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  وا  ت اا  

ورا ت او ا ا *  

  

  **محمد الحسن بريمة إبراهيمأ.د.

  

  المستخلص

ـــة إصـــالحات ضـــر  ىت ورية حـــيـــدعو هـــذا البحـــث إىل أن تقـــوم األمـــة اإلســـالمية بثالث

ـــة؛اهلـــا، وهـــي: اإلصـــالح املعـــريف يف جمـــال العلـــوم ايســـتقيم أمرهـــا وينصـــلح ح اإلصـــالح  لكوني

 حل املبـــدع يفمـــل الصـــاالرتبـــوي لتفجـــري طاقـــات اإلميـــان القلبيـــة؛ اإلصـــالح اإلرادي لتحقيـــق الع

ني اخلــواص بــلتفاعــل جمــال العمــارة األرضــية. هــذه اإلصــالحات الثالثــة تتأســس علــى التقابــل وا

رورية لـــــدين الث الضـــــلوجدانيـــــة، اإلراديـــــة)، والكليـــــات الـــــثالــــثالث للـــــنفس البشـــــرية(العقلية، ا

ين فهومــه القــرآمبللقلــب  اإلسـالم(العلم، اإلميــان، العمــل الصــاحل). يبــني البحــث األمهيــة اخلاصــة

 زاهـــر يفمـــا كـــان كيف هـــذه اإلصـــالحات الثالثـــة، ويـــدعو إىل ضـــرورة إعـــادة اهتمـــام األمـــة بـــه  

  احلضارة اإلسالمية.

تخدام القرآين لكلمة "شريعة" اليت تعين "الدين املشروع وحيـا"، مّيز البحث بني االس

وهــي "شـــرعة"، أي مقاصـــد، و"منهـــاج"، أي وســائل، وبـــني االســـتخدام االصـــطالحي لكلمـــة 

"شــــريعة" عنــــد الفقهــــاء والــــيت تعــــين "األحكــــام التكليفيــــة العمليــــة"، وهــــي �ــــذا تقتصــــر علــــى 

املفارقــة يف الداللــة املفاهيميــة علــى األمــة  "املنهــاج" دون "الشــرعة". بــّني البحــث خطــورة هــذه

اإلسالمية، وعلـى أي مشـروع إسـالمي معاصـر، فبينمـا يـدعو القـرآن الكـرمي إىل "إقامـة الـدين" 

يف الواقـــع االجتمـــاعي باتبـــاع "الشـــريعة" مبفهومهـــا القـــرآين يـــدعوا الفقهـــاء يف هـــذا الزمـــان إىل 

                                                           
هلذه  مد صاحلحمذوب جمكنت قد مسيت هذا البحث  من قبل ب"حنو ثورات ثالث"، ولكين قبلت نقد الدكتور حممد  *

 ق.ا التوفيلى هذباستبدال مفهوم "اإلصالح" مبفهوم "الثورة" فله الشكر ع التسمية، كما قبلت اقرتاحه
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ى الوســـائل دون مقاصـــدها. املقاصـــد تطبيـــق الشـــريعة مبعناهـــا االصـــطالحي الـــذي يقتصـــر علـــ

حاكمـــة وحمـــددة لوســـائل حتقيقهـــا، بشـــروط الزمـــان واملكـــان، وأهـــم تلـــك الوســـائل هـــو "الفعـــل 

االجتماعي" الـذي تعتـرب "األحكـام الشـرعية" الضـابط املعيـاري لـه، والفقـه املؤسـس علـى تلـك 

ومـن مث فهنـاك علـوم   األحكام هو زاوية واحدة من زوايـا النظـر العلمـي إيل الفعـل االجتمـاعي،

  كونية أخرى، اجتماعية وطبيعية، ضرورية إلقامة الدين وحتقيق مقاصده يف احلياة.

كـــــان   ، ســــواءيؤكــــد البحــــث أن علــــوم األمــــة الــــيت حتتاجهـــــا إلقامــــة الــــدين يف احليــــاة

ة الطبيعيـة، الظـاهر  مصدرها الـوحي، أو الكـون، هـي علـوم كونيـة جتريبيـة، سـواء كانـت يف جمـال

يضـا لتزكيـة، هـي أاه وعلـم ماعية، وأن العلوم القيمية اإلسالمية، مبا يف ذلـك علـم الفقـأو االجت

أن  فته، باعتبـارين وفلسـعلوم كونية جتريبية. مت الــتأكيد علـى أمهيـة الـوحي كمصـدر للعلـم الكـو 

  . األرضالعلم التوحيدي هو ذلك الذي حيقق اإلميان يف القلب والعمل الصاحل يف

ــــا، دإعــــادة النظــــر يف فهمنــــا حلقيقــــة وصــــيات هــــي: أوال؛ خــــتم البحــــث خبمــــس ت ينن

ب ملــنهج املناســمــن مث او واألبعــاد الزمانيــة واملكانيــة الــيت يتحقــق فيهــا االســتخالف التوحيــدي، 

ــــب ــــا؛ إعــــادة ترتي ــــاة، بشــــروط الزمــــان واملكــــان. ثاني ــــدين يف احلي ــــة األولو  إلقامــــة ال ــــات العلمي ي

م ة للعلــــم، ودعــــ كفلســــفلدراســــية بــــالنظر الكــــوين القــــرآينوالتعليميــــة والرتبويــــة، وربــــط املنــــاهج ا

تمـع. لكـوين يف ا�االعلـم  املؤسسات التعليمية باملراصد وتكنولوجيا العلوم الكونية، وبث ثقافة

ام الكـــوين للقيـــ الفضـــاء ثالثـــا؛ �يئـــة األمـــة اإلســـالمية للتطلـــع إىل اللحـــاق بركـــب الســـابقني إىل

ة الـيت سـوف ة العظيمالعلم والتقني رض مجيعا. رابعا؛ إنبواجب االستخالف التوحيدي يف األ

ضــائية الــيت ارد الفميتلكهــا مــن يســتطيعون الوصــول إىل أقطــار الســماوات واألرض، وكــذلك املــو 

خلـد أون مبـن سوف تكون حتت تصرفهم جتعلهم قادرين، من مكان بعيد، علـى فعـل مـا يشـاؤ 

ســـلمني هـــم الم وامليكنّـــون العـــداء لإلســـإىل هـــذه األرض الـــيت حنـــن فيهـــا اآلن. وملـــا كـــان مـــن 

ـــادرون اآلن إىل الفضـــاء فـــإن مصـــائب عظيمـــة تنتظـــر األمـــة اإلســـالمية  ـــإاملب ت مـــع ن هـــي ظل

ي ر فكــل علــم ضــرو  القاعــدين. خامســا؛ البــد مــن إعــادة النظــر اجلــّدي يف حقيقــة علــوم الــدين،

  إلقامة الدين فهو علم شرعي.
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  الضرورية بشرية وكليات الدينالتقابل والتفاعل بين خصائص النفس ال -1

اإلنســان الــذي اســتخلفه اهللا تعــاىل يف األرض تتمحــور طبيعتــه النفســية حــول ثــالث 

خـــواص: اخلاصـــية العقليـــة؛ اخلاصـــية الوجدانيـــة؛ اخلاصـــية اإلراديـــة. اخلاصـــية العقليـــة معنيـــة يف 

علميـة األساس بتمكني اإلنسان من تكوين تصورات موضوعية للكون، أي من تكـوين "رؤيـة 

متكنــه مــن التعــّرف علــى هــذا الكــون الــذي هــو جــزء منــه، وإن كــان الغالــب أن جتــنح  1للعــامل"

"رؤية العامل" إىل الذاتية حيث يُغّيب العلم وتـتمّكن األهـواء. أمـا اخلاصـية الوجدانيـة فهـي الـيت 

ة، حيــث يعتمــد عليهــا اإلنســان يف حتويــل رؤيــة العــامل العقليــة املوضــوعية إىل رؤيــة ذاتيــة للحيــا

يبين كل إنسان تفضيالته القيمية املنبثقة عن ثقافته االجتماعية اليت تشكلت بـدورها مـن رؤيـة 

العـــامل اجلمعيــــة. وهــــذه الرؤيــــة احلياتيـــة هــــي الــــيت مــــن خالهلــــا يتعامـــل كــــل إنســــان مــــع احليــــاة، 

ويتأســس عليهــا عملــه، ومتثــل بصــمة خاصــة بــه تعــرب عــن شخصــيته املتفــردة، رغــم أ�ــا تتأســس 

ى قواسم مشرتكة مع آخرين حبيث تسـمح بإقامـة جمتمـع يضـم أولئـك الـذين يتشـاركون رؤيـة عل

الثالثـة، وهـي اإلراديـة، معنيـة بتمكـني اإلنسـان مـن حتويـل رؤيتـه احلياتيـة  العامل املعنيـة. اخلاصـية

 إىل مقاصد ودوافع ونوايا ترتجم إىل أفعال إرادية يف إطار اجتماعي متكنه من تدبري أمـر حياتـه

  ومعاشه.

إن ديــن اإلســالم يقــوم علــى كليــات ثــالث، وهــي متفاعلــة ومتكاملــة؛ الكليــة األوىل 

ــاِت هــي العلــم التوحيــدي: ــَذنِْبَك َولِْلُمــْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن ــَه ِإالَّ اللَّــُه َواْســتَـْغِفْر ِل َفــاْعَلْم َأنَّــُه َال ِإَل

ــَواُكْم ( ــَزَل ِإلَْيــَك أَنـَْزلَــُه لَ (حممـد)؛  )19َواللَّــُه يـَْعلَــُم ُمتَـَقلَّــَبُكْم َوَمثـْ ِكــِن اللَّــُه َيْشــَهُد ِبَمــا أَنـْ

َويـَـَرى الَّــِذيَن ُأوتُــوا (النســاء)؛   )166بِِعْلِمـِه َواْلَمَالِئَكــُة َيْشـَهُدوَن وََكَفــى بِاللَّــِه َشـِهيًدا (

(سـبأ)؛ ِإلَـى ِصـَراِط اْلَعزِيـِز اْلَحِميـِد اْلِعْلَم الـَِّذي أُنْـِزَل ِإلَْيـَك ِمـْن رَبـَِّك ُهـَو اْلَحـقَّ َويـَْهـِدي 

 َوَال تـَْقُف َما لَْيَس لَـَك بِـِه ِعْلـٌم ِإنَّ السَّـْمَع َواْلَبَصـَر َواْلُفـَؤاَد ُكـلُّ ُأولَئِـَك َكـاَن َعْنـُه َمْسـُئوًال

                                                           

لعامل، و�ذه لناء صورة كلية ننا من بن متكنعّرف "رؤية العامل" بأ�ا: "جمموعة مرتابطة من املفاهيم والنظريات اليت جيب أ 1
رجعي ميكن أن ي إطار مامل هأكرب عدد ممكن من عناصر خرباتنا. وهكذا فإن رؤية الع الطريقة نستطيع أن نفّسر

  نضع فيه كل ما يواجهنا من خربات متنوعة يف احلياة". 
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)36(  ًوالعلـم التوحيـدي الـذي  2(عمـارة العقـل). (اإلسراء)، ونطلق علي هـذه الكليـة جتـاوزا

عرّفــه، إىل حــني، تعريفــا وظيفيــا بأنــه ذلــك الــذي حيقــق اإلميــان بــاهللا تعــاىل يف القلــب، نقصــده ن

هـــذه الكليــة حتتـــوي علـــى مجيـــع العلــوم الضـــرورية إلقامـــة الـــدين يف  والعمــل الصـــاحل يف األرض.

 الواقع، يف الزمان واملكان.

ـــة األوىل هـــي اإلميـــان بـــاهللا تعـــ ـــدة عـــن الكلي ـــابه: عااىل بشـــالكليـــة الثانيـــة املتول َل َوَق

يَمــاَن َلَقــْد لَِبثْــُتْم  ِث فـََهــَذا يـَــْوُم اْلبَـْعــِث ِإلَــى يـَــْوِم اْلبَـْعــ اِب اللَّــهِ ي ِكتَــِفــالَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِعْلــَم َواْإلِ

ــُتْم َال تـَْعَلُمــونَ  ــقَالَــِت اْألَ (الــروم)؛  َوَلِكــنَُّكْم ُكْن ــْم تـُْؤِمُن ــْل َل ــَراُب َآَمنَّــا ُق ــ وا َوَلِكــنْ ْع وا ُقوُل

يَمـاُن ِفـي قـُلُـوِبُكْم وَ  يَِلـْتُكْم ِمـْن َأْعَمـاِلُكْم  َه َوَرُسـوَلُه َال ِطيُعـوا اللَّـِإْن تُ َأْسَلْمَنا َوَلمَّا يَـْدُخِل اْإلِ

عليهــا جتــاوزا أيضــا (عمــارة القلــب).  (احلجــرات)، ونطلــق )14َشــْيًئا ِإنَّ اللَّــَه َغُفــوٌر رَِحــيٌم (

  ة الثالثة. ل الكليان باستثناء العمل الصاحل الذي يشكوتضم هذه الكلية مجيع شعاب اإلمي

ينـة الصـاحل يف ز  العمـل الكلية الثالثة، املتولدة عن تفاعل الكليتني السـابقتني هلـا، هـي

ــي خُ 1َواْلَعْصــِر ( احليــاة الــدنيا(املال والبنــون)، وهو(عمــارة األرض):  ْنَســاَن َلِف ْســٍر ) ِإنَّ اْإلِ

 )3ْبِر (َوتـََواَصـــــْوا بِالصَّـــــ بِـــــاْلَحقِّ  اَصـــــْواَمنُـــــوا َوَعِملُـــــوا الصَّـــــاِلَحاِت َوتـَوَ ) ِإالَّ الَّـــــِذيَن آَ 2(

ـُرُه ُهـَو  ا َلُكـْم ِمـْن ِإلَـهٍ ا اللَّـَه َمـِم اْعبُـُدو َوِإَلى ثَُموَد َأَخاُهْم َصاِلًحا قَاَل يَـا قـَـوْ (العصر)؛   َغيـْ

رَبِّـــي َقرِيـــٌب ُمِجيـــٌب  وبُـــوا ِإلَْيـــِه ِإنَّ ُه ثُـــمَّ تُ ِفُرو فَاْســـتَـغْ  َأْنَشـــَأُكْم ِمـــَن اْألَْرِض َواْســـتَـْعَمرَُكْم ِفيَهـــا

)61( (هــــود)؛  َــــا َعَلــــى اْألَْرِض زِيَنــــًة ل ــــا َم ــــِإنَّــــا َجَعْلَن ُل  ُهــــْم َأْحَســــُن َعَمــــًال َوُهْم أَيـُّ َهــــا لَِنبـْ

)7( الكهـــف)؛  ُّـــٌر ُت ااِقَيـــانـَْيا َواْلبَ اْلَمـــاُل َواْلبَـنُـــوَن زِينَـــُة اْلَحَيـــاِة الـــد ْنـــَد عِ لصَّـــاِلَحاُت َخيـْ

ــٌر َأَمــًال ) ( لكليــة مجيــع أنــواع العمــل الصــاحل ا(الكهــف). وتضــم هــذه  )46رَبِّــَك ثـََوابًــا َوَخيـْ

  الالزم لعمارة األرض، يف الزمان واملكان. 

