبػػة 

الفعل انيػب بوصػفو مبػدءان  –صوته حافزه على الفعل اػبارجي يف مادة الوجود 
ك "لػيس  حػد  وهللا فيرو""هللا حمبة وم  يثبت يف احملبة يثبرت يف هللا للخالص 

غَته اػبالص؛ ألٌف ليس اسم آخر ربت السػماء قػد أعطػى بػُت النػاس بػو ينبغػي 
البعػػد السػػيميوطيقي اؼبشػػًتؾ بػػُت شػػكل الصػػليب كشػػكل مفتػػاح  –أف لبلػػق" 

أيقونػة  –اغبضارة اؼبسػيحية بوصػفها حضػارة حيػة  –اغبياة عند قدماء اؼبصريُت 
اغبضػػػػػارة الغربيػػػػػة اؼبسػػػػػيحية  –يػػػػػاة يف هللا العػػػػػذراء بوصػػػػػفها حارسػػػػػان لعقيػػػػػدة اغب

 , بوصفها حضارة أيقونية تقـو على إعادة إنتاج صػورة اػبػالص كصػورة اؼبخلػقًٌ
يضػػطىهد كالتنبػػوء بنػػػب  –كلكػػن دبنظػػور اؼباديػػة اغبديثػػػة 

إقبيػػل بػػرناب أك اإلقبيػػػل اؼب
 اإلسالـ أك نب آخر الزماف.

الػػػدين الػػػوارث: مبػػػدأ  –زيػػػو اؼبطلػػق إعػػادة اعتبػػػار التن –اإلسػػالـ كمبػػػدأ التوحيػػػد  -ٔ
  –التكليم كربولو إىل فاعليَّة الوحي, مبدأ انيبة كربولو إىل فاعلية اػبالفػة 

يف القػرآف  النب موسى كالنب عيسى  –أمَّة اإلسالـ بوصفها األمَّة العابدة 
اعبمػع بػػُت القػػرآف كالفرقػػاف مػػن نحيػػة  –الكػرمي: صػػورة الكلػػيم, كصػػورة الكلمػػة 

النػػػٌب  - عبمػػػع بػػػُت البيػػػاف كالّبىػػػاف مػػػن نحيػػػة أخػػػرل يف صػػػورة النػػػب دمحم كا
 –العالقػػة بػػُت مفهػػـو "الوسػػطية" كمفهػػـو "الشػػاىد"  –الوسػػط كاألمػػة الوسػػط 

ذبليػػػػات مبػػػػدأ التوحيػػػػد يف  –اغبضػػػػارة اإلسػػػػالمية بوصػػػػفها اغبضػػػػارة الشػػػػاىدة 
ىيمنػػػػػة  –ريػػػػػدم العمػػػػػارة اإلسػػػػػالمية كفنػػػػػوف الزخرفػػػػػة كاألرابيسػػػػػك كالرسػػػػػم التج
 "األمػة"فكػرة  –االجتماعي على االقتصادم كالسياسي يف اغبضػارة اإلسػالمية 

طبيعة تدكير رأس اؼباؿ يف  –على سواه  بوصفها فكرة ميوىلًٌدة ؽبيمنة االجتماعيٌ 
صػػػورة اؼبػػػرأة يف  –ة مبػػػدأ الشػػػورل يف اغبضػػػارة اإلسػػػالميَّ  –ة اغبضػػػارة اإلسػػػالميَّ 
مبػػػدأ  –ة يقػػة مفهػػـو "اعبهػػاد" يف اغبضػػارة اإلسػػالميَّ حق –ة اغبضػػارة اإلسػػالميَّ 



- َٔ - 

 

ة مػػن الػػػرؽًٌ ربػػػت ربريػػر اإلنسػػػانيَّ  –ة اغبػػوار كقبػػػوؿ اآلخػػر يف اغبضػػػارة اإلسػػػالميَّ 
 لقوة القيمة يف مقابل قيمة القوة. مفهـو اإللو الواحد: اؼبفهـو اغبضارمٌ 

القديبػػػػػػة: ة إطاللػػػػػػة علػػػػػػى أدايف الصػػػػػػُت كاؽبنػػػػػػد كأتثَتىػػػػػػا يف اغبضػػػػػػارة اآلسػػػػػػيويَّ  -ٕ
 اؽبندكسيَّة. –التاكيَّة  –البوذيَّة  –الكونفوشيوسيَّة 

النموذج القياسٌي ألخالقٌيات اغبضارة: اإلسالـ بوصفو حاضنان لقػيم الضػمَت يف  -ٖ
اؼبعتقػػػدات الدينيَّػػػة اؼبختلفػػػة الػػػيت ذبعػػػل مػػػن اغبضػػػارة إمكانيَّػػػة دائمػػػة كبػػػو العلػػػٌو: 

حريَّػػػػة اػبلػػػػق  –ة ابلرشػػػػاد كالعمػػػػراف اؼبعرفػػػػة انيكومػػػػ –القػػػػوة انيكومػػػػة ابلعدالػػػػة 
االنتبػػاه إىل حقيقػػة أفَّ اعبمػػاؿ ىػػو أصػػل النظػػاـ  –كاإلبػػداع انيكومػػة ابلعبوديَّػػة 

الطبيعػػة دليػػل العقػػل, كالعقػػل  –الكػػوٌن, كأٌف األخػػالؽ تصػػدر عػػن ًعلَّػػة اعبمػػاؿ 
 أداة لتشكيل أسرار الطبيعة على النحو الذم يفرؽ بُت اػبَت 

اغبياة اإلنسانيَّة موقوؼه على االعتداد ابلغائٌية اإلؽبيَّة الكامنػة, ازدىار  –كالشر 
 أصالن, يف حركة دكالب العامل.

ديػػن اغبضػػارة يفػػًتض مػػا يسػػمى بوجػػود عقيػػدة معينػػة للػػػ"تقٌدـ", كدبػػا أف الواقػػع  -ٗ
كالتاري  ينفياف من حيث التجربة, كجود عقيدة معينة للتقدـ فإٌف حضارة الدين 

ىػػػي منػػػاط التجربػػػة اإلنسػػػانيَّة يف تفاعلهػػػا مػػػع الزمػػػاف كاؼبكػػػاف. ال ديػػػن اغبضػػػارة 
كيفػػػًتض يف اغبضػػػارة الدينيَّػػػة, ابعتبػػػار اآلخػػػر صػػػورة مػػػن صػػػور األن, أف تكػػػوف 

ًا  ؿبٌكان للتعارؼ كالتعرؼ كالتكامل بلُه لَُس ىََّال ل ٍل ًل ُرلهو ُأ ِنل دا  ل   ل
لُك ُح  َاهل ِى ًا ِ لل ا ل   ول للُ ِىلَُك َل نا عل ؿبٌكػان للنفػور كالتنػػافر ال  ِمُكلهجَ حل

 كالصراع عكحدة اإلنسانيَّة(.
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برنامج الدراسات المنهجيَّة القرآنيَّة 

 العليا
 

ْنٌ   نىو امق
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 الربامج وادلقّررات اخلاص ة بر"علو  القرآ "
اؼبػػراد بػػػ"علـو القػػرآف" ىػػي ؾبموعػػة مػػن العلػػـو كاؼبعػػارؼ الػػيت كضػػعها علمػػاؤن اؼبتقػػٌدموف 

علػػق ابلقػػرآف اجمليػػد صبعػػان كاترىبػػان كنػػزكالن كتسػػويران كربزيبػػان كذبزئػػة كتفسػػَتان كأتكيػػالن للتعريػػف  مػػور تت
كلغػػػة كقػػػػراءات, كأنواعػػػػان كأظبػػػػاء كصػػػػفات ككتابػػػػة كنسػػػػخان كإعجامػػػػان كمناسػػػػبات نػػػػزكؿ كإحكامػػػػان 

 كتشاهبان كإعجازان كنسخان كقصصان كأمثاالن... كما إىل ذلك.
ل للعقل اؼبسلم كللثقافة كالتشريع اإلسالمٌيُت. كمػا أنٌػو إف القرآف الكرمي ىو اؼبصدر اؼبنش

اؼبنشػػل لألمَّػػة اؼبسػػلمة, كالبػػان غبضػػارهتا, كال ىبفػػى أثػػره اؼبباشػػر أك البػػٌُت يف سػػائر فػػركع الفكػػر 
اإلسػػالمٌي كالثقافػػة اإلسػػالميَّة كسػػائر مكونهتػػا, كلػػو أتثػػَت فباثػػل أك يزيػػد يف علػػـو الفقػػو كأصػػولو 

 كغَتىا.
القرآف الكرمي ألىل العلم "اؼبػنهج التجػريٌب" ككيفيٌػة البحػث عػن اغبقػائق, ككػاف كما قدـ 

لذلك أثره يف نشأة "العلـو التجريبيَّة" اليت عرفتها اغبضػارة العربيَّػة كسػائر اؼبعػارؼ كالعلػـو النقليَّػة 
لقػرآف بعػد اإلسالميَّة؛ بذلك "اؼبنهج العلمي" الذم جاء بو القرآف, كاؼبناخ العقلي الذم صنعو ا

تطهَت العقل من اػبرافة كالشعوذة, كأكضار اعباىليَّة, فمٌكنػو القػرآف بػذلك مػن اسػتيفاء الشػركط 
 النفسيَّة كاالجتماعيَّة اؼبطلوبة للبحث كاإلنتاج العلمٌي.
, كسػػائر فػػركع تلػػك الثقافػػة, أك -كٌلهػػا-كلكػػن ذلػػك ال يعػػٍت أف نعػػٌد أنػػواع ىػػذه العلػػـو 

العلـو أك اؼبعارؼ اليت أظباىا العلماء بػ"علـو القرآف". كمػا ال ينبغػي أف  نسلكها صبيعان يف قائمة
يتبػػػادر إىل األذىػػػاف أفَّ اؼبػػػراد بػػػػ"علـو القػػػرآف" علػػػـو اقتبسػػػت يف مبادئهػػػا كقضػػػاايىا, كأىػػػدافها 
كملكات اؼبعنيًٌُت هبا مػن القػرآف اجمليػد؛ ألهٌنػم قػد أطلقػوا ىػذا اؼبفهػـو علػى كػل علػم ىبػدـ القػرآف 

كما قاؿ الزرقاٌن؛ قاؿ: "كينتظم يف ذلك التفسَت, كعلم القػراءات, كعلػم الرسػم   (ٓعيستند إليوأك 
العثمػػػاٌن, كعلػػػم ؾبػػػاز القػػػرآف, كأسػػػباب النػػػزكؿ, كعلػػػم الناسػػػ  كاؼبنسػػػوخ, كعلػػػم إعػػػراب القػػػرآف, 

لػػـو تنػػدرج يف "ع (ٔعكعلػػم غريػػب القػػرآف, كعلػػـو الػػدين كاللُّغػػة, كإعجػػاز القػػرآف كأمثالػػو كقصصػػو"
 القرآف"؛ ألهٌنا زبدمو من كجو أك آخر.

                                 
 (. ِّ/ُ( دمحم عبد العظيم الزرقان يف كتابو: مناىل العرفاف يف علـو القرآف عٓع
 (ط.ُٖٗالطبعة الثالثة, كراجع علـو القرآف كاترىبو للدكتور عدنف زرزكر ع –دار أحياء الكتب العربية ( ٔع
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 أىي علو  أ  معار  :
" إضػافة فيهػا نظػر: إذ  كاغبق أف إضافة كثَت مػن ىػذه اؼبعػارؼ إىل كلمػة "علػم" أك "علػـو
أف عامَّتهػػػا ال تعػػػدك أف تكػػػوف مباحػػػث يبكػػػن أف تػػػدرج يف "علػػػم التفسػػػَت", لػػػوال أهٌنػػػم حصػػػركه 

تعػػود  -عنػػد التػػدقيق-ردات القػػرآف", كمػػع ذلػػك فإهٌنػػا ابلعلػػم الػػذم يبحػػث يف بيػػاف معػػان "مفػػ
بشكل أك آبخر إىل "التفسَت كاستجالء معان القرآف اجمليد" فهي بذلك أليق؛ ألٌف مػن الصػعب 

 أف يطلق على كثَت منها مفهـو "العلم".
 الكتب ادلؤلفة يف ىذا الف :

علػػػـو القػػػرآف" كثػػػَتة إٌف الكتػػػب الػػػيت ألفػػػت يف اؼبعػػػارؼ كالفنػػػوف اؼبندرجػػػة ربػػػت مفهػػػـو "
جػػدان, فهنػػاؾ كتػػب يف التفسػػَت كالػػنظم كاإلعجػػاز كاألمثػػاؿ كالتػػاري  كالناسػػ  كاؼبنسػػوخ كفضػػائل 
القرآف كأسباب نزكلو كقصصو كأحكامو, كؿبكمػو كمتشػاهبو كقراءاتػو كاترىبػو كفضػائلو كغَتىػا فبػا 

عػػػت أطػػػػراؼ ىػػػػذه بػػػدأت الكتابػػػػة فيػػػو يف أكاخػػػػر القػػػرف اؽبجػػػػرم األكؿ. كلكػػػػٌن الكتػػػب الػػػػيت صب
" كأف تضػاؼ إىل القػرآف  البحوث, كألفت بينها, كرتبتها حبيث ساغ أف يطلق عليهػا لفػا "علػـو

 الكرمي كانت ثالثة كتب جرل تداكؽبا يف انييط التعليمٌي السٌٍت اىذا النوع من اؼبعارؼ ىي:
ىػػ( تنػاكؿ ْٕٗكتاب "الّبىاف يف علػـو القػرآف" لبػدر الػدين الزركشػٌي عت:  -ُ

عان كأربعػػػُت نوعػػػان أك علمػػػان, كقػػػد طبػػػع طبعػػػات عديػػػدة ؿبٌققػػػان كبػػػدكف فيػػػو سػػػب
ربقيػػق, كاألكثػػر تػػداكالن مػػن طبعاتػػو طبعتػػو انيققػػة يف أربعػػة أجػػزاء حققهػػا أبػػو 

 الفضل إبراىيم يرضبو هللا.

( كقػػد ُُٗكتػػاب "اإلتقػػاف يف علػػـو القػػرآف" عبػػالؿ الػػدين السػػيوطي عت:  -ِ
ىػػذه اؼبعػػارؼ الػػيت أدرجػػت ربػػت مفهػػـو  تنػػاكؿ فيػػو شبػػانُت علمػػان أك فنػػان مػػن

"علػػـو القػػرآف"؛ كلتتقػػاف طبعػػات عديػػدة, أكثرىػػا تػػداكالن يف الوقػػت اغباضػػر 
 طبعتو اليت حققها أبو الفضل إبراىيم كذلك.

كتػػاب "مناىػػل العرفػػاف" للزرقػػان كىػػو كتػػاب صبػػع مػػا كتبػػو السػػابقوف مضػػافان  -ّ
 عديدة كذلك. إليو ما قالو اؼبعاصركف يف ىذا اجملاؿ كطبع مرات



- ْٔ - 

 

كقػػػد تتػػػابع اؼبعاصػػػركف, خاصَّػػػة أكلئػػػك الػػػذين تولَّػػػوا تػػػدريس ىػػػذه اؼبػػػادة يف إعػػػداد كتػػػب 
لطالهبم مل زبرج كثَتان عن ترديػد مػا كرد يف الكتػب اؼبتقٌدمػة الثالثػة, كقػد أعػادكا إنتػاج ذلػك بلغػة 

 معاصرة تيسَتان على الطالب.
ات اشػػػػتملت علػػػػى عػػػػرض كبيػػػػاف كمػػػػا أٌف جػػػػل اؼبفسػػػػرين قػػػػد كضػػػػعوا لتفاسػػػػَتىم مقػػػػدًٌم

ؾبموعػػػة مػػػن تلػػػك العلػػػـو الػػػيت رأكا أنبيَّػػػة البػػػدء هبػػػا لقػػػراء تفاسػػػَتىم. كمػػػن أ ػػػل تلػػػك اؼبقػػػدمات 
كأنبها يف تفاسَت اؼبتأخرين اؼبقدمات العشرة يف "علـو القرآف" الػيت قػٌدـ ابػن عاشػور هبػا لتفسػَته 

 "التحرير كالتنوير".
  " :مىت بدأ استعمال مفهو  "علو  القرآ

من الصعب جدان ربديد الوقت الذم بدأ فيو استعماؿ ىػذا اؼبفهػـو قبػل شػيوعو, فنسػب 
بعض الشافعيَّة فيما نسبوه إىل اإلماـ الشافعي من مناقب أنٌو أكؿ من أطلق على بعض اؼبعارؼ 
, كأنٌػو قػد اسػتعملو يف حػوار لػو مػع ىػاركف الرشػيد اػبليفػة  اليت تندرج يف ىذه العلػـو ىػذا اؼبفهػـو
العباسػػػي حػػػُت أحضػػػر بػػػُت يديػػػو بعػػػد أف جػػػل بػػػو ـبفػػػوران مػػػن الػػػيمن بػػػتهم الػػػدعوة إىل العلػػػويًٌُت 
كأتييدىم. كقد أكد الكاتبوف يف اتري  "العلـو اإلسالميَّة" من الشيعة أفَّ أكؿ مػن اسػتعمل ىػذا 

 اؼبفهـو ككتب فيو ىو اإلماـ دمحم الباقر...
فإفَّ لنا يف إطالؽ ىػذا اؼبصػطلح أك اؼبفهػـو كبقطع النظر عمن بدأ استعماؿ ىذا اؼبفهـو 

" فيػو ؾبػاؿ كبػَت للنظػر, فجلُّهػا  على ىذه اجملموعة من اؼبعارؼ نظران؛ ذلػك ألفَّ تسػميتها بػػ"علـو
 ال تتوافر فيو مواصفات العلم, كمل يستوؼ مبادئو, كمل ينضبط دبناىج العلـو اؼبعهودة.

