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 متهيد
 

كر اإلسالمي" أن يقدموا للعلماء املسلمني "املعهد العاملي للف ءيسعد أمنا        
ويعتقدون أهنا  ،"أسلمة املعرفة . إهنا دراسة حول " أحناء العامل هذه اهلدية العزيزة يف

 اهلجريهذا العقد األول من القرن اخلامس عشر  يفأنسب هدية ميكن أن تقدم 
املعهد ابإلضافة . إهنا مثرة حبثني حول املوضوع أعدمها رئيس هيئة األمناء ومدير ..

إىل ما تزود به عن طريق أكثر من مخسة عشر من علماء اإلسالم العامليني ممن 
للفكر  العاملي"إسالم أابد" و "املعهد  يفعقدت  اليتحلقة البحث  يفشاركوا 

 م. 3892هـ يناير  3041مدينة "إسالم أابد" من شهر ربيع األول  يف ،"اإلسالمي
يقة مفادها أن تنبع من حق ، هذا التمهيد تلي اليت ،لدراسةإن األمهية الكبرية هلذه ا

واستفادته من ماضيه وقيامه ابلتخطيط ليوجه مسار التغيري حنو  تقدير املرء لواقعه
األسس املطلقة لضمان البقاء واالزدهار. وإن احلكم  هياألهداف املرجوة إمنا 

ُ َما بَِقْوٍم َحّتَّ اإلهلي َنـُْفِسِهْم......)االرعد: من : "ِإنَّ اَّللََّ ال يـَُغريِِ ِِ ُوا َما   يـَُغريِِ
 هلو السنة املطلقة للتاريخ.  )32اآلية

وحتاول  ،علن بقوة أن "األمة" تعاىن من احنراف خطري يتهددهاتُ إن هذه الدراسة لَ 
كما تستحثها إىل األمام حنو الدور   ، أن تقدم لألمة عالجاً أكيداً يعيد إليها العافية

اوََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا  أن حتمل مسؤولية قيادة العامل: ، ااملقدر هل
 .) 301لبقرة:  اآليةُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً) اا

نال من املفكر املسلم أقصى ما تأن  يفذه الدراسة احلق هلوهذه االعتبارات تعطى   
وتثري فيه إمكاانته الروحية فيبحث عن الغاية العظمى  ،تطيع من االهتمام اجلاديس

 املستقبل.  يفحتقيقها  يفويسهم 
 اإلسالمي الوعيلقد شهد النصف األخري من القرن الرابع عشر موجة هائلة من 

فضاًل عن عديد من اخلطوات املهمة اختذهتا أجزاء من هذه األمة  ، عمت العامل كله
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إن هذا القرن نفسه قد ف ،. ورغم هذه اخلطوات إىل األمامالذايتريق التحرر على ط
ع عام عند املسلمني لتقليد احلضارات ا اندف يفشديدة متثلت  شهد انتكاسة

جتريد  يفبل إنه جنح  ، جمال كان أي يفاألخرى. هذا االندفاع مل حيقق هدفه 
. لقد .. يوهن من عزمية الباقني وأن امن إسالمه اإلسالميالطبقة العليا من اجملتمع 

غشيت الرؤية اإلسالمية برؤية أجنبية وفدت إلينا مع الغزاة املستعمرين. وملا رحل 
بل أصبحت أشد خطراً. وبدا املسلمون لعدة  ،املستعمر بقيت هذه الرؤية األجنبية

 يفكل مكان:   يفإنك لرتاها واضحة  ..أجيال غري قادرين على التخلص منها.
تصميم  يفو  والفرنسية بينهم، ةابنتشار اللغتني اإلجنليزي يفو ، ات املستوردة املؤسس

هج االقتصادية والسياسية ااملن يف... براجمهم الرتفيهية يفو  ، مكاتبهم وبيوهتم ومدهنم
 ...وفيما يعتنقون من أفكار عن احلقيقة والطبيعة واإلنسان واجملتمع. ،يتبعوهنا اليت

فقد شعبوه  ،التعليميهو النظام  األجنيبانتشار هذا التصور  يفوكان العامل األول 
هذا التشعيب يعترب  ..."إلسالميحلديث" واآلخر "ابا أحدمها "ابإىل نظامني: نعتو 

 ، صورة مصغرة الحنطاط املسلمني. وما مل يتم عالج هذا األمر والتخلص منه
ها من أداء فسيظل يدمر جهد كل مسلم يبذله إلعادة بناء "األمة" ولتمكين

 ائتمنها هللا تعاىل عليها. اليت"األمانة"  
أن يصلحوا نظام يف املاضي حاول كثريون من كبار الشخصيات اإلسالمية لقد 

 يفوذلك ِن يضيفوا إىل مناهجه الدراسية املوضوعات األساسية  اإلسالميالتعليم 
أما  ،هذه احملاولة ان والشيخ دمحم عبده أبطالخ. ويعترب السيد أمحد األجنيبالنظام 

حني حول  3893مجال عبد الناصر فقد وصل إىل ذروة هذه االسرتاتيجية عام 
لقد استقرت  ..إىل جامعة "حديثة". – اإلسالميأعظم حصن للتعليم  –األزهر 

 اليتة أن تلك املوضوعات يعلى فرض ، جهود املاليني من أمثاهلمو  ،جهود هؤالء
وقلياًل ما أدركوا  ،أهنا ميكن أن متد املسلمني ابلقوةحلديثة" ال ضرر فيها و ابتدعى "

وحّت "العلوم  ،أن هذه الدراسات األجنبية من "إنسانيات" و "علوم اجتماعية"
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إال واجهات لنظرة متكاملة للحقيقة وللحياة وللعامل  هيما  ،الطبيعية" كذلك
قة الرفوا عن العنظرة غريبة بنفس الدرجة عن نظرة اإلسالم. وقليال ما ع –وللتاريخ 

 يفتلك الدراسات كما تربط نظرايهتا  يفتربط مناهج البحث  اليتالدقيقة والضرورية 
 ..ومن هنا كان عقم إصالحاهتم. ، األجنيباحلقيقة واملعرفة بنظام القيم هلذا العامل 

؛ ومن انحية  فمن انحية ظلت الدراسات اإلسالمية اآلسنة على حاهلا مل متس
 اليتمهارة متميزة كتلك  أي إنتاجأضيف إىل  الذيعلم اجلديد أخرى مل يؤد ال

إذ جعل املسلمني عالة  ، حدث هو العكس الذي. ..األصليموطنه  يفينتجها 
الطنانة  مزاعمهحتت أتثري  –لقد جنح  ، والقيادة األجنبية األجنيبتتبع البحث 

مقررات  -ناهضبل ي-يعلو الذيأن يقنعهم ِن فيه احلق  –ملوضوعية العلمية اب
 ومسها أنصار التقدم املتحمسون ابحملافظة والتأخر. اليتاإلسالم 

يتربأ علماء اإلسالم من أمثال هذه الطرائق السطحية والضارة  لكيلقد آن األوان 
غ املعرفة احلديثة بإن إصالح التعليم املرجو منهم هو ص. التعليمياإلصالح  يف

وإن كانت أرحب  –خصائصها  يفتشبه مهمة  هي. و ذاهتا ابلصبغة اإلسالمية
ما اضطلع به أسالفنا ثقافيًا وحضارايً. فالدراسات اإلنسانية والعلوم  –مدى 

بىن من جديد وأن تصور وتُ أن تُ  –كمقررات دراسية   –االجتماعية والطبيعية جيب 
تقام على أسس إسالمية جديدة وتناط هبا أغراض جديدة تتفق مع اإلسالم. جيب 

 منهجيته و يفل علم صياغة جديدة حبيث جيسد مبادئ اإلسالم أن يصاغ ك
أغراضه وطموحاته. جيب أن يعاد تشكيل   يفو  ،معطياته ومشاكله يفو  ،اسرتاتيجية
 هو "التوحيد" ِبعاده الثالثة:  أساسييصبح مالئما لإلسالم عرب حمور  يكل علم ك

ى كل العلوم إىل طلب جيب مبقتضاها أن تسع يتلاالبعد األول: هو وحدة املعرفة 
لزعم اوهذا سوف يرحينا وإىل األبد من  ،نقدي موضوعي عقليمعرفة احلقيقة مبنهج 

؛ أو يقسمه عقليغري  الثاينمبا يوحى ِن  "" و "نقلىعقلييقسم العلم إىل " الذي
 نسبية". ةاعتقاديإىل دراسات "علمية ومطلقة" وأخرى "
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اعتبارها  يفمبقتضاها جيب أن أتخذ كل العلوم  اليت: هو وحدة احلياة و الثاينوالبعد  
وهذا سيقضى وإىل األبد على الزعم  ،للخلق وتعمل على خدمتها "اهلادفة"الطبيعة 

 القائل ِن بعض العلوم عظيم القيمة وبعضها حمايد أو عدمي القيمة.
 جيب مبقتضاها أن تعرتف كل العلوم ِن اليتأما البعد الثالث: فهو وحدة التاريخ  