وال علـــم توحيـــدي إال بـــالوحي، وال إميـــان بـــاهللا تعـــاىل إال بعلـــم توحيـــدي، وال عمـــل  

دي وإميـان بـاهللا تعـاىل، وال نفـع لـنفس يف علـم وال إميـان حـىت تعمـل �مـا. صاحل إال بعلم توحي

هـــذه العالقـــة التفاعليـــة الثالثيـــة األبعـــاد تـــؤدي اســـتدامتها إىل منـــو مســـتدام يف كـــل مـــن العلـــم، 
                                                           

  الكرمي ليس جوهرا، بل هو فعالية من فعاليات القلب باملفهوم القرآين للقلب، وسوف يتأكد ذلك الحقا.  2
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اإلميـــان، الـــنفس، والعمـــل الصـــاحل يف زينـــة احليـــاة الـــدنيا(املال، البنـــون)، ممـــا يـــؤدي إىل حفــــظ 

مة هذا الصالح على مستوى البيئة االجتماعية والبيئة الطبيعية. لـذلك  صالح األرض، واستدا

كان اإلميان؛ الـنفس؛ العلـم؛ املـال؛ البنـون؛ وجمتمـع التوحيـد النـاجم عـن التفاعـل بينها(الـدين) 

هي األصول الكلية ملقاصد الشريعة اإلسالمية، على املسـتوى الفـردي اجلزئـي، وعلـى املسـتوى 

  أيضا األصول الكلية �تمع التوحيد. الكلي االجتماعي، وهي

ئص اخلصـــا جيـــب أن نالحـــظ أن هـــذه الكليـــات الـــثالث لـــدين اإلســـالم تقابـــل متامـــاً 

ـــثالث لرتكيبـــة الـــنفس البشـــرية املـــذكورة آنفـــا حبيـــث يصـــبح الـــدين مـــن خـــال ل العلـــم ل تفاعـــال

اإلميــان،  اق بســببهالتوحيــدي مــع اخلاصــية العقليــة للــنفس رؤيــة علميــة موضــوعية للعــامل يتحقــ

ق برؤيــة ن التحقــمــالــذي بــدوره يتفاعــل مــع اخلاصــية الوجدانيــة للــنفس حبيــث يــتمكن اإلنســان 

 راديــة للــنفساصــية اإلوجدانيــة تقومييــة توحيديــة للحيــاة. ويتفاعــل حمــور العمــل الصــاحل مــع اخل

  ليتحقق العمران االستخاليف لألرض.

الثـــة، وبـــني دهـــا الثنســـان يف أبعاالشـــكل التـــايل يلخـــص العالقـــة بـــني الرتكيبـــة النفســـية لإل

إلســـالمية أن الألمـــة  الـــدين بكلياتـــه الـــثالث، واإلصـــالحات الثالثـــة الـــيت البـــد منهـــا إن أردنـــا

  تتقدم باإلسالم، وأن تكون شاهدة على غريها من الناس.
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  العمران التوحيدي

  

 المحاور األساسية لدين التوحيد

 العلم التوحيدي(عمارة العقل)  /1

  اإلميان باهللا تعاىل(عمارة القلب)  /2

  العمل الصاحل(عمارة األرض)  /3

  التركيبة النفسية لإلنسان

  إدراك حقائق الوجود               العقل  /1

  تقييم حقائق الوجود             الوجدان  /2

  حتقيق الفعل اإلرادي يف الوجود              اإلرادة  /3

  نليات الدية للتقابل والتفاعل بين خصائص النفس وكالنتائج اإلصالحي -2

يتحقـق هلـا االنتقـال  األمة اإلسالمية اليوم يف حاجة إىل ثالثة إصالحات كربى لكي

مــن رؤيــة العــامل الدنيويـــة الغربيــة ونظامهــا املعـــريف الوضــعي، املهيمنــان علـــى كــل أوجــه حيا�ـــا، 

التوحيديـــة ونظامهـــا املعـــريف حـــىت تـــتمكن مـــن  واحلاكمـــان عليهـــا بتبعيـــة ُمذلّـــة، إىل رؤيـــة العـــامل

النهـــوض واملشـــاركة يف املنجـــزات احلضـــارية للبشـــرية وترشـــيدها، مث الريـــادة والشـــهادة املســـتحقة 

اإلصالح األول؛ هو اإلصالح املعريف الذي يفّجر طاقات اإلبداع العقلـي يف جمـال العلـوم هلا. 

، واإلصــــالح الثـــاين؛ هــــو اإلصــــالح الكونيـــة، تأسيســــا علـــى الــــوحي كمصــــدر للعلـــم وفلســــفته

الرتبوي(الزكــوي)، ويتأســـس علـــى اإلصـــالح املعـــريف ليفّجـــر طاقـــات اإلميـــان يف القلـــب املســـلم. 

واإلصالح الرتبـوي هـذا البـد فيـه مـن توظيـف العلـم املنـتج يف اإلصـالح املعـريف للقيـام بالعمليـة 

ـــه (ت ـــة، وأطلـــق علي ـــا) واصـــطالحا مـــنهج (الشـــيخ التعليميـــة، واتبـــاع املـــنهج النبـــوي يف الرتبي يّمن

واملريـد)، حيـث يقــوم الشـيخ املتحقــق باإلميـان وأخــالق التقـوى بتعهــد املريـد تربويــا حـىت يتأكــد 

من أنه قد ختّلى عن ظاهر اإلمث وباطنه، وأنه قد حتّلى بأخالق التقوى، تأسيسا علـى قـول اهللا 

َوَقــْد  9قَــْد َأفْـَلــَح َمــن زَكَّاَهــا  8َرَهــا َوتـَْقَواَهــا فَأَْلَهَمَهــا ُفُجو  7َونـَْفــٍس َوَمــا َســوَّاَها  تعــاىل: 
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ــن َدسَّــاَها  . وهــذا املــنهج الرتبــوي هــو مــنهج جتــرييب ولــيس عرفــاين، (الشــمس) 10َخــاَب َم

ومداخلــه النظريــة والتطبيقيــة مدونــة يف كتــب أســالفنا مــن ســالكي طريــق رســول اهللا، صــلى اهللا 

لتلـــك التجـــارب الرتبويــــة، وإمنـــا أقصــــد دراســـة املــــنهج عليـــه وســـلم. وال أقصــــد التكـــرار احلــــريف 

وتعميمـــه، بشـــروط الزمـــان واملكـــان، مـــع االســـتفادة مـــن منتجـــات اإلصـــالح املعـــريف. فالشـــيخ 

السالك ميكن أن يكون بطـل قصـة مـن "القصـص احلـق" يقصـها املعلّـم لتالميذه(مريديـه) وهـم 

نهــا الــدروس الرتبويــة املســتفادة، يتحّلقــون حولــه حتــت شــجرة ظليلــة يف املدرســة، مث يســتخرج م

وعــــرب مــــنهج تربــــوي رفيــــق يــــدعوهم إىل التحقــــق يف أنفســــهم بتلــــك الــــدروس الرتبويــــة، ويقــــوم 

شخصـــيا برعايـــة كـــل تلميـــذ ملســـاعدته يف عمليـــة التزّكـــي، كـــل حســـب وســـعه. بـــل ميكـــن هلـــذا 

باالسـتفادة املنهاج بكل أبعاده اليت ذكـرت أن يصـمم وخيـرج يف شـكل أفـالم إلكرتونيـة مشـّوقة 

من كل اإلمكانات اهلائلة، واملؤثرات ذات التأثري البالغ الـيت تتيحهـا التكنولوجيـا الرقميـة، ومـن 

مث يتـــاح للتالميـــذ وغـــريهم للتحميـــل عـــرب اإلنرتنـــت يف أجهـــز�م اإللكرتونيـــة ليتحقـــق التفاعـــل 

املتابعة من قبـل  الفردي واجلمعي، ويف األوقات اليت تناسب كل مريد، مع املادة الرتبوية بشرط

املؤسســــــات املختلفــــــة املعنيــــــة بالعمليــــــة الرتبويــــــة يف ا�تمــــــع الســــــتكمال اجلوانــــــب اإلرشــــــادية 

الضـــرورية. وألن التكلفـــة املاليـــة ملشـــروع كهـــذا ســـوف تكـــون باهظـــة فاألفضـــل أن يـــتم متويلـــه 

ون املسـلم ، على أن حتشد له القدرات الفنية االبداعيـة مـن كـل أحنـاء العـامل. البـد أن يكـوقفياً 

هـي خياراتـه احلياتيـة  -الشـرعة واملنهـاج -الراشد، الذي تكـون مقاصـد الـدين ووسـائل حتقيقهـا

  اإلرادية، هو مثرة هذا اإلصالح الرتبوي. 

ملتاحـــة يف الومـــات حنـــن يف هـــذا الزمـــان مل نعـــد نـــرّيب، ولكـــن فقـــط نعّلـــم تْلقينـــا للمع 

ـــة ـــاهج ذات مضـــامني معرفي ـــة، وهـــي من ـــة املنـــاهج التعليمي ـــة علماني ـــيت لفاقـــدة  إمـــا غربي لـــروح ال

عــن ذي أنتجهـا، و رخيي الـجتعلهـا مثمـرة يف الغـرب، وإمـا إســالمية تراثيـة منقطعـة عـن الواقــع التـا

ملنبـت، ال ليـوم كااحتديات الواقع املعاصر الـذي توظـف فيـه. لـذلك أصـبحت األمـة اإلسـالمية 

  أرضا قطع وال ظهرا أبقى.

صالح اإلرادي الذي يتأسس على اإلصالحني من هناك اإلصالح الثالث، وهو اإل

قبله ليطلق طاقات العمل الصاحل احلر املبدع لدى املسلم الراشد يف جمال العمران 
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االستخاليف. هنا جمال إصالح الدوافع والنوايا(املقاصد) لتكون نّية املسلم خري من عمله، 

احلياة الدنيا(املال، البنون) وجمال تصويب اإلرادات الفردية واجلمعية لتتصّوب حنو زينة 

لتحقيق مقاصد الدين يف جمال العمل العمراين الصاحل، شكرا يزيد النعمة ويدميها، وجمال 

اإلصالح املؤسسي والبنيوي حيث البنية التحتية الالزمة النطالق العمل الصاحل يف فضاء زينة 

انعقاد اإلرادة القلبية على الفعل  والقرآن الكرمي يربط ربطا وثيقا بنياحلياة الدنيا دون عوائق. 