ؿ للنظػػر أكػػّب, كذلػػك ألفَّ العنػػواف قػػد يػػوحي كمػػا أفَّ إضػػافتها إىل القػػرآف اجمليػػد فيػػو ؾبػػا
للبعض  فَّ ىذه العلـو ىي علـو مػأخوذة مػن القػرآف أك مسػتنبطة منػو, كلػيس األمػر كػذلك؛ إذ 
أقصى ما يبكن أف توصف بو ىذه العلـو أك اؼبعػارؼ أهٌنػا علػـو يف خدمػة القػرآف اجمليػد, أك ىػي 

 من كسائل خدمتو.
ػػا ال تقػػع ربػػت اغبصػػر فػػالقرآف اجمليػػد إبطالقيَّتػػو  أمػػا العلػػـو الػػيت تضػػمنها القػػرآف اجمليػػد فإهنَّ

يتكشف يف كل زماف عن معارؼ كعلـو كسػنن كنػواميس كقػوانُت حبسػب السػقف اؼبعػريٌف للبشػر 
يف ذلػػػك الزمػػػاف. كمنهػػػا قصػػػق األنبيػػػاء كاؼبرسػػػلُت مػػػع أفبهػػػم كالػػػدركس كالعػػػّب اؼبسػػػتنبطة منهػػػا. 
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ػػػرات ىامَّػػػة يف علػػػـو االجتمػػػاع كقػػػوانُت هنػػػوض األمػػػم كتراجعهػػػا, كنظػػػم األخػػػالؽ, كقواعػػػد  كمؤشًٌ
 العمراف كالًتبية كالتزكية كالنظم كالتشريع كالتاري  كغَتىا.
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 التخصص ازأول
 علو  القرآ 

 دتهيد:
يتنػػاكؿ ىػػذا التخٌصػػق مفهػػـو الػػوحي كطبيعتػػو, كالػػوحي انيمػػدم بصػػفة خاٌصػػة كأنواعػػو, 

منجَّمان, مث صبعو كإعادة ترتيبو توقيفان بعيػدان عػن مناسػبات  ككيفيَّة نزكؿ القرآف, كاغبكمة يف نزكلو
النزكؿ كأسبابو. مث يدرس الطالب فيو منهجيَّة حفػا القػرآف يف نظمػو الػداخلٌي, كنقلػو تػواتران مػن 
جيػػػل إىل جيػػػل. مث يعػػػرض ألىػػػم العلػػػـو الػػػيت زبصَّصػػػت يف القػػػرآف الكػػػرمي كمدارسػػػها كمناىجهػػػا 

إجراء قػراءات مبوذجيٌػة ربليليٌػة لنمػاذج مػن تفاسػَت مطبوعػة كمتاحػة.  كبياف ما ؽبا كما عليها, مع
كتػػػدرس كػػػذلك موضػػػوعات التحػػػدم القػػػرآٌن كاإلعجػػػاز, كمػػػا عػػػرؼ بغريػػػب القػػػرآف, كمفرداتػػػو 
كفهرستو كتكشيفو, مث يعرض ألمثلة من بياف معان القرآف بلغات غَت عربٌية فيما يعرؼ بػ"ترصبة 

لػػػػق التخصُّػػػػق إىل دراسػػػػة أثػػػػر البيئػػػػة كاإلنسػػػػاف كالثقافػػػػة يف فهػػػػم معػػػػان القػػػػرآف الكػػػػرمي". مث ىب
القػػػػػرآف, كمػػػػػن مث يف تفسػػػػػَته, كذلػػػػػك يف ضػػػػػوء اؼببػػػػػادئ األساسػػػػػيَّة للرسػػػػػالة اػباسبػػػػػة, كعاؼبيَّتهػػػػػا 
كخصائق اػبطاب القرآٌن, ككيف ىباطب العاؼبُت على اختالؼ الزماف كاؼبكػاف مػع نزكلػو بلغػة 

علػػػػى تزكيػػػػد الطػػػػالب دبػػػػنهج الكشػػػػف عػػػػن "الوحػػػػدة البنائيَّػػػػة  معيَّنػػػػة. ككػػػػذلك البػػػػد مػػػػن العمػػػػل
للقرآف". كمنهجو يف التعامل مع تراث األمم السابقة, كمنهجيَّتو اؼبعرفيَّة, كمبػاذج لكيفيَّػة التعامػل 

كللعقيػدة كالشػريعة كالقواعػد الكليَّػة, كالسػنن  -كٌلها-معو مصدران منشئان ككافيان للمعرفة  نواعها 
 ونيَّة كاالجتماعيَّة. كالكشف عن منهجيَّتو اؼبعرفيَّة, كحاكمٌيتو كخصائق شريعتو. نواعها الك

 كسيشتمل ىذا التخٌصق على اؼبقررات التاليَّة:
 

 ادلقّرر ازأول: 
 التعريف ابلقرآ  اجمليد:يف 
" يقػػدـ األسػػتاذ فيػػو مػػوجزان عػػن اتأك ظبنػػار  اتخذ ىػػذا اؼبقػػٌرر شػػكل حػػوار يف "نػػدك سػػيأ
كأىدافػػو كفوائػػده كمػػا يتوقػػع ربقيقػػو منػػو, كيكلٌػػف الطػػالب كيقػػودىم لتقػػدمي فقراتػػو  طبيعػػة اؼبقػػٌرر

التفصيليَّة كأجزائو  نفسػهم, كأيخػذ األسػتاذ دكر الناقػد كاؼبوٌجػو الػذم يثػَت األسػئلة, كينػاقش مػا 
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يعرض مناقشة دقيقة, كذلػك لتػدريب الطػالب علػى البحػث كالعػرض كالتحليػل, كآداب البحػث 
يفيَّة الوصوؿ إىل اغبقائق النظريَّة. كلذلك فػإفَّ ىػذا اؼبقػرر سػيكوف يف ىيئػة "ظبنػار يف كاؼبناظرة كك

 منهجيَّة التعامل مع القرآف اجمليد كمعرفتو":
  "كيتنػػػاكؿ ىػػػذا اؼبسػػػاؽ يف تفاصػػػيلو موقػػػع القػػػرآف مػػػن "نظريَّػػػة اؼبعرفػػػة اإلسػػػالميَّة

القػرآف. كالقػرآف كمػا  كمصادرىا ابعتباره مصدران منشػئان, مث يتنػاكؿ طبيعػة خطػاب
وبملو من رسالة عاؼبيَّة خاسبة ؿبدًٌدان خصػائق العاؼبيَّػة كاػباسبيَّػة كاغباكميَّػة كآاثرىػا 
اؼبعرفيَّػػػػة كاؼبنهجيَّػػػػة يف أسػػػػاليب كطرائػػػػق كمنػػػػاىج التعامػػػػل مػػػػع القػػػػرآف الكػػػػرمي, مث 
ف يعرض لكيفيَّة "اعبمع بُت القراءتُت", كذلك بقػراءة القػرآف يف ضػوء سػنن الكػو 

كقػػػراءة الكػػػوف يف ضػػػوء ىدايػػػة القػػػرآف. كبعػػػد ذلػػػك يعػػػرض للخصػػػائق البنائيٌػػػة 
للقػػػرآف الكػػػرمي, ككيفيٌػػػة فهػػػم كحدتػػػو البنائيٌػػػة, ككحداتػػػو الداخليَّػػػة, كالعالقػػػة بػػػُت 
أجزائػػو كسػػوره كآايتػػو, كمنهجيَّػػة التعامػػل مػػع جزئيَّاتػػو يف إطػػار الوحػػدة الكليَّػػة لػػو 

اكالت اؼبعاصػػرة لتطػػوير منهجيَّػػة للتعامػػل كسػػياقاتو. مث ىبلػػق إىل عػػرض أىػػم انيػػ
مػػػع القػػػرآف الكػػػرمي ابعتبػػػاره مصػػػدران منشػػػئان للمعرفػػػة اإلنسػػػانيَّة كمصػػػدران للتشػػػريع 
كاألحكاـ, ككتاب عبادة كخالفو كتزكية كعمراف. كيقدـ بعد ذلك اؼبنهج اؼبقػًتح 

 للتعامل مع القرآف الكرمي.
 التنزيػل  –الػذكر  –الكتػاب  –لفرقػاف كما يتناكؿ أظبػاء القػرآف كدالالهتػا مثػل: ا

النػػور... إىل أخػػره, كبيػػاف مػػا إذا كػػاف ؽبػػا أثػػر يف الكشػػف عػػن أعمػػدة السػػور  –
 كؿباكرىا األساسية.

  كيتناكؿ كذلك ما يبكػن إبػراز التحػدم القػرآن فيػو أىػو يف التفػرُّد البالغػٌي للبيػاف
أك يف أيَّػػػة أمػػػور القػػػرآٌن أك يف صػػػرؼ النػػػاس عػػػن ؿباكاتػػػو كاالسػػػتجابة لتحديػػػو, 

 أخرٰل تعد من خصائق القرآف الكرمي.
  كيفيػػة تنزيػػل القػػرآف قبومػػان كمػػا حكمػػة نزكلػػو بػػذلك   -أيضػػان -كيتنػػاكؿ ىػػذا اؼبقػػرر

 عاماى. ِّالشكل خالؿ 
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  كيتناكؿ الطالب فيو صبػع القػرآف كتدكينػو كمػىت ظبٌػي القػرآف ابؼبصػحف كدالالت
ُه ول قولػو تعػاىل:  ياعل ُ حل َل يا نل ٌَّ  ل ٍلهُ إِ ْان  ُ  :كآثرىػا يف كػل ُٕعالقيامػة ,)

 ما ركم من ركاايت كمأثورات حوؿ صبع القرآف كتدكينو.
  أمر عثمػاف  -أيضان -كيتناكؿ   مػن صػحف حفصػة  "اؼبصػحف اإلمػاـ"بنسػ

كعلػػة ذلػػك كتوصػػيتو بضػػركرة ذبريػػد اؼبصػػحف العثمػػان فبػػا لػػيس بقػػرآف, مث أمػػره 
لصػػحابة لػػو يف ذلػػك. مث تتػػابع األجيػػاؿ إبحػػراؽ اؼبصػػاحف اؼبغػػايرة كأتييػػد عامػػة ا

يف ذبويد اؼبصاحف العثمانيَّة كربسُت كتابتها كبياف ما يتعلق ابلتوقيف يف ترتيب 
 اآلايت كالسور كأظباء السور.

  كيتنػػػاكؿ كػػػذلك نقػػػد االىتمػػػاـ اؼببػػػالغ فيػػػو بعلػػػم اؼبكػػػي كاؼبػػػدن كالٌليلػػػٌي كالنهػػػارٌم
 كالصيفٌي كالشتائٌي كما إىل ذلك.

 ىذا السمنار أيضان علم "الناس  كاؼبنسوخ" ما لو كما عليو ككيف نشأت  كيتناكؿ
 أفكار النس  حىت ربوؿ إىل نظريَّة اثبتة يف علـو القرآف. 

كذبليػػة جانػػب البعػػد التػػارىبٌي يف دراسػػات "الظػػاىرة القرآنيَّػػة" كبيػػاف أنبيػػة علػػم "أسػػباب 
 ة كردىا.النزكؿ كاؼبناسبات" كمناقشة دعول النسبية كالتارىبانيَّ 

  كعلػػػم "انيكػػػم كاؼبتشػػػابو"  "األحػػػرؼ السػػػبعة"قضػػػية  -أيضػػػان -كيتنػػػاكؿ السػػػمنار
ابعتبارنبػػػػػا مػػػػػن اؼبوضػػػػػوعات اؼبعٌلقػػػػػة يف دراسػػػػػات علػػػػػـو القػػػػػرآف, كالػػػػػيت صػػػػػارت 

 تستدعي حالن حاظبان, كقوالن هنائيان فيها.
 ادلقرر الثاين:

 :واجتاىايو التفسّ ومدارسو
فسػػَت كمدارسػػو اؼبختلفػػة كحقيقتػػو, كاترىبػػو, كيقػػدـ مبػػاذج مػػن يتنػػاكؿ ىػػذا اؼبقػػرر أنػػواع الت

تفاسػػَت تلػػك اؼبػػدارس كأصػػحاهبا كيقػػـو ابلعػػرض كالتحليػػل كالػػنقض كذلػػك يف إطػػار اؼبوضػػوعات 
 التالية:
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  تفسػػػػػَت  –مدرسػػػػػة تفسػػػػػَت البيػػػػػاف ابلبيػػػػػاف أك القػػػػػرآف ابلبيػػػػػاف: االذبػػػػػاه اللُّغػػػػػوٌم
بػػػػادؿ بػػػػُت علػػػػـو اللَّغػػػػة العربيَّػػػػة كعلػػػػـو الزـبشػػػػرم مبوذجػػػػان مػػػػع التعػػػػٌرض للتػػػػأثَت اؼبت

 القرآف.
  كالػػػدر  –الطػػػّبمُّ كابػػػن كثػػػَت  –مدرسػػػة تفسػػػَت القػػػرآف ابؼبػػػأثور: اؼبنحػػػى النقلػػػٌي

 اؼبنثور مباذج لذلك.

  ابن عجيبة يف تفسَته  –مدرسة تفسَت القرآف ابإلشارة: التوجُّو الصويٌف كالعرفاٌن
 مباذج لذلك. كابن عريب يف تفسَته كالقشَتم يف لطائفو

  مػػػدل إمكػػػاف اعبمػػػع بػػػُت االذباىػػػات الثالثػػػة فيمػػػا يبكػػػن أف يسػػػمى بػػػػ"منهج أك
 اذباه التفسَت التكاملٌي".

  ,عرض مباذج من التفاسَت اؼبعاصرة كمناقشتها: تفسَت اؼبنػار, تفسػَت ابػن عاشػور
تفسػػَت الشػػعراكم, يف ظػػالؿ القػػرآف, تفسػػَت القػػرآف ابلقػػرآف, تفسػػَت عبػػد الػػرضبن 

 م, مباذج من ؿباكالت متنوعة أخرل.بن سعد

  ,ؿباكالت البقاعي يف نظم الدرر, مث عبد اغبميد الفراىي يف إبراز أنبيَّػة التناسػب
 كالكشف عن عمود السورة.

  منهجيػػػػة النظػػػػرة الكليػػػػة إىل القػػػػرآف ابعتبػػػػاره مسػػػػتوعبان للكػػػػوف كحركتػػػػو, كبوصػػػػفو
  اللغة كاألثر كالذكؽ.خطاابن يتحرؾ يف آفاؽ اإلحاالت كاؼبعان اؼبتبادلة بُت

مناقشػػػة الػػػزعم القائػػػل بوجػػػود تعػػػارض أك مػػػا يػػػوىم التعػػػارض يف اػبطػػػاب القػػػرآٌن, كبيػػػاف 
الوسػػائل الػػيت اتبعهػػا اؼبسػػلموف يف اػبػػركج مػػن ذلػػك فيمػػا عػػرؼ اترىبيٌػػان بػػػ"مشكل القػػرآف" تلػػك 

لكتػػاب الكػػرمي اآلليػػة الػػيت اشػػتملت علػػى مالحظػػة "الوحػػدة البنائيػػة" فبػػا يػػؤدم إىل عػػرض آايت ا
بعضػػها علػػى الػػبعض اآلخػػر إلزالػػة مػػا يػػوىم التعػػارض؛ ألفَّ القػػرآف يفٌسػػر بعضػػو بعضػػان كيفصػػل 

 بعضو بعضان كيبٌُت بعضو بعضان.
عرض اآلايت اليت يتوىم كقوع التعارض بينها على األحاديػث النبويػة اؼبرفوعػة الصػحيحة 

ديث القدسٌي على القرآف إلزالة اإلهباـ كاألحاديث القدسٌية الثابتة, كعرض اغبديث النبوٌم كاغب
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كالػػتخلُّق فبػػا يػػوىم التعػػارض كالتوكيػػد علػػى الصػػحة كتػػدريب الطػػالب علػػى ضػػركرة اعبمػػع بػػُت 
 القرآف اجمليد كالبياف النبوٌم لو بكل أنواعو.

