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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمـــد هلل رب العــــاملالة والســــالى والســــالم علــــى ســــيد،ا ممـــد وعلــــى آلــــه وأ ــــ ابهة ومــــن  بعــــه 
 واهتدى هبديه إىل يوم الدين 

 وبعد:_
لقد كان اختيار هيئة امللتقى ملوضوعه اختيـارا موفقـا جـدا فكـان اجلزائـر بعـد عا،يـة عشـر عامـا مـن 

إىل بيـ  الـداء ومنبـع  -كلهـا–مة اإلسـالمية ألرادت أن   نبه اأ عقد هذه الندوى املباركة سنتها احلسنة يف
الـذ   لـل سـائر اتـاالت به ـاره السـيئة بعـد أن « الغـزو الثقـايف»األزمات واملشاكل يف قضاياها أال وهـو 

زم  مسـبق أليـة كشـر  ال  -كلهـا–مهدت له عوامل داخلية وخارجية. والذ  ال بد لألمة أن  عـا  آ ـاره 
اإلحبــا  والفشــل كمــا حــدث حملــاوالت  هنضــة لألمــة  ــرادة وإال كا،ــ  النهضــة أمنيــة مــن األمــاين  مســ ها

 ــالحية ماضــية وحاضــرى كثــ ى بــذل  فيهــا أمتنــا الكثــ  مــن اجلهــودة ولكنهــا    فلــ  ألن األزمــة    ــر إ
  شخيسها بشكل دقيقة و   وضع هلا وسائل العالج احلقيقي.

ولـــون: إن العســـر الـــذ  ،عيشـــه عســـر ا،ففـــار للمعلومـــات: فقـــد زادت كميـــة املعلومـــات املتـــا  يق
 للغنسان االطالع عليها زيادى    عد البشرية وطاقاهتا العادية قادرى على مالحقتها.

إن األمي يف لغتنا العربيـة: مـن ال يقـرأ وال يكتـلة ولكـن األمـي بـاملفهوم املعا ـر هـو: كـل مـن ال 
يلــم بكــل جديــد يف جمــال  سســه علــى األقــلة ويتــابع كيفيــة تــرم ا،ففــار املعلومــات فيمــا  يعــرك كيــ 

براجمهــا التعليميــة والتثقيفيــة  -باســتمرار–يتســل بــه مــن علــومة ولــذل  فــدن األمــم املتقدمــة أخــذت  راجــع 
 والتوجيهية و بال آ اراها يف جمتمعاهتا لت مي ،فسها من التخل  عن الركل.

م إىل  شــكيل جلنــة علــى أعلــى 1981ة الواليــات املت ــدى األمريكيــة  بــادر ســنة فقــد رأينــا حكومــ
املســـتويات الرتبويــــةة و علــــن حالـــة طــــوارني  ربويــــة  عليميـــة حــــال اكتشــــف  أن جمموعـــة مــــن طلبتهــــا كــــا،وا 
متـخخرين عـن طـالب دول أخـرى يف سلســلة مـن االختبـارات عقـدت بــال الطلبـة األمريكـان وطلبـة آخــرين 

 ة متقدمة.من دول  ناعي
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وبقيــ   لــ  اللفنــة العليــا الــي شــكلها وزيــر الرتبيــة املريكــي  عمــل عا،يــة عشــر شــهرا لتقــدم بعــد 
جهـود هائلـة  قريـرا وخطـة عمـل إل ـال  بـرامي التعلـيم األمريكـي لضـمان عـدم  لـ  الطالـل األمريكـي 

 عن زمالئهة بل و فوقه عليهم.
علـيم الـذ    يسـتطع أن  عـل الطالـل األمريكـي تنديد واالهتـام بناـام التولقد اشتدت محالت ال

،اـام سـيء حبيـث لـو فـرض علينـا :»هو الطالل املتفوق على الـدوام إىل درجـة أن كثسـرين قـالوا عنـه بخ،ـه 
 «!!من دولة أخرى الست ق  أن ،علن عليها احلرب.

هــو يف واألمــة اإلســالمية  عــيع منــذ عقــود مــن الســنال علــى ،اــام  عليمــي مهــرتني بكــل أ،واعــهة ف
ـــدي ة حيـــث يوجـــد  ـــدابرة وملـــ  مـــا يســـمو،ه بـــالتعليم ال يف –جا،ـــل منـــه يوجـــد ا،ســـا،ا يعـــيع أمســـه ال

عقال خيتـار قالبـا أو شـكال مـن أشـكال أمسـه الـدابر يـدور فيـهة يعـيع مشـكال هة و ـرت حلولـهة  -الغالل
 وحيىي لقضاياه.

ي االس أمساءهـــا وف ـــوى فهـــو خيـــوض معاركـــه ضـــد الفـــرق البائـــدى يف التـــاري  اإلســـالمي الـــي ،ســـ
 .مقوالهتاة ويكاد  عل كل شيء عن الفرق املعا رى املعادية لإلسالم

 ويعالج قضايا القرون املاضية فقيهاة ويعفز عن معاجلة أية قضية من قضايا يومه وعسره.
وأما يف اجلا،ل اآلخر من هذا الناام التعليمي فقـد ا،شـئ  اجلامعـات والكليـات  قليـدا ل خـرين 

الشكل واملضمونة فاملواد واملناهي التعليمية فيها على اختالفها مـواد مرتةـة مستنسـخة عـن املـواد الـي يف 
الغربيـة فقـدت رو  بيئتهـا األ ـلية  و   ا،تفتها العقول الغربية فاجتث  هذه املواد اجتثا ا من فوق األرض

ملعرفــة امللفقــة الــي ال هــي  ربيــة وال تســل علــى قــرار يف البيئــة اإلســالمية فخخــذت  فــرز أجيــاال مــن محلــة ا
شرقية وال إسالمية  شيع يف دارسها رو  الفسامة فا،عكاسات العلـوم املغـ ى املرتةـة علـى عقـوهلم وقلـوهبم 

فيهــا  ــخ  ا ال دينيــا ســيئا منافيــا لإلســالمة رلــا عقــل الــدارس بالعفــل بــدعوى املوضــوعية والعميــةة تــدث 
رى الغربيــة للكنيســة يف القــرون الوســطىة فقــد يبغضــه بعضــهم ويت لــل منــهة  والناــر إىل االســالم ،فــ  الناــ

وينغم  يف اإلحلاد بكل أشكاله. وقد ال يبقى بال بعضهم وبال اإلسالم سـوى ربـا  عـاطفي كفـزء مـن 
  اري  مضى يكفيه منه مل .
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مسـلم وال خن  نقسم أمة ،اام  عليمها هبذا الشكل و تمزق فيكون هنام فريـق ال هـو ومن الطبيعي
. ماد  متشكل يطمـ  إىل الل ـاق بـالغريب ولكنـه  هـل أن ملـ  ال ركـن أن يـتم بـدون ر يـة هو بالغريب

 وأرضية  ربيتال وهو ال رلكها.
وفريــق يتشــبث باإلســالم وينــاد  بوجــوب  طبيقــهة ولكنــه   يعــد لألمــر عد ــهة و  يضــع لــه خطــة 

  طبيق ومنهاج عمل. 
فذ كل طاقاهتاة و يبدد سائر إمكناهتاة و عل أمـر هنضـتها ضـربا مـن و ستمر األمة يف  راع يستن

احملال ولذل  فدن أخطر ألزمات هذه األمة وما أكثرهاة هي أزمة فكرة وأخطر عوامل هذه األزمة أ،امة 
 عليم     احلة  تسم باالزدواجيةة وا،عـدام الر يـةة وفقـدان اهلـدك. إضـافة إىل فقـدان املنهفيـة السـليمة 

 زمة أل  إ ال  حقيقي أل،امة التعليم واألداء اللعمي الس ي .الال
إن الدراسات اإل،سا،ية والعلـوم االجتماعيـة خا ـة  ـل أن يعـاد  قـدرها مـن جديـدة فتبـ  علـى 
أســـ  إســـالمية و وضـــع فقراهتـــا بطريقـــة  ســـهم يف إ ـــاد العقليـــة املســـلمةة ولذلكفد،ـــه ال بـــد أن يبـــادر إىل 

يف ملـــ  –لـــم مــن هــذه العلــوم  ــيا ة جديـــدى حبيــث  ســد مبــادني الغســالم العمــل علــى  ــيا ة كــل ع
جتســيدا  امــاة ويتمثلهــا اثــيال كــامال يف منهفيتــه وأهدافــه و،اريا ــه ومبادئــه وقواعــده وا،عكاســا ه  -اتــال

 على أمهان الدارسال.
املعرفــة مث  وضـع هـذه الســيا ات اجلديـدى يف كتـل منهفيــة علـى سـائر املســتويات ليتـزود اجلميـع ب

،سـيبهم  -ةيعـا–اإلسالمية املطلوبةة فيخخذ الطالب ةيعا ،سيبهم من املعرفة الغسالميةة كما يخخذون 
 من احلقائق العلمية احليا ية املعا رى.