وبني العمل اخلارجي الذي يتبعها، ويأيت على شاكلتها حتما، إال أن حتول بينه وبني التحقق 

فـَعَّاٌل لَِّما  ا الفيض من آيات القرآن الكرمي:إرادة مناهضة وغالبة له، ودليلنا على ذلك هذ

 ..البقرة185 ......ُيْسَر َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسَر يُرِيُد الّلُه ِبُكُم الْ (البروج)؛  16يُرِيُد 

َأْم تُرِيُدوَن َأن َتْسَألُواْ  (البقرة)؛176 ...يُرِيُد الّلُه َأالَّ َيْجَعَل َلُهْم َحظ�ا ِفي اآلِخَرِة 

نـَْيا َوالّلُه تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ  ...(البقرة)؛ 108....َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمن قـَْبُل 

ُلَنا  ...(األنفال)؛  67يُرِيُد اآلِخَرَة َوالّلُه َعزِيٌز َحِكيٌم  قَاُلوْا ِإْن أَنُتْم ِإالَّ َبَشٌر مِّثـْ

فََأرَاَد َأن  (ابراهيم) 10تُرِيُدوَن َأن َتُصدُّونَا َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آبَآُؤنَا فَْأتُونَا ِبُسْلطَاٍن مُِّبيٍن 

ُلَغا  (اإلسراء)؛  103ُهم مَِّن اَألْرِض فََأْغَرقْـَناُه َوَمن مََّعُه َجِميًعا َيْسَتِفزَّ  فََأرَاَد رَبَُّك َأْن يـَبـْ

فـََوَجَدا ِفيَها ...(الكهف)؛  82 ....َأُشدَُّهَما َوَيْسَتْخرَِجا َكنَزُهَما رَْحَمًة مِّن رَّبَِّك 

(الكهف)؛   77قَاَل َلْو ِشْئَت َالتََّخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا ِجَدارًا يُرِيُد َأْن يَنَقضَّ فََأقَاَمُه 

 َها َوَلُهْم َعَذاٌب مُِّقيٌم  ((المائدة) 37يُرِيُدوَن َأن َيْخُرُجوْا ِمَن النَّاِر َوَما ُهم ِبَخارِِجيَن ِمنـْ

 يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّْلَنا َلُه َمْن َكانَ (الصافات)؛  98فََأرَاُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اْألَْسَفِليَن 

) َوَمْن َأرَاَد 18ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما َمْدُحورًا (

  3اإلسراء).() 19اْآلَِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيـُُهْم َمْشُكورًا (

املضامني املعرفية اليت وردت يف إطار هذه اإلصالحات الثالثة جيمعها قول اهللا 

ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه تعاىل:  َلَقْد َمنَّ الّلُه َعَلى اْلُمؤِمِنيَن ِإْذ بـََعَث ِفيِهْم َرُسوًال مِّْن أَنُفِسِهْم يـَتـْ

                                                           

ء أن مفهوم "القدرة" هو األنسب بدال عن مفهوم "اإلرادة"، ولكن الذي أراه هو أن رأى أحد اإلخوة العلماء الفضال  3
القدرة إمنا تتعلق مبوارد خارجية، ذاتية وغري ذاتية، متّكن من حتقيق الفعل املراد حتقيقه، بينما البداية احلقيقية واحلامسة 

 للفعل االجتماعي هو انعقاد إرادة ذلك الفعل يف القلب.



                                             محمد الحسن بريمة إبراهيم أ.د.                        ا ا وت ا اور ات ا  وا  ا 
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(آل  164ْكَمَة َوِإن َكانُوْا ِمن قـَْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبيٍن َويـُزَكِّيِهْم َويـَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلحِ 

ُلوا . جاء يف تفسري املنار حول معىن هذه اآلية اآليت: 4عمران) "اْلَوْصُف الثَّاِين قـَْولُُه: يـَتـْ

َماُم: اْآليَاُت ِهَي اْآليَاُت اْلَكْونِيَُّة الدَّ  الَُّة َعَلى ُقْدَرتِِه َوِحَكْمِتِه َعَلْيِهْم آيَاتِِه قَاَل اْألُْسَتاُذ اْإلِ

َها  َوَوْحَدانِيَِّتِه، َوِتَالَوتـَُها ِعَبارٌَة َعْن ِتَالَوِة َما ِفيِه بـََيانـَُها َوتـَْوِجيِه النـُُّفوِس ِإَىل اِالْسِتَفاَدةِ  ِمنـْ

َهِذِه السُّورَِة: ِإنَّ ِيف َخْلِق ِيف َأَواِخِر  - َعزَّ َوَجلَّ  - َواِالْعِتَباِر ِ�َا، َوُهَو اْلُقْرآُن، َكَقْولِِه 

] َوقـَْولِِه ِيف 190: 3السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِآليَاٍت ِألُوِيل اْألَْلَباِب [

اْلُفْلِك الَِّتي ِإنَّ ِفي َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر وَ ُسورَِة اْلبَـَقرَِة: 

َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اُهللا ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فََأْحَيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعدَ   َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما يـَنـْ

َواْألَْرِض َمْوتَِها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْيَن السََّماِء 

َها َما ملَْ يُْذَكْر ِفيِه َكِلَمُة " اْآليَاِت " َكَقْولِِه  ]164: 2[ِآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلوَن  تـََعاَىل  -َوِمنـْ

  ] ِإخلَْ.2، 1: 91: َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َواْلَقَمِر ِإَذا َتَالَها [-

يِهْم َويـَُعلُِّمُهـــُم اْلِكَتـــاَب َواحلِْْكَمـــةَ : - تـََعـــاَىل  -اْلَوْصـــُف الثَّالِـــُث َوالرَّابِـــُع: قـَْولُـــُه   َويـُـــزَكِّ

ْدرَاِ�َـا، َواْلَعَقائِـُد قَاَل اْألُْسَتاُذ: تـَزِْكَيُتُه ِإيَّاُهْم ِهَي َتْطِهريُُهْم ِمَن اْلَعَقائِِد الزَّائِغَـِة َوَوَسـاِوِس اْلَوثَِنيَّـِة َوأَ 

ـــ ِـــَذِلَك نـَُق ـــٍد ِهـــَي َأَســـاُس اْلَمَلَكـــاِت ؛ َول ـــِة ُحمَمَّ ـــَل بِْعَث ـــَرُهْم َكـــانُوا قـَْب ـــَرَب َوَغيـْ  -  -وُل: ِإنَّ اْلَع

) أَنَّ اْلُمـرَاَد 129: 2ُمَلوَِّثَني ِيف ُعُقوهلِِْم َونـُُفوِسِهْم. أَُقوُل: َقْد َسـَبَق َعْنـُه ِيف تـَْفِسـِري آيَـِة اْلبَـَقـرَِة (

ــــوِس، َوأَنَّــــُه  ــــُة النـُُّف ــــِة تـَْربَِي ِــــِه: ِإنَّ اْلَعَقائِــــَد َأَســــاُس   -  -بِالتـَّزِْكَي ــــا َوُمَعلًِّمــــا، َوأَرَاَد بَِقْول َكــــاَن ُمرَبـًِّي

يـِع اْلَعَقائِـِد اْلَباطِ  ـْر ِمـْن ُخرَافَـاِت اْلَوثَِنيَّـِة َومجَِ لَـِة َال تـَتَـزَكَّـى اْلَمَلَكاِت، أَنَّ َمـْن َملْ يـَتَــَزكَّ َعْقلُـُه َويـََتَطهَّ

ِميَمِة َوالتََّحلِّي بِاْلَمَلَكـاِت اْلَفاِضـَلِة ؛ فَـِإنَّ الْـَوَثِينَّ َمـْن يـَْعَتِقـُد أَنَّ  نـَْفُسُه بِالتََّخلِّي َعنِ  اْألَْخَالِق الذَّ

ِض َورَاَء اْألَْســـَباِب الطَِّبيِعيَّـــِة الَّـــِيت اْرتـََبطَـــْت ِ�ـَــا اْلُمَســـبَِّباُت َمنَـــاِفَع تـُْرَجـــى َوَمَضـــارَّ ُختَْشـــى ِمـــْن بـَْعـــ

رَُهـا، اْلَمْخُلوقَاتِ  َهـا لِيـُـْؤَمَن ُضـرَُّها، َويـُنَـاَل َخيـْ ، َوأَنَُّه جيَُِب تـَْعِظيُم َهِذِه اْلَمْخُلوقَاِت َواِالْلِتَجـاُء إِلَيـْ

اِت، َويـُتَـَقـــرََّب ِ�ـَــا ِإَىل َخالِِقَهـــا َوأَنَّ َمـــْن يـَْعَتِقـــُد َهـــَذا َيُكـــوُن َدائًِمـــا َأِســـَري اْألَْوَهـــاِم، َوَأِخيـــَذ اْخلُرَافَـــ

ــِه ِإَىل نـَْفِســِه َخيَــ ــُب احلَْــَذُر َواْخلَــْوُف، َوتـَتَـَعــدَّى َقــَذارَُة َعْقِل اُف ِيف َمْوِضــِع اْألَْمــِن َويـَْرُجــو َحْيــُث جيَِ

                                                           

يف هذا املقام للدكتور حممد ا�ذوب حممد صاحل الذي نبهين لعالقة هذه اآلية الكرمية باملضامني اليت وردت يف الشكر  4
  اإلصالحات الثالثة. 
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ْقــِل ِإالَّ يَـُة اْلعَ فـَتَـْفُسـُد َأْخَالقـَُهـا َوتـُـَدنَُّس آَدابـَُهـا، فـَتَـزِْكيَـُة الــنـَّْفِس َال تَـِتمُّ بِتَـزِْكيَـِة اْلَعْقــِل، َوَال تَـِتمُّ تـَزْكِ 

  بِالتـَّْوِحيِد اْخلَاِلِص.

ــا تـَْعِلــيُمُهُم اْلِكَتــا َمــاُم: أَمَّ يَن الَّــذِ ْعَنــاُه أَنَّ َب َفمَ قَــاَل اْألُْســَتاُذ اْإلِ ي َجــاَء بِــِه قَــِد  َهــَذا الــدِّ

ثَّ َعلَـى اْلَمَدنِيَّـِة َوِسَياَسـِة َحـُه ِديٌن ِة ؛ ِألَنَّ َن اْألُمِّيَّ ُهْم مِ اْضَطرَُّهْم ِإَىل تـََعلُِّم اْلِكَتابَِة بِاْلَقَلِم َوَأْخَرجَ 

  اْألَُمِم.

َـَذ اِة اْلُقـْرآِن، َوقَـِد ُجـوُب ِكَتابَـِة وُ أَقُـوُل: َكـاَن أَوََّل َحـاَجِتِهْم ِإَىل تـََعلُّـِم اْلِكَتابَـ َصـلَّى  -ختَّ

ــِه َوَســلََّم  ــًة لِ   -اللَّــُه َعَلْي ــَكَتَب ــُه ُكُتًب ــْلــَوْحِي وََكَتبُــوا َل ــاَن اْلُملُــوَك َوالرَُّؤَســ ا ِ�َــاا َدَع ْســَالِم، وََك اَء ِإَىل اْإلِ

ــ َــِة. ُمثَّ َكــاَن َذلِــَك َيْكثـُ َــْأُمرُُهْم بِــتَـَعلُِّم اْلِكَتاب ــَدنِيَّ ْم َعلَــى قَــُر فِــيهِ ي ِتِهْم َواْمتِــَداِد ُســْلطَِتِهْم، ْدِر َمنَــاِء َم

ا َوالطَّرِيـِق ِإَىل اْلَعَمـِل اُن اْلَمْصـَلَحِة ِفيَهـَكـاِم َوبـَيَـْألَحْ اَوِفْقـُه  قَاَل: َوأَمَّا احلِْْكَمُة َفِهَي َأْسرَاُر اْألُُمـورِ 

َعـــُث َعَلـــى اْلَعَمـــِل، أَْو ِهـــ ـــُه الَّـــِذي يـَبـْ ـــُل ِإَىل َهـــذَ َعَمـــُل الَّـــذِ َي الْ ِ�َـــا، َذلِـــَك اْلِفْق ـــِه ِيف ي يـَُوصِّ ا اْلِفْق

يَقــَة ِهــَي َطرِيَقــُة اْلُقــْرآِن ِألَنَّ َهــِذِه الطَّرِ  ؛رَاِهيِنَهــا ِق بِبَـ ِة احلََْقــائِ اْألَْحَكــاِم أَْو طُــُرِق اِالْســِتْدَالِل َوَمْعرِفَــ

ُة َعلَـى َذلِـَك َوَسـَيْأِيت الشَّـَواِهُد اْلَكثِـريَ  قَـْد َمـرَّتِ ِت ؛ وَ َوُسنَُّتُه ِيف اْلَعَقائِِد وََكَذا ِيف اْآلَداِب َواْلِعبَـاَدا

  .-َعاَىل تَـ  -َشاَء اهللاُ  َما ُهَو َأْكثـَُر َوأَْغَزُر ِإنْ 

ُه َعَلْيــِه َصــلَّى اللَّــ -بـَْعثَــِة النَّــِيبِّ  نُوا قـَْبــلَ ْم َكــاَوِإْن َكــانُوا ِمــْن قـَْبــُل َلِفــي َضــَالٍل ُمِبــٍني َأْي َوإِنـَُّهــ

ــَنيُ ِمــْن  ِيف َضــَاللٍ  -َوَســلََّم  ٍ َواِضــٍح. َوَأيُّ َضــَالٍل أَبـْ ــْومٍ َضــبـَــنيِّ  اْألَْصــَناَم ُدونَ  ُمْشــرِِكَني يـَْعُبــَالِل قـَ

ـــاَم أُمِّيِّـــَني َال يـَْقـــَرُءوَن َوَال يَ  ـــَة َجَهـــالَِتِهْم، فُـــوَن ُكْنـــَه َضـــَاللَتِ َن، فـَيَـْعرِ ْكُتبُـــو َويـَتَِّبعُـــوَن اْألَْوَه ِهْم َوَحِقيَق

  ه." أْألَْلَباِب.اٌر ِألُوِيل  ظَاهِ َفَضَالُهلُْم أَبـَْنيُ ِمْن َضَالِل أَْهِل اْلِكَتاِب، َكَما ُهوَ 

هــو علــم اهللا تعــاىل املــوحى، املكنــون يف الكتــاب،  يتلــو علــيهم آياتــهفقولــه تعــاىل 

وهـــو يؤســـس لإلصـــالح املعـــريف مـــن حيـــث هـــو رؤيـــة علميـــة موضـــوعية للوجـــود، ونظـــام معـــريف 

يؤســس لإلصــالح الرتبــوي  ويــزكيهمتوحيــدي يشــاد عليــه بنيــان علــوم الــدين. وقولــه تعــاىل 

ويعلمهــم الكتــاب ح املعــريف قاعدتــه العلميــة. وقولــه تعــاىل الــذي جيعــل مــن خمرجــات اإلصــال