 التأويل:
كىو مػن األسػس الػيت كػاف اؼبتقػدموف يلجػأكف إليهػا لنفػي التعػارض عمػا يػوىم التعػارض, 

 نػو اسػتدعاء للمعػٌت اؼبسػتور, أك أنَّػو كشػف للمحػذكؼ الكػامن كراء اؼبثبػت؛ ألفَّ مػا كقد فسر 
أم اؼبثبػػت كانيػػذكؼ يتمػػاف  -معػػان -يثبتػػو الػػنقُّ ىبػػدـ مػػا وبذفػػو, كمػػا وبذفػػو ىبػػدـ مػػا يثبتػػو كنبػػا 

 فكرة اغبضور.
 ادلقرر الثالث:

 القرآ  واإلميا :
 رضػػها القػػرآف الكػػرمي قبػػل أف تتعػػرض يتنػػاكؿ ىػػذا اؼبقػػرر "اإليبػػاف كالعقيػػدة" كمػػا يع

إلضػػافة عناصػػػر كثػػَتة ألسػػػباب ـبتلفػػػة, كيوضػػح العالقػػػة بػػػُت القػػرآف اجمليػػػد كعلػػػم 
الكػػالـ, كيتنػػاكؿ الظػػركؼ الفكريَّػػة كالسياسػػيَّة كاالجتماعيَّػػة لنشػػأة "علػػم الكػػالـ", 
كدكره اإلهبػػػػػػايب يف بداايتػػػػػػػو يف توضػػػػػػػيح أركػػػػػػػاف "العقيػػػػػػػدة اإلسػػػػػػػالمية" كجوانبهػػػػػػػا 

يدة, كيف بناء "الرؤية الكلية" كاإلجابة الدقيقة علػى "األسػئلة النهائيَّػة", كبنػاء العد
النظػػاـ اؼبعػػريٌف. مث يػػتم ربديػػد جوانػػب العالقػػة بينػػو كبػػُت الفلسػػفة, كيعػػرض ألىػػم 

 اإلسهامات األكىل يف ىذا العلم كاؼبقاصد اليت كضع من أجلها. 

 زمي اغبلوؿ( إىل مفػرؽ تنقسػم عنػده مث يتناكؿ تطور العلم كربولو يف إطار عقلية عأت
األمػػة إىل فػػرؽ كشػػيع كأحػػزاب. كيػػدرس اؼبقػػػٌرر نشػػأة أىػػم ىػػذه الفػػرؽ الكالميَّػػػة, 
كؿبػػػاكر االخػػػتالؼ بينهػػػا, كاؼبػػػؤثًٌرات الػػػيت أدت إىل ذلػػػك, مث يتنػػػاكؿ ضػػػركرة ىػػػذا 
العلػػػػم يف ربليػػػػل كتقػػػػومي ـبتلػػػػف العقائػػػػد الدينيَّػػػػة. مث يعػػػػرض ألىػػػػم قضػػػػااي "علػػػػم 

, أك  فعػػاؿ العبػػاد, أك ابؼبشػػيئة اإلنسػػانيَّة, كنظريَّػػة سػػواء اؼبتعلقػػة ابهلل  الكػػالـ"
التكليف, كمصادر تقييم الفعل اإلنساٌن كمعايَته؛ ليػؤدم ىػذا اؼبسػاؽ إىل تطػوير 
رؤيػػػة قرآنيَّػػػػة معاصػػػػرة للعقيػػػػدة, كيفصػػػػل بينهػػػػا كبػػػػُت علػػػػم الكػػػػالـ حبيػػػػث تتجػػػػاكز 

يعػػػػد ؼبعظمهػػػػا كجػػػػود يف الواقػػػػع اؼبشػػػػهود.  القضػػػػااي كاإلشػػػػكاليات القديبػػػػة الػػػػيت مل
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كربويػػل علػػم الكػػالـ إىل علػػم هبيػػب علػػى "األسػػئلة الكليَّػػة كاإلشػػكاليَّات النهائيَّػػة" 
للوجػود اإلنسػػان يف الكػػوف؛ مثػل مصػػدر الوجػػود البشػرٌم, كغايتػػو كسػػببو, ككيفيٌػػة 

فية ذبديد ىذا تنظيمو كطبيعتو, كمداه كهنايتو كاؼبّبٌر كاؼبسوٌغ لوجوده... اخل,  ككي
العلػػػم كربليػػػل قضػػػاايه كإعػػػادة تركيبػػػو كقراءتػػػو قػػػراءة معرفيٌػػػة؛ ليكػػػوف كمػػػا كػػػاف يف 
بداايتػػو كسػػيلة لبنػػاء الرؤيػػة الكليَّػػة اإلسػػالميَّة اؼبعاصػػرة, كالتصػػور السػػليم, كذبديػػد 

 النموذج اؼبعريٌف اإلسالمٌي.
 نػػػو كمقوماتػػػو كيف الوقػػػت نفسػػػو يػػػتم ذبريػػػد مباحػػػث العقيػػػدة كقضػػػااي اإليبػػػاف كأركا

لًتتبط ابلقرآف اجمليد القطعػي يف ثبوتػو كدالالتػو لػئال زببػو جػذكة اإليبػاف يف قلػوب 
 أىلو.

  كمػػػػا أٌف اؼبقػػػػرر سػػػػَتكز علػػػػى بعػػػػض القضػػػػااي الػػػػيت وبتػػػػاج متخصصػػػػوف يف العلػػػػـو
اإلسالمية لوضوح الرؤية فيها إنطالقان من القرآف اجمليد مثل قضااي اعبّب كاالختيػار 

لصػفات اإلؽبيَّػة كاألصػوؿ اػبمسػة ألىػل االعتػزاؿ كالعػدؿ كالتوحيػد كقدـ القرآف كا
كالوعػػػد كالوعيػػػد كاؼبنزلػػػة بػػػُت اؼبنػػػزلتُت كاألمػػػر ابؼبعػػػركؼ كالنهػػػي عػػػن اؼبنكػػػر كدليػػػل 

 العقل عندىم كترجيحهم العقل على النقل كآاثر ذلك يف فكر اؼبسلمُت.
 للتوسػط  تػوفيقيٌ  فلسفيٌ  كما يسعى اؼبقرر لبياف قيمة ؿباكلة األشاعرة إقامة توازف

 بُت العقل كالنقل ابعتبارىم الوحي مصدران للتكليف كالعقل مصدران للمعرفة.
  َّة ة توفيقيَّػة الكسػب" لػدل األشػاعرة ككيػف اعتّبكىػا نظريَّػكتناكؿ ما عػرؼ بػػ"نظري

 ة بُت اعبّب كاالختيار.كسطيَّ 
  َّاف بقػدـ الكػالـ اإلؽبػٌي " للتوفيػق بػُت اإليبػة الكػالـ النفسػيٌ تناكؿ ما عرؼ بػ"نظري

دبعانيػػػو كؿبتوايتػػػو كحػػػدكث اغبػػػركؼ كاألصػػػوات للوصػػػوؿ إىل نظريَّػػػة كسػػػطيَّة بػػػُت 
 القوؿ بقدـ القرآف كخلقو.

ػػٌي هلل  بػػال كيػػف كال تشػػبيو. ازدىػػار األشػػعرية كإضػػفاء  إثبػػات األشػػاعرة للوجػػود اغبسًٌ
اؿ كيف مقػػػدمتهم أبػػػو اغبػػػس مزيػػػد مػػػن العقالنيػػػة عليهػػػا كذكػػػر جهػػػود ركادىػػػا الكبػػػار يف ىػػػذا اجملػػػ
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األشػػعرم كالقاضػػي البػػاقالن كإمػػاـ اغبػػرمُت اعبػػويٍت كالغػػزايل مػػع اإلشػػارة إىل أيػػة فػػركؽ قػػد تكػػوف 
 قائمة بُت أشعرية اؼبشرؽ كاؼبغرب.

 ادلقرر الرابع:
 القرآ  وعلم االجتماع الدييّن:

جتماعيػة، كدراسػة يعٍت "علم االجتماع" عمومنا بدراسة اجملتمػع كنسػق مػنظم للعالقػات اال
التفاعل االجتمػاعٌي بػُت األفػراد كاعبماعػات كالطبقػات االجتماعيَّػة اؼبختلفػة. أمػا علػم االجتمػاع 
ػػرين لػػو، أتثػػَت الػػدين يف اجملتمػػع كالثقافػػة كالشخصػػيَّة، كمػػا  ا، فيػػدرس، يف رأم اؼبنظًٌ الػػديٌٍت ربديػػدن

قػػػوس الدينيَّػػػة يف اجملتمػػػع، أنػػػو، حبسػػػب اعتقػػػادىم، يػػػدرس عػػػددنا مػػػن اغبقػػػوؿ مثػػػل: كظيفػػػة الط
تصػػنيف التنظيمػػات الدينيَّػػة، اسػػتجابة ىػػذه التنظيمػػات  للنظػػاـ االجتمػػاعٌي العػػاـ، أثػػر اغبركػػات 

مرررررا ىررررري العناصرررررر الدينيَّػػػػػة يف اجملتمػػػػػع... اخل. السػػػػػؤاؿ األساسػػػػػي يف علػػػػػم االجتمػػػػػاع الػػػػػديٌٍت: 
ى بعلػم االجتمػاع اؼبسػيحي كليس ىناؾ يف اغبقيقة مػا يسػم السوسيولوجية والثقافية يف الدي  

أك علػػم االجتمػػاع اليهػػودم أك علػػم االجتمػػاع اؽبندكسػػي يف ؾبػػاالت النظريَّػػة االجتماعيَّػػة. كلكػػن  
كل دين يضفي خصوصيَّاتو، ابلضركرة، على علم االجتماع الديٍت عند اؼبشتغل بو، كل حبسب 

اإلسػػالمي"، كأثبتنػػا فقػػط عقيدتػػو الدينيَّػػة. كلػػذلك فضػػلنا عػػدـ اسػػتعماؿ عنػػواف "علػػم االجتمػػاع 
مرجعيَّتو: القرآف الكرمي. كمن البدىي عندن أٌف علم االجتماع الديٌٍت عند علي شػريعيت مػثالن ىػو 
علػػػػم اجتمػػػػاع إسػػػػالمي، كأف علػػػػم االجتمػػػػاع الػػػػديٍت عنػػػػد "إميػػػػل دكر كػػػػامي" ىػػػػو علػػػػم اجتمػػػػاع 

 مسيحٌي... كىكذا. 
أف يتػػػػوزع علػػػػى عػػػػدد مػػػػن األفكػػػػار كمقػػػػرر "القػػػػرآف كعلػػػػم االجتمػػػػاع الػػػػديٌٍت"، يبكػػػػن لػػػػو 

 كاؼبوضوعات كاؼبضامُت الرئيسية كاآليت: 
 القرآف كبناء اجملتمع على أساس من القيم القرآنيَّة بوضع مفهـو "األمَّة" يف القرآف. .ُ

"األمػػة" بوصػػفها ؾبتمعنػػا ذا مسػػتوايت ثقافيَّػػة كعرقيَّػػة ـبتلفػػة ربػػت مظلػػة منظومػػة كاحػػدة  .ِ
 د" درة عقدىا.من القيم اليت يشكل "التوحي

 مفهـو "العمراف" يف القرآف، كدكره، كغايتو. .ّ

 بناء األسرة يف القرآف، كدكرىا، كغايتها. .ْ
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 يف القرآف: االذباىات كالقيم كاألدكار. Social Contactاالتصاؿ اعبماعٌي  .ٓ

يف القػرآف: األمبػاط اؼبعياريَّػة، كالعمليٌػات  Social Integrationالتكامػل االجتمػاعٌي  .ٔ
 ة، كالتوازف الوظيفٌي.الدافعيَّ 

 : اغبدكد يف القرآف.Social Controlالضبط االجتماعٌي  .ٕ

 : االمتثاؿ للمعايَت بوحي من اإليباف كالضمَت.Self- Controlالضبط الذايٌت  .ٖ

 الزكج. مفهـو "كيل األمر" يف القرآف. -انيتسب  -الفقيو -القوامة االجتماعية: الوايل .ٗ

 ماعة يف القرآف.التماسك االجتماعٌي: مفهـو اعب .َُ

 إصالح ذات البُت يف القرآف كعلم "فٌض اؼبنازعات". .ُُ

 رد الفئة الباغية عن غيها: مواجهة الظلم يف القرآف. .ُِ

إغمػػاد  -شػػراىة التملػػك -تقػػويض القػػيم االجتماعيػػة السػػلبية يف القػػرآف: األننيػػة .ُّ
 اليتيم كاؼبسكُت كالسائل. -حق

 الزكاة: تزكية رأس اؼباؿ الفردم يف القرآف. .ُْ

 الصدقات يف القرآف: تقليق ظاىرة الفقر. .ُٓ

 مفهـو الّب كصلة الرحم يف القرآف: التفاعل اجملتمعي. .ُٔ

 نظاـ اؼبواريث يف القرآف: أتثَت الًتابط اجملتمعي على قوة الًتابط االجتماعي. .ُٕ

 ادلقرر اخلامس:
 القرآ  ومشكالت العامل ادلعاصر:

  ىا مقرر يتناكؿ أبرز مشكالت العامل اؼبعاصر، كأكثر
حدة كأتثَتنا، كيؤسس للحلوؿ اليت أقرىا القرآف ضمننا 
ؼبعاعبة ىذه اؼبشكالت انطالقنا من ركح مبادئو، 
كمعرفتو  مراض النفس كأىوائها، كأدكاء العقوؿ 

 كالغرائز، صباعات كأفرادنا.
 كنقًتح أف أيخذ اؼبقرر الشكل التايل:

 .)ىل ىناؾ عقيدة للتطور! عالنمو إىل اػبلف 
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 صواب أـ قػانوف الصػالحية: مسػألة عوؼبػة القػيم قانوف ال
 عحداثة اآللة/ آلة ما بعد اغبداثة(.

 مشكلة الفقر. -

 مشكلة اؼبرض. -

 مشكلة تدمَت البيئة. -

 مشكلة السوؽ االحتكارم. -

 مشكلة الصراع العرقي كالطائفي. -

 مشكلة السيطرة ذات القطبية الواحدة عاالختالؿ يف توازف القول(. -

الركحيػػة، كاسػػتبعاد الضػػمَت األخالقػػي لصػػا  مشػػكلة هتمػػيش اغباجػػة  -
 العلم.

