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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 

  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
  ل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطورمن قب

  
  يصل للكمال @لو من ا?طأ وال وألنها جهد ب�ي ال  

  فJجو عند وجود خطأ أو مالحظة
  كتابة تنبيه M ا�وضوع ا�خصص Oلك M منتدى ا�ستوى ا?اص با�ذكرة     

  M : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  
    

  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد اZنبيه عليها من قبل القائمX Y إعداد ا�ذكرات     
    

   ونسأل اهللا جزيل اeواب لd من يعX Y ذلك ويشار`نا فيه
   

                           
  )عة انتساب مطورiموعة إعداد مذكرات 	ية ال�ي  (                          

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة)                 )                 المستوى السادسالمستوى السادسـ ـ   مقومات الفكر اإلسالميمقومات الفكر اإلسالميمقرر مقرر ((            

- ٢  - 

 

  بسم اهللا الرkن الرحيم

                                                            
  

أو اZعليم عن بعد  ،هذه � اpلقة األوo من مقرر مقومات الفكر اإلسالl وخصائصه لطالب وطا5ات االنتساب ا�طور
  :اZوفيق والسداد أما بعد هللا اسائلY  ،للمستوى السادس بكلية ال�يعة 

  . اللغوي واالصطال_ مفهوم الفكر اإلسال� من حيث اZعريف :اpلقة األوo موضوع
  :أهداف تدريس هذا ا�قرر

  : أهداف تدريس هذا ا�قررلة اZعاريف سنتحدث عن أقبل أن ندخل M مس
 M ا�فهوما�قرر يتكون من عدة نقاط ، � zجديد، الضوابطو} ، وا�صادر ، واألصول ،صائصا?و} ا�قومات الZوا  ،
  ؟فما d أهداف تدريس ا�قرريع� أنه يتكون من عدة نقاط ، 

ه M نفوس خية ل�سواOي تس� ا�امع،تعريف الطالب والطا5ة �قيقة الفكر اإلسالl �ميع �توياته :  اhدف األول
  .أبنائها 

iاjدف اhفك� إكساب الطالب وا:  اZخدمة الفكر االستدال� ،واالستدالل ا�نه�  ،لطا5ة مهارة ا M وتوظيفها.  
و`ما نعلم هناك ، وتفاعله مع الوقائع وا�ستجدات  ،تنمية شعور الطالب والطا5ة بأصالة الفكر اإلسالl :  اhدف اjالث

ل تلك ا ،وقائع كث�ة تهم ا�سلم وا�سلمة M حياته  وأن يكون ا�نطق فيها ، ألف�ر وتفع�ل مع هذه الوقائع فالبد أن تؤص�
 وفق الضوابط الz جاءت بها ال�يعة اإلسالمية

ً
  .منطقا �عيا

 zية ال�يعة و� ال�ية األم  امن أجلههذه � األهداف ال	 M هذا ا�جال،قررت ا�امعة تدريسه M وال�ية الرائدة.  
 
ً
  .مفهوم الفكر اإلسال� من حيث اZعريف اللغوي واالصطال_وo هو  M اpلقة األ موضو�تناأول  إذا
  .ةواحد ةعريف الفكر اإلسال� مرmبا وkملثم ت،  ثم اإلسالم لغة واصطالحا،  الفكر لغة واصطالحا:  أوال 

  .ا�فهوم دائما هو M االصطالحات اللغوية وال�عية 
و�نما � خاضعة الجتهاد  الب� فيما يرون  ،سومة من خالل الو� لة ليست �أاختلفت تعريفاته ألن ا�س لغةكر فالف

  .والفكر   دور فيه،وينظرون وهذا iال متاح 
M مع¢ واحد ،  ،تعريف الفكر تعددت اآلراء M ها تدور	ختارةولكنها �  :  فمن ضمن تعريفاته ا

  ". هو إعمال اwاطر v الuء الفكر:"يقول "  لسان العرب" M كتابه العظيم  بن منظوراما قا   �
  .-القلب وا?اطر ¥ء واحد-" الفكر هو تردد القلب v الuء"": معجم مقاييس اللغة"M  بن فارساويقول  �
  ". للعلم با�علوم قةٌ رِ ْط مُ  الفكر قوةٌ "ا�فردات  "M كتابه الراغب األصفهاiويقول  �

و� من �دة األصو©M Y  �ح اZعريفالراغب أو ما يس§ بلو أردنا أن نُعرف هذه الفقرات الz وردت M تعريف 
  .تعريفهم للمصطلحات 

  "الفكر قوة مطرقة للعلم با�علوم"
  ."ملكةأي  "   :    قوة

  "، ªلطريق يوصل للمراد موصلة للمراد:  " مطرقة

   )١( ا&لقة 
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  ".، أو الكشف عنه  ا�عرفة بالuء ا�ي يراد بيانهأي :  "للعلم با�علوم
وOلك عندما نقول العلم با�علوم ألنه  ، ربما يكون iهوال عض اآلخرا5ولكن عند  ،يكون عند بعض ا�اس  :ا�علوم

،  لمه فهو  iهول بالنسبة �ن يريد أن يعْ  فال بد من العلم به ، ولو قلنا العلم با�جهول لصحت العبارة ، ،معلوم عند آخرين 
  "فردات ألن كتابه M ا�؛وللراغب تعريفات كث�ة 

  " وهو لإلنسان دون ا&يوان ،الفكر َجَوالن تلك القوه �سب نظر العقل " ويقول أيضا 
  . أما اZفك� فهو العقل بالفعل ، أن الفكر هو العقل بالقوة:  والفرق بينهما:ثم يقول 
  .ارهيختافهو بفعل اإلنسان و، و²ريك العقله، أما اZفك�  ليس   اختيار فيه ةقوب ذالق اهللا   عقال فهخَ  إذ اإلنسان

 ،اZعريف لك³  داZعريفات كث�ة لو اخ�نا منها واحد عن
ً
ولكن معرفتها مهمة M هذه ا�جال Zكون مدخًال مهما

ن أل؛، عندما ندخل العقل M ا�وضوع ولعلها يكون أµلها ،يمكن أن ننسج تعريف من هذه اZعريفات ا�جتمعة و
  .ال ينفصالن الفكر والعقل �ء واحد

  " حرmة العقل v الuءالفكر هو " :فنقول 
 واحدا ، فهذه ،وابن فارس ،بن منظور إذا هذه تعريفات متعددة ال

ً
والراغب األصفها· يمكن أن ¶تار منها تعريفا

  تاZعريفات ليس
ً
  .للمراد ةٌ نها  مقِربإبل  وحيا

Oعريف اللغوي اZهذا هو اº نت ا5قية «ا بذيª هتها  اوجه و�ن.  
وجه أخر ولكن البد من ويوافقها ،قد @الف اللغة بوجه  ألن االصطالح، اZعريف االصطال_بعد اZعريف اللغوي يأ¼ 

أما إذا لم تكن عربية فاالصطالح العر½ ربما @تلف عن االصطالح  ،أن يكون   أصال لغويا إذا ªنت ا�فردة عربية 
  .األجن¾

  : v االصطالح يطلق الفكر L معني�
ينظر M األشياء ويتأمل فيها ويمعن  -��ظر واZأمل، الفعل ا�ي يقوم به العقل عند حرmته v ا�عقوالت:  ا�ع� األول

  .–ا�ظر 
iاjع� ا�  . ا�عقوالت نفسها وd ا�وضو0ت ال� أنتجها العقل الب9ي:  ا

 ) �ح(
ً
ا�عقول (نتيجة هذا الفعل:اjاiو ،هو الفعل اOي يقوم به العقل : لاألومعنيان ي�تب أحدهما X األخر  إذا

 ). نفسه
ً
الفعل اOي . وهو هذا ا�ع¢ ،حر`ة العقل :وعن ا�تيجة  � نتحدث عن اpر`ةعندما نقول ا�ع¢ االصطال إذا

نتجها الz يُ -ا�وضو�ت– �عقوالتا�تيجة و� ا:  ا�ع¢ اeا· .يقوم به العقل عند حر`ته M ا�عقوالت با�ظر واZأمل
  . العقل الب�ي

االستنباط أو القياس وهو عمل للفكر   "¢ حر`ة العقل ونتيجة هذه اpر`ةمع"نأ¼ بمثال يبY ا�عنيY :  لو أردنا أن نفرق
  .ول وهو حر`ه للعقل إلدراك ال¿ء  ويراد به ا�ع¢ األ  ،فهو عمل للفكر ،عندما يقيس الفقيه أو ا�فكر 

   وd نتاج حرmة العقل ، "أف�ر" ا�عقوالت بناء X القاعدة األصو©ة أو قاعدة ا�صطلحات :  اeا·
اس فاألول الفعل اOي يقوم به العقل هو حر`ة العقل ،عندما نعمل M القي ، يع� عندما ºرك العقل تنتج عندنا أف�ر

 ،� نتيجة حر`ة العقل و ، z نصل إ©ها � األف�روا�تيجة اللة ، أونبدأ ºرك العقل M هذه ا�س
ً
واحد .  وتس§ فكرا

  .قضية حر`ة العقلM و� داخله M ا�ع¢ األول  ، d موضوع اZفك� وا�راد بها ، ةفكرالفكر يس§ 
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  .وحديثنا ºن M الفكر اإلسالl. هذا هو اZعريف اللغوي واالصطال� �صطلح الفكر 
 iاjإ� اإلسالم ةوهو نسب " اإلسال�"من هذا ا�صطلح :  الشق ا.  

  " انقاد وأستسلم" ، أسلم عند العرب بمع¢  الوضع اللغوي لإلسالمومن حيث 
  .أي انقاده ، اسلَم قيادَ  :  فعندما يُقاد ا5ع� يقال

ªنوا يقولون اسلَم أي أنقاد �ا عند ظهور اإلسالم .وحÂ لو لم يعرفوا اإلسالم اOي نعرفه  ،هذا الوضع اللغوي عند العرب 
ف  هذه ال�مة توظيفا اصطالحيا �عيا فجعله بمع� االنقياد هللاجاء اإلسالم العظيم    . وظ�

 
ً
  . هو االنقياد:  اإلسالم لغةإذا

  . االستسالم   معا· متعددة 	ها تدور X مع¢ : v االصطالح
  .أشهرهاوهو  " واwلوص من ا�عصية،ة واwضوع S بالطاع،االستسالم هللا تعا� " وهو  �
  ".إظهار اwضوع والقبول �ا أ� به ا�� ص� اهللا عليه وسلم"أو  �
خ¢ اهللا  به ورسوS  أواإليمان بكل ما  ،والوقوف عند حدوده  ،وترك نواهيه  ،هو عباده اهللا وحده وطاعة أوامره "أو  �

  " ياد وتصديقص� اهللا عليه وسلم  ¤ا �ن ويكون فهو طاعة وانق
  : لة اإلسالم ما يقوSأا�وضوع v ا�جال الفكري v مس و¤ا ¥دم اللغوي واالصطال_هذا هو اZعريف 

� iب� أو طريقت� أو معني� : "وقد توسع بهذا ا�انب فقال ، الراغب األصفها, L القرآن v أحدهمااإلسالم جاء  :
̈اف باللسان وبه ُ§  ن حصل معه اعتقاد فهو إ- "أو لم §صل ،سواء حصل معه اعتقاد قن ا©م دون اإليمان وهو االع

 Ãصل اعتقاد فهو منافق ولكن �و ،مسلم حقيÄ مسلما ن لم Å؛يبÆألن القلوب هللا تعا-  Æْعَراُب {كما قال تعا
َ ْ
ِت األ

َ
قَال

ْسلَْمنَا
َ
ِكن قُولُوا أ

َ
ْم تُْؤِمنُوا َول

�
  .اإلسالم دون اإليمان فهنا ،ÉÊاpجرات}آَمن�ا قُل ل
̈اف واالعتقاد والوفاء بالفعل  واالستسالم هللا فيما قª وقدر:  فوق اإليمان : اjاi اإلطالق   .وهو االع

 
ً
  .هو أX من اإليمان وهو االع�اف واالعتقاد والوفاء بالفعل واالستسالم هللا فيما قË وقدر إذا

َعالَِمYَ {:ليه السالمحيث يقول اهللا تعاM Æ حق إبراهيم ا?ليل ع
ْ
ْسلَْمُت لَِربÌ ال

َ
ْسِلْم قَاَل أ

َ
ُ َربÍُه أ

َ
  ÉÎÉا5قرة} إِْذ قَاَل  

ا5اطن وقد ذكر و، أي يشمل أعمال الظاهر  لإليمان مساوٍ  حيث جعل اإلسالم: ورد M السنة ا�بوية:  مع� ثالثهناك 
مر`م آ(ا�¾ صÏ اهللا عليه وسلم : «م  لقيس حيث قالذلك حديث وفد عبد اM  ر#ه اهللا ابن تيميهشيخ اإلسالم 

فهنا  )وأن تؤدوا Òُس ما غنمتم ،و�يتاء الزÑة  ،إقام الصالة  و،باإليمان ، ثم قال أتدرون ما إليمان ؟ شهادة أن ال Ð إال اهللا 
 ، � اإلسالم وأÓ بها بمع¢ واحد اإقام الصالة و�يتاء الزÑة جعله ،و -وهذا هو اإليمان-دة أن ال Ð إال اهللا جعل شها

 ،وصوم رمضان ،و�يتاء الزÑة  ،إقام الصالة  و ،ن �مد رسول اهللا وأومعروف أن أرÑن اإلسالم � شهادة أن ال Ð إال اهللا 
  .وفد عبد القيسكما جاء M حديث فجعلها � اإليمان  ،هذه � أرÑن اإلسالم  .وحج ا5يت �ن استطاع إ©ه سبيال 

  ) لإليمان ومساوٍ  ،  وفوق اإليمان ،   دون اإليمان( إذا هذه ثالثة معا·
 Æتعريف الفكر اإلسال�نصل إ  

ً
  .ا�قل :ومنهج اإلسالم هو"  هو الصنعة العقلية وفق منهج اإلسالم"iتمعا

  :إذا أردنا ºلل اZعريف 
  .ألنه ليس بفكر؛ السلوك  اجتهادات العلماء v سائر العلوم ،و¥رج منها: الصنعة العقلية

  .أو حسب ضوابط اإلسالم،صوS وقواعده العامة إب:  منهج اإلسالم،  مل²مأي  وفق
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 ، و اZعريفات للجرجاiو ، ا�فردات للراغب األصفهاiو`تب ، � الكتب اللغوية :  )اZعاريف(القضية ومراجع هذه 
  .ففيه مثل هذه اZعاريف" حقيقة الفكر اإلسالl " يكتاب ا©كتور عبد الر#ن بن زيد الزنيديغنينا عنها 

  
  

  ."اZعريفات " وم الفكر اإلسالM l اpلقة األوo انتهينا من موضوع مفه
  . أهميه الفكر اإلسال�و} هذه اpلقة سيكون اpديث عن  

 Yينطلق من منطلق lاإلسالم والفكر : الفكر اإلسال .  
ألن اإلسالم هو ديننا العظيم اOي نعرف ؛ لة ليست بتلك اpاجة أ�سوأظن أن ا، ماإلسالسنتحدث أيضا عن أهميه 

  ،الفكرولكن ربما ºن �اجة �عرفة ،أهميته 
ً
والسيما الفكر اإلسالl وهذا يُغنينا عن اpديث عن اإلسالم بصفته دينا

  .فذلك مفروغ منه
بغض ا�ظر -Õ M حياة  -بغض نظر عن كونه إسالميا أو غ�ه  -أي فكر  - ، أهمية الفكر v ا&ياة اإلنسانية:  أوال  ••••

 
ً
 ، سواء ،عن كون صاحب هذا الفكر مفكرا

ً
 ، �صل بعد ذلك إÆ الفكر اإلسالl -أو غ� مسلم،مسلم  ªن أو مستفيدا

  .وا�ستفيد وهو ا�سلم
  .! سانوأي إن ،!  أي فكر،  أهمية الفكر v ا&ياة اإلنسانية : األو¶ قطةا�إذا 

  .X وجه العموم  وبالنسبة لألمم ، بالنسبة للفرد: تنقسم أهمية الفكر إ� قسم�
؛ سواء �ن v شئونه ا�ادية أو  أن الفكر هو مرتكز حياة اإلنسانأهميه الفكر بالنسبة للفرد تنبع من :   بالنسبة للفرد

  .ا�عنوية ومنها الروحانية 
   : عدة أسباب؟  ما األسباب M ذلك

وا�ن عندهم فكر - أن الفكر خاصية لإلنسان حيث يتمº به عن سائر ا�خلوقات األرضية ال� نتعامل معها: أوhا  
 فيه ، وºن نقصد من نتعامل معهم M ا�حيط اOي نعيش -واØ©ل أنهم ×اطبون با�Zيف ولكن ليس �ا تعامل معهم 

  "وا�بات وا«ماد ،وا&يوان  ،اإلنسان" 
 به ا�خلوقات الz يتعايش معها و و�نما هذه ا?اصية لإلنسان تمÚ بها عن سائر! ثة األخ�ة ليس hا خاصية الفكراjال

  .وµاد  ،ونبات  ،من حيوان  ، فهذا الكون مسخر لإلنسان،  -X سائر ا�خلوقات-تتهيأ السيادة عليها 
Æَماوَ {يقول تبارك وتعا ا Mِ الس� ُكم م�

َ
َر ل ُرونَ وََسخ� َقْوٍم َفتََفك�

�
يَاٍت ل

َ
نُْه إِن� Mِ َذلَِك آل Ìم 

ً
يعا ِµَ رِْض

َ ْ
، ولو  ÉÎا�اثية} اِت َوَما Mِ األ

 Æَيْعلَُموَن {أخذنا أمثله من القرآن ، يقول تبارك وتعا 
َ
َكبُوَها َوِزينًَة َوَ@ْلُُق َما ال َِمَ� ِلَ�ْ

ْ
pَِغاَل َوا

ْ
َيَْل َوا5

ْ
 áا�حل}َوا?

  .اآليات M هذا الشأن كث�ةو،
 بالنسبة للفرد أنه خاص باإلنسان:  إذا السبب األول

ً
  . ا�ي ¼عل الفكر مهما

 iاjفاضل:   اZوذاك فكره منحط ، هذا فكره دي�  ،، بهذا الفكر يتفاضل ا�اس فيما بينهم ، فهذا فكره �� أن به ا
Zال اi M فاضل ويدخلZوذاك فكره مادي ، ففيه اÆْيَقاُكْم إِن� اهللا�َ َعِليٌم َخِب�ٌ {:قوى قال تعا

َ
َرَمُكْم ِعنَد اهللا�ِ أ

ْ
ك
َ
 إِن� أ

  ÉÎاpجرات}
، فإذا تعطل العقل  وأ½ الشهوة ،اإلنسان L قيود ا�ادة أن به يسموM أهمية الفكر بالنسبة للفرد ، :  السبب اjالث 

 )¾(ا&لقة 
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  .تساوى مع ا5هائم 
 - حÂ ال�فر فحديثنا آلن �م-، بينما اإلنسان  N شئونهاÁ vف بغريزة وال تست¿ من أحد تت -اpيوانات - ا;هائم

نه إف -بغض ا�ظر عن وضع اpياة ا�عاåة الz شذت عن الطريق ا�ستقيم X مدى تاريخ الب�ية-يتمÚ بأنه M الغالب 
Âعامل األخالZقضية ا v بهذا السمو ºا� اس و} قضية عدم ، يتمZالشهوة وبا æيوان اتعباده بأpف�ق عن هذا ا.  

  . وب� أL ا�صلحت� وأقل ا�فسدت� ،مº ب� ا&ق وا;اطل أن به يُ اOي يؤ`د أهمية الفكر :  السبب الرابع 
 ، ول -وهو اإلسالم والكفر -اpق وا5اطل هنا ال نقصد به ا�ع¢ ا?اص بنا 

ً
كن عندما و�نما يدخل فيه ا�سلم ضمنيا

نتحدث عن غ� ا�سلم ال شك أن هناك حق وباطل بغض ا�ظر عن اØين ، فاألخالق حق وانعدام األخالق باطل ، معاونة 
 ، أما ا�سلم فاpق  .الضعفاء حق و`è قلوبهم باطل

ً
 	يا

ً
 به يم�Ú بY اpق وا5اطل و�ال الختلطت األمور اختالطا

ً
إذا

  .أعاله اإلسالم  ، واضح
 إذ 

ً
  : � أربعومية الفكر بالنسبة للفرد أههذه قضية  ا

  .خاصة باإلنسان أنه -أوالً 
 
ً
  .يتفاضل ا�اس  أنه به - ثانيا
 
ً
  .أن به يسمو اإلنسان X غ�ه من ا�خلوقات األرضية  -ثاjا
 
ً
  .يمÚ به بY اpق وا5اطل -رابعا

 نه بهذه ا&الة يفقد هذهإف ؛ أو ا�خدرات،مثًال  ��سكراتا�ي أذهب عقله بمؤثر أو ، ُعِدم العقل ��جنونوOلك إذا 
  .اwاصية وd قضية الفكر

نها إأو فكر منحط ف،فأي أمه بدون فكر ألي أمة من األمم ، ،فالفكر d قاعدة ا&ا,ة  : أما أهمية الفكر بالنسبة لألمة
  .لن يكون hا حضارة 

  !! .ا&ضارة ال تب� إال L فكر
فانظروا حال العرب M جاهليتهم ! شاهد، وهذا مُ  عنايتها با�وانب العلمية والفكريةلوال صار «ا شأن إال  ،ةمفما أرتقت أ

م خاصية لم يستطيعوا بناء حضارة ªألمم األخرى ،و�ا جاء اإلسالم أعطاه ،�ا ªنت األف�ر عندهم ضعيفة إÆ حٍد كب� 
 فصاروا أبل وجعله  ،الفكر واZعلم 

ً
 من الزمن ، و�ا éلوا عن ا�نهج واجبا

ً
نهم أرأينا ،مة حضارية قادت الب�ية ردحا

  .وهم إن شاء اهللا M طريقهم �ئدون بإذن اهللا تعاÆ و� قضية االعتداد بالعلم والفكر ؛ فقدوا هذه ا?اصية العظيمة 
أو  ،أو ا©ونانية ،أو الفارسية،مانية سواء الرو ، لم تنهض إال بفكر ،اpضارات الب�ية األخرى حÂلكن حديثنا �م 

 فكريا 
ً
الصينية ، السيما اpضارة ا©ونانية الz تب¢ X الفكر ، و} العê اpديث اOي نعيش فيه أصبح الêاع åا�

ك وOل؛ة ال من ا�احية الروحاني ،ه الغرب من ا�احية ا�اديةفيواOي ëح  .ن وجد إأك0 منه عسكريا و !  رجة األوoاØب
 ألنه ! ساد العالم اآلن 

ً
 أنظرا

ً
 Zخليه عن ا�انب الروحا· وسيفقد  Mهتم بهذا ا�انب و�ن ªن فقد كث�ا

ً
حضارته نظرا

  .ونسأل اهللا أن يهديهم إÆ اpق  األهم وهو اØار اآلخرة
 اZوبعند ذلك يكون «ا حضارة ،  ،وOلك ال تنهض أمة إال بهذه القاعدة و� قاعدة الفكر 

ً
ا� إذا الفرد أصبح مفكرا

م األفراد  انعكس هذا X األمة الz يعيش فيها الفرد 
�
ìا جعلها أمه تب� حضارة وهذا ما يتعلق بأهمية الفكر ،وتعل

  .أهمية الفكر M اpياة اإلنسانية : أو كما عíنا عنه  ،بالنسبة للفرد واألمم
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  فك� v اإلسالمأهمية الفكر واZنأ¼ إÆ موضوع خاص وهو 
ً
  .يدخل فيه ا�سلمون وغ�هم ،، اpديث السابق ªن �ما

  . أهمية اZفك� v اإلسالمو� :  ا�قطة اjانية ••••
  : عدة أسبابومن هنا يأ¼ أهميته ، فمن اØالئل X أهمية اZفك� M اإلسالم  ، اZفك� يب¢ X العلم وال شك

واإليمان بالو_ ا�ي جاء به ا�� ص� اهللا  ، واإليمان به،ة لالرتقاء إ� 0لم الغيب واZفك� وسيل ،أن الفكر:  أو«ا 
  .عليه وسلم ¤ثالً v القرآن الكريم والسنة ا�بوية 

Æيقول تعا:} 
ّ
ُمت�ِقÉ ( Yَ(م ال

ْ
 َريَْب ِفيِه ُهًدى لِل

َ
ِكتَاُب ال

ْ
َغيِْب َوُيقِ ) ð(َذلَِك ال

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

�
Oا َرَزْقنَاُهْم ا َة َوِمم�

َ
ال يُموَن الص�

و� أن ، هذا ا�انبM ولكن يمكن أن نعطي قاعدة ، هذا ا�ع¢ يصعب حêها M واآليات كث�ة  ،ا5قرة })Î(ُفنِْفُقوَن 
  :ولكنها وردت بطريقY ،صوص ال�عية وافرة M هذا ا�جالا�
É- . دبرإما حض�Zفك� واZا L 

ً
يِهْم آيَاتِنَا {:عاÆقو  ت مثل، ا ِJُنُفِسِهمْ َس

َ
فَاِق َوِ} أ

ْ
ِكتَاٌب {:، وقو  تعاóÎ Æفصلت}Mِ اآل

ب�ُروا آيَاتِِه  َد�
Ì
َْك ُمبَارٌَك ©

َ
َاُه إِ©

ْ
نَز�

َ
  .، هذا حض X اZفك� ðôص}أ
ð- العمل L أو تقديم للعلم Æالعمل ، يقول تعا X نبَِك فَاْعلَْم { :، الفكر يقدم العلم َOِ اهللا�ُ َواْستَْغِفْر 

�
َ إِال

َ
 إِ 

َ
ن�ُه ال

َ
ك

 اهللا�ُ { فبدأ بالعلم ، اعلم العقيدة، �Éôمد}
�
َ إِال

َ
 إِ 

َ
نِبَك {ثم العمل } ال َOِ َواْستَْغِفْر {.  

Î-.أن الفكر يرفع مقام العلماء Æينَ {:، يقول تعا ِ
�
Oيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوا ِ

�
Oَم َدرََجاٍت  يَْرفَِع اهللا�ُ ا

ْ
ِعل
ْ
وتُوا ال

ُ
يقول ، ÉÉا�جادلة}أ

إذا �ن يقت N v � ، أما إذا �ن يقت v �ء و¼تهد " أÈع العلماء L أن ا�قت ليس معدوداً v العلماء" ابن عبد ال¢
  .M ا�صوص  لة بناء X نظرهأهد ا�طلق هو من   رأي Õ M مسليس مطلق ، فا�جت ، v �ء آخر فهذا Éتهد

 iاjا�جاح ةهو أن الفكر وسيل:  السبب ا  Æَفْعِقلُونَ {:كما قال تعا 
َ
يَن ال ِ

�
Oُْكُم ا مÍ ا5ْ Íالص Ìِعنَد اهللا Ìَواب �Øإِن� َ�� ا 

ِع�ِ {:وقو  سبحانه ) ððاألنفال} ْصَحاِب الس�
َ
ْو َغْعِقُل َما ُكن�ا Mِ أ

َ
  ÷Éا�لك} َوقَالُوا لَْو ُكن�ا نَْسَمُع أ

وحفظ -ب،حفظ ا©ين -أ: d   ، مقاصد ال�يعة كما نعلم Òسه أن حفظ العقل من مقاصد ال9يعة: السبب اjالث 
  . وحفظ ا�ال - ه ،وحفظ العقل-د ،وحفظ النسل أو العرض -ج،ا�فس 

 ،والسحر والكهانة ،وا�خدرات ،و�لك حرم اإلسالم N ما يؤثر L هذا العقل ��سكرات ،وهذا أحدها وهو حفظ العقل 
   ، فع ا�Zيففع العقل رُ و�ذا رُ  ،فبه ا�Zيف  فلما �ن ا©ين موجه لإلنسان العاقل، وما إÆ ذلك والشعوذة 

ُ
ثر عن وOلك أ

ما  زم ذلك ضعف العقل أو زوا  ، فdن من ال؟ أل �اذا ..أن ال يرد إ� أرذل العمرا�¾ صÏ اهللا عليه وسلم ªن يدعوا 
  ،كí اإلنسان ضعفت خاليا عقله 

ً
 ولكن M الغالب أو ربما زال نهائيا

ً
  .حÂ وصل إÆ حد ا?رف  ،وليس حتما

 
ً
  .هذه أد  X أهمية اZفك� M اإلسالم  إذا

  : ثالثة أشياء
  .أنها وسيلة لالرتقاء لعالم الغيب واإليمان به والو� :أوhا 

  . اØنيا واآلخرة أن الفكر وسيلة ا�جاح j  :Mاiا
  .أن حفظ العقل من مقاصد ال�يعة اإلسالمية: اjالث 

  .هذا ما يتعلق M أهمية اZفك� M اإلسالم 
  ؟وا�فكر وا�فكر، ما d الصلة ب� الفكر d الصلة ب� الفكر : ا�قطة اjاjة ••••

  :هل هناك من صلة ؟ هذا ما سنعرفه M هذه الفقرة اZا©ة 
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فكر هو ذاك العاقل اOي يصدر عنه الفكر وتصدر عنه األف�ر ، وا� ،ر هو ثمرة وجهد من جهود العقل ال شك أن الفك
  : فهذا اZالزم يأÍ من عدة نقاطوبY ا�فكر والفكر ارتباط وتالزم ، 

حة ولو ؟  فمثال هل يمكن أن يقال عن هذه الفكرة صحي هل يمكن ا&كم L الفكرة بÁف ا�ظر عن قائلها : أوhا
 ؟
ً
  ªن قائلها ªفرا

 Ï اهللا عليه وسلم M حلف الفضولوOلك شواهد كما M قو  ص، ألن ليس هناك تالزم ب� الفكرة وقائلها،  نعم: ا«واب
 ما أحب أن (:

ً
، ولو دعيت به M اإلسالم  -يع� اإلبل-� به kر ا�عملقد شهدت M دار عبد اهللا بن جد�ن حلفا

  . ديث صحيححوهو )  ألجبت،
قبلوا ا&ق عن ا"  وقد جاء عن معاذ"  ا&ق يقبل من N من تكلم به": v الفتوى ا&موية ابن تيميهيقول شيخ اإلسالم 

  "أو قال فاجراً ،N من جاء به ولو �ن �فرا 
  أÏ هريرة رÎ اهللاوقصة 

�
  ) وهو كذوبصدقك (:مه آية الكرù قال صÏ اهللا عليه وسلم  عنه مع الشيطان �ا عل

  "جال با&ق وال تعرف ا&ق بالرجالاعرف الر" قاعدة � " عالم ا�وقع�إ"M  أبن القيموOلك ذكر  ،واألمثلة M هذا كث�ة
  ؟ لو �ن مسلما رهنسان مقالة كفرية ، هل §كم بكفلو صدر عن إ 

وال úب " :يرkه اهللا بن تيميةاخ اإلسالم ، يقول شي كفر حÑ ينظر v أمرهولكن هو ال يُ ، أن ما صدر عنه كفراً  :يقال
: وتنتû موانعه ، ثم مث�ل Oلك كمن قال ،M حقه �وط  الكفر  ثبتحÂ ي ،أن Äكم Õ M شخص قال ذلك بأنه ªفر 

  عليه بد من إقامة اpجة وال  ،هفأنه ال Äكم بكفر ،أو ألنه نشأ M بادية بعيده  ،إلسالم من اأن ا?مر حالل لقرب عهده 
  .يتعلق بالصلة بY الفكر وا�فكرما هذا 

 �اذا؟  ..وهذا هو اOي يعنينا أك0 من غ�ه ،أهمية الفكر اإلسال� v حياة ا�سلم�� :  ا�قطة الرابعة  ••••

åاع ألن الواقع ا�عاêاألمم  قائمٌ  يشهد أن ال Yأشده ا©وم ب X،  íي تعتOمستوا 
ً
 األمة اإلسالمية فيه طرفا

ً
،  هدفا

 وت�يع ،من كون الêاع ا�ذكور åا� فكريا باØرجة األوo وأهمية الفكر هنا � آتيه 
ً
 يعقديا

ً
 بل وتقنيا

ً
ومن ثم ال  ،ا

 üاúاإل lي  ،بد من مقاومته لوجود الفكر اإلسالOاYقق للمسلمÄ  الكتاب والسنة X Úتمعهم ا�تمi و ،بناء 
وعقو«م  ،و²صينهم من سهام الفكر الغازي Øيارهم  ،فات األخرى ìا يفسد تمÚهمْغنائهم عن استجداء اeقاا
i Õ Mاالته حÂ يتعامل ا�سلمون مع هذا ا�تاج X  ، و�عطائهم ا�عيار ال�þ اOي يُعايرون به نتاج العالم الفكري،

 ورد�  ،بص�ة من دينهم
ً
 أخذا

ً
  .ودفع ا5اطل واØعوة إÆ اpق ، الم و�عالء 	مة اهللاومواجهة الفكر ا�خالف ل�يعة اإلس ، ا

 يعودون 
ً
ن إ فيههذه � أهمية الفكر أنه يقف حائل M وجه الêاع اØائر ©كون تعامل ا�سلمY مع غ�هم تعامال Úìا

  شاء اهللا إÆ سابق عهدهم
  

                                                               
  
  
  
  



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة)                 )                 المستوى السادسالمستوى السادسـ ـ   مقومات الفكر اإلسالميمقومات الفكر اإلسالميمقرر مقرر ((            

- ٩  - 

 

  
  

  . اZفك� v الفكر اإلسال� مناهج:موضوع هذه اpلقة ، وأهميه الفكر اإلسال� M اpلقة السابقة ²دثنا عن 
، ولكن ºن هنا ال " نهج"، وOلك من مسميات بعض الشوارع M بعض ا5الد العربية  هو الطريق الواضح:  ا�نهج لغة

  .ريق ، و`ذلك ا�نهج لغة هو الطريق الواضح نستخدم هذا ا�س§ ولكنه صحيح ، فا�هج هو الط
  ،ال يسÔ نهجا ؟   Óذا �ن الطريق غ� واضحو

ً
  أو منهجا

ً
  .، فال بد أن يكون واضحا

  . الطريق ا�ؤدي إ� الغرض ا�قصود: يستعار اZعريف اللغوي فيقال :  وÕ االصطالح
وقد ال يؤدي إÆ م�ن ولكنه ، اللغوي يقول الطريق الواضح ، فا�ع¢ نالحظ اZوافق ب� ا�ع� اللغوي واالصطال_وهنا 

  . ال بد أن يؤدي إÆ هدف مقصود Oاته:، لكنه M االصطالح  -ربما أنه مغلق-طريق واضح 
  ؟بالعلÖ فما ا�قصود ..اهج اZفك� البد أن تكون علمية من

Öعريف العلZ؟ فما هو ا  
  .نسبة إ� العلم: العلÖ لغة 

  ؟لعلموما هو ا
  . هو إدراك الuء L ما هو عليه

  إذا �نلصار جهًال ، ولكن  ،لو ªن ال¿ء يدرك X غ� ما هو عليه
ً
  . يدرك L ما هو عليه صار علما

  . وطريقة ثابتة توصل إ� طائفة من ا�بادئ والقوان� ، فهو دراسة ذات موضوع Xدد:  العلم v االصطالح
ا�نهج ، أما العلم بتعريفاته فله تعريفات متعِددة  �سب ا�سار اOي يس� عليه فإذا ªن ا�سار هذا هو العلم إذا ارتبط ب

 Yطائفة من ا�بادئ والقوان Æمنه� أصبح دراسة ذات موضوع �دد وطريقة ثابتة توصل إ.  
  )لÖا�نهج الع(فماذا عن فنا العل� فهذه � مناهج اZفك� ، فنا ا�نهج وعر� اآلن عر� 

ً
 -مر`ب مز�-بصفة ìزوجة  مرmبا

 
ً
  :ا�نهج العلÖ ، إذا

  . أو ال¢َهنة عليها،غية الوصول إ� كشف حقيقة أو حسية بُ ،هو طريقة منظمة لعدة عمليات ذهنيه 
 عة ،ªألمور اZقنية i Mال الطب والفÚياء والكيمياء وما إÆ ذلك من معارف الطبي: أو حسيةكمسائل األ�اث، :  ذهنية

  .هذا هو اZعريف ا�ختê للمنهج العل�
إتباع ، وقبل اpديث عنها بتفصيالتها و� كث�ة نأخذ ما يتعلق بها قبًال و� قضية أهمية  أنواع ا�ناهج : الفقرة اjانية

  . v اZفك� أو ا;حث،ا�ناهج العلمية 
 ¥ء ذ - ليس ا&ديث منصب L قضية األ�اث وÓنما L األف�ر

ً
 أو �سوسا

ً
  .-ه� وليس ¥ء حساü أو مكتوبا

 
ً
تواطأ الب9 عليه منذ أن قامت ،نساi إأن ا�ناهج تراث من  ،ìا قلناه  أهمية إتباع ا�نهج العلv Ö اZفك�تنبع  إذا

Úضارات عندها فكر وعندها من ، ما يؤخذ منهيف حضارتهم ب� مقل ومستكpهج ولكنها ضعيفة ، وبعضهاابعض ا 
 من الزمن وربما إÆ اآلن تعمل M اpضارة ا�عاåة  ، ةعندها مناهج جيد

ً
̈اث وساهمت M إثراء الفكر اإلسالl ردحا �ل

Ûاإلغري iوناÜنطق ا�ولكن عندنا أيضا مناهج ،  يومن ضمنه ا�نطق الشه� ا�سÔ األرسط ، اÜوناi ا�ب$ L ا
É v ديث �م فا�ناهج استفاد بعضها  ال أصول الفقه والقواعد الفقهيةإسالمية قررها علماء ال9يعةpلكن كما قلنا ا ،

 )�(ا&لقة 
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ستُفيد منه كآلة ،دون منهج وليس بال�ورة أن يقتX ê منهج  ،من بعض
ُ
 ، ولكن الÞم L ا�حتوى ،فال بأس  فإن أ

  ؟ هل يمكن أن يستفاد من ا�حتوى اÜوناv i مناهج اZفك� عندهم
و�ن ªنت ا�ناهج اإلسالمية الz ، !!فال بأس ولكن كآلة، ن الضالل ما حصل إال بسبب دخول هذا ا�حتوىإبل  ، ال

فهذا هو  -ليس العلوم ا�نطقية بمفهومها الغر½ و�نما ا�نطق با�ع¢ اللغوي -قررتها العلوم ا�نطقية M الكتاب والسنة 
وا©Üل أن علم أصول الفقه يب� فيد من ا�نهج فال بأس كما قلنا ستُ اكن إن لتدالل اpقيÃ وهذا هو ا�نهج ، سبيل االس

سُتفيد منها بuء من الفكر األرسطي v آZه وليس X vتواه 
ُ
  .L مقدمة منطقية ربما أ

ل ما ²ويه ومهم بك ،الفكر أمر مفروغ منه M ، فإتباع ا�نهج العل� M ا5حث  وتفصيالً  �حتوى كما قلنا مرفوض Èلةا
  .و�ال طاشت ا5حوث وما استطعنا أن نمÚ بY اØ©ل وا�دلول ،ال�مة من مع¢

ولكن كما قلنا اpضارات éتلف فيه ك0ة وقلة ، وقد جاءت ال�ائع ، الب9ية تراث إنساi تواتر عند �ناهج إذاً فا   �
ما بعد أ ان صحتهاب� إ، ونقصد بال�ائع السابقة بأصول M هذا ا5اب ، Õ ال�ائع السماوية والz ُختمت باإلسالم 

كما أن العقول جاءت بإبدا�ت ،ولكن ال�ائع أطبقت X أصول M هذا ا5اب  ،وشاهداً ، àريفها فال تصلح دÜالً 
  .وسJى هذا إن شاء اهللا فيما يستقبل من حلقات قادمة ،أن اإلسالم ال يعارض العقل  دÜلوهنا أخرى 

� Öنهج العل�وت¢ز  ،كما جاءت به العقول السليمة بإبدا�ت Úìة ،به جاءت ال�ائع السماوية  و ، تباعه �وريإ  ، ا
يتم ) العقل(إذا األهمية تأ¼ من ماذا ؟ أن ا5حث ، أهمية إتباع ا�نهج العلÖ أنه من خالS يتم ا;حث v صورة حيادية

Yاهíاألدلة وال X راف وا?روج  ، بصورة حيادية موضوعيه قائمهºاال Æتؤدي إ zجرد من الشوائب الZوثمرة ذلك ا
رد اhوى ليس من مفردات ا�نهج العلv Ö اZفك� فإذا دخل اhوى ُط  ،  اhوى ومن هذه الشوائب ، موثوقة بنتائج غ�

يَا َداُووُد {:قو   تعاÆ  معصومونمن إتباع اhوى وهم ، وقد حذر اهللا سبحانه أنبيائه الكرام عليهم السالم  ا�نهج السليم
َك َعن َسِبي

�
َهَوى َفيُِضل

ْ
 تَت�ِبِع ال

َ
َقÌ َوال

ْ
pا��اِس بِا َYْرِْض فَاْحُكم َن

َ ْ
نَاَك َخِليَفًة Mِ األ

ْ
فغ�هم من غ�  ،)�ð( ص}ِل اهللا�ِ إِن�ا َجَعل

تكون  ،وباZا� ة السيئة و� إتباع ا«وىو� ن عن هذه الهُ ا�عصومY من باب أوo ، فأتباع ا�نهج واالل	ام به يبعد اإلنسا
فإتباع ا�نهج العل� ا�تقدم ال  ،و} iال ا5حث قائمة X أصول حقيقة تعتمد األدلة والíاهY  ،األمور i Mال الفكر 

  . يع� بال�ورة الوصول إÆ اpقيقة
  ولكن هل بال�ورة أن نصل إÆ نتيجة ؟íاهY يع� ºن اآلن نستخدم األسلوب العل� M األدلة وال

  هناك خلل حÂ لو ªن غ� مقصود  فقد يكون ،ال ، األصل أن نصل ، ولكن إن لم نصل فهذه قضية القصور العق� 
قة والُمبتعد عن اhوى ال يع$ بالáورة الوصول إ� ا&قي،إن إتباع ا�نهج العلÖ ا�تقدم القائم L األدلة وال¢اه�  �

  .وÓنما ãيته أن يؤدي إ� نتائج أكÚ دقة وأقرب إ� ا&ق والصواب ،ا�هائية 
أكيد اZفربما نصل إÆ ¥ء منها طا�ا ال	منا بتلك ا�عاي� ، أما إذا دخل ا«وى فب! يع� إذا لم نصل إÆ نتيجة حقيقة 

سواء i Mال ا5حث أو الفكر اpياة الب�ية �نهج العل� M ومن هنا تأ¼ أهمية إتباع ا ، ستكون ا�تيجة سلبية
  .وموضوعنا ºن i Mال الفكر

حيث تتم قضية ، وألن العقول السليمة أبدعت من خالS ،ألن ال9ائع جاءت به ،ا�نهج العلÖ ,وري أن يُتبع  إذاً  �
من الشوائب الz تؤدي إÆ  صبح ا�تيجة متجردةZ ،قائمة X األدلة والíاهY  ،وموضوعية ،ا5حث بصورة حيادية
  .وقلنا من أعظم هذه الشوائب هو قضية ا«وى ،ا�تائج غ� ا�وثوقة باالºراف وا?روج 
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عدم يصل ولكن أو ال ،فقد يصل !  إÆ اpقيقة ªملةنه ليس بال�ورة أن يصل من أتبع ا�نهج العل� لكن نؤ`د X أ
 نتيجة وربما وصل فربما وصل إÆ ،ص M وسائل استخدام هذا ا�نهج العل� و�نما نق؛  وصو  ليس نقص M ا�نهج العل�

و} ا�سلم تكون ا�تيجة أعظم وأعظم ألن عنده مناهج  ،وX األقل هذا Mª ما دام أن ا�ية متجردة إÆ ¥ء منها ، 
  .ن شاء اهللا ¥ء منها M الضوابط من الصدق واألمانة واإلخالص وما إÆ ذلكإسJى 

  ؟ما d أهداف ا�نهج العلv Ö اZفك� .. أهداف ا�نهج العلv Ö اZفك�d   : ةاjاj فقرةال
   اZعصب عن األهواء وا�يول واZجرد عن وهذا يستلزم اZخ� ،M القضية �ل ا5حث  معرفة ا&ق:  اhدف األول �
� iاjدف اhأساس  ،اطعة الس إثبات هذا ا&ق باألدلة القاطعة وال¢اه� : ا X ل ال©Øأساس ا X فيكون أخذه

رأيه و باOي يقت هذا لم يتبع ا�نهج العل� بل أتبع من قال با�نهج العل� ، واألوo با�سلم أن يكون مستقًال  ،اZقليد 
  .السيما i Mال األف�ر الé zدم اpياة

بهذا  العملوهذا يتضمن أمرين ،  ،ما سواه من ا5اطل اOميم وiافاة  -أي X اpق- االجتماع عليه:  اhدف اjالث �
  .إ©ه  ا©عوةاpق ومن ثم 

 اهللا تبارك وتعاÆ عن اOين هنا تكون ا�صيبة مصيبتان وقد ن عرفه ولكنه لم يعمل بهوأما إذا وصل إÆ هذا اpق 
يَن آََمنُوا لَِم َيقُ {العملبY القول ويفصلون  ِ

�
Oَها ا Íف

َ
 َيْفَعلُونَ يَا ك

َ
 َيْفَعلُونَ * ولُوَن َما ال

َ
ن َيُقولُوا َما ال

َ
 ِعنَد اهللا�ِ أ

ً
 َكíَُ َمْقتا

 ،صل بY العلم والعمل M كتاب اهللا تفْ  آيةوOلك يندر أن �د ،فالبد من العمل  إذا علم به البد أن يعمل ،  Î -Êالصف}
اpَِاِت { يَن آَمنُوا وََعِملُوا الص� ِ

�
Oا 

�
ما دام  ،إ©ه  بل يدعو ،فالعلم والعمل ¥ء واحد ، ثم ال يكتû أن يعمل به  ، �اYZ }  إِال

  .ومن هنا ال بد من األمرين iتمعY  ،و�ال لن يتعدى نفعه  ،، البد أن يدعوا إÆ ما توصل إ©ه أنه حق مقتنع به  
Üبا&س� وليست  ولكن كما قلنا ا©عوة،العمل إ� نتائج هذا  ه من نتائج هذه األف�ر وأن يدعوأن يعمل بما توصل إ

  . باإلجبار فهذه قضية أف�ر
     

                                                               
وأهميـة  ،²دثنا M اpلقة األوo عن جزء من مناهج اZفك� العل� M الفكر اإلسالl ، حيث ²دثنا عـن اZعريـفقد   

  .ا�نهج وأهداف هذه ا�ناهج إتباع هذا 
  .مناهج اZفك� v الفكر اإلسال� أنواع :  موضوعنا M هذه اpلقة هو

  : سنكتä منها بأهمها وd ثالثةتنقسم مناهج اZفك� M الفكر اإلسالl إÆ عدة مناهج ، 
É- åنهج االستدال�  .ا�نهج االس�دادي  -Îا�نهج االستقرا�  -ð ا

أما ا�نـاهج اeالثـة األوo  ،عد X أنه منهج باعتبار الطريقةولكن هذا ا�نهج يُ ، بع يسÔ ا�نهج اZجري�منهج راوعندنا 
  .ف� باعتبار نوع العمليات العقلية 

  :  إذا أنواع مناهج اZفك� v الفكر اإلسال� تدور L فقرت� كب�ت�
كما قلنا االستدال� واالستقرا� : وd ثالثة،وتس� عليها ،ها هوجالعمليات العقلية ال� تنوع  أنواع ا�ناهج من حيث  �
  .س�دادياإل و
  . وهو ما يسÔ با�نهج اZجري� ،وا;حث  ،أنواع ا�ناهج باعتبار الطريقة ال� يتم بها اZفكر �

 )J(ا&لقة 
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  : و�بدأ بتفصيل تلك األنواع
    عليهاأنواع ا�ناهج من حيث نوع العمليات العقلية ال� توجهها وتس� -
  .  االستدالå االستنباæوëمعها فنقول  "الستنباæا" ومن أسمائه.  ا�نهج االستدالå:  أوال �

  .،ألن السY واZاء M اللغة تأ¼ للطلب طلب ا©Üل:  االستدالل لغة
أن "  :ا«رجـاi قـولي ، وبتوضيح هذه القضية M اZعريف االصطال� تقرير ا©Üل بإثبات ا�دلول:  االستدالل اصطالحا

  . "أو من أحد األثرين إÆ اآلخر ،أو من ا�ؤثر إÆ األثر ،يتم سواء أكان ذلك من األثر إÆ ا�ؤثر  ،تقرير اØ©ل إلثبات ا�دلول

م� ُعـ{:رم M نهار رمضان  ، وا�ؤثر هو قولـة تعـاÆأن األكل وال�ب Äَْ :  " كونه من األثر إ� ا�ؤثر" مثال: ويمثل hا بقولة
لْيلِ 

�
 ال

َ
َياَم إِ� èالص 

ْ
وا éتِم

َ
  .هذا مثال كونه من األثر إÆ ا�ؤثر  ،�Éáا5قرة} أ

ر فهـو �ـرم ، س�إ¥ء من ا��وبات M فمÂ ما وجد  ،ن علة ²ريم ا?مر � اإلس�رأ:  "كونه من ا�ؤثر إ� األثر" مثال
  É.حد األثرين إÆ اآلخر فا�ثال فيهما قائم أأو من ، �رم  فهو ،وب س�ر M أي م�إواألثر أن أي  ،ا�ؤثر هو اإلس�ر 

  .وهو القياسمن الصور للمنهج االستدال�  ة�أخذ صور
واألصل ثابت M الكتـاب والسـنة ،  ،قياس فرع X أصل X وهو اOي يب¢   ،فالقياس باب عظيم من أبواب أصول الفقه

  ؟لقياسفما هو تعريف االفرع يب¢ عليه ، و
عمـل ويظهر  ،وبY ا�قدمات وا�تائج  ،هو الربط بY األشياء وعللها  :وعمل العقل فيه  ، هو رد الuء إ� نظ�ه:  القياس

  :وهو أنواع    ، X ا�ز� eبوت ذلك اpكم M ال�العقل M القياس M اpكم 
ومنه استدال  سـبحانه X ا5عـث  ،اثلة ب� القضيت�وهو إ&اق حكم قضية بقضية أخرى للمم:  قياس اZمثيل:  أوhا

َوَ�ََب { :من ذلك قول اهللا تبارك وتعـاÆ ، من ªنوا أمواتا فأحياهم وºو ذلك ببالنشأة األوo  وبإحياء األرض بعد موتها و
َقُه 
ْ
َا َمثًَال َونَِ�َ َخل

َ
ه وسلم �ن سأZه عن اpج عن أمها توجيه الرسول صÏ اهللا علي(اpديث ال�يف M ومثله  ،�áيس}�

  )؟ أرأيت أن ªن X أمك دين أكنت قاضيته( :عليه الصالة والسالم فقال ، الz نذرت اpج عنها فماتت قبل الوفاء به
iاjا«امع - ا êمقدموهو مرتكِ :  هو القياس الشمو Æمثل �اجة إبراهيم عليه السالم للنمرود ةز إ M }  فَـإِن� اهللا�  ¼ِ

ْ
يَـأ

َمْغرِِب 
ْ
ِت بَِها ِمَن ال

ْ
ِق فَأ َمْ�ِ

ْ
ْمِس ِمَن ال لوهية هو وd أن ا�ستحق لأل، ةمضمر ةاالستدالل متكئ L مقدم ،ðóáا5قرة} بِالش�

  . فهو ا�ي يأÍ بالشمس وهو ا�ي يذهب بها ،اwالق ا�تÁف v هذا الكون
كمـا M قـو  صـÏ اهللا عليـه للقواعد ال�عية الz تقاس عليها ا�زئيات ه ا�¾ صÏ اهللا عليه وسلم M تقييده و�©ه وج� 
  .ن Ò Õر حرام أوا�تيجة  ) و� مسكر حرام ،Õ مسكر Òر  (: وسلم 

لة أكـÚ اسـتحقاقا �لـك ا&كـم مـن ألة أخرى L أن هذه ا�سـألة بمسأوهو إ&اق حكم مس ، قياس األو¶ -اjالث 
 أول ا�وo عز وجل عن شومنه ق ، ا�سالة األصل

ً
لـق السـموات واألرض  وهمـا أعظـم مـن خَ  خلـقX   ن ا5عث قياسا

ْن َ@ْلَُق ِمثْلَُهم بÏََ {اإلنسان  
َ
رَْض بَِقاِدٍر Xََ أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ي َخلََق الس� ِ

�
Oيَْس ا

َ
َول
َ
  áÉيس}أ

َفَسَدتَا فَُسبَْحاَن { :حانه قو  سبومنه  ، إبطال نقيضهبوهو إثبات ا�طلوب  ، لفقياس اwُ  - الرابع
َ
 اهللا�ُ ل

�
لَْو ªََن ِفيِهَما آلَِهٌة إِال

ا يَِصُفونَ    . ððاألنبياء} اهللا�ِ رَبÌ الَْعْرِش َقم�
M مثـل  إال ا«انـب الصـحيح،حÑ ال يـبì  ،لة إلبطاhا أويتم �È Áيع أوصاف ا�س:  قياس الس¢ واZقسيم -اwامس

                                 
É   كتور قول ا�رجا· مرة أخرىØأ�د ا. 
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َمْعِز اثْنYَِْ قُْل { : قو  سبحانه
ْ
ِن اثْنYَِْ َوِمَن ال

ْ
أ َن الض� Ìْزَواٍج م

َ
نثَيYَِْ  أOكرينَعَماِغيََة أ

ُ
ِم األ

َ
َم أ   ÉÊÎاألنعام}َحر�

َاِلُقونَ {قو  سبحانه  ثلهوم
ْ
ْم ُهُم ا?