يؤسـس لإلصـالح اإلرادي حيـث تَعلُّـم مقاصـد الـدين احلياتيـة، وأحكامـه الشـرعية،  واحلكمة
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ومـــن مث تولـــد النوايـــا واإلرادات املناســـبة، ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن حتقيـــق املقاصـــد عمـــال يف الواقـــع 

  يف ضبط الفعل االجتماعي احملقق لتلك املقاصد. العمراين، والتزاما باألحكام الشرعية

كرناهـا ذ الـيت  إن احلقيقة اليت جيب تأكيدها هي أن خصائص النفس البشـرية الـثالث

لقــرآين، وهــو افهومــه مبآنفا(العقليــة، الوجدانيــة، اإلراديــة) مســتقرها ومســتودعها هــو "القلــب" 

ن يكـــــون نســـــان، وجيـــــب أمفهـــــوم جليـــــل وخطـــــري. القلـــــب يف القـــــرآن والســـــنة هـــــو جـــــوهر اإل

ربنـا بــذلك كمـا خي  املسـتهدف بـالعمران التوحيـدي، علـى املســتوى العقلـي ألنـه هـو الــذي يعقـل

ؤيــة العــني ر  تنفــع القــرآن الكــرمي. فهــو الــذي يعقــل ألنــه هــو الــذي يبصــر حقيقــة، فــإذا عمــي مل

فـَلَــْم يَ أ لألشــياء إال مــا ظهــر منهــا، وكــم لألشــياء مــن ظــاهر وبــاطن:  ي اْألَْرِض ِســيُروا ِفــَ

ْبَصـــاُر َوَلِكـــن َهـــا َال تـَْعَمـــى اْألَ َهـــا فَِإنـَّ بِ ُعوَن فـََتُكـــوَن َلُهـــْم قـُلُـــوٌب يـَْعِقلُـــوَن ِبَهـــا َأْو آَذاٌن َيْســـمَ 

ــُدوِر  ــي ِفــي الصُّ ذي يعقــل ألنــه هــو الــذي يســمع (احلــج). وهــو الــ 46تـَْعَمــى اْلُقلُــوُب الَِّت

 ي ينعــق مبــا المثــل الــذن لألصــوات واللغــات، إال كحقيقــة، وإذا طُبــع عليــه مل ينفــع مســاع اآلذا

َألْرَض اِد لِلَّـِذيَن يَرِثُـوَن َأَوَلْم يـَْهـيسمع إال دعاء ونداء، وكم لّلغات من دالالت وإشارات: 

َناُهم بِـــُذنُوبِ  وَن ْم الَ َيْســـَمعُ َلـــى قـُلُـــوِبِهْم فـَُهـــَنْطَبـــُع عَ ِهْم وَ ِمـــن بـَْعـــِد َأْهِلَهـــا َأن لَّـــْو َنَشـــاء َأَصـــبـْ

100.(األعراف)  

والقلب هو الذي جيب أن يكون املستهدف بالعمران التوحيدي على املستوى  

الوجداين ألنه هو الذي يـَْوجد، فهو ال يفتأ يتقلب بني القسوة والرمحة، وبني البغض واحلب، 

 َكاْلِحَجارَِة َأْو ثُمَّ َقَسْت قـُُلوبُُكم مِّن بـَْعِد َذِلَك َفِهيَ وبني محية اجلاهلية وسكينة اإلميان: 

َها َلَما َيشَّقَُّق فـََيْخُرُج مِ  ْنُه َأَشدُّ َقْسَوًة َوِإنَّ ِمَن اْلِحَجارَِة َلَما يـَتَـَفجَُّر ِمْنُه األَنـَْهاُر َوِإنَّ ِمنـْ

َها َلَما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة الّلِه َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلوَن   (البقرة)؛  74اْلَماء َوِإنَّ ِمنـْ

نِجيَل َوَجَعْلَنا ِفي قُـ  َناُه اْإلِ َنا ِبِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوآتـَيـْ َنا َعَلى آثَارِِهم ِبُرُسِلَنا َوقـَفَّيـْ ُلوِب ثُمَّ قـَفَّيـْ

َناَها َعَلْيِهْم ِإالَّ ابْ  ِتَغاء ِرْضَواِن اللَِّه َفَما الَِّذيَن اتـَّبَـُعوُه رَْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْهَبانِيًَّة ابـَْتَدُعوَها َما َكَتبـْ

ُهْم فَاِسُقوَن  ُهْم َأْجَرُهْم وََكِثيٌر مِّنـْ َنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمنـْ (احلديد)؛ 27َرَعْوَها َحقَّ رَِعايَِتَها فَآتـَيـْ

 َِّوَال َيُكونُوا  َأَلْم يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن َتْخَشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َوَما نـََزَل ِمَن اْلَحق
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ُهْم فَاِسُقوَن    َكالَِّذيَن ُأوتُوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل َفطَاَل َعَلْيِهُم اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكِثيٌر مِّنـْ

16  (احلديد)؛ َُّه ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي قـُُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة اْلَجاِهِليَِّة فَأَنَزَل الل

اَن َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التـَّْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها وَكَ 

  (الفتح).   26اللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما 

ستوى امل والقلب هو الذي جيب أن يكون املستهدف بالعمران التوحيدي على

اكلتها، شل على الفع ألنه هو الذي يريد، وفيه تتولد كل أنواع اإلرادات فيأيتاإلرادي 

ُسوِل ِإَذا ّلِه َولِلرَّ وْا لِ ُنوْا اْسَتِجيبُ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آمَ  صاحلا، أو فاسدا، عظيما، أو حقريا:

لَْيِه ُتْحَشُروَن قـَْلِبِه َوَأنَُّه إِ ِء وَ ْلَمرْ اْيَن بَـ ُل َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ الّلَه َيُحو 

24) :(صحيح عند األلباين)ثَـ (األنفال). جاء يف احلديث الشريف ِن ْبُن ُد الرَّمحَْ ا َعبْ نَ َحدَّ

ثـََنا ِبْشُر ْبُن َبْكٍر، حَ  َمْشِقيُّ، َحدَّ َثِين أَبُو َعبْ ْبُن َجاِبرٍ اثـََنا دَّ إِبـْرَاِهيَم الدِّ ، َعْن ِد السََّالمِ ، َحدَّ

َلُة ِإَىل اَعى اْألَكَ ا َتدَ َأْن َتَداَعى َعَلْيُكْم َكمَ  يُوِشُك اْألَُممُ «: ثـَْوبَاَن، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه 

َكُغثَاِء َلِكنَُّكْم ُغثَاٌء  وَ  يـَْوَمِئٍذ َكِثٌري، َبْل أَنـُْتمْ «اَل: قَ ٍذ؟ ، فـََقاَل قَاِئٌل: َوِمْن ِقلٍَّة َحنُْن يـَْوَمئِ »َقْصَعِتَها

َزَعنَّ اللَُّه ِمْن ُصُدوِر َعُدوُِّكُم ا ، »ِيف قـُُلوِبُكُم اْلَوْهنَ  لَيَـْقِذَفنَّ اللَّهُ وَ  ِمْنُكْم، َهابَةَ ْلمَ السَّْيِل، َولَيَـنـْ

  ).»َكرَاِهَيُة اْلَمْوتِ َيا، وَ نْـ ُحبُّ الدُّ « فـََقاَل قَاِئٌل: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوَما اْلَوْهُن؟ قَاَل:

القلب هو الواصل بني العبد وربه، وهو الواصل بني الوحي والعمل اإلنساين إن 

الصاحل من جهة، وبني العمل اإلنساين الصاحل واخللق الكوين من جهة أخرى، لذلك فإن اهللا 

تعاىل ال ينظر إىل صور الناس، ولكن ينظر إىل قلو�م. إن القلب ُخلق ليكون عابدا؛ فالبد 

مل يكن اهللا كان إالهه هواه، ومن أضل ممن اتبع هواه بغري ُهدًى من له إذن من إاله، فإن 

اهللا. إن اهلوى هو سفري الشيطان يف قلب كل إنسان، وهو لذلك، أي القلب، مستقبٌل لكل 

أنواع الواردات الشيطانية، ابتداًء من الوسوسة، مرورا بكل أنواع الغواية الصوتية واملرئية، 

هاًء بكل أمناط الفعل االجتماعي املفضي إىل الفساد يف األرض. ويف واألفكار اإلحلادية، وانت

آيات قرآنية بليغة يسأل اهللا تعاىل، يوم يقوم الناس لرب العاملني، املالئكة عن ماذا كان يعبد 

َويـَْوَم َيْحُشُرُهْم َجِميًعا  الناس من دون اهللا يف حيا�م الدنيا، وهو أعلم مبا كانوا يفعلون: 
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قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َأنَت َولِيـَُّنا ِمن ُدوِنِهم  40ُقوُل ِلْلَمَالِئَكِة َأَهُؤَالء ِإيَّاُكْم َكانُوا يـَْعُبُدوَن ثُمَّ يَـ 

  (سبأ). 41َبْل َكانُوا يـَْعُبُدوَن اْلِجنَّ َأْكثـَُرُهم ِبِهم مُّْؤِمُنوَن 

والعمـل  لنظـرا إن عنصرا(القلب) �ذا القدر من اخلطـر جلـدير بـأن يكـون بـأعني أهـل

املــــة، عــــرب ة املتكيف كــــل أمــــة مــــن األمــــم، ال ســــيما أمــــة اإلســــالم، فيوالونــــه بــــالبحوث العلميــــ

خصـــية تخلّـــق شمؤسســـات علميـــة متخصصـــة، ملعرفـــة أحوالـــه وأطـــواره واملـــؤثرات فيـــه، وكيـــف ت

يـة يميـة والرتبو ل التعلاإلنسان بداخلـه عـرب مراحـل العمـر املختلفـة، ومـا هـي السياسـات والوسـائ

ّســـر صـــياغة يـــث تتيلـــيت ميكـــن أن حتكـــم التفاعـــل اإلدراكـــي والوجـــداين واإلرادي يف القلـــب حبا

لـك ا ونوعـا، وتيمـة، كّمـالشخصية السويّة اإلجيابية للمسلم(املسلم الراشـد). إن األعمـال العظ

ا مـإال مبقـدار  أفـراده احلقرية، كّما ونوعا، تصدر عن القلـب، وال حيصـد ا�تمـع مـن العمـل مـن

ســـالم ؤيـــة اإليف قلـــو�م منـــذ صـــغرهم. لـــذلك جيـــب أن يكـــون للقلـــب دور مركـــزي يف "ر  زرعـــه

كــل أســباب   تراجعــت للعــامل"، وقــد كــان األمــر كــذلك يف قــرون اإلســالم األوىل، مث تراجــع كمــا

  الصالح يف األمة.

من الدالالت املهمة هلذا التحليل أن علوم اإلسالم الـيت حتتاجهـا األمـة إلقامـة الـدين 

ياة، وحتقيق االستخالف التوحيدي، مستقاة من الوحي والكـون، هـي يف األسـاس علـوم  يف احل

كونيــة جتريبيــة، باســتثناء العلــوم العقليــة احملضــة كعلــوم املنطــق والرياضــيات وقضــايا فلســفة العلــم 

  . ونقصد بالتجريبية اآليت: 5اليت هي مما ال يتم الواجب إال به

علم بطرق املالحظـة، أو التجربـة املباشـرة، أو (البحث التجرييب هو وسيلة لكسب ال 

ميكـن حتليلـه كميـا أو  -السجل املباشر للمالحظات والتجارب -غري املباشرة. الدليل التجرييب

نوعيــا. ومــن خــالل الصــياغة الكميــة للــدليل، أو الفهــم النــوعي لــه، يســتطيع الباحــث اإلجابــة 

سـمح باإلجابـة عنهـا مـن خـالل مـا مت عن أسئلة ذات طبيعة جتريبية، مصاغة بصـورة واضـحة ت
                                                           

ال يدخل فيما نعنيه تلك العلوم اليت تسّمى باللدنية، اليت خيتص اهللا تعاىل �ا من يصطفي من عباده، وغري قابلة  5
املعريف اإلسالمي يسمح �ا، وقد بينت ذلك يف موضعه من الفصل الرابع اخلاص بنظرية للتعميم، وإن كان النظام 

املعرفة. كذلك حنن هنا ال نقوم بعملية تصنيف جامعة مانعة للعلوم كلها، وإمنا حصرنا أنفسنا يف تلك العلوم اليت 
  حتتاجها األمة إلقامة الدين يف احلياة.
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مجعـــه مـــن أدلـــة. خيتلـــف تصـــميم البحـــث حبســـب ا�ـــال والقضـــية حمـــل البحـــث، وهنـــاك مـــن 

للحصــول علــى إجابــة أدق لتلــك  البــاحثني مــن جيمــع بــني شــكلّي التحليــل، الكّمــي والنــوعي،

  .6 التعليم)االسئلة اليت ال ميكن دراستها معمليا، ال سيما يف جمال العلوم االجتماعية، ويف

التجريبيـــة ال تعـــين "الوضـــعية" الـــيت هـــي فلســـفة للعلـــم تـــزعم أن الكـــون احملســـوس هـــو 

وحده الذي ميكـن أن يُعلـم حقـا لإلنسـان، وأن التجربـة احلسـية هـي وحـدها السـبيل للحصـول 

علــى ذلــك العلــم، بينمــا التجريبيــة تعــين أن حتتــوي املقــوالت العلميــة، أّىن كــان مصــدرها، علــى 

جتـــرييب ميكـــن مـــن خاللـــه اختبـــار صـــدقها. فالتجريبيـــة نظريـــة ومـــنهج علمـــي معتمـــد يف حمتـــوًى 