 مشكلة العنف. -

 مشكلة التفكك األسرم. -

 مشكلة اإلدماف. -

 مشكلة تعليب الوعي كتغييبو، كالتالعب اإلعالمٌي ابلعقوؿ. -

 مشكلة اجملتمع السلعٌي، كغواية اإلعالف. -

 -حريػة اعبػنس -مشػكلة إسػاءة اسػتخداـ مفهػـو اغبريَّػة عحريَّػة التعبػَت -
 ية الكسب...اخل(.حر 

 مشكلة التهديد النوكم، ككابوس الفناء اإلنسان -

 كالصػػػالحية -الصػػػواب-التجػػػٌدد  –التجديػػػد  -مقػػػارابت القػػػرآف ؼبوضػػػوعات: التطػػػور- 
 -كظيفة الثركة، كالقسمة العادلة -انيافظة على توازنت الطبيعة -سالمة اعبسد -الرفاه

ترشيد الضػمَت األخالقػي  -نفسيَّة كالركحيَّةإعالء اغباجة ال -السالـ االجتماعي كالدكيل
ؿباربػػػة الرغبػػػة  -نبػػػذ الغػػػش كالكػػػذب -يقظػػػة العقػػػل كغيابػػػو -استئصػػػاؿ العنػػػف -للعلػػػم

تقػػػويض جنػػػوف القػػػوة، كالقضػػػاء علػػػى  -اغبريػػػة كشػػػركطها -االسػػػتهالكية عنػػػد اإلنسػػػاف
 احتماالت تدمَت العمراف يف األرض.
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ة القضػااي اؼبختلفػة يف إطػار نػدكات ؼبػدة مقررات لتطالع كتدريب الطػالب علػى مناقشػ
يػػومُت يشػػارؾ فيهػػػا األسػػاتذة كالطػػػالب معػػان. كيبكػػن أف توجػػػو الػػدعوة لعناصػػػر ـبتػػارة يبكػػػن أف 

 تساىم يف اؼبناقشات يف ىذه األمور, منها: 
 ادلقّرر السادس:

 النبوة ونظرايت السياسة يف القرآ :
ساسػػػية طرحهػػػا القػػػرآف الكػػػرمي دبػػػا ىػػػي ينبػػع سػػػلوؾ النبػػػوة، بتفصػػػيالتو كافػػػة، مػػػن مبػػػادئ أ

لبنػػات لصػػرح شػػامل مػػن أخالقيػػات التعامػػل مػػع الواقػػع، كمعاعبػػة مشػػاكلو، كإدارة أزماتػػو، كربتػػل 
ػػا ضػػمن ؾبموعػػة اؼببػػادئ العامػػة، كتشػػكل ركح الفعػػل يف  اؼببػػادئ السياسػػية يف القػػرآف موقعنػػا مهمن

ه اؼببػادئ السياسػية القرآنيػة كأفعػاؿ النبػوة السنة النبوية اؼبطهرة. كيربط ىذا اؼبقرر بُت منظومة ىذ
 كتوجهاهتا على كبوو مفصل كاآليت:

 السياسة الداخلية م  ادلنظور النبوي: .1

 نظا  اإلنتاج التعاوين ومفهو  ادلراقبة. .2

 "كقل اعملوا فسَتل هللا عملكم كرسولو كاؼبؤمنوف".
ف أيكػػػل مػػػن "إف هللا وبػػػب أف أيكػػػل أحػػػدكم مػػػن عمػػػل يػػػده، كإف نػػػب هللا داكد كػػػا

 عمل يده".
 الوالية ومفهو  ادلسئولية. .3

 "كاف ليس لتنساف إال ما سعى كأف سعيو سوؼ يرل". -
 "كإف حكمتم بُت الناس أف ربكموا بُت الناس أف ربكموا ابلعدؿ". -

 "كلكم راع ككلكم مسئوؿ عن رعيتو". -

 "من جعل قاضينا بُت الناس فقد ذبح بغَت سكُت". -

 الشورت. .4

 م"."كأمرىم شورل بينه -
"إذا كػاف امػراؤكم خيػاركم، كأمػوركم شػورل بيػنكم فظهػر األرض خػَت لكػم مػػن  -

 ابطنها...".
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 اجلماعة. .5

 "كاعتصموا حببل هللا صبيعنا كال تفرقوا". -

 "من خرج من الطاعة كفاركؽ اعبماعة فمات، مات ميتة اعباىلية". -

 يدوير ادلال. .6

 حىت ال تكوف دكلة بُت األغنياء منكم". -

 انيتكر ملعوف"."اعبالب مرزكؽ، ك  -

كل ماؿ حسرة على صاحبو يـو القيامة، إال مػن قػاؿ بػو ىكػذا كىكػذا، عػن  -
 يبينو كعن  الو، كمن أمامو كمن خلفو".

 "من كاف معو فضل ظهر فليعد بو على من ال ظهر لو، كمن ال زاد لو". -

 السياسة اخلارجية م  ادلنظور النبوي: .2

 .اجلهاد 

 تلونكم"."كقاتلوا يف سبيل هللا الذين يقا -

 "إذا استنفرمت فانفركا". -

جاء رجل فقاؿ: "اي رسػوؿ هللا دلػٍت علػى عمػل يعػدؿ اعبهػاد، قػاؿ: ال  -
 أجده".

 .ادلواثيق 

 "كأكفوا بعهد هللا إذا عاىدمت". -

ا لو ذمة هللا كذمة رسولو فقد أخفػر بذمػة هللا فػال يػرح  - "من قتل معاىدن
 رائحة اعبنة".

 و بقدر غدره"."لكل غادر لواء يـو القيامة ينصب ل -

 .قبول اآلخر 

 "لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجنا". -

 "األنبياء أخوة لعالت، أمهاهتم شىت كدينهم كاحد". -
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بعثػػػػت إىل النػػػػاس كافػػػػة، فػػػػإف مل يسػػػػتجيبوا يل، فػػػػإىل العػػػػرب، فػػػػإف مل  -
 يستجيبوا يل فإيل بٍت ىاشم، فإف مل يستجيبوا يل فإىل كحدم".

 "كل ميسر ؼبا خلق لو". -

الررربجمج الترردريد دلررادة منرراىج النظررر ومهررارات البحررث ودراسررات ادلرررأة مرر  منرراً سررابعاً وا
 منظور إسالمي معاصر:
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 ادلساقات التخُصصي ة يف "ختُصص الفقو وأصولو"
 ادلقّرر ازأول: أصول الفقو:

 أصول الفقو بني ادلنهج والضوابط -1

ميَّة. كنشػػأتو, كدكاعػػي يتنػػاكؿ ىػػذا اؼبسػػاؽ علػػم "أصػػوؿ الفقػػو" كموقعػػو مػػن العلػػـو اإلسػػال
النشػػػأة كمػػػدل اغباجػػػة إليػػػو كأىدافػػػو كمبادئػػػو. كيقػػػـو برصػػػد منهجيَّػػػة ىػػػذا العلػػػم عنػػػد مؤٌسسػػػيو 
األكائل, كتطور تلك اؼبنهجيَّة كسَتكرهتا. كدكر ىذا العلم كأاثره يف تكوين كبناء العقليَّػة كالنفسػيَّة 

 اؼبسلمة. كانقساـ طرائق البحث فيو إىل طرائق ثالثة:
 ريقة اؼبتكٌلمُت أك "الشافعيَّة" كمن إليهم.ط

 طريقة الفقهاء أك "اغبنفيَّة" كمن إليهم.
الطريقة اعبامعة بػُت الطػريقتُت. كبيػاف مػا لكػل طريقػة مػن ىػذه الطػرؽ مػن مػزااي, كمػا قػد 
يكػػوف عليهػػا مػػن مآخػػذ. كيتػػابع اؼبقػػٌرر تطػػورات الكتابػػة كالتػػأليف يف ىػػذا العلػػم مػػن بدايػػة عصػػر 

حىت يومنا ىذا. كسيحاكؿ اؼبقٌرر أف هبليًٌ نقطػة أساسػيَّة ىامَّػة يف عصػرن ىػذا تتعلَّػق دبػا التدكين 
إذا كػػاف ىػػذا العلػػم يبكػػن أف يسػػاعد علمػػاء االجتماعيٌػػات اؼبسػػلمُت يف اغبصػػوؿ علػػى ؿبػػٌددات 
 منهاجيَّة تسػاعدىم يف تطػوير طرائػق البحػث يف علػومهم إسػالمٌيان لتكػوف علومػان إسػالميَّة كيكػوف
: النقليَّػة كاالجتماعيَّػة بكثػَت  بينها كبُت العلـو النقليَّة عالقة جدليَّة تعػود علػى النػوعُت مػن العلػـو

.  من الفوائد, خاصَّة إذا لوحظت ضوابط "التداخل" بُت العلـو
 كسيتناكؿ ىذا اؼبقٌرر لتحقيق ما تقدـ القضااي التالية:

, بيػػػػاف موضػػػػوعو, مبػػػػادئ علػػػػم أصػػػػوؿ الفقػػػػو العشػػػػرة: تعريػػػػف أصػػػػوؿ الفقػػػػو .ُ
فوائده, العلـو كاؼبعارؼ اليت استمدت مسائل ىػذا العلػم منها,كاعبػامع بينهػا, 
اؼبباحػػػث الػػػيت اعتػػػاد علمػػػاء األصػػػوؿ تناكؽبػػػا يف كتػػػبهم, نشػػػأة العلػػػم كاترىبػػػو, 

 كىل كاف لشيء من قواعد كجود يف "جيل التلقي" كما ىي ككيف!
لعلػػم! كمػا ىػػي ككيػف! كىػػل ىػل نبػو القػػرآف اجمليػد إىل شػػيء مػن قواعػػد ىػذا ا .ِ

إىل شػػيء مػػن قواعػػد ىػػذا العلػم إف كػػاف ذلػػك قػػد كقػػع فمػػا  نبٌػو رسػػوؿ هللا 
 ىي تلك القواعد, ككيف كقع التبياف النبوم إليها!
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يػػرل الػػبعض أف عالقػػة البنػػاء كالتكػػوين بػػُت ىػػذا العلػػم كالقػػرآف الكػػرمي كانػػت  .ّ
سػتنبط مػن القػرآف أك عالقة سطحيَّة حيث إف كثػَتان مػن قواعػد ىػذا العلػم مل ت

السػػػنة اؼبتػػػواترة أك اؼبشػػػهورة, بػػػل جػػػرت عمليٌػػػة تقعيػػػدىا, مث كضػػػعت اآلايت 
القرآنيَّػػػة كاألحاديػػػث ؾبػػػٌرد شػػػواىد معٌضػػػدة لتلػػػك القواعػػػد العقليَّػػػة أك العرفيَّػػػة 

 إلكساهبا الشرعيَّة عمناقشة يف الثابت كاؼبتغَتًٌ من قواعد ىذا العلم(.

علػػم كقواعػػده مسػػئولة إىل حػػد كبػػَت عػػن تكػػوين يػػرل الػػبعض أف فلسػػفة ىػػذا ال .ْ
"العقليَّػػػػة التوفيقيَّػػػػة كالتلفيقيَّػػػػة" كنزعػػػػات "اؼبخػػػػارج كاغبيػػػػل" لػػػػدل اؼبسػػػػلمُت!! 

 عمناقشة اآلاثر العقليَّة كالنفسيَّة( ؽبذا العلم.

إف كػػاف  ىػػل كػػاف ىنػػاؾ اجتهػػاد كاسػػتنباط لألحكػػاـ يف عهػػد رسػػوؿ هللا  .ٓ
كىػل  ُت الوحي كاالجتهػاد يف عهػده ذلك فكيف! ككيف كانت العالقة ب

يبكػػػن اسػػػتنباط مؤشػػػرات لطبيعػػػة العالقػػػة بػػػُت الػػػوحي كاالجتهػػػاد يف العصػػػور 
 الالحقة!!

كمنػػاىجهم يف الفتيػػا يف  أصػػحاب الفتيػػا مػػن الصػػحابة يف عهػػد رسػػوؿ هللا  .ٔ
 عهده, كبعده.

كيػػف كػػاف االجتهػػاد يف جيلػػي الركايػػة كالفقػػو مػػن أجيػػاؿ ىػػذه األمَّػػة, ككيػػف   .ٕ
ت ذبػػػرم مواجهػػػة الوقػػػائع اغبادثػػػة ابألحكػػػاـ الفقهيَّػػػة! كمػػػاذا عػػػن شػػػئوف كانػػ

 كشجوف اغبياة األخرل!

مىت ظهر االنقساـ بُت أىل الرأم كأىل اغبديث كسبايزنبا ابعتبارنبػا مدرسػتُت  .ٖ
مػػػن مػػػدارس "أصػػػوؿ الفقػػػو". كمػػػا دكر ىػػػذا العلػػػم, أك مػػػا كػػػاف قػػػد بػػػرز مػػػن 

ع التػابعُت كاألئمػة اجملتهػدين كمدرسػيت قواعده يف فقو الصحابة كالتػابعُت كأتبػا 
 أىل الرأم كأىل اغبديث!

مدرسة آؿ البيت كخباصة الزيديَّة كاإلماميَّة أتنسػب أم منهمػا إىل أىػل الػرأم  .ٗ
أك أىػػل اغبػػديث! أك ال تنسػػباف إليهمػػا, كمػػا ىػػي طبيعػػة كػػل مػػن اؼبدرسػػتُت!  

 كيف كؼباذا!
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كؼبػػاذا ىيمنػػت فلسػػفتو يف  ظهػػور اإلمػػاـ الشػػافعي, كمنهجػػو يف كتابػػة الرسػػالة, .َُ
كضػػػع الرسػػػالة علػػػى الدراسػػػات األصػػػوليَّة لثالثػػػة أك أربعػػػة قػػػركف الحقػػػة! كمػػػا 
التطػػػورات األساسػػػيَّة الػػػيت أدخلهػػػا مػػػن جػػػاؤكا بعػػػد الشػػػافعي علػػػى الدراسػػػات 

 األصوليَّة!!

حصػػر اإلمػػاـ الشػػافعي "االجتهػػاد" بػػػ"القياس" مناقشػػة دكاعػػي ذلػػك كأسػػبابو  .ُُ
النفسػػػيَّة الػػػيت تًتتػػػب عليػػػو, كمل اسػػػتمر اغبػػػاؿ إىل يومنػػػا ىػػػذا! كاآلاثر العقليَّػػة ك 

كإىل أم مدل يقبل ىذا اغبصر ابلنظر إىل خطاب االجتهاد يف القرآف اجمليػد 
 كيف السنة كالسَتة النبويَّة!

ينػػػاقش الػػػبعض أفكػػػار "التجديػػػد" مػػػن منطلقػػػات "أصػػػوؿ الفقػػػو" كيطرحػػػوف  .ُِ
داث التجديػػػد الفكػػػرم يف أفكػػػاران حػػػوؿ ضػػػركرة "ذبديػػػد أصػػػوؿ الفقػػػو" إلحػػػ

األمة بصفة عاٌمة, إىل أم مػدل يبكػن أف تصػدؽ ىػذه الػدعول! مناقشػة يف 
 "جدلية العالقة بُت االجتهاد كالتجديد".
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 ادلقرر الثاين: يف الفقو ادلقار 
ىذا اؼبقٌرر يتنػاكؿ "الفقػو اػبػاليف" كبعػض القضػااي اؽبامَّػة اؼبتعلقػة بػو. ككػاف لالخػتالؼ يف 

آاثر خطػػَتة علػػى اجملتمعػػات اإلسػػالميَّة كافػػة علػػة مسػػتوايت عديػػدة كمعاعبػػة ىػػذه  تلػػك القضػػااي
 القضااي يف إطار ىذا اؼبقٌرر لعلو يساعد معاعبة ما ترتب عليها من مشكالت إف شاء هللا.

يتناكؿ اؼبقٌرر نيات عن اػبطاب القػرآٌن بػُت اإللقػاء كالتلقػٌي, ككػذلك مػا يتعلػق ابػبطػاب 
و البيانيَّػػة, ككيػػف ينػػتج خطػػاب الشػػارع دالالتػػو عنػػدما يتعلػػق " فعػػاؿ اؼبكٌلفػػُت" النبػػوٌم, كطبيعتػػ

ألف "اغبكم الشرعٌي" قػد عػٌرؼ " نٌػو خطػاب هللا اؼبتعًٌلػق  فعػاؿ اؼبكلَّفػُت ابالقتضػاء أك التخيػَت 
أك الوضع" كالكتاب الكرمي اغبامل ؽبذا اػبطػاب "كتػاب كػرمي معطػاء يسػتطيع أف يتعلػق  فعػاؿ 

كلفػػُت يف أٌم عصػػر كيف أٌم مصػػر, فيسػػتوعب ذلػػك كيتجػػاكزه لتسػػتمر تعلقاتػػو بتلػػك األفعػػاؿ اؼب
عػػّب العصػػور, كقابليٌػػات اػبطػػاب القػػرآٌن متنٌوعػػة, كطاقاتػػو متنوعػػة, فهػػو قػػادر علػػى إنتػػاج "فقػػو 
أكّب", ك "فقػو أخػق منػو", كيسػتجيب ألعقػد اؼبشػكالت اغبضػاريٌة كالتعقيػدات اجملتمعيَّػة دكف 

 لب, أك يستغرؽ فيها.أف يست
  كيتعػػػػػرض اؼبقػػػػػٌرر إىل "السػػػػػياؽ" كأثػػػػػره يف إنتػػػػػاج دالالت "اػبطػػػػػاب" بشػػػػػيء مػػػػػن

التفصيل. ككذلك يتعرض إىل قضييتَّ "اإلطالؽ كالنسػبٌية" ك"العمػـو كاػبصوصػيَّة" 
 يف اػبطاب القرآٌن.

  كيبػػػٌُت للطالػػػب آاثر مػػػا تقػػػدـ إضػػػافة إىل اؼبػػػؤثرات األخػػػرل يف اخػػػتالؼ الفقهػػػػاء
يًٌنػػان أف االخػػتالؼ ضػػركرة كونيَّػػة كطبيعػػة بشػػريَّة عمػػل القػػرآف اجمليػػد علػػى كضػػعها مب

يف اجملاؿ اإلهبايٌب اؼبنتج, كذلك ابلتأكيد علػى كػوف االخػتالؼ سػٌنة مػن سػنن هللا 
يف الكوف كالبشر, كبياف أنواع االختالفات العديدة اليت تعٌرض القرآف الكػرمي ؽبػا. 