َ
ٍء أ ْم ُخِلُقوا ِمْن َلْ�ِ َ¥ْ

َ
رَْض بَـل  )Îó( أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْم َخلَُقوا الس�

َ
 �Îالطـور} ال� يُوقِنُـونَ أ

 متفردا أحداً  نتيجة ذلك بطالن الفروض أن ال يبì و
ً
إÆ غ� ذلك من ا�سائل االستدال©ة الz جاء بها .  إال أن hم خالقا

  .ن والسنةآعلماء M دراستهم للقرو`تب عنها ال ،الو� 
  : مثال/   يقع فيها كث� من ا�اس عندما يطبقون هذا ا�نهجللخلل هناك صور 

É- ووجه االستدالل ، ا�صوصت الا«هل بدال  M فهمهـم ،مثل ما حصل للخوارج X عندما استدلوا با�ص بناء، M كمـا
  .بناء X فهمهم ا?اطئ للنصوص ،تكف�هم صاحب الكب�ة 

ð- غ� ما يدل عليه v لÜ©جوازه:  االستدالل با X كر مطلقاOاعية  مثل االستدالل بم�وعية اµ بصورة.  
Î-ولíنيـا ا ) أنتم أعلم بأمور دنياكم(مثل حديث  :ا«هل بأسباب الØأن أمـور ا Yستدل به بعض العلماني،  Æـة إ�مو

  .ا�اس بال قيود 
J- أويل الفاسدZا  :Æمثل تأويل أصحاب ا5دع لقو  تعا :}  

َ
ٌء  يَْس ل عز  اهللانä الصفات عن ÉÉ ،  Xالشورى}َكِمثِْلِه َ¥ْ

  .وجل
� iاjنهج ا�   هو ا�نهج االستقراî : ا

  . هو اZتبع : االستقراî لغة
  . هو ا&كم L الj ðبوت ذلك ا&كم v ا«زï:  واصطالحا 

  ؟ ما هو عمل العقل فيه
  .لبية من خالل تتبع ا�زئيات أو قواعد أغْ ، ةم 	ييتمثل M ا?روج بإح�

  : لالستقراء أقسام
É- ال� :  ء تاماستقرا X كمpيع جزئياته  ،وهو اµ M كمpلوجود ذلك ا.  
ð-استقراء ناقص  : Äُ ال� بما X كمpبعض أجزائه وهو ا X هذا ال يفيد يقينو ،كم به 

ً
 بل يفيد  ا

ً
 ظتاما

ً
�واز وجود ؛  نا

 ُ  للجزئيات الz استقروقد يكون ح ، أستقرجز� آخر لم ي
ً
  .ت ئكمه ×الفا

نقض ألنـه نـه يُـأوضع جدول امتحانات مبد� احتمـال االستقراء M جدول االمتحانات هو استقراء ناقص ، عندما ي مثا 
ا�سـم أمـا "تقراء تام ، و هذا اس"  N جسم متحº"لة اØراسة ، ومثل قو�ا أM مس ربما يكون هناك تعارض كما تعرفون

  .  "أو µاد و� واحد منها متحÚ  ،و نبات أ،حيوان 
� �̈دادي ويسÔ اZاريò  : اjالث نهجا   . ا�نهج اإلس

وال §ملهـا أكـÚ مـن  ،هو منهج يعتمد L ا�صوص والوثائق فيتأكد من صحتها ويفهمهـا L وجههـاا�نهج االس�دادي 
ُ  ، ويستنتج العالقة ب� األحداث ويربط بينها L أساس من األدلة العلمية ، طاقتها خاصـة M نهج بصفة ستخدم هذا ا�وي

حداث تـأث�ا وmشف العالقة ب� األ ،وàليلها  ،تمحيص الروايات واإلخبار  :عمل العقل فيه .لقيةاØراسات اZار@ية وا?ُ 
نه يستدل X تار@ها عن طريق إف؛ سنة اZأ©ف  وأ ،ات iهولة ا�ؤلف من ا�خطوط ةعند اØراسة �خطوط:  مثال،   وتأثراً 

  .وأسلوبها  ،شخصياتها وخطهاو ،موضوعها
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الخ ، "  طلع ا;در علينا من ثنيات الوداع" ن الصحابة قالوها أالقصيدة ا�شهورة الz روي  :خبار من ا�ماذج Øراسة األ  -
ن أل ،بل � بعد عودته من غزوة تبوك : ولكن ا�حققY من العلماء قالوا ،قيل أنها M هجرة ا�¾ صÏ اهللا عليه وسلم 

  .ف�ن قدومه من ا�نوب ةوهذا يقت� قدومه من الشمال أما عند ا«جر ،ات الوداع شمال ا�دينة ثني� 
-   

ً
ونسجت العنكبوت  ،شتا وباضت X ا��ن عأنهما عش د واpمامتY اللتY ور ،قصة العنكبوت وقصة ا«جرة  أيضا

موضع إ� حدهم أرسول اهللا لو نظر  يا"من قول أü بكر �ا ورد  ةنها ×الفإثم ،نها لم تذكر بسند صحيح إ:خيوطها قالوا 
ويكون لو صحت الرواية . ائل pوجود  من أنه الوهنا اإلعجاز أنهم ال يرون X الرغم " قدمه لرآنا فأخذ اهللا أبصارهم 

  .ت بيتها M وقت قص� جدا ن هذه بنَ أعجاز بإأن هناك 
  .س�داديوا�نهج اال ، وا�نهج االستقرا� ، االستدال�عل� و� ا�نهج هذه � ا�ناهج اeالثة الكíى M اZفك� ال

  
 بأنـهعـرف وهـو اOي يُ  ، اZجري� ا�نهجالz يتم بها ا5حث  ةالطريق باعتبارومن ا�ناهج األخرى الz يتم فيها اZصنيف 

  . معينة ومالحظتها مالحظة دقيقة للتوصل إ� نتيجة ، أكÚ أو ،منظم  لظاهرة  اختبار
وÕ ا�نهج اZجـري�  ،واZحقيق ،واZجريب  ،والفرض  ،واZصنيف  ،الطريقة ا�شتملة L ا�الحظة  :بأنهرف ربما عُ  أيضا

متغ� واحد وذلـك  باستثناء ةاZحكم È vيع ا�تغ�ات والعوامل األساسيd و óري اZجارب àت فروق معينه 0دة ما
  . Xل ا;حثL الظاهرة  هتأث� لقياس

  : ةخطوات اZجرب
 É-واهرظالفرض وهو تفس� مؤقت لظاهرة من ال.  
ð- جربZةا dعدة متغ�ات وهذا هو  أنمع مالحظة  ، لفرض للتحقق من صـحتهااختبار  و X الظاهرة قد تكون قائمة

بقصـد  غـ�هيه ا5احث وفيتحكم إال �مل واحد ي ،ة اهرظ�ختلف ا�تغ�ات ا�ؤثرة M ال هذا Äتاج إÆ ضبطو .الغالب 
  . )�ل ا5حث(ة اهرظ²ديد وقياس تأث�ه X ال

  ؟اZجري� حل ا�نهجرامd  ولكن ما
ن الفـرض خاضـع أل ،غـ� صـحيح  يíهن ويـدافع عنهـا وهـذا أنعليه  ةا5احثY يعتí الفرض قضية علمي ربما بعض

يلجـأ  أنيق�ح بعضهم  ،وللخروج من هذا ا�حذور  ،فرض عدم صحة ال ةفقد يثبت مع اZجرب ، وليس العكس ةللتجرب
  اختيارهخطأ �ال يقع M  ، ةض ا�تعددمبدأ الفرو إÆا5احث 

ً
  .فرضا واحدا

فهو دائما يعتمد X اZجربة سواء ªن  ،هذا فيما يتعلق با�نهج اZجري¾ اOي ال بد   X األقل M ميادين ا5حث ا�يدا· 
 
ً
 ، أحيانا  ªن أوعلميا

ً
  ،العلمية للمعامـل ومـا إ©هـا  ةولكن ليست اZجرب ةا5حث ا�يدا·   عالقة باZجربحÂ نظريا
  .  تياناباالستبعمل تعد فيما يس§  أوراقو�نما اZجربة من خالل 

 
ً
  أهمهذه �  إذا

ً
بعضها يأ¼ مـن حيـث نـوع  ، أوoو} اإلسالم من باب  ،ا�ناهج العلمية ا�تبعة M اZفك� العل� عموما

س�دادي االواeالث ا�نهج  ،واeا· ا�نهج االستقرا� ،االستنبا   االستدال�ا�نهج :  و� كما قلنا،العمليات الz توجهها 
  .اZاري! ، وبعضها يأ¼ عن طريق الطريقة الz يتم بها ا5حث ومنها ا�نهج اZجري¾

ورأينـا نمـاذج مـن الـ�اث الفكـري  ،ة ميد من إتباعها �صل إÆ نتائج سلبوال ،بم�ن  من األهمية رأيناهذه ا�ناهج كما 
 X تناو�ا ¥ء منها من مقاالت العلماء تدل zال lنـو أنهماإلسالª قبـل Âن تعـرف أا يسـتخدمون تلـك ا�نـاهج حـ



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة)                 )                 المستوى السادسالمستوى السادسـ ـ   مقومات الفكر اإلسالميمقومات الفكر اإلسالميمقرر مقرر ((            

- ١٥ - 

 

 åنوا يستخد ،بأسلوبها العل� ا�عاª لسالمة عقو«م ثمولكنهم 
ً
  طبيعيـات وأصـبحت طريقـا بلور مونها نظرا

ً
و�وريـا

M  أكون اقرب للصواب �كم أن هناك خطولكنها أحيانا ت ،صواب M الغالب بل �  ،قرب للصواب أنتائج  إÆللوصول 
  .É ةثبات ا�قدمإعدم من �تائج M ايأ¼ وا?لل  ، فإذا صحت ا�قدمات صحت ا�تائج ،ا�قدمات 

نما يأ¼ عí اZاريخ،وOلك اØراسات اZار@ية M الغالب إوهو "5ا يس�د األشياء،واالس�داد  ي،اإلس�داد:ا�نهج اeالث -
تعتمد X ا�نهج االس�دادي ،وقد يسـتخدم شـخص أك0 ما إال أنها  األسلوب اإلستقرا� وأو�ن أخذت أسلوب االستدالل 

þا�جال ال� M ثا �عيا أو تفك�ا�ادي عنـدما Äتـاج قد يستخدم ا�نهج اإلس�دي أو ا�جال الفكر آخر حÂ ولو ªن 
  .لت©ل اZاري!

 ،يكون M ا�ـ#قد ،وأحيانا  اpديث M قضية السنداpكم X  منوا�نهج مهم M اØراسات اZار@ية مثال ربما يكون 
  -دراسة للم# ال للسند هنامثال  فا�نهج

يعرف هذه ا�نـاهج  أنالبد  ،عد �ثا يُ  أنيطلب منه  أو،واOي يشارك M ا5حث  ،العلم فهذه ا�ناهج ال يستغ¢ عنها طالب
ومن هنا ذكرها للطالب والطا5ات ،حال ª Mفة شئون اpياة  XÕ  ةو� مفيد ةلقبول الرسائل العلمي إجباريو� �ط 

  .ل$ يستفيدوا منها M قضية الوصول إÆ نتائج صحيحة
  
  

                                                    
  .ويتبعها حلقات  ، مصادر ا�عرفة v الفكر اإلسال�اpديث M هذه � اpلقة عن 

  .كتعددها M الفكر الب�ي ،إن مصادر ا�عرفة M الفكر اإلسالl متعددة 
  ؟  ال� يستفيد منها ا�سلمون إلنتاج فكر متمº ،فما d تلك ا�صادر  

  ؟  ! N مصدر ب9ي يصلح أن يكون مصدراً للفكر اإلسال� هل
 èقو�ريفه العام M تع ،م ، ا�قوÌ "  مقومات الفكر اإلسال�"وOلك M العنوان الرئي� ا�عتمد ªن  ، ماتا�صادر d من باب ا
لفكر اإلسـالl يقـوم X مصـادر فـا ،يع� كأنه أسـاس ،  ممقوÌ وهو µع  هو ما يقوم عليه الuء ،اOي تتضح به األمور 

سس 
ُ
  ،مصادر: d وا�قومات تنقسم إ� ثالثة أقساموخصائص ، ،وأ

ُ
  . وخصائص ، سسوأ
فا�صـادر )  مصادر الفكر اإلسـال�(و� ا�صادر  ،حديثنا ا©وم واpلقات اZا©ة سيكون عن أول تلك ا�قومات الكíى

م N �ء ُمقـد�  وهـو أL ،الـ� تـدل L الصـدر" ر، د ،ص"من مادة  وهو مشتق  ،Èع مصدر:  اللغةمن حيث أصل وضع 
Sوأو .  

دور هو الرجوع بعد االسـتمداد ثم يرتوون وأطلقه العرب X ا�اء عندما يَرِد ا�اس X ا�اء  ،، استمداد من أي ¥ء  والص�
  .يقول صدروا عنه  ،منه 

مصادر (وال شك أن ا�صادر M أي ¥ء  ،واضح أنها مقدم Õ ¥ء ، الوا�صدر أصل ال�مة ال� تصدر منها صدور األفع 
� أول ما يتحدث عنه M قضـية  ، وÕ موضوعنا مصادر الفكر اإلسال� ، ومصادر اjقافة اإلسالمية ، الت9يع اإلسال�

  ).ا�قومات 

                                 
É عاريفZأ�د الشيخ أنواع ا�ناهج مع ا  

 )ô(ا&لقة 
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  :  أهمهايمكن أن نتحدث عن  ،ولكن لو أردنا تعدادها بشõ 0م 
ا الو� ضـاعت ولكن معالم هذ ،و�نما �م لd اØيانات السابقة ،وهذا ليس خاص با�سلمY فقط  ، اإللö الو_:  أوhا

أن يس§ ما عندهم وحيا  ال ينطبقف  ،الو_ نوÓنما هو فكر ب9ي اختلط بuء مما عندهم وحيا ؛  مع اZحريف فلم يبق
  .وا�êانية أو بدستوريهما اZوراة واإلëيل،©هودية M، ª يوم من األيام قبل اZحريف ªن وحيا ªن و�ن  ،

الكـريم  لقـراّنv ¤ـثالً  ،ص� اهللا عليه وسـلم  األنبياء وا�رسل� نبينا Xمد إال الو_ األخ� ا�ي جاء به خاتم ولم يبق
  . والسنة ا�بوية ا�طهرة

iاjصدر ا�وسـJى إن شـاء اهللا أنـه عنـد  ، ألصل عنـد �فـة الب9ـوال يزال قائما بل هو ا،العقل وهو 0م لõ الب9 : ا
فال مقارنة بY ما يصدر عن اهللا تبارك وتعاÆ ورسو  صـÏ اهللا عليـه وسـلم  ،ولكنه يأ¼ بعد الو�  ،ا�سلمY   اعتباره 

 åما ينتجه العقل الب�ي القا Yوب.  
  .سنعرفها إن شاء اهللا M حينها &واسا:  ا�صدر اjالث

  . اإلhامهو :  در الرابعا�ص
  ."با«مع"أو الرؤى ا�نامية ،الرؤيا ا�نامية : ا�صدر اwامس
  .وسنتحدث عنه باعتبار أن ال�مة و�ن ªنت عربيه ف� ليست بذلك اZداولس ا&دْ : ا�صدر السادس

  .ن تأخذ عن الب� بمعزل عن الو�أ ،االستمداد عن الب9:  ا�صدر السابع
   ؟فماذا يصلح منها�صادر M الفكر الب�ي هذه � أهم ا

 ،ما � أهميتها كفقرة أخرى بعد أن ²دثنا عن مفهوم ا�صادر ،ولكن من حيث ا�بدأ نأخذ أهمية هذه ا�صادر بعمومها 
  ومن ثم الفكر اإلسالl ؟، ما d أهمية هذه ا�صادر v الفكر الب9يوأنواع ا�صادر M الفكر الب�ي ، 

   :ادر ا�عرفة v الفكر الب9ي أهمية مص
ثم نصل إÆ أهمية ا�صادر M الفكر اإلسالl  سواء ªنت حقا أو باطلةالب�ي أيا ªنت ا�صدرية ال%م هنا �م M الفكر 

  .الz يُعتد به منها ìا ال يعتد بهو
 أساس عظيم للمبادئ الz تقوم M الفكر الب�ي M أن مصادر ا�عرفة ! ال مراء 

ً
 وتطبيقا

ً
عليها حياة كث� من ا�اس فكرا

  أي مبدأ ال بد أن يقوم X مصدرية ،  -،
أساسـه مصـدرية  ،مثال  -الب�ي ومعروف موقف اإلسالم من الفلسفة وحديثنا M الفكر  -فتعدد اال�اهات الفلسفية 

وفلسـفات مثا©ـه ، فاال�اهـات ،اديـة فهناك أيضـا فلسـفات م -وهذه نوع من الفلسفات -فاال�اهات ا�ثا©ة  ،ا�عرفة 
 اZجربـةو ا&ـس� الz انقطعت إÆ  -القسم اآلخر-وا�ادية  ،مصدر ا�عرفة دون ما سواه  العقلالz جعلت � ا�ثا©ة 

  É.ا�ادية وهكذا 
بـه Xمـد صـ� اهللا هو اعتبار الو_ اإللö ا�ي جـاء  ،واألساس ا�ي تقوم عليه مباينة اإلسالم لسائر ا�ذاهب الب9ية 

  . v العلم ا�ي تقوم عليه حياة اإلنسان ، هذا هو الفرقعليه وسلم مصدراً أوÜا 
اعتباره 5عض تلك ا�صادر إال أن ا�قدم  عأما M اإلسالم فم ،ية أو معنويةوبقية األمور سواء حس ،فا�ذاهب الب�ية عقل 

نصـيب  إال بمصدرية الو�  ، هذا M اØنيا أما  اآلخرة فليس من،تزان عنده وهو األساس واOي ال تقوم به حياة ا�سلم با

                                 
É الفلسفات ا�ادية والفلسفات ا�ثا©ة Yكتور الفرق بØأ�د ا.  
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ً
  ìن لم يأخذ بالو� طريقا

ً
  .ومنهجا

بY مذاهب اpق ومذاهب ( والفالسفة وأهل السنة و�لك  فاwالف ب� الفرق ا�نتسبة لإلسالم �لصوفية وا�ع²لة
وا�ع	لة والفالسفة  ،ولكن عندهم خلل عظيم ªلصوفية  ،م ا5اطل حÂ لو ªنت باطل فال éرج بعمومها من اإلسال

ما هو أساس هذه ا�ذاهب والفرق ا�نتسبة لإلسالم منها ما هو X حق ومنها ما هو X باطل ، ) وا�جاة ؛ M إتباع السنة ،
  ؟ذلك

 v قضايا العقيدة ،أو عقالً ،السبب v ا�ظرة إ� مصدرية ا�عرفة من حيث أولويتها v ا�عرفة نقالً 
ً
 وخصوصا

ً
  أو ذوقا

 وÌ و«ذا ªن اZصنيف اإلسالl �صادر العلم مق
ً
اإلسالl سواء ªن هذا الفكر م يرتكز عليه الفكر قلنا مصادر مقوÌ ( ما

ف�هم ) عن منهج اإلسالم الصحيح ،سليم كفكر أهل السنة أو فكر عليه غبش كما هو اpال M ا�ذاهب ا�نحرفة  صاٍف 
  . ولكن اwالف بينهم v اZقديم ، أخذون من هذه ا�صادري

ربما قدم بعض أما غ�هم ف،  ثم يأخذون ببقية ا�صادر ال� ال تتعارض مع هذا الو_ ،إذا أهل السنة يقدمون الو_ 
  .ا�صادر L الو_ نفسه من غ� إنكار للو_ وهنا تأÍ ا�فارقة 

يرتكز عليه الفكر اإلسالl ©تمÚ عن األف�ر األخرى ا�رتكزة X ،م عظيم وم مقوÌ إذا اZصنيف اإلسالl �صادر العل
فكيف إذا ªن بY ا�سلمY وغ�هم !! بY أهل اpق والضالل منهم،تصانيف ×الفة ، هذا إذا ªن بY ا�سلمY أنفسهم 

ا�فارقة أعظم وأعظم والسيما  M عêنا هذا عê هنا ستصبح   ،وال ينتسبون إ©ه؟،من الكفار اOين ال يدينون باإلسالم 
  .من إال با�حسوس من خالل اZجربةا�ادية اOي ال يؤ

  :باZصنيف اإلسالl «ذه ا�صادر من خالل العناå اZا©ة  لم� وOلك باستطاعتنا أن نُ 
أرùن ياها ا�تعددة ا�عروفة باسم بقضا األساس ا�ي يقوم عليه منهج اZصنيف اإلسال� هو العقيدة اإلسالمية: أوال

  .وا©وم اآلخر ،والقدر خ�ه و�ه ،ورسله  ، هو`تب،ومالئكته ، اإليمان باهللا و�، اإليمان
 
ً
من حيث  ،أهم أساس من هذه العناå وأهم عنê وهو األساس اOي يقوم عليه منهج اZصنيف اإلسالM l العقيدة  إذا

  . الوجود  اوعالقاته بموجودات هذ ،اإلنسان و ،قضاياها الكث�ة عن الوجود 
اOي ال تدر`ه  ،وأعظم موجود هو اwالق  ،مشهودة  ةأو كوني، ةت معرفة اإلنسان سواء ªنت غيبي� iاال ا�وجوداتو

  .خلوقاتا�األبصار ثم ما سواه من 
َ�لُِم {بالوجود الشهودي والوجود الغي¾ لق فالفكر اإلسالl يقوم X العقيدة وسيأ¼ إن شاء اهللا مزيد إيضاح وهو ما يتع

ُمتََعالِ 
ْ
َكِبُ� ال

ْ
َهاَدِة ال َغيِْب َوالش�

ْ
فعالم الغيب هذا هو أرÑن  ،هذا M حق ا�وo تبارك وتعاÆ وا�صدرية منه  ،ôالرعد} ال

  ن الف�ات M ف�ة م ات غيبا مطلقو�ن ªن بعض تلك اإليمانيات ليس ،اإليمان الz جاءت بها العقائد 
 ،  ،ªلرسول صÏ اهللا عليه وسلم بالنسبة للصحابة ليس غيبا  �

ً
  و�ن ªن بالنسبة �ا غيبا

 ، القرآن ال يدخل ضمن نطاق هذه الكتب   �
ً
 M وقت نزو«ا ولكنها عندنا غيبا

ً
الكتب السابقة عند أهلها ليست غيبا

  و�ن ªن M  تفصيالته ربما «ا  مداخل ، ،بعمومه 
ولكن هناك أناسا رأوهم ، وºن نتحدث عن العموم والعموم بهذا الشd أن  ،الكرام عليهم السالم هم غيب  وا�الئكة �

السليم  هأنه يستÃ فكر،قوم عليه العقيدة القضايا الغيبية � الz تتمثل M أرÑن اإليمان وهذا هو األساس األول اOي ت
  .و�نما من خالل الو�، العقل والعقيدة ال يمكن إدراكها من خاللمن العقيدة ، 
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، هذه أو الشم ،أو ا�وق  ،أو اللمس،أو ا;Á ،ما بالسمع إ:ا نشاهده من خالل ا&واس اwمس ا�شهود فهو مالعالم أما 
 
ً
  .باسم الفÚيقيا وا�يتافÚيقيا تس§ اpواس ا?مس و� ما يعí عنه فلسفيا
واإلنسان هو مورد ا�عرفة وال شك الz تقوم ، بتقسيماتها) ساس األولاأل(فاZصنيف اإلسال� يقوم L أساس العقيدة 

و�حدودية اإلنسان 	ه  . وا�ادية ، هذا القيام اOي يق� ب�ورة تلك ا�عرفة با�وجودات اإلنسانية ،عليها حياته الروحية 
  .فوق مصادره الب�ية  تهمت رkة اهللا بإمداده بمصادر معرفªن،بما Äمله من مصادر ب�ية للمعرفة 

 
ً
ال يأ¼ إال من خالل رkة اهللا بأن ؟  كيف يأÍ) �لم الغيب(ذه ا�صادر « @ضعلكن اOي ال  ،اإلنسان عنده مصادر  إذا

مصادر ا�عرفة M اإلسالم X  ومن ثم ا�جاة M األخرى ، فقيام تصنيف،الكريم اOي به معرفة الغيبيات  الو_أمدنا بهذا 
ة فلسفة معينالz قام اZصنيف Õ M منها من خالل ،بل هو �م M نظريات ا�عرفة ا�ختلفة  ،العقدي ليس بد� أساسه 

 M الوجود كما يشهد بذلك تاريخ فلسفة ا�عرفة.  
ه بالنسبة لغ� ا�سلمY ، ربما قامت أف�رهم X عقائد لكن هذأو باطلة  ،فالعقيدة معت¢ة سواء �نت عقيدة صحيحة

هنا وباZا� وهو اpصن اpصY  ، العقائد كما قلنا ال شك أنها باطلة ، فكون اإلسالم يقوم X عقيدة هذا هو العاصم  
  .اZمÚ وهنا الفرق 

بY العقل والو�  ،والفلسفات العقلية يتبعه اZأرجح M مصدرية ا�عرفة  ،رفت فاZأرجح بY الكتب السماوية الz حُ 
أو من أنتسب إÆ اإلسالم ،  قلنا أن ا?الف موجود سواء مع ال�فر  ،ا�خالفØ Yى بعض فالسفة ا�êانية حÂ عند بعض

االجتماع مع �اولة فق عليه يصبح �ل وما اتُ ،أو حÂ مع ا�نتسب لإلسالم فما خالف فيه فال بد من ا�فارقة فيه  ،أصال 
  ،إصالح ا?لل 

ً
وا�حرفة منها ا©هودية وا�êانية واZوراة  ،السماوية الصحيحة منها اإلسالم اZأرجح بY كتب األديان  إذا

 اZأرجح M مصدرية ا�عرفة بY العقل والو� 
ً
  .واإلëيل والفلسفات العقلية يتبعه قطعا

تقدون أن كما قلنا ©ى ا�صارى أو ما يعرف با�سيحي� أو ب� الفالسفة ا�نتسب� لإلسالم وúوهم ، فا�صارى يع
 صحيح

ً
لكن ا�قل ا�& والعق� يثبت خالف  ،ليس 	هم و�نما ا�تشددون منهم وا�تعصبون ( اكتابهم اإلûيل كتابا

  . وmذلك حال اZوراة بالنسبة لليهود) ذلك
 v مصدرية تأÍ اتإال أن ا�خالف ،وmذلك ا&ال ا�نتسب� لإلسالم v فرقهم وÓن اZقينا L �ء أساü وهو الشهادتان 

  .  فإذا األساس األول هو قضية العقيدة. ا�عرفة 
 تشمل Õ جوانب ا�عرفة الz يقوم عليها اإلسالم ومن ضمنها M �لم الو� :  س اjاiاواألس

ً
بعد العقيدة � متعددة جدا

اإلسالl عنده منهج عقدي فهـذه  فإذا ªن الفكر ،وهو يأ¼ بعد العقيدة M قيام الفكر اإلسالl عليه   الت9يع اإلسال�
عنـده مـنهج  ختلفـة} iاالت اpياة ا�و i Mال الت�يع ، اوعنده منهج M الفتوى هذ ،عنده منهج عبادي ف� العقيدة ، 

 þواجتما Mوهلم جَ  إداري واقتصادي وثقا ùأسس ثابتة وراسخة يعتمد ،ا رَ وسيا X هذه تؤسس dف lها الفكر اإلسال  
  :هذه األسس الz يقوم عليها اZصنيف اإلسالl للعلوم � عناå إذا 

   أساس العقيدة: أوhا 
iاjأساس الت9يع اإلسال�::وا  

  . �فة ما يصدر v ا&ياة بما ال يتناقض مع ما جاء به الو_ ال9يف :واjالث
زه أن حياة الب� تقوم X مصادر ×تلفة منهـا وموج ،هذا ما يتعلق بقضية أهمية تلك ا�صادر ا�عرفية M الفكر الب�ي 
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 قاط
ً
  ، هذما يقره اإلسالم يأخذه به ومنها ما ال يعتíه فينفيه نفيا

ً
وبY مفكر غـ� مسـلم أو  ،بالنسبة بY مفكر مسلم  اعا

  .ªفر
اOي ºـن  ذهبا�ـ وهـو، بالنسبة للمسلم� أنفسهم ال نراهم L منهج واحد فمنهم أهل ا&ق وهم أهل السنة وا«ماعـة

وسـJى ذلـك  – ومنهم فرق ýتلفة وÓن انتسبت لإلسـالم �لصـوفية وغ�هـاعليه ونسال اهللا اeبات عليه حÂ ا�مات ، 
مسلم حقـيÃ ومسـلم / فا�سألة تدور X هذا األساس X قضية عقيدة ، مسلم وÑفر ،  -حينما نت�م عن ا�صادر نفسها

مصـادر ا�عرفـة الب�ـية i Mـال السياسـة : واjالث قضية الت�يع اإلسالl :  اjاiو،  ولاألمر األهذا عنده إش�الت 
  . واالقتصاد واeقافة واالجتماع وما إÆ ذلك

  
                                         

  .ر وتعدادها بوجه �موذكرنا أهمية تلك ا�صاد ، مصادر ا�عرفة v الفكر اإلسال�عن ،²دثنا M اpلقة السابقة 
  فما ا�ي يصلح منها للفكر اإلسال� وما ا�ي ال يصلح ؟واآلن نبدأ باZفصيل ، 

  
 با�سلمY و�نما هو �م لd ،والو� اإلل�  ، هو الو_ اإللö:  وأÈعها وأشملها ا�صادر أول �

ً
كما قلنا ليس خاصا

  ،األنبياء الكرام عليهم السالم ، فd ن¾ 
ُ
بله  ، و�ن ªن و� إ©ه ، فإذا ªن ن¾ أو� إ©ه بتجديد �يعة من قَ أو رسول أ

 فربما جدد �يعة من قبله أو أض
ً
  .أو جاء ب�يعة مستقلة  ،اف إ©هارسوال

وأكرمهم وخاتمهم  ،رسوالً ُذكروا v القرآن الكريم ô¾وا�شاه� منهم  ،ل با�ئات بياء كما هو معروف باآلالف والرسواألن 
  . عليه الصالة والسالم �مد

 ،حÂ و�ن أد( أرباب تلك اØيانات أن هذا هو الو�  ، منه ¥ء يعتد به يبق الو� اOي جاء لألنبياء الكرام السابقY لم
 �وافقته لكتابنا   لكن الصحيح أنه و�ن بÃ ،واإلëيل عند ا�صارى،هو اpال M اZوراة عند ا©هود كما 

ً
فيها ¥ء نظرا

 ليست وفباZا�  ، فا�حرف أك0 بنص القرآن الكريم ،آن الكريم القر
ً
 ،  باع�اف منصفيهم وعلمائهم ،حيا

ً
إال  لم يبق إذا

: قال تعاÆ وهو ا�حفوظ إ� قيام الساعة ،القرآن الكريم اOي جاء به خاتم األنبياء وا�رسلY �مد صÏ اهللا عليه وسلم
} 

ْ
ك ÌOَا ا

ْ
� ُْن نَز�

َ
º َافُِظونَ إِن�ا

َ
p ُ

َ
َوَما {هو الو� اOي يتمثل M القرآن الكريم والسنة ا�بوية  :واOكر هنا  ،ôاpجر} َر َو�ِن�ا  

َهَوى 
ْ
 َوْ�ٌ يُوَ* )  Î(يَنِطُق َعِن ال

�
  .Êا�جم} إِْن ُهَو إِال

  ؟ فما هو الو_ من حيث أصل الوضع اللغوي 
حÂ قبل أن يعرفوا أنه خطاب ،هذا M لغة العرب و� 	مة مستخدمة عندهم  ، هو اإلعالم ال�يع اäw:  الو_ لغة

  .وهو األخبار  عالمإأو  ،و� يع� إخبار æيع خû.  إل� 
وأخرهم �مد صÏ اهللا  ، فهو اZعاÜم الصادرة عن اهللا عز وجل مبا�ة أو بواسطة ا�لَك إ� أنبيائه الكرام:  Õ االصطالحو

أو عن  ،كما خاطب ا�¾ ربه M رحلة ا�عراج ا�شهورة ، �wطاب اإللö مبا�ةإلضافة إÆ مصادر أخرى با ، عليه وسلم
  . أو عن طريق الرؤيا فرؤيا األنبياء حق ، طريق اإلhام

    فليس موضوعنا  ،ف القرآن والسنة ويتمثل بنصوص القرآن والسنة ا�بوية ا�طهرة ، ولسنا �اجة إÆ أن ُغَعرِّ 
  .+م اهللا ا�دون بY دفz ا�صحف ال�يف هو  :فالقرآن -

   )٦( ا&لقة 
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  .أو تقرير ،أو فعل  ،ما ثبت عن ا�¾ صÏ اهللا عليه وسلم من قول d  :والسنة -
َقíْ الت�يع M ،، أما أعظم iاالته  أن ما قدمه من علم هو حق ويق�؛ ألنه من اهللا العليم ا&كيم؛  وأعظم مºة للو_

الz يتفرد الو� فيها بإعطاء علم صادق عنها ، الو� جاء باألمور الغيبية وجاء باألمور  ،  األمور الغيبيةفöالعبادات 
ولكن قد تكون قاåة ، أما األمور الغيبية ف�  ،ا�شهودة ، األمور ا�شهودة ربما العقل الب�ي يصل فيها إÆ نتائج 

  .رسالة �مد صÏ اهللا عليه وسلم ،ليس   وجود إال مع الرسالة ا?اتمة وهو لألنبياء ولكن  ،خاصة بهذا الو� اإلل� 
، هذا اZفرد ال يشار`ه فيه أحد ؛ألنه يعطي  بأنه v األمور الغيبية،إذاً يتفرد الو_ ا�ي جاء إ� نبينا ص� اهللا عليه وسلم 

 
ً
  .تفصيالت دقيقة عن �لم ال يمكن للعقول أن تصل فيه إÆ نتيجة مطلقا

 بما وراء الطبيعة ، حيث يُعر� ، أنه مصدر للمعرفة v 0لم الغيب :فمن أعظم اختصاصات الو_
ً
ف أو ما يسمونه فلسفيا

وا&ياة اآلخرة  ،وا�ص�،وا�بدأ  ،ال� ال تدرك بالعقل ،صفات اهللا عز وجل ك: اإلنسان بما   حاجة إÆ معرفته منها
الو� لم يعطينا Õ اZفصيالت فيما يتعلق ،  هذا هو Éال الو_ v 0لم الغيب ،والقدر وúوها  ،والقضاء  ،وأحواhا 

والسيما M حق اهللا تبارك وتعاÆ ومالئكته و`ذلك اpال M األنبياء وا�رسلY اOين قلنا أنهم باآلالف وال ،بالغيبيات 
أعطانا  ،ضاء والقدر ، فهذه 	ها أمور مغيبة، وأحوال الق وmذلك حال عن أحوال ا©ار اآلخرة ،إال القليل  نعرف منهم

pكمة تفصيالت ªملة فذلك أمر لم يكن  اإلسالم منها ما تقوم به اpياة ويسعد به اإلنسان M دنياه وأخراه ، أما يعطينا
!  إن شاء اهللاقY فهذه نعرف أخبار عنها ولكن رؤيتها عY ا© ،وربما كشف عنها يوم القيامة ، مثل ا�نة وا�ار  ،إالهية 

والو�  ، ة، هذه M اØنيا غ� وارد وmذلك ا&ال v رؤيا ا�و¶ تبارك وتعا�،  العY يأوال�فر ا�ار ر ،سيعرف ا�سلم ا�نة 
َْك {كن اإلنسان من هذه القضية ،لم يُم

َ
نُظْر إِ©

َ
ِرِ- أ

َ
ن تََراِ· قَاَل رَبÌ أ

َ
 عز وجل هكذا ، ولكن M اآلخرة سُ�ى اهللا }قَاَل ل

ال فيه واpديث  ،كذلك القضاء والقدر فاإلنسان Xجوب عنه القضاء والقدر، M ا�نهج الصحيح ألهل السنة وا�ماعة 
اإلنسان ال فوخالق أفعا  ،  ،؟ ألنه غيب واهللا عز وجل هو خالق هذا اإلنسان يؤدي إÆ أي نتيجة إال التسليم ا�طلق �اذا

، إال أنه M مسار  ÷Éا5ت} وََهَدْفنَاُه ا��ْجَديِْن {بعض القضايا ª«داية والغواية سان   اختيار M يدري عن حا  ¥ء ، واإلن
  .حياة اإلنسان القدر æٌ خM û هذا اإلنسان 

ولكن úن نأخذ الو_ كمصدريه فقط أنه مصدر من  ،طبعا تفصيالت الو� لو شئنا أن نتحدث عنها تبÅ طويلة جدا
�إذاً ا�صدر األول ،  ال يشارmه اÜوم فيها أحد ، منهج متفرد ليس S مثيل L اإلطالق ،عرفة v الفكر اإلسال� مصادر ا

  . هو مصدرية الو_
� iاjصدر ا�والسيما اpضارة  ، نه ا�صدر األول عند غ� ا�سلم�إبل ،  وهذا يش¨ك فيه ا�سلمون وغ�هم العقل: ا

لكن عند ،  M تقديمات العقل M بعض ا�سائل ا�ع²لةا�صدر عندهم ، كما هو اpال عند  هو ،الغربية ا�عاåة 
  .ا�سلم� العقل يعتد به ولكنه مصدر ثاi بعد الو_

  ؟ فما هو العقل من حيث أصل وضع اللغة
  . ا&بس والقيد عند العرب:  العقل لغة
  . � جعلها اهللا v اإلنسان يعقل بهاأو ا�لكة ال،هو الغريزة ، بمع� القوة :  واصطالحا

� iبا;دن": يقول ا«رجا 
ً
  " العقل جوهر روحاi خلقه اهللا متعلقا

  "  علوم ,ورية تقع ابتداء" :وقال بعضهم 
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  " قوة غريزية v ا�فس يتمكن من إدراك ا&قائق واZميº ب� األمور"  :قالوا وعلماء األصول العقالء �
  .و أكتفينا باألول لك³ ، و�ن ªنت ا5اقية صحيحة فل ،هذه تعريفات متعددة 

  : والعقل قسمان
É. غريزيعقل.  
ð. مكتسبعقل  

  ؟ فأي العقل� يعت¢ مصدر من مصادر ا�عرفة
 ، العقل الغريزيا أما ا�كتسب فهو نتاج هذ؛ ألنه هو اOي ترد عليه ا�عارف فيحللها ويستنتجها ، هو الغريزي:  «وابا

 ،ل الغريزي فإذا فقد العق
ً
إال M حدود ضيقه تتطلبها �ورات اpياة . ال يأ¼ اكتسابفباZا�  ،أصبح اإلنسان iنونا

Yك.بالنسبة للمجان�أما عن عقل يُنتج وُيبدع فهذا ال يكون ألو.  
  ؟فما d ميادين العقل

 من ،أنه يتلÅ الو� ونصوصه ، يف اطب به العقل ، ولوال العقل �ا ªن ا�Zأنه يتلÅ  الو� ، فالو� ُ@ :  أوhا
ً
وذلك ²ُققا

 �عانيها 
ً
 وتطبيقا «ا  ،صحتها وفهما

ً
، فهو أخصب Éال ُهيئ للعقل  ؛ هو 0لم   وقياسا عليها عن طريق االجتهاد ،وأخذا

  .الشهادة
حديث الو� عن �لم  رغم منالX  0لم الغيب ال يمكن إدراكه إال بالو_وقلنا هناك �لم الغيب و�لم الشهادة ، 

ولكن ا�جال ا?صب للعقل ، أما الشهادة فلها مصادر أو«ا الو� ، !  لكن الغيب ليس   إال مصدر واحدالشهادة ، 
 
ً
و�لم  ،ي هو �لم الطبيعة اO ، إنما العقل ميدانه العظيم هو �لم الشهادةويضل لو تاه فيها بل يتوه ،  ، ليس �لم الغيب أبدا

  وا�هيمن عليه ©عرفه  ،ومدبره  ووسيلة لالرتقاء به إÆ خالقه ،حيث أنه مصدر انتفاع لإلنسان M حياته ا�ادية  الكون من
فلوال العقل  ،والسالمة ،من حيث اZحقق من الصحة  ، كما أن العقل هو ا©Üل ا�رشد لإلنسان úو ا�صدر اjاi للو_ 

  . الو_ �ا �ن اwطاب اإللö الصادر من خالل
العقل والو�؟ 	ها مصطلحات ؟ أو الصلة بY العقل والو�؟ أو العالقة بY ا�قارنات ب� العقل وب� الو_فماذا عن 

  .ةواحد
  ،الو_ أوال ،  نأخذ مقارنه ½يعة ب� ذلك ا�صدرين الكب�ين

ً
  . ثم العقل ثانيا

ما العقل فهو مرتبط ألم ؛ ألنه من اهللا فهو األصل ، ودمه من ع؛ ألن الو� حق مطلق فيما يقأن العقل تابع للو_  -أوال
هو غ� موثوق به Õ M  وOلك ،وقصور M أصل ِخلقته وَيْعرض   َعوارض تُضعف من قدرته  ،باإلنسان وفيه  نقص 

ثم هذا ،  خالٍق و×لوقبY  ةوالعقل ×لوق فال مقارن ،ا?الق ، الو� مصدرههذا هو الفرق بY ا?الق وا�خلوق ، األحوال 
  .وOلك ال يستطيع الت�يع،و} م�نيته  ،و} زمانيته  ،وبيئته ،يع�يه ا�قص M ذاته !! ا�خلوق ليس ªمالً 

 
ً
وخارج iا  ،؛ ألنها خارج قدرة العقل أن الو_ هو ا�صدر الوحيد للوصول إ� معرفة صحيحة v األمور الغيبية:  ثانيا

å؛ ألنه قا 
ً
و�نما iال العقل هو أمور العالم ا�شاهد يبحث فيها  ،M أصل خلقته ، وليس هذا iا  اOي ُخلق    تماما

، !أال نشاهد ونعرف هذا من أنفسنا ؟ ؛فكيف بنا M أمور � خارج نطاقه! ربما @طئ  ،وربما @طئ حM Â فهمه للنصوص
عقل يدري أن هناك شخص ينتظر ؟ ولو عرف من خالل ويقف عند ا5اب شخص هل ال ،لو فرضنا أن إنسان M غرفة

  .ªن هذه أمور مشاهدة M حياتنا  ، وOلك إذا! هل سيعرف من هو الشخص بدون مساعدات ؟ ،وسيلة ما 
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سبحانه  اهللامور الغيبية ا?الصة الz طوى ، فكيف باأل! ألنها أمر غي¾  ،؟ ال و`ذلك الروح هل العقل يدرك ماهية الروح 
من خالل الو� M حق اهللا تبارك وتعاÆ و} حق بقية  ،ìا تقوم به اpياة M اØنيا اآلخرة ،إال ما أطلعنا عليه ؛  علمه

  .والروحوا©وم اآلخر  ،والقدر  ،وا�بيY  ،والكتب ،ا�غيبات من ا�الئكة 
الz ضلت  ،ا�نتسبة إÆ اإلسالم وهذا هو اOي حصل بالفرق  ، دخل العقل v أمور غيبية �نت ا�تيجة ضاللتفإذا 
م وما إÆ ،والعدل والظلم  ،واألسماء والصفات ،بعض األمور ومنها قضية القدرM فتاهت  ،ت العقل M بعض ا�سائل وقد�
  .ذلك 

  .؛ ألنها خارج قدرة العقل وiا   إذاً الو_ هو ا�صدر الوحيد للوصول إ� معرفة صحيحة v األمور الغيبية
وال تضاد ، فإنه يطابق ا�قل الصحيح الÁيح )العقل الفطري( N عقل �يح صحيح خالص من الشبهات:  اjالثالفرق 

 والعقل Äåا، ويقود إ©ه  ويدل عليه Õ واحد يهدي لآلخر بل  وال تعارض 
ً
عقل فطري ما - يع� إذا ªن ا�قل صحيحا

، العقل ال يعارض  بY العقل وبY ا�قل،Äصل اZطابق اZام هنا  -لكة ªلفلسفات ا�ادية وما إÆ ذتلوث با5يئات الفاسد
 
ً
  .ا�قل أبدأ ؛ ب�ط أن يكون ا�قل صحيحا

فََال َيْعِقلُونَ { : ، Õ القرآن يقولو يع�ف بهيهدي لآلخر ، الو� يدل X العقل ) العقل والو�(و� واحد 
َ
{ ÊÊا5قرة} أ

 تَْسَمُعوَن 
َ
فَال
َ
ونَ { )�Éالقصص}أ ُêُِْيب 

َ
فَال
َ
ُقْرآنَ {،  �ðالقصص} أ

ْ
فََال َفتََدب�ُروَن ال

َ
والعقل فالو� يهدي للعقل ،   ،áðالنساء} أ

Æا هدى إÄå واحد يهدي لآلخر ويدل عليه ويقود إ©ه  ا?طاب اإلل� ن�ه الو� وعرف كإذا صار dف ،.  
 
ً
، أعظم مصادر ا�عرفة M الفكر اإلسالl الو� أوال " هذه ا�تيجة" الو_ والعقل هما ا�صدران األساسيان للمعرفة:  رابعا

- ، وما عداهما  و�ورة اZقديم ،هما األساسان الكب�ان للمعرفة مع الفارق بينهما  ، ثانيا ثم العقل ا�هتدي بهدي الو� ،
 فتابع «ما ب� -إن صح

ً
  É.وال عقًال ط أن يكون ال @الف وحيا

  . ومع العقل ،يش¨ط أن تكون متسقة مع الو_ يع$ بقية ا�صادر
، وال و� µلة  وأما عند غ� ا�سلمY فهو العقل فقط،  هما الو� والعقلوأعظم مصادر ا�عرفة عند ا�سلمY ؛  -

ت والرسل واØيانا ، اإل وجود  حÂ و�ن لم تنف ةثنائية ؛ ألن اpضارة حضارة ماديبل هو منكر إال M حالة است ،وتفصيًال 
  .واpياة إنما تقوم X هذا ا�نهج العق� ا?الص ونعرف �اذير العقل ،إال أنها ال تعتد بهم µلة وتفصيًال  ،

  .بينما M اإلسالم الو� والعقل ، فالو� أوال والعقل ثانيا
 ، lيقوم عليها الفكر اإلسال zا دور هل مع¢ ذلك أن بقية ا�صادر ليسهذه � أهم ا�صادر ال»، Ú؟ أو تمي  

  ال ، هناك مصادر سنتحدث إن شاء اهللا M اpلقة القادمة وسJى هل «ذه ا�صادر دور أو ليس «ا دور؟
  ؟أو ال َفْع¨ف بها ،!  هل َفْع¨ف بها اإلسالم

  ؟ أو ال يقوم ،هل يقوم الفكر اإلسال� الصحيح عليها 
Ú`هذه كما قلنا ستأ¼ إن شاء اهللا ولكن ال� Yالقضيت Yهات X ¼فإذاً ،  قضية العقل وقضية الو� اإلل�: دائما يأ

 ،ا�ºان األول v اإلسالم ا�ي تمº به ا�سلمون وتفردوا واختصوا به دون غ�هم من حضارات األرض ؛ هو قضية الو_ 
  ،M حياتهم  دÍ األمور الz �لضالل M كث� من فJى ا ،ا�سلمون لألسف هذه ا?اصية حق ر�يتها والz لم يرعَ 

ً
نظرا

وOلك حصلت ، وربما تقوم اpياة ومن ضمنها الفكر عند بعض ا�سلمX Y غ� هدي الو� ، ألنهم عزلوا الو� عنها 

                                 
É كتور اØالو� والعقلأ�د ا Yقارنات والعالقة ب�.  
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  اإلش�الت M حياة األمة �اذا؟
كما هو منهج ،ذا خاضع للعقل وه ، إال أنها ربما قدمت اZحس� واZقبيح ،ألنها ؛ و�ن لم تنكر الو� µلة وتفصيًال 

  ،، وOلك ال �صم من الزلل i Mاالت اpياة اإلسالمية والسيما الفكر اإلسالl  ا�ع	لة اOي ضلوا M كث� من األمور
  .ثم ال مانع من اéاذ العقل إذا ªن يس� M رÑبه  ،إال االعتماد X الو� اإلل� 

  
                                                                           

  :²دثنا فيها عن مصدرين عظيمY -سةالساد–، وÑنت اpلقة ا�اضية  مصادر ا�عرفة v الفكر اإلسال� - تابع    
  ن دون غ�همواOي تمÚ به ا�سلموهو الو_ :  ا�صدر األول 
 iاjصدر ا�  .ولوال العقل �ا ªن الو� اOي يعتد به اإلسالمهو العقل :   وا
 عدة مصادر تاÜة 

ً
  :هناك أيضا

  ...لJى  ؟، فهل هذا مصدر معتد به v الفكر اإلسال� اإلhام : ا�صدر اjالث �
َهَمَها فُُجورََها َوَيْقَواَها{:اZلقY ، وقد جاء نصه M القرآن الكريم، يقول ا�وo تبارك وتعاÆ:  اإلhام v اللغة 

ْ
ل
َ
  áالشـمس}فَأ

 ،  
 ،و¥تص ذلك بما �ن من جهة اهللا تبارك وتعا�  ،إلقاء الuء v الروع: اإلhام: " بقو  فه الراغب األصفهاiوقد عر�  �

Lأل األ� ال مانع منه من ا�احية ال�عية، لكنه غ� منضبط إال إذا ªن لألنبياء،  ،  "ومن جهة ا
ً
فهو إلقاء M الروع، إذا

 .، انتهت القضية بياء فهو و_فإذا �ن لألن

-  
ً
؟ األمر ليس كـذلك، بـل يشـ�ط فيـه أال يتنـاقض مـع  لكن ال%م إذا ªن لغ� األنبياء، هل هو مصدر يوثق به تماما

 Yة به  فإن تناقض) الو_ أو العقل( ا�صدرين األساسíهذا اإل«ام معهما فال ع. 