الفلسفة الوضعية، ولكنهـا ال تسـتقل بـه دون غريهـا مـن فلسـفات العلـم، فـاملنهج التجـرييب هـو 

مولــود شــرعي للعلــوم الــيت تولــدت عــن احلضــارة اإلســالمية مــن قْبــِل أن توضــع الوضــعية. وحنــن 

لضــرورية الــيت حتتاجهــا األمــة إلقامــة الــدين يف واقــع احليــاة املتجــدد أبــدا، هنــا نقــول إن العلــوم ا

ســواء كــان مصــدرها الــوحي، أو الكــون الطبيعــي واالجتمــاعي، ســوف يكــون املكــّون التجــرييب 

ـــدين هـــو العلـــم  مســـة أساســـية فيهـــا. ذلـــك أن العلـــم الضـــروري املطلـــوب يف اإلســـالم إلقامـــة ال

ان) والثالـــث(العمران)، وتنقســـم بـــدورها إىل علـــوم مقاصـــد وعلـــوم املتعلـــق بـــاحملورين الثاين(اإلميـــ

فـيمكن تسـميته ب(علـم العلـم) وسائل، بينما العلم املطلوب للمحور األول(العلم التوحيدي) 

الـــذي يـــدخل يف بـــاب مـــا ال يـــتم الواجـــب إال بـــه، وفيـــه تبحـــث القضـــايا الـــيت تبحثهـــا فلســـفة 

ة املعرفية، والقضية املنهجية. ويف إطار "علم العلـم" العلوم عادة، مثل القضية الوجودية، القضي

هـــذا تنـــاقش قضـــايا إســـالمية منهجيـــة مثـــل: "كيـــف نتعامـــل مـــع القـــرآن"؛ "كيـــف نتعامـــل مـــع 

الســـــنة"؛ "منهجيـــــة القـــــرآن املعرفيـــــة"؛ "اجلمـــــع بـــــني القـــــراءتني"؛ "التكامـــــل املعـــــريف"؛ "أصـــــول 

بشــروط الزمــان واملكــان، البــد أن  الفقــه"...إخل. وكــل علــم متخصــص ومطلــوب إلقامــة الــدين،

نســبه إىل الــوحي، وتنــاقش قضــاياه �ــذا الشــأن يف حمــور "علــم العلــم". أمــا العلــم املتعلــق  ينتهــي

باإلميان باهللا تعاىل فإن أدلة اإلميان كما وردت يف القرآن الكرمي، إضافة إىل القـرآن الكـرمي ذاتـه  

فيــه شــاهد علــى مصــدره، هــي أدلــة كونيــة  كــدليل إميــان مســتقل بذاتــه باعتبــار أن العلــم الــذي
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تقتضــي النظــر العلمــي يف الكــون بشــقيه الطبيعــي واالجتمــاعي. مث هنــاك العلــم املتعلــق حبقيقــة 

اإلميان ذاته بشعابه املختلفة بعد دخولـه يف القلـب، وأسـباب الزيـادة والنقصـان الـذين يعرتيانـه. 

لضـــرورة علـــوم كونيـــة، ســـواء كانـــت وأمـــا علـــوم العمـــل الصـــاحل يف جمـــال عمـــران األرض فهـــي با

العلوم اليت تتعلق باملادة موضوع العمـران، أو العلـوم الـيت تتعلـق باإلنسـان الفاعـل يف املـادة، مبـا 

يف ذلــك العلــوم ذات األبعــاد املعياريــة كعلــوم الفقــه والرتبية(التزكيــة). وميــزان احلــق يف األحكــام 

عي احملقـــق ملقاصـــد الشـــريعة �ـــا، هـــو الـــوحي املعياريـــة، فهمـــا حلقيقتهـــا وضـــبطا للفعـــل االجتمـــا

ابتــــداًء، والنتــــائج العمليــــة لتطبيقهــــا يف الواقــــع انتهــــاًء. والكونيــــة هنــــا تشــــمل ا�ــــالني الطبيعــــي 

واالجتمـــاعي، مـــع تبـــاين البيانـــات واإلجـــراءات التجريبيـــة الـــيت تقتضـــيها الطبيعـــة اخلاصـــة بكـــل 

عياريــــة، املعــــين بدراســــة أحكــــام التكليــــف منهمـــا، ومــــن مث حــــىت علــــم الفقــــه، ذو املنطلقـــات امل

والوضـــع للفعـــل اإلنســـاين، هـــو علـــم كـــوين اجتمـــاعي جتـــرييب، ذلـــك أن الفقيـــه قبـــل أن يصـــدر 

حكمه على الواقعة البد له من دراستها، أي البد له من فقه الواقع املتعلـق باملسـألة، والبـد لـه 

 جمـــــال العلـــــوم االجتماعيـــــة يف ذلـــــك مـــــن توظيـــــف املنـــــاهج التجريبيـــــة الـــــيت ينبغـــــي تطويرهـــــا يف

اإلســالمية. واملعياريــة والقيميــة اآلتيــة مــن الــوحي لعلــوم احليــاة اإلســالمية مطلــوب العمــل �ــا يف 

الواقــــع لتغــــّريه، مث لَتحُكمــــه علــــى الــــدوام، ليتحقــــق الصــــالح يف األرض ويــــدوم. وال ســــبيل إىل 

طبيــق، إال بعلـوم تبــدأ التحقـق مــن سـالمة الفهــم، واالسـتنباط مــن نصـوص الــوحي، وسـالمة الت

مــــن الــــوحي، وتنتهــــي بدراســــة الواقــــع، وأخــــذ بيانا�ــــا منــــه. لــــذلك حــــىت علــــم الرتبية(التزكيــــة) 

ح اإلســالمي الــذي اقرتحت(تيمنــا) أن يســمَّى منهجــه مبــنهج "الشــيخ واملريــد" يف إطــار اإلصــال

الرتبـوي، هـو علـم جتــرييب يقـوم علـى تطبيــق املـنهج النبـوي يف تزكيــة الـنفس، ويقتضـي ذلــك، يف 

هذا الزمان، من العاِمل املـرّيب القيـام بتجـارب تربويـة يـتم تصـميمها بعنايـة تناسـب طبيعـة القيمـة 

�ـا، والوضــع  األخالقيـة السـالبة املـراد التخلّــي عنهـا، أو القيمـة األخالقيـة املوجبــة املـراد التحلّـي

احلـايل للشــخص املسـتهدف بالتزكيــة، والبيئـة العامــة الـيت حتــيط بـه ويتــأثر �ـا ويــؤثر فيهـا، ســواء  

كانت التجربة للعـاِمل يف خاصـة نفسـه، أو �ـدف تأديـب مريديـه. تنبـين التجربـة التأديبيـة علـى 

ك وأثنــاء علــم أّويل، أصــل منشــئه الــوحي، يســبق التجربــة وحيــيط بكــل عناصــرها، ومــن بعــد ذلــ
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العمليــة الرتبويـــة تــتم مراقبـــة القلــب وأحوالـــه، وأمنـــاط االســتجابة الـــيت تبــديها الـــنفس، والســـلوك 

النـاجم عــن ذلــك يف خمتلــف األحــوال، ورصــد وتصـنيف كــل ذلــك حبســب مناســبته، أو جمانبتــه 

للمطلوب لنجاح التجربـة الرتبويـة، مث التعمـيم، بعـد اجلـم الغفـري مـن التجـارب، للحصـول علـى 

واعد العلم املتعلق بالنفس البشرية يف كل األحوال اليت تتطلب تأديب الـنفس، ال سـيما فيمـا ق

  يتعلق بتخّليها عن أخالق الفجور وحتّليها بأخالق التقوى.

يدخل يف معىن التجريبية أيضا األفعال االجتماعية التعبدية املتعلقة بالشعائر 

؛ فعل اجتماعي تعبدي تتأثر بذات العوامل وعلومها من صالة وصوم وحج وزكاة، أل�ا، أوال

اليت تؤثر يف سائر أنواع الفعل االجتماعي، الذي من طبيعته أن يكون تعبديا يف ا�تمع 

املسلم، وقد يكون غري ذلك حبكم الواقع. ثانيا؛ ألن العمل العمراين يف زينة احلياة الدنيا 

على مستوى الفرد وا�تمع. والعمل لكي يكون صاحلا يقتضي إقامة هذه الشعائر التعبدية 

الصاحل هو ما كان خالصا هللا تعاىل ومنضبطا مبا أقره الشارع من أحكام ووسائل تتعلق به. 

الصالة، مثال، تنهى عن الفحشاء واملنكر كما جاء يف القرآن الكرمي، وهي مجلة خربية، 

مي، ولكن التصديق العملي يصدقها املؤمن اعتقادا بيقينه من احلق الذي جاء به القرآن الكر 

، يصلي ليتبينوا هلا يقتضي التجريب(العمل)، أي أن يصلي املسلمون كما رأوا الرسول، 

حقيقة اخلرب. وبعد جتربة الصالة كعبادة وعمل اجتماعي راتب للمؤمنني جيب أن تأيت 

ة، فإن تبني أ�ا مل الدراسة امليدانية ملعرفة أثرها على املصّلني وعلى بيئتهم االجتماعية والطبيعي

تؤد إىل النتيجة املخرب عنها ترتب على ذلك مراجعة كيف صّلى املصّلون، أي مراجعة مجلة 

العمل املتعلق بالصالة كفعل اجتماعي، بل رمبا اقتضى ذلك مراجعة الفقهاء لفقههم يف 

ما ميكن الصالة الذي مبقتضاه تعلم الناس الصالة، ومدى مالءمته لشروط الزمان واملكان. ك

القيام بتجربة أخرى حتكمية حيث خنتار عينات تصلي وأخرى ال تصّلي لنقارن أثر الصالة 

على متغريات كثرية، كمية ونوعية، فردية ومجعية. ذلك أن ا�ال احلقيقي للفحشاء واملنكر، 

فس اللذين تنهى عنهما الصالة، إمنا هو زينة احلياة الدنيا(املال والبنون)، حيث ابتالء الن

ِإنَّا َجَعْلَنا َما  بفجورها وتقواها، تدافعا بني الناس لتعظيم حظوظهم من املتاع الدنيوي: 
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ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن َعَمًال  اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة  (الكهف)؛  7َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة لََّها لَِنبـْ

نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّالِ  ٌر َأَمًال اْلَحَياِة الدُّ ٌر ِعنَد رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ (الكهف). 46َحاُت َخيـْ

لذلك فإن االختبار احلقيقي العتبار جدوى الصالة كعبادة مقبولة عند اهللا تعاىل، وكعمل 

اجتماعي صاحل عند الناس، هو اختبار جترييب يكون بتحقق أثرها يف ا�ال االجتماعي، وقد 

يِن أَ  قال اهللا تعاىل يف ذلك:  َوَال  2َفَذِلَك الَِّذي َيدُعُّ اْلَيِتيَم  1رََأْيَت الَِّذي يَُكذُِّب بِالدِّ

 5الَِّذيَن ُهْم َعن َصَالتِِهْم َساُهوَن  4فـََوْيٌل لِّْلُمَصلِّيَن  3َيُحضُّ َعَلى طََعاِم اْلِمْسِكيِن 

). �ذا االعتبار يظهر البعد (املاعون 7َويَْمنَـُعوَن اْلَماُعوَن  6الَِّذيَن ُهْم يـَُراُؤوَن 

االجتماعي للصالة وللعلم املتعلق �ا، وهي لألسف أبعاد غائبة، على اجلملة، عن الصالة  

كفعل اجتماعي، وعن فقهها املوروث. ويصدق ذلك بدرجات متفاوتة على بقية الشعائر 

ن والفرج)، التعبدية، فالتقوى املرجوة من عبادة الصوم جمال حتققها اجتماعي(شهويت البط

وصدقة املال اليت تطّهر وتزّكي حتقق ذلك يف ا�ال االجتماعي، واحلج ال يكون مربورا إال إذا 

أدى بصاحبه إىل التجايف عن دار الغرور(احلياة الدنيا) بزينتها(املال والبنون)، واإلنابة إىل دار 

ن). وحقيقة األمر أن علم اخللود(اآلخرة) بالعمل الصاحل يف زينة احلياة الدنيا(املال والبنو 

األحكام الشرعية املتعلق بالشعائر التعبدية(فقه العبادات) هو علم حمدود ومستقر وقتل حبثا، 

وليس هناك الكثري الذي ميكن إضافته إليه مهما تقدم الزمان، ولكن العلم املتعلق باألبعاد 

، هو جمال للعلوم االجتماعية االجتماعية هلذه الشعائر، سواء يف حتققها كعبادة، أو يف آثارها

بكر يف جممله وينتظر االستكشاف. والبد أن يأيت اليوم الذي تصبح فيه الصالة والشعائر 

التعبدية األخرى موضوعا للدراسة والتدريس والبحث العلمي يف كليات االقتصاد وغريها من  

املدى يف مجيع كليات العلوم االجتماعية، من حيث هي ظواهر اجتماعية ذات آثار بعيدة 

أوجه االجتماع اإلنساين املسلم. ومثل هذه األحباث ونتائجها العلمية سوف تكون ذات 

أمهية بالغة يف مراجعة وتصحيح الطريقة اليت نقيم �ا ديننا، ونؤدي �ا شعائرنا، فلو أن نتائج 

تنفارا البحث العلمي االجتماعي أثبتت تفشي الفحشاء واملنكر يف ا�تمع القتضى ذلك اس

من الفقهاء ملراجعة أمر الصالة فيه. ومدار األمر كله يف هذه القضية املنهجية هو أن الدين 
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يبدأ بعلم من الوحي وينتهي بعمل، والعمل هذا هو جتريب يف الواقع االجتماعي حلقائق 

الدين اليت جاء �ا الوحي، وهذا التجريب، مبا يؤدي إليه من تغيري يف الواقع االجتماعي 

ملستهدف، ومبا يوفره من بيانات ومعلومات اجتماعية وطبيعية، هو الذي جيعل علوم األمة ا

يف ا�ال االجتماعي، مبا يف ذلك الفقه، علوم ذات مكّون جترييب بالضرورة كالعلوم الطبيعية، 

مع مراعاة االختالف يف طبيعة الظاهرتني، وما يقتضيه ذلك من تباين يف طبيعة القوانني اليت 

كم الطبيعة، والسنن اليت حتكم االجتماع اإلنساين، ومن مث اختالف البيانات واإلجراءات حت

  التجريبية املطلوبة لكل من الظاهرتني.