ؼ الػذم جعلػو مناطػان مزدكجػان للتعػارؼ كالتػآلف كخاٌصة ذلػك النػوع مػن االخػتال
كالتػػػدافع. كأف تقبَّػػػػل االخػػػػتالؼ يعػػػػدُّ مػػػػن التسػػػػليم بسػػػػنة هللا يف اػبلػػػػق فبػػػػا هبعػػػػل 
االخػػػػتالؼ كسػػػػيلة للتػػػػوازف, كاؼبثاقفػػػػة كاؼبقابسػػػػة, كبػػػػث اغبيويَّػػػػة, كتوسػػػػيع الرؤيػػػػة 

كاؼبركنػػة كالقػػدرة  الفقهيػػةَّ كإثػػراء منهجيٌػػة االجتهػػاد كالتفكػػَت دبػػا وبقػػق للفقػػو السػػعة
 على استيعاب اؼبستجدَّات عّب العصور.
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  كيؤكػػػػد اؼبقػػػػٌرر علػػػػى نسػػػػبيَّة اغبقيقػػػػة انطالقػػػػان مػػػػن نسػػػػبٌية النظػػػػر اإلنسػػػػاٌن, فلػػػػيس
 لصاحب مذىب أك قوؿ أف يٌدعي امتالؾ اغبقيقة كٌلها.

  كافػػة-كمػػا يػػذكر آبداب االخػػتالؼ كضػػركرة ربويلهػػا إىل ثقافػػة يتحلػػى النػػاس- 
 ركح التسامح كالٌتعٌددية كنبذ الٌتعٌصب.هبا لتسود 

كبػػٌُت كيػػف نشػػأت "اػبالفيٌػػات كعلػػم اػبػػالؼ" يف الفقػػو ك"علػػم اعبػػدؿ", ك"علػػم زبػػريج 
الفػػػركع علػػػى األصػػػوؿ" ككبوىػػػا مػػػن معػػػارؼ اتصػػػلت أسػػػباب ظهورىػػػا اتصػػػاالن كثيقػػػان ابخػػػتالؼ 

 الفقهاء.
ف كالًتاجػػػػػع اغبضػػػػػارٌم كيتعػػػػػرض اؼبقػػػػػٌرر آلاثر "االختالفػػػػػات الفقهيٌػػػػػة" يف عصػػػػػور التخلٌػػػػػ

 كليحقق اؼبقٌرر أىدافو ستكوف معاعبات تفاصيل اؼبقٌرر ربت العناكين التالية:
الفقػػػو نشػػػأتو كظهػػػوره كتطػػػوُّره كحقيقتػػػو كأنواعػػػو. كالفػػػركؽ بػػػُت الشػػػريعة اإلؽبيَّػػػة  -ُ

كالفقو البشرٌم. ككيف أعلى شأف الفقو ليصبح يف بعػض عصػور التخلٌػف ىػو 
الػػػبعض علمػػػان للتػػػأري  لػػػو أظبػػػوه بػػػػ"اتري  التشػػػريع"  الشػػػريعة ذاهتػػػا حبيػػػث كضػػػع

 يريدكف بذلك "اتري  الفقو".

خصػائق الشػػريعة كخصػػائق الفقػػو, كضػركرة إدراؾ الفػػرؽ بػػُت خصػػائق كػػل  -ِ
 منهما للهيمنة خبصائق الشريعة على خصائق الفقو.

اؼبػػػذاىب الفقهيَّػػػة الثمانيػػػة السػػػائدة يف العػػػامل اإلسػػػالمي اليػػػـو دراسػػػة يف أىػػػم  -ّ
باب االختالؼ بينها كنشأة تلك األسباب كتطورىػا. ككيفيٌػة أتصػيل آداب أس

 االختالؼ بينها.
حكومػػػػػػات اؼبسػػػػػػلمُت يف التػػػػػػاري  كأثرىػػػػػػا يف اختالفػػػػػػات الفقهػػػػػػاء, كانتشػػػػػػار   -ْ

اؼبػػػػذاىب الفقهيٌػػػػة يف بػػػػالد اؼبسػػػػلمُت. كآاثر البيئػػػػات اؼبختلفػػػػة يف اختالفػػػػات 
بػػُت فقػػو الشػػافعي يف القػػدمي الفقهػػاء ضػػمن اؼبػػذىب الواحػػد, كمػػا يف اػبػػالؼ 

كاعبديػػػد, كفقػػػو اإلمػػػاـ أيب حنيفػػػة كالصػػػاحبُت, كفقػػػو مالكيٌػػػة بغػػػداد كمالكيٌػػػة 
 اؼبغرب كما إىل ذلك.
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قػػػػػراءات يف كتػػػػػب الفقػػػػػػو اػبػػػػػاليٌف, كبػػػػػو بدايػػػػػػة اجملتهػػػػػد خالفيَّػػػػػات البيهقػػػػػػي,  -ٓ
اإلفصػػاح, اإلشػػراؼ, انيلٌػػي, البحػػر الزخػػار, كسػػائل الشػػيعة. إضػػافة إىل قػػراءة 

 وص يف آداب االختالؼ.نص

العالقػػػة بػػػُت "خطػػػاب الشػػػارع" ك"الواقػػػع", ككيفيَّػػػة ربػػػوؿ الواقػػػع إىل "تسػػػاؤؿ"  -ٔ
ك"تكييف الواقع" كهتيئتو ليكوف مهيئػان للتفاعػل مػع خطػاب الشػارع كاالنفعػاؿ 

 بو.

يذىب بعض الباحثُت إىل أف اػبالفات الفقهيَّػة قػد أضػرت كمػا تػزاؿ بػػ"كحدة  -ٕ
 التغلب على ىذه االختالفات الفقهيَّة بطريقتُت: األمَّة" كأف من اؼبمكن

 أتسيس كإشاعة الثقافة التوافقيَّة. ازأوىل:
ازباذ مرجعٌية من العلماء األحياء القادرين علػى االجتهػاد اعبمػاعٌي ال  الثانية:

يسمح ألحد أف ىبرج عما تراه أك تذىب إليو. سيناقش اؼبقٌرر ىذه األطركحػة 
جعػػػل البػػػاحثُت أكثػػػر قػػػدرة علػػػى فهػػػم ىػػػذه الظػػػاىرة. مػػػن جوانبهػػػا اؼبختلفػػػة لي

ككيفيَّة معاعبة اآلاثر السلبيَّة اليت تًتتػب عليهػا, كاالحتفػاظ ابعبوانػب االهبابيَّػة 
 ؽبا.

مقارنػػػة بػػػُت أٌمػػػات كتػػػب الفقػػػو اؼبػػػذىٌب, كطرائقهػػػا يف ترتيػػػب أبواهبػػػا كفصػػػوؽبا  -ٖ
دالالت  للكشػػف عػػن األكلػػٌوايت يف فقػػو كػػل مػػذىب مػػن اؼبػػذاىب. مػػع بيػػاف

ترتيػػب اؼبسػػائل كتصػػنيفها يف أبػػواب الفقػػو الكػػّبل. فحػػُت يتنػػاكؿ مػػذىب مػػن 
اؼبذاىب "عقوبة اؼبرتد" يف ابب اغبدكد, كيتنػاكؿ مػذىب آخػر العقوبػة نفسػها 
يف كتاب "السَت" مػا داللػة ذلػك! كىػل يبكػن نسػبة مػذىب يف اؼبسػألة لػذلك 

 اؼبذىب استنباطان من ذلك التصنيف!
اؼبذاىب اؼبندثرة, كإبراز اؼبسػائل الػيت عرفػت عنهػا كمقارنتهػا  تناكؿ ؾبموعة من -ٗ

مػػن مػػذاىب أخػػرل معػػٌّبة أك مشػػهرة كضػػوابط إحيػػاء ىػػذه  -آالؼ-دبػػا لػػدينا 
 اؼبذاىب, ككيفيَّة االستفادة هبا.
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 :وحتكيم الشريعة ادلقّرر الثالث: القوانني الوضعية
ب عليػو مػن مشػكالت كقضػااي أثػرت كما ترتػ للعامل اإلسالميٌ  "ةالقوانني الوضعي  "دخوؿ 

 يف الفقو اإلسالمي آاثران ـبتلفة يف الشكل كاؼبضموف كموضوعات التناكؿ.
منذ قرنُت من الزمن أك أكثر كانييط االجتمػاعي اإلسػالمي منغمسػان يف جػدؿ كبػَت حػوؿ 

يػػرل أف القػػوانُت الوضػػعية كمػػا ترتػػب عليهػػا كػػالن أك جػػزءان كقػػد انقسػػم أبنػػاء األمػػة حوؽبػػا إىل مػػن 
دخوؽبا يف ؾباؿ التشريع يف العػامل اإلسػالمي كػاف نوعػان مػن االسػتعمار التشػريعي كأنػو قػد اشػتمل 
على رفض كربد غبكم إسالمي اثبت ابلضػركرة كىػو كجػوب التحػاكم إىل الشػريعة اإلسػالمية يف 

 سائر بالد اؼبسلمُت.
فيػو تفاصػيل دبقتضػاىا  كيف الوقت نفسو رأل البعض أهنػا ال تعػدك أف تكػوف تطػوران مقبػوالن 

يتكرر ما يقبل منها أك يرفض لسد الفراغ التشريعي الفقهي من نحية كلالنسػجاـ مػع متطلبػات 
 العصر من نحية أخرل.

كلػػػذلك فػػػإف ىػػػذا اؼبقػػػٌرر سػػػوؼ يتػػػوىل معاعبػػػة ؾبموعػػػة مػػػن القضػػػااي الػػػيت طرحهػػػا دخػػػوؿ 
 لشكل التايل:للعامل اإلسالمي كسوؼ نرتب موضوعاتو اب "ةالقوانني الوضعي  "

كثػَتة تتعلػق هبػذا اؼبوضػوع منهػا: ىػل يعتػّب ربكػيم الشػريعة   قضػااي فقهيَّػةربت ىػذا البػاب 
 من معاقد اإليباف حبيث يكفر من ىبرج عنو!

 حكم م  ال حيكمو  الشريعة: -ُ
منهػػا: ىػػل يعتػػّب ذلػػك مػػن "معاقػػد اإليبػػاف" حبيػػث يكفػػر مػػن ىبػػرج عنػػو بػػػ"ربكيم القػػوانُت 

ة". كقد عد بعضهم ذلك من "الكفر األكّب" اؼبخػرج مػن اؼبلٌػة. كاعتػّبه الػبعض كاألنظمة الوضعيَّ 
من "الكفر األصغر" الذم يعدُّ فسقان, لكنٌػو ال ىبػرج مػن اؼبلٌػة. كاختلفػت مواقػف الفقهػاء كقػادة 
اغبركػػات اإلسػػالميَّة مػػن حكػػاـ العػػامل اإلسػػالمي, كصػػٌناع القػػرار فيػػو, فمػػنهم مػػن سػػحب "الكفػػر 

آحػػاد القػػائمُت علػػى ىػػذه الػػنظم؛ ابعتبػػارىم قػػد تنكػػركا ؼبػػا ىػػو معلػػـو مػػن الػػدين  األكػػّب" علػػى
ابلضػػػػركرة فيػػػػدرجوف يف عػػػػداد اؼبرتػػػػدين؛ سػػػػواء اسػػػػتحلوا ذلػػػػك, أـ مل يسػػػػتحلوه فمجػػػػرد االلتػػػػزاـ 
بػػػػ"القوانُت الوضػػػعيَّة", كعػػػدـ بػػػذؿ اعبهػػػد لتطبيػػػق "الشػػػريعة" كػػػاؼ للحكػػػم علػػػيهم بػػػذلك سػػػواء 

 ة, أـ يف قواعدىا كـبتلف مؤسساهتا.أكانوا يف قٌمة السلط
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 اجتاىات التكفّ: -ِ
كقػػد جػػر ذلػػك اعبػػدؿ إىل القػػوؿ بػػػ"جاىلٌية اجملتمعػػات اإلسػػالميىة اؼبعاصػػرة", كربػػوؿ بػػالد 

 اؼبسلمُت إىل "داير حرب" يستباح منها ما يستباح من "داير اغبرب".
عات لعدـ كجود كذلك لغلبة أحكاـ الكفر فيها. كذىب البعض إىل سقوط اعبمع كاعبما

خليفػة!! كجػرت عمليػات هتمػيش كتقليػل مػن بعػض الفئػات لكػل أعمػاؿ اػبػَت, بػل كالػػدعوة إالٌ 
 إذا كانت إلظهار كفر األنظمة, كالدعوة إىل إقامة اػبالفة.

 االختال  فيما يقد : -ّ
مث بدأت األسػئلة تتػواىل كاؼبقػوالت تتكػاثر ففػرؽ الػبعض بػُت مسػتوايت االلتػزاـ "ابلقػوانُت 

ضػػػعيَّة" كفصػػػل فيهػػػا بتفاصػػػيل عػػػدة, منهػػػا: أهٌنػػػا ال تكػػػوف يف كػػػل مسػػػتوايهتا مشػػػمولة حبكػػػم الو 
"الكفػػػػػر األكػػػػػّب"!! كػػػػػذلك فرٌقػػػػػوا بػػػػػُت مػػػػػن يلتػػػػػـز بػػػػػػ"القوانُت الوضػػػػػعيَّة" جلبػػػػػان للمصػػػػػلحة كدرءان 

 للمفسدة, كمن مل يالحا ذلك يف التزامو.
يناسػػب عصػػره فيلتػػـز ابلقػػوانُت  كمػػا أثػػر اعتقػػاد اؼبػػرء حبػػق اإلنسػػاف ابختيػػار التشػػريع الػػذم

الوضػػعٌية مػػن ىػػذا اؼبنطلػػق, كبػػُت مػػن يػػرل أف التشػػريع حػػق إؽبػػيّّ, كلكنػػو يتقبػػل القػػوانُت الوضػػعيَّة 
 بضغط الضركرة كدكافعها.

 قضية القياس عل  يول علما, بين إسرائيل مها  التشريع: -ْ
قعػػػػة االكبػػػػراؼ كيلتزمػػػػوف هبػػػػا علػػػػى كا "القرررروانني الوضررررعي ة"كالػػػػبعض قػػػػاس مػػػػن يطبقػػػػوف 

 اإلسرائيلي لألحبار كالرىباف الذين كانوا يشٌرعوف لبٍت إسرائيل أحكامان غَت ما أنزؿ هللا.
مسػػػتول كاحػػػدان ال يوصػػػف أك وبكػػػم عليػػػو إال  "القررروانني الوضرررعي ةػ"فهػػػل يعػػػد االلتػػػزاـ بػػػ

 ابلكفر! 
القػدرة علػى  كىل يستوم حكم من يلتـز هبذه القوانُت درءان ؼبفسدة الضػرر, ألنػو ال يبلػك

التغيػػَت كال أدكاتػػػو ككسػػػائلو, كبػػػُت مػػػن يلتػػػـز هبػػػا إيبػػػانن حبػػػق البشػػػر يف التشػػػريع, أك إيبػػػانن  فضػػػلية 
 القوانُت على الشريعة اإلسالمية أك التسوية بُت اؼبنهجُت كما حكم العلمانٌيُت كاؼبلحدين!

 رائيل يف كمػػا مػػدل صػػحة قيػػاس النػػاس يف إتبػػاعهم للقػػوانُت الوضػػعيَّة علػػى بػػٍت إسػػ
 إتباعهم لألحبار كالرىباف فيما كانوا يشرعونو ؽبم على خالؼ حكم التوراة! 
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  صبيعان يف حكم الكفػر! إال يبكػن  "القوانني الوضعي ة"كىل يستوم القائموف على
أف يوجد بينهم بعض اؼبصػلُت! كىػل يقػاس الصػاغبوف علػى قباشػي اغببشػة الػذم 

ألنو مل يكػن يقػدر علػى   حكاـ رسوؿ هللا مل يكن وبكم دبا أنزؿ هللا كمل يتأس 
ذلػػك كىػػو بػػُت أظهػػر قػػـو كػػافرين! كمػػع ذلػػك فهػػو مػػؤمن ابهلل كاليػػـو اآلخػػر كقػػد 

صالة الغائب ألنو قد جاء من الدين دبا يقدر عليو فعػذر يف  صلي عليو النب 
 ما مل يقدر عليو!!.

 أك العدؿ أك اإلعالـ!  ىل يستوم كزير الزراعة مثالن مع القائم على كزارة الداخلية
 كىل يستوم كزراء األكقاؼ مع كزراء اغبربية كالدفاع!!.

  كىل يستوم حاؿ حاكم قػد كرث ىػذا الباطػل عػن عهػود سػابقة كلديػو توجػو إىل
التغيػػػَت مػػػع مػػػا يعًتيػػػو مػػػن الضػػػعف البشػػػرم يف بعػػػض األحيػػػاف, كحػػػاؿ مػػػن ىػػػو 

ادـ القػػػػوانُت عػػػػاكف ؽبػػػػا كمتحيػػػػز للحكػػػػم هبػػػػا مػػػػع علمػػػػو  حكػػػػاـ الشػػػػريعة كتصػػػػ
 الوضعية معها.