فيكـون اتـال مفتوحـا للمتخسسـال لل سـول علـى املزيـد مـن أما يف التخسص والدراسات العليـا 
ن هبا ولكن من مناور إسالمي كذل ة فكيـ  ركـن أن ققـق هـذا يتخسسو املعلومات يف اتاالت الي 

 اهلدك؟!
إن االزدواجية املوجودى يف ،اام التعليم السائد  يف سائر اقاء العا  اإلسالمي ال ركـن الـتخلص 
منهــا إال بدســالمية املعرفــةة وإســالمية املعرفــة هــي عمليــة  بــديل  قــايف  شــكل شــرطا مســبقا الزمــا ملعاجلــة 

 اك الذ   عاين املة منه.االقر 
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إن عمليـــة التبـــديل الثقـــايف وإســـالمية املعرفـــة  عـــ  كمـــا قلنـــا إعـــادى  ـــيا ة هـــذه العلـــوم واملعـــارك 
 ـــيا ة إســــالمية ال جتعــــل ،ارياهتــــا وقواعــــدها ومبادئهــــا وطرائقهـــا ومنــــاهي حبثهــــا و اياهتــــا خا ــــة لناــــرى 

 ن مققة هلذه النارىة وموجدى هلا.اإلسالم الكلية عن اإل،سان والكون واحلياى ف سلة بل  كو 
 التوحيد: -1

  وحيد اهلل  عاىل  وحيد ربوبية وألوهية. 
فاهلل سب اه هو اإلله احلق ال إله   هة وال معبود سواهة مبدأ كل شـيءة و ايـة كـل شـيءن خلـق 

علم لإل،سان إال اإل،سانة علمه البيان وزوده بوسائل املعرفة ووجهه إىل النافع منها يف د،ياه وأخراهن فال 
مــا علمــه اهللة ومــا أوا اإل،ســان مــن العلــم مهمــا أوا إال قلــيال فلــي  لــه أن يغــرت  ــا  علــمة بــل عليــه أن 

يســتعيذ  - ــلى اهلل عليــه وولــه وســلم–يســعى علــى الــدوام ليــتعلم مــا ينفعــهة ولينفــع  ــا يعلمــه ورســول اهلل 
 طريقه  نفيذهة وخطط هلا بشكل سليم. باهلل من علم ال ينفع أو عمل ال يكون وراءه علم رسم

 الوحي: -2
 ــلى اهلل –الـوحي يف ،اـر اإلسـالم أهــم مسـادر املعرفـة واو قهـاة والــوحي كتـاب اهلل وسـنة رسـوله 

حيث تدى القـرأن النـاس كلهـم « اإلعفاز القرآين»وقد  بت    ة كل منهما بدليل  -عليه وآله وسلم
ثـــل ســـورى: و نـــزل معهـــم إىل الســـورى الواحـــدى فعفـــزوا عـــن ملـــ  أن يـــا وا  ثلـــهة أو  ثـــل عشـــر ســـور او م

وا،قطعوا فهذا اال،قطع مع  وافر شرو  الت د  الي أطبق العقالء عليها  عـل الـدعوى  ابتـة  بو ـا علميـا 
 ال مراء فيه.

مث هذا الثبات واالستمرار على هذه السـفة دون  غيـ  علـى امتـداد العسـور و طـاول الـدهور ياكـد 
ويهة ويشكل دليال معضدا لدليل االعفاز علـى  بـوت  ـ ة ،سـبة كـل حـرك يف الكتـاب الكـر  هذا ويق

 إىل البار   بارم و عاىل.
وإعفاز القرآن كما يسل  دليال على  بوت ،سبة الكتاب الكر  إىل اهلل  عاىل يسـل  دلـيال علـى 

وكوهنـا وحيـا أوحـي إىل  بوت السنة كذل ة حيـث قـد جـاء الكتـاب  ـا دل علـى حفيـة السـنة و ـدقهاة 
 وعرب عنه بلفاه. - لى اهلل عليه ووله وسلم–رسول اهلل 
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  - ـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم–وعلى هذا فدن القرآن الكر  والثاب  الس ي  من سـنة رسـول اهلل 
كل منهما وحىة وكل منهما مسدر مو وقة بل مها أهم مسـادر املعرفـة الـي ال يرقـى إليهـا الشـ  حبـالة 

اللــة الفااهــا علــى مــدلوالهتا مرا ــل  تفــاوت قــوى الداللــة علــى املــدلول بتفاوهتــاة فهنــام القطعــال ولكــن لد
وهنام الا ة والقطعـي منـه مـا هـو قطعـي يف الثبـوت والداللـة ة ومنـه مـا هـو قطعـي الثبـوت اـ  الداللـةة 

ة والنص والااهر واملاول  ملقيدوهنام الا   بو ا وداللة ة وهنام احمل  واملتشابه واتمل واملبال واملطلق وا
 والعام واخلاص و   مل . ولكل مر بة وطرائق االستدالل واالستفادى منه؟

 العقل: -3
وهـــو شـــيء أودعـــه اهلل يف اإل،ســـان يتـــا ى لـــه بواســـطة إدرام  -بعـــد الـــوحي–أهـــم مســـادر املعرفـــة 
والعقــــل والــــوحي متاــــاهران الناريــــة مــــن مالحاــــة مقــــدماهتا الضــــروريةة  املعــــاركاملــــدركاتة ولتو ــــل إىل 

متعاضـــدان ال جمـــال لفســـل أحـــدمها عـــن اآلخـــر: فالعقـــل ال يهتـــد  إال بـــالوحية والـــوحي يتبـــال بالعقـــلة 
 فالعقل أس والوحي بناءة ولن يغ  أس ما   يكن بناءة ولن يثب  بناء ما   يكن أس.
 1كما يقول الغزايلأو الشرع عقل من خارجة والعقل شرع من داخل ة ومها متعاضدان بل مت دا  

ة فــال جمــال ملــا ادعــاه الــبع  مــن  نــاق  بينهمــاة فــدن اإلســالم قــد حــدد لكــل منهمــا جمــاال ال يتفــاوزهة 
فالعقل مثب  للنص و مفسر لهة مدرم لغايا ه ومقا دهة باحث عن أفضل سبل  نفيذه و طبيقهة ودليل 

 ه وحي.قائم بذا ه فما   يرد في
 موضوعه املعرفة: -4

احلكمــة ضــالة املــامنة أين وجــدها فهــو أحــق النــاس هبــاة فــال يــا ر يف قيمــة أيــة قضــية مــن قضــايا 
 املعرفةن  أ  عرض ماا أو خارجي له عالقة  سدرها.

 املعترب من مرا ل اإلدرام: -5
مرا ـل االدرامة أال  ال عربى باهلابط من مرا ل االدرام عند وجـود القـدرى علـى الو ـول إىل أعلـى

لذ  يقـرب منـهة وال عـربى فيمـا دون ملـ  مـن وهو اليقالة عند إمكان الو ول إليهة وإال فالان الغالل ا
إن ﴿ ﴾إن ،اـــن إال انـــا ومـــا قـــن  ســـتيقنال﴿علـــى قـــوم ا بعـــوا الاـــن  - عـــاىل–مرا ــلة فلقـــد عـــاب اهلل 
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ا كـان االجتهـاد عبـارى عـن بـذل أقسـى ومـن هنـ  ﴾إن الاـن ال يغـ  مـن احلـق شـيئا﴿ ﴾يتبعون  ال الان
 الوسعة و اية اجلهد للو ول إىل اليقال وإىل ما يغلل على ان اتتهد أ،ه احلق والسواب.