- v اموالصوفية من الفرق اإلسالمية ال� بالغتhقضية اإل v مصدرية ا�عرفة،  هذا ا«انب M 
ً
عند  . واéذت منه منهجا

، هذا هو عيبه، ال يقـوم X  ا�فث v الروع ، واإليقاع v القلب، من العلم غ� القائم L ا�ظر واالستدالل :الصوفية هو
فإذا ªن بهذه الصورة فهو مصدر ليس موثوق  ، ÷و�نما يقوم X هوى و`شف وذوق وما إÆ ذلك ،منطق من نظر أو استدالل 

 ! . به

ا�مثلة M الو�، وال يتعـارض ) الكتاب والسنة(  إذا �ن يؤدي إ� نتيجة سليمة، وال يتعارض مع ا�صدرين األول�أما  -
  .ل الêيح الصحيح فهنا فال بأس بهمع معطيات العق

، لكن غ� األنبياء ربما يعتد به بهذا ال�ط ، بهذا الضابط ألنبياء فهو و_ل إذا �نأما ،  هنا X غ� األنبياء وال%م -    
ه M ا©م ، هذا نوع من اإل«ام، ئM قضية إلقا  -م عليه السال -، ولعل قصة أم مو0 أو مع العقل ،أال يتعارض مع الو�

 -ان اإلنسولعل فالنساء ليس فيهن نبيات ، حé Âاطب مبا�ة، و�نما هو إ«ام، 
ً
يصل إÆ نتيجة سليمة، -يع� أحيانا

 منطÃ وتصل إÆ نتيجة ، هذا ìكن يعí عنه بأنه نوع من اإل«ام، فاإل«ام بهذه الصورة يكون 
ً
وليس «ا تفس� أحيانا

يقول فيه : أم� ا�ؤمنY حيث -ر1 اهللا عنه  -نوع من الو� M بعض صوره ، ومنه ما جاء M شأن عمر ابن ا?طاب 
يع$ أنه   ، متفق عليه) لقد ªن فيمن قبلكم ُ�َدثُون، فإن يكن M أمz أحد فإنه عمر: (  –صÏ اهللا عليه وسلم  –ا�¾ 

  يأÍ بأمور ما
ً
، أو أن الكتاب والسنة تأ¼  صحيحة ومطابقة �ا جاء M الكتاب والسنة، و� hا تفس� إال أن تكون إhاما

   )٧( ا&لقة 
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  . وما إÆ ذلك، M فرضية اpجاب،در عن عمر، M قضية اpجاب بما يوافق هذا الرأي اOي ص
 : "قال ابن حجر �

ُ
«م الصواب اOي يلÅ ومن أؤM 2 روعه ¥ء من ا�أل األX، فيكون Oªي حدثه به غ�ه ، وهو اOي أ

 لَ ، ومعروف ابن حجر عَ "عليه فيه
ً
  "اإلمام ا5خاريفتح ا5اري M �ح صحيح "م من أعالم ا�سلمY، يكفيه فخرا

حY  –ر1 اهللا عنه  –أنه يقع حوادث منها ما حصل ألü بكر  –رkه اهللا تعاÆ  – ابن تيميةوذكر شيخ اإلسالم   �
خí أن M بطن امرأته أن3، ومنها ما جرى لعمر 

ُ
حª Yن @طب X منí ا�دينة، منí مسجد الرسول  – اهللا عنه ر1 –أ

،  راسان، وحوå ذلك ا�يش بقيادة ساريةوÑن هذا M بالد خُ " يا سارية ا«بل: " M ا�دينة وقال –صÏ اهللا عليه وسلم  –
وقف، فينطق بهذه ال�مة كشف S ا�يُ   -ر1 اهللا عنه  –فضاقت حيلة سارية، فإذا عمر –ر1 اهللا عنه  –وعمر @طب 

 
ً
: وما قلت ؟ قالوا: ، بعد ا?طبة، ماذا قلت يا أم� ا�ؤمنY؟ قال، وهو ال ي4 ماذا يقول ، حÂ أنه ُحدث بذلك فيما بعدإhاما

هذا ال يكون إال إ«ام لكن M ثم اتضح بعد ذلك أن ا�يش قد سمع مقولة عمر، . ما علمت: قلت يا سارية ا�بل، قال
Ypميدان ا�ع: ، فقالالغالب ال يكون إال للصا M نª الف األميال، ر`ة وبينهما آيا سارية ا�بل، فسمعه سارية مع أنه

 .هذا نوع من اإل«ام

 يُ  
ً
لغ�هم فينظر هل هذا ا�لهم من ، و�ن ªن فإن �ن لألنبياء فهو و_، بينما يكون لألنبياء وغ�هم ، ق M اإل«امفر� إذا

، إن والسنة ب�ط أن ال تعارض الكتاب ومصدرية مقبولة  ةذلك فإنه M الغالب يكون   وجاهإن ªن ك !!الصا&�
ة و`رامة من اهللا أو بشارة   ل$ صدر عن غ� ا�ل	مY فينظر كذلك M حا  M حال هذا الرا�، إن ªن كذلك فهو من� 

  .ما إÆ ذلكيعود أو 
  فما d مصادر اإلhام؟  

  :اإلhام L ثالثة أنواع
، اOي يكون فيه صالح للعبد M دنياه أو أخراه، كما قلنا ، وهذا اOي ²دثنا عنهإhام من اهللا تعا� للعبد/    األول وعا�

  .لكث� من الصاM Yp هذه األمة –ر1 اهللا عنه  -كما قلنا ألم مو0، و`ما قلنا ألü بكر  –ر1 اهللا عنه  –لعمر 
 يسمعه أو إلقاء يلقيه v قلبه/    اjاiوع ا�

ً
َو�ِن� {:  قول اهللا تعاÆكما M، إhام من ا«ن والشياط� سواء �ن خطابا

مْ  ُ̀ ْوِ©َائِِهْم ِ©َُجاِدلُو
َ
 أ
َ
Æُِوُحوَن إ

َ
© Yَيَاِط   ÉðÉاألنعام }الش�

، فتتجرد فيحصل «ا معان إhام ذاÍ ينبع من ا�فس و§صل بالرياضة، وتصفية ا�فس من الشواغل/    اjالثوع ا�
 للناس عن

ً
، أو من جراء ما  دما تصفو نفوسهم من جراء خشوع M صالةتستوX 5 حواس ا�سد، وهذا Äصل كث�ا

، و�نما عند بعض به عند ا�سلمY ا�ل	مY ، و�ن ªن هذا منهج ليس معتدّ  Äصل 5عض ا�اس بالرياضة كما يقولون
  .Äصل باZقوى  والعمل الصالح   لكنهو الطوائف الصوفية

 ح اإلhام مصدراً للمعرفة للكن السؤال هل يص  
ً
  ؟  دائما

، فإنه         
ً
 ، وقد ال يكون صحيحا

ً
بما يصدر عنه M "لب  ال يوثقمادام أن االحتماالت قائمة، أنه قد يكون صحيحا

 
ً
 إسالميا

ً
  :ويقول،األحوال، فال يصلح أن يأ¼ مفكرا

ً
ال تقول إ«ام، قل هذه فكرة، أما أن تقول جاء· إ«ام كذا و`ذا، إذا

  . اذيرهإ«ام فاإل«ام   �
وهذا ا�ي ذكرته من أن أوÜاء اهللا ¼ب عليهم االعتصام : " -يرkه اهللا  –M الفتاوى  يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية �

من غ� اعتبار �ا يقع v الكتاب والسنة  ،أو لغ�ه إتباع ما يقع v قلبه ، وأنه ليس منهم معصوم يسوغ S  بالكتاب والسنة
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، يع� هذا اإل«ام إن اختلف مع الكتاب والسنة فال ! هذا ال%م اOي نقو "  وÜاء اهللا الصا&وناتفق عليه أ، وهذا ¤ا 
 فال úوز األخذ به µلة  قبول  

ً
 ت�يعيا

ً
، و�ن اتفق كأنك أخذته من الكتاب والسنة ، أما إذا ªن غ� معارض وÑن أمرا

 . رسوS ألنه زيادة L ما جاء v كتاب اهللا وسنةوتفصيال؛ 

إنه ©قع M قل¾ ا�كتة من نكت القوم فال أقبلها إال بشاهدين : أبو سليمان ا©اراiيقول الشيخ و:"إÆ أن قال   �
 úب أن يكون هو ا�هيمن X ا�سألة  -")الكتاب والسنة(

ً
صÏ اهللا  –وìا يدل X ذلك أن ا�¾  "-  الكتاب والسنة دائما

أنه ُ�دث، ومع ذلك ªن يصيب M مواطن و@الف الصواب M مواطن  –ر1 اهللا عنه  –ر أخí عن عم –عليه وسلم 
، فعمر X صالحه، وX مZ6ه لكن اجتهاد خاطئ "يبية عندما اع�ض X قضية الصلحجرى منه يوم اpدكما  ، أخرى

 .نظراً إÆ أنه قد �رد ئهالعظيمة M اإلسالم ليس بال�ورة أن يصيب Õ M موقف ، لكن صوابه أك0 من خط

 هذا إذ 
ً
ا�صدر اeالث من مصادر ا�عرفة للفكر الب�ي، وقلنا أن «ا �اذيرها لكن إذا تمت فهو ب�ط عدم ×الفة  ا

  .الكتاب والسنة
  .هو الرؤيا ا�نامية:  Éا�صدر اwامس �

للمعرفة v الفكر الب9ي ومنه الفكر تصلح أن تكون مصدراً هل ، ما يراه اإلنسان v منامه:  فالرؤيا معناها     
  ؟ اإلسال�

v  -عليه السالم-كرؤيا إبراهيم ) رؤيا األنبياء حق(كما نعرف ، فû اpديث ، إذا �نت من األنبياء فرؤيا األنبياء حق
  -عليهم السالم-، لكن ال%م M غ� األنبياء؛ ألنها إذا ªنت هذه الرؤيا لألنبياء ذبح و©ه

ً
ودخلنا M الو�  ، ªنت وحيا

كما حصل ، كلم اهللا سبحانه وتعاÆ مبا�ةيأن أعالها وانتهت، فال يعتد بكونها رؤيا أو غ� رؤيا، لكنها M مرتبة أقل، 
  . M صحراء سيناء -عليه السالم-0 �بينا عليه الصالة والسالم M رحلة ا�عراج ، و`ما حصل �و

، لكن ال%م  فآخرها الرؤيا، عن طريق الرؤياأو  امعن طريق اإل«أو  كأو عن طريق ا�لَ 
ً
فإذا ªنت لألنبياء فأصبحت وحيا

رؤيا تè من اهللا،  -:الرؤيا ثالثة: (أنه قال -صÏ اهللا عليه وسلم–إذا ªنت لغ� األنبياء فإنها �ل نظر، فقد صح عن ا�¾ 
ì ا©ورؤيا ²زن من الشيطان ، ورؤيا M دث الرجل به نفسهÄ قظةا ( Æمن اهللا تبارك وتعا � èت zهذه أنواع الرؤى، ال

عí، واeاeة � حديث ا�فس، يستب� بها ا�ؤمن، و�ن عíها فال بأس، والرؤيا الz ²زن � من الشيطان واألوo أال تُ 
 M ©له س�ى هذه األمور، و� الz ليس «ا منهجية معي

ً
نة، أن تكون طويلة مثًال، اإلنسان أشغله ¥ء M نهاره فغا5ا

M هذا الزمن M ا هو مشاهد ومعروف وقد بالغ ا�اسì قضية الرؤى.  
ك اOي و�ه اهللا بالرؤيا، يستدل الرا� الرؤيا أمثال م�وبة، ي�بها ا�لَ : " يرkه اهللا تعاÆ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية �

ا حصل M رؤيا ا�¾ عليه الصالة والسالم أصحابه با5قر اOي يذبح، كم "بما ُ�ب   مثًال X نظ�ه، يعí عنه إÆ شبهة
 لناس من قبل ا�¾ عليه الصالة والسالملنفعهم ا�اس، فèت بعموم نفعهم  وذلك لعموم

فإذا ªن ملك صارت " d إدرا�ت علقها اهللا v قلب العبد L يد ملك أو شيطان"  :الرؤيا بقو  ف ابن حجروعر�  �
  ،ومب�ة  ، ةسار� 

ً
 .منها و�نما � من تالعب الشياطY، و�ذا ªنت من شيطان فإنها ال يعتد بها وال يقع ¥ء  أو نذيرة أيضا

وأما استفادة األح�م  ،وÓنما فائدتها البشارة وا�ذارة خاصة : " - يرkه اهللا– اإلمام الشاط�كما يقول  :الرؤيا وفائدة  �
 للكتاب والسنة فنأخذه من الكتاب والسنة، إذا ªن  رؤيا أن تأ¼هو ال يمكن ل"  فال

ً
 موافقا

ً
�كم جديد، إذا ªن حكما

                                 
É كتور يقصد ا�صدر الرابع وليس ا?امسØلعل ا  
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 .×الف فال يعتí وال يعتد به µلة وتفصيال، ولكنها بشارات ونذارات

– و�مد ابن س�ين، وسعيد بن ا�سيب -ر1 اهللا عنه- M تار@نا اإلسالl أبو بكر الصديق  :ومن ا�شتهرين بالرؤيا �

kرÆنا ه -هما اهللا تعاêع M وال يزال ،YابعZون عن الرؤى وهما من اíن يُعì أن رؤيا األنبياء  . ذا الكث� X نؤ`د 
ً
إذا

 من أنواع الو� ولكنها أقله ، فرؤيا األنبياء حق وو� 
ً
X  -عليه السالم-و«ذا أقدم إبراهيم ا?ليل  ،حق فتصبح نو�

 .بناء X الرؤيا -لسالمعليه ا–ذبح ابنه إسماعيل 

 ، "رؤيا األنبياء و_" و} رواية " رؤيا األنبياء حق: "-ر1 اهللا عنهما– ابن عباسقال   �

، إµاع X أن رؤيا األنبياء حقيع� " رؤيا األنبياء و_ فإنها معصومة من الشيطان باتفاق األمة: " وقال ابن القيم �
؛ ألنها لو جاءته مبا�ة من  داللة L قوة إيمانه ، أنها ªنت M منام!!  -السالمعليه –وOلك يقال الM è رؤيا إبراهيم 

 ضعيف  -خالل خطاب إل� أو من خالل ملك �ا راح يستش� ابنه، ولكن ألنها أتت عن طريق ضعيف فهذا د©ل
ً
طبعا

، فجاءت بهذه �، � آخر أنواع الو�لكنها  ليست M مقام ا?طاب اإلل� ا�با -� و� والشك و�ال  هبالنسبة �ا قبل
 راح يستش� امه بنفسه X أن يض8 بابنه و�قد -عليه السالم–الصورة لتاللة X قوة إيمان إبراهيم ا?ليل 

ً
، وOلك أيضا

 M قوة إيمان أبيه 
ً
  فال ، وZطابق االحتمال إ� الرؤى .É÷ðالصافات } اْفَعْل َما تُْؤَمرُ {ابنه اOي هو أيضا

ً
 تاما

ً
تصبح مصدرا

، وال يستطيع أن يقنع غ�ه بصدق دعواه، وال سبيل للتحقق من � فردية éتص بالشخص ا�دþ «ا وحده، ثم للمعرفة
وأصبحت «ا القنوات والíامج، و«ا  ،صدقها إال إذا ªنت عملية بعد وقوعها، ا�اس كما نعرف اآلن بالغوا M قضية الرؤى 

 قضية أن يوضع 
ً
،  ،«ا رقم ا«اتف ا�شهور الz عليه رسوم �©ة اeمن، Õ ذلك استغالل للناس أيضا

ً
ا�بالغة ال تصح أبدا

ثم يقص  ) من رأى منكم رؤيا(: إذا أصبح قال ألصحابه -صÏ اهللا عليه وسلم–نعم تعب� الرؤى منهج �þ وÑن ا�¾ 
لكن اOي Äصل i Mتمعاتنا ا©وم أنها   ، ا�نهج �þا هذ - صÏ اهللا عليه وسلم-Õ من رأى  فيُعíها   ا�¾ 

 M هذه  ،أصبحت �ارة وأصبح ا�اس يتالعبون بها ، بل ربما بعضهم كذب بها سواء M رؤياه 
ً
أو حM Â ا�عí، نسمع عجبا

 ؟  تصلح مصدراً للمعرفة و�لك úن حديثنا ليس v قضية الرؤيا، وÓنما v قضية هلالقضايا الz ال úوز اZوسع فيها ، 

 ªمًال للمعرفة ؛ ألنها كما قلنا حاالت شخصية، فردية تقع 5عض ا�اس، ،هذا هو ال%م 
ً
 ، Zكون مصدرا

ً
ال يعتد بها قطعا

من مثل  ؤى، وOلك يبÅ الو� هو العاصم أما أن تكون منهج يقوم عليه حياة iتمع فذلك أمر غ� وارد M مسألة الر
 هذه القضية � الرؤيا، قضية اإل«ام و الرؤياوباZا� ل، تلك ا�سائ

ً
 . ²كيم العقل M مثل هذه القضايا الz تقع للناس، إذا

أو قضية الفتوحات  ، وd قضية ا�وق أو الكشفهناك قضية أخرى تقرب من هاتY والسيما اإل«ام،  ]:مصادر Xل نظر[
 كما يسمونها

ً
، بعد �ردها عن ا�ادة عن  تدور X فيضان ا�عارف X ا�فس اإلنسانية و� مصطلحات صوفية، هذه أيضا

 قضية كشف و� قريبة من اإل«ام،  اطريق االستغراق الرو�، و�طالعه
ً
X ما يتجاوز نطاق ا�ادة ، هذه يسمونها أيضا

 وربما   وجه من أوجه الرؤى، 
ً
 هذه ال يعتد بها أبدا

ً
 ، وOلك أيضا

ً
  .للفكر اإلسالl وال تصلح مسارا

     Õرافات كث�ة من جراء هذه القضايا ،و�لك الفكر اإلسال� الصوúوق والكشف والفنافكر فيه اOوبقية  ء، قضايا ا
 من ، نعم هم مسلمون ولكن عندهم أخطاء، ومن ضمنها قضية أن úعلوا اOوق والكشف م ا�صطلحات الصوفية

ً
صدرا

  .مصادر ا�عرفة
؛ ألنه ال يعتمد X أمور منطقية  والكشف ال يصلحان أن يكونا مصدراً من مصادر ا�عرفة v الفكر اإلسال�إذاً ا�وق  

و�نما � أشياء ترد X ا�فس، وفيض من ا�عارف عليها بعد أن �رد عن أمور ا�ادة ، وOلك االستغراق الرو� 
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وباZا� ، فيسمو روحه كما يقولون وتعيش مع ا�الئكة  ادةأن @رج عن نطاق ا�أجل  الرياضات الشاقة X ا5دن منو
 ، Xا�أل األ M ¢ق� تفÜيصلوا إ� مرحلة ا Ñف(حÜ�Zتبارك ، ) انتهاء ا Sها قوÜق� ال� يستندون إÜومرحلة ا

َِقYُ {: وتعا�
ْ
ِييََك ا©

ْ
هللا عليه صÏ ا–اZفس� اOي جاء به نبينا �مد  إال ،وال تفس� «ا  ، ôôاpجر }َواْقبُْد َرب�َك َح�Â يَأ

، أما أن يكون ا©قY هو  ، وهكذا ªن حال رسو�ا عليه الصالة والسالموهو ا�وت، وأعبد ربك حÑ يأتيك ا�وت -وسلم
�ذا قام عليها و،  ال يصلح أن يقوم فكر X هذه القضيةوالوصول إÆ هذه ا�رحلة فهذا والعياذ باهللا اºراف عن ا�ادة ، 

، ويؤخذ من  ، الفكر الصو} ما وافق منه الكتاب والسنة فهو فكر معتد بهفكر فهو فكر منحرف فيما يس§ بالفكر الصو}
 من  ،الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة 

ً
فهو فكر مرفوض وOلك ال يصلح أن يكون اOوق والكشف مصدرا

  .صادر ا�عرفة M الفكر اإلسالlم
 مصادر ن�`ها إÆ حلقة أخرى و� 

ً
واpدس واالستمداد عن الب� هذا إن شاء اهللا سيكون M ،اpواس : يبÅ معنا أيضا

والعقل، و} اpلقة السابعة اإل«ام والرؤيا واOوق  ،اpلقة القادمة، أما ما ²دثنا عنه ف�ن M اpلقة السادسة وهو الو� 
ا�ستن� بهدي  أنهما هما ا�صدران األساسيان الو_ ومن ثم العقلالسادسة السابقة  والكشف، وºن قلنا M ا�حا�ة

 Äُ الو� هما ا�صدران z²دثنا عنها وال zبقية ا�صادر من خالل هذين ا�صدرين الكب�ين، أما بقية ال X كم
اإل«ام : d ا�اس، وفيه ما يغ� عنها، ومنهاسنتحدث عنها إن شاء اهللا M حلقة قادمة فهذه �ل نظر �اذا ؟ ألنها ليست ل

والرؤيا واOوق والكشف واpواس واpدس واالستمداد عن الب�، وسنأخذ إن شاء اهللا تفصيالت M هذه القضية كث�ة 
 Yقدر قربهم وبعدهم من ا�نهج ،  ،منها ما يتعلق بغ� ا�سلم X اإلسالم Æإ Yاإل«ام قضية وومنها ما يتعلق با�نتسب

 للفكر، و�ن ªنت معتíة ب�وطها أن تتوافق مع الكتاب والسنة ،والرؤيا كما قلنا 
ً
، إال أنها ال تصلح أن تكون منهجا

  . وداللة العقل عليهما ،يكفينا M ذلك الكتاب والسنة 
قة لd ا�اس، ربما نتا9ها عتمد X أشياء ليست واضحة ا�عالم، ليست متسأن ي، أما بهذا تنهض األمة وبهذا تقوم أمورها

 وأن عندنا الو� والعقل 
ً
ا�صدران  ،éالف الكتاب والسنة فذلك ìا ال يصلح أن تقوم عليه هذه األمور خصوصا

األساسيان اOين يعتد بهما، وما قامت اpضارات إال عليهما، اpضارة اإلسالمية قامت X الو� ومن ثم العقل، 
لكن إذا انفصل العقل عن الو� هنا ا قامت X العقل، واpضارة ا�عاåة قامت X العقل، واpضارات الب�ية أغلبه

، أما اpضارة اإلسالمية الz تهيمن X العالم ،كما هو حال اpضارات ا�عاåة والسيما اpضارة الغربية تكون ا�ش�ة
 بالق

ً
 من ظهور الرسالة ا?اتمة ومرورا

ً
رون ا�فضلة األوo، ومن ثم عê اpضارة الكب� M عê الª zن «ا شأن بدءا

، ومن ثم العقل، ومن  ف�ه ªن يقوم X الو� ،األمة وهو M القرن الرابع ا«جري أو ما يس§ عê ا�هضة M اإلسالم 
إذا حيحة ، وOلك قدم العقل X الو� M بعض ا�سائل فيحصل   من الضالل بقدر بعده وقربه من مصدرية ا�عرفة الص

تتمثل M اعتماد  ، فما علينا إال تنقية هذا الفكر اإلسالì lا شابه من شوائب ،أردنا لألمة أن تنهض من جديد من كبوتها 
أو من األمور الz � ليست مصدراً ªمًال للمعرفة ، ªإل«ام، والرؤى، و`شوفات الصوفية،  ،العقل وحده بمعزل عن الو� 

pدس، واpهذه  واس، واالستمداد عن الب� بمختلف طوائفهموا 
ً
، سواء ªنوا من ا�سلمY أو من غ� ا�سلمY ، إذا

 مادام عندنا الكتاب والسنة والو� ، أما اإل«ام  ،القضايا الz ذكرناها السبع ، هذه �ل نظر 
ً
فلسنا �اجة إ©ها كث�ا

 يقوم عليه فكرلح أن تكون والرؤيا ف� «ا وجه قبول لكن ال تص
ً
   .منهجا
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  .             تابع مصادر ا�عرفة

فنا X بعض   و} هذه  ، واإلhام -والرؤيا  -والعقل -الو_: و� مصادر ا�عرفة v الفكر اإلسال�M اpلقات ا�اضية تعر�
  .M آخرها ،واالستمداد عن الب9 ، وا&دس- ا&واس: لك ا�صادر و�اpلقة نكمل بقية ت

  .هو ا&واس :ا�صدر اwامس �
كمـا M  زيـد عليهـا حاسـة �نوال يمكـن أن تزيـد، و	نا درسناها M مرحلة مبكرة من مراحل اZعليم العـام ،  ا&واس 

هـذه . ا;Á، والسمع، وا�وق، واللمس، والشـم: dإنما ا&واس 	س واpدس ف� ليست حاسة با�ع¢ ا�تعارف عليه ، 
  ؟ ا&واس:مة مصدر مهم من مصادر ا�عرفة الب9ية ، فما مع�  بال شكوd  ،� اpواس 

 ا�حسوسات �ا يدرك بأحد L ا�شاعر اwمس، وتطلق عند العرب Èع وهو v مفرده حاسة :  ا&واس
ً
، ويقال أحيانا

  .ل قليل الz عددناها قب اpواس
و�نما �لم الشهادة،  ف�  وهذه اpواس ال شك أنها وسيلة إلدراك ا�عرفة M العالم ا�شهود، �لم الشهادة وليس �لم الغيب 

 وسيلة إلدراك �لم الطبيعة من حول اإلنسان 
ً
، وOا لو جردت وd أدوات يستع� بها العقل à Lصيل ا�عرفةإذا

pت اªالعقل لفقدت قيمتها سية عن حر`ةاإلدرا.  
µيع معارفنا ناشئة : فيقولون أتباع ا�ذهب ا�ادي يرmزون L ا&واس وليس عندهم مصدر للمعرفة غ� هذه اwمس 

وهذا يقودنا إÆ اpديث عن م�نة اpواس بY مصادر  ،عن اإلحساسات وهذا صحيح بالنسبة «م ، أما ºن ا�سلمY فال 
  .الM l الفكر اإلس ا�عرفة

 عند غ� ا�سلمY والسيما الفكر ا�ادي   
ً
 إذا

ً
 X قضية أن ا�عرفة ال تدرك إال من  M اpضارة ا�عاåة ير`ز تر`Úا

ً
	يا

 يعتد به، و�ن وجد استثناءات فهذا وال شك معتí خالل هذه اpواس
ً
لكن  ،، وما خرج عنها فال يعد عندهم مصدرا

X ير`ز åواس هذا ا�انب والالفكر الغر½ ا�عاpيعتد إال بما تدر`ه تلك ا .  
µيع معارفنا ناشئة عن اإلحساسات، فما � م�نة تلك اpواس M الفكر اإلسالl من ناحية مصدرية :  �لك يقولون 

  .ا�عرفة؟ 
 Ìي يطبOواس تهيئ ا�ادة ا?ام اpة ، ف� والشك مهمة لكنها ©بلغ ا�عرف ،ق عليها العقل مبادئه األو©ة ال شك أن هذه ا

 من خالل اpواس منفردة، فما نعرفه عن �لم الغيب اOي تمÚ به ا�سلمون،  ليست Õ ¥ء
ً
، !  واOي ال يدرك أساسا

أو من خالل السمع  ،والو� يدرك كما نعرف من خالل اê5 قراءة ،  وÓنما البد من مصدر مستقل عنها وهو الو_
 
ً
ه اpواس دور، و�ن اعتíنا الشم واOوق واللمس مصدر، لكنه ال يب¢ عليها فكر يعتد به أو يهتم به ، هنا يصبح «ذ سما�

،  Y©األو Yاستpأن  ،سوى ا 
ً
وهما السمع واê5، فا?طاب اإلل� ìكن أن يدرك من خالل السمع، ومن ا�مكن أيضا

تهيئ ا�ادة ا?ام الz يبلغ بها العقل معرفة هذه األمور الz  -هذه اpواس –يدرك من خالل اê5، ف� إذاً تهيئ ا�ادة 
و�نما M �لم الشهادة فال شك أن هذه اpواس والسيما  ،الغيب ليست M �لم  ، أما إذا أخذنا ا�سألةجاءت من خارجه ، 

ê5غ�ها السمع وا X نت هذه ا�صمصدر من مصادر ا�عرفة وينطبق عليها ما ينطبقª درية تتناسب مع الو� ، إن
و�ن خالف ،  ومعتد به أنما يأ¼ من خال«ا معتíٌ  ؛الكريم، تندرج ²ت الضوابط ال�عية الz جاء بها  ال�ع ، فال بأس

  .الو� الكريم فال عíة بمصدرية ا�عرفة M هذه اpواس

   )٨( ا&لقة 
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 اOي يتمÚ به ا�سلمون عن غ�هم أو الفكر اإلسالl عن بقية األف� 
ً
، أما � قضية �لم الغيب ،ر الب�ية األخرى إذا

ط الو_، هل اببì قبوhا أو ردها راجع إ� ضوي�لم الشهادة فباإلم�ن إدراك مثل هذه األمور من خالل تلك اpواس، 
  والفكر اإلسالX l وج¼ºها أو ال ¼ºها 

ً
ه ؟ فإن أجازها فالشك أنها مصدر من مصادر ا�عرفة الب�ية عموما

  .صوص، و�ن لم úزها فال عíة بها ا?
، و�نما يدرك من خالل �لم الغيب اOي للحواس دور فيه من أما 0لم الغيب فال يمكن أن يدرك من خالل هذه ا&واس 

 � X وجه العموم قضية اpواس مصدر �دود 
ً
ال يمكن أن  ،خالل معرفة هذا الو� من خالل السمع أو اê5، فإذا

 قاåة عن أن تؤدي معرفة 	ية لd ما يتعلق بعالم الغيب والشهادة ،  ،نسان معرفة تامة Äقق لإل
ً
وOلك ف� و� إذا

  .مصدر تب4، إن وافق ال�ع قُِبل، و�ن لم يوافق فهو مردود µلة وتفصيال
 اpواس كما رأينا � ا�صدر ا?امس من مصادر ا�عرفة الب�ية والشك ،  

ً
تصلح مصدراً للفكر لكن يبì هل إذا

 فالشك أنها مصدر مع�ف بهاpديث فيه،  نا؟ هذا هو اOي فصلاإلسال�
ً
 مشهودا

ً
لكن ما عالقته بالفكر ، فإن ªن ��ا

هو قضية انضباطه مع قضية الو� ، أما M �لم الغيب فال يمكن Zلك اpواس أن تصل إÆ ¥ء من ذلك  اإلسال�؟
 نا الغيب عليه، ويمكن للحواس أن تدر`ه من خالل حاستY مهمتY وهما السمع واê5،إال ما أطلعµلة وتفصيال، 

 M قضية السمع واê5 متكرر M القرآن الكريم
ً
لكن d قضية العقل، كيف يدرك ،   وOلك ªن ا?طاب اإلل� دائما

Á;ديث عن العقل؟ هو من خالل العقل، السمع واpلك يغ� عنها اOمعرفة البد أن يكون ، ألن العق Æل ل$ يصل إ
فماذا عن والسيما قضية السمع واê5، هذه � ا�صدرية ا?امسة من مصادر ا�عرفة M الفكر اإلسالl ،  ،بأحد اpواس 
åاZصدر ا�  ؟ ا

  وال�مة والشك عربية، ولكن استخداماتها ليست بتلك ا�تداولة بك0ة، لكنها  . سا&دْ : السادس ا�صدر  �
ً
عموما

  ؟ فما هو ا&دس v اللغة العربية� 	مة عربية نطق بها العرب M سابق وضع اللغة ، 
 برأيه: ، Äْدس أي الظن واZخم�: ا&دس لغة

ً
 � iال للفكر  ، يقول شيئا

ً
عليها معرفة لكنها كما قلنا ظن ب¢ تُ ،إذا

Yمéدس هو،  وpا 
ً
، ومن هنا تأ¼ قضية عالقتها بمصدرية ا�عرفة، ما دامت  موليس العلم ا«از ،الظن واZخم�  فإذا

YخمZالظن وا X تقوم.  
½عة االنتقال من معلوم إ� : ، أو بتعريف آخر ½عة انتقال ا�هن من ا�بادئ إ� ا�طالب: -ومثله الظن– واصطالحا 

ومعروف أن ا�طلب أقل درجة من  ، إÆ ا�طلب نذهب من ا�علوم إÆ ا�جهول أو من ا�بدأ ،، يع� ا�سألة عكسية Éهول
  .ا�بدأ، وا�جهول ليس بينه وبY ا�علوم مقارنة

 بهذا اZعريف يكون ا�ع¢ اختلف إÆ حد معرفة تنفتح L ا�فس من غ� نظر أو استدالل عق
: كما يُعر�ف بأنه
ً
، إذا

Oعريف اZدس، فيختار «ا مثل هذا اpبهذا ف ،ي هو أهم من سابقيه؛ ألنه هنا أصبح أشبه باإل«ام ما عند من يرى قضية ا
، إذا ªن بهذا ا�ع¢ فاpديث ينطبق X اإل«ام وهو ما 

ً
اZعريف نذهب إÆ قضية اإل«ام فيصبح اpدس بهذا ا�ع¢ إ«اما

  .ا�ة ا�اضية M اpلقة السابعةفصل اpديث فيه M ا�ح
  :صفتان أن ا&دس صنفان أوومن هنا نرى 

  )اإل«ام( دون واسطةأنها معرفة مبا�ة  -أوhا  
، مادامت بهذا الشd باZعريف ال يمكن ال¢هنة عليها ألنها أمر خاصف،  أنها خاص با&ادس نفسه ال تتجاوزه -اjانية 
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ُ  ،اeا· بالصفة اeانية خاصة باpادس نفسه ، معناها أنها ال تنطبق   M ستطاع الíهنة عليها Zال ي
ً
 شمو©ا

ً
كون منهجا

  .هو اإل«ام بهذا ا�ع¢ هذا كما قلنا ،مصدرية ا�عرفة ، أما الصفة األوo ف� معرفة مبا�ة دون واسطة 
 «ا معنيان مع¢  

ً
أو استدالل عق�  ،بمعرفة الوصول إÆ حقيقة معينة من غ� نظر، ومع¢  بمع¢ الظن واZخمYإذا

،  ، فيصبح عندنا فلسفات غربية تقوم X قضية اpدسى الفلسفات تقوم X هذه القضيةومن هنا نر، بانفتاح ا�فس
 أن بعض أهل الكشف الصو} 

ً
مبدأ أو إÆ هذا ا�انب اOي هو اإلطالع ،  ،يميلون إÆ هذا الرأي  ،ومن هنا نرى أيضا

عن طريق الرياضة الروحية واZهيئة، حÂ ، الكشف الصو} يقوم X اإلطالع X ما وراء اpجاب من ا�عا· الغيبية
 ZلÃ ا�عارف

ً
 بهذا ا�ع¢ فهو مع¢ من معا· اإل«امأخذناه ، إذا  ، فهو غريزي Äصل دون استدالل يكون اإلنسان متهيئا

 ينطبق عليه هذا ا�بدأ 
ً
؛ ألنه  معرفة لكنه ال يؤ2 ،، أما إذا أخذناه بمع¢ الظن واZخمY فهو M هذا ا�انب يصبح علميا

 zكب� فائدة ، غ� االق�اب من نظرية الشك ال Æا�جهول، وهذا ال يؤدي إ Æا�طلب ومن ا�علوم إ Æيأ¼ من ا�بدأ إ
 متبعا، 

ً
 �عيا

ً
 فيتوصل بها إÆ قضية ا�عرفة من خالل هذا الطريق، وهو ليس منهجا

ً
هل يصلح اpدس أن يكون مصدرا

 : يتضح عندما نقول ا«واب؟ مستقًال للمعرفة
ً
أن ا&دس شبيه بالغريزة عند ا&يوان، فا&يوان يدرك بالغريزة إدرا�

صغ�ة يوانات الكإدراك اp -ا?رافمن - ل ، كإدراك اpَمَ مبا�اً من غ� أن يتعلم، ودون ا&اجة إ� استعمال العقل
  .وجوب ا«رب من اOئب غريزة

 من مصادر ا�عرفة، وذلك �ا يأ¼وOلك فإنه ال يصلح M ا�هاية أن يك 
ً
  : ون مصدرا

  : ال يصلح أن يكون مصدراً للمعرفة؛ ألنف،  ال يب� L منطق أو دÜل أو استقالل ا&دس ألن 
  .بين وهو قاå والسيما M مسائل الغمصدره اإلنسا:  أوالً  
  

ً
  .الل واZحقيقصدقه بوسائل االستد وال يمكن اZحقق من،أنه فردي خاص بصاحبه  : ثانيا

 jثا 
ً
  .الن ما أتوا به فيدل ذلك X بط ،سيون واpقائق ال تتناقض اZناقضات الz يأ¼ بها اpدَ :  ا

 رابع 
ً
أو بما @الف ا�قل الصحيح ، و�ذا وصلنا إÆ هذه ا�رحلة فالشك أنه ال يصبح ،بما @الف العقل الêيح  همإتيان:  ا

 يعتد به M الوصول إÆ ا
ً
  .ن باب أوM o ما @ص �لم الغيبوم ،�عرفة ، سواء ªنت مشهودة مصدرا

 إذا هذا هو ا�صدر السادس من مصادر ا�عرفة M الفكر الب�ي رأينا أنها M الفكر اإلسالl ال تصلح أن تكون  
ً
منهجا

 من مصادر الفكر الب�ي ، فاpدس و�ن ªن مصد يعتد به إال M حاالت عندما Äصل تداخل بينها وبY قضية اإل«ام
ً
را

 åوربما عند بعض الصوفية أو ا�دارس اإل�اقية  ،ا�عا Yالقديم عند ا�ادي M ال يصلح  ،وربما lالفكر اإلسال M فإنه
 يعتد به µلة وتفصيالأن يك

ً
  .ون مصدرا

                                                                                                                    
  .تابع �صادر ا�عرفة

  .مصادر ا�عرفة M الفكر الب�ي سنتناول إن شاء اهللا M هذه اpلقة ا�صدر األخ� من   
 للفكر  

ً
ذكرنا M اpلقات اeالث ا�اضية iموعة من ا�صادر M الفكر الب�ي ، بعضها يصلح أن يكون مصدرا

  :أساسي�مصدرين ، بل إن العماد األساù للفكر اإلسالl يقوم X  بعضها ال يصلحاإلسالl، و
أو مصدرية الرؤيا،  ، الرؤيا، ثم تأ¼ بقية ا�صادر �ل نظر و� قضية العقل هو وا�صدر اjاi،  أوالً وبدون منازع الو_ 

  .  اpدس، ومصدرية اpواس، ومصدرية اإل«امومصدرية 

   )٩( ا&لقة 
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  .االستمداد عن الب9:  عا�صدر الساب �
 ا�صدر األخ� من 

ً
هل يصلح أن  ،نظر M هذا ا�صدر و� "االستمداد عن الب9 "مصادر ا�عرفة M الفكر الب�ي  إذا

 من مصادر ا�عرفة M الفكر اإلسالl أو ال يصلح
ً
  ؟يكون مصدرا

 من أنبياء اهللا الكرام اOين لب�ننظر من هو هذا ا .عن الب�األخذ أو اZلÛ :  االستمداد بمع�    
ً
 أو نبيا

ً
؟ فإن ªن رسوال

 قبل اZحريف، و}  من مصادر ا�عرفة األول فال شك أن هذا هو ا�صدر  ، أرسلهم إÆ الب�ية
ً
M الفكر الب�ي عموما

� ا�صدر األص�، يعتد بمصدريتهم بل  -وهم ب� - Õ الرسل الكرام عليهم السالم . الفكر اإلسالX l وجه ا?صوص
هذه الكتب ضاعت معا�ها ولم   ،وهذه ا�صادر أو هذه الكتب الz جاء بها األنبياء الكرام من خالل ما نعرفه باسم الو�

 إال 
ً
   .صÏ اهللا عليه وسلمجاء به ا�¾ ا?اتم �مد ما يبق منها ¥ء يعتد به، فلم يبق إذا

ùفهو فكر أسا ،
ً
 نفرق بY الب�وÓن لم يكن رسوالً، فا�سألة فيها نظر،  معتد بهفهذا الب� إن ªن رسوال

ً
نرى أن ، ، إذا

ا�سألة M هذا الب� كث�ة X اختالف األديان، وا�ذاهب اإلسالمية، أو ا�ذاهب الz تنتسب إÆ اإلسالم، وحديثنا الشك 
فإن ªن هذا الب� ؟ يكون مصدراً للفكر اإلسال� وماذا يصلح منها أن، بما أنه مصدرية ا�عرفة M الفكر الب�ي،  �م

فإن هذا ا�صدر ال يعتد به، فيما يس§ برجال السلك الكهنو2، أو ما يعرف ، كما هو اpال M األديان األخرى، غ� رسول
 برجال اØين

ً
 اختصارا

ً
ليس «ا أصل  ، سواء عند ا�صارى من باب أوo، أو حÂ عند ا©هود، أو بقية األديان الz أيضا

 L فكر رجال ،فهؤالء بعد àريف كتبهم v اZوراة سماوي، 
ً
، فاختلط فيها واإلûيل أصبحت هذه الكتب تقوم أساسا

فهنا نعرف أنه بقية و� ، فإذا أخذنا قضية ا�صارى  ،إال ما توافق مع �يعتنا  ،اpق با5اطل، ولم يعد اZميÚ سهًال 
ن اآلن X اpضارة ا�عاåة ، فماذا عن رجال السلك الكهنو2؟ من الرهبان والقسس وما إÆ باعتبار أنهم هم ا�هيمنو

ذلك، �بدأ ا�سألة من أو«ا، و�ن ªن ا�وضوع ليس موضوع اpديث عن ا�êانية، و�نما اpديث فقط عن مصدرية 
  .ا�عرفة M هذا ا�انب اOي يستمد منه من خالل الب�

إال القليل،  مه باع�اف ا�نصفY من ا�صارىلم يبق من تعا© -عليه السالم-علوم أن نبيها الكريم عي: M ا�êانية م 
، فإذا أخذنا مثًال  اOي حرف اإلëيل X ما هو عليه ا©وم  ،س وو�نما تنسب إÆ رجال وأو«م بولوال يستطاع إثبات  ذلك، 

عبد ا&ليم /، و`تابه م�جم إÆ العربية، ترµه اØكتور شارل جني¢اØكتور أستاذ اØيانة ا�سيحية M جامعة السوربون  
بأن ا�سيحية تنتسب إ� بولس، وليس hا عالقة با�سيح  ،شيخ ا�امع األزهر يرkه اهللا تعاÆ ، يثبت جنيí هذا  Xمود

 للمعرفة ؟ مادام أنه فكر ف،   من قريب وال بعيد
ً
س هذا وال، لقد عبث بول؟ ب�ي هل يصلح ذلك أن يكون مصدرا

وجعله فيها Ð، كما حذف الكث� من البشارات ا�تعلقة با�¾  -عليه السالم-باØيانة ا�êانية، وأل; عبودية ا�سيح 
   .يها، ال يتسع ا�جال للحديث عنهاإضافة إÆ أمور كث�ة ف -معليه الصالة والسال-القادم وهو �مد 

وهو مطبوع بأك0 من عنوان M العربية اآلن،  "ا5يئة األوائل "اOي ألف كتابه  مايكل هارتكي ريكما أن ال�تب األم
 للمعرفة ؟ قدم بولس X ا�سيح M تأث�ه X ا�صارى

ً
، فمن هنا ا�êانية اآلن مصدرها ب�ي ، هل هذا يصلح مصدرا

أنه �رف، هذا iرد مثال، و�ال ذلك 	ه ينطبق ª Xفة األديان ال، بل إنا ºكم X ا�êانية بهذا ا�ع¢ أو X اإلëيل ب
إذا ²دثنا عن ا�ذاهب اإلسالمية . من باب أوo ذات األصل السماوي،غ� منها ا©هودية وغ� السماوية  ا�حرفة السماوية

  .ى القضية أيضاً تتضح "ية الوضوحنر
ق ا5اطنية رَ 0 من استمدادها من الو� ìثًال بالكتاب والسنة، فالفِ ، ربما أكفبعض ا�ذاهب اإلسالمية تستمد من الب9 
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  :ومن أشهرها
وقوhم ، هو األئمة اإلث$ ع9 - و�ن زعموا غ� ذلك-، فا�صدر األول للت�يع عندهم الفرق الشيعية تستمد عن األئمة 

  ؟ ما � حجتهم M ذلكم، معهما، وهذا منهج قائم عنده و�ن تناقض مقدم L ما جاء v الكتاب والسنة
فال تناقض بالنسبة   -عليه الصالة والسالم-هؤالء معصومون، وأن مصدرية اZلÃ عندهم كمصدريتها عند الرسول أن 

̈امهم؛ لقرابتهم من الرسول  �ذبونv ذلك أنهم «م، وال شك   - عليه الصالة والسالم-، فاألئمة hم مقامهم، وhم اح
ثر عنهم وأك0ه مكذوب  ،مستقالً للت9يع ولكنهم ليسوا مصدراً 

ُ
نه ال فإ ، X الكتاب والسنة، فما صح عنهم! فنعرض ما أ

 للفن فيه نوع من اZناقض، فإيتناقض مع ما جاء M الكتاب والسنة ، وما كذبوه عليهم 
ً
معرفة، ال يصلح أن يكون مصدرا

 بالرسالة، ، بل ربميساوون الو5 بالرسول بل إنهم الحÂ و�ن زعموا، 
ً
فالو5 عندهم   ا قدموه عليه، مع اع�افهم ضمنيا

  .لم يصل إ©ها ملك مقرب وال ن¾ مرسل -كما يقولون –م6لة 
وÓنما ¥الف v ذلك الغاÜة من الرافضة، وأشباه الرافضة من الغاÜة، "  : -رkه اهللا تعاÆ- ابن تيميةيقول شيخ اإلسالم  �

ابن تيمية " أصول دينهم زعم أن اإلث$ ع9 معصومون من اwطأ وا��نب، ويسمون هذا منv بعض ا�شايخ، فالرافضة ت
X كتابه  ر`ز M لكن «م م6لة  ،نؤ`د أن آل ا5يت ب�  نالكن "منهاج السنة "هذه القضية والسيما ،Yليسوا بمعصوم

ثو} الفكر اإلسالl، لكن سالم عظيمة M اإل
ُ
فإن وافق فهو �ل  ،ر عنهم X الكتاب والسنة الضابط M ذلك عرض ما أ

قبول، و�ن لم يوافق فإنه مردود، مع  اZأكيد X أن أئمتهم هم أئمة أهل السنة وا�ماعة ، و�ن زعموا خالف ذلك، هذا ما 
 .يتعلق باألئمة

، وربما ªن قبولو©اء �ل فيجعلون ما يصدر عن مشا@هم ويسمونهم األوهذا عند الفرق الصوفية، ؟ فماذا عن األوÜاء  
ما يقو  شيخ اإلسالم  عY وهذا هو -عليه الصالة والسالم–M ذلك ×الفة للكتاب والسنة ، فيستمدون منهم دون ا�¾ 

ليس «ا ) �فوظ(M 	مة  ،وهذه مصطلحات" ن الو5 �فوظ وا�¾ معصومإ: والغا©ة M ا�شايخ يقولون: " قبل قليل، يقول
 م
ً
؛  ، لكن ربما صدر منهم خطأ ا ألك0هم م�نة واح�ام عند ا�سلمYنعرض ما يقو  هذا الو5، وربمفن ال�يعة ، أساسا

Yفوظ� Âوال ح ،Yللكتاب والسنة ألنهم ليسوا بمعصوم 
ً
 ،، و�نما هم ب� ìن خلق، فنعرض ما صدر عنهم، إن ªن موافقا

 وأك0ه مكذوب عليهم فإنه مردود ، سواء åح فيؤخذ به X اعتبار أنه و� مأخوذ من الك
ً
تاب والسنة، و�ن ªن ×الفا

، حÂ بلغ الغلو M  نبذْ فبعض الفرق الصوفية تعتقد أن الشيخ أو الو5 ال @طئ وال يُ ،  أو لم يêحوا ،األتباع بذلك 
، كما قلنا  وأفضل - اهللا عليه وسلمصÏ-الطائفتY من الشيعة ومن الصوفية أن úعلوا بعض من غلوا فيه M م6لة ا�¾ 
 ُ  من اإل«ية، عندما ي

ً
  من قبل قليل M األئمة عند الشيعة ، و�ن زاد األمر جعلوا   نو�

ً
ستنجد بهم، ويستغاث، ويعطون شيئا

إنما جاءت ألو�ك من خالل علوم الغيب، ومثلهم كذلك بعض مشايخ الصوفية، Õ هذه األف�ر الضالة وا5دعية  
أتت من - ، سواء ªنت فلسفات دينية يهودية ، أو نêانية، أو ªنت فلسفات إ�اقية لسفات الz دخلت X األمةالف

الغث  و�نما لألسف ربما أخذوا ،عموم الفلسفة ا©ونانية الz لم Äسن اآلخذون منها أخذ ما يفيد ال، أو M -ال�ق
Yوالسم.  