وأن تعمل على ، ألمة" اب"أو مرتبط  اجتماعيكله ذو طابع   اإلنساينالنشاط 
التاريخ. وهذا سوف يقضى على تقسيم العلوم إىل "فردية"  يفخدمة أهداف األمة 
بع وذات اإنسانية الط]على أهنا[ مجيع العلوم  –وعلى الفور  –و "اجتماعية" مربزا 

 ارتباط ابألمة. 
سالم مالئم لكل جوانب التفكري واحلياة والوجود. وهذا ومما ال ريب فيه أن اإل

كل   يفكل علم. فالكتب الدراسية املستخدمة   يفالتالؤم جيب أن يظهر بوضوح اتم 
من الرؤية  تكامليموقعه كجزء  يفكتب من جديد حبيث تضع هذا علم جيب أن تُ 

على كيفية جيب أن يتلقى املدرسون املسلمون تدريبًا و بل  ،اإلسالمية للحقيقة
وأن يعاد تشكيل جامعات املسلمني وكلياهتم ، استخدام الكتب الدراسية اجلديدة 

لقد كانت "املدرسة  ..اتريخ العامل. يفومدارسهم حبيث تستأنف قيادهتا الرائدة 
أوجدت لنفسها  اليت هياستمدت حياهتا من رؤية اإلسالم هذه  اليتاإلسالمية" 

ا القانونية املشرتكة واستقالهلا؛ مما جعلها منوذجا أعطتها شخصيته اليت هيأوقافا 
كذلك فإن هذه   ..القرن العشرين. يفوكولون  وأكسفوردحتتذيه جامعات ابريس 

كل جمال من   يفجعلت "املدرسة اإلسالمية" رائدة  اليت هيالرؤية اإلسالمية 
نية تصاغ فيه الشخصية اإلنسا الذيالقالب  كانت هيو  ،اإلنساينجماالت البحث 

الثقافة واحلضارة. وكانت هذه  يفاملخطط لكل إجنازات األمة ، وهي  اوخصائصه
بصالة  هييبدأ يومه بصالة الفجر وينت الذي"املدرسة" تراعى برانمج اإلسالم 

فة صلب واملعلم باعملية معايشة يتعايش فيها الط التعليميالعشاء. وكان نشاطها 
 يفهو تطبيق سنن هللا  –ف واحد دائمة ويعملون معا وليس أمامها إال هد
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يقوم على شخصية الشيخ املفعمة ابلتقوى والتلميذ  الرتبوي. كان منهجها ..اخلليقة
 هيعليه أن حياكى شيخه. وكان افتتاحها إبلباس الشيخ تلميذه "العمامة" او  الذي

الوقت احلاضر) وذلك رمزا  يفحفل التخرج  يفأصل القبعة والرداء اللذين يلبسان 
جيب أن يتكلم هبا التلميذ إبذن شيخه ونيابة عنه. كانت  اليت الثقة الكاملة إىل
أعلى درجة وذلك نظرا للخطورة البالغة لوضع كرامة الشيخ  يفعليم توايت التمس

ممكنا ألنه ]أو اإلتقان[  الطالب. كان الوصول إىل هذا "اإلحسان"  يدي يفومسعته 
طلب احلقيقة كاان  يف والتفاينالعزمية  وألن ،قام على أساس الرؤية اإلسالمية

 ممحضني هلل وحده.
مطلع القرن  يففقد وجد املسلمون أنفسهم  ،وعلى الرغم من كل هذا ،ومع هذا

أيديهم خمططات  يفوليس  ،حماصرين بطوفان من الطالب اهلجرياخلامس عشر 
كل اجلبهات مع   املعرفة على يفابنفجار [ ]يواَجهون ،ينمو منواً طبيعياً  تعليميلنظام 

 ..متكن األساتذة واملؤسسات التعليمية من مواجهته بنجاح. اليتانعدام املخططات 
استمر يرسل إىل الغرب أعدادا متزايدة من شبابه  اإلسالميوالنتيجة أن العامل 

ولكنه ظل مع ذلك يعاىن فقده هلم نتيجة "هجرة األدمغة".  ، ليتعلموا ويتدربوا
صدمة للضمري  اهلجريكان مطلع القرن اخلامس عشر  ، املأساة يفوزايدة 

 ، إيران يفه احلرب الدائرة بني العراق واجلمهورية اإلسالمية مع زامنتتإذ  اإلسالمي
ألفغانستان وغزو إسرائيل للبنان وضم مرتفعات اجلوالن  السوفييتوغزو االحتاد 

تمرار احتالل وخمططات ضم فلسطني كاملة وحروب الصحراء الغربية املستمرة واس
اهلند اوهم يشكلون أكرب  يفواضطهاد الشعب املسلم ، وضم كشمري وبنجالدش 

أن العاملني إلهناض املسلمني أصبحوا على  ،من هذا ر  مَ واألأقلية عرفها التاريخ). 
 يفمستوى العامل هدفًا لالهتام واالضطهاد والتشويه. وأصبح مستقبل اإلسالم نفسه 

 خطر. 
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. وليس مثة موقف عصيب إىل لمة وكآبة ..ظ يفت "األمة" لفَّ  كل هذه الظواهر
 يفدرجة املأساة أكثر من أن يصبح مفكرو "األمة" وكل مههم أن يركزوا فكرهم 

إن صرخة اجلهاد "هللا أكرب" مل تكن يوما  ..تشخيص دائها والبحث عن عالج له.
 منها اليوم.أكثر  الفكريعلى املستوى  اإلسالميالتاريخ  يفمطلباً ملحاً 

! أسأل هللا تعاىل أن  التحديعسى أن ينهض مفكرو "األمة" ويرتفعوا إىل مستوى 
هذا اجملال ما يرضى هللا تعاىل  يفوأن يوفقهم إىل أن حيققوا  ، دايتهحيفهم دائما هب

 ) ومجيع املؤمنني.ورسوله ا
 م 3892هـ/  3042ذو احلجة 

  الفاروقي راجيإمساعيل 
 اإلسالميللفكر  مليالعامدير املعهد 

 انسلفانيب ، تكو يوين  
 الوالايت املتحدة األمريكية                                                
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 الفصل األول
 املشكلة 

 

 اعتالل األمة أوال :
. ومل يشهد هذا القرن .. مؤخرة ركب األمم يفتقف األمة اإلسالمية اليوم          

عرضت له األمة اإلسالمية من هزمية وإذالل. لقد هزم أمة تعرضت ملثل ما ت
دعوا لقد خُ  ..بل وأرواحهم وآماهلم. ،املسلمني وقتلوا وسلبت منهم أوطاهنم وثرواهتم

 ..أداين أخرى. يفدخلوا ابلقوة أو ابلرشوة عقيدهتم وأُ  يفتنوا غلوا؛ وفُ عمروا واستُ فاستُ 
الداخل فحولوهم إىل علمانيني أو  يفوقام أعداؤهم من اخلارج مستعينني بعمالئهم 

العامل  يفكل دولة وكل ركن   يفرب وجردوهم من إسالمهم. كل هذا حدث غعبيد لل
فقد  ، كل انحية  يفورغم أن املسلمني كانوا ضحااي الظلم والعدوان  ، اإلسالمي

أشد  هيإن صفحتهم  ، تشويه صورهتم وتلطيخ مسعتهم يفسامهت كل األمم 
أايمنا هذه على  يفوقد دأبت وسائل اإلعالم  ..عامل اليوم. يفالصفحات سوادا 

، متوحش ، قاس ، مستغل ، خمادع ، خمرب ،  عدواينتصوير "املسلم" على أنه 
 ...أيسقيم الر ، متخلف ، متحجر الفكر ، متعصب ،  مهجي،  إرهايب، متمرد 

ء أكانوا وقد أصبح لذلك حمل الكراهية واالحتقار من غري املسلمني مجيعهم سوا
متحضرين أم  ،شرقيني أم غربيني ، أم ماركسيني رأمساليني ،خلفنيتمتقدمني أم م

إال ما فيه من صراعات وانقسامات  اإلسالميوال يعرفون عن العامل  ..مهجيني.
وإال ما فيه من ثراء فاحش  ،العامليواضطراابت وتناقضات وحروب هتدد السالم 

نظر الناس اليوم  يف" اإلسالميإن "العامل  ، ةوجماعات وأمراض وابئي، وفقر مدقع 
 يقتنع ِن "دين ملويريد األعداء أن جيعلوا العا،  ]املنتَظر موته[ هو "الرجل املريض"

جيعل هذه اهلزمية وهذا اإلذالل  الذيواألمر  ..اإلسالم" يقف وراء كل هذه الشرور.
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وأهنا متلك أوسع  املليار ،والتشويه أمورا ال تطاق أبدًا أن تعداد هذه األمة يفوق 
 وأن إمكانياهتا من املوارد البشرية واملادية و ، رقعة من األرض املتصلة وأغناها

 ، دين متكامل وصاحل "اإلسالم"وأن عقيدهتا  ، االسرتاتيجية أعظم من غريها
 .وواقعي إجيايبو 
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 األعراض الرئيسية للمرض اثنيا:
 

 :السياسيعلى الصعيد  -1
تفتيت  يفلقد جنحت القوى االستعمارية  ..قسمة على نفسها."األمة" من     

وجعلت كال منها عدوا لألخرى.  ، "األمة" إىل حنو مخسني وحدة سياسية أو أكثر
وقد أقيمت احلدود بني الدول اإلسالمية حبيث ختلق خالفات دائمة بني كل دولة 

 والدول اجملاورة هلا. 
ار مناطق اخلالف هذه إلاثرة أسباب التنافر مؤامراهتم يستغلون ابستمر  يفواألعداء 
ال  ،فإن كل دولة إسالمية منقسمة بدورها على نفسها  ،أما داخلياً  ..والعداوة.