يف الغرب كااللتزاـ هبػا يف الشػرؽ! كؼبػاذا كػاف كفػران  "القوانني الوضعّية"ما الفرؽ بُت التزاـ 
يف الشرؽ إبطالؽ كاحتاج األمر يف الغرب إىل شيء مػن التفصػيل يف إطػار "فقػو األقليٌػات", بػل 

يػادات إسػالميَّة إىل الغػرب, كصػاركا مػن ؼباذا مل يفتح ملف التفصيل ابتػداءان إال بعػد أف انتقلػت ق
 اؼبنتمُت إىل تلك الداير! كرضوا ابؼبشاركة يف العمل السياسي ىناؾ كسبيزه!

ىػػػل يعتػػػّب اغبكػػػم علػػػى أكلئػػػك اؼبقيمػػػُت مػػػن معاقػػػد اإليبػػػاف أك مػػػن االلتػػػزاـ ابلسػػػنة حبيػػػث 
ماعػػػػة يف أقػػػػل يػػػػؤدم اإلخػػػػالؿ بػػػػو إىل اػبػػػػركج مػػػػن دائػػػػرة اإليبػػػػاف أك مػػػػن دائػػػػرة أىػػػػل السػػػػنة كاعب

 تقدير!!.
لقػػػد آؿ ذلػػػك اعبػػػدؿ إىل القػػػوؿ  ف ربكػػػيم "القػػػوانُت الوضػػػعيَّة" ابطػػػل ككفػػػر, أمػػػا حكػػػم 

لػػيس مػػن انيكػػم  -يف اعبملػػة-القػػائمُت عليهػػا اؼبطبًٌقػػُت ؽبػػا فيختلػػف مػػن حػػاؿ إىل حػػاؿ, كىػػو 
 الذم يبتحن الناس بو أك يعقد على أساسو كالء كبراء!!

 مي ة ادلعاصرة:جاىلي ة اجملتمعات اإلسال -ٓ
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أما إطالؽ القوؿ بػ"جاىلية اجملتمعات اإلسالميَّة اؼبعاصرة" فقد تعرض لكثَت كشاع القػوؿ 
 فَّ اعباىليػػة اؼبطلقػػة ال يبكػػن اجملازفػػة إبطالقهػػا بعػػد زمػػن النبػػوة ألهٌنػػا مرحلػػة انتهػػت كمػػا انتهػػت 

ل طائفرة مر  أمريت رراىري  "ال يرزا.. مرحلة اؽبجرة كغَتىا. كلألحاديث الكثَتة, كمنها قولو 
كما شاع التفريق بُت الكفر كجاىلية اؼبعاصي, كأصبح الػدعاة كطلبػة العلػم أكثػر   عل  احلق..."

 حذران عند إطالؽ ىذه التعبَتات ؼبا قد يًتتب عليها من فساد يف كثَت من اؼبآالت!
 دار احلرب ودار اإلسال  ودار الدعوة ودار اإلجابة: -ٔ

بالد اؼبسلمُت قد ربولت صبيعان إىل داير حرب لغلبػة أحكػاـ الكفػر  أما إطالؽ القوؿ  فَّ 
عليهػػا فقػػد تعػػرض لكثػػَت مػػن النقػػد؛ ؼبػػا تضػػمنو مػػن عػػدـ التفػػات إىل جانػػب ظهػػور الشػػعائر يف 
بػػالد اؼبسػػلمُت مػػن اعبمػػع كاعبماعػػات ككبوىػػا يف ىػػذا اغبكػػم, كإلىػػدار كػػوف السػػواد األعظػػم مػػن 

مُت. السػػيما مػػع مػػا ترتػػب علػػى ىػػذا اإلطػػالؽ مػػن كثػػَت مػػن النػػاس يف ىػػذه اجملتمعػػات مػػن اؼبسػػل
اللواـز الفاسدة بدءان من موجات الغلو يف التكفَت كاستباحة األمواؿ العامة كانتهاءان بتعطيل صبلػة 
مػػن الشػػعائر كفػػركض الكفػػاايت, كأصػػبحت السػػاحة أكثػػر مػػيالن إىل التفصػػيل كالقػػوؿ  ف ىػػذه 

ار إسالـ من كجو كدار كفر من كجو آخر؛ دار إسالـ ابعتبػار الداير مركبة فيها اؼبعنياف, فهي د
ظهور شعائر اإلسالـ فيها ككوف أىلها من اؼبسلمُت كىي دار كفر ابعتبار تعطيل الشريعة كغلبة 

 القوانُت الوضعيَّة عليها.
ككاف من أبرز اآلاثر اؼبًتتبة على ىذا التطػور يف توصػيف الػدار كاجملتمعػات تطػور آخػر يف 

لتغيػػَت كآلياتػػو فبػػدأت السػػاحة تقبػػل دببػػدأ تكميػػل اؼبصػػا  كتقليػػل اؼبفاسػػد كترحػػب بكثػػَت مػػنهج ا
مػػن اإلصػػالحات اعبزئيػػة يف إطػػار األمػػر ابؼبعػػركؼ كالنهػػي عػػن اؼبنكػػر, كمل تعػػد الصػػورة الوحيػػدة 
اؼبقبولػػة لتصػػالح ىػػي صػػورة الػػنقض كإعػػادة البنػػاء مػػن األسػػاس كمػػا أشػػاعت ذلػػك االذباىػػات 

 لية.السابقة الغا
كما أف كثَتان من طلبة العلم بدأكا يركجوف لفكرة استبداؿ ىذه اؼبصطلحات دبصطلحات 
أخرل كأف تدعى دار اغبرب بػ"دار الدعوة كدار اإلسالـ بدار اإلجابة" ك"األمة اؼبسلمة" تدعى 

 بػ"أٌمة اإلجابة" كأمم الكفر بػ"أمم الدعوة" كىكذا.
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" كالتحوالت اليت ىبضػع ؽبػا!! لػئال هبػازفوا يف تبػٍت فكيف بعٌلم الطالب "نسبيَّة ىذا الفقو
 أقواؿ فقهيَّة دكف دراسة منعمقة.

 : يف مقاصد الشريعة:واخلامس الرابع ا ادلقّرر 
يهدؼ ىذا اؼبقٌرر إىل الكشف عػن االذباىػات الغائيَّػة الثابتػة كاؼبقاصػد الظػاىرة كالكامنػة 

كٌلهػا. كمعاعبػة آاثر   نَّة كالسػَتة كتصػرٌفات النػب يف القرآف اجمليد كيف التطبيقػات النبويَّػة يف السػ
اعبػػػدؿ الكالمػػػٌي الػػػذم اثر حػػػوؿ "مبػػػدأ السػػػببيَّة كالغائيَّػػػة يف أتخػػػر ظهػػػور االذبػػػاه اؼبقاصػػػدٌم يف 
الفقػػو كاألصػػوؿ, كعػػدـ إعطائػػو مػػن االىتمػػاـ مػػا يسػػتحقو يف كقػػت مبكػػر. ككػػوف ذلػػك االذبػػاه 

 ؽبا. يت أثبتها هللا كاحدان من أىم خصائق الشريعة اػباسبة ال
إال ظبػة حقيقيَّػة مػن ظبػات التخفيػف كالرضبػة الػيت اتَّصػفت ىػذه  -منػذ البدايػة-كمل تكػن 

الشريعة هبا. كامتازت هبا عن "الشريعة العتيقة" شريعة التوراة: فشريعة التوراة قامػت علػى خػوارؽ 
للللُ اء: تسػػػػع آايت بيًٌنػػػػات, كحػػػػُت طلػػػػب قومػػػػو اؼبػػػػ العطػػػػاء اإلؽبػػػػٌي فػػػػأكيت موسػػػػى  َل ُقنا فل

ًل ُرلهو  ِن دا  ل ُ   ل يَا َا لةل  ل ُ  ل تل َل ُه اثا َا ْلتا ِى خل ٍُفل ْل فل خل صلُ ل اماحل اضا ِب بجِعل

راِض 
اا ِفلي اللأل لىا ثل للال تلعا لِه ول

ِِ امنَّ ِزا ُبىاا ِىلُ رج ا ا ل ًا ُرُنىاا ول بلُه ٍلَُس ىََّا ل ُأ

ُل  ِصِدي  (.َٔعالبقرة:  ُىفا
. كحػػُت قػػدر هللا أف يقػػـو نبيُّػػو "ادلررّ  والسررلوت"علػػيهم  كحػػُت طلبػػوا الطعػػاـ أنػػزؿ الػػو 

البحػػر أف ينفلػػق بضػػربة مػػن عصػػا موسػػى ليشػػق  موسػػى بتحريػػرىم مػػن عبوديَّػػة الفراعنػػة أمػػر 
لعبػػػورىم طريقػػػان يبسػػػان ال ىبػػػافوف دركػػػان كال ىبشػػػوف. كأغػػػرؽ عػػػدكىم فرعػػػوف كىػػػم يشػػػهدكف ذلػػػك 

 كجاكز هبم البحر ساؼبُت.
لػػيهم شػػريعة صػػارمة ال تتسػػم بيسػػر كال مركنػػة, بػػل تشػػتمل علػػى  يف مقابػػل ذلػػك أنزلػػت ع

كثػػػػَت مػػػػن اغبػػػػرج كاإلصػػػػر كالقيػػػػود كاألغػػػػالؿ ليتناسػػػػب خػػػػارؽ العطػػػػاء كاآلايت كاؼبعجػػػػزات مػػػػع 
التكاليف الصارمة اليت من شأهنا أف ربمل غالظ األكباد كالرقاب على االلتزاـ دبا كانوا يكٌلفوف 

ٌل بو  ُنى عل ُدواا يلفا ىلُ رُل  (.ُٕعالبقرة:  ول
كفبا كانوا يكٌلفوف بو يف شريعتهم أمور غَت معقولة اؼبعػٌت كمػا علػيهم إال أف ينفػذكىا كمػا 
ىػػي؛ كلعػػل مػػن تلػػك النمػػاذج تكلػػيفهم بػػذبح بقػػرة ليضػػربوا ببعضػػها القتيػػل ليخػػّبىم عمػػن قتلػػو, 
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اؽ, كعلػػم مػػنهم كقصػػة تػػردُّدىم كطريقػػة تنفيػػذىم ؼبػػا أمػػركا بػػو معركفػػة. كحػػُت أخػػذ هللا علػػيهم اؼبيثػػ
لُ االستعداد للتمٌرد رفع فوقهم الطػور كأنٌػو ظلٌػة, كظنٌػوا أنٌػو كاقػع هبػم. كقػاؿ تعػاىل:  ُخلُِّواا ىل

ُ َل صلليا ُ ول ل َل لِيعا لُُمىاا شل ليلُعىاا  ل اشا َة ول ُُرً ِبُقىَّ َل يا (. فمػن قتػل ّٗعالبقػرة:  نتل
 الطيًٌبػات علػيهم عقػاابن ؽبػم يقتل كالبػد. كمػن زن يػرجم كالبػد. كىكػذا. كقػد تػرد شػريعتهم بتحػرمي

 كبسبب ظلمهم.
أٌمػػا الشػػريعة اإلسػػالميَّة القرآنيَّػػة فهػػي التخفيػػف كالرضبػػة فهػػي قػػد قامػػت علػػى ؾبموعػػة مػػن 

َ  اػبصػػػائق الػػػيت مل تتػػػوافر أليٌػػػة شػػػريعة أخػػػرل,  ِشلللعل ا ُرلللهَّ  لللل ا يلتِلللي ول رلحا ول

ٌل امزَّرل  ُتى ُيؤا ٌل ول ُقى ُل يلتَّ ِِّي ُ ِمنَّ راُتُبهل
ؤل ٌل * فلصل ى َُ ِى ُ ُيؤا َل تِ ُل ُهً ِبآيُل ِِّي امَّ ُةل ول

ًا  ُه ُه ىلكاُتىب لُ ِ َلدل ٍل ِِّ  يلِخُدو
يَّ امَّ ََِّبيَّ الُأىجِ َُّْشىلل ام ٌل ام ِبُعى ُل يلتَّ ِِّي

امَّ

 ِْ ُيَكللل ُِ اما لل ًا  ل للُُه هل َا يل وِ  ول ُْ ُُْهً ِبللُمايلعا ُى
ِخيللِه يلللؤا ٍا الِج رلاِة ول للىا ِفللي امتَّ

يجِ  ًُ امطَّ ُه ُيِحهو مل ًا ول ًا إِصال لُه ُه َا ل يلضلُع  ل بلآئِثل ول خل ًُ اما ياِه نل ْجُِو  ل ُيحل ِت ول بُل

 ُِ ٍلصلللُ و ُِ ول للزَُّرو للىاا ِبللِه ول ل َُ ُل نىل للِِّي ُمَّ ًا فل للياِه نل لل ا  ل ٍل تِللي رُل
لللاللل امَّ الألغا ول

ٌل  ِنُحلى ُيفا ًُ اما مل ِكل ُه ُه ُأوا ِِّ ل ُأٍزِلل ىلعل
َوىرل امَّ بلُعىاا ام اتَّ -ُٔٓعاألعػراؼ:  ول

ُٕٓ.) 
كىػػػي شػػػريعة غائيَّػػػة مقاصػػػديَّة معقولػػػة اؼبعػػػان, كػػػل حكػػػم فيهػػػا معلٌػػػل أك ظػػػاىر اغبكمػػػة 
تتظافر عليو األدلة النقليَّة كالكونيَّة كالعقليَّة, كلو منطقو الداخلٌي كاػبارجٌي دبا يف ذلك العبػادات 

كؾبتمعػان كنظػم حيػاة حػىت  اؼبعٌللة بتزكية اإلنسػاف كتطهػَته عقػالن كقلبػان كنفسػان كجسػدان كفػردان كأسػرة
إف اإلمػاـ ابػػن خزيبػػة نػػق علػى أفَّ مػػن أقسػػم  نٌػػو لػيس يف "الشػػريعة اإلسػػالميَّة" حكػػم كاحػػد ال 

كرضبػة فػإٌف النفػوس أنشػط إىل القيػاـ  ( كذلك زبفيػف مػن هللا ٕعلَّة لو فإنَّو ال وبنث يف يبينوع
كلػػيس األمػر كػػذلك ابلنسػػبة ؼبػػا ال  دبػا تعػػرؼ علتػػو كتػدرؾ حكمتػػو, كتقتنػػع  نٌػػو ؿبقػق ؼبصػػاغبها.

تفهػم منػو غػَت كونػػو أمػران متعاليػان كاجػػب التنفيػذ. لػذلك كانػت اؼبقاصػػد الشػرعيَّة, كالغائيَّػة كالعليَّػػة 
 جزءان ال ينفصل عن خطاب الشارع لئال يكوف للناس على هللا حجَّة بعد الرسل.

                                 
 انظر ما قالو ابن خزيبة يف (ٕع
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بػػرز كيف  ف رسػػوؿ هللا كإذا كػػاف "التعليػػل" قػػد جػػاء يف القػػرآف الكػػرمي كجػػاء علػػى لسػػا
سػػػػائر تصػػػػرُّفاتو كأفعالػػػػو, فػػػػإفَّ إدراؾ علٌػػػػة التعليػػػػل كغائيَّػػػػة الغػػػػاايت كتفعيلهػػػػا يف ؾبػػػػاالت اغبيػػػػاة 
اؼبختلفة, كمنها األحكاـ أمر آخر وبتاج إىل فكر ككسائل أخػرل؛ كلػذلك فػإٌف األئمػة اؼبتقػدمُت 

هتػػا كإف كػػاف فضػػلهم ال ينكػػر كاؼبتػػأخرين الػػذين نسػػب إلػػيهم اكتشػػاؼ "مقاصػػد الشػػريعة" كبلور 
لكٌن ذلك ال يعفي األمَّة من مسئوليَّة التأٌخر يف الكشف عن مناىج التفعيل يف كل جانب مػن 
جوانػػػب التفكػػػَت كالفقػػػو كاالجتهػػػاد كالتجديػػػد, كلػػػو حػػػدث ىػػػذا لػػػتخٌلق تراثنػػػا مػػػن كثػػػَت مػػػن 

 السلبيَّات اليت عاىن كما زاؿ يعان منها. 
ف نقػدـ للطلبػة كالبػاحثُت إبذف هللا "الفكػر اؼبقاصػدٌم, كاؼبػنهج كيف ىذا اؼبقٌرر سنحاكؿ أ

اؼبقاصػػػدٌم, ككيفيَّػػػػة تفعيػػػػل اؼبقاصػػػػديَّة" يف فقهنػػػػا كأصػػػولنا كتراثنػػػػا الفكػػػػرٌم يف ؾبػػػػاالت اؼبراجعػػػػة 
كليتحقػػق ذلػػك فسنضػػع يف ىػػذا اؼبقػػٌرر اؼبفػػردات  كالتجديػػد كالتصػػحيح كاإلثػػراء إف شػػاء هللا 

 التالية:
إلسالـ, كالشػريعة اإلسػالميَّة, كيف مقػٌدمتها علػل األحكػاـ خصائق رسالة ا -ُ

كمقاصد الشريعة, كالغائيَّة يف كل مػا جػاء يف ىػذه الشػريعة. مػع بيػاف أتصُّػل 
ذلك يف سائر آايت الكتاب كيف بيانت رسوؿ هللا, كطرائػق اتباعػو للكتػاب 

ؿ كالغػػبش الػػذم اثر يف علػػم الكػػالـ حػػو  الكػػرمي, كسػػائر سػػننو كتصػػرٌفاتو 
 ىذه اغبقيقة.