لذلك ليس مستغربا أن يكون املنهج العلمي التجرييب الذي تأسست عليه علوم  

ما�ا للحضارة احلضارة املعاصرة هو الوليد الشرعي للحضارة اإلسالمية، ومن أكرب إسها

البشرية، كما يعرتف بذلك علماء تاريخ العلوم الغربيني أنفسهم. يقول بريقولت: (إن 

اإلغريق نّظموا وعمموا ونظّروا، ولكن الطرق الصبورة يف املالحظة الدقيقة واملطّولة، ومنهج 

ج جديدة االختبار بعيدة كل البعد عن طباع اإلغريق...إن ما نسميه بالعلوم جاء نتيجة ملناه

يف التجربة واملالحظة والقياس أدخلت إىل أوروبا بواسطة العرب. إن العلم احلديث هو أكرب 

. وعندما احنسر املنهج التجرييب عن حياة األمة اإلسالمية، 7إسهامات احلضارة االسالمية)

مع احنسار حضار�ا التوحيدية، ذبل العلم النقطاعه عن واقع األمة، وأصبحت حياة األمة  

كلها، أفرادا ومجاعة، تسري بال هدى ألن مبدأ "وال تقف ما ليس لك به علم" مل يعد يُعمل 

به. وملا انتقل املنهج العلمي التجرييب إىل أوربا من خالل عملية تثاقف حضاري مع العامل 

اإلسالمي، معلومة الزمان واملكان، إذا بالعلم الكوين يتنفس يف أوربا، وإذا باحلضارة تدب 

  اة يف أوصاهلا هناك، مث كان ما كان مما هو معلوم من أمرهم وأمرنا.احلي

                                                           

7   ), 1987( Muhammad Abdulsalam Professor, "The Future Of  Science In 
Islamic Countries"  

In: Islam and The Future, Islamic Summit, Kuwait.  
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لذلك عّرفنا العلم التوحيدي تعريفا وظيفيا بأنه ذلك الذي (حيقق اإلميان يف القلب، 

، و�ذا التعريف مل تعد لدينا علوم شرعية وعلوم كونية وضعية، 8والعمل الصاحل يف األرض)

قامة الدين، ذلك أن الشريعة يف القرآن هي الدين  بل كلها شرعية ما دامت مطلوبة إل

َنا ِإلَْيَك   املوحى كله لقول اهللا تعاىل: يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ

يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا َنا ِبِه ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا الدِّ ِفيِه َكبـَُر َعَلى  َوَما َوصَّيـْ

. ورمبا 13اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اللَُّه َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمن َيَشاء َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمن يُِنيُب 

هلذا السبب جند أن كلمة "ِعْلم" ترد دائما يف القرآن الكرمي بصيغة املفرد، وال جتمع أبدا، 

و علم واحد، مهما تعددت مستوياته وتنوعت جماالته؛ هو داللة على أن العلم التوحيدي ه

ذلك الذي حيقق اإلميان يف القلب، والعمل الصاحل يف األرض. وملا قال اهللا تعاىل إمنا خيشى 

َأَلْم تـََر َأنَّ اللََّه َأنَزَل  اهللا من عباده العلماء ذكر علماء العلوم الكونية ممن حتققوا باإلميان:

اء فََأْخَرْجَنا ِبِه ثََمَراٍت مُّْخَتِلًفا َأْلَوانـَُها َوِمَن اْلِجَباِل ُجَدٌد بِيٌض َوُحْمٌر ِمَن السََّماء مَ 

َوِمَن النَّاِس َوالدََّوابِّ َواْألَنـَْعاِم ُمْخَتِلٌف َأْلَوانُُه َكَذِلَك  27مُّْخَتِلٌف َأْلَوانـَُها َوَغَرابِيُب ُسوٌد 

  (فاطر).  28اِدِه اْلُعَلَماء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفوٌر ِإنََّما َيْخَشى اللََّه ِمْن ِعبَ 

والشريعة لغة هي: " الطريق الظاهر الذي يوصل من إىل املاء، وتطلق على مورد الشاربة  

الذي يشرعه الناس: أي ينحدرون إليه فيشربون منه ويستقون. والعرب ال تسمي ذلك 

؛ وال 9، ويكون ظاهرا معينا ال يسقي بالرشاء"املوضع شريعة حىت يكون عّدا ال انقطاع له

يتحقق ذلك إال بشرعة(املاء الكثري)، ومنهاج(طريق واسع) يوصل السائمة إىل مقصدها(املاء 

يُن َواْلِملَُّة الكثري). وقد جاء يف "التحرير والتنوير" إلبن عاشور ما يلي: ( َوالشَّرِيَعُة: الدِّ

الشَّرِْع َوُهَو: َجْعُل َطرِيٍق لِلسَّْريِ، َومسَُِّي النـَّْهُج َشْرًعا َتْسِمَيًة بِاْلَمْصَدِر. اْلُمتَّبَـَعُة، ُمْشتَـقٌَّة ِمَن 

َومسَُِّيْت َشرِيَعُة اْلَماِء الَِّذي يَرُِدُه النَّاُس َشرِيَعًة ِلَذِلَك، قَاَل الرَّاِغُب: اْسُتِعَري اْسُم الشَّرِيَعِة 
                                                           

تعريفنا للعلم على حقيقته هو: "اليقني باحلق املبتغى يف املعلوم"، على درجات اليقني الثالث: جمرد اليقني؛ عني اليقني؛   8
 حق  اليقني.

- 1املقاصد العامة للشريعة اإلسالمية؛ د. يوسف حامد العامل؛ املعهد العاملي للفكر اإلسالمي(ط  9
  م).1991ه/1412
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َهلِيَِّة َتشْ  ِبيًها ِبَشرِيَعِة اْلَماِء قـُْلُت: َوَوْجُه الشََّبِه َما ِيف اْلَماِء ِمَن اْلَمَناِفِع َوِهَي الرَّيُّ لِلطَّرِيَقِة اْإلِ

يِن َوُهَو َشْأن من شؤون اللَِّه تـََعاَىل  ). ومن هذا املعىن َوالتَّْطِهُري. واْألَْمِر: الشَّْأُن، َوُهَو َشْأُن الدِّ

املوحى(الشريعة) هو شرعة(مقاصد)، ومنهاج(وسائل): علمنا من القرآن الكرمي أن الدين 

قًا لَِّما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه فَاْحُكم  َوَأنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

نَـُهم ِبَما َأنَزَل الّلُه َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواءُهْم َعمَّا َجاءَك ِمَن الْ  َحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة بـَيـْ

ُلوَُكْم ِفي َمآ آتَاُكم فَاْسَتِبُقوا  َهاًجا َوَلْو َشاء الّلُه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َولَـِكن لَِّيبـْ َوِمنـْ

َراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميًعا فـَيُـَنبُِّئُكم ِبَما ُكنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن  (املائدة). و�ذا 48الَخيـْ

ثُمَّ  املعىن أيضا فإن الدين املوحى(الشريعة)، كما ذكر القرآن الكرمي، إمنا شرعت لتتبع:

(اجلاثية). )18(َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة ِمَن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواَء الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن 

ب من أجل إقامة الدين الكسب يف الواقع االجتماعي الظريف، واالتباع للشريعة املوحاة واج

ُقِل على مستوى الفرد واجلماعة، فكلٌّ مكلف بإقامة دينه يف حياته خملصا دينه هللا تعاىل: 

 ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَّهِ (الزمر)؛  )14اللََّه َأْعُبُد ُمْخِلًصا َلُه ِديِني (

َوَأْخَلُصوا ِدينَـُهْم ِللَِّه فَُأولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن َوَسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما 

)146(   (النساء). فالدين يف الواقع االجتماعي الظريف هو كسب الناس من التدين باتباع

يه هو (تقوى اهللا تعاىل ورضوانه): الشريعة املوحاة يف حيا�م، وهو بنيان وله ساس يتأسس عل

 الجاثية)  18ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها َوَال تـَتَِّبْع َأْهَواء الَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن

  (الزمر) 14ُقِل اللََّه َأْعُبُد ُمْخِلًصا لَُّه ِديِني 

 الَّ الَِّذيَن تَابُوْا َوَأْصَلحُ إ وْا َواْعَتَصُموْا بِالّلِه َوَأْخَلُصوْا ِدينَـُهْم ِلّلِه فَُأْولَـِئَك َمَع اْلُمْؤِمِنيَن ِ

يِن َما (النساء)  146َوَسْوَف يـُْؤِت الّلُه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجًرا َعِظيًما  َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ

َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّ  َنا بِِه ِإبـَْراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأِقيُموا َوصَّى بِِه نُوًحا َوالَِّذي َأْوَحيـْ يـْ

يَن َوَال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكيَن َما َتْدُعوُهْم ِإلَْيِه اللَُّه َيْجَتِبي ِإلَْيِه َمن َيَشاء  الدِّ

َأَفَمْن َأسََّس  اىل:(الشورى). ويتأكد هذا املعىن يف قوله تع 13َويـَْهِدي ِإلَْيِه َمن يُِنيُب 
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َيانَُه َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانـَْهاَر  ٌر َأم مَّْن َأسََّس بـُنـْ َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن الّلِه َوِرْضَواٍن َخيـْ بـُنـْ

  (التوبة).  109بِِه ِفي نَاِر َجَهنََّم َوالّلُه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 

وله أساس تربوي البد أن يبدأ بـه أي مشـروع إسـالمي يبغـي الدين، إذن، بنيان يقام 

التحقــق يف الواقــع الزمــاين واملكــاين، ومــن مث فــإن الشــريعة املوحــاة نشــّبه دورهــا يف هــذا البنيــان 

الديين بدور اخلريطة اهلندسية اليت يضعها املهندس املعماري، واليت البد من اتباعها بدقـة ليـأيت 

مطابقا لتصـورها لـه. والشـريعة �ـذا االعتبـار ليسـت جمـرد أحكـام شـرعية  البنيان املقام يف الواقع

، ويف خطابنـــا الشـــرعي يف هـــذا الزمـــان، ألن األحكـــام 10تطبـــق كمـــا هـــو شـــائع يف االصـــطالح

الشرعية، والعمل اإلنساين امللتزم �ا، هـي جمـرد وسـيلة مـن وسـائل الشـارع، وإن كانـت األهـم، 

صد مقدمة وحاكمة على الوسائل بداهة. وشتان بـني مفهـوم لتحقيق مقاصده يف اخللق، واملقا

إقامـــــة الـــــدين ودالالتـــــه النظريـــــة والتطبيقيـــــة، وبـــــني مفهـــــوم تطبيـــــق الشـــــريعة ودالالتـــــه النظريـــــة 

والتطبيقية. كذلك فإن زوايا النظر العلمـي الـيت ينبغـي أن حتـيط بالفعـل االجتمـاعي وتكّيفـه مبـا 

ــــــ ــــــان ال ــــــم األحكــــــام حيقــــــق مقاصــــــد الشــــــريعة، ويقــــــيم بني ــــــري عل ــــــاة، تتجــــــاوز بكث دين يف احلي

ــــدين االجتماعيــــة هــــذه تنتظــــر التأســــيس لتــــؤدي دورهــــا  ــــت علــــوم ال الشــــرعية(الفقه)، ومــــا زال

  الضروري يف إقامة الدين.