فالشك أن هذا هو الو_، وÓن �ن غ� ! رق ب� هذا الب9 إن �ن رسوالً فَ غُ  "لب9قضية االستمداد عن ا"إذاً هذا ا�صدر  
خذ به، وÓن لم يوافق فهو مردود  رسول فنعرض ما جاء عنه L الو_

ُ
  .، فإن وافقه أ

، وهو الصحيح أن الفكر اإلسالl يستمد مصادره ا�عرفية من الو� ،ومن هنا يتضح �ا إذن انتهينا اآلن من سبعة مصادر ،  
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  .، مع أخذه ببعض ا�صادر األخرى الz ال تعارض بينها وبY الو� اOي دل عليه العقل الêيح ،
، فما وافق العقل أخذ به  ؟ ألنه هو األساس اOي تب¢ عليه ا�عرفة فإذاً ا�دار هو أوالً و آخراً L قضية الو_ الكريم، �اذا 

  الو� أخذ به ومن ثم العقل، وما لم يوافق فإنه مردود، من ا�صادر األخرى ، ما وافق 
؟ هذا ما ²دثنا عنه M ا�حا�ة الé zص مصدرية الو�، لكن ìكن أن نوجز القضية فلماذا جعلنا الو_ هو األساس

 lالفكر اإلسال M الو� هو ا�صدر األول للمعرفة íعلنا نعتú يOعن اإلسالم؟ و�ال ألصبح بع،بأمور، ما السبب ا 
ً
  يدا

يقÕ Y مسلم  ،، األساس األول M قضية مصدرية الو� ألن هذا الو� من عند اهللا العليم ا?ب�  :اÜق�:  أول األسس
عرف بالكتاب ، وهذا ما يُ  من القرآن الكريم أو ìا ²دث به أنه من عند اهللا -عليه الصالة والسالم–أن ما جاء به ا�¾ 

َهوَى {: قرآن والسنة، قال تعاÆأو ال ،والسنة 
ْ
 َوْ�ٌ يُوَ*  إِْن ُهوَ ) Î(َوَما َفنِْطُق َعِن ال

�
فإذا جاء نص القرآن فهو M  ا�جم،}إِال

إذا صح هذا فهذا هو ا©قY اOي تب¢ عليه أح�م  -عليه الصالة والسالم –ا�قام األول، وما صح من حديث الرسول 
  .و� قضية الفكر اإلسالl ،ضوعنا اآلن اإلسالم، ومن ضمنها ما @ص مو

 األساس األول 
ً
هذا هو اOي يعطيه قوته M ،  هذا الو� من عند اهللا تبارك وتعاÆ الشك وال ريب ا©قY ا�ازم بأن: إذا

  .يقÕ Y مسلم أن هذا الو� من اهللا تبارك وتعاÆ، ا�صدرية
iاjق� بصدق المُ : األساس اÜقومه ، وآخرهم �مد وا�بلغ ل : بلغا Æرسول جاء إ Õ دام فما -عليه الصالة والسالم–لو�

 األساس اOي úعلنا  ، فإن ما يصدر عنه يعتí �ل يقY أن الرسول �ل ثقة
ً
وال  نعتد بالو� وëعله ا�صدر األول، إذا

 اOي بلغ هذا الو� وسماه قرآن -عليه الصالة والسالم–قضية صدق الرسول  منافس 
ً
 ،ا

ً
  .أو حديثا

يع� أن العقل يقبل بكل ما جاء وما فيه من مصالح للعباد M ا�عاش وا�عاد،   :اÜق� بصحة ما د0 إÜه : األساس اjالث
 بأن ) القرآن الكريم وما صح من سنة ا�¾ الكريم عليه الصالة والسالم(  به الو� ال�يف

ً
 يقينيا

ً
 جازما

ً
نعتقد اعتقادا

أ¼ الفروق العظيمة بY هذا ا�صدر، ت، وهنا  ؛ ألن فيه مصالح مت�ملة لتسي� نظام اpياة اØنيا واآلخرة حهذا هو الصحي
  . ألخرى الz ليس «ا تلك األساساتمن ا�صادر ا ،وبY غ�ه 

 عليه� بصدق ا�بلغ اÜق -¾. اÜق� بأنه من عند اهللا تبارك وتعا� -Éإذاً ثالثة أساسات �عل الو� M ا�قام األول،  
   .اÜق� بصحة ما د0 إÜه -�. الصالة والسالم

 هذه  ألنه قط� اjبوت؛  ؟ اZصديق والقبول بكل ما جاء به، �اذا؟  فما هو ا�وقف من الو� M هذه اpالة
ً
بهذا ا�ع¢، إذا

Øا يتوافق ويتواءم مع برنامج اì فصيلZأهمية تلك � ا�صادر، ²دثنا عنها ب¿ء من ا X ا يدلì ،هذا ا�قرر M راسة
 
ً
، وللفكر اإلسالX l وجه ا?صوص، وOلك ال يس§ الفكر فكراً إسالمياً م	نا

ً
ا�صدرية ا�عرفية للفكر الب�ي عموما

رية اpديث عنها ، هذه القضية كما قلنا M قضية ا�صد X اعتبار أنه هو ا�صدر األول مًال إال إذا ªن قد أخذ بالو�مت�
  .ينت�، لكن هذا هو الوقت ا�تاح ال يكاد

 X صولpذه القضيةوباإلم�ن اh وسع من عدة أمور من أهمها مصادرZن أراد ا�:  
 )äالفكر ا©ي$ والفلس v عرفة�، و`تابه اآلخر وهو M هذا ا�وضوع لتكتور عبد الر#ن بن زيد الزنيدي) مصادر ا
 رسالة Øرجة ا�اجست� عنوانها )إلسال�حقيقة الفكر ا(

ً
ومن أراد اZوسع أك0 وأك0 فل�جع ) العقل وÉاالته( ، و  أيضا

وبذلك نكون قد انتهينا من مصادر ). منهاج السنة( أو كتابه ) درء تعارض العقل وا�قل( والسيما  ابن تيميةإÆ كتب 
  .  ادر ا�عرفة M الفكر الب�ين مصم ابعبا�صدر الس.لفكر اإلسالlا�عرفة M ا
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  . األصول العقدية M الفكر اإلسالlهذه اpلقة وما بعدها تتحدث عن  
  ؟  فما هو مفهوم األصول Zقريبها اصطالحيا 
  .أن نعí عنها باألصول أو األسس  وìكن، وأساس ال¿ء أصله،أصل ال¿ء أساسه ، d األسس:  األصول   

األسس تدل X األصول  ،  ال� تدل L األصل ، َس أس� ، سY ،سY ،ألف: مشتق من مادة   Èع أساس : ةاألسس v اللغ
ا5ناء وضع  َس وأس�  يقال أس�  ،هو أصل Õ ¥ء ومبدأه  فاألساُس  ،الz تدل X األصل  َس مشتق من مادة أس�  ،µع أساس،

 أسَ 
ُ
أو األسس ،فإذن إذا قلنا األصول العقدية . هذا من ناحية اZعريف اللغوي  ،الz تقوم عليها  ،سس قاعدة ا5ناء اسه واأل
  .الz يقوم عليها الفكر اإلسالl العقدية

ويتحدد ،فالفكر اإلسالl إذا يقوم X هذه األصول الz � أساسات  ،فهنا � الz ير`ن إ©ها ويستند إ©ها هذا الفكر
M جوانب حر`ته مساره .  

منح الفكر اإلسالl مقاما Úìا كتمÚ  -سالl يقوم X أسس وأصول عقدية أي أن الفكر اإل-العقدي هذا األساس  
فيختص أيضا بهذه ا?اصية و� قضية اZمÚ فجميع األف�ر األخرى  ، الفكر تبع  ف ،فمادام أن اإلسالم متمÚ  ،اإلسالم 

¤ا يمنح ا�فس الطمأنينة  ، فكر اإلسالX l العقيدة úعله Úìاو� قضية أن قيام ال ، ال يمكن أن ²� بهذه ا?اصية
الرتكانه وارتكازه وقيامه ؟ ىإلسالl ال يقارن باألف�ر األخر�اذا هذا ا©قY بأن الفكر ا .  وعلو ا©رجة v الصحة ،

و  ،دة ا�هيمن وا�حيط بكل ¥ء لشهافما دام أن اهللا هو �لم الغيب وا ، X أساس عظيم وأصل ر`Y وهو قضية العقيدة
ìا تستقيم به حياته M دنياه ومن ثم أخراه ؛ فالبد  أن يكون هذا الفكر  ،لع هذا الفكر X ¥ء من هذه األموراOي أطْ 

 Úìا
ً
  .إذا فكرا

تبعث اeقة M ا�عرفة  � الz ،واpياة بما يالئم الفطرة اإلنسانية األصيلة ،واإلنسان ،والكون  ،فا�عرفة ال�ية للوجود 
وهذا ما يفè  ، )منهجية العقيدة ا�ستندة إ� الكتاب والسنة(والفكر يقوم X هذا ا�نهج . أو M ا�عارف ا�زئية ،ا�زئية 

وهذا ما انت إ©ه كبار ا5احثY  ،صابون با�pة واالضطراب الفكري فأصحابها يُ  ،قلق نظريات األف�ر الب�ية 
 والفالسف

ً
  .ر ربما سمعنا عنهم شيئا من ذلك خذ ب¿ء من تلك األف�أاإلسالم و حÂ من انتسب  إÆ ،ة قديما وحديثا

  ."ا�ي أعرفه أن$ ال أعرف شيئا :"يقول عند وفاته  ،من فالسفة ا©ونان فسقراط وهو فيلسوف كب� �
مادام أنه ال يعرف األصل اOي  من أجله   ، !!اهو M الواقع ال يعرف شيئ ،هذا اع�اف åيح بعد س4 طويل وراء الفكر 

 
ُ
  . أو مآل اإلنسان،وهو قضية �لم الغيب  ،وجد اإلنسان أ
  Yيطانيíديث  من مشاه� الفالسفة الpا êالع M:  
	هم روي عنهم ¥ء من  ،Albert Einsteinوصاحب ا�ظرية النسبية إنشتاين  ، Bertrand Russellرسل  دنابرتر �

إال  ،قدم «م عنه لم يستطع أن يُ  ،ألن ما µعوه من معلومات عن هذا الكون  مور الz تبY ح�تهم وضال«م ؛هذه األ
 مقفًال يستع& X اpل �اذا

ً
  ،ألن هذا  خارج نطاق العقل الب9ي  ؟  لغزا

�
   . واوهو ما اعتمدوه فضل

وهذا ليس خاصا بما رويناه  ، رموز هذه ا�عطيات العلمية و ا&ل إذا ال يكون إال من خالل العقيدة اإلسالمية لفك ألغاز

   )١٠( ا&لقة 
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من  ءاإلسالم روي عنهم ¥ 	نا قرأنا i Mال العقائد أن بعض الفالسفة ا�نتسبY إÆ بل ،عن من ال ينتسب إ� اإلسالم 
  .ذلك 

  الل ــــY ضوآخر س4 العا�....       ال ــــقعِ  نهاية إقدام العقول        :  الرازي: مثل قول �
  سوى أن µعنا فيه  قيل وقالوا ..    اولم نستفد من �ثنا طول عمرن                                         
 فإذ  

ً
أما إذا ارتكز X العقيدة  ، الفكر الب�ي إذا قام X معزل من الو�  فالبد أن يصاب ب¿ء من هذه الضالالت ا

لب�ي إذا بهذا ا�ع¢ ال يمكن أن يعطي إجابات لكث� من األسئلة الz ت�دد M اOهن فالفكر ا ،فهنا تكون ا�جاة 
فاهللا تبارك وتعاÆ قد أثبت لغ� والسيما فيما يتعلق بكنه األشياء ا�شاهدة فضال عن ما يتعلق بعالم الغيب  ،الب�ي 

أثبت «م العلم و ، فن³ عنهم العلم اpقيÃ ،ة Øار اآلخرا لكنه علم دنيوي ال يوصل إÆ ،لما ا�سلمY أن عندهم ع
 Æتبارك وتعا oالسادسة والسابعة يقول ا�و Yاآليت M سورة الروم M نيوي ون³ عنهم العلم األخرويØ0ََ {:  ا

ْ
ك
َ
ِكن� أ

َ
َول

 َفْعلَُموَن 
َ
َفْعلَُموَن َظاِهًرا  { خرة أو علم الغيبهو علم ا©ار اآل؟  أي علم ذلك ا�نä  ،فن³ عنهم العلم لكن} )�(ا��اِس ال

َِخَرِة ُهْم َ"فِلُوَن  ْ
ْغيَا َوُهْم َعِن اآل ÍØَيَاِة ا

ْ
pفأثبت  } )�(ِمَن ا»Ãقيpنيوي لكنه ليس العلم اØة بالعلم  . م العلم اíفالع
!  ا هذا أن M ذلك تزهيد لعلوم اØنياليس مع¢ +من ،ن³ عنهم العلم اpقيÃ ف ، اآلخرة وهذا ما غفلوا عنه ل إÆا�وِص 
العíة كما قلنا بارتكاز هذا ف ،الz توصل إ� علوم اØنيا من باب أوo  ، م عليها علوم اآلخرةلكن يش�ط أن يقد�  ،ال

ا�ش�ة   علوم أرضية فهنا تكونأما إذا أرتكز X علوم الب� X ،الz توصل إ� اØار اآلخرة ،الفكر X أمور العقيدة 
  . أو األسس ،هذا ما يدعونا إ� اpديث اZفصي� عن قضية األصول و

  .؟فما d األصول ال� يقوم عليها الفكر اإلسال�
 عليها تقوم  ،ال شك أن بعض قضايا األصول العقدية M اإلسالم  

َ
بشd أو بآخر قضية هذا الفكر اOي نسميه إسالميا

  :  كث�ة ¤كن أن نوجزها بمجموعة منها فهذه األصول ، "الفكر اإلسال�"
 ، قضية الوجود:  أوhا �

ُمتََعالِ { أو كما عí عنه القرآن ووجود شهودي ، وجود غي� ، الوجود v اإلسالم وجودان
ْ
َكِبُ� ال

ْ
َهاَدِة ال َغيِْب َوالش�

ْ
 َ�لُِم ال

َ  :  كما هو M ا�صطلح أو، ôالرعد} َ  ،م الغيب �ل   .هو مسماه العر½ والقرآ·  م الشهادة هذاو�ل
  : لفºيقيا و ا ، يع$ الغيب: ا�يتافºيقيا يسمونهالقديمة الفالسفة والسيما ا�تقدمون M الفلسفة ا©ونانية أما عند  

   ، يسمونه 0لم ما وراء الطبيعة و0لم الطبيعة ، والعرب يأخذون بهذا اZقسيم اpديث ، )ا�حسوس( م ا�شهودالالع
 إذ
ً
  . واسمه الفلسû اpديث �لم الطبيعة ، واسمه الفلسû القديم الفÚيقيا ، العالم ا�شهود: مسميات كث�ة  ا
  .   ثY يسمونه �لم ما وراء الطبيعةدَ وعند ا�حْ  ، ويسميه الفالسفة األقدمون ا�يتافÚيقيا : والقسم اآلخر الغي� 
فذلك صفحة تر`ها اإلسالم  !ا?الف ليس X العالم ا�شهود ،غ�هم هذه تسميات مسألة الوجود عند ا�سلمY وعند  

  ال مش�ة كب�ة M هذا ا�انب  ، و} ا?طأ طريق الصواب، @طئ ونقب يبحث فيها ويُ  ،للفكر الب�ي 
نه كما قلنا لك ، فما خالف فيها ال�يعة فال يعتد به ،ضبط بضوابط ال�يعة إال أن هذا الفكر ا�شهود البد أيضا أن يُ 
أن   ،من خالل العقل �ظور X الفكر الب�ي أما العالم الغي¾ فذلك أمرٌ  ،م�وك لإلنسان úتهد فيه @طئ ويصيب 

  ،! يصل فيه إ� نتيجة 
�
 ،ومن هنا ضل فالسفة ا©ونان  ، مت العقل M أمور خارج نطاقهات الفلسفة ألنها حك� وOلك ضل

  . ة بناء X أف�رهمفوصلوا إ� قضية تعدد اآل«
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 Æيح الفطري يْعرف اهللا تبارك وتعاêهذا ا«انب  ،معرفة �مة لكن  ، نعم العقل ال v هل يستطيع أن يعرف تفصيالت
  ، ال يمكن إدراكه إال من خالل الو� ، ال؟ 

�
مت العقل M هذه وOلك كما قلنا ضل ت الفلسفة والسيما القديمة ألنها حك�

اآل«ة عند ا©ونان تعدد اآل«ة حÂ أوصل بعض ا5احثY عدد  وصلوا فيه إÆ ،ذلك ضالل عقدي كب�  األمور فنتج عن
Ð  السهل Ð ا�بل Ð،  Ð اإلخصاب وÐ ا�مال  ،Ð ا?� وÐ ال� ، فلõ �ء عندهم Ò Ð ،  � Sسة وع�ين ألف

  .عنهم فتيًال  زعومة الz لم تغنهذه اآل«ة ا�الرياضة Ð القوة وهلم جرا من 
 حÂ الغي، ت جانب الغيب و�º  ،كذلك اpال M الفلسفة ا�ادية ا�عاåة عندما اعتمدت العقل    

ً
ب اOي يزعمونه غيبا

Æن ال يغنيهم فتيالً  ،دياناتهم لم يعتدوا به  بالنسبة إª و�ن،  X Âكم حpجربة أو عمموا اZلكنهم لألسف عمموا ا
 جعلوا اإلسالم أسطورة  ،فلما نفوا ما عندهم X أساس أسطورية اØين  ، إلسالما

ً
M أف�رهم و} أطروحاتهم   ،أيضا

 åا�عا ûين اهتموا به  ،فالفكر الفلسOا©ونا· ا ûالفكر الفلس M ال يهتم با�انب الغي¾ كحال أسالفه،  
�
وا ؛ لكنهم ضل

أو  ،حÑ ا�سيحية أو�ك فلم يأخذوا M الغالب ب¿ء ف�نت ا�تيجة ذلك الضالل  أما ألنهم أخذوه عن طريق العقل
  ،أسمها الصحيح ا�Áانية 

ُ
فوصل ا�صارى إå قضية  ، دخل العقل v ا�ص اإللö رأينا الضاللأو حÑ اÜهودية عندما أ

  . يكون   فيها نصيبألنهم أدخلوا عقو«م بأشياء ال يمكن للعقل الب�ي أن ؟  �اذا ،اZثليث 
إال أنهم ال يهتمون به وال يلقون     ، µلة وتفصيالً  ن لم تنكره�åة فإنها تناست ا�انب الغي¾ وأما الفلسفة ا�ادية ا�عا 

 ويسمون ذلك وهْ 
ً
ا أم ،و�ن ªن بعض الفلسفات ا�ثا©ة حM Â الغرب ترى أن الوجود هو وجود ما وراء ا�ادة  ،وخداع  مٌ باال

 وأشباح ؛ لكن 
ً
أخذوها من .. هل أخذوا هذه األمور الz سموها ما وراء ا�ادة الوجود ا�ادي فال يتجاوز أن يكون ضالال

  ،الضالل حاصال ف، إنما أخذوها من عقوhم  ،؟ المصدر ال يأتيه ا5اطل من بY يديه وال من خلفه 
  Yلة وتفصيًال كحال ا�اديµ ثها بمعزل عن الو� فقد ضل سواء من الفالسفة  ،فهذا ضل..من لم يبحثها�ومن 

Y©ين ا�ثاåأو من الفالسفة ا�عا Yاألقدم.  
 ،االع�اف باآلخر  اف بأحدهما يؤدي إÆوال بد من الصلة بينهما ؛ ألن االع� ،نه úمع بينهما وال يفرق إأما اإلسالم ف  

  .ضية هذا هو اZوازن اOي جاء به اإلسالم M هذه الق
بينما الفلسفات األخرى  ،الz يعتíها اإلسالم وجودان وجود غي¾ ووجود شهودي  ،هو قضية الوجود :  إذن األساس األول

ت با�انب الغي¾ أو لم تعتد به فا�تيجة � سواء أعتد�  ،أو األف�ر األخرى لم تستطع أن توازين بY هاذين األمرين 
  .الضالل

 . ن باهللاإليما:  اjاi صلاأل �

�نا إ©ها قبل قليل M مسألة الوجود أوالz  ،الفكر اإلسالl يقوم X أصل  عقدي كب� وهو قضية اإليمان باهللا  
اإليمان باهللا :و� ستة  ،فال شك أن الوجود الغي¾ يتمثل بما نعرفه M علم العقيدة بما يس§ بأرÑن اإليمان  ،الغي¾ 

 أصٌل  ، تبارك وتعاÆ فهذا األصُل   وأوhا اإليمان باهللا ، بالقدر خ�ه و�ه وبا©وم اآلخر و،و`تبه ورسله  ،ومالئكته،
lيقوم عليها الفكر اإلسال zى الíمن األصول العقدية الك Y`و�ال لو لم يهتم بهذا ا�انب  ، ر،  

ً
 �ا سميناه فكرا

 خالصا 
ً
 ب�يا

ً
 وألصبح فكرا

ً
يمان باهللا  هذا األصل العظيم  وهو قضية اإلنه يقوم Xأما الفكر اإلسالl فإ ،إسالميا

من ×لوقاته  ،وميٍة تفرد بها عما سواه وما   من قداسة وجالل و`مال وأو©ة وقيÍ  ،تبارك وتعاÆ إيمان بذات اهللا وصفاته
وأمدها بأسباب ا5قاء بعد وجودها وحياتها بما فيها اإلنسان فهو تبارك وتعاÆ اOي أوجد ا�خلوقات  الz وهبها سبحانه 
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  .هذا  يس§ توحيد الربوبية ..وهو اOي Äييها ويفنيها  ،إúادها 
كث� من األف�ر تقوم X توحيد الربوبية  ،؟ ال هل يكتä اإلسالم بأن يقوم الفكر الب9ي L توحيد الربوبية فقط

̈اف بان هذا الرب ،بد من توحيد األلوهية  وÓنما ال ،لكن M اإلسالم ال يكتû بهذا  ،منه أو استك0ت  تقل وd االع
فالفكر اإلسالl إذن يقوم X قضية  كمال اZوحيد  هللا تبارك وتعاM Æ ربوبيته  ، تبارك وتعا� هو ا�عبود وحده ال سواه

  .هذا ما يقوم عليه الفكر اإلسالl ،و�لوهيته وأسمائه وصفاته
عن ن آمن بوجود اهللا فإنه مادام بمعزل إوحÂ  ،ط M معرفة هذه األساسات  فإنه @بِ أما الفكر اآلخر ا�نكر لوجود اهللا 

Æعتد بها نتيجة يُ  الو� فال يمكن أن يصل فيه إ.  
َوَما َخلَْقُت  {اة إال «ذا الغرض ألن اإلنسان ما خلق M هذه اpي ، الفكر اإلسال� ãيته العبودية هللا تبارك وتعا� اً فإذ
ن�  ِ
ْ
 ِ©َْعبُُدوِن  ا�

�
نَْس إِال ِ

ْ
�ِ  {فحياة اإلنسان ا�سلم 	ها هللا  ،سورة اOاريات  } )�ó(َواإل ِ¼ َونُُسِ$ َوَ�ْيَاَي َوَمَماِ¼ ِهللا َ

قُْل إِن� َصال
 Yََعالَِم

ْ
ُمْسِلِمÉ�ð ( Yَ(رَبÌ ال

ْ
ُل ال و�

َ
نَا أ
َ
ِمْرُت َوأ

ُ
ُ َوبَِذلَِك أ

َ
يَك   ِ�َ 

َ
 فإذ ،األنعام  سورة}  )É�Î(ال

ً
ا�سلم اpقيÃ ال بد أن  ا

 ننافس به اآلخرين فال بد أن يقوم X هذا ا�بدأ مبدأ العبودية ا�طلقة هللا تبارك وتعاÆ  ،يكون كذلك 
ً
إذا أردنا فكرا

ديث سواًء ªن سواًء ªنت M القديم أو} اp ،وهذا هو ما يتمÚ به الفكر اإلسالl دون غ�ه من األف�ر الب�ية األخرى 
 ثم حرفت 

ً
 أرضية ال يُ  ،«ا أصال سماويا

ً
   .تكون ذات أصل M يوم من األيام  عرف «ا عالقة بأنأو ªنت أديانا

إن شاء أطلع الب� عليها وهو ما  ،بأنه مالك اpقيقة 	ها ،هذه العبودية هللا تبارك وتعاÆ تع� االع�اف هللا تبارك وتعاÆ ف
 مت�مًال يوصلهم إÆتعاÆ من خالل الو� بما Äقق  نظأطلعه «م سبحانه و

ً
 حياتيا

ً
هذا هو  ، واØار اآلخرة ،اهللا  اما

lي يقوم عليه الفكر اإلسالOبينما كما رأينا األف�ر األخرى ليست بذاك  ،ا�رتكز األساس ا.  
 M ي ال يزال متواصلOديث اpالوجود  ،وذكرنا منها  ليها الفكر اإلسال�قضية األصول العقدية ال� يقوم عإذن هذا هو ا
Æالغي¾ والشهودي ثم اإليمان باهللا تبارك وتعا.   

  
  

  .الفكر اإلسال� األصول العقدية pvلقة عن بقية اpديث M هذه ا
 Yلقة ا�اضية من أصلpا M كنا انتهينا :  

  .الوجود الشهودي و ،الوجود الغي�هو  ،الوجود وقلنا فيه: األول
iاjألن الوجود الغي¾ يؤدي ؛مع بعض هاذين األصل� مرتبط�أن و ،هو اإليمان باهللا تبارك وتعا�: واألصل ا Æاإليمان  إ

Æن الوجو ،باهللا تبارك وتعاª ن اإليمانفإذاÑأر M ي بنينا  ،وأو«ا اإليمان باهللا ،د الغي¾ يتمثلOا· اeفهذا هو األصل ا
  .فكر اإلسالlة M العليه األصول العقدي

     
 :قضية ا�بوة:  األصل اjالث �

 ،اeالث والرابع M أرÑن اإليمانوالرسل تمثل الر`ن  الكتب ،ورسله ،و`تبه ،ومالئكته ،اإليمان باهللا:  أرùن اإليمان
 فاألنبياء 

ً
 كب�ا

ً
 .ومعهم ما جاءوا به من الو� ال�يف تمثل أصًال عقديا

و الر`ن اeا· من أرÑن أن اإليمان با�الئكة هال شك  ؟ ر ا�الئكة من ضمن األصول العقديةقد يقال �اذا لم يذك 

   )١١( ا&لقة 
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 يتحدث عن  ،و الوجود الغي¾ والوجود الشهودياOي قلناه وه لكنها داخلة M �لم الغيب ،اإليمان
ً
والفكر اإلسالl أحيانا

ل األخرى لكنها ليست باpاجة ا�اسة كبقية األصو ، شك� أصل والف ،ندما يتعلق األمر بأرÑن اإليمانهذه القضية ع
 ، ر`ن ال يقوم اØين إال X أرÑن؛ ألنها  لكن اإليمان بها واجب ، حياة اإلنسان M هذا الكون ،الz تقوم عليها اpياة

  ،أرÑن إيمان وأرÑن إسالم
ً
بوات ثم إن ا� ، الغيباألصول لكن داخل M �لم  من تلك فاإليمان با�الئكة وال شك أيضا

ها ال%م فأعال ،و� من أX أنواع الو� ،بالو� -عليه السالم- ل اهللا ا�لك عندما يرس ،ا�الئكة إدراكهامن وسائل 
 من ضمنهم ،يأ¼ عن طريق ا�لكثم  ،ا�با� بY اهللا تبارك وتعاÆ وبY رسله

ً
أما ا�بوة فإنها ر`ن مالزم  ،فا�الئكة إذا

 ا�بوات الشك ، ألنهم مصدر اZلÃ ؛M حياته نلإلنسا
ً
لكن ا�ش�ة M  ،أنها مصدر من مصادر الفكر الب�يفإذا

عليه -وموM،  0 كتابه اإلëيل -عليه السالم-ا�بوات القديمة أن تعا©مهم ضاعت مع ²ريف كتبهم والسيما عي: 
ولم يبÅ من ا�بوات X حقيقتها إال نبوة  ،ام عليهم السالمية األنبياء الكرو`ذلك حال بق ،M كتابه اZوراة -السالم

فإذاَ ا�بوة رmن من أرùن اإليمان وأصل من أصول  ،اOي جاء بهذا اØين العظيم الرسول ا?اتم عليه الصالة والسالم
 الفكر اإلسالl يقوم X األصل اeالث بعد قضية الوجود و ،العقيدة v الفكر اإلسال�

ً
اإليمان بعالم الغيب  �فإذا

و� األصل العقدي اeالث من األصول الz يقوم عليها  ،تأ¼ بعد ذلك ا�بوة ،قضية اإليمان باهللا تبارك وتعاÆو ،والشهادة
lا�¾  ،و� من �لم الغيب ،الفكر اإلسال å� ن�  

ً
 مشهودا

َ
والسيما  ، ìن رأوه -عليه الصالة والسالم-و�ن ªنت ��ا

ألن هذا من  ؛ ونؤمن به ،�ا فهو غيب عليه الصالة والسالمأما بالنسبة  ، �سلمY اOين عرفوا بمصطلح الصحابةمن ا
وبالنسبة �ا ºن اآلن نؤمن ، لكن هذا كما قلنا ينطبق µ Xيع رساالت األنبياء بالنسبة ألقوامهم ،أرÑن اإليمان

 ،سورة "فر)�á(} ِمنُْهْم َمْن قََصْصنَا َعلَيَْك َوِمنُْهْم َمْن لَْم َغْقُصْص  {نعرف من عرفنا منهم ومن لم ،فصيالباألنبياء µلة وت
 
ُ
صÏ اهللا عليه - فهؤالء األنبياء الكرام وآخرهم �مد  ،-عليه الصالة والسالم-اعه هو �مد مرنا بإتبلكن الرسول اOي أ

ا من خالل م ،ب إال من خالل هذا الرسول الكريمفة الغيفال يمكن معر ،جاء بالعبودية ا�طلقة هللا تبارك وتعاÆ -وسلم
Õ فعٍل أو  :وهو ما صح من السنة ا�بويةأو ، والسنة ا�بوية وهما كتاب القرآن الكريم ،الو_ v مصادر ا�عرفةسميناه 

ودية ال�ملة هللا إذا صح ذلك عن ا�¾ فإن هذا يؤدي مطلق العب.  - عليه الصالة والسالم-قول أو تقرير صدر عن ا�¾ 
Æم باهللا ،يؤخذ عنهمففهؤالء األنبياء وآخرهم �مد اصطفاهم من الب�   ،تبارك وتعاhنما التصاÓتبارك  ال لب9يتهم و

  . وتعاÆ من خالل الو�
 ومن هنا إذ 

ً
  ،ذا ا�بدأفالفكر اإلسالl يقوم X ه ا

ً
لصالة بلغ عليه اهذا المُ هو أصل عقدي قضية اإليمان بصدق  فإذا

فكٌر X غ� هذا ا�بدأ فإن االºراف والضالل  �بُ  او�ذ ،يقوم عليه الفكر اإلسالl اإليمان بهذا ا�انبف ،والسالم
éتلف  ،ر ا�سلم X مصدر للعلميرتكز فك -عليه الصالة والسالم-بهذا اإليمان بهذا ا�¾ الكريم  ،سيكون مص�ه

 ،ا�سلم تكامًال M ميادين العلم وموجهه بالنسبة Zلك ا�صادر ìا يضX û فكر ة،فله قيمة أو© ،عن مصادر الب�ية
 
ً
واالضطراب سمته اeابتة M حر`ته ª Mفة ميادين  ،حيث يمثل ا�قص ،ìا يفتقده الفكر غ� اإلسالl ،ةM اpر` واتزانا

أو Õ ما  ،بيعية اOي نسميه العالم الشهوديM �لم الطأو ، سواء ªنت �لم ما وراء الطبيعة اOي سميناه �لم الغيب ،علمال
   .وأخالق وسلوك تقوم عليها حياته سلم من قيميتعلق بهذا ا�

 
ً
  .من أصول العقيدة الكíى الz يقوم عليها الفكر اإلسالl � قضية ا�بوة األصل اjالثإذا
  :هو قضية ا&ياة: األصل الرابع �



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة)                 )                 المستوى السادسالمستوى السادسـ ـ   مقومات الفكر اإلسالميمقومات الفكر اإلسالميمقرر مقرر ((            

- ٣٩ - 

 

فا&ياة v اإلسالم  ،ألن الفكر هو iال األف�ر M هذه اpياة ؛الفكر اإلسالl يتبناها ،حديث اإلسالم عن مسائل اpياة
  : نو0ن

ما @ص ومنها قضية حر`ته اآلنية والسيما  ،اØنيا الz يمارس فيها ªفة شؤونهو� حياته  ،حياة مبا�ة لإلنسان -
  .قبل ìاته حياة يعيشها ،اإلنسانهذه حياة  ،موضوعنا و� قضية اZفك�

اآلن فإن حياة  أما ،وهذا سيكشف عنه يوم القيامة، اآلن بالنسبة لإلنسان إÆ و� غيبية ،حياة أخرىثم تأ¼ بعد ذلك  - 
 اإلنسان غيبية بد

ً
حياة ال يعرف  ،القيامة الصغرى تس§و ،فعندما يموت اإلنسان فإن �لم الغيب قد دخل ،الوفاةمن  ءا

فهذه أيضا نؤمن بها   ،الغيبية فهو قضية ا5عث والنشور أما األمر ا�ازم M قضية ،نا M ا�قابرا و�ن ªن يعيش بينهُكنه
نستعيذ -نار  وأما إÆ ،-نسأل اهللا الكريم من فضله-جنة  ما إÆأ ،ا�زاءثُم ومن ثَم قضية اpساب  ،�ا غيب لكنها بالنسبة

   .-باهللا منها
اOي  ألنها مقره ا�هاî ؛لكن اjانية d األصل ، يعيشها اإلنسان � iال اpر`ةالz ،فا&ياة األو¶ É dال حرmته    

 
ً
  ،ضوء استعداده «ا M هذه اpياة وسيكون وضعه فيها X ،سيُقدم عليه حتما

ً
ية اpياة أنها هللا تبارك ا�سألة M قض إذا

Æوتعا،  
ً
  ،سواء ªن حيا

ً
 ب ،أو ميتا

ً
  وهذا ما يكرر M اآلية الكريمة ،ألخرى ا�ستديمةعد موته للحياة اأو بعثا

َعالَِمYَ  قُْل {
ْ
�ِ رَبÌ ال ِ¼ َونُُسِ$ َوَ�ْيَاَي َوَمَماِ¼ ِهللا َ

ُمْسِلِمÉ�ð ( Yَ(إِن� َصال
ْ
ُل ال و�

َ
نَا أ
َ
ِمْرُت َوأ

ُ
ُ َوبَِذلَِك أ

َ
يَك   ِ�َ 

َ
سورة  })É�Î(ال

 ومن ثم ا�زاءإن ªن حي ،فحياة ا�سلم 	ها هللا ،األنعام
ً
 أو ميتا

ً
  ،ا

ً
األف�ر M @تلف عن غ�ه من هذه  فالفكر اإلسالl إذا

 X أساسه الفطري السليمفإيمان ا�سلم بها  ،هذه القضية العقدية
ً
صورات اOي تنسجم معه اú، Zعل فكره مستقرا

¢  ما ورد M أواخر ن أµع اآليات M هذا ا�عوم ،ومن ثم ا5عث والنشور ،M هذه اpياة با�وت ا�هائية للوجود اإلنسا·
َاِب  {تعاÆ ن من قول ا�وo تبارك واسورة آل عمر

ْ
5
َ ْ
و5ِ األ

ُ
َيَاٍت ِأل

َ
يِْل َوا��َهاِر آل

�
ِف الل

َ
رِْض َواْخِتال

َ ْ
َماَواِت َواأل ِق الس�

ْ
إِن� Mِ َخل

)Éô÷ ( َيَن يَْذُكُروَن اهللا�َ ِقيَاًما َوُقُعوًدا و ِ
�
Oا 

ً
رِْض َرب�نَا َما َخلَْقَت َهَذا بَاِطال

َ ْ
َماَواِت َواأل ِق الس�

ْ
ُروَن Mِ َخل Xََ ُجنُوبِِهْم َويَتََفك�

هذا  ،pياة اØنيوية واpياة األخرويةا ،ا حديث شامل ألمور اØين واØنياإذ ،آل عمران } )ÉôÉ(ُسبَْحانََك فَِقنَا َعَذاَب ا��اِر 
 
ً
 وم العظيم اOي سيجمع   األولونفالشعور با�سؤو©ة M ذلك ا© ، قضية �لم الغيب و�لم الشهادةM هو ما قلناه سابقا

 ؛ Äقق للفكر قيمة M حر`ته ،آلخرونوا
َ
 ب�ورة حسبان فكره  Zلك  ،ألنه úعل ا�سلم مستح�اً "يته دائما

ً
واعيا

ِذنَُك {: �سؤو©ة الكíى حيث يقول سبحانها
ْ
 يَْستَأ

َ
ْن úَُاِهُدوا ال

َ
َِخِر أ

ْ
َْوِم اآل

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِاهللا�ِ َوا© ِ

�
Oا {ÊÊ Zوبة ا.  

   ،� قضية ا�هاد الz أفضل وسائل الوصول إ©ها  ،والعíة �ياة ا�قر ،م يشعرون أن هذه اpياة حياة ìرألنه�اذا ؟  
َِخِر وََعِمَل َصا{

ْ
َْوِم اآل

ْ
 ُهْم Äََْزنُونَ َمْن آََمَن بِاهللا�ِ َوا©

َ
 َخوٌْف َعلَيِْهْم َ وال

َ
ْجُرُهْم ِعنَْد َربÌِهْم َوال

َ
� حياة هذه  ،�ðا5قرة} pًِا فَلَُهْم أ

 فخ� ،أما العبور فسيكون لتار اآلخرة ،� حياة ìرفهذه اpياة  ،اØار اآلخرة حياة يعيشها ل$ ي	ود إÆ ،ا�سلم
ً
 ،إن خ�ا

 ف�
ً
  .و�ن �ا

 هذ 
َ
   .الz يقوم عليها الفكر اإلسالl ا هو األصل الرابع من األصول العقدية إذا

  :أو ما يس§ اآلن �لم الطبيعة هو قضية الكون بعمومه ):األخ�( اwامس األصل العقدي
  .هو الكون :وا?امس ،pياةا :الرابع ،ا�بوة: اeالث ،اإليمان باهللا :اeا· الوجود :أوالً ذكرنا  
فالكون X عظمته  ،لة اZعامل مع هذا الكون ومعرفتهوهو قضية عقدية M مسأ ،سالl   أصل مهم يستند إ©هالفكر اإل 

ِق ا��اِس {:نسان لقول ا�وo تبارك وتعاÆوق خلق اإلالz تفُ 
ْ
íَُ ِمْن َخل

ْ
ك
َ
رِْض أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ُق الس�

ْ
َل
َ
? { )ó� (هذا  ،سورة "فر
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  ،! نسان جرم صغ� فيه اإلوالكون X عظمته 
ً
مثله مثل هذا  ،و�نما هو موجود ×لوق ،!!M العقيدة اإلسالمية ليس أز©ا

M هذا الكون وفق إرادته  ةوجعل   حر` ،سبحانه بعلمه وحكمتهخلقه  ،تعاÆوا?الق الوحيد هو اهللا تبارك و ،اإلنسان
Æسُ  ،سبحانه وتعا X ولو حصل فيها ¥ء من ا?لل ،نتقضوقواميس ال ت ،ونواميس ،=ف� إرادة وحكمه تس�، p صلت

فهذا الكون إذن أجراه اهللا سبحانه وتعاX Æ قوانY وأسباب ونواميس وس= ال  ،M هذا الكون ربما تنت� بزوا  إش�الت
 
َ
 وموجوداته  ،فحر`ة الكون تتغ�  أبدا

ً
  خلقها اهللا �يث يق�ن بعضها ببعض اق�انا

ً
حق �يث يستتبع بعضها وتتال ،خاصا

 
ً
م  {:م M مثل قول اهللا تبارك وتعاÆمنتظ طردوتس� X نسق م ،بعضا

ّ
َعالَِمÉ ( Yَ(ال

ْ
 َريَْب ِفيِه ِمْن رَبÌ ال

َ
ِكتَاِب ال

ْ
يُل ال  )ð(َي6ِْ

ُكْم ِمَن الس�  {آية أخرى  ،قو  سبحانه ،}
َ
نَْزَل ل

َ
رَْض َوأ

َ ْ
َماَواِت َواأل ْن َخلََق الس� م�

َ
نْبَتْنَا بِِه َحَدائَِق َذاَت َنْهَجةٍ أ

َ
) ÷�( } َماِء َماًء فَأ

ْسَقيْنَاُكُموهُ  { سبحانه قو  ،زمن سنة ثابتة ال تتغ� من زمن إÆ ،لسورة ا�م
َ
َماِء َماًء فَأ َا ِمَن الس�

ْ
نَْز�

َ
َياَح لََواقَِح فَأ Ìنَا الر

ْ
رَْسل

َ
 } َوأ

)ðð (جرpأيضا هذه سنة ،سورة ا،   
}  َ ل
َ
 أ

َ
وَْدَق َ@ُْرُج ِمْن ِخال

ْ
Ìُف بَيْنَُه ُعم� úََْعلُُه ُرªًَما َفَ�َى ال

ن� اهللا�َ يُْزِ� َسَحابًا ُعم� يَُؤل
َ
  : قو  سبحانه ،ا�ور) ÊÎ( } ِ ِ ْم تََر أ

َعِليِم  {
ْ
َعِزيِز ال

ْ
ِْري لُِمْستََقر< لََها َذلَِك َيْقِديُر ال ْمُس �َ @رق لكن قد Äصل أن اهللا سبحانه وتعاÆ   ،سورة يس}) Îá(َوالش�

 من اهللا لعباده ،� معجزة�إما آية  ،واميس pكمة يعلمهاوا� ،هذه الس=
ً
 ،كما Äصل M قضايا الكسوف ،وÓما �ويفا

 ،يدأنها �ري وفق أسس ثابتة ال ²من  ،هذا النسق العظيم M هذه ا�سألةفهذه األمور تس� X  ،ذلك إÆما وا?سوف و
لق باهللا فهذا األمر إذا هو متع ،بانتهاء هذه اpياة اØنيا ؤذنُ لكن اهللا سبحانه وتعاÆ سيخرقها M يوم من األيام عندما يُ 

 و 
ً
  .فهذه األمور الú zريها اهللا سبحانه وتعاM Æ هذا الكون تقوم X السببية  ،خراآأوال

  ؟ د هذا السببوجِ لكن من مُ 
وهذا ما @الف به الفكر اإلسالl األف�ر األخرى الz  ، فهو خالق السبب وسببيتهوا�سبب عنه ،ا�هو اهللا تبارك وتع 

  . منكرة تدب� اهللا تبارك وتعاÆ ،وجدة للمسبب�عل السبب هو القوة الفاعلة الوحيدة والمُ 
فعل إل� مبا� دون ارتباط M  كما @الف تلك اال�اهات الz تنكر األسباب وترى أن حر`ة الكون حر`ة عشوائية أو 

  . iا  بY األسباب وا�سببات
 ال تنكر فعل اهللا ،بعض األف�ر ا�ادية ا�عاåة ،دفدف M ُص وما úري فيه 	ه ُص  ،بعض ا�اس يقول الكون صدفة 

وجد ن اهللا مُ أو ،سبب يقوم L قضية السبب وا�بينما الفكر اإلسال� ،مبنية X أسباب هاتبارك وتعاÆ لكنها ال �عل
قابل  ،سخر  فهو مُ  ،هو ميدان نشاط اإلنسان M حياته فعالم الطبيعة ،خر wدمة اإلنسانا«ميع v هذا الكون ا�ي سُ 

يًعا ِمنْهُ  {: يقول تبارك وتعاÆ ،نتفاعه بهمهيأ ال ،Zأث�ه ِµَ رِْض
َ ْ
َماَواِت َوَما Mِ األ ُكْم َما Mِ الس�

َ
َر ل  ، سورة ا�اثية) ÉÎ( } وََسخ�

رِْض َنْعَد {عه وفق ضوابط ال�يعة اإلسالمية فهذه قضية اZعامل مع الكون úب أن يتعامل اإلنسان م
َ ْ
 ُيْفِسُدوا Mِ األ

َ
َوال

ِحَها
َ
عزل عن تعا©م بم، وما úري اآلن M هذا الكون من قبل الب� هو M الواقع إفساد   ، سورة األعراف) �ó( } إِْصال

 أوOلك اآلن تتدا( الب�ية M مؤتمرات متعددة لقضية اZعامل األمثل مع الكون بعد أن  ؛�يعة اإلسالميةال
ً
 فسدوا شيئا

 ، بينما اإلسالم ا�سألة منظمة ال @رج اإلنسان عن إرادة اهللا سبحانه وتعاÆ فيه ، خالل عدم اZعامل السليم معه من  منه
 هذه � األصول � الz تإ

ً
  .بعكس ا�ذاهب األخرى ،ألنه يقوم X عقيدة �اذا؟  ، ط مسار الفكر عن االºرافبضذا
  :ذا هذه األصول كما قلنا � Òسة إ
  .الكون  ا?امس ،اpياة الرابع ،ا�بوة اeالث ،اإليمان باهللا تبارك وتعاÆ اeا· ،قضية الوجود أو«ا 
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لتكتور عبد الرkن  "حقيقة الفكر اإلسالl"أو«ا كتاب  ،M هذه ا�سألة من أراد اZوسع M هذه القضية فعندنا كتابان  
  ، "اإلسالم والفكر العل�"و`تاب  ،لتكتور حل� صابر " قضايا معاåة"و`تاب  ،الزنيدي

                                                                   
  

  .خصائص الفكر اإلسال�: موضوع اpلقة
قـو  M خصـائص ومـا ن ، ما نقو  M خصائص اإلسالم ، يتمÚ ?صائص عظيمة ، ر اإلسالª lإلسالم فهو فرع منهالفك

إال أننـا  ، والـ%م فيهـا متحـد ، سالl تقريباً ينبع من مصـدر واحـدوما نقو  M خصائص الفكر اإل ، اeقافة اإلسالمية
، فإذا ªن اpديث مثًال عن خصائص الفكـر سـنأ¼ بـال%م  قضية أخرىما @ص هذه القضية دون باإلم�ن أن نضيف 
إذا ªن M اeقافة سنت�م عن اإلسـالم عمومـاً ومـا @ـص قضـية  ، X اإلسالم وما @ص قضية الفكر العام اOي ينطبق

  .اeقافة
ً
  .والفكر جزء منه خراوأفا�وضوع هو M اإلسالم أوال

  .� 	مة عربية نطق بها العرب: ياwصائص من حيث الوضع اللغو
، اختصـاص، و� مـن الـ� تـدل L اZفـرد) خصـص(  ص ص خ:  Èع خصيصـة وd مشـتقة مـن مـادة : فاwصائص
وقد أجاز iمع اللغـة العربيـة . ال يشار`ه فيه غ�ه ،متفرد به ،وال ينفك عنه واwاص ا�ي ¥ص الuء وحده، واwصوص

 
ً
  . أو خاصية تؤدي نفس ا�ع¢ ،نقول خصيصةفللخصائص،  ا�êي أن تكون خاصية مفردا

  .هذا من حيث أصل وضع اللغة. أن الفكر اإلسالl يتفرد ?صوصيات ال يشار`ه فيها بقية األف�ر الب�ية
  .؟يتمÚ بها الفكر اإلسالl  ؟ تتمÚ بها اeقافة اإلسالمية؟  فما d أبرز تلك اwصائص ال� يتمº بها اإلسالم

wمع بعضها مع بعض اû صائص كث�ة باإلم�ن أن� dةوÜاZ:  
أول  .سـع يعـ� ت ، العا�ية -االتزان – الوسطية – اhدفية السامية  - ا�وضوعية –اZمº  – الوضوح – الشموÜة – الربانية

   :تلك اwصائص
  : قضية الربانية: أوhا �

  . عن بقية األديان وا�ذاهب األخرى د بها اإلسالم N v شؤونهوd أÈعها وأشملها وd اwاصية األو¶ ال� ينفر
 
ً
  ،و�ن ªنـت تغـ� عنهـا ،ك�مة اإل«يـة،ربما استعما«ا ليس بذلك الكث� من حيث وضع اللغة قضية الربانية قضية أيضا

 شامالً لكن ا�صطلح اeقاM اعتí 	مة ربان
ً
  . ية منهجا

زيـدت فيـه  ، منسوب إ� الرب تبارك وتعا� ، مصدر صنا�خصائص الفكر اإلسالl و� ا?اصية األوo من : فالربانية
  : ، � رب فقيل ربا· ومعناها  األلف وا�ون X غ� قياس

َِكْن ُكونُوا َرب�انِيYَÌ بَِمـا ُكنْـ{:  القرآن الكريم M قو  تعاÆوقد جاءت هذه اللفظة M. االنتساب إ� اهللا تبارك وتعا�
تُْم َول

ِكتَاَب َوبَِما ُكنْتُْم تَْدرُُسوَن 
ْ
ُموَن ال

Ì
  .سورة آل عمران } )�ô(ُيَعل
  : الفكر اإلسال� إذاً فكر رباi  من ناحيت� 

  . ومن ناحية الغاية، من ناحية ا�صدر
 ،ة ا�صـادر تبـع   أول مصادر الفكر اإلسالl هو الو� وتأ¼ بقيو ،ألنه يقوم L أساس الو_ الكـريم؛ فهو رباi ا�صدر

أو X مصدرية الو� الكريم اOي جاء بـه  ،أي يقوم X أساس ،بأنه ربا· ا�صدر ،يتمº الفكر اإلسال� فإذاً  .فهو ا�ºان

   )١٢( ا&لقة 
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  .ìثًال فيما يُعرف بالقرآن والسنة ،من ربه -صÏ اهللا عليه وسلم -الرسول 
حيـث  ، وبها تقوم ذاتيته،  الz تفتقد إÆ هذا ا�صدر v العالم ألخرىوبهذه اwاصية يتفرد الفكر اإلسال� ب� األف�ر ا 

فهو  ،فهذه خاصية أنه ربا· األصل. X اختالف جهاتها وا&ضارات ،وا;يئة ،وا��ن متأثر بالزمانيرتكز X أساس غ� 
َا اÌO  { تبارك وتعاÆ إÆ قيام الساعة �فوظ �فظ اهللا  

ْ
� ُْن نَز�

َ
º َـافُِظوَن إِن�ا َp ُ َر َو�ِن�ا  َ

ْ
صـدر فهـو م ،ة اpجـرسـور } )ô(ك

 من االضطراب ،صحيح و�فوظ إÆ قيام الساعة
ً
أو  ،آنألنـه إلـö خـالص سـواًء �ن القـر؛ واZنـاقض ،وهذا úعله سليما

َافُِظوَن {وفيهما يقول سبحانه السنة
َ
p ُ

َ
َر َو�ِن�ا  

ْ
ك ÌOَا ا

ْ
� ُْن نَز�

َ
º إِن�ا)ô(  {كر يشمل الكOتاب والسنةوا،  Æكما أن قـو  تعـا:} 

َهَوى 
ْ
 َوْ�ٌ يُوَ* ) Î(َوَما َفنِْطُق َعِن ال

�
 السُ  ،سورة ا�جم  } )Ê(إِْن ُهَو إِال

ً
  . نة من باب أوoيدخل فيه أيضا

 Õُ ا©هوديةتُ كُ  بينما األديان األخرى Âـوراة واإل بها أرضية حZا M ثلـةì انيةêيـل، نعـم فيو ا�ë هـا بقايـا و� لكـن
لة أو مذهب أي ºِ ) خاصية الربانية( ال يشارك القرآن والسنة M هذه ا?اصية  ،فيها اpق وا5اطل طختلأضاعت ا�عالم و

  . أو دين آخر
 ìا يمÚ الربانية بعْ 

ً
  .د ا�صدر أنها ربانية الغايةأيضا

iصدر الربا�  ؟ما d الغاية من هذا ا
ت�مـل فهذه الربانية "يتها بعد األصـل ا�. تبارك وتعاM Æ اØنيا واآلخرةهو لقيادة الب�ية إÆ حياة سعيدة تتوجه ºو اهللا  

 Yأن تكون هللا رب العا�:}  Yََعالَِم
ْ
�ِ رَبÌ ال ِ¼ َونُُسِ$ َوَ�ْيَاَي َوَمَماِ¼ ِهللا َ

 َوبِ ) É�ð(قُْل إِن� َصال
ُ يَك  َ ِ�َ 

َ
نَـا ال

َ
ِمـْرُت َوأ

ُ
َذلَِك أ

 Yَُمْسِلِم
ْ
ُل ال و�

َ
   }) É�Î(أ
ن إمـا أ ، M اإلسـالم ء   حكم، فd ¥هذه الربانية «ا "ية أن توصل ا�رء إÆ اهللا تبارك وتعاÆ بعد تنظيم شؤون حياتهف

تفريعاته Oلك العقل حسـب  ، و�ما أن يضع أصو  وي�ك وال ي�ك iال للفكر الب�ي ، يضع أصو  وتفريعاته ªلعبادات
  . ، فd ¥ء �صون M هذا اإلسالموا��نظروف الزمان 

 ا�صدر اOي يقوم عليه الربانية أن مصدري
ً
 إ«يةته  إذا

ً
M اØنيا، واØنيا مزرعة Zنظيم حياة اإلنسان ؛ يةإ«، وأن "يته أيضا

 ف�اآلخرة
ً
 فخ�، و�ن �ا

ً
  . ، إن خ�ا

أن الفكر اإلسـالl صية األوo من خصائص الفكر اإلسالl و� قضية الربانية ، ونر`ز فيها X قضية هذا ما يتعلق با?ا
  . و} "يته ،هفكر ربا· M مصدريت
 العíة M الغاية، بين

ً
إÆ �لم اآلخرة بصلة M  ال يمُت  ،أو ا�ذاهب األخرى فغا5ها أر1 ،ما إذا نظرنا إÆ األديان األخرىإذا

«ا  فليس ،ألن الو� بمعزل عن تلك األديان µلة كما M األديان األرضية ؛و�ن ²دث عنها فحديث اضطراب ،الغالب
ك فإنها أمور ليست � أديان أرضية حÂ و�ن اعتقد بعضها ب¿ء من ا?لود وما إÆ ذلف ،عالقة بالو� µلة وتفصيالً 

  .ألن العبور ال يكون إÆ بشهادة اZوحيد؛  Æ اهللاثم � ال توصل إ ، كما هو M اإلسالم ،واضحة ا�عالم
وهما ا©هودية وا�êانية فنعرف أن ا©هودية و�ن حاولت أن تنظم ¥ء من أمور اØنيا  إلسالمعن اأما اØينان السابقان 

µلة خرة ليس فيها حديث عن اآل ،اة X طو«ا بصفحات تتعدى األلفألن اZور؛ إÆ أنها M اآلخرة ليس «ا نصيب
، وما ورد من أن بعض ا©هود يؤمنون بعد اZحريفأنه وهذا بال شك  ،وليس فيها 	مة واحدة عن جنة أو نار، وتفصيالً 

ي�اًما َمْعُدوَداٍت  {:وم اآلخر كما M قول اهللا تعاÆبا©
َ
 ك
�
نَا ا��اُر إِال ْن َيَمس�

َ
ُهْم قَالُوا ل غ�

َ
ُ  {أو قو«م   ،} َذلَِك بِك َن�َة َوقَال

ْ
ْن يَْدُخَل ا�

َ
وا ل

ْو نََصارَى
َ
 َمْن ªََن ُهوًدا أ

�
  ليس لتار  ،فهذه طوائف ªنت تار@ية ،سورة ا5قرة ) ÉÉ(} إِال

ً
ولكن ال%م X ا�وجودون حا©ا
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  . يب M منهج حياتهم أو M تفك�هماآلخرة نص
  . يس فيها 	مة واحدة عن ا�نة أو ا�ارواZوراة منذ ²ريفها قبل ظهور اإلسالم بأك0 من ألف سنة ل

وغ�هم إÆ ا�ار، لكن إذا  ،ويعتقدون أنهم هم الفائزون بذلك ،فإن اإلëيل فيها يتحدث عن ا�نة وا�ار ،أما ا�êانية
قولون ألنهم ي ؛ فهم وثنيون ،صل L ا«نة من غ� عملفكيف ُ§ ، تهم فا�سألة ليست واضحة ا�عالمنظرنا إÆ واقع حيا

 بقضية اZثليث
ً
 ولكن فليس «م M اآلخر من نصيب ،µيعا

ً
 ماديا

ً
، فمنهجهم هذا اOي يعتمدون عليه و�ن ªن فكرا

ألنه يقوم X منهج غ� صحيح وهو دين  ؛ أو نêا· هذا ال يعتد به ،دينة عنده فكر مسي8بعضهم من الطوائف ا�ت
  . منسوخ وباطل

و} "يتها  فا?اصية األوo � خاصية الربانية M مصدريتها ،أو الفكر اإلسالl ،ال لإلسالمبينما هذا اZفرد ال يكون إ
lما يتعلق باإلسالم ،هذا تفرد إسال Õ M، lومن ضمنه موضوع الفكر اإلسال.  