ػػػػر "االجتهػػػػػاد" بػػػػػ"القياس" فػػػػػأٌدل ذلػػػػك التفسػػػػػَت إىل ربديػػػػد مسػػػػػاحات  -ِ فسًٌ
 -أيضػػان -االجتهػػاد كتقييػػده بشػػكل كبػػَت, كصػػودر "التعليػػل" لصػػا  القيػػاس 

فأٌدل كذلك إىل ربجيمػو, كربديػد دائرتػو, كقصػر فاعليَّتػو كأتثػَته علػى ذلػك 
الػػػدكافع! كمػػػا ىػػػي أبػػػرز  اجملػػػاؿ. فمػػػا ىػػػي العوامػػػل الػػػيت أدت إىل ذلػػػك, كمػػػا

 اآلاثر اليت ترتبت على ذلك يف جانب اإلهباب كالسلب.

اؼبنطلقػػات األساسػػيَّة للػػػ"مقاصد" ىػػػي "الكليٌػػات القرآنيَّػػة" ك"الكليٌػػات الػػػيت  -ّ
" توكيػػػدان لكليٌػػػات القػػػرآف كبيػػػانن ؽبػػػا. كعلػػػى جػػػاءت هبػػػا سػػػنن رسػػػوؿ هللا 

"الكلٌيات" كغَتىا يف القػرآف األستاذ أف يناقش مع طالبو منهج التمييز بُت 
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اجمليد, ككيفيَّة ربديد الكلٌي كميزه عػن غػَته. كاألحاديػث اػبمسػة الػيت عػدىا 
 بعض العلماء "أصوؿ الدين".

اؼبسػػػتوايت الثالثػػػة: الضػػػركراٌيت كاغباجيَّػػػات كالتحسػػػينٌيات كعالقاهتػػػا بػػػػ"فقو  -ْ
دراؾ الػػػدقيق األكلػػػواٌيت كفقػػػو اؼبقاصػػػد". كتوُّقػػػف ربديػػػد األكلػػػواٌيت علػػػى اإل

لػػػ"فقو التػػديُّن" كمراتػػب تكييػػف "الواقػػع البشػػرم" مػػع الػػوحي اإلؽبػػٌي". كبيػػاف 
 العالقة الدقيقة بُت "فقو اؼبقاصد كفقو األكلواٌيت".

مناقشػػة أىػػم األضػػرار الػػيت قبمػػت عػػن النظػػر لػػدل الػػبعض إىل "فقػػو اؼبقاصػػد  -ٓ
", كمنهػا: اٌتسػاع كاألكلواٌيت" ابعتبارنبا جػزءان مػن "النظػر العقلػٌي ال الشػرعيٌ 

مسػػػاحة التعبٌػػػدايَّت كاألحكػػػاـ الالمعقولػػػة. كىيمنػػػة النظػػػر الفقهػػػي اعبزئػػػٌي. 
كسػػػػيطرة اذبػػػػاه القػػػػراءة الواحػػػػدة كغػػػػَت ذلػػػػك مػػػػن قضػػػػااي البػػػػد مػػػػن ذبليتهػػػػا 

 كمناقشتها.

تتبٌػػع الفكػػػر اؼبقاصػػػدم يف فقػػػو أـ اؼبػػػؤمنُت عائشػػػة كيف فقػػػو عمػػػر, مث األئمػػػة  -ٔ
 لغزايل كابن رشد كالعز بن عبد السالـ كالشاطٌب.الثمانية, كإماـ اغبرمُت كا

اؼبقاصػػػػد القرآنيَّػػػػة العليػػػػا اغباكمػػػػة: كالكشػػػػف عنهػػػػا بطريػػػػق "اسػػػػتقراء آايت  -ٕ
الكتػػػاب الكػػػرمي" كالتطبيقػػػات النبويَّػػػة ككوهنػػػا, كليٌػػػات قرآنيَّػػػة مطلقػػػة قطعيَّػػػة. 

 كىي "التوحيد" ك"التزكية" ك"العمراف".

د الشػػرعيَّة" بنػػاءان كػػامالن بعػػد كضػػع "اؼبقاصػػد كيفيَّػػة إعػػادة بنػػاء علػػم "اؼبقاصػػ -ٖ
القرآنيَّػػة العليػػا" كإدراج بقيَّػػة اؼبقاصػػد ربتهػػا, كبنػػاء كترتيػػب مسػػتوايهتا كٌلهػػا, 
ككضػع منهجيَّػة تفعيلهػػا كتشػغيلها, كتقػدمي مبػػاذج متنوعػة ؼبػا ينػػتج بنػاءان علػػى 

 ذلك.

, كتسػػػػػػليط "التوحيػػػػػػد" ابعتبػػػػػػاره أسَّ "اؼبقاصػػػػػػد العليػػػػػػا اغباكمػػػػػػة" كمنطلقهػػػػػػا -ٗ
األضػػػواء علػػػى ىػػػذا اعبانػػػب مػػػن جوانػػػب أنبيَّتػػػو كفاعليَّتػػػو, ككيػػػف يبكػػػن أف 
تتجلػػى آاثره علػػى أحكػػاـ شػػرعيَّة كثػػَتة: كليَّػػة كجزئيَّػػة تتعلػػق ابألمَّػػة كتتعلػػػق 

 ابألفراد.
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"التزكيػػػة" تعػػػٍت اؼبقاصػػػد العليػػػا ببيػػػاف العالقػػػة الػػػوثقى بػػػُت "التقػػػول كالعدالػػػة  -َُ
اىج تقيػػيم الفعػػل اإلنسػاٌن لتفعيػػل ىػػذه اؼبفػػاىيم يف كاؼبػركءة" كغَتىػػا كبػػُت منػ

السػػػلوؾ اإلنسػػػاٌن كاؼبمارسػػػات الفرديَّػػػة كاعبماعيَّػػػة؛ ألٌف "التزكيػػػة" ىػػػي منػػػاط 
الفػػػالح اإلنسػػػان الػػػذم هبعػػػل فعػػػل اإلنسػػػاف مثمػػػران منتجػػػا نفعػػػان مػػػؤداين إىل 

 النجاح كالفالح يف الدنيا كاآلخرة.

: تزكيػػػة األمػػػة كاعبماعػػػة حبيػػػث تػػػرتبط تزكيػػػة "التزكيػػػة" يف ؾباؽبػػػا اعبمػػػاعي أم -ُُ
 األمَّة بقدرهتا على التحٌلي بػ"اػبَتيَّة كالوسطيَّة كالشهادة كالعاؼبيَّة...".

"العمػػراف" يػػدرس الطػػالب يف ىػػذا "العمػػراف البشػػرم" ليتبٌينػػوا أٌف "العمػػراف"  -ُِ
ىػػػدؼ االسػػػتخالؼ, كمقصػػػد التسػػػخَت, كمنػػػاط اعبػػػزاء بعػػػد االبػػػتالء. فػػػاهلل 

 الكػػػوف ليعمػػػره اإلنسػػػاف  خلػػػق راِض
ُل اللللأل للل ُرً ىجِ

لللؤل ْل
ُهلللىل أٍل

ُ ًا ِفيهل ْلُر يل تلعا اشا ( كاسػتخلفو فيػو لتحقيػق ىػذه الغايػة ُٔعىػود:  ول
   ل ِنيفل راِض خل

ُِ ٌه ِفي اللأل ٍجِي حل ( كعػرض عليػو َّعالبقػرة:  إِ
األمانػة ليمٌكنػو ابغبريٌػػة مػن أداء دكر االسػتخالؼ كابػػتاله ليحسػن العمػػل يف 

 ا, كنط اعبزاء بذلك.ىذ

تطبيقات ؼبنظومة اؼبقاصد على قضااي معاصرة ـبتارة يف نظم اغبيػاة اؼبختلفػة  ُٓ -ُّ
 كتدريب الطالب على النظر اؼبقاصدٌم يف اؼبستجٌدات.

مع التأكد  هٌنم قد استوعبوا ما تقدـ إضافة إىل الوعي بطػرؽ دراسػة اؼبراجػع كاؼبصػادر يف 
واعهػا, كصػارت لػديهم القػدرة علػى تنػاكؿ اؼبوضػوعات اؼبتقدٌمػة فقو كأصوؿ كضوابط اؼبقاصػد  ن

 مع اؼبوضوعات التالية يف حبوثهم كؿباضراهتم كمشاركاهتم يف الندكات العلميَّة كىي:
 التعريف دبقاصد الشريعة كأنبيتها كفوائدىا عاألنبية كالفوائد للمجتهد كغَته(. -ُ
 التعريف  قساـ اؼبقاصد: -ِ

 كخصوصها يف الشريعة: ععامة, كخاصة, كجزئية(.اؼبقاصد من حيث عمومها  - أ

 اؼبقاصد األصلية كاؼبقاصد التبعية. - ب

 اؼبقاصد القطعية كاؼبقاصد الظنية. - ت
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 اؼبقاصد من حيث اغباجة إليها: عضركرية, كحاجية, كربسينية(. - ث

 التعريف بطرؽ إثبات اؼبقاصد الشرعية: -ّ

 االستقراء. - أ

 أدلة القرآف الواضحة الداللة. - ب

 رة...اخل.السنة اؼبتوات - ت

 التعريف بضوابط اؼبقاصد الشرعية: -ْ

 الثبوت. - أ

 الظهور. - ب

 اإلطراد. - ت

 موافقة الفطرة السليمة. - ث

 عرض إلشكالية ترتيب الكليات اػبمس, ككيفية حلها. -ٓ

 عرض إلشكالية حصر الكليات اػبمس, ككيفية حلها. -ٔ

 عرض إلشكالية اعتبار "العرض" ك"النسب" مع "النسل", ككيفية حلها. -ٕ

 الجتهاد اؼبقاصدم:عرض ؼبسالك ا -ٖ

 النصوص كاألحكاـ دبقاصدىا. - أ

 اعبمع بُت الكليات العامة كاألدلة اػباصة. - ب

 جلب اؼبصا  كدرء اؼبفاسد. - ت

 اعتبار اؼبآالت. - ث

التنبيػػو علػػى قػػوة االرتبػػاط كاالنسػػجاـ بػػُت فػػركع الشػػريعة كأصػػوؽبا كمقاصػػدىا, فالشػػريعة  -ٗ
وة العالقػػػػة بػػػػُت اؼبقاصػػػػد فركعػػػػان كأصػػػػوالن كضػػػػعت لتحقيػػػػق اؼبقاصػػػػد, كمػػػػا ينبػػػػو علػػػػى قػػػػ

 كاؼبصا , أعٍت اؼبصا  اغبقيقية ال الونبية!

 :سادسادلقّرر ال
 :ومقاصده العليا و لّيايو حا مي ة القرآ  وشريعتو وخصائصها
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  يتناكؿ ىذا اؼبقرر موضوع "حاكميَّة القرآف" كيشػرح قضػية اغباكميَّػة كخصائصػها
لػػػػت ىػػػػذه اغباكميَّػػػػة إىل القػػػػرآف كنشػػػػأهتا يف الػػػػًتاث اإلنسػػػػاٌن كتطورىػػػػا ككيػػػػف آ

الكػػػرمي, كبيػػػػاف خصػػػػائق القػػػػرآف التشػػػريعيَّة كتفاصػػػػيل الشػػػػريعة القرآنيَّػػػػة, كتقيػػػػيم 
موركاثتنا يف علم "أحكاـ القرآف", كمدل إبرازىا ؽبذه اغباكميَّة من عدمو كقيادة 
الطػػػػالب للكشػػػػف عػػػػن "اؼبقاصػػػػد القرآنيَّػػػػة العليػػػػا اغباكمػػػػة" كاؼبقاصػػػػد القرآنيَّػػػػة 

رل اؼبتفرعة عنها, كارتباط شريعة القرآف هبا, كبياف مقتضيات ىذه اغباكميَّة األخ
من فهم دقيق للواقع اغبيايٌت البشرم زمانن كمكانن, كبناء فقو تكييف الواقػع زمػانن 
كمكانن كبياف قواعد قرآنيَّة أساسيَّة تقـو عليها اغبياة التشريعيَّة يف ـبتلػف األزمنػة 

كأحكامو ابلقػرآف  العالقة بُت حاكميَّة القرآف كأقضية النب كاألمكنة مع بياف 
لالستفادة من ذلك يف زايدة بياف دقة العالقة بػُت الكتػاب الكػرمي كىػدم كسػنن 

 .النٌب العظيم 
  ,كيتنػػاكؿ كػػوف القػػرآف ىػػو مبػػدأ اإلمامػػة كالشػػهادة كاػبَتيَّػػة كالوسػػطيَّة ؽبػػذه األمَّػػة

ث يعػػػاج األسػػػتاذ مػػػع طالبػػػو قضػػػيَّة اإلمامػػػة ككيفيَّػػػة تفعيػػػل ىػػػذه اػبصػػػائق حيػػػ
كطبيعتهػػػا الدينيَّػػػة لػػػدل الشػػػيعة كطبيعتهػػػا اؼبدنيَّػػػة لػػػدل األشػػػاعرة, كبيػػػاف ظػػػركؼ 
نشأة كل من اؼبذىبُت يف ىذا اجملاؿ مع معرفة ما لو كما عليو, كىل يبكن اعتبار 
ذلػػػػك اعبػػػػدؿ مرحلػػػػة اترىبيَّػػػػة البػػػػد أف تطػػػػول بكػػػػل مػػػػا ؽبػػػػا كمػػػػا عليهػػػػا, كتفػػػػتح 

 صفحات جديدة يف تناكؿ ىذه األمور بنور القرآف كىدايتو.
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 ادلقّرر السابع:
 ادلراجعات ومناىج التفكّ وفقو احلجاج:

ة من حالة الركود كالراتبة ة البشريَّ سلك القرآف اجمليد مسلكان فريدان كمتميزان يف نقل العقليَّ 
ىذه النقلة أصبحت اليـو كمع تزايد . ك إىل حالة التفكَت كالتحليل كاؼبراجعة كاإلبداع اغبضارمٌ 

ة، تستلـز توجيو اعبهود كالطاقات الفكرية ة كعقليَّ ة إليها، فريضة منهجيَّ حاجة ؾبتمعاتنا العربيَّ 
كالقدرات التعليمية لتنميتها كتطويرىا لدل الطلبة كالباحثُت كخاصة يف حقل الدراسات 

 .الشرعية
ة قدرات الطالب على التفكَت كالتحليل فبا الشك فيو أف ىذه العملية تستلـز تنميك 

كاالستنتاج كالنقد لدراسة كمعاعبة ـبتلف القضااي اليت تعرض لو يف كاقعو ليصبح عنصران إهبابيان 
فاعالن يف ؾبتمعو ككطنو. كما تستلـز تزكيد الطالب دبهارات كطرؽ إسًتاتيجية إلعماؿ ىذه 

تطبيقية تسهم يف بناء اجملتمع اؼبتعاكف  القدرات كتنميتها كربويلها إىل سلوكيات كفبارسات
 اؼبتآلف. 

كىذا اؼبقرر خطوة أكلية لتعريف الطلبة كتزكيدىم دبهارات التفكَت التحليلي كالنقدم 
كاالجتهادم كتعويدىم على تعلمها كفبارستها بشكل إهبايب لتحقيق فهم أفضل كتقدمي حلوؿ 

 -من خرهبي الدراسات الشريعة –لبة أمثل ؼبا يواجهونو يف كاقعهم. خاصة كأف ىؤالء الط
 سيقفوف على ثغور ىامة يف اجملتمع.

 أىدا  ادلقرر
   قادرين على اؼبقارنة كالتحليل الشريعة كالواقع إعداد طلبة ابحثُت يف علـو

 كاالستنتاج. 