وجتد من بينها جمموعة معينة وضع السادة املستعمرون  ، وائم بني عناصر شعبها
الزمة ت الوقت أو السالم أو املوارد الي. وليس هناك دولة أعط..يدها يفالسلطات 

 ي؛ ومل يسمح أل ن منهم وحدة واحدةلتحقيق التكامل بني أبناء شعبها وتكوِ 
يصبح الوضع أكثر سوءاً استقدم  ولكي ..معا وحدة أكرب. دولتني أن تتحدا لتكوان

يضمن وجود صراع مستمر بينهم  كي اإلسالميالعدو عناصر أجنبية إىل العامل 
 اليتاملسيحية الغربية  يفأهل البلد ؛ أو عمل على إدخال بعض  وبني أهل البلد

؛ أو دس بني غري املسلمني  جتعلهم ابلضرورة أجانب ابلنسبة إىل مواطنيهم املسلمني
.  مواجهة مع املسلمني يفمن املواطنني فكرة الشعور بشخصية متميزة مما يضعهم 

 خلق العدو كياانت "أجنبية" داخل جسم األمة وجعل منها دواًل معادية ،وأخريا
 حروب ال طائل وراءها يفهبدف توجيه طاقات املسلمني بعيداً عن البناء واستنزافها 

أو لتكون قاعدة يستخدمها االستعمار إذا ما قرر أن حيتل تلك البالد اثنية من  ،
ليس من بني الدول و  ..االسرتاتيجية. أجل مصاحل القوى االستعمارية االقتصادية و

. إن كل حكومات  اخلارجيوال ابألمن  لداخليااإلسالمية دولة تشعر ابألمن 
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الداخل  يفالدول اإلسالمية تنفق اجلزء األكرب من مواردها وطاقاهتا لتأمني قوهتا 
 ولكن دون فائدة.  ، وسالمتها من اخلارج

كل بلد على   يفقامت اإلدارة االستعمارية بتحطيم كافة املؤسسات السياسية     
ابستثناء عدد قليل من األقطار وجد العدو أن حكامها كله   اإلسالميامتداد العامل 

انسحاب اإلدارات االستعمارية أوان وحني حان  ..على استعداد للتعاون معه.
عهدت ابلسلطة إىل "الصفوة" من أهل البلد ممن كان قد سبق تعبيدهم وصبغهم 

ا وْ دَ فعَ  ، العسكريني وحدهم أيدي يفابلصبغة الغربية. أما القوة احلقيقية فقد بقيت 
أغلب  يف –. إن املسلمني .. أول فرصة سنحت يفعلى السلطة واغتصبوها 

من التشكيالت السياسية  جمتمعاهتمحيكمهم العسكر وذلك خللو  –احلاالت 
أو على حتريك اجلماهري ودفعها إىل املقاومة أو  ، القادرة على إدارة جهاز احلكم

تعاون وذلك  يفحّت على العمل  أو ، بناء سياسيعلى قيادهتا للقيام بعمل 
 أضعف اإلميان. 

 
 :االقتصاديعلى الصعيد  -2

كل مكان أميون. إنتاجها   يف. أغلبيتها الساحقة ..األمة غري انمية بل ومتخلفة     
شبع دائما عن طريق البضائع تُ  اليتمن السلع واخلدمات أقل كثريا من االحتياجات 

جمال املتطلبات األساسية للحياة  يفمارية. وحّت القوى االستع مناملستوردة  ةاجلاهز 
من أطعمة ومالبس وطاقة وآالت ال جند دولة إسالمية تستطيع االعتماد على 

من هذه الدول جماعة إذا ما قررت القوى  أيومن املمكن أن تواجه  ..نفسها.
كل مكان تعمل   يف. ..سبب أن توقف هذه التجارة الظاملة معها ياالستعمارية أل

 ،رغبات ومطالب استهالكية ملنتجات االستعماريني قخلملصاحل االستعمارية على ا
ميدان  يفو  ..بينما احتياجات املسلمني إىل آالت إنتاجية ال يلقى إليها أحد اباًل.

 ،طردها من السوق يفاملنافسة مع املنتجات احمللية للمسلمني ينجح االستعماريون 



 32 

بالد املسلمني فإهنم جيعلوهنا  يفصناعة ما  تنمية يفوإذا ساعد االستعماريون 
فبذلك تصبح  ،معتمدة على ما لديهم من مواد خام أو مصنعة ال تتوفر إال عندهم

معظم األحوال  يفو ، وختدم أغراضهم االستعمارية ، خاضعة هلم تعمل حتت رمحتهم 
 ، بالد املسلمني لتواجه االحتياجات األساسية يفال خيطط للصناعات اجلديدة 
. ..خلقتها وسائل الدعاية االستعمارية املكثفة اليتوإمنا لتواجه املتطلبات الكمالية 

إذ هو  ،جمال الزراعة هو العدو األول لالستعماريني يفللمسلمني  الذايتإن االكتفاء 
الوقت  يف استعماريخمطط  أيال غىن عنه ليتمكنوا من مقاومة  الذياألساس 
قتلعون من قراهم نتيجة مكان جتد الفالحني املسلمني يُ  كل  يفاملستقبل.  يفالراهن و 

مشاريع ال أمان هلا   يفوإغراء الوظائف املؤقتة  ، املدن يفالوعود الزائفة حبياة أفضل 
 وجامعي األراضيونتيجة الستغالل مالك ، كالبناء وصناعات السلع االستهالكية 

ن األكواخ تعتمد أساساً مدن م يفإهنم يهاجرون إىل العواصم ليعيشوا ف الضرائب
 مهرج يقودهم. أيوهم مستعدون للسري وراء  ، على األطعمة املستوردة

مة عشاء هللا أن مينحها لبعض األقطار اإلسالمية مل تصبح الن اليتإن كنوز البرتول    
البالد قليلة السكان قد دفعت  يفجدت غالباً وُ  اليتهذه الثروة  ..كانت ترجتى.  اليت

تطوير بالدهم تطويراً  يفوإىل تبديد الثروات ، ىل انتهاج سياسة عنصرية احلكومات إ
االهتمامات ال  "جتميلياً" زائفا. واحلق أن هذه الثروات طائلة إىل حد أن مثل هذه

أسواق  يفومن هنا فإهنا توجه حنو استثمار "سهل ومضمون"  ميكن أن تستنفذها، 
وذلك ألن  ،اإلسالم ليصبحوا أكثر قوة وهناك تساعد أعداء ، املال غري اإلسالمية

ختطيط أو  أيجيعل من  اإلسالميكل بالد العامل   يف السياسيعدم االستقرار 
 ،وعلى هذا ..مستثمر حريص. أياستثمار طويل األمد خماطرة كبرية ال يقدم عليها 

 يفالزراعة أو  يفتتمتع إبمكاانت تؤهل لتطور مهم  اليت اإلسالميفإن مناطق العامل 
ميكن أن  اليتإن رؤوس األموال  .. الصناعة تبقى حمرومة من رؤوس األموال املمولة
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ا توجه إىل مواقع لصاحل "األمة" كلها إمن حقيقيتطور هذه اإلمكانيات إىل رخاء 
 أخرى. 

 
 : والديين يفعلى الصعيد الثقا -3

جلهل واخلرافة دام قروان قد أدى إىل انتشار األمية وا الذيإن احنطاط املسلمني     
إىل أن "ينعم" بعقيدة قائمة على  العاديوهذه الشرور قد أدت ابملسلم  ... بينهم

د روحه أو أن يعبِِ  ،فية والشكلية القانونيةرْ وأن يتجه حنو احلَ  ، التقليد األعمى
. فحني فرض العامل ية..غري قليل لالهنزاماستعدادا وهذا بدوره قد رىب فيه  ..لشيخه.

 واالقتصادي والسياسي العسكريه عليه أصيب ابلذعر نتيجة لضعفه احلديث نفس
ظنا منه أن ذلك سيعينه سريعاً على  اجلزئيفسارع لذلك إىل ضرب من اإلصالح  ،

 ، لغرباإىل تقليد  –دون وعى منه  –فاجته  ،ضاع منه  األساس الذي أن يستعيد
 ..الغربيني أو املستغربني.وه من حُ أغراه بذلك منوذج التجربة الغربية الناجح وانصِ 

ززت وعُ ، رضت عملية "التغريب" فرضا املناطق اخلاضعة لإلدارة االستعمارية فُ  يفو 
وسواء أكان ذلك عن حسن نية  ..م من وسائل متاحة.ااحلك أيديبكل ما حتت 
دعاة التغريب ال يعلمون أن تلك من فقد كان الزعماء املسلمون  ، أو عن سوء نية
وثقافة شعوهبم  اإلسالميإىل تعريض الدين  –عاجال أو آجال  – الربامج ستؤدى

واألفكار ، والقوة الغربيني من انحية  اإلنتاجإن الروابط بني مظاهر  ..للخطر.
وعن الزمان والتاريخ من  ،عن احلياة والطبيعة والعامل، و الغربية عن هللا واإلنسان 

 يفمل يلحظوها أو يعقلوها هذه الروابط كانت من الدقة حبيث  --،انحية أخرى
 ،يلقن القيم واملناهج الغربية لماينعَ  تعليميوالنتيجة أن قام نظام  ..غمرة تعجلهم.