 .الشموÜة� : اwاصية اjانية �

 oا?اصية األو X من أشهرها  ،يه بقية ا?صائص األخرىتقوم عل ،، فخاصية الربانية أساس عظيمو� مبنية zوال
وا�قصود به ا�Zمل، و� خاصية عظ§ من خواص الفكر  ،أي أن الفكر اإلسالl فكر شامل ،وأهمها الشمو©ة

lاإلسال. 

  : ومن أبرز سمات هذه اwاصية É vال الفكر 
اpياة الz تهـم بحر ª Mفة شئون و�نما للفكر أن يُ  ،واحد يدانêÄ اإلسالم الفكر M محيث لم  ،الشموÜة ا�وضوعية:  أ

  ،ا�سلم M دنياه
ُ
  . بينما األف�ر األخرى ربما ليست «ا هذه ا?اصية ،خراهو} أ

  . فا�باحث ا�يتافÚيقية � الz حê الفالسفة أنفسهم بها -
 من الزمان -

ً
   .ا�باحث الالهوتية � الz اêº بها الفكر ا�سي8 قرونا

- êÄ zون أنفسهم في ا�باحث ا�ادية الåجانب واحد، . هاالوضعيون وا�اديون ا�عا X يقيا تع�  -أي ير`زونÚا�يتاف
 وتية يهتم بها ا�تدينون ا�صارى، والاله تافÚيقية يهتم بها الفالسفة فقطفا�باحث ا�ي -ا وراء الطبيعة أو هو �لم الغيبم

  . أو عماد اpضارة ا�عاåة،  وهم عماد الفكر الغر½ ا�عاå ، الوضعيون وا�اديون ، وا�ادية يهتم بها
zقيقة الpتاج إ©ها ،�ه من بها مِص ؤَ ويُ  ، تقودها حياته بينما اإلسالم وجه فكر ا�سلم لطلب اÄ zيع ا�يادين الµ M  .

  . هذا هو القسم األول من الشمو©ة وهو الشمو©ة ا�وضوعية
 العقل عند العقالنيY، م ال êÄ ا�عرفة M مصدر واحدفاإلسال : الشموÜة  v مصدرية ا�عرفة:  ب

ً
، كما قلنا سابقا

Yسيpس عند اpواYمصدر مفيد !ال،   ، والكشف عند اإل�اقي Õ ا�قام األول  ،اإلسالم يأخذ من M Åلكن الو� يب
من . لكن Õ ذلك وفق مÚان الو� ال�يف ،بالرؤيا، يأخذ باإل«ام ثم يأخذ مثالً  ، ثم يأخذ بالعقل،وهو اpاكم X غ�ه

  .ل اZجارب يصل إÆ معارف متنوعةخال
 ا�جال صفح 

ً
فاإلسالم وجه ا�سلم إÆ اZلÃ من Õ مصدر . ة مفتوحة بالنسبة للفكر اإلسالl، �اذا ؟ ألنه شمو5إذا

  عقالً يؤدي إÆ معرفة صحيحة 
ً
  .والسيما قضية ا�قل ونقالً  ،وحسا

  . ا�ظرة M قضية ا�نهج حاديةأفالغالب M اال�اهات الوضعية  :القسم اjالث الشموÜة ا�نهجية -ج
ونظرية اZعقل عند أفالطون M قضايا الفكر و}  ،ون سبيل العلم M ا�نطق الصوريالقدماء ªنوا êÄوفالعقالنيون 
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  . X هذا ا�نهج فقط هتمامهما، وير`زون -الغيبية ا�باحث أي-ا�باحث ا�يتافÚيقية 
، "درء تعارض العقل مع ا�قل"و} الكتاب العظيم  ،M الرد X ا�نطقيY ابن تيميةأن ا�نهج الصوري نقده اإلمام ونعرف 

   ."تهافت الفالسفة"ككتاب ،سمY بالفالسفة ا�سلمYكما نقده الكث� من الفالسفة المُ 
حêوا ا�نهجية M طرائق  ،ة الوضعية أو ما نسميه بالوضعيYك اZجريبيون ا�عاåون وخاصة القائمون X الفلسفو`ذل

 للوصول إÆ ا�عرفةفال يع ،ا5حث اZجري¾
ً
واس اp من درك بأحداOي يُ  إال من خالل ا�نهج اZجري¾ ،تقدون منهجا

  . ينكرون الغيبياتوباZا�  ، ما عدا ذلك ال يؤمنون به) واللمس Oوقوا والشم واê5 السمع( ا?مس الz ذكرناها 
  الz أما الفكر اإلسالl فإنه يقوم X تعدد ا�ناهج

ً
، Õ )اZجري¾ ،الستقرا�، االس�داديوا ،االستدال�(أ�نا إ©ها سابقا

  . ب9ط أن تكون منضبطة بضوابط ال9يعةا�ناهج ال بأس 
وقدرة العقل الب9ي L ا&رmة v  ،� يقوم v منهجيته الشموÜة L تعدد ا�ناهج وفق ميادين الفكرإذاً الفكر اإلسال

واالستدالل  ، و الطبيعية وغ�ها من ا�جاالت ال� É dال للنظر وا�فسية والت9يعية ل ا�باحث الغيبيةأوديتها É vا
  .  Zميº العقل الب9ي عن غ�ه

  .و� ا?اصية اeانية من خصائص الفكر اإلسالl بعد الربانية ،قضية الشمو©ةهذا ما يتعلق ب
 .الوضوح:  اwاصية اjاjة �

 .تتمº بالوضوحX خاصية عظيمة  أي أن الفكر اإلسالl يقوم   

 
ً
 ، الl الوضـوحأبرز سمات الفكـر اإلسـو هوOا ªن  أفضل سمات ،لألميY وا�تعلمY ،فاإلسالم هو دين اهللا للناس µيعا

 ودخو  ²
ً
 وتطبيقا

ً
فقـد اسـتمد    ،ألن الفكر اإلسالl قائم X اإلسالم أي X الكتاب والسنة؛   ت الطاقة الب�ية فهما

 إÆ الفطرة السوية ف�ن M ،الوضوح الظاهر من الكتاب والسنة وضوحه من ذلك
ً
 ألف�ر أخرى  ،وضوحه قريبا

ً
تمتاز خالفا

  . أو ا�ثا©ة الz تتجاوز الطبيعة اإلنسانية ،، أو ُمنافرة الفطرة اإلنسانيةباإلبهام واالنغالق
  : ومن أبرز جوانب الوضوح v الفكر اإلسال�

  :àديد مصطلحاته �

 بقضية ا�صطلحات ا�حددةالفكر اإلسالl قائم X اللغة العربية الz تمتا
ً
 .ز أيضا

فما  ،وعدم اZداخل بينها ،الz فيها قضية وضوح ا�صطلحات ،لقديم واpديثفاللغة العربية من أµل اللغات العالم M ا 
  .رى، و� قضية ال�ادف M اللغةالعرب 	مة إال و«ا مغزًى @تلف عن مغزى 	مة أخ عَ وَض 

  . أنه ليس م�ادف M اللغة العربيةولكن األصح  ،موضوع خالف! هل � موجودة أو غ� موجودة 
 لغة منض

ً
 تد فيها ا�عا· اللفظية إÆ معنتر ،بطةف� إذا

ً
 لعامة الفكر  ، فيتسق بعضها مع بعض ، M الغالب جامعٍ  ا

ً
خالفا

 M ا�ع¢ ،الب�ي
ً
  فمثالً  ،واللفظ واحد اOي تتطور فيه ا�صطلحات فتتعدد، وقد تتناقض أحيانا

ً
الوجودية بصفتها مذهبا

Yمتناقض Yمعني X تقع 
ً
²صل الوجود اpقيÃ  :، وعند غ�هم اإلنسا·اندفاع اإلنسان ºو العمل  :عند بعضهم ، فلسفيا
 من وجود اإل M الوجو

ً
    .د اإلنسا· iردا

  . هكذا ا�ع¢ متناقض µلة وتفصيالً 
بل اللغات . وليس مع¢ ذلك أن Õ اللغات ليست كذلك؟ ال  ،هذا ال يوجد M اللغة العربية الz � أساس الوضوح

 إÆ أنها تنضبط بضوابط ال�يعةاإلسال
ً
فإنها ربما تؤدي ¥ًء من هذا الوضوح، لكن حديثنا ºن باللغة العربية  ،مية نظرا
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 ا�سألة فيها قضية تíير األف�ر. ف� و�ء القرآن الكريم والسنة ا�بوية أي أنها و�ء الو� ،فاpديث منصب عليها
ً
  . إذا

   :قضية  العملية �

 ، فـd مـا أو ا�ادي  األخالÂأو  أو العبادي ا«انب العقديسواًء M  ،`ته ترتبط باpياة الب�ية العمليةفهو فكر عم� حر
يأ¼ ذلك وينطبق X الفكر اإلسالl فيكون أيضـاً فكـر فليس فيه لبس وال غموض  ،يتعلق بعمل ا�سلم 	ه عمل واضح

  . عم� واضح
 :الفطرية �

  ،ئم �بادئ فطرة اإلنسان األصيلةالسنة مالحيث يقوم X أساس من الكتاب و
ً
أو  ،لألف�ر األخرى الz � مثا©ة خالفا

  .خيا©ة ال تنسجم مع الفطرة السليمة
� iفكر إيما:  

كـة للعمـل ا�ي ألن القلب هو مبعث اإلرادة ا�حرّ ؛ والعاطفة v اعتبار حرmته ،يأÍ من أنه  فكر إيماi  للقلب فالوضوح
 . وعليه يمأل القلب طمأنينة بما يقنع به العقل ، هو ãية الفكر

،  عمليتـه ، X جوانب مهمـة ²ديـد ا�صـطلحات ألنه يقوم ؛هذه أبرز جوانب الوضوح فهو دين واضح وفكره واضح       
  .إيمانيته،  فطريته

  .مو©ة والوضوحشهذا ما يتعلق بثالثة خاصيات من خصائص الفكر اإلسالl الz ²دثنا عنها و� الربانية وال
  
  

  .عن ثالث من خصائص الفكر اإلسال�²دثنا M اpلقة السابقة 
  .ونواصل اpديث M بقية تلك ا?صائص ،والوضوح ،والشموÜة ،الربانيةو�  
   .اZمº: اwاصية الرابعة �

فأن ما يتفرع عنه؛ ومن ضمنه تمÕ M Ú ¥ء كما أن اإلسالم م ، الفكر اإلسال� فكر متمº كما هو حال اإلسالم      
lالفكر اإلسال ì أيضا فكرÚومتم Ú، أتون الفكر  ، يمكن أن تبهت شخصيته بمؤثرات خارجية ال M أو أن يذوب

  . األم�
 ،فاألساس الربا· اOي يقوم عليه هو الو� الكريم،  وأساس هذا اZمº هو ما ذكرناه v اwاصية األو¶ وd قضية الربانية

 م�ابط ،ذا اZمÚ جاء من قضية الو�فه
ً
  .فا�وضوع إذا

   ا�خالف X الو� اإلل� اOي يعلو به فوق الفكر الب�ياOي يقوم  ،للفكر اإلسالl من اإلسالم نفسه اZمÚ جاء
  .ال تتغ� بتغ� الزمان وا��ن ،كز L حقائق مطلقة الصدقألنه يرت -
 ºمZمن ال ،فهذا ا Íأمور دينه ودنياهإنما يأ v سلم�  ؟ �اذا..و_ ا�ي ُ¼يب N L ما يهم ا

  .أو معارف أخرى من آخرين ،يه عن اpاجة إÆ استمداد مقوماتألنها تُغن
؛ فإنه صنعة أما العلم ا�ادي ا5حت ،¤ا ال يتعارض مع الو_ اإللö ،نع من االستفادة ¤ا عند اآلخرينلكن هذا ال يم 

 ،ن يوزن به و� قضية الو� ال�يفألنه ليس   مÚا �اذا؟  ،عتسافاامن األف�ر اتساقا أو  لة Zوجيه أي فكر وقاب ،�ايدة
lبه الفكر اإلسال Úي تمOا .  

   )١٣( ا&لقة 
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  . فاZمº إذن يأÍ من الو_ ال9يف
  .ن� الوافدوموقفه من الفكر األج ،وحرmته ،وÕ هدفه ،ومصادرها ،Zمº جاء بتحديد Éاالت ا�عرفةهذا ا

منطلقا من األساس اOي  ،وÑنت ا�تيجة أن الفكر اإلسالl بث روح هذا اZمM Ú األمة  الz ²مله Õ M شؤون حياتها 
صÏ اهللا -حY قال  ،وعمال فكراً  إ� هذا اZمº -ص� اهللا عليه وسلم-حيث وجه الرسول  ،وهو الو_ الكريميقوم عليه 
 ولكن وطنوا ،وأن أساءوا أساءت ،حسنتإن أحسن ا�اس أ ،يقول أنا مع ا�اس ،دكم إمعةال يكن أح:(-عليه وسلم

  ) .وأن أساءوا أال تظلموا ،أنفسكم إن أحسن ا�اس أن ²سنوا
lمل  ،هكذا هو ا�نهج  اإلسالÄÚأتباعه أن يكونوا ذوي فكر متم.  

أو  ،الz جاءت من الو� ال�يف ،l � قضية اZمÚمن أهم ا?صائص الz يقوم عليها ا لفكر اإلسالإن وOلك نقول 
  ،?اصية األوo و� قضية الربانيةمن ا

ً
 ªفة ا�عارف وما تفرع عنه M ،و�نما هو �م M اإلسالم 	ه ،هذا اZمÚ ليس فرعيا

  ،اإلسالمية
ً
�ث فيه أ�اث µيلة جداُ Úينفرد بها  ؛تم zأهمية هذه  القضية ال X فكره عن  والسيما ،اإلسالملتاللة M

lبعةاهذا ما يتعلق با?اصية الر. بقية األف�ر األخرى وحديثنا هو الفكر اإلسال.                                                                                                                        
  . عيةال²ام ا�وضو:  اwاصية اwامسة

  .d ما يقابل ا�اتية :أو M ا�ظر ،M ا5حث؟ ا�وضوعية  ماذا يراد با�وضوعية
íه من األهواء واZ ،وأخيلته ا�اتية ،و انفعاالته ،وأحاسيسه ،قِبل ا;احث أو ا�فكر من غرائزهوتتحقق باZجرد من  

  . ال� àول دون الوصول إ� ا&قيقة ،وا�صالح الشخصية
وال  ،وال انفعال ،واألنصاف بتجرد ال §مله هوى قضية ا�وضوعيةاwصائص ال� يتمº بها الفكر اإلسال� هذه أعظم 

  .أو واقعية ةأو نقلي اً عقليةسواء �نت هذه األشياء أمور ،ومن ثم يدرس األشياء v واقعها ،غرض
واألخيلة v ا�وضوع  ،االتفإنها àكيم االنفع؛ ;اأساس العمل الف$ واألدã Ï فö ،أما ا�اتية ال� تُناv ا�وضوعية 

َغاُووَن  {بقو  سبحانهيمان v أودية ع¢� عنها ا�و¶ الفخر والهَ  لشعر مثال يقوم �L ،ا�تناول
ْ
َعَراُء يَت�ِبُعُهُم ال Íَوالش)ððÊ ( لَْم

َ
أ

ُهْم ÌÕُ Mِ َواٍد يَِهيُموَن  غ�
َ
غ�ُهْم َفُقو) ððó(تََر ك

َ
 َفْفَعلُوَن َوك

َ
يَن آََمنُوا) �ðð(لُوَن َما ال ِ

�
Oا 

�
   }إِال

 
ً
ربما  ،ف�ر األخرى غ� الفكر اإلسالlلكن اpاصل أن األ ،lوالسيما الفكر اإلسال ،ا�اتية هذه ال تصلح للفكر نهائيا

  .وهو الو� ال�يف كم وا�Úانلعدم وجود اp ؛تنجرف هذا االëراف
 -اOي  يبدأ فيه ا5احث من الصفر ��نهج  الش�،تع$ اZجرد ال�مل لإلنسان ا;احث N ما ©يهفا�وضوعية أذاً ال  

 هذا ا�ن -منهج الشك
ً
  هج  ال يصلح أن يكون منهجا

ً
 اإلhيةمات لَ َس ¼عل حÑ المُ  ، ألنه يبدأ بتجرد زائد عن ا&د ؛ �عيا

  .مرفوضة
  ا�نهج الش�وOلك  

ً
  ليس منهجا

ً
 ،وال نريد اZجرد غ� ا�نضبط ، تZجرد ا�طلق اOي ينû القْطعيا نريد افال ،�عيا

 ،نفسه قبل ذلك ذلك أن القضايا العلمية الz وصل إ©ها ا5احث ، والسنةإنما هو اZجرد اOي يقوم X آفاق من الكتاب 
هو اOي يقوم عليها هذا  ،اZفك�ا5حث و وا5ناء عليها M أثناء وا�طلوب اعتبارها ،خا©ة عن ذلك أو تلقاها من غ�ه
ا�وضوعية   ،M نهضتها ا�عاåة جعل بعض ا�فكرين ا�عادين  للكنيسة اوربv أ ،أما M اإلسالم  فغ� ذلك ،  ا�نهج الش$

M ثه معادلة للبعد عن اهللا من قِبل ا5احث أو ا�فكر�  .أثناء  تفك�ه M أو ،أثناء 
  ،وضوع  بذاتهبأن يبحث ا�وذلك  

ً
  .وأن يتجرد من اZصور اØي� عن ذلك ،من أي صلة   باهللا iردا
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  .بل ا�ظر من خالhا ، أو ا�ظر فيها ،ال ¼وز ا�ساس بهاألن هناك مسلمات  ؛ وهذا أمر مرفوض v ال9يعة 
ó vرد ا;احث وا�فكر هللا وحده v  تتمثل ،فموضوعية ا�سلم  .هذا هو منهج اإلسالم v قضية تفرده v أف�ره �ن وOلك 

ُروا  {:M قو  ألنها تنفيذ ألمره سبحانه ؛سواه اسواه وم نN م �ِ َمثَْ¢ َوفَُراَدى ُعم� َيتََفك� ْن َيُقوُموا ِهللا
َ
ِعُظُكْم بَِواِحَدٍة أ

َ
َما أ قُْل إِغ�

َُكْم نَ 
 نَِذيٌر ل

�
   } )�Yْ)Êَ يََدْي َعَذاٍب َشِديٍد َما بَِصاِحِبُكْم ِمْن ِجن�ٍة إِْن ُهَو إِال

ع� أن الفكر اإلسال� هذا هو م ،ا�ستوى اإلنساi العالÖ ترفعه إ� ،فا�وضوعية قيمة ك¢ى v الفكر. إذاً اZفكر هو هللا
L ؛ ألنه يرتكزÖوضوعية فكر 0ل�  ،ا

ً
لتارس� ýالفة  وخاصة v ميادين ا©راسات االست9اقية  �كم أنها تع$ أ¤ا

  .وثقافات ،ديانوأ ،لغات
  ، M اØراسات االست�اقية من الغربيY نرى أنهم يدعون ا�وضوعيةYا5احثف 

ً
M الكث� من  لكنهم ال يمارسونها فعليا

  . فتصبح  األح�م  ليست موضوعية بهذا ا�ع¢، والعادات واZقا©د  واeقافة وا5يئات واØين الختالف اللغة؛  أطروحاتهم
  : أو ترجع  إ� أمور عديدة من أبرزها وم L هذه ا�وضوعية ال� تتمثلفأنه يقأما الفكر اإلسال� 

ق ائفمبادئ الفطرة وحق. ال� توصل إ� ا�عرفة بادئا�ق الو_ v �فة ائوحق ،الفطرة اإلنسانيةيقوم L مبادئ  - أوالً     
  . úو األنانية ا�اتية الرتكاسا ته منفكر v حرmففيها حصانة لل .وصادقة ،الو_ أسس موضوعية

 lهذا األساس ،و?الف الفكر اإلسال Æي يفتقد إOا lأو  ،5عده عن الو� اإلل� ؛هناك الفكر اآلخر غ� اإلسال
úلو  و5عدها عن الو� اإلل� اOي ، بسبب ما تغشاه من أف�ر غ� منطقية بهوتهاأو  ،أو فساد فطرته ،إعراضه عنه

  .صداها 
iاjتتضح فيها ا�وضوعية( ا zئز الÑأخذها: )من الرÜ  ألنه متعبد بطلب ا&ق ؛أن الفكر اإلسال� يس� إ� ا&قيقة، 

  . وذلك ãيته ،وتطبيقه ،والقول به
وم هذا أن عم إال !!هكذا يدعون ،ر السابقة وا�سبقة حول موضوع مااألف�وطرح  ،خر فرغم إد�ء ال6اهةأما الفكر اآل

 
ً
  ،واألساط� صورات واألعرافقيقها وقد اصطبغت �وثه باZوسيقت ا�تائج Zح ، الفكر قد حدد أهدافه سلفا

ً
 بل أحيانا

أحدهم �ا ªن  اوهو ما عí عنه ،ست�اقيةلنا أوضح ما يكون M اØراسات االوهذا كما ق ، باألحقاد الÄ zملها رجا 
 
ً
  :وهو  إÆ اإلسالم بعد أن هداه اهللا مست�قا

إن ابرز ا�ست�قY جعلوا من أنفسهم فريسة للتحزب غ� العل� M ": ا©كتور Xمد أسد ا�مساوي حيث يقول �
 ،تذكرنا بواقع دواوين اZفتيش ،يتبعها كث� من ا�ست�قYاالستقراء واالستنتاج الz  ةن طريق�و ،كتاباتهم عن اإلسالم

 أفق «ا أي أن تلك الطريقة لم يت
ً
وليس نتيجة ذلك سوى صورة مشوهة  ،نظرت M القرائن اZار@ية بتجردن أبدا

 "أوروبا  اما كتبه مست�قوµيع  اإلسالمية تواجهنا Mألمور ول ،إلسالمل

 M همهكذا واحد منهمí@ليس عندهم من  ،كر أن قومه أصحاب األف�ر األخرىيذ ، يوم من األيام ويعرفهم و
  . حÂ وأن ادعوا خالفه ،¥ءا�وضوعية 

، وسيأ¼ ذكرها  أن الفكر  اإلسالl يس� وفق ضوابط حددتها ال�يعة ،من قضية وضوح الفكر اإلسال�: ا«انب اjالث
  .الحقا

  .اhدفية السامية:  اwاصية السادسة �
  .سامٍ  يع$ أن الفكر اإلسال� يقوم L هدٍف       
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  ؟فما d هذه اhدفية 
 الفكر اإل 

ً
 و�نما اإلسالم   "ية و� الوصول إÆ اهللا سبحانه ، ط الفكر الz ال "ية �ددة «اكأنما سالl ليس تائها

Æَْعبُُدوِن  {وتعا©ِ 
�
نَْس إِال ِ

ْ
ن� َواإل ِ

ْ
الz  أو العلم للعلم تقوم من أجل الفكر للفكر بينما األف�ر األخرى } )�ó(َوَما َخلَْقُت ا�

  ا ²Mصل "يته
ً
  ا�فع اØنيوي العاجل شخصيا

ً
  .أو اجتماعيا

وا©نيا  ، ا©نيا ه&فمع اعتباره للمصالح إال أن مصلحة اإلنسان األخروية مقدمة L مصا ،  ما الفكر اإلسال� فالأ 
  . مزرعة لآلخرة

 Ôدف األسhإذاً  اd العبودية هللا تبارك وتعا�  قضيةا�ي يقوم عليه الفكر اإلسال� ، �العبادة ال تتمثل v  ا �نت هذهو
يقول سبحانه  وحده صائص الفكر اإلسال� ارتباطه بالعمل العبادي هللاw �ن ، ن �ن ا�قدم فيها العبادةÓو ، الفكر وحده

Æَيْفَعلُوَن  { :وتعا 
َ
ْن َيُقولُوا َما ال

َ
 ،)ال ينفع من علمٍ ( -يه وسلمصÏ اهللا عل-الرسول  وقد استعاذ } )Î(َكíَُ َمْقتًا ِعنَْد اهللا�ِ أ

 ،القائد فا�فكر هو ، عليه األوائل ونقامت حياة ا�سلم ،وبينهما تالزم ،و«ذا ªن الفكر والعمل مرتبطM Y اإلسالم
  �اذا؟  ،فكر والعمل ازدهرا معا وبهذا اZالزم بY ال ،والعامل M وقت واحد ، واpاكم

 أل
ً
 سامي ن الفكر اإلسال� §مل هدفا

ً
  .وهو اZجرد هللا تبارك وتعا� والوصول إÜه ،ا

 فإذ 
ً
ومن ثم يتناB الفكر  ،ن صاحبه يعيش هذا الواقع ويوجههأل ؛فهو فكر واق4 ،ف أخرىهو هدف ال يماثله فيه أهدا ا

الz يس�  وºو األهداف ،ة به ºو الكمالقيومرت ،جاءت موافقة لواقع ا�اس العم� ألن حلو  ؛اإلسالl وتزداد حيويته
 ويربطه باألهداف ،فيتسدد الفكر M حر`ته ، و«ذا úري العمل M ضوء الفكر ا�ستن� بنور ال�يعة ؛اإلسالم إÆ ²قيقها

  ªفة حياتهمMف بعد ضعف حياتهم ند ا�سلمY ضعُ ولكن هذا اZالزم لألسف ع ،وÄفظ   سالمة توجهه ، الصحيحة
ومن ضمنها قضية  ، حياة ا�سلمM Yلعقدي خفتت ªفة ا�وانب األخرى وت ا�انب افبخف ، ومنها ا�انب العقدي، 

  ، األف�ر
ً
  . فحصل تدهور M قضية الفكر والعمل معا

  ؟ �اذا إذن تدهور الفكر
عن ا&ياة  والقضايا اZجريبية ا;عيدة ،وحينما حلق رجاv S األف�ر ا�ظرية ،ودوافع إثراءه ،ألنه ابتعد عن مواقع فاعليته

افتقد تلك ف  ،  الكمالåويرفع بها úو معا ، جه به األمةألنه فقد توجيهه ا�ي  يو؛ رأينا تدهور تلك األف�ر ،العملية
ومفكريها من  ،هائمن علما، فة أبناء األمة ا�خلصYاهللا جار X تصحيح تلك األوضاع من قِبل ª نوالعمل بإذ .اwاصية

 ،أن تعود األمة إÆ سابق عهدها ، واألمل M اهللا قوي ، سابق األيامكما ªن M  ، يؤ2 ثماره أجل أن يعود هذا ا«دف
  .ةوقيادتها للب�ية اpائرة M سائر جوانب اpيا

  .d قضية الوسطية :اwاصية السابعة �
M حياة ا�سلمY �  و`ث� من اإلش�الت الz تقع  ،الوسطية مصطلح متكرر ومتداول ،فمعلوم أن اإلسالم دين وسطي

ًة وََسًطا Zَُِكونُوا ُشَهَداَء Xََ ا��اِس  {ا�نهج اOي جاء به اإلسالم  لغياب هذا م�
ُ
نَاُكْم أ

ْ
َذلَِك َجَعل

َ
   }َو`

  اً فالوسطية إذ
ً
  ،d اZوازن ا�ي يقوم عليه اإلسالم عموما

ً
  ؟ �اذا ،S والفكر اإلسال� تبعا

 ، وال مغاالة وال تقص� ، وال تفريطفيها ال إفراط  ، وL مناهج فكرية متوازنة ، توازنةأسس عقدية م L نه يستندأل
ثم  ، و�نا نعرف أن اإلسالم �ا ظهر �ن دينا ال خالف عليه ب� أتباعه ، وهكذا هو الفكر اإلسالl ،إلسالمهكذا هو ا
 الشيعة: قت األمة الواحدة Zصبح ثالث فرقفانش ، محM Â صدر اإلسال ،صل ا?الف بY أفراد األمة لألسففيما بعد ح
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األمر X منهج سليم M أهل  ثم استمر ، بأهل السنة وا«ماعة بعد اإلسالم أنفسهم وصفواصحاب اpق أو ، اwوارجو
 فانشقت  ، السنة حÂ بدأت ا?الفات تدب بينهم i Mال العقائد

ً
 :فرأينا قمة اإلسالمية السنية إÆ عدة فرهذه األ أيضا

 ،ينةوهلم جرا من تلك األف�ر الz اختلفت حول موضو�ت مع وا�íية وا�رجئة )القدرية(ا�همية و شاعرةاألا�ع	لة و
  ).السلف-السنة-اإلسالم(فعندنا . pقا�نهج افأصبح لزاما أن Äدد أصحاب 

قضية  -لفكر اإلسالl يقوم X هذه ا�نهجية ا ، ومن هنا خرج مصطلح السلZ ûحديد أنفسهم من بقية األف�ر الضالة 
  :Éال العقيدة يقوم الفكر L أساس� متوازي�فû  -الوسطية

  .اإليمان بعالم الغيب: أوhما
  .اإليمان بعالم الشهادة:وثانيهما

د v صلتها وó ،نوهذا اإليمان بشقيه يتالءم مع فطرة اإلنسان ال� تريد الرmون إ� قوة عظيمة غيبية تستمد منها العو
كما �حنا ذلك M قضية األصول العقدية الz يقوم عليها الفكر اإلسالM l  العقيدة اإلسالمية ،بها األمن والطمأنينة

  :يقوم L مبدأينقضية الوجود 
É-¾لم غي�    ð-لم شهودي�  

  . الشهودي بY العالم الغي¾ و ،اآلخرةأمور نه يوازن بY أمور اØنيا وأ ،وهذه � الوسطية ،وهذا هو iال العقيدة
  ،نرى الوسطية واضحة ،وÉ Õال ا�عرفة الفكرية

ً
  وسطا حيث يقف الفكر اإلسال� موقفا

ً
 ،ب� من يمجدون العقل متوازنا

فبعض  ،تقديرأو يُهملونها X أقل  ،تلك ا�عرفة وبY من ينكرون وظيفته M ،ويعدونه ا�صدر الوحيد �عرفة حقائق الوجود
  .ومن هنا حصل الر`ود اإلسالl ،همش العقلالفرق تُ 

  .اpضارة ا�هيمنة � اآلنالz  أو أف�ر ا&ضارة الغربية ا�عا�ة ،�ألف�ر الفلسفية ،يمجدهوبعضها  
 وحÂ  ،د للعقل X حساب اØين واألخالقيتمج

ً
  .لم يتبق منه إال أن يكون اإلسالماOي  ،لو ªن اØين صحيحا

. ا�قل فبعض ا�سلم�ª Yع	لة أعلو من جانب العقل X حساب ،M مذاهبهم لك اpال بالنسبة للمسلمY أنفسهمكذ
ون أن و} الفكر فحصل الضالل M هذا ا�انب ìا استد( العلماء الربانيون ا�خلص ،وهذا خلل منه� M ا5حث
  :ومن أهمها ، يصححوا هذا ا�سار M كتب

 . "درء تعارض العقل مع ا�قل" يةابن تيمكتاب 
ً
فأنه ال يتعارض مع  فإذا حصل نقل صحيح ، فالعقل وا�قل ال @تلفان أبدا

 بY العقل وا�قل مع تقديم جانب ا�قل X العقل اZوازن هو ا أو�ك لم يستطيعوا أن يوازنوا هذابينم،  عقل åيح ا5تة
 ، فèة من ا�احية العقليةأما Õ M األحوال أو "5ها فأن Õ األمور مُ ). عبديات( :يقالبما M بعض اpاالت الz يعí عنها 

  �اذا ؟ 
والوسطية الz ينشدها  ،وهذا هو اZوازن. فال تعارض بينهما ا5تة ،سبحانه وتعا6Æل ا�قل وخالق العقل واحد ألن مُ 
 اآلن انتهينا من iموعة من ا?صائص. اإلسالم

ً
  : و� إذا

  . اZمÚ:الرابع.        الوضوح:اeالث.       الشمو©ة: اeا·.       لربانيةا:  أو«ا
  الوسطية:السابع.         ا«دفية السامية: السادس.      ا�وضوعية: ا?امس
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  .وd االتزان: اwاصية اjامنة �
لكن من باب  ، واالتزان هو الوسطية فالوسطية � االتزان واالعتدال ، ق بقضية الوسطيةوهو متعل واZوازن وهو االعتدال 

  .واeامن االتزان ،عضه مع  بعض يكون السابع الوسطيةإكمال ا�وضوع ب
Úتم zال lواالتزان يتبع العقل ، قضية االتزان بها عن األف�ر األخرى فمن سمات الفكر اإلسال ، S شخص  :فالعاقل يقال

  . ا�ي فيه سفه يقال غ� م²نو ، م²ن
 ب اإلسالم تمÚ عن األف�ر األخرىف

ً
  أن فكره فكرا

ً
  .فغايته أن Äقق نتيجة،  M الغاية تزاناومن جوانب هذه ا?اصية  ، م	نا

ال Äُلق  ر1ن ªن   هدف فهو هدف أ�و ،ليس   هدف M ا�هاية  ،العلم للعلم ،بينما  األف�ر األخرى الفكر للفكر 
  .�لكوت األX حيث اØار اآلخرةبأصحابه إÆ �لم  ا

 بينما األف�ر األخرى ليس هناك ،ãية دنيوية وãية أخروية v اتزان ووسطية ،إلسالم ã Sية يس� إ� àقيقهابينما ا 
  .الساميةة لنا M إحدى ا?واص بأنها ا«دفيقكما  ،"يات سامية

يذيب ثم  ، §ددها مسبقا ،شخصية اجتماعية دنيوية حل األخرى ã Sيات نفعية مادية�ذاهب وا�فالفكر عند أرباب ا 
  الفكر فيها

ً
يخ واالجتماع Zأييد وجهات اOين سخروا علم اZار ��فعي� وا�ادي� وجهتها hا مؤيداً  حÑ يكون خادما

ب لغال يُ  ، �نما úمع بY األمرينو ،دف إÆ منافع دنيوية فقطيه ال ته أن الفكر اإلسالl م	ن M "يهكذا ؛ يع� ،نظرهم
  . Zحقيق هذه الغاية فغايته الكíى أن يس� ، ساب اآلخرجانب X ح

دون ذوبان v  ونقالً  فهو منضبط بالقواعد ا�وضوعية عقالً  ،اZوازن ب� متطلبات ا©نيا واآلخرة ، وd قضية اZوازن
  .Éوهذا ما تعلمه من األصلY ،عن الضوابط ال�عية úعله يشطì Íا  ،الغاية

 X وازن منهج  هذا الفكر عندما يقومZ؟  هذا أخذه من ماذا  ،ة من خواصهيكخاص ا  
 ،سلو`ية فحر`ة ا�سلم فكرية ªنت أو ،ìثلة M الو� وهما الكتاب والسنة ،من األصل� الكب�ين v الت9يع اإلسال�

  .�عبادة هللا معتíة �
  v أف�ره أو v هذه القضية سواء L اذا يقوم الفكر اإلسال��m؟ هتياسلو  

M قول اهللا  تدخل ،فهذه ا&رmة ال�  يقوم  بها الشخص ا�سلم سواء v فكره أو سلوmه. ألنه متعبد هللا سبحانه وتعا�     
Æتعا:}  

ً
ْحَسُن َقَمال

َ
يÍُكْم أ

َ
ْم ك ُ̀ وعليه ªن من أساسيات تفك� ا�سلم ال	امه  ،أخلصه وأصوبه فأحسن العمل }ِ©َبْلَُو

  . بالضوابط ال�عية مع سالمة الغاية
نا عنها با«دف ال إذاً من أعظم سمات االتزان M الفكر اإلسالl أنه   "ية µيلة �íع zالlسا.  

  .lاالتزان M �لم الفكر اإلسالبعد الغاية تأ¼ ا�وانب الz يقوم عليها  
iاjحر`ته  :ا«انب ا M ن	طورأنه مZبات واjب� ا،  M أي االتزانpطور ةر`اZبات واeا Yب.  

  ،بقواعد ثابتة تمثل حقائق منطقية فالفكر اإلسالl مل	م 
ً
مارة وهو مع ذلك يتحرك M تطور من أجل عِ  ، فطرةو وحيا

ُ  ننهاوا�ظر M سُ  ، كما أمر اهللا تبارك وتعاÆ األرض   .سخرها ?دمتهمن أجل أن ي

                                 
É  الكتاب والسنةيقصد بهما  

   )١٤( ا&لقة 
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 lنة ، بينما اال�اهات األخرى ا�خالفة للفكر اإلسال	ر`ة فيها ليست مpها إما جامدة كما هو حال ؛ بل أن نرى أن ا
  .فيها نوع من ا�مود ªن ذا أصل سماوي أو األديان األرضيةسواء منها ما  ،األديان

  ؟©يانات �اذا�لك رأينا أن الغربي� ثاروا L تلك او 
  .إبان سطوة الكنيسة M القرون الوسطى الغربية ،وضد إبدا�ته ،ألنها وقفت ضد العقل الب�ي 

ال يستند  ،ثاروا L الكنيسة وألغوا ا«مود وأصبحوا v تطور دائم عندما ،كذلك اpال M اال�اهات اZطورية X العكس
 ء �ن هذا السوا ،إ� منهج سليم أو ضابط يردعه عن الشطط

ً
  ضابط  فطريا

ً
  أو دينيا

ً
�لفلسفات الوجودية ،أو أخالقيا

  .الوضعية ال� تنت9 اآلن v العالم الغر�
  

ً
  .²ن v حرmته ب� اjبات واZطورم ،أنه م²ن ã vيتهاOي جاء به الفكر اإلسالl  ،القضية األخرى M قضية االتزان أذا

  .قضية األصالة وا�عا�ةإلسالم M اعتدا  واتزانه الz يتمÚ بها ا: اjالث «انبا
  ههذا مثل ما قلنا ،األصالة وا�عا�ةنسمع هذا ا�صطلح  

ً
فهم M حياتهم  ، � مرتبطة بها ،M قضية اeبات واZطور سابقا

  . و�ما تطور  ليس   حدود ، و µودما ثبات إ
 ،ئديةاالعق ªألمور  ، ال يمكن أن تتغ� ناك أمور ثابتة v اإلسالمهف ، ب� اjبات واZطور  اإلسالم úمع بY ذا و ذاك 

 وهنا ،وما إÆ ذلك كقضايا  ا�عامالت ،وهناك أمور متطورة بناء X نصوص ثابتة جاء بها اإلسالم ،واألخالقية ،والعبادية
وهو مع ذلك  ،� ا�وافق للكتاب والسنةفاإلسالم م	ن M أصاZه بY مقررات الو� اإلل ،تأÓ قضية األصالة وا�عاåة

 بمÚان متوازن ُعرِ  ،وأوضاعه ا�ستجدة ،فق عêهأيعيش 
ً
  .باألصالة وا�عاåة ف اصطالحيا

 ! وليس اZفاعل مع  العê مفسٌد عليه تلك األصالة  ! باألصالة ال يع� اZخ� عن اZفاعل مع  معطيات العê فاالل	ام
 ،لواقعلواZصور الصحيح  ،واقعه أن يقوم X فقه ال�يعة اOي البد للقيام به M ،تهاد ال�þوهذا واضح M مسائل االج

  . وهذا هو األصل -تبارك وتعاÆ -حÂ يربط ا�ستجدات  ب�يعة اهللا
 ،الةمعاåة مبنية X قضية األص .ال! غ� ضوابط مع¢ من ال�مة من  Õ ما تعنيهM يع� أن ا�سألة ليست معاåة 

رفضه واالستن�ف عنه µلة وبY،  Y اZعبد للما1 ما يس§ ال�اثاZوازن ب ،Zوازن بY األصالة وا�عاåةويتبع ا
  . وتفصيال

Öيستن ،فالفكر اإلسال� فكر تراكSأو L آخرة v أساسه، ويستفيد منه ،د L $̈اث ،ويب ، فيأخذ ا�افع ا�فيد من ال
هج ا�فX z منوOلك يرى كث� من العلماء �ورة  اطالع ا�جتهد وا ،يربط ب� ا�اÎ وا&ا,و ،ويل� غ� ا�افع
Yالفتوى وما يمكن   من فتاواهم وأح�مهم ،العلماء السابق M،  

ً
 و ولكنه مع ذلك ليس معصوما

ً
 يقي� اpكم مقدسا

  . ال  الت9يعاإلÈاع S أفضليته  É vف ،حصل إÈاعإال إذا  ،يساوى با�صوص
 ،قداسة تتجاوز حدود ا�طاق الب�ىM  ،ن يتعبدون M أف�رهم  �تبوعيهماZابعو ،بينما اال�اهات الفكرية األخرى 

  ، لكن يزنها M مÚان ال�ع ، لسابقةفالفكر اإلسالl يستفيد من األف�ر ا
ُ
وما لم يوافق ال يعتد  ، خذ بهفما وافق ال�ع أ

  .و� قضية االتزان اOي هو شقيق الوسطية: ق با?اصية اeامنةهذا ما يتعل ، به
  .العا�ية: اwاصية اZاسعة �

 lيتهمن خصائص الفكر اإلسال�   ،والعا�ية d اإلنسانية. 0
ً
 و`ذلك الفكر اإلسالl، فاØين اإلسالl دين للناس µيعا

 ªَف�ًة {ا ا�نهج يقوم X هذ
�
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
َعالَِمYَ  {: ويقول  }لِلن�اِس بَِشً�ا َونَِذيًرا َوَما أ

ْ
 رkًََْة لِل

�
نَاَك إِال

ْ
رَْسل

َ
ويقول } )�÷É(َوَما أ
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إال  ،أحد من هذه األمة ثم ال يؤمن ü وال ،وال نêا· ،نفس �مد بيده ال يسمع ü يهودي واOي: (وسلم هصÏ اهللا علي
  . أو كما قال صÏ اهللا وسلم) دخل ا�ار

هذا . ²يف باالعتماد X جنس أو لون و ال ، و عنêيةأ ال تفسدها قومية ، الz تنظر إÆ ا�اس بمقياس واحداإلنسانية ف
  .فكر نظرته 0�ية ال يفرق ب� الب9 ،هو الفكر اإلسال�

 lمفهوم الفكر اإلسال M الب� Yتربط ب zرابط العقيدةذلك أن الرابطة ال d ، فاZقوىهو  همضل بينومعيار اZمعيار ا 
ْغ3َ  { :ذلك ربنا تبارك وتعاM Æ قو يرتفع الفرد أو ينخفض كما يقرر فبها  ،

ُ
َها ا��اُس إِن�ا َخلَْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ Íف

َ
يَا ك

ْيَقاُكمْ 
َ
َرَمُكْم ِعنَْد اهللا�ِ أ

ْ
ك
َ
نَاُكْم ُشُعوًبا َوَقبَائَِل Zََِعاَرفُوا إِن� أ

ْ
و`ما يقرره الرسول صÏ اهللا  } )ÉÎ(إِن� اهللا�َ َعِليٌم َخِبٌ�  وََجَعل

رجل بر  ، فا�اس رجالن ،وتعاظمها بآبائها ،بية ا�اهليةإن اهللا قد أذهب عنكم عُ  ، ا�اس يا أيها: (عليه وسلم M قو 
  ) آدم من ترابوخلق اهللا  ، وا�اس بنو آدم ، هX Y اهللا  شÃ  ورجل فاجر ،تÃ كريم X اهللا 

Ïحديث آخر يقول ص {اآلية و M اهللا عليه وسلم كما: }  ْْيَقاُكم
َ
َرَمُكْم ِعنَْد اهللا�ِ أ

ْ
ك
َ
   } إِن� أ

 اإلسالم معيار اZفاضل فيه
ً
 ، بل هو M حدود الطاقة الب�ية ، اقوليس معيار ال يط ،معيار يستطيعه Õ إنسان ،فإذا

ً فبإم�ن اإلنسان أن يصبح مسلما D، وبإم 
ً
وب�  ،يأ¼ اZفاضل بY ا�سلم وال�فروهنا  ، �ن ا�سلم الضال أن يكون مل	ما

  .أو من متطلبات الكتاب والسنة ،بقدر بعدهم وقربهم من ال9يعة اإلسالمية ،عضا�سلم� بعضهم مع ب
ªألديان األخرى السابقة  وأنه دين ال ، µعأخاصية ا�ظرة الشمو©ة للعالم  ، إذاً الفكر اإلسال� يقوم L هذه اwاصية 

رسل فيها األنبياء إÆ أقوامهم خاصة
ُ
بينما األديان األخرى  ، )إÆ اeقلY( بل وحÑ ا«ن إ� Èيع الب9يةوÓنما  ، الz أ

صÏ اهللا عليه -وOلك ªن ا�¾  ، ة اإلسالمية الz � للب� ªفةX عكس الرسال ، يرسل األنبياء لف�ة �دد إÆ أقوامهم
   -وسلم

ً
  ) وبعثت إÆ ا�اس ªفة( منها يعدد مزاياه X األنبياء وذكر Òسا

   -: اإلسال� ومن مقومات هذه العا�ية بإ¼از وd اwاصة الك¢ى للفكر
  .وال Ð سواه  ،و�«هم األوحد اOي ال رب ،ا�Yهو رب الع -تبارك وتعاÆ-أن اهللا  :األول
  .-عليه السالم-وهو آدم  ،الب� واحدأن أبا  :اeا·
 : اeالث

ً
  .ومعهم ا�ن ،ة الب�هو رسول اهللا  إª Æف - صÏ اهللا عليه وسلم- أن رسول اهللا �مدا

  .اإليمان أرÑن ألن ذلك من ؛بأنبيائها و`تبها ،رساالت السابقةاإليمان بكافة ال: الرابع
  .هذه من العا�ية أيضا ، غيب والشهادةأن اإلسالم يدعو إÆ اإليمان بعال� ال: اwامس 

                  واألخذ باإلسالم  ،وهو اإلسالم بالنسبة للعموم ، أن من معيار اZفاضل M اإلسالم متاح أمام الب� µيعا: السادس
 
ً
  .وال	امه بالنسبة للمسلمY عموما

  .وال�يعة شامل للعقيدة ،أن اإلسالم دين مت�مل: السابع 
  .أن اإلسالم úمع بY اØين واpياة M توازن فريد :منjاا 
  ، أو ا�قومات ال� تقوم عليها 0�ية اإلسالم هذه أهم اwصائص 

ً
ويستند   ،هذه أهم ا?صائص الz جاء بها اإلسالم تقريبا

?� هذا الو� اOي أنزل  .ألن ا�سألة :ها مبنية L الو_ ال9يف ؟ �اذا ، اإلسالM  l نظرته للحياةعليها الفكر 
َبُِ�  {:علم بما يناسبهم حيث يقول سبحانهفهو أ ،وهو خالق تلك الب�ية ، الب�ية

ْ
ِطيُف ا?