 مالحاة أحوال اتتمع: -6
أ ـره  -كلـه–جتارب األمة وخرباهتا واعرافهـا واخلـ  مـن عادهتـا والسـواب ومـا أفرز ـه فطرهتـاة لـذل  

 لتفس ها و طبيقها و نفيذها.املعترب عند دراسةالنسوص 
 االجتمع بالكتاب والسنة والفطرى:ربط مناحي  -7

عبــارى  -كلـه–املتـاب والسـنة ليســا مسـدرا للفقــه والتشـريع واملعلومـات القا،و،يــة ف سـل ة فــذل  
مسـدر للتوجيهــات والقواعـد والكليـات األساســية  -باإلضــافة إىل ملـ –عـن جـزء يسـ  منهمــا ة بـل مهـا 

بالنسبة للمعلومة الفقهيـةان ياى اإلسالمية املتكملة وال بد من منهي ،ار فيهما كاملنهي األ ويل لبناء احل
وال بــد ألهــل العلــم مــن العمــل علــى بلــورى قواعــد هــذا املــنهي لأل،ــواع األخــرى مــن العــوم اإل،ســا،ية لــيمكن 

ائر أ،ـــواع معرفتـــهة بالفعـــل ة ومســـادر لســـ -كلهـــا–جعـــل االلكتـــاب  والســـنة قواعـــد ملنهـــاج حيـــاى املســـلم 
 وأفكاره و سورا ه و قافته.

 النقل والعقل: -8
لقد  قدم األ وليون على   هم من أهل العلم بوضع منهي الب ث األ ويل يف الكتـاب والسـنة 
وإكمالــه قبــل أن يهــتم اآلخــرون بوضــع منــاهفهمة ولــذل  كا،ــ  معــا  العالقــة بــال العقــل ىالنقــل لــديهم 

باملنهي اللفاي واالسـتنباطي يف دراسـتهم لنسـوص الكتـاب والسـنة بـل يلتزموا شديدى الوضو  وكذل    
فادوا يف بعــ  األحيــان مــن التوفيــق بــال ا ملــ  إىل املــنهي االســتقرائي الت ليلــي والتفــري  ور ــا اســتجــاوزو 

 عدى مناهي ولذل  وجد،ا بعضهم يبلغ بخدلة الفقه عشرين دليال يف مقدمتها الكتاب ويف ضمنها جتارب
النـاس وعـاداهتم ىأعــرافهم و  يغفلـوا يف م  أن ،قــول بـخن العنايــة بدراسـة اال،ســان واتتمـع ركــن ال بـد منــه 
يف دراســا نا وفقــا ملــا فعــل األ ــوليون حــال و ــفوا أســ  دراســة احلــاكم احلكــم احملكــوم بــه احملكــوم عليــه 

الدراســة فــال بــد مــن معرفتــه ومعرفــة واحملكــوم فيــه ة فــاحملكوم عليــه الــذ  هــو اال،ســان هــو ميــدان التطبيــق و 
فطر ه وأحوالهة واالجتماع اإل،ساين وطرائق تركه ة ليمكن  وجيه النسوص واالستفادى منها لتنايم احلياى 
واخلروج من دوائر النارية والفتـوى الـي  عـم الفكـر اإلسـالمي اليـوم بكـل جوا،بـه ة ولتقـدم للنـاس اإلسـالم 
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ل اروفهم وإمكا،اهتمة آخذا بنار االعتبار أولوياهتمة لت قيـق أهـداك مستفيبا لكل حاجاهتم مراعيا لك
 اإلسالم و ايا ه ومقا ده؟
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 الكتاب والسنة وأولياء األمور: -9

مل ة أخرى ال بد من  قريرها وهي: أ،ه ليتبلور هذا املنهي وياا عاره ال بـد مـن  وهنا  ربز حاجة
فته    كافيال لالستفادى منه بل ال بـد اضـافة إىل ملـ  مـن وسائل عملية لتنفيذه فدن العلم بالشيء ومعر 

التوجيه احلكيم الذ  يساعد على قيادى دفة سفينة التنفيذ والتطبيق بشكل سليم أولئ  هم أولياء األمور 
وأعـــواهنم مـــن ماسســـات احلـــل والعقـــدة وملـــ  أن القـــرآن العاـــيم جـــاء بطاعـــة اهلل ورســـوله وأويل األمـــر ة 

مهــا الكتبــا والســنة وجهــاز التنفيــذ )أويل األمــر( الــذ  ال بــد أن يفهــم الــنص ويســتوعبه فمســدران ،اريــان 
ويعلــم ســائر أحــوال احملكــوم عليــه )أو املكلــ ( الــذ  هــو اإل،ســان واتتمــعة ويــدرم مــن الشــريعة  اياهتــا 

أن اآليـة ة ويعرك حاجات األمة املختلفةة وحييط بسائر جوا،بها ويالحظ هنا  ومقا دها ويعرك كلياهتا
أن  نفــــي ملــــ  التســــور البــــدائي   -مســــبقا–الكررــــة قــــد مكــــرت أويل األمــــر بســــيغة اجلمــــعة وكخ ــــا  ريــــد 

الشــكلي الــذ  وقعــ  فريســة لــه عقــول مســلمة كثــ ىة انــ  أن أمــر املســلمال وحكمهــم وادارهتــم وقيــادى 
ه أو  ســرفه إال أحــوال ســلمهم وحــرهبم رهــن بيــد رجــل واحــد ال حيمــي األمــة مــن اقــراك فكــره أو  ســور 

ضــم ه الفــرد ة وعلــى النــاس أن  تضــرع إىل اهلل يف كــل حلاــة لي مــي هلــا  لــ  املضــغة الكامنــة يف  ــدر 
 الرجل من االقراك واالستبدادة وما أقل أن يستفيل اهلل لقوم   يستفيبوا له و  يفهموا  وجيها ه.

وتقيـق  اياهتمـا وأهـدافهما علـى فالكتاب والسنة يتوق  فهمهما و نفيذ  عاليمهمـا و وجيهاهتمـا 
أوليا األمور امللتزمال . وأن العالقة بال األطراك الثال ة: الكتاب والسنة وأوليـاء األمـور عالقـة متكاملـة ال 
 دخل فيها النسل الرياضية وعدم الوعي على طبيعة هذه العالقةة أو جتاوزها ة أو النار إليها من خالل 

االسالميةة و ع اللعطاء سلبيا يف الكث  الغاللة واألمثلة على مل  كثـ ى النسل الرياضية يشوه السورى 
منهــا :  لــ  اهلفمــات اجلاهلــة علــى الكتــاب والســنة مــن أفــراد أو ةاعــات  ــ  ماهلــة وال هــي يف مواقــع 
 ســم  هلــا حبســن ادرام مرامــي النســوص ومقا ــدها فتخــرج بــهراء ومقــوالت اــزق النــاس و ثــ  فــيهم مــن 

 تناخر واالضطراب والنية الكث .عوامل ال
 وهنا يقضي الوضو  أن ،لخص أمرين: -10
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ــــة وهــــذا حــــق لكــــل مــــن الدارســــال  األول: أمــــر الدراســــة والب ــــث الناــــر  م  الســــيغة األكادري
والباحثال أن رارسه وان يتخذ له أسبابه فينار ما شـاء لـه الناـر يف الكتـاب والسـنةة ويتو ـل إىل كـل مـا 

 يهة ويثر  جوا،ل الفكر واملعرفة اإلسالمية بنتائي دراسا ه من خالل التدري  والتخلي .يوفق للو ول إل
الثاين: أمر التطبيق والتنايم االجتماعي االسالمية وهذا ال بد من استي ائه من جممـوع املسـادر 

 : الكتاب والسنة وجهات التنفيذ )أوىل األمر(.الثال ة 
ص الدســتور ة والســنة املبينــة ألحكــام قرآ،يــة أعلــى النمــازج فــالنص مــن الكتــاب والســنة  ثابــة الــن

التطبيقيـــة للكتـــابة وأوليـــاء املـــور وســـائر ماسســـات األمـــة  تـــوىل يف ســـائر األزمنـــة دراســـة الـــنص والتطبيـــق 
النبـــو  لـــهة مث كيفيـــة  نزيلـــه واســـقاطه علـــى الواقـــع املعـــا  لت قيـــق الغايـــات واملقا ـــد الشـــرعية: فاإلســـالم 

لـة شـاملة جـاء ليقـيم جمتمعـا ودولـة وحضـارى وفقـا لغايـات ومقا ـد حـددها خـالق الكـون شريعة عامـة كام
واال،ســان واحليــاى جتعــل اال،ســان يتوجــه ألداء دوره احليــاا الســليم وفقــا للتوجيــه والغايــة االســالمية. فهــو 

ريعات اجلنائيـة لي  كتبا  قافيا أو ،سو ـا أدبيـة يكتفـى منهـا بالدراسـة الكادريـةة أو  نفيـذ ةلـة مـن التشـ
 لتكون احلياى إسالمية.