  االستنتاجالنقد ك االستقصاء كالتحليل ك فكر إىل الفكر التلقيٍت من  لبةنقل الط 
 .  ختلفةيف حل اؼبشكالت اؼب

  تطوير مهارات التفكَت النقدم كمهارات ازباذ القرارات اؼبؤثرة كتشجيع القياـ
ابلتحقيقات النقدية من خالؿ استخداـ إسًتاتيجية التعلم اؼببٍت على حل 

  .اؼبشكالت
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  على مستول رفيع من التخصق قادر على قيادة  الباحثُتمن  لببةإعداد
الجتهاد الالـز للتصدم ؼبستجدات العصر اؼبسَتة العلمية كتطويرىا كمؤىل ل

 كمشكالتو. 

 حمتوت ادلقرر

 العقل كقدراتو يف القرآف. -

 أنواع القدرات العقلية يف القرآف كتقدمي مباذج ؽبا. -

 التفكَت ..تعريفو ..موقعو يف القرآف. -

 .أساليب التفكَت يف القرآف الكرمي -

 عوائق كأمراض كأخطاء يف التفكَت مثل:  -

 تعريفو، أعراضو، مباذج....اعبهل اؼبركب:  -

 .التفكَت السطحي -

 .التجزيئي -

 .التّبيرم -

 .التفكَت اإلهبايب -

 التفكَت اؼبوضوعي. -

 .التفكَت العلمي  -

 التفكَت التحليلي.  -

 التفكَت الًتابطي عالتجميعي أك الكلي(. -

 .التفكَت التمثيلي -

 التفكَت االفًتاضي. -

 ... تعريفو.. خصائصوالتفكَت النقدم -

  النقدم: االستنباط كاالستقراء، كطرؽ كشف األغاليط.هارات التفكَتم -

 .يف القرآف مهارات حل اؼبشكالت -
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 السؤاؿ كسيلة معرفية...تعريفو..موقعو يف القرآف. -

 كيفية صياغة السؤاؿ كاإلفادة منو يف حل اؼبشكالت. -

 .يف القرآف مهارات العصف الذىٍت -

 .مهارات التفكَت اإلبداعي -

 :ًتاث اإلسالمي وربطها مبا دتت دراستونصوص المناذج يطبيقية م  

 .مداخل اغبجاج ابعتبار عقيدة اؼبتناظر معو -

 تعدد سياقات اغبجاج ابعتبار اختالؼ الزماف كاؼبكاف كالواقع كاؼبعاش. -

للحجاج ابعتبار موضوع اغبجاج: اإليباف يف ذاتو أـ التفوؽ اعبنسي  انياكر األساسيَّة -
 م أـ صواب القيم.أـ التفوؽ العرقي أـ صالحية القي

 منهجيَّة اغبجاج كخطواتو اإلجرائيَّة. -

 التناسب دبعٌت اختيار األدلة كالّباىُت األكثر أرجحية على اؼبوضوع. -

 الًتاتب دبعٌت بناء األكَّىل على ما ىو أكثر أكلية.. كىكذا. -

 الًتاكب دبعٌت فن ضم خيوط النسيج العقلي بعضها إىل بعض. -

أك أكلويَّة الوجداٌن على العقلٌي ابعتبار مستقبل اػبطاب  دانٌ أكلويَّة العقلٌي على الوج -
 كتكوينو الشخصي.

تفكيك خطاب اآلخر كتنفيذه كإعادة بناء إهبابياتو كاستبعاد سلبياتو لتعديل اذباه فكر  -
 ذلك اآلخر داخل إطاره اػباص بو.

 ادلقّرر الثام :

 دراسات يف فتاوت:

من الفتاكل اؽبامَّة "فتاكل األمَّة" يف ـبتلف العصور  دراسات ربليليَّة يف ؾبموعة ـبتارة
فتختار ؾبموعة من الفتاكل عّب القركف لدراستها كربليلها, كتتٌبع االذباىات الفقهيَّة لدل األمَّة 
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عّب العصور اإلسالميَّة كاؼبؤثًٌرات اؼبختلفة اليت تؤثر يف صناعة الفتول, كخباصة يف أمور الفتاكل 
 كمن ىذه الفتاكل كاؼبواقف الفقهيَّة: -كٌلها-مَّة اليت تتعلق ابأل

قضيَّة تعامل األمَّة مع إمامة اؼبتغٌلب كحكاـ اعبور. كتعطيل الشورل,  -ُ
 أك االكبراؼ هبا.

فتاكل التعامل مع ـبالفي اغبكاـ فيما يتبنَّونو من آراء مثل فتاكل بعض  -ِ
كاؼبعتصم  علماء اؼبعتزلة بسجن كإيذاء العلماء الذين خالفوا اؼبأموف

كاؼبتوكل يف سنوات خالفتو األكىل  بسجن كإيذاء اؼبخالفُت ابلقوؿ 
 خبلق القرآف.

تعذيب اؼبتهم يف مراحل التحقيق غبملة على االعًتاؼ دبا ينسب إليو,  -ّ
 كالشهادة على نفسو.

 فتاكل يف النوازؿ: مثل فتاكل أىل األندلس. -ْ

ـ البلول بعض الفتاكل اليت قامت على األعراؼ كالعادات كعمو  -ٓ
 كاؼبصا : الضوابط كالشركط.
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 ادلقّرر التاسع:

 يوصيف مادة "القرآ  وعلم النفس الًتبوي":

تتمثل الًتبية فيما يقوؿ "دكركامي" يف التنشئة االجتماعية اؼبنظمة عبيل الصغار. كسبتد فًتة 
يكوف ىذه التنشئة من الطفولة اؼببكرة فاؼبراىقة حىت تصل إىل سنوات الشباب األكىل. ك 

اإلنساف خالؽبا قد تلقن أسلوابن معينان للحياة يالئم كجوده كعضو فاعل ؼ ؾبتمع يتبٌت مبوذجان 
 معينان من القيم كاؼببادئ كالتصورات.

كمن متىَّ فإف منهج التأسيس كالتأثَت للسلوؾ اإلنسان كفيو دبا يتالءـ مع أمباط التفاعل 
ليا بعينها ىو حجر األساس يف تناكلنا ؼبادتنا النفسي اليت تتوخى غاايت كأىدافان كمثالن ع

 العلمية.

 كنقًتح أف تنتظم ىذه اؼبادة اؼبوضوعات اآلتية:

 تقرير القرآف الكرمي ؼببدأ الفطرة. .ُ
 اغبفاظ على طبيعة الفطرة اإلنسانية مطلب ضركرم. .ِ
منهج الًتبية القرآنية من حيث كونو منهجان يتعامل مع النفس اإلنسانية  .ّ

 اؼبركبة.

 كولوجية الطفولة, كاؼبنهج القرآن.سي .ْ

 سيكولوجية اؼبراىقة, كاؼبنهج القرآن. .ٓ

 سيكولوجية الشباب, كاؼبنهج القرآن. .ٔ

 .Sexالقرآف كاعبنس   .ٕ

 .Genderالقرآف كالنوع  .ٖ

األبعاد النفسية للعالقة بُت الذكر كاألنثى يف القرآف, كالنموذج القرآن  .ٗ
 اؼبنشود ؽبذه العالقة.

 .سيكولوجية اغبجاب .َُ
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 تعامل القرآف مع الالكعي عند اعبنسُت. .ُُ

تعامل القرآف مع األساطَت كالرموز اليت تدخل يف التكوين النفسي للفرد  .ُِ
 أثناء النحو.

تعامل القرآف مع األحالـ اليت سبثل جزءان من اغبياة النفسية للفرد أثناء  .ُّ
 النمو.

ا فيها من توسيع "يونج" ؼبفهـو "الليبيدك" ليشمل الطاقة الكلية لتنساف دب .ُْ
 طلقة ركحية, كسبق القرآف الكرمي لعمل "يونج" يف ىذا اجملاؿ.

الصحة النفسية لدل النشء, كحرص القرآف على سالمتها من خالؿ  .ُٓ
 التوطيد غبياة اجتماعية كأخالقية كركحية مبوذجية.

 الصالة بوصفها كسادة لألماف. .ُٔ

ف لو جانبو الصـو بوصفو "جنة" أم كقاية من التورط يف اإلمث الذم يكو  .ُٕ
 النفسي اؼبدمر على اؼبدل البعيد.

العمل على تشكيل النزكع النفسي الدافع إىل الفعل اإلهبايب من خالؿ  .ُٖ
 أتكيد العالقة اػباصة بُت الفرد بوصفو فردان كخالقو منذ فًتة مبكرة.
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 اخلادتة
 التعليم ذاؽب أفٌ  يدرؾ أف استطاع الديٍتٌ  التعليم مع اعبولة ىذه بعد الكرمي القارئ لعل

 من النوع ىذا مؤٌسسات يف درسوا الذين أكلئك إالٌ  إليها يلتفت أك يدركها ال قد ،كثَتة مزااي
 تشمل بساطة ،كالتأثَت الفاعليَّة مع البساطة :اؼبزااي ىذه أىم من كلعلٌ  ،فيها كزبرجوا التعليم
 ،األخرل اؼبيزة. اؼبقٌررة بكالكت التعليم كمكاف كطالب مدرس من التعليميَّة العمليَّة أركاف صبيع
 عمليَّة منها هبعل كذلك كأسسها؛ قوائمها أىم كالنقٌ  اػبطاب شكلي تعليميَّة عمليَّة أهٌنا

 كالشعور كاالحتساب الدينيَّة اؼبشاعر :أنبها أمور، منها زبفف كثَتة صعوابت تكتنفها تعليميَّة
 .لذلك هاكيهٌيئ سونف كيؤىل كأمتو، لدينو عاٌمة خدمة بذلك يقدـ الطالب  ف

ا تقتضي مالحظات كىناؾ  ،مواد من الطالب ؽبؤالء يقدـ ما ابختيار العناية من مزيدن
ا تقتضي كنفسيَّة عقليَّة أتثَتات لو كيقٌدـ يدرسو ما لكل فإفٌ   انتقاء عند كاغبذر اغبرص من مزيدن
 بعد اإلسالميَّة صادراؼب مع التعامل على كبقدرة للبحث دبنهج الطالب تزكيد من بد كال. ؼبوادا

 ما ربقق أف استهدفت مبوذجنا كضعناىا اليت الّبامج فإفٌ  كلذلك ؛هبا اػبّبة كتكوين معرفتها
 :يلي

 .اإلسالمي كالًتاث اؼبنشل اؼبصدر كىو اجمليد، القرآف بُت العالقة بياف .1

 مرجعٌية يشكل إؽبيِّا كونيِّا كتاابن  ابعتباره الكرمي القرآف موقع بياف .2
 .الًتاث ىذا على كمهيمنة صدقةم حاكمة

" اؼبعاصر عريفٌ اؼب للخطاب" اؼبعرفٌية اؼبنطلقات بُت األساسيَّة الفركؽ .3
 ".التوحيدمٌ  اؼبعريفٌ  اػبطاب"ك

 ".اإلسالميَّة اغبضاريَّة اػبّبة"ك" النقٌ " بُت التفاعل .4

 ".القرآف: اؼبنشل ابؼبصدر" اإلؽبيٌ  كاغبفا كالقداسة العصمة رحص .5

ة" عليو يطلق ما .6 ّى ٌّ  لتأكيليٌ ا الطرؼ ىو القرآنٌ  ابؼبعٌت" السٌن
 .الكرمي الكتاب تآلاي كالتطبيقيٌ 



- َُِ - 

 

 من هبعالف كال الواقع يستوعباف الوحي كمرجعيَّة اإلسالميٌ  اؼبنظور .7
 .متقابلتُت تُتثنائيٌ " كالواقع النق"

 غبقيقةا مبحث" منها اإلسالميٌ  الًتاث يف الباحث يالحظها قضااي .8
 النقٌ  بُت اؼبساحة" كإدراؾ" كالواقع النق جدلٌية"ك" التقابل حثمب"ك" حوؽبا كاعبدؿ
 ".كالواقع

 .كالتدافع الدفع سنن .9

 ".كالًتاث اغبداثة" بُت العالقة نوعٌية بياف .11

 ".الًتاث فتنة: "كاؽبيوًيَّة الًتاث .11

 ".كاؽبيوًيَّة الًتاث" بُت اؼبصَتمٌ  االرتباط .12

 األصالة"ك" كالًتاث اغبداثة" ثنائيَّة يف كالسقوط اؼبعاصر العريبٌ  اػبطاب .13
 ".كاؼبعاصرة

 .غربيَّة كعيوف كأدكات دبداخل ،اإلسالمي الًتاث كقراءة االستشراؽ .14

 علمائنا دبساعدة كفيل كتراثنا كىيويٌتنا أمتنا تكوين مصادر إىل الرجوع .15
: اؼبتصارعة اؼبتقابلة الثنائٌيات يستوعب معاصر ذبديدمٌ  خطاب صياغة على كابحثينا
 كالتمايز كالذاتيَّة، كالتبعٌية كالتقليد، التجديد كاؼبعاصرة، األصالة اغبداثة،ك  الًتاث

 .اخل"... كالذاتيَّة كاػبصوصٌية كالتماىي،

 أعدت دراسات على كاإلسالميَّة العربٌية اعبامعات يف الدراسات اعتماد .16
 وحيدت" عملٌية يعرقل "الوضعية اؼبدارس" كمنتجات" االستشراؽ" مدارس ؼبداخل كفقنا

 ."النخبة كحدة" إىل كالطموح" التعليم

 .ليهاإ حاجتنا تشتد فرديَّة مبادرات .17
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 علم" بناء إعادة عند معها! التواصل إمكاف كمدل اػبلدكنيَّة اؼبنطلقات .18
 ".ةالنقليَّ  كالعلـو كاالجتماع السياسة

 التارىبيٌ  اؼبوقف كمكٌونت معيَّنة حقبة يف الفكر مكٌونت بُت التمييز .19
 ".اغبوادث كدائرة اػبطاب دائرة بُت الفركؽ" كإدراؾ عنها الالـز

 .استنباطها ككيفيَّة اؼبعياريَّة اؼبنظومة .21

 اغبركيٌ  كاػبطاب الفلسفي اػبطاب: اؼبعاصر الفكرمٌ  اػبطاب ظبات .21
 .مبوذجاف

 ".اؽبيجلي اليسار" أطركحات يف الفكريٌة الصياغات .22

 !غَته عزؿ على يعمل عاؼبيِّا اؼبعاصر الفكرمٌ  اػبطاب صار كيف .23

 اآلخر ىيمنة" من جمزدك  لواقع شائو كليد اؼبعاصر يبٌ ر الع الفكر .24
ة ففقد" اغبضاريَّة الذات كاستالب ّى ًّ  .الفاعليَّ

 الًتاث كمراجعة "كفبارسة فكرنا الغريبٌ  الًتاث" ىيمنة من التحٌرر ضركرة .25
 .القرآف بنور اإلسالميٌ 

 ذاتو، من اإلنساف ذبريد إىل أدت" اغبديثة الوضعيَّة اؼبعرفيَّة" سيادة .26
 .إنسانو من البشرمٌ  االجتماع كتفريغ نفسو عن كاغًتابو

 على فوائده تقتصر لن" الوحيٌ " مرجعيَّة ضوء يف لًتاثنا مراجعتنا .27
 استيعاب مداخل عن الكشف إىل ؤدمتس بل اؼبعاصر، العريبٌ  خطابنا مسار تصحيح
 ".اؼبعاصر العاؼبيٌ  اباػبط" كذباكز

 كاؼبمارسات" اإلسالميٌ  تراثنا" كمن مرجعيتنا من مدةاؼبست اؼبفاىيم .28
 الذم وقتال يف. اغبداثة كاقعٌية ترشيد" إىل كعرؼ فهم إذا يؤدم أف يبكن بو اؼبتصلة
 كاآلخر، الذات مع التواصل: التمايز مع التواصل اغبضاريٌة ةالعربيَّ  للذات فيو وبقق



- َُْ - 

 

 كاالستتباع، اؽبيمنة عوؼبة ابخط من الذات ربمي اليت التنظَت مصادر يف كالتمايز
 ."نفع إهبايب لتدافع ؾباالت كتفتح

 باحثال عالقة ؿبور: ؿبورين يف كىي تراثنا، يف للبحث ذاتيَّة شركط .29
 .دبوضوعو عالقتو كؿبور صوبتخصٌ 

. كنعمتو هللا فبفضل لذلك كفقنا كبن فإف عجل على تقديبو حاكلنا ما ذلك
 لتالفيو سوان يوفق أك نوفق أف نرجو منا، فبتقصَت األخرل كانت كإف

 .كاستكمالو

 .اؼبوفق كهللا

 العلوان جابر طو. د.أ

 