ـــــــق الشـــــــريعة  ـــــــدعوة إىل تطبي ـــــــك ضـــــــرورة ملراجعـــــــة اخلطـــــــاب بال ـــــــذلك أرى أن هنال ل

ــ دو مــن ظــاهر أقــواهلم وأفعــاهلم اإلســالمية، ألن أصــحاب هــذا اخلطــاب ال يقصــدون، فيمــا يب

ومــــواقفهم، مــــن الشــــريعة إال معناهــــا االصــــطالحي، وهــــو تقنــــني وتطبيــــق األحكــــام التكليفيــــة 

العمليـــــــة. والشـــــــريعة �ـــــــذا املعـــــــىن االصـــــــطالحي هـــــــي جمـــــــرد منهاج(وســـــــيلة) البـــــــد هلـــــــا مـــــــن 

شرعة(مقصـــد)، واملقاصـــد البـــد أن تتقـــدم الوســـائل، ال مـــن حيـــث الرتتيـــب فحســـب بـــل مـــن 

األمهيـــة، فهـــي الـــيت حتـــدد مـــا يناســـبها مـــن وســـائل. إحـــدى نتـــائج هـــذا الكـــالم هـــي أن حيـــث 

أصـــول الفقـــه، جبانـــب الـــوحي، هـــي يف احلقيقـــة مقاصـــده الشـــرعية، وأصـــول املقاصـــد الشـــرعية 

الكليــة هــو الــوحي الكــرمي، بينمــا يــدخل الواقــع االجتمــاعي الظــريف حيــث يقــام الــدين كأصــل 
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صـــيلية. وإذا كـــان األمـــر كـــذلك فمـــا معـــىن الرتكيـــز علـــى تطبيـــق فقهـــي يف املقاصـــد الفرعيـــة التف

الوسيلة مع إمهال تام ملقاصدها؟ مث إن األحكـام التكليفيـة العمليـة هـي زاويـة واحـدة مـن زوايـا 

النظــر العلمــي إىل الفعــل االجتمــاعي، الــذي هــو الوســيلة احلقيقيــة لتحقيــق مقاصــد الــدين يف 

لعلميـــة األخـــرى لـــذات الفعـــل، والـــيت ال تقـــل أمهيـــة عـــن الواقـــع. ولكـــن مـــاذا عـــن زوايـــا النظـــر ا

النظـــرة الفقهيـــة، حـــىت يـــأيت املكلّـــف بالفعــــل األرشـــد، وبالطريقـــة األفعـــل ذات األثـــر األكــــرب، 

لتتحقــق مقاصــد الــدين يف الواقــع بطريقــة أمثــل؟ آن األوان لــرد االعتبــار لعلــوم الــدين الطبيعيــة 

اإلميــان بــاهللا تعــاىل يف هــذا الزمــان، وال ســبيل إىل  واالجتماعيــة الــيت بــدو�ا ال ســبيل إىل حفــظ

حتويــل الفعــل االجتمــاعي إىل عمــران لــألرض مبــا حيقــق مغــزى االســتخالف بقصــد الشــكر هللا 

تعاىل يف زينة احلياة الدنيا، وهذا هو جمـال االبـتالء، ومضـمار السـباق ملـن أراد الـدنيا وملـن أراد 

  اآلخرة، وهو لذلك جوهر الدين. 

الجتماعيــــة كلهــــا تــــدور حــــول دراســــة الفعــــل والتفاعــــل االجتمــــاعي، والبيئــــة العلــــوم ا

االجتماعيـــة الـــيت يف إطارهـــا يقـــع الفعـــل ويـــتم التفاعـــل، ولـــيس هنـــاك مـــن فعـــل اجتمـــاعي، أو 

تفاعـل، إال ويتأسـس علـى مقاصـد يتـوخى حتقيقهـا الفـاعلون واملتفـاعلون. لـذلك فـإن املقاصــد 

جتمــــاعي، ومــــن مث يف بنيــــة العلــــوم الــــيت تــــدرس الفعــــل تأخــــذ موقــــع القلــــب يف بنيــــة الفعــــل اال

االجتماعي ومتظهراته، مما يعين أن مقاصد الشريعة اإلسالمية باعتبارهـا مقاصـد معياريـة ينبغـي 

ـــاء كـــل العلـــوم االجتماعيـــة  علـــى املســـلم حتـــري حتقيقهـــا يف حياتـــه، ســـوف تشـــكل أساســـا لبن

عى لدراســة أفعــال املســلم الراشــد ووقعهــا يف اإلســالمية املعياريــة، مبــا يف ذلــك الفقــه، الــيت تســ

احليـــاة مبظاهرهــــا املختلفـــة. لــــذلك إذا توصــــل علـــم االقتصــــاد، مـــثال، إىل أن أفعــــاال اقتصــــادية 

بعينهـا البـد منهـا لتحقيـق مقصـد ضـروري مــن مقاصـد الشـريعة، انعقـدت لـه األولويـة الظرفيــة، 

علــى املكلفـني املعنيــني. وال يعــين فـإن علــم الفقــه ال يسـعه إال أن حيكــم بوجــوب تلـك األفعــال 

هذا أن علوم االجتماع اإلسالمية كلها معيارية، بـل منهـا علـوم تفسـريية مهمتهـا تفسـري الواقـع 

االجتمــاعي علــى مــا هــو عليــه، ومعرفــة الســنن االجتماعيــة الــيت أنتجتــه، وهــو واقــع يغلــب أن 

ديـــين وبعضـــها دنيـــوي يكــون حمصـــلة تـــدافع املكلفـــني، تــدفعهم مقاصـــد حياتيـــة شـــىت، بعضــها 
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حبـت، ولــذلك خلقـوا. وهــذا التـدافع يــدخلهم بالضـرورة يف الســنن االجتماعيـة اإلهليــة احلاكمــة 

  لكل تدافع بشري كما هي مبينة يف الوحي اإلهلي.

اهللا"، وقـد  ا أنـزللكل مـا سـبق أرى أن اخلطـاب األْوىل بنـا هـو الـدعوة إىل "احلكـم مبـ

كـون يائل)، أو أن اج(الوسـة)، وجعل الشرعة(املقاصـد)، واملنهأنزل اهللا الكتاب وامليزان(الشريع

ة حقيقــة كمــا الشــريع اخلطــاب هــو الــدعوة إىل "إقامــة الــدين" يف احليــاة، وهــذا هــو معــىن اتبــاع

يِن َما َوصَّى بِِه وردت يف القرآن:  َنا َنا ِإلَْيـَك َوَمـا وَ ِذي َأْوَحيْـ وًحا َوالَّ نُ َشَرَع َلُكم مَِّن الدِّ صَّـيـْ

يَن بِـــ ـــَراِهيَم َوُموَســـى َوِعيَســـى َأْن َأِقيُمـــوا الـــدِّ ثُـــمَّ  (الشـــورى)؛  13ِفيـــِه  تَـَفرَّقُـــواَال تَـ وَ ِه ِإبـْ

  (اجلاثية).  18ْعَلُموَن َواء الَِّذيَن َال يَـ ِبْع َأهْ َال تـَتَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اْألَْمِر فَاتَِّبْعَها وَ 

ـــــة ا ـــــد مـــــن إعطـــــاء األولوي ـــــدين الكليـــــة كمقاصـــــد للحالب كومـــــة لقصـــــوى ملقاصـــــد ال

ا ي علـى أسـاس مـالجتماعاوللمجتمع بأفراده، وأن يتم تقييم أداء أي جتربة إسالمية يف الواقع 

حكـــام قـــه مـــن أحققـــت مـــن مقاصـــد الـــدين العليـــا يف حيـــاة النـــاس، ال علـــى أســـاس مـــا مت تطبي

لكـن مبقـدار و سـائل، و ما وّظف من  شرعية، فليس هناك من عاقل يقّيم أداءه يف احلياة مبقدار

لــى كفــاءة عف دليــل مــا حقــق مــن أهدافــه بتوظيفــه تلــك الوســائل. إن التميّــز يف حتقيــق األهــدا

ا يف ذا فشـــلنالوســـائل املســـتخدمة، وفاعليـــة توظيفهـــا، ولكـــن العكـــس لـــيس بصـــحيح. ولكـــن إ

راءات اإلجــهــم أحتقيــق أهــدافنا فعنــدها ســوف تكــون مراجعــة الوســائل املســتخدمة واحــدة مــن 

بطبيعتــه  لشــرعية)االــيت جيــب اختاذهــا للوقــوف علــى أســباب هــذا الفشــل. إن القانون(األحكــام 

يق والتقييـد والتضـي تضييق وضبط وتقييد بينما مقاصد الدين إطالق وحتفيز، فإذا وجد الضبط

ييـد، قلتضـييق والتلضـبط وايف غياب املقاصد احلافزة للعمل، املتسقة مع ذلـك القـانون، املـربرة ل

 ثـــا عـــن مقاصـــدهانني حبســـرعان مـــا ميـــل ويتـــربّم اإلنســـان ويبـــدأ يف التفلّـــت والتجـــاوز لتلـــك القـــو 

  اخلاصة، اليت غالبا ما تكون تعظيم متاع احلياة الدنيا.

البد من االنتباه إىل قضية منطقية من حيث الشكل ولكنها من حيـث اجلـوهر بالغـة 

ك يف جنــــاح، أو فشــــل، إقامــــة الــــدين يف هــــذا اخلطــــورة يف تقــــدم أي جمتمــــع، أو تــــأخره، وكــــذل

الزمــان، وهـــي قضــية االتســـاق، أو عدمــه، بـــني املقاصـــد احلياتيــة اجلوهريـــة للنــاس وبـــني وســـائل 
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حتقيقها. الشريعة اإلسالمية، مبعناها االصطالحي، هي أحكام معياريـة وضـعها الشـارع وسـيلة 

مني، ولكــن ذلــك يقتضــي أن حتكــم الفعــل االجتمــاعي لتحقيــق مقاصــد الــدين يف حيــاة املســل

تكـون مقاصـد املسـلمني اجلوهريــة يف حيـا�م موافقـة  ملقاصـد الشــارع، وعنـدها تكـون الوســائل 

ـــة هـــي الفعـــل االجتمـــاعي املنضـــبط  ـــيت يتوخاهـــا النـــاس لتحقيـــق مقاصـــدهم احلياتي الضـــرورية ال

قامتـــه، باألحكـــام الشـــرعية. وهـــذا هـــو الوضـــع املثـــايل ليعطـــي ديـــن اإلســـالم أفضـــل عائـــد مـــن إ

لألفــــراد وللجماعــــة، وذلــــك التســــاق املقاصــــد ووســــائل حتقيقهــــا. ولكــــن عنــــدما خيتــــار النــــاس 

مقاصـــدهم احلياتيـــة اجلوهريـــة بعيـــدا عـــن مقاصـــد الـــدين فمـــن املنطقـــي أن يبحثـــوا عـــن وســـائل 

حتقيقها بعيدا عن األحكام الشرعية، ألن الفعل االجتماعي املنضبط �ا ليس الوسـيلة املتسـقة 

ـــزام النـــاس بتطبيـــق الشـــريعة، مـــع مقاصـــد هم، ومـــن هنـــا ينشـــأ اإلشـــكال احلقيقـــي حيـــث إن إل

مبعناهــا اإلصــطالحي، يف حيــا�م الفرديــة واجلمعيــة يكــون غــري ذي جــدوى. وقــد يلتــزم النــاس 

شكال بالشريعة(األحكام الشرعية)، ولكنه يكون التزام نفاق، وتكون الشريعة عبئا ثقـيال علـى 

قيــق مقاصــدهم الدنيويــة الــيت البــد هلــم مــن حتقيقهــا أل�ــا املقاصــد النــاس، وعائقــا هلــم عــن حت

اجلوهريـــة حليـــا�م. ويرتتـــب علـــى هـــذا الوضـــع النـــاجم عـــن عـــدم االتســـاق بـــني مقاصـــد النـــاس 

احلياتية والوسيلة املتاحة هلم لتحقيقها، وهي األحكام الشرعية، عـدة نتـائج سـالبة، منهـا فشـل 

؛ ومنهـــا فشـــل تطبيـــق أحكـــام الشـــريعة لتفلّـــت النـــاس منهـــا؛ ا�تمـــع يف حتقيـــق أهدافـــه الدنيويـــة

ومنهــا خلــق حالــة مــن النفــاق االجتمــاعي؛ ومنهــا خلــق أجــواء مــن التــوتر االجتمــاعي، ومنهــا 

خلـــق موقـــف نفســـي ســـالب مـــن جتـــارب تطبيـــق الشـــريعة يف احليـــاة مجلـــة. واحلـــل يكمـــن يف أن 

، بشـروط الزمـان واملكـان، ال سـيما يرتب ا�تمع شأنه كله على أساس مقاصد الـدين اجلوهريـة

يف ا�ــال املعــريف وا�ــال الرتبــوي، فتتأســس بــذلك القاعــدة الفكريــة الــيت تــربط بــني عــامل النــاس 

وعــامل األشـــياء علــى أســـاس متــني مـــن مقاصـــد الــدين. والبـــد مــن تربيـــة النــاس، منـــذ طفـــولتهم 

ن مث يــأيت اختيــار مقاصــد البــاكرة، علــى أســاس مقاصــد الــدين اجلوهريــة حــىت يشــبوا عليهــا، ومــ

الــدين كمقاصــد حياتيــة هلــم مــن عنــد أنفســهم. أمــا أن يُــرتك النــاس علــى هــواهم حــىت يكــربوا، 

وحىت تصبح الدنيا هـي أكـرب مههـم، مث تلـزمهم جهـة مـا بأحكـام الشـريعة اإلسـالمية، الـيت هـي 

  جمرد وسائل دون مقاصد، فإن ذلك يندرج حتت (دخول البيوت من غري أبوا�ا).  
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ون، اســة الكــخنلــص مــن كــل مــا ســبق إىل أن اإلصــالح املعــريف ينبغــي أن يتصــوب حنــو در 

 لعمــران بشــروطلحتقيقــا و بشــقيه الطبيعــي واالجتمــاعي، اســتيفاًء ألدلــة اإلميــان املتجــددة أبــدا، 

 صــالح املعــريفهلــذا اإلالزمــان واملكــان، مؤسســا فلســفته العلميــة علــى قاعــدة الــوحي املعرفيــة. و 

تيـة جيـب أن نيـات حتة حىت يتحقق ويـؤيت مثـاره، فهنـاك عوائـق جيـب أن تـزال، وبمقتضيات كثري 

  تقام.