 النارى الشمولية: -11
كــل متكامــل ال يقبــل التفزئــة وال حيتملهــاة إن  عــاليم االســالم شــاملة لســائر منــاحي احليــاىة وهــى  

إىل ســلبيات  ــ  مــدودىة  -بقطــع الناــر عمــا وراءهــا مــن اخــالص–وكثــ ا مــا  ــاد  الناــرى اجلزئيــة املركــزى 
ملعرفة االسالميةة وعرض قواعد االسـالم ينبغـي أن يتسـم بالشـمول املتـوازن بـال الفطـرى ولذل  فدن  قد  ا

والشــريعةة فــال يقــدم االســالم علــى أ،ــه قائمــة تتــو  علــى  بــ  مــن األوامــر والنــواهية أو قائمــة بــاحلالل 
قا دة وأحيا،ـا واحلرامة فدن  قد  االسالم على سبيل التفزئة كث ا ما يفوت إدرام الكليات والغايات وامل

ياهـر بعــ  األحكــام  اهــر التنــاق  والتضــارب مــع احكــام اخــرىة ويفقــد العــرض لإلســالم علــى النــاس 
  خ  ه وقو ه. ويا ر على فهم  ل  اجلزئيات  خ  ا شديد السلبية يناق  مقا د الشائع يف الغالل.

 التناسق والتنايم: -12
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فـي بـالقيم ومسوهـا وسـالمتهاة ولكنـه حيـتم العنايـة املنهي الذ  ،طمـ  إىل بلور ـه هـو مـنهي ال يكت
يف الهـا فــذل  هـو الـذ  حيقـق التكامـل بــال بوسـائل  نفيـذ  لـ  القـيم وتويلهــا إىل واقـعة و ناـيم احليـاى 

 الشرع واحلياى االجتماعيةة ويوجد التفاعل بينهما.
 الرتبية االجتماعية: -13

األمـــة بكـــل وســـائل االعـــالم والتعلـــيم والرتبيـــة  ربيـــة أبنــاء  -كـــذل –إن مــن الـــدعائم هـــذا املـــنهي 
واســاليبها علــى قــيم املعرفــة االســالميةة و اياهتــاة واولوياهتــا ولوهلــاة وينبغــي أن ،كــون قــادرين علــى ا ــاد 

 هذه القيم إىل األجيال و نشئتهم عليها يف سائر املراحل.املاسسات الرتبوية القادرى على ،قل 
 خطة العمل: -14

 و رسائها على الدعائم املذكورى تتاج إىل أمرين أساسيال:« مية املعرفةإسال»لت قيق 
 األول: التمكن من الرتاث االسالمية و بيال افضل وسائل   يائه واالستفادى منه.

الثاين: التمكن من العلوم اال،سا،ية املعا رى من خالل واقعهـا احلـايل بعيـدا عـن ،اـرى اال،بهـار هبـا 
مر األول فقبل أن ،عرض منهفنا يف احياءى واالستفادى منه ال بد من اإلملام حبقيقتـه أو الرف  هلا: أما األ

فقلبــ  الــواو « وارث»ة أ ــله «الــرتاث»وا،واعــةة والتعــرض ملواقــ  املعا ــرين منــه: أمــا حقيقتــه فهــي: أن 
كمـا يطلـق    اءة واألرث منه وقلب  واوه ألفاة ويطلق على ما يورث عن املي  من مقتنيات مادية واموالة

ة كــذل  مــن أمــور معنويــة: كاحلســل والعــم والفضــائلة وقــد ورد يف التنزيــل يف علــى مــا يــورث عــن امليــ 
َو َـخككلللوَن  ﴿مواضع عدى مستعمال يف كال املعنيال. فمن قبيل استعمال اللفظ يف املـور املاديـة قولـه  عـاىل :

ال َلمًّا   سائر آيات املواريث. استعماله يف(. وكذل  19)الففر: ﴾التـُّرَاَث َأكك
ـــوبَ  ﴿ومـــن اســـتعماله يف املـــور املعنويـــة قولـــه  عـــاىل يف قضـــية زكريـــا :  ـــنك آلِن يـَعكقل  ﴾يَـــرِن ل ِن َويَـــرِنثل مِن

مثلَّ َأوكَر ـكنَـا الككِنتَـاَب  ﴿يع  ورا ة النبوى والعلم والفضيلة دون املال. وكـذل  قولـه  عـاىل: (. فد،ه هنا 6)مر :
نَ  مسـتعمال بـاملعنيالة وهـو اـاهر  -كـذل –كمـا ورد يف السـنة   (.32)فـاطر: ﴾ا مِننك عِنَبادِن،َـاالَّذِنيَن ا كطََفيـك

 باملع  األول يف سائر األحاديث الواردى يف املواريث كذل .
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وامــا يف اال ــطال ة فلعــل اقــرب املعــاين إىل مــا ،ريــد هــي أن يقــال : إن الــرتاث احلقيقــي هــو مــا 
أو معنويـة مـن اسـالفه دون أن يكـون يف حسـوله علـى ملـ   بعـة أو   حيسل عليه اإل،سان مـن امـور ماديـة

 .2مسئولية أخروية
 االستعمال املعا ر للكلمة:

يف كل ما  ركه األسـالك مـن فكـر وعلـم وفـن علـى « الرتاث»يف عسر،ا هذا شاع استعمال كلمة 
حياول تديد مع  الرتاث ومفهومه: بخ،ه كـل مـا و ـل إلينـا  ـا    اختالك ألوا،ه وا،واعهة لذل  جند البع

كان يف الزمنة الغـابرىة ويـدرجون يف مفهومـه هـذا الكتـاب والسـنة وكـل مـا ا،بثـق عنهـا مـن فكـر أو فقـه أو 
مقــــاالت ومــــا دار حوهلــــا مــــن  فســــ  و اويــــل و ــــ  ملــــ ة إضــــافة إىل الفنــــون علــــى اختالفهــــا ة وكــــذل  

خل يف الرتاث كذل  جمموعة النام الثقافية والعادات والتقاليد الي ا،تقل  إلينـا مـن االداب. وبعضهم يد
املســـتنبط مـــن الكتـــاب األجيـــال الســـابقةة وياكـــد هـــاالء علـــى لـــول مفهـــوم الـــرتاث للم تـــوى العقائـــد  

. والـذ   يـل 3والسنة ويدرجزن فيه التاري  احلضار  والسياسي لألمة بكل ما فيه من سـلبيات وإ ابيـات
ة أن الرتاث االسالمي هو: مـا و ـل إلينـا مـن علـم «الرتاث»إليه و،راه مسفما مع احملتوى اللغو  لكلمة 

يتمثــل بالكتـــاب والســنة وفكـــر اســتلهم منهمـــا مــن خـــالل اــاهر الـــنص او ف ــواه أو إشـــار ه أو مقا ـــده 
لمون  ـــخ روا بالعقيــــدى االســـالمية وبالبيئـــة االســـالمية وبالثقافـــة االســــالمية و ايا ـــه أو فكر و ـــل إليـــه مســـ