هنر اجملتمع أجياال من اخلرجني اجلاهلني  يف يصبهذا النظام وسرعان ما بدأ 
أعىن  ، وقد صاحب هذا اجلهل شك من حراس الرتاث ، اإلسالميبرتاثهم 

رفية أو النية على الرغم من الرتاثية اجلامدة أو احلَ  كانوا حسينالذين   ،"العلماء"
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وهكذا بدأت الفجوة تتسع بني نزعوا إليها...  اليتالشكلية القانونية أو الصوفية 
جانب ومناهضني  يفلمانية والتغريب صفوف "األمة" لتقسيمها ما بني دعاة للعَ 

ارية ابلوضع حبيث أصبحت يت القوى االستعمنوقد ع ..للعلمانية من جانب آخر.
 املتجمع.  يفالقرار  صانعة هيالفئة األوىل 

االستعماريني  أيديسواء على ... هدفًا للهجوم  إسالميأصبح كل شيء و      
. ومل ينج من هذا اهلجوم حّت النص أهل البالد ..أدواهتم من  أيديمباشرة أو على 

أو أجماد إجنازات ، لشريعة" أو كمال "ا، ) وسنته أو صدق الرسول ا،  القرآين
ثقة املسلم  يفكان اهلدف هو غرس الشك   ..ميادين الثقافة واحلضارة. يفاملسلمني 

وإفساد  اإلسالميبنفسه وِمته وبعقيدته وسلفه الصاحل وذلك لتدمري وعيه 
شخصيته اإلسالمية وجعله نتيجة لذلك أكثر خضوعًا تعوزه القدرة الروحية الالزمة 

عوضًا عن ذلك مأل االستعماريون وأدواهتم حياة املسلم اليومية مبا للمقاومة. و 
فالصحف والكتب واجملالت واإلذاعة املسموعة  ..يصبغه بصبغة الثقافة الغربية.

كلها   ، والسينما واملسرح واملواد املسجلة ولوحات اإلعالانت والالفتات الضوئية
احلكومات اإلسالمية تفتخر مبا متطره يوميًا بوابل من تلك املؤامرات. لقد صارت 

عواصمها مرصعة ابلعمارات ذات الشقق أو املكاتب  يفلديها من شوارع واسعة 
 السياسيوذلك دون أن يشعروا ابخلجل من الفساد  ، الغريبالفخمة على الطراز 

صارت العلية من املستغربني يرتددون  ..مأل مدهنم وقراهم. الذي اخللقيواالحنطاط 
العامة ليشاهدوا ويستمعوا إىل فيلم أو "أوبرا" أو حفلة موسيقية أو  على الصاالت

أو لمانية املدارس والكليات العَ  يفعلى حني يقرأ عنها أبناؤهم وبناهتم  ،"دراما"
 ..ونه.دكل هذا مع كل ما يفكرون فيه أو يؤ   التبشريية دون أن يدركوا تناقض

ة ضد بيئتهم غراب يفوقفوا فأولئك الذين أكملوا "تغريب" أنفسهم من بينهم 
 اإلسالميأما الثقافة اإلسالمية املتكاملة ووحدة النهج وأرضيتهم اإلسالمية ... 

 ..بيوهتم وعائالهتم. يفو  ،عملهميف فكرهم و  يفو  ،ذواهتم يف تللحياة فقد حتطم
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من أن  فبدال ..دخلت املؤسسات والتقاليد االجتماعية الغربية.وبكل وقاحة أُ 
اجملتمع كما أراد هلن  يفاملسلمات ِنفسهم إىل ذرى الفضيلة والفعالية  تسمو النساء

 ، : العرى املتزايد والتربج الغريبعلى مظاهر االحنطاط  نإذ هبن يتهالك ،اإلسالم 
، لذات ملعلى ا األانينالنكباب  أو ،الفرديهبدف التحلل  االقتصادياالستهالك و 

 ب احلياة املتزايدة.تفرضها مطال اليتوالتهرب من الواجبات 
مراكزان  ..عواصمنا لفن املعمار وال لفن ختطيط املدن اإلسالميني. يفال أثر       

وقعت فيها املدينة  اليتتتورم بسرعة تكرر كل األخطاء والنقائص  اليتاحلضرية 
وكأننا أصبحنا  ،تتعرض لتجربة الثورة الصناعية قبل قرنني من الزمان هيالغربية و 

بيوتنا وما فيها من أاثث  ..اما عن االستفادة من أخطاء اآلخرين.عاجزين مت
مزيج غريب من كل األساليب مما يعكس اضطراب أفكاران عن  هيمنا إوتنسيق 

 هويتنا وخصائصنا. 
لقد نزل املسلم بنفسه إىل درك اهلمجية وذلك على الرغم من  ،وابختصار     

طاً لي. لقد أصبحت حياته خ..غرب"ادعائه غري ذلك إىل حد صبغ نفسه بصبغة "ال
لقد جعل من نفسه شيئًا ال هو  ..مبتوتة الصلة مباضيه. من أساليب شّت و

 جعلها "مسخاً ثقافياً" للعصور احلديثة. ، ابلغريبوال هو  إلسالمياب
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 الداء كمنم اثلثا :
     
النظام  هذه األمة إمنا هو يفأن مركز الداء ومنبعه  يفليس هناك أدىن ريب      

املدارس والكليات تولد  يف. ..إنه الرتبة اخلصبة لرتبية العلل .. السائد. التعليمي
 التعليميإن النظام  ..د عملية تغريب النفس عن اإلسالم: عن تراثه وأسلوبه.وتؤيَّ 

قالب  يفوهناك يصاغ وعيهم  ، ل الشباب املسلمعجن ويشكَّ فيه يُ  الذيهو املعمل 
وضع  يفوتفصم الرابطة بني املسلم وماضيه وتوضع  ، ربهو صورة ممسوخة للغ

بثها هذا  اليتونتيجة للشكوك التطلع ملعرفة تراث أسالفه...  يفحرج رغبته الطبيعية 
أن يقف مع أسالفه على أرض  يفأعماق وعيه تصاب ابلتبلد رغبته  يفالنظام 

 مشرتكة لينطلق منها حنو بعث إلسالم جديد ومالئم للعصر. 
 
 :اإلسالميالعامل  يفلوضع الراهن للتعليم ا -1
مت  الذيأسوأ حاالته على الرغم من التوسع اهلائل  يف اإلسالميالعامل  يفالتعليم  

سلمة التعليم" فلم تكن املدارس والكليات واجلامعات ِ"علق أما فيما يت ،حّت اآلن
الدعوة إىل مبادئها  يفعليه اليوم  هيِشد جرأة مما  –التقليدية منها والعلمانية  –

يوم من األايم  يفلساحقة من الشباب املسلم مل تكن اغلبية األكما أن   ، الالإسالمية
 يفقد نشأ  لماينالعَ  التعليميوملا كان النظام  ..ان هبذه املبادئ منها اليوم.اأكثر افتن

م بعد عنها النظاظل اإلدارات االستعمارية فقد احتل مساحة هائلة من املساحة وأُ 
حمروماً  الفردي الذايتمجلته قائماً على اجلهد  يف اإلسالميظل التعليم  ...اإلسالمي

وحيثما توفرت تلك االعتمادات  .. .حلكوميةمن االستفادة من االعتمادات املالية ا
كان هذا   ..فإن متطلبات "العلمنة" كانت تفرض نفسها ابسم احلداثة والتقدم.