آن ر قوملا كان ال اإلصالح املعريف البد أن يسبق ليمهد لإلصالحني التاليني له،

نه ما ما تعلق م، السيلعلمالكرمي هو علم من اهللا تعاىل إىل اإلنسان فإننا جند أن جل هذا ا

لذي حييط لكون اىل اإ تعاىل، وما تعلق منه بعمران األرض، ينصرف بشواهد اإلميان باهللا

و آن، ليؤمن، أد القر د بعباإلنسان، ويُطاَلب اإلنسان الذي حيتاج إىل مزيد من أدلة التوحي

اَلْت َلُهْم ُرُسُلُهْم قَ لة: ليطمئن قلبه، أن ينظر يف هذا العامل املمتد للحصول على تلك األد

َما َكاَن لََنا َأن نَّْأتَِيُكم اء ِمْن ِعَباِدِه وَ ى َمن َيشَ  َعلَ ُمنُّ  َبَشٌر مِّثْـُلُكْم َولَـِكنَّ الّلَه يَ ِإن نَّْحُن ِإالَّ 

ْذ قَاَل ِإبـَْراِهيُم َوإِ  ابراهيم)(  11 ُمْؤِمُنونَ ِل الْ كَّ ِبُسْلطَاٍن ِإالَّ بِِإْذِن الّلِه َوعَلى الّلِه فـَْلَيتَـوَ 

 قـَْلِبي قَاَل َفُخْذ لَـِكن لَِّيْطَمِئنَّ َل بـََلى وَ ن قَاْؤمِ ُتْحيِـي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَلْم تُـ  َربِّ َأرِِني َكْيفَ 

ُهنَّ ُجْزءً ُكلِّ َجبَ   َعَلى لْ َأْربـََعًة مَِّن الطَّْيِر َفُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجعَ  ا ثُمَّ اْدُعُهنَّ يَْأتِيَنَك ٍل مِّنـْ

َألْرِض اَواِت َواُقِل انُظُروْا َماَذا ِفي السَّمَ  ةالبقر )  260ّلَه َعزِيٌز َحِكيٌم َسْعًيا َواْعَلْم َأنَّ ال

  يونس). ( 101 ونَ َوَما تـُْغِني اآليَاُت َوالنُُّذُر َعن قـَْوٍم الَّ يـُْؤِمنُ 

ملتعلق علم ا الومفهوم النظر الكوين يف القرآن الكرمي هو منهج علمي يوصل إىل

 يفلعقل به السماوات واألرض، وهو منهج يفرتض وجود اباحلق الذي خلق اهللا 

 تعاىل ليف اهللاه تكباإلنسان(السمع، البصر، الفؤاد، القلب)، وهو ذات العقل الذي قام 

قرآنية ينه الضاملإلنسان بإقامة الدين يف األرض املستخلف فيها. وهذا االستخالف مب

بح يث الر ت، حألرض والسماوايتأسس عليه سوق يوم القيامة، يوم تبدل األرض غري ا

  واخلسارة، فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز.

هـو مـا شـاء اهللا تعـاىل واملنهج الذي أسست عليه تعـاملي مـع القـرآن الكـرمي كباحـث 

أن حنيط به من علمه، تدبرا يف القـرآن الكـرمي، حبثـا عـن رؤيـة كليـة للعـامل تـربط بـني اخلـالق مـن 
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جهـــة أخـــرى، مـــع متييـــز ملوقـــع اإلنســـان يف هـــذه العالقـــة. إن منهجـــي  جهـــة وبـــني اخلليقـــة مـــن

العلمي يرتكز أساسا على توظيف أداة النظريـة يف التعامـل مـع القـرآن الكـرمي كمصـدر إنشـائي 

للعلـــم وفلســـفته. وأرى أن هـــذا هـــو املـــنهج الصـــحيح يف التعامـــل مـــع القـــرآن الكـــرمي كمصـــدر 

واالجتمـــاعي، ســـواء ألغـــراض اإلميـــان، أو العمـــران،  للعلـــم الكـــوين التجـــرييب، بشـــقيه الطبيعـــي

حيـث نؤسـس علـى رؤيـة القـرآن للعـامل نظرياتنـا وفرضـياتنا العلميـة، سـواء اسـتقيناها مـن القـرآن 

الكـــرمي مباشـــرة، أو مـــن الكـــون بضـــوابط منهجيـــة مـــن القـــرآن الكـــرمي، مث نتحقـــق مـــن صـــدقها 

استيقّنا من صدق الفرضية كنا "كـأم موسـى  وجوديا باستخدام املناهج التجريبية املناسبة، فإذا

ترضع طفلها وتأخذ أجرها"، من حيث تثويرنا للطاقات العلمية اليت يـذخر �ـا القـرآن الكـرمي، 

ومــن حيــث حصــادنا عائــدا معرفيــا يف ا�ــال الكــوين. وإن مل نبلــغ اليقــني يف اإلثبــات حافظنــا 

جتريبيـــا، أمـــا إن اســـتيقنا مـــن دحضـــها مل علـــى نظريتنـــا، وثابرنـــا يف حتســـينها بنائيـــا، ومتحيصـــها 

يقــــدح ذلــــك يف صــــحة الــــوحي، بــــل يقــــدح يف صــــحة فهمنــــا لــــه، أو صــــحة مناهجنــــا يف بنــــاء 

النظريــات واســتخالص الفرضــيات منــه، أو يف صــحة مناهجنــا التجريبيــة، أو يف كــل أو بعــض 

لعاصـم للعلـم من ذلك. إن القرآن الكرمي، بوصفه علم من اهللا تعاىل خـالق العـامل، هـو وحـده ا

البشــري مــن الزلــل املنهجــي، واإلنــزالق حنــو النســبية املعرفيــة الــيت انتهــت إليهــا التجربــة العلميــة 

الغربية، بعد أن مت حتريف ما سبق من كتب مساويـة. إن العقـل واللغـة البشـرية اللـذين يوظفهمـا 

نسان مـن أسـاس اإلنسان لدراسة الوجود، والتعبري عن حقائقه، ال يكفيان وحدمها لتمكني اإل

  يقيين من التصورات الوجودية يبين عليه معرفة موثوقة ليؤسس عليها حياة يطمئن �ا.

مصــدر كــرمي كإن اإلصــالح املعــريف الــذي نــدعو إليــه هــو إصــالح يبــدأ مــن القــرآن ال

 اهللا الواحـد،بإميان  للعلم وفلسفته، ويتصوب حنو دراسة الكون، الطبيعي واالجتماعي، كدليل

حي القــة بــني الــو . والعاره جمــاال مســخرا ليبلــو اهللا تعــاىل النــاس فيــه أيهــم أحســن عمــالمث باعتبــ

تحصــل مــن حيــدي املوبــني الكــون كمصــدرين للعلــم اإلنســاين عالقــة تفاعليــة، يثــري العلــم التو 

  تفاعلهما فهم اإلنسان لكليهما.
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  لفوائد العملية لألمة اإلسالمية من اإلصالحات الثالثةا -3

تـب ليوم مما يرت مية ان القضايا ذات األبعاد العملية اليت �م األمة اإلسالهناك عدد م

  على ما جاء يف هذه الورقة املنهجية نوجزها يف اآليت:

لكـون، صـديقه اتدين اإلسالم يتكون أساسـا مـن علـم توحيـدي أساسـه الـوحي، وجمـال  أوال؛

ان؛ ثـالث واإلميـ العلـموإميان قليب أساسه العلم التوحيدي، وعمل صـاحل عمـراين أساسـه 

قـة ديننـا، نـا حلقيحلقات متداخلة ال تنفصم عراها. لذلك البد من إعـادة النظـر يف فهم

 زاتـــه الثالثـــةي مبرتكواألبعـــاد الزمانيـــة واملكانيـــة الـــيت يتحقـــق فيهـــا االســـتخالف التوحيـــد

ط بشـرو  احليـاة لدين يفا(العلم، اإلميان، العمل الصاحل)، ومن مث املنهج املناسب إلقامة 

  الزمان واملكان.

حني املعـريف حيقـق اإلصـال ية) مباإعادة ترتيب األولويات العلمية والتعليمية والرتبوية(التزك ثانيا؛

دة يـث حتقـق املـالعلم حبلوالرتبوي، وربط املناهج الدراسية بالنظر الكوين القرآين كفلسفة 

ت اودعـــم املؤسســـ لعمـــران،العلميـــة لدارســـها مزيـــدا مـــن اإلميـــان، وتعينـــه وا�تمـــع علـــى ا

لعلـوم افة جماالت اكدمة يف  التعليمية باملراصد الكونية وباملعدات واملختربات العلمية املتق

ــــة األبعــــاد الت ــــة، والتأكيــــد علــــى أمهي  البحــــوث يفجريبيــــة الكونيــــة، الطبيعيــــة واالجتماعي

بيـة)، التزكية(الرت  قه وعلـمالعلمية، ال سيما فيما يسمى بالعلوم الشرعية املعيارية كعلم الف

 النصـف و خـري يفوبث ثقافة العلم الكوين التوحيدي يف ا�تمع، حىت نتحقق بالذي هـ

ِوي�ا َعلَـى ن يَْمِشـي َسـِه َأْهـَدى َأمَّـأَفَمن يَْمِشي ُمِكب�ا َعَلى َوْجِهـالثاين من قوله تعاىل: 

  (امللك). 22ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم 

، علمــا كونيــا وإميانــا وإرادة، للتطلــع إىل اللحــاق بركــب الســابقني �يئــة األمــة اإلســالمية ثالثــا؛

إىل الفضــاء الكــوين للقيــام بواجــب االســتخالف التوحيــدي يف األرض مجيعــا، ذلــك أن 

الذين يصلون إىل أقطار السماوات واألرض قبل غريهم سوف يتحكمون يف مـن يلحـق 

يهــدي البشــرية للــيت هــي ، �ــم. لــيس هنــاك ديــن غــري اإلســالم الــذي جــاء بــه حممــد، 



 ،  )16 دهـ1438م/2016) ،1()، ا                                             ة اظ               

 

76 
 

أقوم يف حركتها الكونية املتسارعة، ولـيس هنـاك أمـة غـري األمـة اإلسـالمية تكـون شـاهدة 

  .1على الناس وهم يعمرون األرض مجيعا من السماء الدنيا إىل السماء السابعة

لوصـــول إىل اســـتطيعون العلـــوم العظيمـــة والتقنيـــة املبهـــرة الـــيت ســـوف ميتلكهـــا مـــن ي إن رابعـــا؛

ت حتـــف تكـــون ار الســـماوات واألرض، وكـــذلك املـــوارد الفضـــائية اهلائلـــة الـــيت ســـو أقطـــ

ذه د إىل هــتصــرفهم جتعلهــم قــادرين، مــن مكــان بعيــد، علــى فعــل مــا يشــاؤون مبــن أخلــ

 هـــــم املســـــلمنياألرض الــــيت حنـــــن فيهـــــا اآلن. وملـــــا كـــــان مــــن يكنّـــــون العـــــداء لإلســـــالم و 

إن هــي  إلســالميةاعظيمــة تنتظــر األمــة املبــادرون اآلن إىل الفضــاء الكــوين فــإن مصــائب 

ت الــدرون" "طــائرا ظلــت مــع القاعــدين، ولــن يرقــب أعــداؤها فيهــا إّالً وال ذمــة، ومــا أمــر

ْم َرِضـيُتم بِـاْلُقُعوِد .ِإنَُّكـ..األمريكية منا ببعيد. وسوف تكـون رسـالتهم إلينـا واضـحة: 

  وبة).ت(ال )83َأوََّل َمرٍَّة فَاقْـُعُدوْا َمَع اْلَخاِلِفيَن 

يـات القـرآن آجلميـع  البد من إعادة النظر اجلّدي يف حقيقة علوم الدين حبيـث تعـود خامسا؛

ـــــدي، احملقـــــق لإلميـــــان والع ـــــع مـــــران، يفالكـــــرمي حيويتهـــــا يف التأســـــيس للعلـــــم التوحي  مجي

ــــز  ــــيت تفرضــــها شــــروط الزمــــان واملكــــان، دون حتي ــــه التخصصــــية ال ين اســــم الــــدبامتدادات

 لوم الضـروريةيع العا تقتضيه الضرورة الزمانية واملكانية. إن مجلتخصص دون آخر، إال م

هـي شـرعية. مـن مث فإلقامة الدين، بشروط الزمان واملكـان، هـي بالضـرورة علـوم دينيـة، و 

هـا هـي فقـط رب تارخيعـإن آيات القرآن الكرمي اليت ظلت تلعب دورا مؤثرا يف حياة األمة 

أن الكتـاب  ا يعـينلة آيـات القـرآن الكـرمي، ممـآيات األحكام، وهي حمدودة قياسا إىل مج

ســالم أمــة اإل الــذي أُحكمــت آياتــه مث ُفّصــلت هــدى للنــاس معطّــل عــن أداء مهمتــه ألن

 اختذته مهجورا.

                                                           

كرمي"، حيث أسسنا هذه اجلزئية مؤسسة على خالصات حبث للباحث بعنوان: "احلركة الكونية لإلنسان يف القرآن ال1
فرضيات علمية، استنادا إىل القرآن الكرمي، مفادها أن األرض املستخلف فيها اإلنسان ليست أرضا واحدة بل هن سبعة 
أرضني يتوزعن  بني السماوات السبع، وأن اخلطاب القرآين ال يستخدم هلن صيغة اجلمع، كما هو احلال مع ما يقابلهن 

مجيعا" للتدليل على أ�ن مجيعا متماثالت بيئيا ومن حيث الغرض الذي هو استخالف من السموات، بل  يوظف كلمة "
م، اليت تصدر عن املعهد العاملي 2016؛ 83اإلنسان فيهن مجيعا. ميكن الرجوع إيل البحث يف "جملة إسالمية املعرفة" ع

                                                                                                                             ).                   biraima.netللفكر اإلسالمي، أو مبوقع الباحث املسّمى (
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