 فخعطتهم خمزو،ا حضاريا  قافيا وعقليا عربوا عنه بشىت وسائل التعب .
 أ،واعة:

وهــذا الــرتاث بعضــه  ــراث مكتــوب يف جمــال العلــوم اال،ســا،ية ،شــر منــه مــا ،شــر مــن كتــل  •
رجـال واآلداب والعلـوم املختلفـة الـي ور ناهـا منـذ بدايـة عسـر التـدوين التفس  واحلديث والفقه والتـاري  وال

 .الثاين اهلفر يف القرن 

                                                           
 (.519) الصفاهني الراغب مفردات راجع 2

 .1982 نوفمبر 1403 صفر عدد 21015 مجلة راجع 3
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وبعضــة  ــراث حضــار  متعــدد اجلوا،ــلة عــرب عــن بعضــه بشــكل مكتــوب كــذل  كمــا يف   •
والكيمياء والسـمعيات والبسـريات و  هـاة كمـا عـرب عـن الـبع  اآلخـر يف  كتل الطل واحلكمة والفل 

 لعمران وخمتل  الرموز احلضارية الي يعي هبا عاملنا االسالمي.املباين وا
ومن الرتاث كـذل   لـ  العـادات والتقاليـد الـي  عـرب عـن عسـور،ا املختلفـة و نبـه إىل كثـ   •

 من جماالت الفكر والثقافة واحلضارىز
بنتهــا بطبيعــة احلــال:  لــ  اآلراء املختلفــة الــي  « الــرتاث»و ــا ينــدرج تــ  مفهــوم كلمــة  •

فرق إسالمية متعددى وعربت عنها  ختل  ألوان التعب ة وكذل  سائر مقوالهتا وفكرها يف جمال السياسـة 
ومــا « الــرتاث»أو االجتمــاع او االقتســاد و  هــا مــن منــاحي احليــاى. وهــذا هــو الــذ  جنــده موافقــا لكلمــة 

هـا عـن اسـالفنا دون أن يكـون لنـا  وحي به ة فكل مل  الذ  مكر،اه عبارى عن أمور ماديـة ومعنويـة ور نا
 فيها جهد بذلناه ودون أن يكون علينا فيها  بعة أروية أو مسئولية أمام اهلل  عاىل.

 أ،واع الرتاث:
 ـا  قــدم يتضـ  أن الــرتاث علــى أ،ـواع فهــو يتنــوع مـن حيــث حقيقتــه إىل مـوروث مــاد  ومعنــو ة 

 املكتوب ومنه املسور ومنه املرسوم و   مل .ويتنوع كل منهما إىل أ،واع اخرى. فالرتاث املاد  منه 
والرتاث املعنو  بدوره ينقسم إىل أقسـامة فهنـام الـرتاث الفكـر  والنفسـي والفـ ة وتـ  كـل ،ـوع 

 من هذه األ،واع جند أ،واعا فرعية أخرى تتاج إىل البيان والتفسيل.
 أ،واع الرتاث من حيث القيمة:

ال يف  قــو  الــرتاث و قســيمه فد،نــا ،ــر  ان  را نــا مــن حيــث وبقطــع الناــر عــن آراء كثــ  مــن احملــد 
القيمـــة ينقســـم إىل  ـــراث ركـــن أن يعتـــرب قيمـــة القـــيم واســـها ومســـدرها أال وهـــو الكتـــاب والســـنة الثابتـــان 
بالت ـــد  واالعفـــاز والثبـــات علـــى الـــزمن  فكـــل مـــا جـــاء بـــه الكتـــاب والســـنة يف جمـــال األحكـــام و  هـــا 

 مسدر القيم وأسها ودعامتها.«  الكتاب والسنة»لذل  فهما  يشكل  طاءا من الثواب  و 
وأما ما عدامها فدن منه ما هو  راث سيء رد ء كان له أسـوأ اآل ـار يف حيـاى أمتنـا ماضـيهاة كمـا 
أن كثــ ا مــن ســلبيا ه قــد امتــدت إىل حاضــرها. ومــن هنــا يــخا واجــل تديــد املوقــ  مــن الــرتاثة فمــا هــو 

 املوق  السليم منه؟
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 ق  من الرتاث:املو 
لقــد  عــددت مواقــ  املتعلمــال مــن ابنــاء األمــة مــن الــرتاثة و باينــ   لــ  املواقــ ة ولكنهــا يف   

 ةلتها ركن ردها إىل مواق   الث:
موقـــ  الـــرف : حـــاول كثــــ ون مـــن املل ـــدين واالدينيــــال واملضـــبوعال بالثقافـــات املنافيــــة  -1

ع يف الـرتاث لتـدعيم موقـ  الـرف  الكامـل لـهة فهـم حـال لإلسالم املعادية له أن يستفيدوا من ملـ  التنـو 
وجــدوا أن مـــن املســـلمات البديهيـــة أن الـــرتاث يشـــتمل علـــى مـــا هـــو  ـــث وعلـــى مـــا هـــو مســـال حـــاولوا أن 
يسلطوا األضـواء كلهـا علـى  اجلوا،ـل احلالكـة مـن ملـ  الـرتاث ليـدعموا املوقـ  الـذ  اختـاروه مسـبقا أال 

وجتــاوزه وعــدم االلتفــات إليــه  ــا ا ملــ  الكتــاب والســنةة وهــذا النــوع وهــو الــرف  الكامــل لــذل  الــرتاث 
النــاس ال حيــق لــه أن يت ــدث عــن الــرتاث بشــيء وال  ســمع لــه فيــه كلمــةة فهــو فريــق قــد أ ــدر علــى مــن 

 الرتاث كله حكما مسبقا أال وهو الرف ة فلم يعد من حقه أن يقول فيه كلمة.
منــه موقفــا ا،تقائيــا شــكليا وهنــام فريــق رافــ   موقــ  اال،تقــاء الشــكلي: وبعضــهم وقــ  -2

للرتاث لكن ال  رأ علـى إعـالن رفضـه التـام لـه ليسـتفيد منـه يف  ضـفاء طـابع األ ـالة علـى هنفـهة ينتقـي 
منــه اشــكاال تقــق لــه ملــ ة ويــرف  منــه مــا حيقــق لــه شــيئا مــن ملــ . تــرد  علــق اجلمهــور املعتــز بخ ــالته 

مة و را ها فينتقون منه ما يسـمو،ه بـالفلكلور الشـع  وبعـ  اآل ـار يف جمـال املسر على ا،تفائه إىل هذه األ
العمارى والفنون ويتفاوزون ا وله ومسادره واحملتوى ال قايف والفكـر  كلـه وهـو فريـق ركـن احلاقـه بـالفريق 

 الراف .
ويتعامــل معــه علــى موقــ  التقــدي : وفريــق  الــث يقــ  مــن الــرتاث كلــه موقــ  التقــدي   -3

ائن اسـطور  متفـوق يف كـل شـيء جتـل احملافاـة علـي كـل جـزء منـه ورفـ  كـل مـا ينافيـه والناـر إىل  أ،ه ك
 كل ما  خا به األيام بعده على أ،ه شيء ال ينبغي أن ياخذ بهة أو يلتف  إليه. 