تدعى  –إىل شعبتني متقابلتني بل متعارضتني  يالدراسيؤدى إىل تقسيم املنهج 
معتربين األزهر هو النموذج  ، إحدامها "إسالمية" واألخرى "حديثة" اكذا!)
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الشعبة اإلسالمية فتبقى على حاهلا دون تغيري بدعوى احملافظة  فأما ...التقليدي
ومن انحية أخرى ألن العلمانية ختطط  ،من انحية ، ومن أجل مصاحل مكتسبة

عن االحتكاك ابلواقع وابلتطورات احلديثة وذلك حّت ال  اإلسالميبعاد التعليم إل
. كل هذا خطط له دهاقنة ..لمانيةاملعاهد العً  خلرجيييشكل خرجيوه عناصر منافسة 

فقد جاءت  لماينالعَ فعة الكربى للنظام أما الدَّ  ..االستعمار بعد درس ومتحيص.
ًا هلا ومنهجًا وصبت فيه االعتمادات املالية بعد االستقالل إذ تبنته الدولة طريق

إن  ..بدعوى القومية والوطنية. لماينالعَ بل وأغرقت من هذا املنهج  ، احلكومية
سيادة قوى "التغريب" و "العلمانية" وما ينتج عن ذلك من إبعاد املدرسني 

الكليات واجلامعات بكل  يفكل ذلك ال يزال يعمل عمله   ، والطالب عن اإلسالم
احلق أن الوضع اآلن و  ..عمل يكبح مجاح هذا االحنراف. يقوة ومل يقم أحد ِ

كانت هناك روح املقاومة والبحث عن   ئذزمان ،أسوأ مما كان عليه أايم االستعمار
كل النفوس تقريباً. أما اآلن فقد سادت   يفتفعل فعلها  إسالميالتحرير وعن حل 

اجلملة  يفذلك  ومرد   ، كل القيادات  يفروح االستخفاف والبالدة وانعدمت الثقة 
 اليتوإىل النماذج السيئة ، ال يعقبها سوى اخليبة  اليتإىل الوعود الزائفة املتكررة 

وليس هناك حكومة إسالمية وال  ..أولئك القادة املفلسني أخالقياً. يفيراها الناس 
 املنهارةشيء لعالج أخالقيات الشباب  أيإدارة جامعية وال مؤسسة خاصة تفعل 

. إن  ال يزال يعمل على سلخهم من إسالمهم الذيأو إلنقاذهم من هذا التعليم  ،
أعداد  يفوما يستتبع ذلك من توسع  ، الدول الغنية يفبرامج اإلنشاءات الضخمة 

إمنا توجه كلها خلدمة قضية  ، الطالب والكليات واإلمكانيات املساعدة
 ، حقيقياالعتمادات إلحداث "تطور" وما أقل ما يوجه من تلك  ..العلمانية.

لصبغة اإلسالمية للتعليم وتوجيه الطالب واهليئة التدريسية توجيهاً اأعىن حتسني 
 يفهو ما يتسابق إليه اجلميع  الغريبكل مكان جند أن منوذج التعليم   يف ..إسالمياً.

 سرعة مذهلة.
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 انعدام الرؤية: -2

 ، وإمنا صورة مهزوزة منه ، املنشود الغريب إن احملصلة النهائية لذلك ليست النموذج
 –الرتبية  يف الغريبتزعم غري ذلك. إن النموذج  اليتمهما تكن الدعاوى الكثرية 

يقوم أساسا على رؤية حمددة ولكنها مباينة للرؤية  -اإلسالميشأنه شأن النموذج 
 املباينن إ ..عزمية تنفث فيه احلياة ليحقق هذه الرؤية...ويقوم على اإلسالمية 

تعج  اليتواملكاتب واملكتبات واملختربات وفصول الدراسة والقاعات الكبرية 
ومن طبيعة  ،ابلطالب ليست سوى أدوات مادية ال قيمة هلا بدون رؤية واضحة

ضية رَ وإن كانت مظاهرها اخلارجية والعَ  ، د أو تستنسخالرؤية أهنا ال ميكن أن تقلَّ 
خالل هذين القرنني من الرتبية  يفاملسلمني  . وهلذا فإن فقط ميكن أن تقتبس

مل ينتجوا  –الغرب  يفاإلبداع أو االمتياز ما  يفلمانية مل ينتجوا شيئًا يوازى العَ 
والنتيجة احلتمية لغياب  ..مدرسة أو كلية أو جامعة أو جياًل من العلماء املتميزين.

 يففاض املستوى مشكلة اخن –هذه املشكلة املستعصية على احلل  هيهذه الرؤية 
إن البحث األصيل عن املعرفة ال وجود له دون  ...اإلسالميمؤسسات العامل 

وذلك ألهنا  ، ابلذات ما ال ميكن اقتباسه هيوهذه الروح  ، تبعث فيه احلياة "روح"
وهذا هو ما  ..من الدين. أي ، تتولد من الرؤية الواضحة للنفس وللعامل وللحقيقة

إن القيادات التعليمية عندان ليس  ..اليوم. اإلسالميالعامل  يفيفتقده نظام التعليم 
سبب اجلهل واخلمول ب أي –كما أهنا ابختيارها   ، الغريبلديها ابلطبيعة رؤية الرجل 

ليس لديها ثقافة  ، إهنا قيادات مادية املنزع ..ال متتلك الرؤية اإلسالمية. –والسلبية 
مصدر اإلهلام للجامعات الغربية  هي لقد أصبحت القومية ..أو قضية تشغلها.

وذلك ألن "الرومانسية" قد استبدلت "األمة"  إبله  ، طيلة القرنني املاضيني
 ..طلقة" واألصيلة.امل"احلقيقة  وجعلت من األمة ، ]بزعمهم[ الذي ماتاملسيحية 

؛ ومن مث فإن الوالء  أما ابلنسبة للمسلم فليس هناك "حقيقة مطلقة" سوى هللا
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ومهما تكن  ..ق لألمة أو للدولة عنده ليس أمرا مستحيال فقط وإمنا هو كفر.املطل
فمن غري املمكن ابلنسبة له أن يكون  ، تربط املسلم برتاثه وماضيه اليتالرابطة 

 ختلص من مسيحيته.  الذي األورويبلدى  الذي"قوميا" بنفس املعىن 
أعىن األستاذ  ،اإلسالميعامل يف الاجلامعات  يفأنظر إىل املثل األعلى للمدرس     

الغرب وخترج  يفلقد تعلم  ..احلاصل على الدكتوراه من إحدى اجلامعات الغربية.
مبعىن أنه مل يطلب العلم  ، وملا مل تكن دوافعه دينية املتوسط،مبعدل متوسط أو دون 

بل ألهداف مادية أاننية اأو قومية على أحسن  ،جل وعال  ابتغاء مرضاة هللا
ومل يستطع أن  ، الغرب يففإنه مل حيرص على نيل كل املتاح من العلوم  تقدير)

كما مل يتمثل ما تعلمه وال حاول ابلطبع   ، جماالهتم يفيتفوق على أساتذته الغربيني 
إطار الرؤية اإلسالمية للمعرفة وللحقيقة على غرار ما فعل أسالفه  يفإعادة تقييمه 

ن يوانن وفرس وهنود وصبغوها ابلصبغة الذين تعلموا علوم األمم القدمية م
هذا األستاذ ابلنجاح ونيل الدرجة  فياكت ، . وبداًل من أن يفعل ذلك..اإلسالمية

ه أ. ويكفيه ما قر ..مث العودة إىل بلده ليحصل على منصب يهيئ له الثروة والرفعة
اق من كتب أثناء الدراسة إذ مل يعد لديه اآلن وقت أو طاقة أو دافع ليمد من آف

إهلائه عن  يف. بل إن ظروف عمله ومعيشته لتزيد ..معرفته إىل أبعد مما حصل
أن يتخرجوا على يديه  الطبيعيبته فمن لَ أما طَ  ..التطلع إىل مثل تلك اآلفاق العليا.

نظرهم أبعد  يفصار  الغريبل األعلى حّت املثَ  ..كفاءة وأضعف دفاعاً.  همنوهم أقل 
بالد املسلمني صورة  يف الغريبايت ويصبح التعليم وهكذا هتبط املستو  ..وأضأل.

 الغرب. يفمهزوزة حلقيقته 
نسخ مما عند  هيالبالد اإلسالمية حاليًا إمنا  يفتدرس  اليتإن املواد واملناهج      

هبذه  هيو  ..بيئتها األصلية. يفمتدها ابحلياة  اليتالغربيني لكن مع افتقارها للرؤية 
 –ال روح فيها تظل  اليتهذه املواد واملناهج  ، لضعفالصورة تصبح من عوامل ا

الطالب أتثريًا سيئًا معاداًي لإلسالم من حيث إهنا  يفتؤثر  – شعوريبشكل ال 
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تقف كبدائل للمواد واملناهج اإلسالمية وكعوامل للتقدم والتحديث. إهنا جتعل من 
يظن نفسه العلم  ذيالمنوذجًا للشباب املغرور  اإلسالميجامعات العامل  يفاخلريج 
 احلقيقة ال يعرف إال قلياًل.  يفمع أنه 

ذلك  ،علوم الغرب أمرًا بعيد املنال يفوهكذا تصبح إمكانية تفوق الطالب املسلم 
جمال  يفألن مثل هذا التفوق يتطلب من الدارس تصورًا شاماًل جملموع املعارف 

يستوعب هذه املعارف مث كما يتطلب منه أن يكون مدفوعًا بفكرة حتركه ل  ،الدراسة
 ،يتجاوزها ويزيد عليها. هذا االستيعاب الشامل والتفوق مثرة للدوافع والفكرة احملركة

واألخريان ال يتولدان إال من االلتزام بقضية. أما بدون قضية فال ميكن أن ينهض 
جمال دراسته. وإذا مل يستوعبها فكيف ميكنه  يفالدارس ليستوعب جمموع املعارف 

جاوزها ويتفوق عليها؟! وليس للمسلم من قضية يلتزم هبا سوى اإلسالم. وإذا أن يت
لغرب إىل ا يفمل توجد هذه القضية فمحال أن يصل املدرسون الذين تعلموا 

هذه املتطلبات  –اجلامعات  يفكمدرسني   –وإذا فقدوا  ..استيعاب شامل للمعرفة.
هنم عادة يقنعون ابستنساخ ما الضرورية للتفوق فهل ميكن أن مينحوها لطالهبم؟ إ

 يفوهذا يؤدى هبم وبطالهبم إىل ضعف  ، حصلوه من معارف جزئية أو برتمجتها
 مستوى األداء على أحسن االحتماالت.