�
 َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو الل

َ
ال
َ
) ÉÊ(أ

{ Æسبحانه وتعا.  
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 هذه إذ
ً
 وا«دفية ،Ú وا�وضوعيةواZم الربانية والشمو©ة والوضوح :و� ع خصائص من خصائص الفكر اإلسالlتس ا

يدخل بعضها M لكن كما قلنا  ، تسع خصائص وبإم�ن ا�فكر أن يعد منها ال¿ء الكث� ، والعا�ية والوسطية واالتزان
    .بعض ويغ� بعضها عن بعض

                                                                               :                                                                    أهم ا�صادر v مسألة اwصائص

  .                  لتكتور عبد الرkن الزنيدي "حقيقة الفكر اإلسال�" -١
ð- "صائص العامة الفكر اإلسال�wلتكتور يوسف القرضاوي "ا.  

 
ً
  ،ا�تواصل عن قضية ا?صائص فيها اpديث ،الكتب الz تتحدث عن اeقافة عموما

ً
 ومن ضمنها اeقافة اإلسالمية قسما

éو 
ً
  .                                                                                       سم اeقافة اإلسالمية M ا�امعةمن إعداد ق ،صصا

  .يةقضية اللغة العربلكن يبÅ ا?الف X خاصية أخ�ة و�     
  أو ليست كذلك ؟ ،العربية من خصائص الفكر اإلسال�هل اللغة    

ن اإلسالم  و�ءه أل؛  ؟   نعم اpديث فيه لإلسالم ربما @تلف من الفكر اإلسالlهل اللغة العربية من خصائص اإلسالم
يع�  األمر ليس X  ، عربيةسالم انتماءه إÆ اللغة المن ا�مكن أن يصلح أن يقال أن من خصائص اإل ، اللغة العربية

  ؟ أو ال تكون  ا5احثY أتكون من ا?صائصفقضية اللغة  �ل نزاع بY ، إطالقه
قضية الفكر اإلسالl من ن االختالف عليها M إف ؟M مسألة أتكون خاصية لإلسالم ،ا �ل نظريهفإذا ªن ال%م عل 

oباب أو ، lاللغة العربيةأنه ينت� فهل من خصائص الفكر اإلسال Æقلنا هذا �ل نزاع منهم من يدرجها ضمن ؟ إ 
 ، ضل لغات األرض M القديم واpديثو� أف ، واpق M ذلك أن اللغة العربية لغة عظيمة ،ومنهم من ينفيها ، ا?صائص

َها  { ا?الف ا�شهور M قضيةف  ،ضمن ا�باحث M علم أصول الفقهبل أنها من  ،وال%م حو«ا يطول
�
ْسَماَء ُ	

َ ْ
َم آََدَم األ

�
وََعل

 Yَِء إِْن ُكنْتُْم َصاِدِق
َ
ْسَماِء َهُؤال

َ
نِْبئُوِ- بِأ

َ
ئَِكِة َفَقاَل أ

َ
َمال
ْ
�ل   ، هل �ن ذلك باللغة العربية أو بغ�ها} ) ÎÉ(ُعم� َعَرَضُهْم Xََ ال

  . نزاع بY علماء األصول
واpق  أن من  ،ومنهم من لم  يدرجها ،الفكر اإلسال� خصائص من يدرجها ضمنمن ا;احث�   الشاهد أن اللغة العربية

كما سنحاول  ،ولكن نؤ`د X أهميتها ،وا«مع بينهما أننا ال ندرجها ، نظر ةومن لم يدرجها   وجه ، نظر ةأدرجها   وجه
واهللا سبحانه وتعاÆ اختارها Zكون  ، �بويةكما أنها و�ء السنة ا، ة العربية � و�ء الكتاب الكريممن أن اللغ ،أن نفعل

M ثلةì ال @تار إال األكمل ، الكتاب والسنة لغة ?اتم رساالته Æواهللا سبحانه وتعا ،  
ً
 ، ومع ذلك حÂ لو ºينا هذا جانبا

 و
ً
فة لغات األرض M بية وÑلرأينا أن ال iال للمقارنة بY اللغة العر ، وعلماء فقه اللغة أخذنا  بآراء علماء اللغات عموما

  بعضها تق�ب القديم واpديث
ً
  وبعضها تبتعد بعدا

ً
 ، فإذا نظرنا إÆ اللغة االëلÚية و� لغة اpضارة ا�عاåة ، شاسعا

i قضية شمول تلك اللغة من عدمهاب ، ال للمقارنة من قريب أو من بعيدرأينا  أن ال Y ،  لو وضعنا جداول لرأينا أن اللغة
ëاالM يةÚياة ،  مر`ز متأخر من ناحية قوة اللغةلpية � ا أن ومع ذلك نرى ،وشمو«ا ل�فة معطيات اÚلëللغة اال

 ، ولم تكن لغة حضارة فاللغة العربية L قوتها v ا«اهلية لم يكن hا شأن ،ا�سألة تنبع من قوة أهلها اً إذ ، ا�هيمنة
كذلك ، رأينا أن تلك اللغة أصبحت d لغة اjقافة العا�ية v تلك األزمنة؛  هاا�ي أعز يولكن �ا جاء اإلسالم القو

  من قوى ا&ضارة ا�عا�ة لوال أن وراءها قوة كب�ة ا&ال مع اللغة االûلºية
ً
ولكن #لها L ذلك  ، �ا رأينا hا شأنا

؛ لرأينا العجب العجاب M اpضارة M ذاتها و}  يةت القوة اآلن ألهل اللغة العربفماذا لو ªن،  الصعود قضية قوة أهلها
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لكن عدم إدراجها  ، ال ننكر أن اللغة العربية يمكن أن تصلح أن تكون خاصية من خصائص الفكر اإلسالl  ، لغتها
 ، ةض والسيما لغات الشعوب اإلسالميلغات األر ، ؛ ليستوعب  الفكر اإلسال� �فة اللغات L أهميتها كأi به أو¶

وال�`ية والكردية واألمازيقية وغ�ها من  لفارسيةªللغة األردية وا فكر ولو لم يكتب باللغة العربية فباإلم�ن أن يصدر
 zيمكن أن يُكتب بهااللغات ال ،  

ً
وOلك ذكر العلماء أن من  ، باللغة العربية وأن ªن األوo با�سلم أن يكون ملما

  ،�ة�وط ا�جتهد معرفته بأمور كث
ً
ب¿ء من اللغة العربية يمكنه من معرفة مراد اهللا M  وذكروا منها أن يكون �رفا

وOلك من  ،وا�طلق وا�قيد ،والعام وا?اص ،فيعرف ا�اسخ وا�نسوخ ، خطابه سواء ما جاء M الكتاب أو السنة ا�بوية
  �وط ا�جتهد ا�طلق

ً
ف�نت اللغة �ا ªنت  ،ر «ا أن تكون بهذا الشdهذا فخ ويكû ،باللغة العربية أن يكون �رفا

lنت ربما تعد خاصية من خصائص  الفكر اإلسالª ضارة اإلسالمية  � ا�هيمنة و� ا�سيطرةpاذا ؟ ،ا�  
وا وتر` ،وال يعرفون إال اللغة العربية ªنوا ال يكتبون ،ختالف لغاتهم M بالدهم ا�فتوحةألن الفكر عند ا�سلمX Y ا

  �اذا؟ ،لغاتهم األصلية
 ،ابه للب9 من خالل الكتاب والسنةألنه ال يفهم مراد اهللا v خط ألن لغة القرآن الكريم d اللغة األو¶  باإلتباع �اذا ؟

̈جم أما ماعدا ذلك فسيكون بواسطة ،إال بمعرفة هذه اللغة  ،أما أن تفهمها مبا�ة فهذا كأنك تعبد اهللا رؤية ،من خالل م
  ،أنفسهم من اOات اإل«ية للب� فكأن ا?طاب مبا� ،ما هو M حال العبادةك

ً
بذلك عندما يكون  و`³ ا�سلم فخرا

 
ً
M  وOلك كما قلنا برع علماء ،راد اهللا M هذه القضية من عدمهافال Äتاج إÆ وسيط ل$ يبY   م ،باللغة العربية �رفا

  . حÂ من غ� العرب ،هذه اللغة
وربما �نت لغته v صغره  ،وهو فارü األصل) سيبويه(شاه�هم إمام اللغة العربية العالم  باللغة العربية ا�شهور ومن م

  ). الكتاب(                وmتابه v ا�حو اسمه ، وأعظم من ألف v اللغة العربيةرmيكة ولكن بعد ذلك أصبح من ا�بدع�
ت لغته األصلية وùن)� بالفارسيةمن أن أهُ  � باللغة العربية أحب إåّ ل� أهُ :( ن أÏ الر§ان ا;�و� يقولأ ىرويو

والكيمياء وغ�ها من معارف  v الطب واhندسة وأبدعوا v �فة ا�عارف والعلومفأخلصوا hا  ،&بهم hا نظراً  ؛ الفارسية
  . الفكر اإلسال� بهذا اللغة

 ،وما ذلك X اهللا بعزيز ،أن تعود -إن شاء اهللا-ما أصابها من Òول X أمل  فأصابها ،أما ا©وم فضعفت بضعف أهلها
  . Zكون لغة العلم كما d لغة العبادة خلصY إلحياء هذا اللغة مرة أخرىسائلY اهللا أن يوفق ا�

lى للفكر اإلسالíكما قلنا تسعا ،هذا ما يتعلق بتلك ا?صائص الك dو:  
 الفويبÅ ا? ،والعا�ية ،واالتزان ،والوسطية ،وا«دفية السامية ،وا�وضوعية ،اZمÚ ،والوضوح ،ةوالشمو© ،الربانيةو�  

 M ا?اصية العا�ة Xقضية اللغة العربية.  
  
  

  .ضوابط الفكر اإلسال� : موضوع هذه اpلقة
  :مفهوم  الضوابط: أوال

وحفظه  ،وحبسه بدون مفارقة ،وهو لزوم الuء ،الضبط ال� تدل L )ط-ب- ض( مشتق من مادة ،Èع ضابط: الضوابط
 
ً
  .بليغا با&زم وا«زم حفظا

   )١٥( ا&لقة 
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Öوالضابط العل : ّ�  . هذا اZعريف العام لقضية الضوابط ،ينطبق L جزئياته هو حكم 
  فما d تلك الضوابط ال� §تاجها الفكر اإلسال� Üكون فكراً 

ً
  ؟م²نا سليما

لكن سنتحدث إن شاء اهللا عن  ،عضها مع بعضأو دمج ب ،وأن ªن ا�وضوع قابال للزيادة ،ثمانيةS عدة ضوابط عددها 
 ل$ ي ، ثمان منها

ً
  كون فكرا

ً
  سليما

ً
  .ول$ يستحق أن يوصف بأنه فكر إسالl ، مع اإلسالم متسقا

o 9وعة: الضابط األول�  .àديد Éاالت ا�عرفة ا
  .يتحرك فيها ويكتسب من خال«ا ا�عارف ا�ثمرة و ميادين معينةوجه فكر ا�سلم ºوا�قصود أن اإلسالم      
  ؟ فهل É Nال للمعرفة متاح أو م9وع v اإلسالم 

  .أو Xرمة غ� م9وعة أو ¤نوعة معرفة وهناك Éاالت ، بل هناك Éاالت معرفة م9وعة ، ال ا�واب 
  . وعبعضها ìنوع وبعضها م� ! االت ا�عرفة فرق بi Yإذن نُ  

 إسالمي وÓن تعرض hا خرج عن كونه فكراً  ا�منوع ال ¼وز للفكر اإلسال� أن يتعرض hا
ً
ن ªن ا5احث من أبناء �حÂ و ا

Yا�سلم .  
 هذا أما ل� يكون 

ً
  ، الفكر فكراً إسالميا

ً
  ؟ مثل ماذا ، با�جاالت ا�9وعة للمعرفة البد أن يكون مل²ما

 يُْؤِمنُوَن  {: قول تعاÆي �ظر v الكون وýلوقاته�
َ
َيَاُت َوا�Íُذُر َقْن قَْوٍم ال رِْض َوَما ُيْغِ� اآلْ

َ ْ
َماَواِت َواأل قُِل اْغُظُروا َماَذا Mِ الس�

)É÷É({، ويقول سبحانه: }  ْ
َ� zِِف الل�يِْل َوا��َهاِر َوالُْفلِْك ال� َ

رِْض َواْخِتال
َ ْ
َماَواِت َواأل ِق الس�

ْ
َْحِر بَِما َفنَْفُع إِن� Mِ َخل

ْ
ِري Mِ ا5

 ÌÕُ رَْض َنْعَد َمْوتَِها َوَبث� ِفيَها ِمْن
َ ْ
ْحيَا بِِه األ

َ
َماِء ِمْن َماٍء فَأ نَْزَل اهللا�ُ ِمَن الس�

َ
َحاِب ا��اَس َوَما أ َياِح َوالس� Ìيِف الر ِêََْداب�ٍة َوت 

َيَا
َ
رِْض آل

َ ْ
َماِء َواأل ِر َنYَْ الس� ُْمَسخ� ِف  { :ويقول سبحانه، }) É�Ê(ٍت لَِقْوٍم َفْعِقلُوَن ال

َ
رِْض َواْختِال

َ ْ
َماَواِت َواأل ِق الس�

ْ
إِن� Mِ َخل

َاِب 
ْ
5
َ ْ
و5ِ األ

ُ
َيَاٍت ِأل

َ
يِْل َوا��َهاِر آل

�
لكن كما قلنا ال يتعدى  ،ظرجر X الفكر الب�ي أن ينال Äُ  ،البد من ا�ظر ،}) ÷Éô(الل

  -عز وجل– ومن ذلك اZعرف X س= اهللا ،ق الضوابط ال�عيةو�نما وف ،حدوده
ً
و� س= ثابتة  ، وµا�ت M خلقه أفرادا

  { :سنة اهللا ثابتة لقو  سبحانه .خلفتال ت ومستمرة
ً
َد لُِسن�ِة اهللا�ِ َيبِْديال ِ

يَن َخلَْوا ِمْن َقبُْل َولَْن �َ ِ
�
Oا Mِ ُِسن�َة اهللا�)�ð({، 

نYَِ  { :هوقو  سبحان Ìُْمَكذ رِْض فَاْغُظروا َكيَْف ªََن َ�قِبَُة ال
َ ْ
 الكون  ،} )�ÉÎ(قَْد َخلَْت ِمْن َقبِْلُكْم ُسَ=ٌ فَِسُ�وا Mِ األ

ً
فإذا

  ،متاحة للفكر الب�ي أن ينظر فيهاصفحة 
ً
البد    ،داية ا�اس إÆ منهج اهللا القويمويريد فيها ه ،فإذا ªن ا�فكر إسالميا

  ،�ظرمن ا
ُ
فال يستمر X ا?طأ و�نما  إن أخطأ ، قد يصيب وقد @طئ فله أن ينظر M هذه األمور ، طر ال�يعةلكن وفق أ

 وO ، الكون الz أشغلت العالم ا�عاåوالسيما ا�ظر M قضايا  ، يصحح
ً
-ل$ يثبت به  ؛ لك اéذها اإلعجاز العل� منهجا

 ،سبة �ا ºن ا�سلمY واضحو�ال اإلسالم بالن ،بناء L معرفتهم هم ،هو ا©ين ا&قأن اإلسالم  -عقل الغربيYلبالنسبة 
 ،أما أو�ك فال يقنعهم إال ا©Üل العق
 ،لكننا مقتنعون من دونها ،ن أخذنا بها فال بأس�و ،لسنا �اجة إÆ مثل تلك األدلة

يقنعون بذلك ف ،فيجعلونه ا�صدر األول للمعرفة ،دون بهالغربيون يعت ،ةفا©Üل العق
 اآلن هو مصدر من مصادر ا�عرف
  .ئة تابعة لرابطة العالم اإلسالlمن ا�احية العقلية M مثل قضايا اإلعجاز العل� الz «ا اآلن هي

  .هللا خلقها و«ا أمدلكن ا ،هذه الس= كما قلنا ثابتة ال تتغ� ،س= اجتماعية ،س� إhية :فس� اهللا كث�ة
أو يوم  ،نأو يوم اØي ،فيما يُعرف اصطالحا بيوم القيامةستنت� M يوم من األيام  ،اهللا خلقها و«ا أمد ،يست أزÜةفö ل 

�pذلك ،ا Æأو ما إ.  
 �كما ²دثنا عن ، لكن v حاالت استثنائية عندما تكون معجزة L يد ن� ،لكن من خالل ا©نيا قد تنقض هذه الس
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  وقد تكون كرامةً . ذلك
ً
عندما وجه أحد قادة  -ر1 اهللا عنه–كما ذكرنا M حق عمر  ،لشخص من أوÜاء اهللا أيضا

.                                                                       "سارية ا«بل يا" :هذا M ا�دينة وذاك M العراق عندما قال ،وÑن بينهما آالف األميال ،وهو سارية ،جيوشه
 ال يمكن للب� أن Äيطوا به ، ون يس� اآلن وفق منهج إل� دقيقوالك ، وهذه خرق للس= ولكنها تبÅ حاالت استثنائية

  .لعلهم يرجعون  عبادةذلك من أجل أن يبت� اهللاوا?سوف M  Õ قضية الكسوف مثالً  @رقها - سبحانه وتعاÆ- ثم اهللا  ،
M  قضية إهالك العصاةفمن الس= أيضا  ،ألن فيها موضوع هداية ؛البد من أن يبحثها الفكر اإلسال� ،ةفالس� متعدد

Æمثل قول اهللا تعا: }  ÌÕُ ِييَها ِرْزُقَها رََغًدا ِمْن
ْ
 قَْرَيًة ªَنَْت آَِمنًَة ُمْطَمئِن�ًة يَأ

ً
َذاَقَها  َوَ�ََب اهللا�ُ َمثَال

َ
ْغُعِم اهللا�ِ فَأ

َ
َمَ�ٍن فََكَفَرْت بِأ

َوِْف بَِما ªَنُوا يَْصنَُعوَن 
ْ
ُوِع َوا?

ْ
 هذه السنة قائمة M عب} ) ÉÉð(اهللا�ُ 5َِاَس ا�

ً
ولكن  ،عندما Äيدون عن ا�نهج ،اد اهللاإذا

Eهذا ا .فإن شاء عفا و�ن شاء عذب اهللا ال يعاقب إال من ع M بقضايا  ، �انبآيات كث�ة �نأ¼ بأمثلة و�ال القرآن م
َنêُُْ رُُسلَنَا  {     اهللا سبحانه وتعا� تكفل ألوÜائه أن ينÁهم ،قضية اhزيمة v ا&رب ،M هذا ا�انبة يالسن

َ
إِن�ا �

ْشَهاُد 
َ ْ
ْغيَا َوَيْوَم َفُقوُم األ ÍØَيَاِة ا

ْ
pا Mِ يَن آََمنُوا ِ

�
Oَوا)óÉ({ }  َعِزيٌز  َكتََب Fإِن� اهللا�َ قَوِي �نَا َورُُسِ

َ
ْغِل�Gَ أ

َ َ
هذه سنة  } ) ðÉ(اهللا�ُ أل

حد ،عندما ال يتبع ا�نهج اإللö �مالً  ،لكنها قد �رق فيحصل هزيمة ، قائمة
ُ
واإلش�الت الz  ،	نا نعرف غزوة أ

-�ا Ïé الرماة اOين أمرهم الرسول ؛ M نهاية ا�عر`ة ا أنهم انكèوارأين ،فعندما أنتê ا�سلمون M ا5داية ،حصلت فيها
رأينا  !!لمون أن ا�عر`ة دارت X عدوهم فلما رأى ا�س ، أال يبارحوا ا«بل بأي صورة من الصور -صÏ اهللا عليه وسلم

  ، وأنزل با�سلمY مقتلةرجع إÆ ا�بل  -وÑن قائد ا��`M Y تلك ا�عر`ة-فلما اZفت خاØ  ، الرماة نزلوا عن ا«بل
  ، زم ا�سلمM Y غزوة أحدهُ ف

ً
  لكنها أصبحت درسا

ً
  ،مللمسلمª M Yفة عهوده عظيما

ً
  .كث�ة واستفادوا منها دروسا

ا�ين لم  أو #لها ا�سلم� أنفسهم  ؟!ا�سؤوÜة  اً هل #�ل قريش أو خا© ، �ا جاء القرآن يتحدث عن هذه القضية 
تُْم { :فيقول سبحانه وتعاÆ ؟!-عليه الصالة والسالم-ر الرسول أوامبيل²موا 

ْ
َصبْتُْم ِمثْلَيَْها قُل

َ
َصاَنتُْكْم ُمِصيبٌَة قَْد أ

َ
ا أ َولَم�

َ
أ

ْغُفِسُكمْ 
َ
 َهَذا قُْل ُهَو ِمْن ِعنِْد أ

�H
َ
 -صÏ اهللا عليه وسلم- لرسول ولم ينفعهم كون ا ،خلواأل ªمل هم اOين يإذن ²م } ك

ِعَقاِب {معهم 
ْ
ن� اهللا�َ َشِديُد ال

َ
ًة َواْعلَُموا أ يَن َظلَُموا ِمنُْكْم َخاص� ِ

�
Oا �Gَُقوا فِتْنًَة الَ تُِصي ؟ قال أنهلك وفينا الصا&ون}  )ðó(َواي�

  .لكن كما قلنا وفق أسس ال�يعة ،مالبد من اإلصالح العا  ،)نعم إذا ك0 ا?بث(  :
قيل أن عددهم وصل أث�  ،ورأينا أن ا�سلمY ك0وا بعد هذه ا�عر`ة ،الz تلت فتح مكةنY و� الغزوة و} غزوة حُ  

و�نا نعرف أن  "من قلةاÜوم لن نهزم  " :فقال قائلهم ،عدوهم أقل من ذلك وربما ªن عدد أفراد ،ع� ألف مقاتل
ُم اهللا�ُ  {: يقول تبارك وتعاÆ ،ا�سلمY انهزموا M ا5داية ُ̀ َêَََقْد ن

َ
تُُكْم فَلَْم ل ْعَجبَتُْكْم َك0َْ

َ
Yٍْ إِْذ أ

 Mِ َمَواِطَن َكِثَ�ٍة َوَيْوَم ُحنَ
  ،أن الك0ة تغلب القلةالس= اإل«ية } ُيْغِن َقنُْكْم َشيْئًا

ً
أما عندما  ، هذا عندما تتساوى األمور ،لكن هذا ليس دائما

لب القليل وتصبح سنة جديدة أن يغ ، غلبة القلة L الكÚةv قضية  هنا �رق هذه السنة؛  تصبح القلة � ا�ؤمنة
 
ً
ابِِريَن  { الكث�ة إذا ªن مؤمنا   } )ðÊô(َكْم ِمْن فِئٍَة قَِليلٍَة َغلَبَْت فِئًَة َكِثَ�ًة بِإِْذِن اهللا�ِ َواهللا�ُ َمَع الص�

ُ َما بَِقوْ { :يقول تبارك وتعاÆ، سنة اZغ� Ìُفَغ� 
َ
ُ َوَما لَُهْم إِن� اهللا�َ ال

َ
 َمَرد�  

َ
َراَد اهللا�ُ بَِقْوٍم ُسوًءا فَال

َ
ْغُفِسِهْم َو�َِذا أ

َ
ُوا َما بِأ Ìُفَغ� �Âٍم َح

  }  ِمْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ 
 ا�ظر M صفحة الكون أمر متاحإذ
ً
وما فيه  ،العظيم ها�قروءة M وحي -عز وجل-فينظر ا5احث أو ا�فكر M آيات اهللا  ،ا
ْقَفالَُها {ح�م العظيمة واأل تااآليات وا5ين من

َ
ْم Xََ قُلُوٍب أ

َ
ُقْرآََن أ

ْ
 َفتََدب�ُروَن ال

َ
فَال
َ
معن اإلنسان عندما يتمعن ويف ،} )ðÊ(أ

لكن كما قلنا وفق أسس  ، هذه 	ها iال للبحث واØراسة ، ظميةأنها ت�يعات ع ىير ، ا�ظر M ت�يعات اإلسالم
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أن تكون M  ، أن ²ددو� أول الضوابط iاالت ا�عرفة ا��وعة  ،ا5احث M األمور الz يبحث فيهامجال ف ،ال�يعة
من غ� ²ديد «ا  قضايا اpياة 	هاثم M ا�عامالت  ،ال�عية ،كقضايا العقيدة ، لكن يزداد ا5حث فيها قضايا �سومة

  ،عة اإلسالميةوال تناقض ا�بادئ الكíى لل�ي ، مادامت éدم اØين
ً
  هذا يثمر طبعا

ً
  فكرا

ً
 ان M دينه ودنياه@دم اإلنس ن�ا

أما اآلن فحديثنا  ، وانتهينا منها M اpلقات السابقة ، ا�قارنات تكون M ا?صائصف ، ولسنا اآلن i Mال ا�قارنات ،
  ، د iاالت ا�عرفة ا��وعةيمنصب X قضية ²د

ً
Õ M ما  ، وز للعقل الب�ي أن يبحث فيهفال ú ، أما إن ªن ìنو�

  .من أن @وض M أشياء خارج نطاقه ألن العقل الب�ي أقê وأصغر وأحقر ؛ليس للعقل دور فيه
(   فال úوز ا5حث M اOات اإل«ية ،إال ما اْطلعنا اهللا عليه ،ال ¼وز ا;حث v جزيئاته اZفصيلية ،فمثال �لم الغيب 

v ذات اهللا لكن  ،إذن úوز اZفكر M ×لوقات اهللا )تقدروه قدرهلن وال تفكروا M ذات اهللا فإنكم  ،تفكروا M خلق اهللا
ومن  ، ا�سلمY من غ� حصل للفرق الضالة حصل الضالل كما و�ال ، وا5حث M مثل هذه ا�سألة ال ¼وز اZفكر

 Yمن و أا�سلم Yاا�نتسب Æر�لم القضاء والقد ، إلسالمإ  
ً
  ؟�اذا !ال يؤدي إÆ نتيجةا5حث فيه  ،أيضا

أما إذا أردنا   ، اطلعنا عليه ال9ع استطيع أن نعرف أكÚ ¤نال :ها قضايا ا©ار اآلخرة  .ألنه ½ من أ½ار اهللا v خلقه 
ضية الروح  ال� ب� ق ، M األمور اØنيوية الz نعيشها حÂ ، بل نصل إÆ ضالل ،إÆ نتيجة أن نبحث فيها فلن نصل فيها

 .أو ما إÆ ذلك أو مفاهيمها حاول ا5احثون أن يعددوا أغراضهامهما  ، ا وال ماهيتهاههن� اإلنسان ال يعرف كُ  ، جن� اإلنسان
  ، إنما اإلنسان يعرف ذلك بنتيجتها

ً
  يعرف إذا ªن حيا

ً
أصبح ،  فإذا خرجت هذه الروح ، من خالل هذه الروح أو ميتا

 الروح و�ذا بقيت . ا�خلوقات ةوبقي�  هامدة اإلنسان جثة
ً
 ؛ا5حث M قضايا الروح ال يؤدي إÆ نتيجةف ، أصبح اإلنسان حيا

 { ألن اهللا قد حسمها
ً
 قَِليال

�
ِم إِال

ْ
ِعل
ْ
وتِيتُْم ِمَن ال

ُ
ْمِر َر½Ì َوَما أ

َ
وُح ِمْن أ Íوِح قُِل الر Íلُونََك َعِن الر

َ
5حث M مثل هذه ا} )áó(َويَْسأ

  .ا�سائل ال يفيد
ال  اإلنسانéدم  العلمية الM z قضايا ا5حث M ا�جوم- واألبراج وا�جوم ،والشعوذة ،والكهانة ،ا;حث v قضايا السحر 

  -بأس بها
ً
  لكنه M القضايا الz يب¢ عليها غيبا

ً
ألنه من ؛ وجاءت به ا�صوص ،نوع من ا�احية ال�عيةفهذا ì مستقبليا

  . ال يليق با�سلم أن يتجه إ©ه ،ٌص رْ فd هذا éمY  وخَ  ،لغيباد�ء علم ا
ارجه �ا تر`وا الزمام لعقو«م ل$ تبحث M أشياء خ ،فوا بتلك اpقيقةوOلك نرى بعض ا5احثY الغربيY ا�نصفY اع�

  :  عن نطاق الفكر الب�ي
  " :)وهو صاحب ا�ظرية الفلسفية الوضعية الغربية( أوغست كونت يقول �

ً
  إن عقلنا مرmبا

ً
	مة - يؤسف S ترmيبا

فهو مع شغفه v ا;حث v مسائل ال تدرmها  -واpكمة فيما اختاره اهللا ذلكلكن اهللا أراد   ذا من +مه يؤسف   ه
  ؟  �اذا ،وهذا هو ا&ق".  مياتهالن يستطيع أن يكشف عن معْ  ،حواسنا

نه إÆ الضالل إف وOلك إذا �ث فيها ،و�جز عن أن يعرف األمور الغيبية ،وصغ� ،ن اإلنسان كما قلنا عقله ×لوقأل  
 ،وا�دارس اإل�اقية ال�قية ،بل للمسلمY أنفسهم اOين انزلقوا M مزالق الفلسفةليس لل�فرين  كما حصل، أقرب

وا M جوانب 
�
M قصيدة مشهورة  يهُمنا منها  قائلهم وهو الرازي حÂ قال -والقدر M األسماء والصفات- العقيدةمن فضل
  :قو 

  وآخر س4 العا�Y ضالل العقول ِعقاُل               نهاية إقدام                         
  ولم نستفد من �ثِنا طول ُعمِرنا         سوى أن µعنا فيه ِقيل وقالوا                 
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سواء  ،من أن ي6لق ºو مزالق تؤدي به إÆ اØمار ،يعة حفظ العقلوجعل من مقاصد ال� ،وOلك اإلسالم ح§ هذا العقل
  . وما إÆ ذلك من هذه ا�سائل ،و بأشياء معنوية ªلسحر والكهانةأ ،أشياء مادية �ªسكرات وا�خدراتب

lالضابط األول من ضوابط الفكر اإلسال 
ً
�منوع µلة فيأخذ ا��وع وي�ك ا ، ²ديد iاالت ا�عرفة ا��وعة: إذا

  .بل ال�ر منها �قق ، ألنه ال فائدة منها  ؛ وتفصيال
o iاjال²ام ا&ق :الضابط ا: 

  :وفق خطوات ثالث ، فيل²م بهذه ا&قيقة ال9عية 
 ،سميناها باصطالح مصدري استهداف اpقيقة -يكون هدفا ةيع� ا5حث عن اpقيق- استهداف ا&قيقة :األو¶-أ

 ، أو غ� منصوص عليه ìا ال يتعارض مع ا�نصوص عليه سواء ªن منصوص عليه ، حث عن هذا اpقمأمور با5 فا�سلم
وهذا يفتح ا5اب X )  ال�مة اpكمة ضالة ا�ؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها( :-صÏ اهللا عليه وسلم- الرسوليقول 

  ، غ� مسلمةحÂ لو ªنت  ،دة من معطيات تراث الشعوب األخرىمêاعيه من االستفا
ً
 لكن عندنا أن تكون حقا

بل ربما  ، االستفادة من اآلخرين فيجوزفإذا ªنت كذلك  ، اpق واpكمة � ، البد أن تكون حكمة) ال�مة اpكمة(
 أل يصل إÆ مرتبة أM X قضية االستفادة ؛

ً
ـمجال طلب منا أن نأخذ عن اآلخرين ما يتعلق بال يُ  ناومعلوم أن ،ن فيه نفعا

مع  ب�ط ìا ال يتعارض ، ا نأخذ منها ما يساند هذه اpياةإنم )قضايا ا�عامالت-العبادة–العقيدة ( لعبادات ا?الصةا
  .إذاً األول M خطوات ال	ام اpق استهداف اpقيقة ، ن بهذا الشdفهنا يكو ، نصوص الكتاب والسنة

  .االنطالق من ا&ق :اjاi -ب
  ، يع$ ال ينطلق من ا;اطل 

ً
  يع� هدفه اpق أوال

ً
؟ úعل النطالق كيف يكون االنطالق من ا&قل kعله معيارا ، وآخرا

 هذا اpق معيار
ً
 إذ ،وال يتعصب «وى أو ما إÆ ذلك ،فال Äيد عنه ا

ً
 اeا· ا

ً
زن به األمور تُو  االنطالق من اpق �عله معيارا

نَاَك {    :يقول اهللا تعاÆ ،ك بمن عداهم فما بال نوقد حذر اهللا أنبياءه وهم معصومو ، أو شهوة دون هوى
ْ
يَا َداُووُد إِن�ا َجَعل

 Ìَق
ْ
pا��اِس بِا َYْرِْض فَاْحُكْم َن

َ ْ
�ِ َخِليَفًة Mِ األ َك َقْن َسبِيِل اهللا

�
َهَوى َفُيِضل

ْ
 تَت�بِِع ال

َ
يَن يَِضلÍوَن َقْن َسِبيِل اهللا�ِ لَُهْم  َوال ِ

�
Oإِن� ا

َِساِب  َعَذاٌب 
ْ
pَشِديٌد بَِما نَُسوا يَْوَم ا)ð�({                   

فمن باب أوo أن  ، واZوجيه «م توجيه Zابعيهم ، ذرون وحاشاهم أن يقعوافإذا ªن األنبياء Äُ  ،فاhوى ضد معيارية ا&ق
 
ً
 جعل اpفإذا  ، «ذه اZوجيهات اإل«ية يكون أو�ك اZابعون هم أك0 ا�اس سما�

ً
فال شك أن اإلنسان سيكون  ،ق معيارا

  .عنده مÚان دقيق يزن به هذه األف�ر
 األخذ با&ق تبيّ  ، من ا?طوات الz يقوم بها ال	ام اpق: اjالث-ج

ً
  نا

ً
أو ، أو اكتفاء بما يوافق ا«وى دون مراوغة وتطبيقا

  هذا ، ضد االع�اف ا�ظري به الوقوف
ً
 ا?طو .حاصل أن يأخذ اpق أيضا

ً
  ة اeاeة األخذ باpق تبينا

ً
وعدم  ، وتطبيقا

هذا ظاهر M حياة ا�سلمY فيما يعرف باسم  ، لكن ال يطبق ، يأخذ اpق تبY ، نظرية مسألةأو األخذ ب ، اللجوء إÆ ا«وى
  هو يع�فف ، فالعمل منفصل عن اإليمان ، )اإلرجاء(

ً
 ، فهذا ال يصلح ، واإلسالم µيل وفيه لكنه ال يطبق ، بهذا نظريا

 وه
ً
لكنه M سلو`ياته و}  ، واÆ آخره م�د أنه يكتب كتابات µيلة عن اإلسال ، ذا لألسف عند بعض ا�فكرين ظاهرا

  .به ثم طبقه إال إذا قال حقا ªمالً  وصل إ©هفهنا ال يصبح اpق حÂ وأن ت ، وعنده إش�©ة ، تطبيقاته عنده خلل
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  ضوابط الفكر اإلسال� :ابقة�وضوع ا&لقة الستابع 
اOين  عن بعض رهبان أهل الكتاب سبحانه وتعاÆول يقحيث  ، ال²موا با&ق ح� ما عرفوهقلنا إن اهللا مدح اOين   

ا َعرَ { :منوا بهفآعرفوا اpق  ْمِع ِمم� �Øْقيُنَُهْم تَِفيُض ِمَن ا
َ
 الر�ُسوِل تََرى أ

َ
Æِنِزَل إ

ُ
 َما أ

ْ
َقÌ َفُقولُوَن َرب�نَا آَمن�ا َو�َِذا َسِمُعوا

ْ
pِمَن ا 

ْ
فُوا

اِهِدينَ  تُبْنَا َمَع الش�
ْ
يَن يَْكُفُروَن {: قال تعاÆ ، حيثما يوافق أهواهمما ذم اOين يكتفون من اpق ك ،áÎا�ائدة} فَاك ِ

�
Oإِن� ا

قُواْ َنYَْ اهللاÌ َورُُسِلهِ  Ìن ُفَفر
َ
ن َفت�ِخُذواْ َنYَْ َذلَِك َسِبيالً  بِاهللاÌ َورُُسِلِه َوُيِريُدوَن أ

َ
 َويُقولُوَن نُْؤِمُن بِبَْعٍض َونَْكُفُر بِبَْعٍض َويُِريُدوَن أ

ِكتَاَب { :v قوS سبحانه يعرفون ا&ق ولكن�هم ال يستجيبون Sكما ذم اهللا سبحانه اOين  ،÷Éóالنساء}
ْ
يَن آتَيْنَاُهُم ال ِ

�
Oا

َق� َوُهْم َفْعلَُمونَ َفْعِرفُونَُه َكَما َفْعِرفُ 
ْ
pتُُموَن ا

ْ
َك
َ
نُْهْم © Ìم 

ً
ْننَاءُهْم َو�ِن� فَِريقا

َ
 ، أهل الكتاب منهم من استجاب ،�ÉÊا5قرة} وَن أ

 َسَواء{ :M Æ قو اوالغا5ية منهم لم تستجب فأنصفهم اهللا سبحانه وتع
ْ
يُْسوا

َ
  }                                 ل

o الثjد: الضابط اàعرفة وفق درجتها من الصحة�  :يد قيمة ا
، و�ما ªنت ا�عرفة صحيحة 	ما ªنت أك0  ا©قY – "لب الظن – الظن – الشك – لوهما :درجات تبدأ بـÒس ا�عرفة 
 
ً
  : ؛ ألن ا�عرفة ال �رج عن واحدة من اwمس منهجية ا�عرفةوهذا يقودنا إÆ  ، ويمكن ا5ناء عليها ،قبوال
  .Yا©قف ،لب الظنثم " ،لوهم، ثم الشك، ثم الظنأقلها ا

Öء مع احتمال ضدٍ : تعريف الوهم العلuعندك إحساس قوي أن غ�ه أرجح يع� تُعرف حقيقًة لكن . راجح إدراك ال
  .منه

ثلة «ا عندك معرفة لكن تتوقع أن هناك معرفة ìا. إدراك الuء مع احتمال ضد مساوٍ : وتعريفه، الشك أL منه قليالً 
  .عند غ�ك

عندي ، وما عند اآلخرين يع� أنا عندي هذه ا�عرفة. مرجوح إدراك الuء مع احتمال ضدٍ : الظن وهو أL من الشك وهو
  . هذا يس§ الظن!  إحساس قوي أنه أقل ìا عندي

وى من أمر ربما يكون ، "لب الظن أقهذا أقوى من الظن. إدراك الuء مع طرح االحتمال اآلخر: فوقه ãلب الظن وهو
  . ، ا�عرفة الz حصلت تس§ "لب الظنا  ال يؤبه إ©ه مع احتمال وجودهلكنه ضعيف جدً 

هو  -سبحانه وتعاÆ-وعلم اهللا  .وهو أX درجات ا�عرفة ،إدراك الuء L ما هو عليه إدراً� جازًما: أعالها اÜق� وهو
حلة ا©قM Y أمور مقطوع قد يصلون إÆ مريهم Õ هذه اØرجات لكنهم أما الب� فتع� –يق� جازم–X هذه الصفة 

 نظريات م	نة M علم الرياضيات علم الفلك علم وÑلعلوم اeابتة بناء X �زم باعتقادها كوجود اهللا تعاÆوا ، بصحتها
	ما  ،قيمة ا�عرفة الz نتحدث عنهاأن هذا الضابط Äدد �ا قصدنا من ذلك ،  وغ�ها من العلوم الكيمياء علم الفÚياء

درجات البد أن Äُدد ا�فكر  -كما رأينا –إذن ا�عرفة  .ا5ناء عليها أصح وا�تيجة أصح ªنت هذه ا�عرفة أX وأصح ªن
 هذه اØرجة وÄدد نوعيتها ©كو

ً
 صحيحا

ً
،  قائقفروض وفيها نظريات وفيها حOا فا�عرفة فيها  ،ن ُحكمه X األشياء ُحكما

� مطلقة للعالم الربا· بالنسبة للب� اOي : ئق قد تكون نسبية وقد تكون مطلقة، وهذه اpقاشياءاأل تندرج ²ت هذه
، أو M معارف اpياة ا�ختلفة ،بتأما ا�علومة النسبية فإنها M ا�سائل الz لم تث ،- هذه معلومة مطلقة-يستقيه من الو� 

 ، أو بالظن رية وباستطاعته أن يصل إÆ حقيقةإÆ ²ري أرI درجات ا�عرفة فال يكتû با�ظ Oلك اإلسالم وجه ا�سلم

   )١٦( ا&لقة 
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  .وباستطاعته أن يصل إÆ "لب الظن
�نما و،  ، أي ال @الف �جرد ا�خالفةأو ا�تابعة إال X أساس معرفة صحيحة ،ن اإلسالم أرشد إÆ عدم ا�عارضةكما أ

ٌم { :يقول اهللا تعاÆ ، ة X أساس عل� M معرفة صحيحةتكون ×الفته لآلخرين مبني
ْ
يَْس لََك بِِه ِعل

َ
 َيْقُف َما ل

َ
) �Î(َوال

تُوَن َعلَيِْهْم { :ومن بعده من باب أوo ويقول اهللا تعاÆ -صÏ اهللا عليه وسلم-هذا خطاب من اهللا لرسو  . اإلæاء} 
ْ
 يَأ

َ
لَْوال

 ٍ ÌYبُِسلَْطاٍن َن)Éó({د من د©ل الب. الكهف !Æويقول تعا : }َا
َ
ٍم َفتُْخرُِجوُه �

ْ
هذه . األنعام} )ÉÊá(قُْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعل

 X ا ال يسوغ تبيتحرى الصحة ما استطاع إ� ذلك سبيال اإلنسانأن إرشادات ربانيةO؛ وY ت العلمية وأخذها يارا�ظ
َمة
�
5احثM Y ، وهذا ربما تساهل فيه بعض اا�ظرية وبY اpقيقة ، فرق بY و إنزا«ا م6لة اpقائق العلميةأ قضايا مسل

 من دالئل قوة اإليمان لكن اZوسع فيه هو األمر ا�حظور شك أن اإلعجاز العل� منهج عظيم، ال مسائل اإلعجاز العل�
وهذا غ� صحيح  !االتهام إ� ا�صفربما تطرق  ، ع ما جاء v نظرية علمية لم تثبتم ، " ال يتناقض ما جاء v الو_، 

 ف، µلة وتفصيالً 
ً
 وآخر االتهام منصب أوال

ً
َمة X ا�ظرية العلمية الz لم تثبت ا

�
، ومن هنا úري العمل بعد كحقيقة مسل

�لك اإلسالم أجاز العمل بالظن الراجح v األح�م  ؛ مع قضية اإلعجاز العل� �ذر شديد �ال تصبح ا�تائج عكسية
يصل إÆ ا©قµ M Yيع األشياء، بل  أن اإلنسان؛ ألنه ليس باستطاعة وهذا من رkة اهللا بعباده ،9عية عند تعذر اÜق�ال

 وال M أك0ها
ّ
وفيها  ، وفيها أمور ظنية ، وفيها أمور úري فيها "لب الظن ، فيها أمور يقينية :ب اهللا هذه اpياة، هكذا ر`

ن باستطاعته أن يصل إذا ª اإلنسان، لكن  و} معارفهم أنفسهمM ذه طبيعة اpياة M الب� ه،  وفيها أيًضا أوهام ، شك
Yا©ق Æا قبله إì ³َلك "لبفال يُعO ، باب "لب الظن M مسائل الطهارة: العبادات تدخل M   فوالصالة وما إ©ها ûيك

í ا�تواتر أقوى من الشك أن ا?: ، ومثلها قضية خí الواحد فيها "لب الظن X ما هو مفصل M كتب القواعد الفقهية
، إن وجد معارض فال يصبح األمر بهذا وخí الواحد يقي� إذا لم يكن   معارض ، ، ا?í ا�تواتر يقي� خí الواحد

dالش.  
o ثبت :الضابط الرابعZا   

 د من األمر قبل اpكم عليه أو بناء نتائج عليهاZأك: ، ويع� بط اeالث لكن يؤ`د عليه ألهميتههو داخل M الضا
Æهذا قو  تعا M ةٍ { : واألصل

َ
ْن تُِصيبُوا قَْوًما ِ�ََهال

َ
ٍ َفتَبَي�نُوا أ يَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأ ِ

�
Oَها ا Íف

َ
و} . اpجرات})�(يَا ك

{ ، إذا قلنا الضابط الرابع هو اZثبت نستشهد   بهذه اآلية ثبتاZب� هو اZ ،و� قراءة تعتí تفس�ية} فتثبتوا{ قراءة 
يَن آََمنُوا إِْن َجاَءُكْم فَاِسٌق بِنَبَأٍ َفتَثبتوا{ثم نفس ال�مة تشهد �ا M قراءة أخرى } َفتَبَي�نُوا ِ

�
Oَها ا Íف

َ
وJ القراءتY قراءة } يَا ك

فÍ {  :و} ذلك أيًضا يقول تعاÆ ،معتíة
َ
مَ يَا ك

َ
ال ُْكُم الس�

َ
Åَ إِ©

ْ
ل
َ
 َيُقولُوا لَِمْن أ

َ
بْتُْم Mِ َسِبيِل اهللا�ِ َفتَبَي�نُوا َوال وا إَِذا َ�َ

يَن آََمنُ ِ
�
Oَها ا 

ْغيَا فَِعنَْد اهللا�ِ َمَغانُِم َكِثَ�ٌة َكَذلَِك ُكنْتُْم ِمْن َقبُْل  ÍØَيَاِة ا
ْ
pن� اهللا�ُ َعلَيُْكْم َفتَبَي�نُواَفمَ لَْسَت ُمْؤِمنًا تَبْتَُغوَن َعَرَض ا)ôÊ( {النساء .

عندما  اآليةوهذا سبب نزول هذه ! نه استسلم ال úوز قتله M هذه اpالة أ�هاد إذا أعلن أحد أنه مسلم أو M ا تثبتوا :يع$
صÏ اهللا -ما أغضب ا�¾  لكن القلوب هللا تعاÆ وهذا ،وظن ذلك الصحاü أنه يتعوذ بها" ال Ð إال اهللا" قُتل رجل قال 
بمجرد  اإلنسانوال يأخذ Oلك البد من اZبM Y مثل هذه ا�سائل ) أشققت عن قلبه(عندما علم باpادثة  -عليه وسلم

فإن اهللا تعاÆ يذم من يبادر إÆ اZكذيب دون  ، و} ا�قابل د من ا©قY أن هذا ªفر لم يسلم، الب اZوقعات أو الظنون
ِمهِ {  :يقول تعاÆ بYتثبت أو ت

ْ
يُطوا بِِعل ِÄُ بُوا بَِما لَْم ! فوق إدراكك ! ¥ء لم ²ط به كيف تكذبه . يونس} )Îô(بَْل َكذ�

  .و�روم من الظفر باpق هذا منهجه، وJهما واقع M ا5اطل  به اإليمانفالبد من 
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نقل األخبار يع� اإلنسان ما يبادر ب. ما ليس كذلك أو اZب� وا�ظر فيما يصلح ن9ه وتسوغ إشاعته: وìا يلحق باZثبت
 حÂ يتثبت منها خصوص
ً
َذاُعوا { أو أمن أفراده  ذا ªنت األخبار تمس أمن ا�جتمعإ ا

َ
َوِْف أ

ْ
ِو ا?