وإن امعنــــا الناــــر يف هــــذه املواقــــ  الثال ــــةة موقــــ  الــــرف ة وموقــــ  اال،تقــــاء الشــــكلي وموقــــ  
ذه املواق  كلها مواق  خاطئةة فخما األول فهو موق   ل  األجيال الي أفرزهتا فرتى التقدي ة جند أن ه

االســتعمار واالحــتالل األجنــ  للعــا  االســالمي مــن أولئــ  الــذين    ــر عيــوهنم و   ــدخل أدمغــتهم و  
 يتلقوا أى لون من ألوان املعرفة إال من خالل املناور الغريب بخهدافه وا،عكاسا ه. 
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الـــدكتور زكـــي جنيـــل ممـــود مت ـــد ا عـــن ،فســـه و ـــثال هلـــذه الفئـــة مـــن النـــاس اثـــيال دقيقـــاة يقـــول 
وبسراحة  ذكر له و شكر:"كا ل هذه السـف ات واحـد مـن ألـوك املثقفـال العـرب الـذين فت ـوا أعيـنهم 
على فكر أورويب قـد  أو جديـد حـىت سـبق  إىل خـواطرهم بـخن ملـ  هـو الفكـر اال،سـاين الـذ  ال فكـر 

هة ألن أعيــنهم    فــت  علــى  ــ ه لــرتاه. ولبثــ  هــذه احلالــة مــع كا ــل هــذه الســف ات أعوامــا بعــد ســوا
أعـــوامة الفكـــر األوريب دراســـته وهـــو طالـــلة  دريســـه وهـــو أســـتامة مســـال ه كلمـــا اراد التســـلية يف أوقـــات 

 4الفراغ"
مــن  ــراث األمــة موقــ  الــرف  والتفــاوز الشــاملة إم إهنــم   وطبيعــي جــدا أن يقــ  مثــل هــاالء 

يعرفــوا مــن  ــاري  الفكــر األ،ســاين  ــ  أ،ــه  ــاري  الفكــر األوريب الــذ  بــدأ بالعهــد اال ريقــي اليو،ــاين مــرورا 
بالعهــد الرومــاين فــالقرون الوســطى فعســر التنــوير فالعســر احلــديث. وبعــد ان بــدأ العــا  اإلســالمي يشــعر 

ســـتعمار وبـــدأت  باشـــ  اليقاـــة  طـــل عليـــهة وقامـــ  مـــاوالت اال ـــال  والت ـــرر يف شـــىت بثقـــل وطـــخى اإل
أجزائهة مث أ يب   ل  احملاوالت باالخفاق الشديدة واالحبا  املمي ة ألهنا بني  على التقليد األجن  

ألجنــ  علــى وماولــة متابعتــهة مــع إلغــاء عنا ــر البعــد الزمــاين واملكــاين والتــارخيي والنفســي الــي ســاعدت ا
فت ولـ   لـ  احملـاوالت املقلـدى إىل  -يف فـرتى مـن الفـرتات–الو ول إىل ما و ل إليه من  ل  احملاوالت 

مسلسالت من الفشـل يف سـائر اتـاالت الـي  ناولتهـا سياسـية كا،ـ  أو إداريـة أو اقتسـادية أو علميـة أو 
العـا  اإلسـالمي الـذ  كـان ميـدا،ا هلـذه حضارية فضال عن جماالت العقائـد واألفكـارة والنـاار يف احـوال 

 احملاوالت  د مسداق مل  على امتداد خارطته.
ــــدائل هلــــا الزمــــات  ولقــــد زاد يف إيضــــا  فشــــل هــــذه احملــــاوالت واالقتنــــاع بوجــــوب الب ــــث عــــن ب
االقتســادية واالجتماعيــة املتالحقــة الــي اجتاحــ  العــا  الغــريب ،فســه وجعلــ  كثــ ا مــن عقالئــه ومفكريــه 

ون أ واهتم باملناداى الب ث يف  نايا الثقافات األخرى ويف مقدمتها الثقافة اإلسـالمية للو ـول إىل مـا يرفع
 .5ركن أن  عا  به الثغرات القا لةة والي  تزايد مع األيام لل ضارى والثقافة الغربيتال

                                                           
 .محمود نجيب زكي. 5 ص الغربي الفكر تجديد 4

 .19ص( 3) عدد 21*15 مجلة عنه نقلته ما على جارودي روجيه هؤالء، مقدمة في 5
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مــن هنــا بــدأت األ ــوات  تعــاىل يف العــا  االســالمي للعــودى إىل  ــراث هــذه األمــةة والب ــث عــن و 
األ ــالة فيــه. ولقــد أخــذت هــذه الر بــة يف الب ــث يف الــرتاث أشــكاال عــدى: فهنــام أشــكال حر ــ  كــل 
احلرص على ان  اكد وجوب العودى بخ  شكل من األشكالة وبقطع النار عما إما كا،ـ  هـذه القوالـل 

قق األهداك والغايات واملقا د الغسالمية أو ال تققهاة كما أن هذه األ وات اضف   فة القداسة ت
املطلقة على سائر القوالل التارخيية ماكدى فكرى املنع الكامل من ،قدها أو  قورها أو استخالص الدروس 

ملـــ  الـــرتاث فلـــم يكـــن  والعـــرب مـــن قضـــاياهاة وجتـــاوزت ســـائر البعـــاد والشـــرو  املوضـــوعية لالســـتفادى مـــن
مستغربا أن ياهر عفزهاة وإفالسها عـن أكثـر مـن التغـ  بخجمـاد املاضـية وا،عـدام القـدرى علـى معاجلـة أيـة 
قضــية كــربى مــن قضــايا احلاضــر واالكتفــاء بالتاكيــد املــبهم علــى وجــوب العــودى ومــا هــى اخلطــوات العمليــة 

احلضـارى املعا ـرىة فـذل  أمـر ال يهـم هـذا الفريـق هلاة وكي  يستفاد من الـرتاث يف معاجلـة أمـراض األمـة و 
 احلديث عنه إال بعد العودى التامة ،فسها!!

وقد ،سـي هـاالء أو  ناسـوا أن أ  جهـد يـراد لـه النفـا  ال بـد لـه مـن  سـور واضـ  ور يـة سـليمة 
 وخطة قورـةة فـذل  كلـه عبـارى عـن شـرو  مسـبقة ال بـد منهـا إلدرام النفـا  املطلـوبة وهـذا هـو موقـ 

 الفريق الذ  ينار إىل الرتاث بكل جوا،به ،ارى التقدي  املطلق الذ  جعله يق  عند ما مكر،اه.
وهنام فريق من الرافضال للـرتاث يف وجـداهنم ولكـنهم جبنـاء منـافقون فرفعـوا ا ـواهتم مـع املنـادين 

وشـعارات يكيـة بوجوب احرتام الـرتاثة والاسـتفادى منـه والعنايـة بـهة وملـ  كفـزء مـن أعمـال سياسـية  كت
حزبيــة  ســتهدك ســ ل البســا  مــن تــ  االحــزاب املخلفــة هلــمة واالســت و ذ علــى مشــاعر اجلمــاه  

و ارخيهـــا وا ـــالتها واملتبـــ  لرســـالتها اخلالـــدىة ومســـادرهتاة والاهـــور  اهـــر املت ـــدث باســـم ضـــم  األمـــة 
لــى  نميــة املشــاعر القوميـــة والقــائم علــى أ ــالتها فنتقــى مـــن الــرتاث  لــ  األمــور الشــكلية الـــي  ســاعد ع

األ ــول و نكــر الفكــر والثقافــة اإلســالميالة واختــار بــدائل عنهمــا وعمــل وإمكــاء النزعــة العنســريةة وجتــاوز 
علـــى البعـــد عـــن االســـتفادى منهمـــا وحـــرك اجلمـــاه  عـــن مســـادرمها األساســـية الكتـــاب والســـنةة و فريـــغ 

وهــاالء متهمــون فهــم جــزء مــن  والفخــر باألجــدادةلتغ  باألجمــاد عواطفهــا وا،ــدفاعها اإلســالمي مكتفــا بــا
املتــهمر علــى وجودهــا بــل إن هــذا الفريــق هــو أخطــر فســائل  الفريــق الــراف  للــرتاث الكــافر بعقيــدى األمــةة
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الرافضــال فهــو ال حيمــل أى والء هلــذه األمــة وال لقيمهــا وال لرســالتهاة وال يعــرب بــخ  حــال عــن ضــم هاة 
 جزء من عملية اهلدم والتهمر عليها.وبالتايل فدن حديثه عن  را ها 

فكــان ال بــد مــن الب ــث عــن املوقــ  الســليم الكفيــل بالو ــول إىل ا،ســل الســيغ لالســتفادى مــن 
حيــاى معا ــرى ســليمة هلــاة ولكــي جنلــي هــذا املوقــ  و،وضــ  أبعــاده ال بــد مــن   ــراث هــذه األمــة ا بنــاء