 يفأن األساتذة  يفمي تتمثل يقينًا سالاإلالعامل  يفلتعليم الكربى لأساة املإن        
ية اإلسالمية وال حتفزهم قضية ال تسيطر عليهم الرؤ  اإلسالميجامعات العامل 

يدخلون اجلامعات وكل ما  اإلسالميكل بالد العامل   يف. إن الطالب ..اإلسالم
معلومات ضئيلة عن اإلسالم تلقوها  –فيما يتصل ابلرؤية اإلسالمية  –تسلحوا به 

 ن "رؤية" والوواضح أن هذا ال يكوِِ  ..املدرسة االبتدائية أو الثانوية. يفبيوهتم أو  يف
فإن الطالب املستجد يدخل وهو كالصفحة البيضاء  ،ومن هنا ..د "قضية".يوجِ 

لكنه ابلتأكيد خلو من  ، بعض العواطف إنه قد حيمل  ..من حيث "املبادئ".
تلبث أن لن   –إن وجدت  –ف طهذه العواف .."األفكار واملبادئ" الواضحة.
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صص على أنه "مبادئ" و جمال التخ يفعلم" الله " هه مبا يقدمتنهار حني تواجَ 
ليس لدى هذا الطالب شيء يدفع به  أنه حني يف"حقائق" وأحكام "موضوعية" 

واضح ميكنه من املواجهة على هذا املستوى  إسالميعن نفسه من حنو تصور 
تأصل لديه اإلحلاد أو العلمانية أو مل يخترج و   إذاهذا الطالب إن ". الفكري"

 شخصي فينظره قد احنسر إىل جمرد رابط عاط يفسيكون الشيوعية فإن اإلسالم 
أما اإلسالم النابض ابحلياة الغىن ِفضل  ..بينه وبني أسرته أو الناس من حوله.

وعلى مستوى  ..تالئم وحتل كل مشكلة فإنه ال يدرى عنه شيئاً. اليتاملبادئ 
املبادئ األفكار و  هُ يواجِ  اإلسالميجامعات العامل  يف"الفكرة واملبدأ" جند الطالب 

 فتيالً  جتديقاعات الدرس بوسائل دفاع ال  يفالكتب أو  يفتقدم إليه  اليتاألجنبية 
 يواجه ابلسيف والرمح جندايً آخر مدججاً ابلداببة واملدفع جبنديأشبه إنه يكون  ،

جملموع  اإلسالميس فيه التصور يدرِ  اإلسالميالعامل  يف. وليس هناك مكان ..
نفس أعىن ب ،الغرب يفلطالب املدارس الثانوية  الغريب الطالب كما يدرس التصور

 املستوى من التناسق والشمولية واجلدية وااللتزام الفائقني ابلنسبة جلميعذلك 
جتعل مثل هذا التصور  اإلسالميالعامل  يف. فليس هناك جامعة ..الطالب

 وتفرضه على مجيع الطالب. ساسياأل الدراسيجزءاً من الربانمج  اإلسالمي
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 الفصل الثاين
 الواجب املطلوب

 

إن أعظم مهمة تواجه "األمة" يف القرن اخلامس عشر اهلجري هي حل مشكلة 
التعليم ، وليس هناك أمل  يف بعث حقيقي لألمة مامل يتم جتديد النظام التعليمي 
وإصالح أخطائه ، واحلق أن ما حنتاج إليه إمنا هو إعادة تشكيل النظام من جديد 

لثنائية يف التعليم ]يف العامل[ اإلسالمي وتقسيمه إىل نظامني "إسالمي" و . إن هذه ا
"علماين" جيب أن تزال ويقضى عليها إىل األبد . جيب أن يدمج النظامان  
ويتكامال يف نظام واحد وأن يشِبع بروح اإلسالم ليصبح جزءا وظيفيا ال يتجزأ من 

اجلديد أن يكون تقليدا للغرب وال برانجمه "الفكري" . جيب أال يسمح هلذا النظام 
أن يرتك حرا خيتط لنفسه أي طريق كان . كذلك جيب أال يُتهاون معه حبيث يصبح 
أداة خلدمة االحتياجات االقتصادية أو العملية للطالب من أجل معارف مهنية ، 
أو تقدم شخصي ، أو منفعة مادية . جيب أن تناط ابلنظام التعليمي رسالة ، وال 

ذه الرسالة إال أن تكون "نقل الرؤية اإلسالمية" ، وتربية اإلرادة لتحقيقها يف ميكن هل
 الزمان واملكان،

إن القيام مبثل هذه املهمة الشك أمر صعب ومكلف ، لكن "األمة" يف جمموعها 
تنفق على التعليم نسبة من جممل انجتها القومي وميزانيتها السنوية أقل بكثري مما 

يف العامل اليوم، وحّت يف  الدول الغنية اليت ترصد ميزانيات غنية  تنفقه األمم األخرى
للتعليم فإن معظم ما ينفق يكون على املباين واإلدارايت وليس على البحوث 
واألنشطة التعليمية بكل ما يف  الكلمة من معىن . إن على "األمة" أن تنفق على 

ضل العقول ولتعينهم على أن التعليم أكثر بكثري مما تفعل اليوم، وذلك لتجتذب أف
حيافظوا على النعمة واملنزلة اليت أنعم هللا تعاىل عليهم هبا إذ جعلهم "أهل العلم" أو 

 "طالبه". 
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 أوال : توحيد نظامي التعليم

ينبغي أن يوحد النظام التعليمي اإلسالمي، املكون من املدارس االبتدائية  
العلماين يف املدارس العامة واجلامعات. والثانوية والكليات واجلامعات مع النظام 

هذا التوحيد جيب أن يصطفي للنظام اجلديد املوحد ما يتمتع به كل من النظامني 
من مزااي ، أعين: مصادر التمويل احلكومية وااللتزام ابلرؤية اإلسالمية. كما جيب أن 
يكون هذا التوحيد فرصة للتخلص من نقائصهما وهي : عدم مالءمة الكتب 

لدراسية القدمية ونقص كفاءة املدرسني يف النظام التقليدي ، والتشبه ابلغرب ا
 العلماين يف مناهجه ومثله يف النظام العلماين. 

هذه املزااي ميكن أن تتوفر للنظام اجلديد إذا ما وافقت احلكومات املعنية على      
. البد من  أن ختصص له االعتمادات الالزمة دون أن متارس عليه سيطرة خانقة

إن مل يكن مستقالً  -اختاذ اخلطوات الالزمة جلعل هذا النظام التعليمي اجلديد مؤِمنا
من الناحية املالية، وذلك ابحلث على إجياد أوقاف ينفق على النظام أو  -متاماً 

بعض جوانبه من ريعها . وتلك هي "األوقاف" اليت تعرفها الشريعة وحتميها من 
كان ألوقاف كل "مدرسة" الفضل يف ضمان استقالهلا يف   أجل صاحل األمة . لقد

املاضي ومتكني أساتذهتا وطالهبا من أن يطلبوا العلم ابتغاء مرضاة هللا تعاىل وحده، 
وهذا هو الشرط الضروري لوجود أي حبث انجح عن احلقيقة. كما كانت مؤسسة 

مرة يف  التاريخ.  الوقف هي اليت أعطت "املدرسة" شخصيتها الثانوية املتميزة ألول
تلك "املدارس" اليت قامت على أساس "الوقف" هي اليت كانت النموذج الذي 

 أنشئت على مثاله اجلامعات األوىل يف الغرب حني أسست منذ مثانية قرون.
ولكن نتيجة لالنفجار املعريف وللزايدة يف عدد الطالب أيضا فقد أصبحت     

حلاضر كبرية جدا حبيث ال تستطيع األوقاف النفقات الالزمة للتعليم يف الوقت ا
وحدها أن تواجهها. ومن هنا يكون من الضروري ختصيص نسبة سنوية من امليزانية 
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العامة. ولكن على الدولة أن يكون لديها القدر الكايف من احلكمة لتتفاوض مع 
ل رجال التعليم حول مقدار املعونة احلكومية وأن أتمتنهم على استخدامها على أفض

وجه ممكن. وإذا كانت اجلامعات احلكومية يف الغرب تفعل هذا، فمن اللغو أن 
يزعم أحد أن املسلمني امللتزمني بتعاليم القرآن غري قادرين على فعل الشيء نفسه. 
إن األمة اليت ال حترتم املتعلمني من أبنائها وبناهتا وال تبذل من نفسها لتنقل إليهم 

ايف وال متِكن شباهبا من أن يضيفوا إىل تقاليدهم تراث أسالفهم الروحي والثق
ويثروها، مثل هذه األمة ال خري فيها وال مستقبل هلا. إنه الدليل على الطغيان أال 
أتمن الدولة رجال التعليم فيها على القيام بوظائفهم دون رقابة بوليسية على 

ن يف التعليم إىل املؤسسات التعليمية. كما أن من أدلة التدهور أن يضطر املتخصصو 
أن يتلقوا من احلكام السياسيني تعليمات عن ماذا يدِرسون وكيف يديرون شؤوهنم 

 األكادميية.
  