َ
ْمِن أ

َ ْ
ْمٌر ِمَن األ

َ
َو�َِذا َجاَءُهْم أ

ْمِر ِمنُْهمْ 
َ ْ
و5ِ األ

ُ
 أ
َ
Æُِسوِل َو�

 الر�
َ
Æِوُه إ

Íيَن يَْستَنِْبُطونَُه ِمنُْهمْ  بِِه َولَْو رَد ِ
�
Oَعِلَمُه ا

َ
 هذا أيض. النساء} )áÎ(ل

ً
ربا· X أن  توجيه ا

   .ش�الت M ا�جتمعاإلو�ال حصلت  ،اإلنسان ال يُشيع أي خí حÂ يتثبت من أمره
 هؤالء µاعة من ضعفة"  :-قيبه X اآليةM تع "فتح القدير M علم اZفس�"رkه اهللا M كتابه -ام الشوÑ· يقول اإلم �

 ا�سلمª Yنوا إذا سمعوا شيئ
ً
صÏ اهللا عليه -من أمر ا�سلمY أفشوه ولو أنهم تر`وا إذاعة األخبار حÂ يكون ا�¾  ا

فL وما ينبK أن ألنهم يعلمون ما ينبK أن يُ  ؛ أو يكون أولوا األمر هم اOين يتولون ذلك ، هو اOي يذيعها -وسلم
 . � واضح آلية واضحةتفس " كتميُ 

ل بإصدار حكم X ، فاإلنسان قد يتعج من دون وجه حق ومن هنا اإلسالم ين عن بث اإلشا�ت واإلساءة إÆ اآلخرين
  ، ¥ء بأنه �  

ً
، اإلنسان عندما يصيبه أي أمر يظن أن هذا هو ال�  ، هذا X ا�ستوى الفردي   ثم يفاجأ بأنه ªن خ�ا

ِفِْك {  :يقول تعاÆ )األقدار(ط يتسخ� Äكم X األشياء أو يكون هو ا?� فال قد ع لكن M الواق
ْ
يَن َجاُءوا بِاإل ِ

�
Oإِن� ا

ُكْم 
َ
ُكْم بَْل ُهَو َخْ�ٌ ل

َ
ا ل M�َ َْسبُوُه

َ
² 

َ
 ، ألن خ�ها يعود X ا�جتمع ؛قضية اZثبت البد منهاف. ا�ور} )ÉÉ(ُعْصبٌَة ِمنُْكْم ال

 : �عاذ بن جبل �ا قال - صÏ اهللا عليه وسلم-تدل به X هذا قو  ما يسبو
ُ
هذه ) ال تب�هم فيت�وا .ال(  ا�اس قال بّ� أال أ

 ليس بال�ورة أن يكون ا?ª íذب، لكن ليس v إشاعتها مصلحة ،قضية خ�ية بالنسبة لإلنسان
ً
ل$ يمنع اإلنسان  ا

 بل قد يكون صحيح ،من ن�ه
ً
من قال ال Ð إال اهللا خالصة (ا�صلحة أن يُن� كما M اpديث ا�شهور لكن ليس من  ا

أن يب� ا�اس بها فمنعه  -ر1 اهللا عنه-فأراد معاذ بن جبل  ، -صÏ اهللا عليه وسلم-أو كما قال ) من قلبه دخل ا�نة
  ة فقطون X هذه ال�ميت�) ال تب�هم فيت�وا .ال( :وقال -صÏ اهللا عليه وسلم-ا�¾ 

ً
كنها ل ، ن فيها خ� كث�أ ، علما

 ال ينفصالن أبد ألن اإليمان والعمل مربوطان ببعض ؛ ال تغ� M الواقع عن العمل
ً
أخí  -ر1 اهللا عنه-ولكن معاذ  ، ا

 بها عند وفاته تأثم
ً
أ سليم وأن ال تصدر إال عن مبد ، هذا هو الضابط الرابع وهو اZثبت M األخبار ، من عدم ن� العلم ا

، مستوى  �ال ªن ن� األخبار أمر فيه �ر، هذا X ا�ستوى العام، و ويؤدي إÆ نتيجة سليمة ، ميقوم أيًضا X مبدأ سلي
، فال يصلح للمفكر اإلسالl أن ين� أي خí أو يكتب أي مقالة وهو لم يتثبت من صحتها وما الفكر  نفس ال%م يقال

   .تؤدي إ©ه من نتائج صحيحة
o امسwالصدق :الضابط ا   

 وم�رم األخالق عموم
ً
، 	ها تدخل M هذا ا�جال لكن نؤ`د اإلنصاف ،العدل ،األمانة ،الصدق: داخلة M هذا ا�انب ا

  .ألنه أصلح ما يكون M مثل هذه ا�سائل ؛ X الصدق
l أن ال اإلسالl وا�فكر اإلسال من ضوابط الفكرف. أو مطابقة ا&كم للواقع، اإلخبار بما يوافق الواقع: الصدق هو 

íيكتب خ 
ً
  ،مرأو يفكر M أ ا

ً
 صدوق"يصبح هذا ا�فكر ف،  إال إذا ªن هذا ا?í صادقا

ً
M حث ا�ؤمنX Y -يقول تعاÆ " ا

اِدِقYَ {  :-الصدق ونُوا َمَع الص� ُ̀ ُقوا اهللا�َ َو يَن آََمنُوا اي� ِ
�
Oَها ا Íف

َ
  : ذو شق� والصدق. اZوبة})ÉÉô(يَا ك

ق الصادق ،M حال س4 اإلنسان M ا5حث عن اpق  /   األول  Ìعرف عليه فيُصدZه ،واåوينا.  M وهذا أجدى ما يكون
والسيما الصحابة األوائل وX رأسهم أبو بكر وع� وخدúة  -صÏ اهللا عليه وسلم-موقف الصحابة الكرام من ا�¾ 

رسالة  ، وOلك ªن اØ©ل العق� X صدق ر بذلكأنه مشهو :لصدق من دالئل صدقهوا�شهور با ،ر1 اهللا عن ا�ميع
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، فهل سيأÍ  9يعv وقت لم يكن ©يه ت وقًا لم يكذب v حياته L ا�اسأنه �ن صد -صÏ اهللا عليه وسلم-ا�¾ 
صÏ اهللا عليه -صحة رسالة ا�¾  X هذا يسÔ ا©Üل العق
! وهو يتحدث عن اهللا تبارك وتعا� ، يكذب بعدما شاب

  .-وسلم
 iاjحال اإلبالغ /     ا v: غÌبليغ، أنت عرفت فالبد أيًضا أن تبلZا M م الصدق	ف فيهفيجب أن يلÌرÄُ ق فالpعرف ا ،، 

كر أن يكون X ا�ف ، و�ال لو حر�ف فيه �ا أصبح يتصف بهذه الصفة الú zبق اpق فيجب أن يَصُدق M تبليغهصد� 
 
ً
  .بها مل	ما

ُمت�ُقوَن { : وقد انتظم اهللا تعاÆ هذين ال�طM Y قو  سبحانه 
ْ
َِك ُهُم ال

و�َ
ُ
َق بِِه أ ْدِق وََصد� Ìي َجاَء بِالص ِ

�
Oَوا)ÎÎ({الزمر .

ن ، فكث� من ا�اس يمنعهم موتصديقك للصادقY ،د من صدقك فيهفال يكفيك صدقك بما الب: "يقول ابن القيم
  ".ذلك اZصديق ِكíْ أو حسد أو غ�

  �ق إذا لزم اZصديقمن صفات ا èن ينقل هذه األخبار لآلخرين بصدق، إن لم يفعل ذلك فليس صدوق، وأفكر أن يُصد 
ً
 ،ا

، وقد نبه الشارع ا&كيم إ� اجتناب كث� من ا�حاذير بل ترmه hذه ا�حاسن من األخالقوهو ناتج عن سوء أخالق v مقا
  :ل� تنحرف بالفكر عن Éاالت الصدق ومنهاا

̈اء #  الُِموَن {  :يقول تعاÆ: والكذب االف َِك ُهُم الظ�
و�َ
ُ
  . آل عمران})ôÊ(َفَمِن اْفَ�َى Xََ اهللا�ِ الَْكِذَب ِمْن َنْعِد َذلَِك فَأ

َا ِمنَ { :يقول تعاÆ: كتمان ا&ق  #
ْ
نَْز�

َ
يَن يَْكتُُموَن َما أ ِ

�
Oَِك  إِن� ا

و�َ
ُ
ِكتَاِب أ

ْ
ُْهَدى ِمْن َنْعِد َما بَي�ن�اُه لِلن�اِس Mِ ال َيÌنَاِت َوال ا5ْ

ِعنُوَن 
�
َعنُُهُم الال

ْ
َعنُُهُم اهللا�ُ َوَيل

ْ
  . ا5قرة})Éóô(يَل
وا ِفي{  :يقول تعاÆ: العناد v قبول ا&ق # 

Í
َماِء َفَظل َرْت ) ÉÊ(ِه َفْعرُُجوَن َولَْو َفتَْحنَا َعلَيِْهْم بَابًا ِمَن الس� Ìَما ُسك َقالُوا إِغ�

َ
ل

ُْن قَْوٌم َمْسُحوُروَن 
َ
º بَْصاُرنَا بَْل

َ
  . اpجر})Éó(أ

ْغتُْم َيْعلَُموَن {  :يقول تعاÆ: تلبيس ا&ق با;اطل # 
َ
َق� َوأ

ْ
pَاِطِل َوتَْكتُُموا ا

ْ
َق� بِا5

ْ
pِبُسوا ا

ْ
 تَل

َ
  . ا5قرة})Êð(َوال

َمدحذر فيها الشارع تبارك وتعاÆ من أن ي هذه أربعة أمور
ُ
  .نحرف الفكر إi Æاالت ال ²

   مرا0ة اZوازن ب� الفكرة وصاحبها : الضابط السادس
  ، ، فاpق يُقبَل من Õ َمن جاء به األوo �ا قلنا أنه úب اإلنصافوهذه قد ²دثنا عنها M ا�حا�ات 

ً
، ولو ªن القائل ªفرا

، يأ¼ شخص خ�Ì فيقول 	مة باطلة، وربما ما من ذاتها بغض ا�ظر عن قائلهارة ليس من صاحبها و�نºكم X الفك
ق بY هذا وذاك Ìب أن يُفرú ا�Zبا.   

o عدم الفصل ب� العلوم ونتا#ها: الضابط السابع   
  Yنت أعما ،األعمال وا�يات فاإلسالم يربط بª سواء 

ً
 للجوارح أم أعما ال

ً
اهللا  اته � رضفالعلم M اإلسالم "ي ،للعقل ال

Æذر منه، وهدفه ²قيق ا�فع للناس ،سبحانه وتعاÄُ �ٌ اهللا عليه وسلم- فمن د�ء ا�¾  ،فالعلم غ� ا�افع Ïص- ) Oا
  )إ· أعوذ بك من علم ال ينفع

o امن واألخ�jربط العلم والفكر باإليمان :الضابط ا   
  ؟  �اذا. .,ورة ربط العلم والفكر باإليمان

ز إÆ الصلة باهللا  ، وأسهم M ترسيخه M ا�فوس ، ألن العلم اpق هو ما أوصل إÆ اإليمان      والس4 إÆ  ،تعاÆتبارك ووحف�
ويقتêون M علومهم X  ،بعلومهم عند حدود ا�ادة الظاهرةX اOين يقفون  -عز وجل-وقد �ب اهللا  ،اآلخرةاØار 
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 َفْعلَُموَن {  :ة اØنيا حيث يقول سبحانههذه اpيا
َ
0ََ ا��اِس ال

ْ
ك
َ
ِكن� أ

َ
 ُ@ِْلُف اهللا�ُ وَْعَدُه َول

َ
َفْعلَُموَن َظاِهًرا ِمَن ) �(وَْعَد اهللا�ِ ال

َِخَرةِ ُهْم َ"فِلُوَن 
ْ
ْغيَا وَُهْم َعِن اآل ÍØَيَاِة ا

ْ
pا)�({الروم . Æبيان األثر الصحيح للعويقول تعا vلم:  } ِاهللا�َ ِمْن ِعبَاِده Lَْ@َ

ُعلََماُء إِن� اهللا�َ َعِزيٌز َلُفوٌر 
ْ
ا أM Ó ألن سياق اآلية إم ؛و} علماء الطبيعة ،وهذه اآلية شاملة M علماء ال�يعة. فاطر})ðá(ال

مر متسًقا بY اإليمان ، البد من الربط بينهما ©كون األال يسوغ الفصل بY العلم والفكرف ،حديٍث عن أمور الطبيعة
  وبY هذا الفكر وهذه � الغاية الz يُرP منها M هذا الفكر

  ،الفكر اإلسال�هذه أهم ضوابط 
ً
   :v عدة أمور رmزنا L األول قلنا àدثنا عنها تبا0

É .االت ا�عرفة ا��وعةi ²ديد     ð .قpام ا	ال     Î .ن الصحة²ديد قيمة ا�عرفة وفق درجتها م  
Ê .ثبتZا   ó .الفكرة وصاحبها. �    الصدق Yوازن بZمرا�ة ا   
   ربط العلم والفكر باإليمان. á     عدم الفصل بY العلوم ونتا9ها. �
  .الرkن الزنيدي عبد. حقيقة الفكر اإلسالl لـ د: رجع كتابا�

                                                                
                                                        

   عن اZجديد v الفكر اإلسال�هذه اpلقة واpلقات اZا©ة  
وقبل اpديث أيضا عن  ، فكر  الz مر بها الفكر اإلسالlالبد أن نستعرض مراحل ال ، قبل أن نتحدث عن اZجديد

lجاهليتهم قبل ظهور اإلسالمماذا �ن حا؛  مراحل الفكر اإلسال v ؟ ل الفكر عند العرب  
  .البد أن نعرف ا�راحل الz مر بها الفكر حÂ وصل إÆ  اpاجة إÆ اZجديد ،قبل أن نتحدث عن اZجديد    
    .هذا يقودنا إÆ اpديث عن الطابع الفكري للعرب قبل  اإلسالم؟ إذا ماذا �ن وضع  الفكر عند العرب v جاهليتهم 
  !! وبينهم بعد ما ظهر اإلسالم فيهم بY وضع العرب M جاهليتهم بادئ ذي بدء ال iال للمقارنة            

سس فطريةاpياة العقلية 
ُ
بينما كما نع�رف أن  اإلسالم لم يكتû با�انب الفطري بل شمل  ، M ا�اهلية تقوم X أ
  .جوانب  متعددة � مصادر للمعرفة

 العرب M جاهليتهم بينما عند  
ً
بالنسبة للعرب وغ�هم استد( هذا الوضع  Oلكو ، ªنت ا�صادر ضعيفة وضعيفة جدا

 ف�نت اp ، أن يأ¼ دين يصحح أوضاعهم ، من شعوب العالم
ً
تقوم X أسس فطرية M  ، ياة العقلية عند العرب يس�ة جدا

سيما i Mال اإلبداع الفكري اOي تتطلبه ا�رحلة M ذلك من احتياجاتهم وال ومع ذلك ªنت قد 5ت ¥ء ،جاهليتهم
  .الزمن

تقوم L   معارف يس�ة  جداً  والفلك واألمثال وحv Ñ األمور ا�ادية �لطب كمةوا& وا�Ú الشعر :من تلك اإلبدا0ت  
  .أمور فطرية يس�ة

عندهم  إال أن  ، فيه جاهلية وثنية مطبقة همالرغم أنا�ؤثرات اØينية بéلو من لم مع ذلك فحياة العرب M جاهليتهم و 
ف�ن العرب M جاهليتهم ا�تأخرة  ،عليهما السالم اZأث�ات اØينية كبقايا اpنفية من دين إبراهيم وابنه إسماعيلبعض 

ها وبقايا  من م�رم نقد اندرست معالم اØين اpنû لم يبÅ منها إال القليل متمثال M مشاعر اpج الz ُحرف الكث� م
  .ة أصبحت � األصل M حياة العربوOلك الوثني ، األخالق

حيث دان بعض العرب با©هودية  ، تأث�ات دينية جانبية ªنت لتينYَ السابقY  ا©هودية وا�êانيةكما أن  هناك   

   )١٧( ا&لقة 



  نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة)                 )                 المستوى السادسالمستوى السادسـ ـ   مقومات الفكر اإلسالميمقومات الفكر اإلسالميمقرر مقرر ((            

- ٦٤ - 

 

ف ، ا©هود استوطنوا ا�زيرة العربيةبل بعض  ، وا�êانية مع وجود ا�جوسية M �ق  ،ة لم تغ� عنهم فتياللكنها أديان �ر�
 ف�نت حياتهم M هذا الطابع  ، ا�زيرة العربية

ً
حÑ جاء اإلسالم فنقل العرب نقلة نوعية  .ولم تكن ذات بال يس�ة جدا

  .ينال يقارن بما عند اآلخر وال زال ما عندهم X الرغم من éلفهم ا�ادي ، حضارية أصبحوا بها  سادة ا©نيا
  . منذ أن  ظهر اإلسالم إÆ أيامنا هذه عن مراحل الفكر اإلسالlإذا هذا يقودنا إÆ اpديث 

عند اpديث عن ا�راحل الفكرية الz مر بها الفكر اإلسالl نؤ`د أنها  ليست بال�ورة أن تكون منسجمة        
ثم إن اZقسيم v  ، وجهات ا�ظر M مثل هذه ا�سائلف� éتلف باختالف  ، فا5احثون اختلفوا M  تقسيماتها ، منطبقة

�اذا ؟..ا�راحل اZار¥ية غ� دقيق  
لك ال ندقق M قضية ا�راحل Oو ،ا من هذا  الزمن من وقوع أحداثهاوالسيم!  لم يؤرخ «ا  إال بعد ف�ات طويلة ألنه  - 

 ؛ 
ً
  .احثY  تقريبا X هذا اZقسيموأغلب  ا5 ، إنما � �اوالت Zقريب ا�سألة صحة وعدما

  :ا�رحلة األو¶
القرن   ، القرون األربعة األوائل من ا«جرةوهذه تشمل  ، ا;ناء واإلبداع� مرحلة   :ا�رحلة األو¶ من مراحل اZفك�      
  ،والرابع ،واeالث ،واeا· ،األول

ً
 :الz قال ؟ر إ©ها اpديثهو اOي فيه خالف هل هو من القرون الz أشا  والرابع طبعا

   .واختلف M الرابع)    خ� القرون قر- ثم اOين يلونهم ثم اOين يلونهم( الرسول صÏ اهللا عليه وسلم 
و�ن شابها M القرن األخ� ما شابها  ، � عصور االزدهار اإلسالlالقرون األربعة  ،ا�رحلة وال شك أنها مرحلة بناء فهذه

M  نتª ظلإال إنها   
ً
  .اpضارة اإلسالمية Úìة جدا

M هذه ا�رحلة مرحلة  ،أو القرن الرابع ا«جري ،" عê ا�هضة M اإلسالم"كتابه  ميدز حÂ ألف ال�تب األمريكي  آدم
ا;Áيات  علم و ، والفºياء،والكيمياء ، والفلك،واألدبية ،اللغويةو،العلوم ال9عيةشمل µيع  ا;ناء واإلبداع

   .اضياتوالري
سس ،أسسوا «امور كث�ة برعوا ا�سلمون فيها أ    

ُ
ونشأت العلوم M هذه ا�رحلة وهو  ،ت X أساسها قضايا العلوم  فيهاوأ

  .وغ�هم من األئمة  ا�جتهدين ،األئمة األربعة ªنوا M هذا العê؛ ألن  عê االجتهاد الفق�
وغ�هم من األئمة  فبقية األئمة ال  ، اإلمام أkد بن حنبلو اإلمام الشاف4و واإلمام مالك اإلمام أü حنيفةفإذا عددنا  

  .وسفيان اeوري والليث ابن سعد وغ�هم كث� وزاþ وابن جريريقلون عنهم مثل األ
  .قضية الفكر  و�ن لم يُنص عليها بهذا االسم اOي هو جديد هاضمنمرحلة بناء ª Mفة العلوم ومن  ف�
 Zا M ي هو أساس من أسس الفكر اإلسالأيضاOفس� واl  ، lاعتمادويعتمد عليه الفكر اإلسال 

ً
 متنامي ا

ً
X رأسهم  ا

   .اإلمام الطíي M هذه ا�رحلة
لف�ة  تعتÕ í هذه ا ،واللغويY وأرباب السلوك ،و`بار األدباء ،ومسلم  ،ا;خاري أيضا ا�حدثون 	هم M هذه ا�رحلة

  .والفكر اإلسالl داخل فيها ،داعمرحلة بناء و إب
  :هذه ا�رحلة ا«ميلة من حياة الفكر اإلسال� مºاتمن أبرز  
É  (فهم الشامل لإلسالمZمقاصده وأهدافه ،ا v ة نمثل مَ   وا�ظرÑعمر ر1 اهللا عنه  للمؤلفة قلوبهم من الز.   
ð (العقائد واألح� v هماÜماالعتصام بالكتاب والسنة والرد  إ،  X ياةpكيف اZي بلغ ضوئها من خالل واOواالجتهاد ا

  .اOروة M تلك ا�رحلة
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  :v  هذه ا�رحلة السلبياتهناك بعض 
É(  ذاهب�  وغ�هم   وا�ع	لة ،وا?وارج ،ªلشيعةوالسيما ما بعد القرن األول  ،وجود الِفرق وا
ð(  آخر هذه ا�رحلة دخول أصناف للفكر األجن� M للوجود  اونظراته اوتصوراته أهمها الفلسفة  ا©ونانيةومن  ،السيما

    .واZصوف ا©ونا· الفلسû القائم X اZصور العق� ،والقيم  والعلم
Î(  كنف v اإلسالم أو 0شت v تراث ا©هود وا�صارى ويشمل  ،يةاإلسالم ا©ولة تراث األديان ال� دخلت شعوبها

Qوالوث� ال� ùابيتها ال تقارن بسلبياتهاه ،وا�جوúا oذه ا�رحلة األو.   
  من مراحل الفكر اإلسالl  :ا�رحلة اjانية

  .لرابع إÆ  القرن اeامن ا«جريوهذه من أواخر القرن ا) اZفاعل مع الفكر الوافد(مرحلة 
   .ة  مع اآلخريناZفاعل M هذه ا�رحل،  اZفاعل مع الفكر الوافدمن أهم ما ظهر M هذا القرن  فيها 

  :¤ºات هذه ا�رحلة
لكنهم  يصنفون X أنهم  فالسفة M ظل اpضارة  ،ظهر M هذه ا�رحلة فالسفة عندهم إش�الت كث�ة :الفلسفة �

   :اإلسالمية  مثل
üال ، ولكن عندهم إش�الت كث�ة ،ابن سينا وابن رشد و�خوان الصفا والفارا Æفيها من  فلسفة فوق ماومن هنا أساءوا إ

  .اإلش�الت
  :  ُ§ذر من هذه الفلسفة يقول+م خط� من هنا : ثال الفاراü يقولفلو أخذنا م �
ا�اس  v ح�ة ومن َسلَك سبيلهم ل�ن  ،لوال ما أنقذ اهللا به أهل العقول واألذهان بهذين ا&ِكيم� أفالطون وأرسطو"

الفكر  واحوا ا�نتسبY إÆ اإلسالم يمجدوأصب ،مع الفكر الوافداZفاعل  اإذا واضح أن هذه ا�رحلة أصبح فيه" ولبس 
  .ر  وث� X حساب الفكر اإلسالlالوافد اOي هو فك

سنة �ن v أيامهم Éالس ¼معون فيها الفرق من ال" عن ا5ويهيY :يقول لإلمام ا�ه� "وÕ س� أعالم ا�بالء" �
فإذا جاء رئيس  ،رئيس يت�م وينÁ مذهبهولõ فريق  ،ية ا�نكرين للمعادا�جوس وا©هرووا�بتدعة واÜهود وا�صارى 

بل هاتوا العقل  ،فإنا ال نصدق بذلك  وال نُقر  بهقام الS õ فيقول واحد  تناظروا وال أحد §تج  بكتابه وال بنبيه  
  !!وهذا ال%م اºراف ما بعده اºراف ؟ "والقياس 

  اZصوف   �
         Zصوف فاعل مع الفكر الوافدمن هذا اZصوف :اZامن ،اeالقرن ا Æالقرن الرابع إ M تبلور Yا�سلم X فكر وافد، 

االºرافات  ولكن دخل عليه كث�  من   ،واالهتمام  بالقلوب ،واالشتغال بعمل اآلخرة ،ينفع M اآلخرة ال بدأ بالزهد M ما
بل  ،الشاقة واع	ال اpياة واإلعراض عنها اتوالرياض وسقوط ا�Z©ف ªلفناء ووحدة الوجود ، و السلو`ية ،الفكرية

لكن هذه ا�رحلة Õ X حال فيها تصوف ا�Ã  ،والسهاوردي وغ�هم ،ªبن عر½ :ضهم ربما ُ@رج من دائرة اإلسالمبع
  .إÆ حد بعيد

    :من Xاسن هذه ا�رحلة ومن أهم مزاياها
  .الفلسû والصو} امن لوثة تلك األف�ر الوافدة بشقيه تطه� الفكر اإلسال� قيام تيارات مناهضة تهدف إ� -
وابن القيم وابن  ابن تيمية ومن أعالم هذه ا�رحلة شيخ اإلسالم ،بروز الفكر ا�وسو� وبعض روائع اإلبداع الفكري -
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  .اإلسالم  يرkهم اهللاوغ�هم كث� من أئمة  وابن ختون والعز بن عبدالسالم وابن رجب كث� والشاط¾
  .أفضل من تا©تها أال أنها سيئة اهذه ا�رحلة لألسف X أنه

  :مرحلة الر`ود وا�مود  واالºسار :ا�رحلة اjاjة
صالحية و�ن لم éلو من دعوات إ ،ثم استحكمت بعد ذلك حيث بدأت بوادرها M القرن اeامن ثم M القرن اZاسع

  :فمن مظاهر الرmود وا«مود L العموم  ،؛ ألK فيها االجتهاد -هذه ا�رحلة -إال أنها  ،تفاوتت M أثرها وتأث�ها
É - وàت�م� ،ل العقيدة من إيمان _ وو� شامل�تشتمل X  ،ثم إ� متون جافة ،إ� فلسفة فكرية ©ى الفالسفة وا

 ،سفية  �ªوهرمع إقحام كث� من ا�صلحات الفل ، ìlا أث� من قِبل الفالسفة وعلماء ال%م بمنهج + ،جزيئات متفرقة
  .ككتاب ا�وهرة M العقيدة،تلك ا�تونM اهية ا�و
ð-  انتقل إ� متون مكثفة öيات ال�يعة تتألف من جزيئات فقهية بعيد معقدة مذهبية ،الفكر الفق	ة عن فهم 

  .راءة القرآن والسنة بقصد اíZك  M كث� من األحيانبل أصبحت ق ،منفصلة عن أدZها من القرآن والسنة ومقاصدها
  ،ا�رحلة هذهفيها ومضات µيلة M و�ن وجد هذه ا�رحلة مرحلة µود   

ً
قضية إلغاء  وأهم ما فيه ،لكن الفكر ªن جامدا

ولم يكن هناك  ، ر الفق� هناك X ا�ختê يُ�ح وا�طول @تêواقتê الفك ،االجتهاد إÆ حد كب� M هذه ا�رحلة
  .ابن تيمية رkه اهللا شيخ اإلسالمو�ن وجد M حاالت خاصة كما قلنا عن  ، مومإبداع M الع

  :ومن ثمرات تلك ا�رحلة
  .ظهور العصبيات ا�ذهبية �
   .؛ ألن ملكة االجتهاد انقطعت  صلتها باØ©للم يعد الفكر الفقö  قادر L حل ا�شÞت الطارئة �
  العلوم الطبيعية �

ً
وقادوه إÆ بر  فيه ضعف واúسار بعد أن �ن ا�سلمون هم ا�ين قد أسسوا S �ن هذا ا«انب أيضا

  .ولكن وهذا ا�مود شمل تلك العلوم  فحصل إعراض من ا�سلمY عنها ، ماناأل
  !.  ولعل السبب v ذلك 
 .وهذا فهم خاطئ ، مدبراواهللا خالقا  ن�جة أنها  كونها منافية لكو ؛ موقف األشاعرة من قضية السببية ورفضها   

و�شاعتهم لفكر ا?وارق  ، باZواÕما يعرف وهو  �جة التسليم للقضاء والقدر ؛ ومهاµة الصوفية لفكرة األخذ باألسباب
عض ورفض ب ، س= اهللا الz أجراها M خلقهالخذ باألوالكرامات واéاذهم ا5دع ا?رافية طريقة �عا�ة شؤونهم بدل من 

ف�نت ا�تيجة اºسار للعلوم ا�عرفية  ،لكية  Øخو«ا M مس§ الفلسفةوالف ةعلماء العلوم الطبيعية والرياضيال
  .والرياضيات  وابتعاد ا�سلمY عنها

  :علم األخالق والزهد والرقائب �
ً
أصبحت صوفية حيث  ،بال�يعة M القرون األوo  إÆ تفلت ²ول بعد أن ªن مضبوطا

   .فحصل اºراف كث� M كث� من ا�فاهيم اإلسالمية ا�ميلة ،وانêاف عن اpياة وا�هاد ،ةانعزا©
  :من أبرز السمات v هذه ا�رحلة وخصائصها

É(  قليد وا�قل و حZذه� فظغلبة ا�  .ا�صوص واZعصب ا
ð(  ة االجتهاد كدون تكوين مل ،فاألصول يُدرس لألصول فقط كعلم ،االهتمام بعلوم اآللة دون االهتمام بالغاية

  . واالستنباط و`ذلك ا�حو وقواعد ا5الغة وºوها
Î(   فاهيم اإلسالمية�  .واالúراف بها عن أصلها ،تشويه كث� من ا
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ً
  كحال اإلسالم بدأت بداية قوية جداً مراحل رأينا أنها  .ا�راحل الz مر بها الفكر اإلسالl فهذه إذا

ً
ن وم ، عموما

 ، سيطرت X اpياة M تلك الف�ة اpضارة اإلسالمية الzبوبناء وازدهار أثمرت عن ما س�  الفكر مرحلة إبداع هضمن
 أخالقيا تفتقده ªفة اpضارات السابقة والالحقةوأعطتها بُ 

ً
لكن هذه اpضارة كما قلنا  .بعد تلك اpضارة ا�ميلة ، عدا

فسمينا هذه ا�رحلة مرحلة اZفاعل مع الفكر  ، عوامل الَضعف الz دبت فيهم من نظرا �ا أصاب ا�سلمY؛   لم تستمر
  .الوافد

و�  .فسميت مرحلة اZفاعل مع الفكر الوافد ، يأخذون ما عند اآلخرين ذهبوان ال يكتفون بما عندهم بل وبدأ ا�سلم  
كما  ، ف� فلسفة وثنية تقوم X تعدد اآل«ة ،فةة ا©ونانية وتبلورت هذه الفلسظهرت فيها  الفلسف ، حيث ا�رحلة اeانية

مرحلة ا5ناء -  ا�رحلة األوoبدأ µيًال M و�ن ªن اZصوف ، لم يسلموا من اºرافات الفالسفة أن اZصوف وا�تصوفة
أصبح  حÂنحرف ي ولكن ُس� تصوف واستمر ، اOي جاء به اإلسالم ، ا�ي هو الزهد v ا�فهوم اإلسال� -واإلبداع

lالفكر اإلسال X لة�.  
والسيما i Mال  ،ة ª Mفة شؤون حياتها اOي حل باألم ،ZأÍ بعد ذلك مرحلة أسوأ وأسوأ وd مرحلة ا«مود الفكري 

وجود تعطل الفكر اإلسالM l هذه ا�رحلة مع ومن ضمنها قضية الفكر  ، االجتهاد وأ�وازل إÆ قضية الفقه وا اpياة
�صلح�  العرب �ألمام وبعض ا ، شيخ Xمد بن عبدالوهاب ر#ه اهللاوL رأسهم ال ، µيلة M هذه ا�رحلة ومضات
iùالشو، iند وغ�ها كث� من ا©عوات ،والصنعاhا v ن «ا  ،وا©هلويª دë M  عوة اإلصالحيةØا Åوقع وتأث� لكن تب

X  فةª عواتØياة اإلو�ن لم يكن مس ، األخرى اpيث تغطي جوانب ا�فيما بعد أما ربما ªن «ا تأث�  ،سالميةارها �م 
  �نفM تلك ا�رحلة 

ً
  .تأث�ها �دودا

ن األعداء منهم ،هذه ا�رحلة مرحلة Èود 0رمة أصابت األمة تمكن األعداء من ا�تيجة ا�هائية � أن  ،ìا مك�
Yر`ة االست ، ا�سلمpنت األمة اإلسالمية فيه تنهار من ا� ، عماريةفيما ُعرف بظهور اª يOهذا الوقت ا M احية الفكرية

لم تكتû  ، آلخر بداية بزوغ اpضارة الغربيةªن لألسف X الطرف ا،  ومن ضمنها اpياة الفكرية M اpياة العامة
�ا  ، و�نما راحت تكتشف العالم ، أورباية وتقوقعت M أماكنها M اpضارة الغربية بأن استفادت من اpضارة اإلسالم

و�ا بدأ  ، أو العصور ا�ظلمة وها القرون الوسطىمª Íنت اpضارة اإلسالمية زاهية ªنت أوربا تغط M نوم عميق وسَ 
M  Yضارة الغربية تظهر من جراء احت�كهم بعالم ا�سلمpون بدأت اèان أب  بالد األندلس و} بالد الشاما�سلمون ينح

وبدؤوا يظهرون X ا?ارطة وبدؤوا بالكشوف ا�غرافية  بالدهم ونقلوه إÆ العز اpضاريذلك فرأوا  ،اpروب الصليبية
  .حيث فتح ما يس§ بالعالم ا�ديد M األمريكتY واس�ا©ا وغ�ها

ضمنها أيضا قضية  الكشوف  من ، بل راحوا من خالل الكشوف ا«غرافية يستعمرون العالم اإلسال�؛  ولم يكتفوا بذلك
بأن بدأت  اØول  ، M متاهة أخرى M ظل هذه ا�رحلةحيث  ا�سلمون دخلوا  !العلمية بعد الكشوف ا�غرافية 

وبدأت من ا�احية  ، الوضع اØاخ� بالنسبة للمسلمY .فíزت عدة مؤثرات أخرى جديدة ، تستعمر دو«م االستعمارية
 نظر ؛ الفكرية ر`ود وµود

ً
ثم يأÍ اإلش�ل اwار$  ، بذلك ا�مود من جراء ا?لل اOي طرأ عليها إلصابة اpياة اإلسالمية ا

ليس 	ه بل أك0ه فبالدنا و  ،ذلك من احتالل للعالم اإلسالl وما تال ، يتمثل بالضغط االستعماري L ا;الد اإلسالمية
  .مة اإلسالميةت�م عن  عموم األلكن ن ، من ذلك مهللا M منج اpمد

  &���J/ م  J¾%�وùن ذلك من جراء انفراط العقد ¤ثلة v سقوط اwالفة العثمانية v ترmيا 0م 
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  .ا فاتهم و�اولة استعادة أiادهممبدأ ا�سلمون يتحر`ون Zتدارك  M هذه ا�رحلة
  هذا يقودنا للحديث عن اZجديد v ا&لقة القادمة

  
                                         

   .قضية اZجديد v الفكر اإلسال� :وموضوع هذه اpلقة
  .وذكرنا أنها ثالث مراحل ،عن ا�راحل الz مر بها الفكر اإلسال²lدثنا M اpلقة ا�اضية 

  .وهذا يقودنا إÆ مفهوم اZجديد بعد تلك ا�راحل
  ؟ما هو مفهوم اZجديد 

  ،دد الuء فصار جديداً من ó مصدرٌ  :اZجديد لغة      
ً
 ومستمرا

ً
 ومتجددا

ً
  .أي متحوال

  . فهو العودة بالuء إ� أصله وحاZه األو¶ :v االصطالح 
 lالفكر اإلسال M جديدZاللغة و} االصطالحأما ا M فناه ألن اZجديد �م M اpياة اØين M  ؛ ثم تعريف إسالl عر�

 ،وºن نقصد به اØين اإلسالl ،فيصبح اpديث عن ذلك اØين ،اØين أي دينفإذا أردنا به  ،اpضارة M أي ¥ء
lالفكر اإلسال M وموضوعنا.  
نزل L الرسول Xمد  إ0دة حيويتهمعناه  :فاZجديد v ا©ين اإلسال�

ُ
منه درس  نبإحياء م -ص� اهللا عليه وسلم-كما أ

  ، من معا�هو
ُ
   .وينطبق X الفكر .و#ل ا�اس L تمثله  v الواقع العلÖ والعم
 ، لصق به من Xدثاتوتنقيته ¤ا أ

وهذه مÚة ال  ، من خلفها�صدر اOي ال يأتيه ا5اطل من  بY يديه وال . يع$ الو_ ،وأصل اØين هو الكتاب والسنة  
أما األديان األخرى فليست  ، نصلح ل$هناك ¥ء نعود إ©ه ف. وهو الو� ألن ا�صدر األص�  �فوظ ؛ تكون إال لإلسالم

 ال يُ فصحيح مصدر عندها 
ً
  .صلح الفاسد فاسدا

َافُِظونَ { :قال تعاÆ أما M اإلسالم فاألمر ×تلف  فقد تكفل اهللا �فظ هذا اØين      
َ
p ُ

َ
َر َو�ِن�ا  

ْ
ك ÌOَا ا

ْ
� ُْن نَز�

َ
º جر} إِن�اpا 

ô ، ين هو الكتاب والسنةØدين الصحي ، فإذا أصل اZل$ يتدين  ، العلموالعمل بهذا  ح  هللا يكون بالعلم السليم  بهماوا
 
ً
  اإلنسان دينا

ً
  صحيحا

ً
وهو ما يقال بأن يكون الفهم  X مقتË فهم  ، للكتاب والسنة ال بد أن يكون فهمه صحيحا

  .بالعلم بذلك بل ال بد من العمل يكتفاومن ثم ال  ، السلف الصالح  
و�ذا  ، فال بد من بعثها و ²ريكها ، M ف�ة ا�مود ص أهملتبعض ا�صو ، يتحقق ببعث ا�صوص ا�¨وmةفاZجديد  
ª 

ً
 ،البد من العلم بها ،؟ الوهل يكû هذا ح الفهم hايوتصح ،البد أن يصحح هذا الفهم نت موجودة وÑن الفهم «ا خاطئا

إذا  .ومن ثم تسديد العمل بها ،ويبلغ عن اهللا تبارك وتعاÆ ،مهلِ لعالم ما عَ ال بد أن يبY ا ، Óعالم اآلخرين بهاوإعالم ا�اس 
 
ً
  أردنا �ديدا

ً
سواء ªنت  ، وتصحيح الفهم «ا ،نهج يتحقق ببعث ا�صوص ا��و`ةوهذا ا� ،البد أن يقوم X منهج حقيقيا

ولكن ا�اس ال  ، م  موجودقد يكون العل ، بها وبتسديد العمل،  والعلم بها و�بالغ اآلخرين بها ، م�و`ة أو ªنت موجودة
  ،يعملون

ً
 هذا ، قات مر`ٌب  بعضها X بعض� حل إذا

ً
ا�رحلة  بتلكبعد أن مرت  ، اZجديد اOي نريده pياة األمة إذا

إن اهللا ( :-صÏ اهللا عليه وسلم- و} ذلك يقول الرسول  ، الz انزوى فيها اإلسالم X أمل أن يعود من خالل اZجديد
  . قضية اZجديد ا�راد M اpديث عنلسنا i Mال اpديث )  من úدد «ا دينها ث «ذه األمة X رأس Õ مئة سنةيبع
بل قد  ، يس بال�ورة أن يكون عن طريق رجلولكن يعنينا أن هذا اZجديد ل ،لماء ²دثوا M هذه القضية طويالً الع

   )١٨( ا&لقة 
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صورة «ا دور M قضية اZجديد نالطائفة ا� ،ويدخل فيها الطائفة ا�نصورة ، لةدوأو  Éموعةأو  عن طريق هيئةيكون 
اOي Äدونا إÆ  ؛ نا  مطلب �þ فضًال عن كونه سنةوهو M دين ، اZجديد سنة من س= اهللا M كونها�هم  ، فاألمر واسع

إن  ( و أش�ك ا�جموعة M هذا اZجديدول عهبأن يبذل Õ إنسان وس حث عليه -صÏ اهللا عليه وسلم-اZجديد أن الرسول 
بمجموعة رجال أو وا5عث قد يكون برجل أو  قد يكون )  من úدد «ا دينها ،ذه األمة X رأس Õ مئة سنةاهللا يبعث «

فهوم هذا ما يتعلق بم .ونسأل اهللا أن تكون بالدنا حاملة لواء اZجديد وفق ا�نهج اOي يريده اØين ، بهيئات أو دول
   .اZجديد

يع� شخص يريد أن úدد !  أال يمكن أن  يكون هناك فهم خاطئ للتجديد ؛لسؤال اOي يتعلق بقضية ا�فهوملكن ا 
الz ذكرنا من قضية االل	ام باألصل  ؟ عندما ال يتحقق فيه ال�وطمÑ يكون الفهم خاطئ !ولكن ربما يتنكب السبيل 
  .فق  فهم السلف الصالح   ة X والت�ي4 وهو الكتاب والسن

  ، صار عندنا �ديد لكنه �ديد خاطئ ،سارإذا خرجنا عن هذا  ا�  
ً
 وقد يكون جزئيا

ً
هذا يقودنا عن  ، ربما يصبح 	يا

؛ واآلن نتحدث عن  ²دثنا عن ا�فهوم السليم! فهوم هذا اpديث M ا�،  موضوع الفهم ا?اطئ للتجديد ، الفهم ا?اطئ
  .طئ للتجديدالفهم ا?ا

عندما يأ¼ iدد  ،ìا سبق يتضح اختالف اZجديد M اإلسالم عن ا�ناهج الz أخذت بها اpرÑت اإلصالحية M أوربا
 ، ؛ ألن الوضع ×تلف أكيداZهذا ال يصلح  ب -عندما حاولوا أن úددوا ما عندهم- تسب للمسلمX Y منهج األوربيYين

بينما  ،الت�يع  M تلك ا�رحلةوX فهم من نزل عليهم  ، صدر ثابت X الكتاب والسنةا�نهج اإلسالl يقوم X م
  .من أراد أن يأخذ بطريقهم  فال شك أن هذا ا�نهج سيكون خاطئف ،الغربيY ليس عندهم ذلك ا�عيار

 ، أوربا منذ عصور ا�هضةفاpرÑت اإلصالحية الz قامت M  ، @تلف عن ما عند األوربيY ، فاZجديد M اإلسالم 
أشهرها حيث شاع هذا  هو وهذا العÁنةباسم اZنوير أو اإلصالح اØي� أو   Oي يعنيناالسيما M ا�جال اØي� وهو ا

 ªنوا من منهج اإلصالح اØي� سواء ، العêانيةمصطلح وهذه اpرÑت úمعها  ، X تلك اpرÑت" العÁانية" ا�صطلح
هذا  ليدو�اولة بعض ا�سلمY تق ،æيعة  عن منهج اZجديد M أوربافلوا أردنا أن نأخذ �حة  .و غ� ذلكأ أو اZنوير

  !باختصار  ، ا�نهج
•   M ا� واجهت األديانpا êيانة  ،العØم�نوالسيما ا Õ M أوربا واإلسالم M انيةêو� ! مش�ة  ، ا©هودية وا�

 -ا�شهورة   ؟فما ا�وقف الz اéذتها تلك األديان اeالثة ، وعلومها ونتاجها ومناهجها فتهاقضية  اpضارة الغربية بفلس
أما  M أديانها؟ فما هو موقف ا©هود �اه اZجديد ، عن ا©هوداآلن اpديث  -هذه األديان السماوية ا�شهورة  اpديث عن

فرق تس�  تتش� ، ا ثم الواليات ا�تحدة األمريكيةM أ�اني والسيما م،فقد ظهرت iمو�ت من علمائه M أوروبا ا©هود
و أديان  ماذا يفعلون أي�`ون اØين؟ من جراء ضغط اpضارة ا�عاåة الz  تناقض األ ، نفسها با©هودية اإلصالحية

أو ا©هود   ،ة ررا�تح أو ا©هود ،ا©هودية اإلصالحيةب تس§ أنفسهم  بفرقش�وا  أن ي�`ون اpضارة؟ اpل عند ا©هود
  .اZجديدية

بما  "اZوراة واZلمود" دية M ا�صوص ا�قدسة  عندهم Mا©هو ا©مادئ  واZعÕ هذه ال6ا�ت ªنت ²اول ²ويل  ا�ب
 %ملكن ال ، متدينون م	متوننعم يوجد  ! الغالب أنهم هكذا ،يتواءم مع العê بفلسفاته و  قوانينه  الفكرية واZطبيقية

  .قام X �اولة اZواؤم مع اpضارة الغربية يا©هود يا�سار الفكرX عموم 
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   :نهاويم  من عنا)''�0م  ية v الواليات ا�تحدة هناك مبادئ وضعتها ا&رmة اإلصالحية  اÜهود •
  . اء وفق  فلسفات N عÁا�ي بينته الكتب ا�قدسة ال� طورها العلم ،ع¢ عن أL تصور للفكر ا©ي$تُ  اÜهودية -�
  . ويرفض N ماال يتالءم مع األف�ر وقيم ا&ضارة الغربية ، إال القضايا األخالقية ال يقبل من ال9يعة ا�وسوية -¾
 اÜهودية دين  متطور يصارع دائما Üكون متماشي   -�

ً
  .مع العقل ا

J-واب والعقاب واالكتفاء بالقول (لود ا� رفض عقيدة اآلخرةjفسوا.  
 و�نما � مع اZحريف! اZجديد�اولة هذه ليست من مبتد�ت  ،أو ا�نة وا�ار ،قضية رفض عقيدة ا?لود         
  ،هودية  ا©وم M كتابها اZوراةفا©

ً
أو دار  ،عن جنة أو نار مة واحدةصفحة  ?ط صغ�  ليس فيه 	 ÷÷ÉÎمن  وهو طويل جدا

فهو ليس يع� úعلون دينهم يتواءم مع اpضارة الغربية   ،هذا ªن حال ا©هود ،هو موجودما  Xأكيد ا� هذا تباZ، فآخرة
  .ديد وهو دين �رف ال يغ� فتيالج

�اوزت أف�رها  ،فقد قامت عندهم دعوات إصالحية منذ القرنY اZاسع ع� والع�ين ا�يالديY ، أما ا�صارى
حيث ظهرت الíوستاتنية  متحررة  M القرن السادس ع� وما بعده نفانوMartin Luther ،Ñ إصالحات مارتن لوثر 
حيث د� iموعة من ا�فكرين الغربيY إÆ وضع  ،وÓن اش¨mت معها v  عقيدة اZثليث ال�ثو©كيةمن كث� من ا�بادئ 

  .Õ ما هو غي¾ وخارق للطبيعة و ، Æ تطه�ه من األساط� وا?رافاتودعوا إ ، الكتب ا�قدسة ²ت iهر ا�قد اZاري!
 من اهللا سبحانه  لكن جعلوا Õ ما هو غي¾ ،ولو اكتفوا بتنقيتها ل�ن معقول ،نعم أديانهم فيها أساط� وخرافات  

ً
بدأ

 ما يتعلق به من جنة ونار و والرسل وا�الئكة والقضاء والقدر وا©وم اآلخر ªإليمان بالكتب ، ر أرÑن اإليمانوتعاÆ وسائ
فيعتÕ í ما هو غي¾ خارق للطبيعة من  األساط� الú zب  ،؛ ألنها  ال éضع للتجربة كما يقولون رأوا أن هذه أساط� ،

  رفضأن تُ 
ً
¤ا يقت* تطوير  ،êا· M العê اOي كتبت فيهاعن تطور ا�رح� عن الفكر ا� واعتíوا األناجيل تعب�ا

  .يع$ ليس عندهم ثوابت يرmنون إÜها ،تقدم ا�عرفةاZعاÜم ا©ينية N v عÁ وفق 
ضارة الغربية وتدعوا إÆ اختيار اp ،ألن هناك دعوات تقابلها؛  واشتهرت هذه اpرÑت عند ا�صارى باسم العêانية

ة  واالقتصاد ياسلكن اZيار الساري واOي تقوم X الس ، ، ليس Õ الغربيX Y هذا ا�نهجبمÚان اØين وا�عرفة العقلية
 اZيار هذا ولكن  ،�êانيةلكن ال يمنع أن يوجد أناس متدينون M اØيانة ا ، واpياة االجتماعية هو هذا اZيار العêا·

  .القوي هو اZيار ا�عادي لتينو  ،ضعيف
 ª سواًء Yنظر هؤالء ا�تدين M طورZا 

ً
   .تعارض مع اØينمادام ال ي نوا من ا©هود أو ا�صارى  صحيحإذا

عل يع� أن  úُ  ، هذا تمييع للمسألة بهذا الشd ، مادام ال يتعارض مع اZطور !  صحيح العêانيY واØين M نظر أو�ك
  .ا�صارى وأاOي عندهم  M اpياة الغربية سواًء عند ا©هود هو وهذا   ،اØين خاضع �نهج العقل

لكن ما هو  ، هذه  «ا وجاهتها ،اZطور صحيح مادام ال يتعارض مع اØين :اØين  قالواعون إذا أخذنا ا�تدينY اOين يد� 
  .؟ هو دين �رف فيه من ا?رافات ال¿ء الكث�اOي ير`نون إ©ه اØين

ما إذا أ ،مادام ال يتعارض مع اZطور أن ا©ين صحيح :فهو رأى العêانيY اOين يقولون ، قبل µلة وتفصيالً أما اOي ال يُ 
   .تعارض فهو ليس بصحيح

Oلك ثاروا عليه ثورة  ، ه  ا�ُحرفة ال يتناسب مع اZطوروال شك أن اØين ا�êا· سواًء ما بÃ منه صحيح أو "5يت 
  فلما رأوا ، أثناء اpروب الصليبيةو} بالد الشام كما قلنا M األندلس ، عظيمة بعد أن احتك الغربيون باpضارة اإلسالمية
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أما الغربيون فقد أشعلوا ، �اخونلألسف بدؤوا ا�سلمون ي M ذلك الوقت ،تلك  اpضارة الرائعة حاولوا نقلها إÆ بالدهم
  .جذوة العلم واpضارة بعيدا عن اØين
ل وتقت  X أو�ك  M بداية األمر استطاعت الكنيسة  أن تسيطر ، العلماءبY أو�ك فحصل نزاع رهيب بY الكنيسة و

بغض -�لم  ألف ðóعدد العلماء  القتY  Ïا5احثبعض حÂ أوصل  ، محاكم اZفتيشبفيما س� منهم  مقتلة عظيمة 
 و�ن ªن تراجع عن منهجه Galile Galilei Mومن ضمن من حو`م جا©ليو  -ا�ظر عن صحة هذا الرقم  من عدمه

من سطوة  للخالص يناضلونوماء واستمر العلماء ينافحون ت M عضل العللكن هذا لم يفُ  ، ا�نظار واZلسكوبمسألة 
اeورة من القضاء X بعض ا�pم تمكنت تلك  .هÉðÉÉ/م É�áôقيام  اeورة الفرنسية �م ب حÂ تمكنوا من ذلك ، الكنيسة