 التقد  له  ا يلي:
ان أساســــيان ريزاهنــــا عــــن ســــائر ألــــوان املعرفــــة اإل،ســــا،ية إن املعرفــــة اإلســــالمية هلــــا مســــدر  -1

 مها: -كما بينا–وروافدها لدى األمم األخرى 
 الكتاب الكر . •
 السنة النبوية املطهرى. •

فالكتـــاب مســـدر علمـــي ال يخ يـــه الباطـــل مـــن بـــال يديـــه وال مـــن خلفـــه. والســـنة مثلـــه مـــن ،احيـــة 
تــــابة وكالمهــــا قــــد  ضــــمن تديــــدا لكليــــات االســــالمية و طبيــــق عملــــي وبيــــان قــــويل وفعلــــي و قريــــر  للك

يف ســائر اجلوا،ــل لتشــكل هاديــا للعقــل واملقا ــد الشــرعيةة والغايــات األساســية الــي اســتهدفها اإلســالم 
اإل،ساينة ومرشدا له وضما،ا أكيدا حيميه من االقراك والزيغ والضالل والتناق  ويضعه يف املسار الذ  

فهم السـليم لـهة والتفسـ  القـو  لنسـوصة والغـدرام لغايا ـه ومقا ـدهة ووضـع يتكا   فيه مع الـوحي بـال
 املناهي لت قيق  ل  الغايات واملقا د وتويلها إىل واقع حيياه املسلم ويعيشه على سائر املستويات.

 إن لكل من الوحي والعقل جماال ه احملددى الي ال ينبغي اخللط بينها حبال. -2
 خذ منهاج اإل ال  وسبيل احلل منها معا.وأ،ه ال بد من أ -3
أن هنام فرقا كب ا بال مسـادر اإلسـالم وبـال مـا بـ  عليهـا أو اسـتنبطته العقـول منهـا مـن  -4

أو التخويل ،تاج عقـول  -يف كث  من أ،واعه–فقه أو  فس  أو  خويل أو فكر: فالفكر أو الفقه أو التفس  
ضـم  واملكان وسائر ما يف البيئـة مـن مـا رات ولـذل  فـدن مـا يكنـه إسالمية  خ ر  ا رات عدى من الزمان 

املســلم وقلبــه مــن إرــان بــالوحي و قــدي  لــه والتــزام  ــام بــه ال ينســ ل علــى مــا اســتنبطته عقــول املســلمال 
 منها بخ  شكل من أشكال االستنبا .

 ومن هنا فقد رأينا أن موقفنا من الرتاث ركن  لخيسه  ا يلي.
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ـــــات  االلتـــــزام -1 ـــــات واملقا ـــــد والغاي ـــــدائل ملعرفـــــة الكلي ـــــاب والســـــنة والعمـــــل ال ـــــام بالكت الت
متفــد ال ينبغــي أن خيلــو منــه عســر مــن العســور حــىت قيــام واألهــداك االســالمية مــن خالهلــا باجتهــاد  ــام 

الســاعة إلخضــاع الغايــات األساســية حليــاى املســلم هلــاة ولــي  للمســلم يف ملــ  جمــال ا،تقــاء أو اختيــار أو 
 ل أو  عطيل على هواه ور بته.إعما

اعتبار ما ا،تفته العقول االسالمية يف خمتل  األزمنة والعسور سـواء مـا بـ  علـى الكتـاب  -2
والسنة بكـل مباشـر أو  ـ  مباشـر ،تاجـا عقليـا ياخـذ منـه ويـرتم: فلنـا حـل مـا عقـدوه وكشـ  مـا أجلـوهة 

ما قرروىة وحذك مـا كـرروه وا بـات مـا حـرروهة وإ از ما طولوهة وضبط و ر يل ما بدلوهة و،ام ما فرقوه 
 . 6وتقيق أمور  امضة اعتا   على األفهام كما يقول الغزايل

إن هــذه التفرقــة أمــر ضــرور  جــدا إل بــات عمــوم الشــريعة ولوهلــاة و ــالحها لكــل زمــان  -3
 اهتا.ومكان  ت ول هذه األمور بدو،ه إىل جمرد دعاوى قد يتعذر ا ب

 خطتنا للتيس  و لإلحياء والإل،تقاء: ▪
 ومن هنا أخذت خطتنا إلحياء الرتاث وإعادى طرحه و يس  التعامل معه الشكل التايل:

 ـــراث ال بـــد م اعتبـــاره مســـدرا يقـــدم جمموعـــة مـــن الثوابـــ  والكليـــات واملقا ـــد والغايـــات  -1
ط منــه أحكــام املواقــ  املعاشــة وملــ  يتمثــل  شــكل  طــاء وإطــارا  ابتــا ،ســتلهم منــه مــا قتــاج إليــه و،ســتنب

وهـــذه ال بـــد مـــن العمـــل اجلـــاد جلعلهـــا يف منـــاول  –بكتـــاب اهلل وســـنة رســـوله  ـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم 
طـالب املعرفـة علـى اخــتالفهمة وملـ  بتوزيـع آيــات الكتـاب الكـر  علـى خارطــة العلـوم اال،سـا،ية احلديثــة 

 تليلية آليات الكتاب الركيم من خمتل  املتخسسال. حسل  سنيفها املعا ر من خالل دراسات
إن مـن املعـروك أن أسـالفنا حـال تـد وا عـن ويـات األحكـام ا القـرآن الكـر  مهـل بعضــهم إىل 

( ومهل فريق  الث إىل أهنا أقل من ملـ  أو أكثـرة وملـ  1200( ومهل آخرون إىل اهنا )500أهنا )
ت الي يتو لون هبا إىل احلكم يف هذه اآليـة حكمـا فقهيـا ركـن من خالل دراساهتم الت ليلية لتل  اآليا

اســـتنباطه أو الة وقـــن ،ريـــد أن يســـل أهـــل كـــل  ســـص يف جمـــاالت املعرفـــة اال،ســـا،ية إىل آيـــات الكتـــاب 

                                                           
 .4ص المقدمة– االحياء 6



19 

 

الكر  الي تو  مرجعا هاديا هلم فقي علمهـم و سسـهم  تهـدون يف معرفـة أبعادهـا ومـا  رمـي إليـه ومـا 
 منها وما ركن أن ينفي من قواعد مل  العلم بناءا على ما يستفاد منها.ركن أن يستنبط 

إن خارطة العلوم اال،سا،ية احلديثة جعلتها قو عشرين علما فال بد من العمل علـى دراسـة آيـات 
الكتاب العايم دراسة تليلية من خمتل  العلماء املتخسسال لتوزيع آيات لكتـاب الكـر  و سـنيفها علـى 

 م.هذه العلو 
وكـــذل  احلــــال بالنســــبة للســـنة النبويــــة املطهــــرىة ال بـــد مــــن دراســــة األحاديـــث النبويــــة الســــ ي ة 

كل  ــن  مــن أ ــناك أهــل واملقبولــة لــدى احملــد ال و وزيعهــا علــى هــذه اخلارطــة العلميــة ليكــون يف ايــدي
 العلم مرجعهم من الكتاب والسنة.

  يشمل سائر مـا  ركـه لنـا األسـالك  رث يتبال ويدرس لينتقى منه فياخذ منه ويرتم ومل -2
 من فقه و فس  ومقوالت وفكر ومواق . 

 وهذا يقتضي أن  كون االستفادى منه بالطريق التايل:
اجــراء دراســة ببليو رافيــة حديثــة مســتغرئق للكتــل الرتا يــة املطبوعــة واملخطوطــة  ــر  فيهــا  •

راجـع أل  علـم مـن العلـوم اال،سـا،ية أو فـرع حسر و قو  الكتل الرتا ية الي  سل  أن  عترب مسادر أو م
 من فروع املعرفة.