 اثنيا : غرس الرؤية اإلسالمية
ينتظر من هذا االحتاد بني النظامني أن يؤدي إىل شيء أبعد من جمرد توفري       

م العلماين... إن من املنتظر منه الوسائل للنظام اإلسالمي وحتقيق االستقاللية للنظا
ابلنسبة أن يزود "العلماين" ابملعرفة اإلسالمية و "اإلسالمي" ابملعرفة احلديثة. 

للتعليم االبتدائي والثانوي جيب وضع حد جلرمية ترك الشباب املسلم حتت 
. من حق كل شاب مسلم أن يتلقى أيدي املبشرين ورجال التعليم غري املسلمني

يًا كاماًل عن اإلسالم: نظامه األخالقي وتشريعاته واترخيه وثقافته. إن تعليمًا دين
األمة كلها، أو أي جزء منها، وكذلك القادة فيها مسؤولون قانواًن ومعرضون 
للعقاب أمام هللا إذا هم أخفقوا يف توفري هذا التعليم األساسي عن اإلسالم لكل 

 شاب مسلم. 
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ليم الكبار أيضاً. إن الطفل جيد من والديه أو من ومثل هذا متامًا يقال عن تع      
املسؤول عنه من الرعاية ما يقيه من ارتكاب منكر يكرهه اإلسالم ومن التعدي 
على حدود الشريعة. أما البالغ فهو خلو من هذه املتابعة. إنه غرض مستهدف من 

ويف  ِقَبل الدعاايت غري اإلسالمية داخل اجلامعة وخارجها. ففي قاعات الدرس
القراءات املقررة تعرض عليه ابستمرار أفكار ومبادئ أجنبية ابسم العلم والتقدمية. 
هذه األفكار وأمناط السلوك غري اإلسالمية  يزعمون له أهنا حقائق علمية وأهنا مبينة 
على حقائق موضوعية. هذا الطالب املسلم قدم إليه اإلسالم أايم حداثته من خالل 

. وقتها مل يكن عقله قد نضج ابلقدر الكايف لفهم الدعاوى صوت السلطة الوالدية
"املوضوعية" أو تقديرها قدرها. هلذا كان ارتباطه ابملوقف اإلسالمي انشئًا عن 
العاطفة وليس عن اقتناع مدعم ابلدليل. وواضح أن التزامه هذا ابإلسالم ال ميكن 

"املوضوعية" و  أن يثبت أمام انقضاض احلقائق اليت تلبس ثوب "العلمية" و
"احلداثة". وهلذا السبب فإن طالب اجلامعة املسلم ال يلبث أن يستسلم هلذه 
الدعاوى العلمانية ويؤمن هبا نتيجة لغياب أي عرض لقضااي اإلسالم يناهض تلك 
الدعاوى، مدعومًا بنفس القوة من "املوضوعية" و "العلمية" وبنفس املستوى من 

بدأ عملية سلخ طالب اجلامعات املسلمني عن "احلداثة". وعلى هذا النحو ت
دينهم. فبعد أربع سنوات من هذا التأثري التغرييب داخل اجلامعة ، والتأثري اآلخر 
الذي يساويه ورمبا يفوقه، والذي أييت من وسائل اإلعالم أو من قرانئه وجمتمعه، يتم 

ح من القضاء على الوعي اإلسالمي لدى املسلم. وال عجب بعد ذلك أن يصب
الناحية الثقافية ماداي متشككا ، ال هو ابملسلم وال هو ابلغريب رغم أنه يف وطنه، 

 ويكون على استعداد للسري وراء كل من يليب له شهواته اآلنِية. 
 
 
 ( فرض تدريس احلضارة اإلسالمية: 1)
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إن الرتايق الوحيد املمكن القادر على مقاومة عملية السلخ تلك على مستوى 
هو فرض تدريس احلضارة اإلسالمية على مدى السنوات األربع . فعلى كل اجلامعة 

أن يدرس هذه املادة املقررة.  –بصرف النظر عن التخصص  –طالب يف اجلامعة 
إن كونه مواطنًا أو فردًا من هذه األمة يفرض عليه أن حيصل قدرًا حيًا وانميًا من 

ضارهتا. وكيف ميكن أن يكون املعرفة برتاث األمة ومن التشبع بروحها وألفة حب
مواطناً من ال ميتلك هذه املعرفة؟! وحّت لو كان الطالب ينتمي إىل إحدى األقليات 
غري املسلمة ، فإن ذلك ال جيعله يف حِل من حتصيل هذا املتطلب األساسي. فما 
دام قد ارتضى هو أو والده أن يكونوا مواطنني يف دولة إسالمية، فالبد من توفر 

ة الضرورية ابحلضارة اليت ينتمي إليها موطنه وابلروح واآلمال اليت تزكيه هو املعرف
ومواطنيه. ال يرتك شخص ما دون أن يؤقلم "ثقافيا" و "اجتماعيا" مع اإلسالم 
واجملتمع الذي يعيش فيه. مثل هذه الدراسة هي اليت ميكن أن حتصنه ضد الغزو 

جة ابحلجة والربهان املوضوعي مبثله. الفكري والعقائدي، إذ متكنه من أن يقارع احل
ومثل هذه الدراسة هي وحدها اليت ميكن أن تعده ليسهم ِصالة يف حياة األمة 
الثقافية وتقدمها؛ إذ من خالل هذا املنهج وحده سوف يعرف جوهر احلضارة 

 –أو تود تسلكها  –اإلسالمية و "قناعة" اإلسالم والطريق اليت سوق تسلكها 
عن اآلخرين وكيف  –ونفسه ابلتايل  –يعرف أيضا كيف مييز أمته األمة؛ وسوف 

 يعتز هبذا التميز وحيرص على صيانته وعلى جذب اآلخرين لالقرتاب منه. 
إن دراسة احلضارة هي الطريق الوحيدة لتنمية معىن الشخصية يف الفرد. وكيف     

وح الذي بعثت يكون على وعي بذاته من ال يعرف أسالفه؟! أعين من ال يعرف الر 
فيهم احلياة ، وبعثت احلياة يف كل ما أجنزوه يف ميادين الفنون والعلوم ، ويف حياهتم 
السياسية واالقتصادية ونظامهم االجتماعي وجتربتهم اجلمالية ، وكيف يكون على 
وعي بذاته من ال تتحرك مشاعره آلالمهم ومآسيهم أو ألجمادهم وانتصاراهتم وال 

ن الوعي ابلشخصية الذاتية ال يتأتى إال حني يقارن املرء مثل هذه تلهمه آماهلم؟! إ
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املعرفة ِصوله وتراثه مبا يعرفه عن الشعوب واجلماعات األخرى وحبضارهتم. إن 
معرفة الذات فقط ]هي األساس [ ملعرفة الفرق بينه وبني اآلخرين، ليس فقط يف 

كم األخالقي والروحي. هذا هو املطالب املنفعية ولكن يف  النظرة إىل الكون ويف احل
اجملال الكامل لإلسالم : جمال املدنية واحلضارة اللتني بنامها اإلسالم ومنامها على 
امتداد العصور،  والوصول إىل ذلك ال يتم إال بدراسة اإلسالم وحضارته مث 
 ابلدراسة املقارنة للدايانت واحلضارات األخرى. ولكي يكون املرء "عصرايً" يف زمننا

هذا البد أن يكون واعيا حضاراي ، أي واعيا بطبيعة تراثه احلضاري وابلروح الذي 
أوجد مظاهره املختلفة ومبا مييزه عن بقية تيارات التاريخ احلضاري وجباذبيته واجتاهه 
حنو املستقبل. وبدون هذه املعرفة ال ميكن للمرء أن يكون فعاال يف  حتديد مصريه، 

تد به احلياة يف هذا العامل. فالقوى احلضارية املتنافسة يف هذا بل ال ميكن يقينا أن مت
أن تصل إىل أي فرد وتتجاوزه دومنا حاجة إىل  –خالفا للماضي  –القرن تستطيع 

غزو أو احتالل عسكري لبالده. ميكنها أن تفسد عقله وأن حتوله إىل وجهة نظر 
ان واعيا هبذا أم ال. ومن عواملها مث حتيده وحتتويه ليصري لعبة يف يدها  سواء أك

وإحراز اإلسالم املؤكد أن هذه القوى تتنافس فيما بينها للسيطرة على العامل . 
الظفر غدا أمر ميلك املسلمون اليوم البت فيه وفيما إذا كان املسلمون 
سيصبحون صناعا للتاريخ أو جمرد موضوعات يكتب عنها التاريخ. ومن املؤكد 

ائرة يف العامل اليوم لن ترتك أحدا مبنجاة من إصابتها. أن املعركة احلضارية الد
وكل إنسان البد له من أن يتأثر هبذا الطرف أو ذاك من األطراف املتنافسة ما 

 . مل يقم هو نفسه مبعاجلة احلضارة الغازية فيصبح، لذلك، مؤثرا يف اآلخرين
تبقى حية ما دامت إنه ال يليق ابملسلمني أن يعتقدوا أن احلضارة اإلسالمية س     

تدرس يف أقسام الدراسات اإلسالمية ومعاهدها ويف كليات الشريعة أو جامعاهتا. 
والواقع أن إنشاء املسلمني أقساما للدراسات اإلسالمية يف جامعاهتم لدليل على 
احنطاطهم ، وأن تلك األقسام ليست دائما سوى نسخ من أقسام الدراسات 
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بية حيث تكون دراسة اإلسالم جمال ختصص لقلة ممن االستشراقية يف اجلامعات الغر 
إن الطريق إىل دراسة حيتاج إليهم اجملتمع لتدبري شؤون عالقاته ابلعامل اإلسالمي. 