الوث ا?ط� ال Me هذا ا اإلنسان وبY من يريد أن  يعبدهوجعل اØين iرد عبادة شخصية بY  ، وتنحية رجال اØين
نسية هذا ما فعلته اeورة الفر ، X ا�نهج ا�خالفواالقتصاد úب أن تكون السياسية وأما اpياة ،  يتعدى الكنيسة

 X أعلنت zهورية ناجحة بعد ثورة ثرها ا�مهورية الفرنسيإبمحاكماتها الµ ة كأول MZين   8وبذلك نُ  ، اريخاØا
 
ً
حÂ أنهوا تقريبا سطوة  ، بعد ذلك تقاطرت اeورات M أورباثم  ، ة مسيطرة L ا&ياة الغربيةوأصبحت العلماني جانبا

   :وما تفرع عنها ،وأصبحت العلمانية � ا�نهج  السائد M اpياة ، وتفصيًال M اpياة الغربية اØين µلةً 
üجال السيا�v مسألة  ومن اللي¢اÜة L وجه العموم  ، تصاديومن الرأسماÜة v ا�جال االق،  من ا©يمقراطية v ا

أو  ،أو ا�فعية ،باOرائعية ع�و�نما تستجيب للمصالح تعرف بالíاغماتية وت ، ا&ريات ال� ال تنضبط وال تستجيب ©ين
ُ  فا�صلحة. با�صلحة   .س� اpياة الغربية� الz ت

 
ً
X يد  M الغرب وOلك نظرية دارون الz قامت ،ط ال يتعارض مع اZطورب� ،نقبله: يقولوناØين M نظر العêانيY  إذا

  .ورفضها اØين و� األديان ترفضها ، اØينM القرن اZاسع ع� ناقضت  Charles Darwinتشارلز دارون 
  .ا�فوسو هيبته M  ك الف�ة مع أي ¥ء  يُسقط اØينفهم M تل ، �اذا ؟ ألنها تناقض اØين. .فاحتفوا بها

ما ب� عليها من قضية ولكن ا�ش�ة في ، حÂ من ا�احية العلميةساقطة  اآلن � ، اال iال للحديث عنه ه ا�ظرية هذ 
واإلسالمية  وا�êانية ،ا©هوديةمن باإلضافة لألديان  اال يؤيدهاآلن العلم ، فهذه  وليس قضية تطور اإلنسان ، ور اØينتط

oمن باب أو.  
M هؤالء لكن ما � نسبتهم  ،ال يتعارض مع اØينأفا�تدينون يقولون نأخذ بهذا اZطور ب�ط  ، ش�ة الغربيYهذه � م

هذا األمر  .مع اZطورعارض تال يب�ط أنقبل اØين : أث� هو للعêانيY اOين يقولوناZ!.  ال ¥ء ..وما هو تأث�هم! اpياة
ة هم اإلعالمياتا لألسف عندما أراد الغربيY من خالل استعمارهم ومن خالل تأث�لكن أصبح يعنين!! @صهم وال يعنينا 

وأن اpل هو M ا?روج من  ،ويكرروا اZجربة M العالم اإلسالl ، أن يؤثروا M أبناء ا�سلمY ةواالقتصادية والسياسي
ال¥ء  كيف ªنوا ؟ ªنواالعرب M جاهليتهم بY   قارنا �ذاو !متناس� أو متغافل� أن اإلسالم هو ا�ي رفع العرب!! اØين

  .وال اºطوا إال عندما éلو عن اإلسالم ،وما رفعهم إال اإلسالم ،!
  .ولن ينهضوا مرة أخرى إال باإلسالم با�صوص والعقل

نقلوا اZجربة للعالم يأن  -نسميهم ا�ستغربYبما -تأثروا باpضارة الغربية  بعض أبناء اإلسالم اOينأراد  وبهذه اZجربة
lمد ،اإلسالpهللا لكن ا�مانعة قائمة وا.  
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   .ال يزال ا&ديث متواصل v قضية اZجديد v الفكر اإلسال�

وأنه مطلب �þ  ، جاءت به ا�صوص ال�عيةنه مفهوم وذكرنا أ ، حيث ²دثنا M اpلقة ا�اضية عن مفهوم اZجديد
 للتجديد عندما Äاول بعض ا�سلمY أو بعض أبناء ا�سلمY تقليد  ، هو م�وعف

ً
لكن قد يكون هناك فهماً خاطئا

ال بد أن يكون  ، أو بعض الطوائف اإلسالمية الضالة  �ديد  بعض اpرÑت اإلسالميةأو يب� X حرÑت اZجديد الغربية
Zالكتاب والسنة منهج جديد وفق ا Lأما إذا �اوزت هذه القضية   ، فهم السلف الصالح!  
   شك أنفال

ً
  .لفكر اإلسالMl اإلسالم وباZا� M ا اZجديد لن يكون سليما

   .هذه اpلقة سنخصصها إÆ �اوالت ا�جددين
Oاإلسالملين تصدوا من هم ا M لتجديد lالفكر اإلسال M بم ؟أوlالفكر اإلسال M ديث  عن  ، ا أنناpا Æهذا يقودنا إ

عندنا  نزا�ت �ديد ×الفة ونزا�ت �ديد تأصيلية تس� X ا�نهج اOي حددناه  ، نزا0ت اZجديد v الفكر اإلسال�
عملية اZجديد ¼ لو أردنا استعراض مواقف الفكر عند ا�سلمM Y العê اpديث لرأينا كيف تأ ، M اpلقة السابقة

  ، ن ا�وقف خاطئ ªن اZجديد خاطئإذا ª ، منهم �سب مواقفهم
ً
 و�ن ªن ا�وقف سليما أصبح اZجديد  منهج �عيا

  .مطلوبا
  :نقسم إ� أقسام  تتمثل vت ،مواقف الفكر عند  ا�سلم�  v العÁ ا&ديث v اZجديد  •
الفته لألعراف �خ؛  خارج ا5يئة اإلسالمية من ورفض ا«ديد الوافد موقف االنغالق ورفض االجتهاد :ا�وقف األول �

وهذا ا�وقف أقرب ما يكون للمواقف  ،وهنا تأ¼ ا�ش�ة ، نسب ذلك الرفض إÆ اإلسالم نفسه وربما ، واZقا©د السائدة
هم إ©ه اpرص واpب هذا موقف من بعض أبناء ا�سلمY يدعو ، يكون ردة فعل للحر`ة  اZغريبية الفردية وربما

 ل
ً
ªن هناك خطأ يأ¼ بغ�  فبتا�  فإن ، ملة إلح�م اإلسالم وقضايا الفكرا�عرفة ال�لعدم معرفتهم  إلسالم ولكن نظرا

ن  يأ¼  االنغالق ورفض لك ، بون دينهم�لكن العذر أنه يأ¼ من غ� قصد هم  ، وا?طأ  ال يíر هو خطأ!  قصد
إذا   ،موقف يرفض اZجديد µلًة وتفصيالً   ،، إذا هذا هو  ا�وقف األولعليه بعض أسالفه األقربونو يكتû بما اZجديد 

تهاد االجوقف انغالق ورفض لكث� من قضايا م ،ن  أربابها من أهل الصالح واÅZحÂ لو ª! هذه نزعة �ديد ×الفة 
åالواقع  ا�عا M ما يأ¼ عن ط ،والسيما Õ ا�  رفضZجة أنها ×الفة لإلسالموبا�متناسY  ،ريق اpضارة الغربية 
اpضارة اeقافية تقوم ف ،وأنه فرق بY اpضارة ا�دنية واpضارة اeقافية)  أن اpكمة ضالة ا�ؤمن(  نصوص كث�ة M ذلك 

 الستفادة من اpضارة الغربية فيمااال بأس من  باZا�ف ،باØين بما جاء ا�ص با�نع منه واpضارة ا�دنية تعلقه ، X اØين
  !.خاطئ رأي )موقف الرافض(رأي هذا ال ا� يصبحاZوترك ما هو ضار فب ، هو نافع

� iاjوقف ا�  عكس موقف تغري�  : ا
ً
موقف .  الغرب µلًة وتفصيالً األخذ عن اآلخرين أو  ، ا�وقف األول تماما

  ،اZغريب هذا ìن هيمنت عليهم  اeقافة الغربية
ً
  وانساقوا معها �طفيا

ً
 ،هموا مقوالتهم وسمعوا إÆ أطروحاتوتبن�  ،وفكريا

Âتغريب ا�جتمع ا�سلم بصور ش  Æوسعوا إ. 

  
ً
منهج سليم يقوم X تيار أما اZيار العام فهو  ،حر`ة فردية هولكن ،ا�وقف األول يرفض اpضارة الغربية وهذا موجود إذا

   )١٩( ا&لقة 
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  .ين والسيما M بالدنا وفقها اهللا إÕ Æ خ�X االستفادة بما عند اآلخر
  .تمحيص وأبدون تدقيق  خرين µلة وتفصيالً ما عند اآلباألخذ  ،قف األولا�وقف اeا· موقف معاكس للمو

  :ومن صور هذا ا�وقف ا�ي يراد به نقل كث� من أعطيات ا&ضارة الغربية إ� 0لم ا�سلم� •
سها الفلسفية وهنا واألخذ بنظرياتها وأس وا�فس واZاريخ واألخالق كعلم االجتماع ، غربيةنقل العلوم اإلنسانية ال :أوال 

 ألن األصول؛  X األصول الفلسفية هنا ا�ش�ةولكن أن تب¢ !  ؟ هذه العلوم ال بأس من أخذ  ا�فيد فيها تأ¼  ا�ش�ة
  .مادية الفلسفية أصول وثنية إpادية

 - تبارك وتعاÆ- بل هو دين ارتضاه اهللا  ، ا©ين ليس ظاهرة اجتماعية! هذا +م خطأ  "ة اجتماعية اØين ظاهر "مثل قو«م 
نشأ من أن اØين  ،أما هم يقولون أن اØين ظاهرة اجتماعية! وليس «ا خيار أن ترفض ،فهو مفروض عليها ،للب�ية

  .ولم يكن   مصدر خار� �اجته،ا�جتمع نفسه 
؛ ألنه يقت� أن  طئاخ رأيجتماعية هذا فمقولة أن اØين ظاهرة ا ،اهللاعند فمعروف أن  اØين من أما M اإلسالم  
روابط ا�جتمع X  و�قامة .من والكتاب والسنةوليس الو�  ، ا� يكون  مصدره إنسا·اZفب ، تمعجا�اإلسالم مصدره 
 ،ومصالح مش�`ة جعل العالقة بY اØول عالقة سياساتو ، بعاد فكرة الرابطة اØينيةو� ، أو الوطنية أساس القومية

Øوا 
ً
والس� M ا�اه  تبار قواعد العفة �ب من الرجعيةواع ،عوة إÆ إلغاء اØين أو فصله عن اpياة وجعله أمر شخصيا

  !!  هذه � العلمانية ، اإلباحية األخالقية
فإن ªنت  ، ناسY أنه ال لقاء بY العلمانية واإلسالم µلة وتفصيالً يع� يريدون أن ينقلوا العلمانية إi Æتمع ا�سلمY مت

ِكتَاِب {  :ستقيم قال تعاÆتمع اإلسالم ال  افأنه M الغرب، العلمانية تصلح مع األديان ا�حرفة
ْ
َفتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض ال

َ
أ

  ،áóا5قرة } َوتَْكُفُروَن بِبَْعٍض 
ً
أرادها بعض أبناء ا�سلمM  Y الفكر ا�عاå نقل هذه الصور من صور اZغريب اOي  إذا

  .العلوم اإلنسانية الغربية
 
ً
سياسات ا�سلمY لآلسف وهذا ظاهر M بعض  .والت9يع ،والقانون ،واالقتصاد ،اقتباس ا�ظم الغربية v السياسةـ  ثانيا

عليه  �سلمYض4 اآلن وأغلب ا5نوك اقتصاد الواال ،و`ذلك اpال M االقتصاد ،ينال تتوافق ربما مع مبادئ اØ ،ولو نظريا
!، lن االقتصاد اإلسالª يل اآلن و�نµ العالم ، بدأ يأخذ مسار M يس� وفق ا�ظم ولكن ال يزال االقتصاد lاإلسال

 ، بالد ا�سلمYر ظاهر M كث� من إلغاء ال�يعة اإلسالمية واستبدا«ا بالقانون الوض4 هذا أمو} قضية الت�يع  ،الغربية
  إÕ Æ خ�اهللا  وفقهاوX رأسها بالدنا ال يزال Äُكم ال�يعة اإلسالمية ولم يبق إال القليل 

 
ً
هذه العلوم صبغت بصبغة  وذلك أن بعض ، مع ما فيها من الشوائب ،تعلم العلوم ا;حتة والعلوم اZطبيقية الفنية -ثاjا

  !.دة للمخلوقات بما يساعدها X اZأقلم مع بيئاتها زوا�اعتبار الطبيعة �  :مثال .اpادية
ألن  �اذا ؟..الت�يعية وقضية ا�ظم أو العلوم سواء ªن M العلوم اإلنسانية ، تة ربما ا?لل فيها أقل من سابقهالعلوم ا5ح

M ين� مسارها دنيويØنت مرتبطة باª لسا ، الغالب و�نª لكنها ليستX ومع ذلك ليست Yتلك األمور  إطالقها بقت
أو تíير األشياء M قضية  س� أعما«ا بيعة�ما M ا�سميات أو M طو اديةاpبل ربما بعضها تصتبغ بصبغات  ،الطبيعية
� ²ت إرادة اهللا الواقع بينما  ، ومصادفات وما إÆ ذلك ةعندما تُنسب إÆ أسباب الطبيع والزالزل وا?سوف الكسوف

Æالكون إال بإرادته ،سبحانه وتعا M 
ً
  .وال يكون شيئا

Yن نبت عند ا�سلمª سواًء þ� حرز من اإلش�الت ولكن مع ، أو من عند غ�هم فتعلم العلوم ا5حتة مطلبZا 
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فقد وبا�ملة  ،والفلك واإلحياء لف معطياتها والفÚياء والكيمياءوتتمثل العلوم ا5حتة M الطب وا«ندسة بمخت ، ا�وجودة
 وجعلها  ،� أصحاب هذا اال�اه اZغري¾ إÆ مسخ األمة اإلسالميةس

ً
 وقا5ا

ً
ولسنا ، تس� M رÑب اpضارة الغربية قلبا

ا�سألة ، فاألسماء �اذا ؟ ألن اpديث أظهر من أن يتحدث عنها�وضوع ال يستدþ أن نذكر هذه  ألن؛ �اجة إÆ ذكر أسماء
 هإال أن  ،و�ن ªنت بالدنا M معزل عن ذلك إÆ حد كب� ، ¾   حضورهيغريار اZاZ ،سالlم اإلل� تيار قائم  i Mمل العا

أن  يكون للفكر اإلسالl  قوي Mلكن إن شاء اهللا األمل M اهللا  ،سف أك0 بالد ا�سلمY يسود  فيها هذا اZيارلأل
   .ف اeا· من مواقف اZغريبهذا ا�وق ،ا5وادر بدأت M الظهور�ن ªن واpمد هللا و ،حضوره

ما أتينا إÆ ا�وقف السليم إÆ   ، موقف وسطوهذا    ، ن ا�ظرة الغربيةوتقريبه م ،موقف نسميه اØفاع عن اإلسالم ناكه  
   .وهو  أيضا ال يصلح ،وا�وقف اeا· موقف تغري¾  ، ا�وقف األول موقف رفض وهذا ال يصلح ،!اآلن 
 وهو موقف يدافع عن اإلسالم وXاولة تقريبه من ،Y هذا ا�وقفوبوسط جاء بY ما نريده  موقف: ا�وقف اjالث �

  :من أربابها ومن رموزها ،كأصحاب ا�درسة اإلصالحيةا�ظرة الغربية 
ا�قدي  اpديثولسنا i Mال  ، تينلºسبهم واهللا حسيبهم �بون هؤالء  .v مÁوÈال ا©ين األفغاX  iمد عبده �
 يقربوا اإلسالم إÆ الغربيY أن أنهم Äاولون تب عنهمكُ يما نعرف عنهم وما ولكن في ، يطولاpديث فيهما ف هماعن

وتبنيهم  ، اwارجية اتالضغوط مدوا إ� كث� من اZنازالت أمامحيث ع ،v هذا ا«انبولكنهم ارتكبوا أخطاء جسيمة 
 .ا فيه حديث عن قضية الوالء وال¢اءوهذ ، ف�ر v العالقة مع غ� ا�سلم�;عض األ

  .وÕ اZهوين من اwالف العقدي _
  :وعدم ترتيب األوÜات ،واالنفتاح L الفرق الضالة -
  .كتقديم األخالق L حساب العقيدة -
  .وعدم العناية با�سائل العقدية - 
  . ومساواتها مع الرجل رهاقفهم من ا�رأة ودعوتهم Zحرياوmذلك مو - 

 ،هو تغري¾ ªمل وال إسالª lمل موقف جاء وسط ال. نما اpديث �مإ ،ديث عنهاضايا كث�ة لسنا i Mال اpقيع� 
  .من أجل تقريب وجهة نظرة اإلسالم من ا�ظرة  الغربية لكنه يتنازل عن كث� من اeوابت ، يتب¢ اإلسالم ويدافع عنه

 وتمحيص الفكر الوافد وقبول ا�افع منها ورد الضار و االع²از باإلسالمه ا�وقف ا�ي نريده وهو األÈل -رابعا�وقف ال �
 يهذا ا�وقف الرش ،

ً
يع	 باإلسالم و يأخذ  X وجه ا?صوص و} الفكر اإلسالl ، د اOي نريده M قضية اإلسالم عموما

اpضارة ا�عاåة يأخذ با�افع اpديث و} iال M سواء ªن M القديم أو  Õ ما هو وافدويمحص ويبعد   باeوابت
  :L أسس أهمهاهذا ا�وقف يرتكز  ، وي�ك الضار

 والسنة  M الكتاب   ثالً ìُ  ،وأنه هو األساس اOي úب أن تقوم عليه حياة ا�سلمY ، أن اإلسالم دين ا&ق: األمر األول �
، X ا�انب الع ،فهم السلف الصالح بناًء X أكيدZقمع ا 

ً
  دي بيانا

ً
 و`شف ، وتعليما

ً
و�اربة ا5دع  ،لصور ا?لل ا

  .وال�`يات وا?رافات
ً
  .  هذا أهم أساس من أسس ا�وقف الرشيد ألرباب الفكر اإلسالl إذا

� iاjهو اجتهاد عظيم من: األمر ا Yالسابق Yاجتهادات علماء ا�سلم M علماء األمة لفهم  أن ال�اث الفكري ا�تمثل
منه مع مالحظة األوضاع  ولكن قد éتلف الظروف واألوضاع Oا ينبK االستفادة ، ش%ت العêومعا�ة م ا�صوص

 .ا�ستجدة الz لم تكن مطروقة  M عصورهم
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ليس   عالقة بالو�  ، قابل للصواب واwطأ أن ا&ضارة الغربية بما فيها من ثقافة ومدنية إنتاج ب9ي :األمر اjالث �
نتاج ب�ي  قابل إ�اذا ؟ ألنه ..ناسب يرفض µلة وتفصيالً تستفاد منه وما لم ي، يا�سلمY ودينهم فما ناسب منها مع حال

حيث ¼ب )  واpكمة ضالة ا�ؤمن  أH وجدها فهو أحق بها( وºن مأمورون باالستفادة من اآلخرين  ،للخطأ والصواب
واإلنسان والكون وا&ياة وسائر أسسها العقدية �عتمادها وتصورها للوجود  ،وفلسفتها اZحرر من هيمنة اjقافة الغربية،

من االúرافات v �فة األنظمة  ، بل ونقدها وبيان خللها وزيفها وما فيها L العقل وÓنكار ماال يدرmه من الغيبيات
  . واالقتصادية واالجتماعية السياسية
  وقف رشيدمهذا هو 

ً
 أحد يبY خطأه حÂ ال ينغر بهأن و ،به ب أال يؤخذú ولكن اOي ي�ين، يستفيد من اآلخر جدا
  .ا�سلمY يوم من األيام

  والعلمانية معناها الصحيح ، ال دينية تقوم X نظرة مادية�اذا ؟ ألنها  ..وال شك أن «م نظرة ×تلفة
ّ
أنه  سواءً  ، دينية أال

  .�فض مثل هذه ا�سائلف ،  تعرف باسم العلمانيةتبÅ ال دينية الz ،أو ن8ُ عن اpياة  ألK اØين µلًة وتفصيالً 
ما يس§ وهو أساس نظرة اإلسالم الصحيحة X  صياغة جديدة صياغة العلوم اإلنسانية والعلوم ا;حتة : األمر الرابع �
ويم  كعلم االجتماع واZاريخ وعلم ا�غرافيا اOي يس§ بتق هذه العلوم أغلبها تأسيس إسالlنعم  ، العلوم ةأسلمب

، ة وحساب ا�ثلثات وا�í وغ�ها	ها  ا�سلمون أبدعوا فيها ا�سلمون كذلك بقية العلوم ªلطب وا«ندس ، ا5تان
 
ً
ìا جعل زمام األمور يستلم بأيدي اآلخرين فأسسوا  ، كما هو اpال ª Mفة شؤون اpياة لكن ا�سلمون اèºوا فكريا

مة ما ولكن ب�ط األسل ، ال بأس من االستفادة ìا عندهم؟ أم نأخذ ما عندهم كتû بما عندنافهل ن ، Zلك العلوم
  .يس§ بأسلمة ا�عرفة أو أسلمة العلوم و«ا كتاباتها وiالتها الz تصدر باسمها

 منها فما وافق ، صياغة إسالمية تقوم X اإلسالم ا� ال بد من االستفادة من هذه العلوم لكن ب�ط أن تصاغاZفب
خذ بها

ُ
X أمل أن نصل إÆ مرحلة أخ�ة يصاغ فيها نظريات  ، X األقل M هذه ا�رحلة ،وما �رضه يستبعد ،إلسالم أ

ليس «ا عالقة باآلخرين ª Mفة العلوم سواًء M الطب وا«ندسة والكيمياء واألحياء أو حM Â العلوم  ،إسالمية مت�ملة
كما أبدع ا�سلمون األوائل لن يقف األمر عليهم بل ا�سلمY عندهم  ، س واZاريخو ا�ف ،ماعاإلنسانية من علم االجت

  .Éمرًة أخرىا�ديدة القدرة إن شاء اهللا X صيانة مثل هذه ا�عارف 
 اZجديد وفق الضوابط ال9عية ، وهذا هو اOي @ص الفكر اإلسالM l ا�قام األول Zجديدا: ) األخ�( اwامس األمر �

نتحدث لكن نريد أن  ، و� ما ذكرناه عن اZجديد ،وموضوعنا M اZجديد ، هذا ا�وقف الرشيد يدعو إÆ اZجديديع� 
  .ال�عية مطلوب من ا�احيةعن اZجديد بذاته اOي هو 

  .هو ما سنتحدث عنه M اpلقة القادمة واألخ�ة  ؟فما � iاالت اZجديد وأسسه
  

                                                   
  .�ال يزال ا&ديث فيها عن اZجديد v الفكر اإلسال

M هذه اpلقة سيكون اpديث عن ال�6ت ا�قبولة M  ، عن نز0ت اZجديد ا�رفوضة وا�قبولةM اpلقة ا�اضية ²دثنا  
سسها

ُ
  .iاالتها و} أ

                                 
É األربعة السابقة األسس وأ�د األستاذ �ح 

   )٢٠( ا&لقة 
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  لz مر بها الفكر اإلسالlقلنا حM Â ا�راحل ا
ً
 الرسولألن ؛  ªن هناك iددون الفكر الوافد معمرحلة اZفاعل M  قديما

Zجديد موجود حÂ اف ، ألن اØين جاء به أن اZجديد مطلب �þكما قلنا M ا�حا�ة ا�اضية  - صÏ اهللا عليه وسلم-
  ، لكنه يبÅ �ديد �صور i Mا  ، M حرÑت الضعف ªن هناك �ديد

ً
  ليس �ديدا

ً
يشمل ×تلف جوانب حياة  �ما

 ، ة مثال يُعتí رمز «ذه ا�رحلةفإذا ªنت ا�رحلة اeانية مرحلة اZفاعل مع الفكر الوافد ªن شيخ اإلسالم ابن تيمي ، األمة
م من Úìة نْقت اإلسالوا�رحلة اeاeة مرحلة ا�مود الفكري يمثله الشيخ �مد بن عبد الوهاب يرkه اهللا أيضا مرحلة 

  .وغ� ذلك كث� ìا شابه من ا5دع وا?ُرافات
  ، اpديث M هذه ا�رحلة الº zن فيها اآلن والz تعا· منها األمة ن� فإ 

ً
 قامت دعوات �ديدية Zجديد اØين عموما

ا�عاå ربما  فاpرÑت اZجديدية M واقعنا ، ا أنه هو iال اpديث M موضوعنابم والفكر اإلسالX l وجه ا?صوص
و} iال  عi Mال السياسة i Mال االجتما ع أن يل¾ µيع اpياة اإلسالمية i Mال اØينلكنه ال يستطي ، يقوم بها شخص

  وOا ال بد من ا�معيات أو ا«يئات الz تتوo مثل هذه القضية ، االقتصاد و اeقافة
ً
أغلب ف ، ألن ا�سألة واسعة جدا

وما إÆ ذلك  مثل مؤسسات الفكر بار العلماء مثل ا�جامع الفقهيةمثل هيئات ك ، آلن � جهات عموميةهات اZجديد اج
  .لة األمةأإلحداث نقلة M مس الz بدأت تتبلور اآلن

  ؟ فما d ا�جاالت ال� d قابلة للتجديد 
 
ً
سسه هذا موضوع هل i Õال من ا�جاالت اpياة اإلسالمية ²تاج «ذا األمر؟ إذا

ُ
نا M هذه اpلقة عن iاالت اZجديد وأ

  .M اإلسالم
ن أل اس هذه األمور؛ اpكم هو أس وهذا هو األصل ا&كمM السنة i  Mاالت اZجديد عديدة M الفقه مثالً         

  و األمة 	هاسواء M اØين 	ه أ -X األقل من ا�احية ا�ظرية-ن الصعب ²ققه من قبل فرد واحد اZجديد ال� م
ً
 نظرا

 
ً
فال بد من جهات رسمية  ،واألمة اآلن متفرقة M دول متعددة ، @تلف M منا� اpياة 	ها إÆ أن اØين 	ه واسع جدا

  .نا�معها كما قل
  .L مستوى األمة مثال منظمة ا�ؤتمر اإلسال� - 
  .L مستوى العرب جامعة ا©ول العربية -
 - É ليجwمستوى ا L+ليwعاون اZجديد هل من الف ،لس اZ؟!واحد قوم  بها شخص�ورة أن يقضية ا   
  .علم أن هذا فيه نوع من الصعوبةأيظهر واهللا  ، ا�رادة نور ìا يقلل الف�ة الزمنيةن قام هذا نور X إ
ربما واحد  "من أنواع اØينال ينطبق X كث� ìن ت�ف باZجديد أن يكون جدد Õ نوع " :إِْستَْهاِرْن فُورِي يقول �

 ! فعل
ً
 و«ذا قال ، والسيما M عêنا هذا تحالةهذا أمر فيه نوع من االس ؟!جدد Õ اØين ، لكن هل من س� iددا

يش�ك iموعة M عملية  وعليه فقد ،  واحد M القرن بل تتسع ألكX0 ال تقتM ê اpديثا�وجودة  منإن " :العلماء
v ن فوري ارِ هَ تْ هكذا يقول إسْ .  "واحد منهم بفن من فنون العلم ال�þ أو جانب من جوانب السلوك تص Õ@اZجديد 

لكن لو أردنا أن نعطي بإúاز ما �  ،ت تبÅ قاåة عن أن تنال ذلك 	هقدرة ا�اس مهما ªنألن ؟ �اذا ..بذل ا�جهود
 
  .وهذا هو األسلم ؟قامت بها iموعة أو دد سواء قام بها واحدهذه ا�جاالت الì zكن أن �ُ

  .العقيدة :أول Éاالت اZجديد �
eوابت قد يصيبها ¥ء لكن ا�ش�ة أن هذه ا ،واjوابت ال تتغ� بتغ� الزمان وا��ن ،معلوم أن العقيدة من اjوابت
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  و�ال العقيدة ، خار� عنها
ً
اpضاري  ممنذ أن بدأ  اºسارهومش�ة ا�سلمY  !! لكن قد يصيبها !. ثابتة ال تتغ� أبدا

العقيدة موجودة لكن أصابها من لوثات األف�ر األخرى ومن ا5دع وا?رافات ما  ، M ا�قام األول ªنت مش�ة عقائدية
   . يومنا هذا ìا تعا· منه األمة إÆ أصابها

 وبعث أثرها v ا�فوس واألعمال ا شابهاق فيها من حيث تنقيتها ¤ولكن ¤ا عل v ذاتها فالعقيدة É vال اZجديد ليس
  .ومناقشة القضايا ا«ديدة ا�ثارة فيها وبيان منهج أخذها من الكتاب والسنة

 ،i Mال العقيدة فيها قابلة للحديث!  وقضايا الشيوعية Õ هذه قضايا جديدة اد ا�عاåةpيع� القضايا ا�ادية وقضايا اإل
�ثها ال فضالً  zذلكاعلماء األولون كقضايا ا5دع وا?رعن األمور ال Æفات والقبور وما إ.  
� iاjجال ا�وضبط ،  ومعا�ة قضايا اpياة الواقعية وفق األدلة ال�عية ، هو Éال ا�ظر واالستداللبعد العقيدة : ا

    .تغ�اتها بنصوص الكتاب والسنة وقواعد ال�يعة
  .iال الفكر اإلسالl خدمة عظيمة قضية ا�ظر والستدالل وéدم ، هذه قضية آلة

 Éال السلوك الفردي واالجتما�: ا�جال اjالث �

 �� عن ا�نكرال الفردي واالجتماþ باØعوة هللا تبارك وتعاÆ واألمر با�عروف وا�iجاالت الz � قابلة للتجديد امن  
p اذ ا�مكنéام بالوا	االل X طهر من ا5دمل ا�اسZيعة وا�Rع وا�عا ، Mال السلوك حياة ا�اس العامةi ،  بما

ا�صوص و�اولة تقريب  عن طريق بعث هذه موجود لكن كيف �د فيه؟ ا�ص هذا ،ليس   تعلق مبا� بالعقيدة
بت eوااOي يستجيب �تطلبات ا�رحلة مع عدم اZخ� عن ا ،وتقريبها من ا�اس وفق ا?طاب اØي� ا�عاå ، ا�اس «ا

اْدُع إÆِِ { عروف وا�� عن ا�نكر باpس¢وأنها ليست خيار مع اZوجيه واإلرشاد واألمر با� ، M مسألة اØعوة إÆ اهللا
ْحَسنُ 

َ
zِ ِ�َ أ

�
ُهم بِال

ْ
ََسنَِة وََجاِدل

ْ
pَموِْعَظِة ا

ْ
َمِة َوال

ْ
ِك
ْ
pَك بِاÌا�حل} َسِبيِل َربÉðó  

  .ياسةÉال ا&كم والس  :ا�جال الرابع �
وابط ومواقفها اØو©ة بالض ،وضبط عالقاتها ا?ارجية ، بإقامة دستور دولة مسلمة وتنظيماتها اØاخلية X منهج اإلسالم   

   .ة بما Äقق ا�صلحة ال�عيةيسياسصياغة الالرتقاء بالM ا ا�هيأة M عêه الب�يةووتوظيف اإلم�نات ا�ادية  ، ال�عية
وأال يكون فيها  ، ل اإلسالمية X الضوابط ال�عية؛ بأن تقوم دسات� اØو i Mال اpكم والسياسةاZجديد هذا iال 

واهللا اpمد خطت  بالدنا ، خذ به اØول اإلسالميةأاإلسالمية لم ت ةاآلن دستور ªمل لتول إÆ ، ¥ء ×الف لإلسالم
  .ق مع اإلسالم وال يناقضه M ¥ءيتواف خطوات جيدة M مسألة  وضع دستور لتولة و�ه واpمد هللا

 dسات� بهذا الشØإنرجو  ؟!هل بقية ا 
ً
إضافة إÆ إقامة دستور شامل X وجه العموم   ، ن شاء اهللا أن يكون اpل قريبا

 إذ ، كمنظمة العالم اإلسالl ما تقوم به اآلن ا«يئات الكíىوهو 
ً
  السياسة والرابع i Mال اZجديد و} iال اpكم   ا

  .بيان السبل ا�خالفة لإلسالم É N vال :ا�جال اwامس �
سبل إذن بيان ال ،ا 	ها داخلة M هذا ا�جالأيضا بقية اpياة M االقتصاد وغ�ه ،هذا �م نتحدث عن اpكم والسياسة 

  ، حياة الب�M وفضح ا�بادئ واال�اهات الz تقوم مناوئة Øين اهللا ،ا�خالفة لإلسالم i Õ Mال
ً
أنها وسيلة  وتدþ زورا

ا�وجودة وا�خالفة ìا غزى  ورأي نقد األم. عدها عن ²قيق السعادةوبُ  ،شف زيفها واºرافها عن منهج اهللاسعادتهم بك
  ،أو أتت إ©هم من الوافد ا?ار� حياة ا�سلمY من العادات واZقا©د سواء ªنت �لية

ً
  �قيا

ً
  .ªن أو غربيا

  :Éاالت اZجديد ا�طلوبة أن تكون ،أهم Éاالت اZجديد هذا 
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  .M العقيدة وما داخلها من شوائب -
  .اة الواقعية وفق األدلة ال�عية} معا�ة القضايا M اpيو ،i Mال ا�ظر واالستدالل -
  .ية أو اجتماعيةدق سواء ªنت فرiال السلوك أي األخال - 
  .االقتصاد ا�رتبط باØولة وغ�هوما إ©ها من i Mال اpكم والسياسة   - 
و�úاد  بيان السبل ا�خالفة لإلسالم i Õ Mاالت اpياة اإلسالمية و��دة صياغتها مرة أخرى بفضح هذا ا�خالف - 

  .ا5ديل اOي يتناسب مع ال�يعة اإلسالمية
اpكم  ، السلوك الفردي واالجتماþ ، الستداللiال ا�وع وا ، العقيدة: إذا هذه iاالت اZجديد ذكرناها Òسة 

   .بيان السبل ا�خالفة لإلسالم Õ M ا�جال ، والسياسة
  ؟ما d األسس ال� يقوم عليها اZجديد ،يدهذا يقودنا للحديث األخ� عن أسس اZجد

  : للتجديد أسس منهجية يقوم عليها من أبرزها 
وهو يتعامل مع ال�اث  ،خرX اآل اجر حكم أحدهمنحÂ ال ي ،اإلسال�الفصل ب� الو_ اإللö والفكر  - أوال

lي هو سنة الفكرأك ، اإلسالOكم بتأثر الو� بالزمان وا��ن اÄ أو أن يفعل العكس  تصور �دوديته فيتجاوزهفي ،ن
  . والعصمة خاصية للو� ال غ� ،لفكرلعصمة الحكم بيف
ألن  ؛ ون معطى للعصمة كما هو حال الو�فال يك ، وبY قضايا الفكر اإلسالl الو�إذن úب أن نفصل بY قضايا  

 
ً
  .خطأ أح�مه قد يكون فيها أيضا

iاjالو_ كتاب -ا L فقه واالستنباطZا v االعتماد 
ً
و ºوهما  M ا�قام  إلÈاع والقياس�أو L ما أحال إÜه  سنةو ا

والقياس اOي هو عمل العقل كما  ،ا قلنا ªإلµاع اOي يب¢ X الكتاب والسنةوال مانع من األخذ بغ�هما كم ،األول
  .²دثنا عن ذلك M ا�حا�ات السابقة

  .ةوقد ذكرنا الضوابط M حلقات ماضي ، االل²ام بضوابط ال9يعة v الفكر اZجديديمن أسس اZجديد  - اjالث
أنها ال  ،أو اeقافة اإلسالمية ،وهذه مÚة الفكر اإلسالl ، ه أشالء متفرقةا�ظرة ال�ية v اإلسالم دون óزئت -  الرابع 

 ،M اإلح�م الفقهية هنا نأخذ اإلح�م اZفصيلية حالل حرام ،؛ اإلح�م اZفصيلية للعلوم األخرىتأخذ اإلح�م اZفصيلية
 فمثالً  ،هنا نأخذ بعمومه، قاM أو الفكريi Mال �ثه اe لكن عندما ننظر إÆ ا�انب الفق� .ال تفعل ،افعل ،úوز

   .�م ا��ح والطالق وما إÆ ذلك �الل وحرامل الفقيه M أحعندما يُفص� 
vقاjفكر ا�  .هو أن يأخذ ِحكمة هذه األشياء ؟ ما هو دور ا

  ؟ ما اpكمة من ت�يع الزواج؟ ما اpكمة من ت�يع الطالق
  ؟ X الع�ة  أو العالقة الزوجية ءما هو دور اإلسالم مثال M اإلبقا

سالم � ا�نهج هذه ا�ظرة الشمو©ة لإل ،أو عمل ا�ثقف ،و�نما � عمل ا�فكر ،يبحثها الفقيه بوجه فق� الهذه ربما 
 ،يةا5حث M األمور اZفصيل  ،لعلوم األخرى والسيما iال الفقههذه اZفصيالت مهمة ابينما  ،أو ا�نهج اeقاM ،الفكري

ا�ظرة ال�ية  ،يقوم X ا�ظرة ال�ية ليست ا�زئية ،اeقاi M Mال اZجديد M أسسهأما األسس الz يقوم عليها ا5حث 
  .لإلسالم دون �زئته أشالء متفرقة

ال�اث � وومن ذلك اZفريق بY ال�اث الفق ،الفكر اإلسال� السابق إ� ا�ظرةv الو� واالتزان  - األساس اwامس
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Yعند ا�سلم l%السابق يُ  ،ال lلة وتفصيالً  ،نظر إ©ه بـوسطية واتزانال�اث اإلسالµ لة و  ،وال يُؤخذµ وال يرفض
هذه M  ،الz نعيشهامن نوازل M هذه ا�رحلة العêية  و úُدد M ما جدّ  ، و�نما يؤخذ منه ما يتناسب مع ا�رحلة؛ تفصيالً 

  .ال�اث الفق�
ن العقيدة تثبت بالكتاب أل؟ M ال�اث ال%i M lال العقائد وغ�ها فهنا úب اZحرز M مثل هذه ا�سائل �اذاأما 

  وليس والسنة
ً
دية فخرجت الطوائف العقَ  ، فتنكبت بهم السبل ،من أبناء ا�سلمY من خالل علم ال%م اOي أضل كث�ا

   .ا�ت�ثرة
ع الفكر العال� بتط تان ك،عد فكريه وتصورات فلسفيهمثل M مفاهيم ومصطلحات وقوافال�اث ال%M l "5ه يت 

�ثت M هذه ا�سائل من خالل عقول Äمل أصحابها اإلسالم فيتسم عالجهم ، اOي واجهه ا�سلمون M عصور مضتُ
ومفاهيم ومبادئ أخرى سوى  حاتوالعê اOي نعيشه ينبذ مصطل ،بعقلية إسالمية ةأو تكون معا� ،السمة اإلسالميةب

  .يجب اZفريق بY ال�اث القديم وما ºتاجه M هذه ا�رحلةف ،تلك
السيما  ،وعدم االنسياق وراءها ،الú zب اpذر M اZعامل معها فهذا العê كما قلنا عê ا�صطلحات وا�فاهيم وا�بادئ

  .ةمثر M ا�سار العام لألألن هذا يؤ؛ و العقيدة اإلسالميةأi Mال دراسة العقائد 
  

ً
وذلك من خالل اZفريق بY ال�اث  ،�ظرة إÆ الفكر اإلسالl السابقاألساس ا?امس هو الوþ واالتزان M ا إذا

   .وفيما جد هنا i Mال االجتهاد ،اث الفق� يستفاد منه فيما تشابهفال� ،l وال�اث ال%l عند ا�سلمYاإلسال
 ؛ عند ا�سلمú Yب اpذر منه lال�اث ال%

ً
فيجب إال ! استفيد من آ©ته M بعض األشياء إذا ،ألنه كما قلنا أضل كث�ا

  .و�نما يكتû بما جاءت به ال�يعة اإلسالمية ففيها العصمة ،ينجر اpديث إÆ  مصطلحات القوم
والفكرية  الب9ية v جوانبها ا�اديةالو� بواقع ا&ياة  ، من أسس اZجديد الفكري اإلسالl - األساس السادس

واpكم X  ، اpياة � موقع اإلح�م ال�عية ألن هذه ؛ وتصورها v وضعها الصحيح ا�ي انتهت إÜه واالجتماعية
  .ال¿ء فرع عن تصوره

 هذا هو األساس السادس 
ً
ª Mفة ة M اpياة فننظر بواقعي ،ل بغية اZجديد i Mاالت اpياةعندما ننظر M ا�سائ ، إذا

ا بY فإذا عز� ،ح�مووضعها M نصابها الصحيح؛ ألن اpياة � موقع األ ةأو اجتماعي ،ةأو فكري ،ةا�وانب سواء ªنت مادي
وهذا هو عمل ا�جدد i Mال  ،ال تعالج الواقع اOي نريده ،ةحت هذه اإلح�م iرد أح�م نظريح�م أصباpياة وبY األ

قضايا الفكر اإلسالl  أو M، M العبادة وا�عامالت ،ى سواء فيه أح�م اØين ا�با�ةويدخل فيه الفتو ،جتهاديةح�م االاأل
  .كما قلنا

وOلك ينبK أن ن4 واقع اpياة ا�عاåة خاصة M جوانبها الفكرية ؛  pكم X ال¿ء فرع عن تصورهألن ا 
ومالبساته  ،جهاته الفاعلةو ،اZصور الصحيح بعلله اØافعة ابكت فال يكûألن األمور اآلن تعقدت وتش؛ واالجتماعية
 
ً
  الظرفية زمانا

ً
 ،ةدراسة األبعاد Õ M قضية نازل بل البد من ،إشا�ت الصحافةأو  ،حديث ا�جالس منينطلق ìا  أو ،وم�نا

  .جهيقوم X أساس إدراك مدى قربه أو بعده من أصول اØين ومنه :و الوþ باألسس
  

ً
 ،ال¿ء العظيم اتش�©اإلوأنها حياة متشابكة فيها من  ،األساس السادس أن ن4 واقع اpياة ا�عاåة ،هذه القضية إذا

  وتفصيالً  و�نما إذا ªن يتناسب µلة ، ئع السابقة X ا�ديدفال ن6ُل الوقا
ُ
 يتناسب بعضه  ، خذ بهأ

ُ
ما أ،  خذ ما  يتناسبأ

  :ال²ام بتلك األسس ال� ذكرناها :ها وd ،ا�جدد ا�خالف فهنا يأÍ دور
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  .الفصل بY الو� اإلل� والفكر اإلسالl - ولاأل
iاjفقه واالس -اZا X االعتماد 

ً
  .ةوسن تنباط X الو� كتابا

  .االل	ام بالضوابط ال�عية M الفكر اZجديدي - اjالث
  .Zفصيلية الé zص ا�عارف اإلسالمية األخرىا�ظرة ال�ية لإلسالم دون ا�ظرات ا- الرابع

  .وما تر`ه اآلخرون �ظرة إÆ الفكر اإلسالl السابقالوþ واالتزان M ا- اwامس 
وتصورها M وضعها الصحيح الz انتهت  ،الوþ بواقع اpياة الب�ية M جوانبها ا�ادية والفكرية واالجتماعية -السادس 

  .واpكم عن ال¿ء فرع عن تصوره ، موقع األح�م ال�عيةاpياة � هذه ؛ ألنإ©ه
  

ً
  ؟ و بعيد عنهأأهذا الuء قريب من اإلسالم ومنهجه؟  ، ألسس يقوم عليها مدى إدراك ال¿ءمعرفة هذه ا إذا

 
ً
  ،وأوجد ا5ديل ،أنبه إÆ ا?ط فإن ªن بعيدا

ً
  و�ن ªن صحيحا
ُ
 أ

ُ
الفكر اإلسالl  هذا ما يتعلق بقضايا اZجديد M ،كدثبت وأ

M جديدية سواءZال�6ت ا M جديد ،مفهومه أوZاالت اi M  جديد ،أوZأسس ا M أو.  
  :كث�ة من أشهرها وأهمها هومراجع

� "lسن عبد "�ديد الفكر اإلسالX ا&ميد لتكتور.  
  .لتكتور عمر فروخ "�ديد M ا�سلمY ال M اإلسالم" �
  .ا�تعال الصعيدي كتور عبدلت" ا�جددون M اإلسالم " �
   .سعيد �طاسلب "مفهوم �ديد اØين" �
   .للشيخ Xمد ا�بارك" �ر الغربيةالفكر اإلسالl اpديث M مواجهة األف" �
  .الر#ن  الزنيدي تكتور عبدل "كتاب حقيقة الفكر اإلسالl" كتاب اOي هو موضوع هذه اØراسة إضافة إÆ ال �
 ،«ذا ا�قرر ة� خاتم  ةيبÅ اZنبيه X قضي ولكن ،ي استوعبناه من خالل �ا�ات عدةOهذا ما يتعلق با�نهج ا 

lتتمثل فيه قضية ا�صطلح الفكر اإلسال.  
 ،عندما يُنسب إÆ اإلسالم ،طلح الفكر اإلسالl حو  إش�التربما نسمع M بعض األحيان أن مص ،:مة الفكر اإلسال�
lه ،فيقال الفكر اإلسالYو الواقع والصحيح أنه فكر مسلم lخفيف نسبلكن هذه ال ،ال الفكر اإلسالZة من باب ا

Sا5ال،lو ،كما نقول الفقه اإلسالlاريخ اإلسالZا، lيقال أيضا الفكر اإلسال،  
ّ
ثم هو  ،هو فكر ا�سلمY الواقع و�ال

 ت�يف 
ً
 وعندنا واpمد هللا ،إلسالمإÆ ا «ذا الفكر أن يكون منتسبا

ً
حÂ ولو س� ف  ،نستطيع أن نزن به األمور  معيارا

 
ً
  فكرا

ً
  ،خطئه وÄاول أن يوجد ا5ديل سب ينبه Xوما لم يتنا ،فما تناسب مع اإلسالم يُؤخذ به؛ إسالميا

ً
نفس ال%م  فأيضا

وهو اجتهاد  ،ال�lعية عندما يقال الفقه اإلسالفقه نفسه وهو من أعظم اZخصصات ال ،�سلمYاعندما نقول أنه فكر 
  ،قد يصيب وقد @طئ

ً
 ،لمYأو فقه ا�س ،و�نما هو فكر ا�سلمM Y الواقع .ال  لإلسالم؟ فهل يُنسب هذا ا?طأ أيضا

 lأوصحيح أن الفقه اإلسالlالصواب من الفكر اإلسال Æ5هم من أل�اذا؟  ..قرب إ" M lن ا�تصدين للفقه اإلسال
  .وقوعه M األخطاء أك0 من غ�ه احتمالف ،صدى   من ثقافته اإلسالمية ضحلةر اإلسالl ربما تالفك بينما ،علماء اØين

إنما هو كما قلنا  .فباZا� هل ينسب ا?طأ إÆ اإلسالم؟ ال ،l ربما الفقيه @طئاإلسال قهلكن من ذلك نؤ`د أنه حÂ الف 
فربما @طئ  ،د X أن الفقه إنتاج ب�ي مب� X الكتاب والسنةمع اZأكي ،نسبة éفيفية M مسألة اللفظ ،نسبة ت�يفية

من باب اإلطالق úوز أن نقول الفكر اإلسالl حÂ ولو لم يكن M ف ،كذلك اpال M قضية ا�فكر .وربما يصيب ،الفقيه
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ً
  بعضه فكرا

ً
فهل úوز أيضا  ،فيها توسع اآلنا�سالة ف  ،و�نما هو M الواقع هو فكر مسلمY ،مع �ورة اZنبيه عليه ،سليما

  أن نقول اZاريخ اإلسالl أو ال úوز؟ 
حلفيه ا ،سالlاإلقتصاد االعلم  ،lفس اإلسالا�علم  ،اإلسالl االجتماععلم  ،نفس القضية اZاريخ اإلسالم وفيه  يحص�

فنسبته إÆ  ،بينما الفكر هو جهد ب�ي ،ألنه يؤ`د X أن اإلسالم هو الو�؛ ا� ال ندقق M مثل هذه ا�سائلوباZ ،ا?طأ
ا� úاب اZوب ،Äتمل ا?طأ والصواب بينما اإلسالم ال Äتمل إال الصواب  ؛ ألن هذا الفكر ب�ي اإلسالم هو ت�يف  

  مال هذا ا�صطلح شاع M هذا العêعن هذه القضية بأن استع
ً
تجه ا�فكرون ا�سلمون وفق نوا�راد به ما ا ، �وزا

   ، الضوابط ال�عية
ً
    عن ما صدر عن بعض ا�فكرين وذلك تميÚا

ً
  ا�نتسبY لإلسالم قديما

ً
ولكن لم يسلم من  ، وحديثا

اpداT وغ�ها  و والعلما· والفلسª ûلفكر االع	ا�  تتفق مع مبادئ اإلسالم وأح�مها�ناهج واألف�ر الz الباZأثر 
 ؛  لة واردأM هذه ا�سا� اZجوز وباZ .من األف�ر

ً
مع اZأكيد X أنه ) الفكر اإلسالl(أصبح مصطلح عل�  إÆ أنه نظرا

 ة،يث اOي تواصل معنا M ع�ين حلقوبعد فهذا هو اpد ، هذا ما يتعلق بهذا ا�نهج .جهد ب�ي قد يصيب وقد @طئ
 فهومه وأهميته ومناهجه ومصادره وأصو  وخصائصهلفكر اإلسالM l مهذا ما يتعلق بهذا ا�قرر اOي ²دثنا فيه عن ا

واهللا اعلم وصÏ اهللا  ،لمنا والعمل X ²قيقه X أرض الواقع قدر اإلم�نواهللا ا�ستعان X فهم ما عِ  .و�ديده وضوابطه
  .اهللا األمY وسلم وبارك X نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا �مد بن عبد

  

  مت حبمد اهللا                                                                   
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  الفهرس

  العنÁ  م

É  lمفهوم الفكر اإلسال  

ð  lأهمية الفكر اإلسال  

Î  lالفكر اإلسال M فك�Zمناهج ا  

Ê  lالفكر اإلسال M فك�Zأنواع مناهج ا  

ó  lالفكر اإلسال M مصادر ا�عرفة  

  لفكر اإلسالl األصول العقدية M ا  �

�  lخصائص الفكر اإلسال  

á  lضوابط الفكر اإلسال  

ô  lالفكر اإلسال M جديدZا  

  
  
  