 العمل على طباعة ما   يطبعة وفهرسة املطبوع وخدمته. •
 العمل على االستفادى من احلاسل اآليل يف عمليات الفهرسة الدقيقة. •
 تديد مداخل ومفا ي  العلوم اال،سا،ية املعا رى. •
 يف كتبنا الرتا ية.الب ث عن ما يقابل هذه املداخل  •
 ـــدريل وإعـــداد بـــاحثال متخسســـال يف ســـائر العلـــوم اال،ســـنية للقيـــام  ســـ  كـــل كتـــاب  •

 واستخالص املادى املبثو ة فيه  ا له عالقة بتخسص كل منهم.
 قد  البطاقات اتموعة يف كل علم ألسا ذى متخسسال يف مل  العلمة ومعرفة األجزاء  •

 منهة وهتيئة  ل  البطاقات للب ث والدراسة والت ليل والتمثل.الي   يتعرض هلا الرتاث 
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هــذا الــذ  مكر،ــاه ركــن عملــه مــع الكتــل مات الطــابع املوســوعي أمــا الكتــل الــي  خخــذ  •
 ــــفة التخســــص فــــيمكن أن  قــــدم كاملــــة دون  كشــــي  لألســــا ذى املتخسســــال مضــــافة إىل البطاقــــات 

 املستخلسة.
جتــــر  علــــى احلاســــل اآليل ركــــن أن  قلــــل مــــن عــــدد يعتقــــد أن عمليــــات التطــــوير الــــي  •

الكشـــافال بشـــكل كبـــ  يف املســـتقبلة وإىل أن يـــتم هـــذا ال بـــد مـــن البـــدء بالكتـــل مات األمهيـــة اخلا ـــةة 
 والتدرج يف  كشيفها حبسل  ل  اهلمية.

 الثاين: التمكن من  الفكر احلضار  الغريب: ▪
ســموا يف مــوقفهم مـن الفكــر احلضــار  الغــريب إىل قــد ا،ق -مــن أبنــاء أمتنــا االسـالمية–إن املثقفـال 

 موقفال 
الفريق األول: فريق قادر على  قد  هبذا الفكر واهبر بهة وهذا الفريـق لـن يكـون قـادرا علـى  قـد  
الفكــر الغـــريب بدقــة أل،ـــه  عــوزه املوضـــوعية واحليـــدى والر يــا الغربيـــةة و ــدرام أرضـــية الفكــر الغـــريب وخلفيتـــه 

لغـ  ابنـاء احلضـارى الغربيـةة األ ـليال. كمـا أن هـذا الفريـق ال ينفـه يف جمـال الـرتاث كـذل  ادراكا ال يتـخ ى 
 فهذا الفريق جزء من خسائر األمة الي علينا أن ،عمل الستنقامها و عويضها.أل،ه راف  لهة متهم عليهة 

أ،ـه ال  ـوز  الفريق الثاين: فريق راف  للفكر الغـريب احلضـار  ةلـة و فسـيالة مسـتهال بـهة يعتقـد
 له االستفادى منه.

 .وهذا الفريق لن يكون قادرا على التعامل مع هذا الفكر حبال
فـــال بـــد مـــن إ ـــاد الفريـــق الثالـــث الـــذ  يتعامـــل مـــع هـــذا الفكـــر علـــى أ،ـــه جـــزء مهـــم مـــن الـــرتاث 
أن  احلضـــار  اال،ســـاين ال ركـــن ملـــن يريـــد بنـــاء حضـــارى أن يتفـــاوزه أو يتفاهلـــه أو يتخطـــاه ولكـــن عليـــه

يدرســه  وضــوعية وجتــردة وينقــده ،قــدا ركنــه مــن معرفــة ســائر ا ابيا ــه وســلبيا ه يف ســائر أ،واعــه وقواعــده 
 ومناهفه ومسائله ومواضيعهة وأن يس ل مل  احساء مستقرني ملسادره ومراجعه و قييم هلا.

ســــة كمــــا ال بــــد مــــن دراســــة النقــــد املوجــــه إىل ملــــ  العلــــم يف  أ  جا،ــــل مــــن جوا،بــــهة مــــع درا
 ا،عكاسا ه التطبيقية على األفراد واجلماعات يف بيئته و  ها.
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فــدما ه هــذا وا ــي   خال ــات  را نــا بــال أيــدينا وكــذل  خال ــات الفكــر الغــريبة أ ــب  يف 
مقــدور العلمــاء املتب ــرين  يف هــذه اتــاالت اعــادى  ــدوين هــذه العلومو قــدرها لألجيــال يف كتــل مدرســية 

 ائل اخلرى لتساغ البيئة الثقافية لالجيال املسلمة من جديد.وجامعية ويف سائر الوس
آ،ـــذام لـــن يكـــون هـــذا حـــال ألزمـــة املعرفـــة يف العـــا  االســـالمي بـــل يف العـــا  كلـــهة إم إن احللـــول 

الــي ســوك  ســهم هــذه املعرفــة –واملعاجلــات الــي ســوك يــتمكن اال،ســان منهــاة والعقــول اتتهــدى اخلالقــة 
من معاجلـة مشـكال ه الـي  ـربز بوضـو  يف املهسـي واملسـائل  -بدمن اهلل -،سانبغ يائها سوك اكن اإل

 واملساعل الي  واجه العا  كله.
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 الخاتمة
 

 لعلنا ،ستطيع بعد هذه اجلولة أن ،قول أ،نا حباجة إىل:
بنـاء قواعـد مـنهي املعرفــة املقـرت  و ا ـيلهة وإقامــة مراكـز دراسـات وأحبــاث  سـتثمر كـل مــا  -1
 ثماره من الطاقات االسالمية إلرساء دعائم هذا املنهي والو ول به إىل مستوى االستفادى منه.ركن است
ال بد من ا،عا  الدراسات املتعلقة بـالفطرى اال،سـا،ية واالجتمـاع وبلورهتـا وربطهـا  سـادر  -2
 الوحي.

لفـــة العمــل علـــى اســـتنبا  منــاهي الســـل  يف فهـــم الــوحية يف اتـــاالت االجتماعيـــة املخت -3
 قياسا على اتال الفقهية وطرق  اافر العقل والوحي والتفربة اال،سا،ية للو ول إىل أفضل احللول.

اإلســـــالمية وابـــــراز مـــــنهي الســـــببية مقاومـــــة رو  اخلرافـــــةة والتهـــــو   ـــــ  املناـــــبط يف العقلية -4
ن والتعليــــلة فــــال شــــيء يف هــــذا الوجــــود حــــدث مــــن  ــــ  علــــة أو ســــبلة وال شــــيء حيــــدث كــــذل  بــــدو 

األســباب والعقــل والغايــات الــي حــددها اهلل ســب ا،هة وحســر القضــايا الفكريــة الــي القــ  اــالل الســلبية 
علــى العقــل املســلمة وإعــادى دراســتها وطرحهــا مــن جديــد بشــكل  عــل املســلم يــربط املســببات بالســباب 

 املسلمال.على الدوام فال يكون ا عقله جمال لتل  التهويات اخلرافية الي طاملا جن  على 
العنايـة بـدبراو املقا ـد والغايــات اإلسـالمية والكليـات الساسـية و عويــد العقـل املسـلم علــى  -5

 اإلحساس هباة ورد اجلزئيات إليها والنار إىل التفا يل من خالهلا.
العناية بغرباز أمهية مالحاة النسوص الشرعية ملساحل العباد وابتنائها عليهـا علـى الـدوام ة  -6
 يه ادراكها من وسائل.وما يقتض
 قوم علـى مبـة اهلل إعداد املناهي الرتبوية لتنشخى األطفـال والناشـئة املسـلمة  نشـخى إسـالمية -7

 عــاىل ورســوله والر بــة يف البــذل بالعطــاء وااللتــزام اإلســالمي مــن منطلــق احملبــة ال مــن منطلــق الر بــة والرهبــة 
 اترد ال.

علمية وقبول الرأ  اآلخـرة واخلـالك و فـاوت االدرام العمل على اشاعة رو  التسام  ال -8
 يف سبيل املمارسة احليا ية السليمة املتسنة بالقناعة والتسام  واال،ضبا .
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 العمل على إحياء رو  املبادرى واالبداعة و ربية النشئ اإلسالمي عليها. -9
  داد إ،ه مسيع جميل.هذا و،ساله  عاىل ان يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه ويلهمنا الرشد والس