، وذلك على الرغم من أن احلاجة إىل الشريعة جيب أن يفتح أمام كل أفراد األمة
تظل تتطلب متخصصني يف الشريعة يقومون ابلفصل يف اخلالفات بني املسلمني س

ذلك التدريب الرفيع الذي تقدمه كليات الشريعة. إن كل فرد جيب أن يكون لديه 
 علم حيوي بعلوم الشريعة فذلك هو املنهاج املعياري أو منهج الوجود اإلسالمي.

زد على هذا أن معرفة اإلسالم وحضارته ليست أمرًا خيص القلة وحدهم، إذ      
يعنيهم التصور اإلسالمي أو حيتاجون إليه. إنه ليس املتخصصون وحدهم هم الذين 

لكل البشرية، وقد وضع لريتفع بكل من أخذوا به إىل مستوى أعلى من الوجود. إن 
اإلسالم ليبغض تفرقة الناس إىل رجال دين ورجال دنيا، ويصر على أن واجب كل 

حيتاجها  الناس أن يعرفوا احلق ويعملوا به ويدعوا إليه. ولذا فالرؤية اإلسالمية 
اجلميع لتحميهم من املبادئ األجنبية اليت تغزو وعيهم. ومّت مل يصبح كل فرد 
حمصناً ضد األمراض، فالضحية هي األمة وال شك. أضف إىل هذا أن اإلسالم هو 
الدين الشامل الذي تالئم رؤيته كل نشاط وكل جهد إنساين سواء أكان بدنيا أو 

دينا  –كاملسيحية أو البوذية   –روحيا. إنه ليس  اجتماعيا أو اقتصاداي أو ثقافيا أو
أخرواي فقط يقنع ِمور الالهوت اتركا ما وراء ذلك لقيصر. ليس هناك ما ميكن أن 
يقال أو يؤدى يف أي متجر أو مصنع أو مكتب أو منزل أو مسرح أو حقل، ومن 

صاص ابب أويل يف أي قاعة للدرس أو خمترب، دون أن يكون داخاًل يف دائرة اخت
اإلسالم. ومن هنا فإن حصر هذا التصور اإلسالمي الشامل يف قسم واحد أو كلية 
واحدة إمنا هو برٌت له ، بل حكٌم عليه ابملوت. هذا التصور جيب أن يكون هو املبدأ 
 األول املوجه واملسيطر يف كل فرع من فروع املعرفة ويف كل مهنة وكل عمل إنساين. 

إىل منهج دراسي ميتد على مدى أربع سنوات  –لى هذا بناء ع –إننا حنتاج       
ويكون جزءاً من الربانمج "األساسي" الذي يدرسه مجيع الطالب بصرف النظر عن 
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ختصصاهتم أو مهنهم. وجيب أن يهدف هذا املنهج إىل تعريف الطالب املسلم يف 
انية إىل السنة األويل مببادئ اإلسالم كجوهر للحضارة اإلسالمية ؛ ويف السنة الث

التعريف ابإلجنازات التارخيية للحضارة اإلسالمية كثمرات للمبادئ األوىل لإلسالم 
شهدها الزمان واملكان ؛ ويف السنة الثالثة إىل التعريف بوجوه االتفاق واالفرتاق بني 
احلضارة اإلسالمية واحلضارات األخرى يف اجلواهر واملظهر ؛ ويف السنة الرابعة إىل 

رد احلضارة اإلسالمية كخيار حي وحيد ملعاجلة املشكالت األساسية التعريف بتف
 للمسلمني وغري املسلمني يف عاملنا املعاصر.

  
 (  "أسلمة" املعارف احلديثة: 2)

إهنا خلطوة عظيمة إىل األمام إذا ما فرضت اجلامعات والكليات يف العامل اإلسالمي 
كجزء من برانمج الدراسات األساسية مقررات دراسية إجبارية يف احلضارة اإلسالمية  

جلميع الطالب. إن ذلك سيمد الطالب ابإلميان بدينهم وتراثهم وسيزرع يف نفوس 
الثقة ِنفسهم لينهضوا ويواجهوا مشكالهتم احلايل ، ويتغلبوا عليها مث ينطلقوا حنو 

 الغاية اليت كلفهم هبا هللا تعاىل. لكن هذا ال يكفي. 
ية اإلسالمية والعمل على جعل كلمة هللا هي العليا يف الزمان إن االنطالق حنو الغا

واملكان ال غىن هلما عن معرفة العامل احمليط بنا. هذه املعرفة هي هدف العلوم 
املختلفة. وقد وجدان املسلمني قبل أن يسقطوا يف الضعف والنوم يطورون العلوم 

قيم واألنظار املتعلقة وحيددون بوضوح عالقة اإلسالم بكل واحد منها من حيث ال
ابحلياة ، وقد جنحوا كذلك يف جعلها جزءًا ال يتجزأ من بناء املعرفة اإلسالمية . 
هلذا حققوا إجنازات رائعة يف كل امليادين ، كما استخدموا هذه املعرفة بكفاءة 
لريتفعوا مبثلهم اإلسالمية. وحني ركدت ريح املسلمني قام غري املسلمني فأخذوا 

ماء واملثقفني املسلمني وكيفوه مع نظرهتم للحياة وأقاموا على ذلك خمتلف تراث العل
العلوم ، وأضافوا إليه مسامهات ذات قيمة مث استغلوا كل تلك املعارف اجلديدة فيما 
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حيقق مصاحلهم. واليوم، هاحنن جند أن غري املسلمني أساتذة لكل العلوم بال منازع. 
إجنازاهتم ونظرهتم للعامل ومشاكلهم ومثلهم العليا واليوم جند مؤلفات غري املسلمني و 

إن شباب املسلمني هي اليت تدرس للشباب املسلم يف جامعات العامل اإلسالمي. 
اليوم ويف جامعات املسلمني يتم صبغهم ابلصبغة الغربية وعلى أيدي األساتذة 

 . املسلمني
علماء  إن هذا الوضع جيب أن يتغري. الشك يف أن على املتخصصني من 

املسلمني أن يتقنوا كافة العلوم احلديثة وأن يفهموها حق الفهم وأن يصبح يف 
حوزهتم وطوع أمرهم كل ما ميكن أن تقدمه من فوائد. هذا شرط ضروري 

... يلي ذلك أن عليهم أن يدجموا هذه املعارف اجلديدة يف بناء الرتاث وأويل
ري والتكييف لكل مكوانته طبقاً اإلسالمي عن طريق احلذف والتعديل وإعادة التفس

ملا متليه قيم اإلسالم ونظرته للعامل. ومن الواجب أن حتدد بوضوح جهة التالقي و 
املالءمة بني اإلسالم وفلسفة كل علم ، أعين مناهجه وأهدافه العليا. كما جيب أن 

أن هتيأ املثل اإلسالمية. ويف النهاية، عليهم كطالئع أن يعطوا من أنفسهم املثل و 
يعلموا األجيال اجلديدة من املسلمني وغري املسلمني كيف يقتفون خطواهتم 
ويوسعون من آفاق املعرفة اإلنسانية ، وأن يكتشفوا املزيد من قوانني هللا يف اخللق ، 

 ويؤسسوا طرقا جديدة لوضع إرادته وتكاليفه موضع التحقيق يف واقع احلياة.
تحديد أسلمة العلوم ، أو مبعىن أوضح ، إنتاج  إن مهمة أسلمة املعرفة اأعىن ابل    

كتب دراسية جامعية يف حنو عشرين علما طبقا للتصور اإلسالمي) هلي من أصعب 
املهمات. وال نعرف مسلما من قبل قد درسها بعمق يكفي  إلدراك متطلباهتا 

كل ما فكر فيه مصلحوان إدراكا واضحا وحتديد خطواهتا ومقاييسها التنفيذية. 
بقون هو العمل على اكتساب معرفة الغرب وقوته ، بل إهنم مل يكونوا السا

مدركني ملا بني معارف الغرب والرؤية اإلسالمية من تناقض. إن جيلنا احلاضر 
وإن العذاب  فقط هو الذي أدرك هذا التناقض إذ عاشه يف حياته الفكرية.
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ني متاما ملا حيدث جعلنا ننتبه يف فزع مدركالروحي الذي صبه التناقض علينا قد 
أمام أنظاران من استالب للروح اإلسالمي يف جامعات املسلمني ومن هنا هنضنا 

ونضع ألول مرة يف التاريخ خطة مفصلة  ننذر العامل اإلسالمي وحنذره من اخلطر
إليقافه ومقاومة آاثره مث وضع التعليم اإلسالمي من جديد يف مساره الصحيح حّت 

 ة.يؤدي إىل غايته املقدر 
ومن املؤسف جداً أن العامل اإلسالمي حمروم حّت اآلن من مركز علمي تتم فيه      

مناقشة مثل هذه القضااي العليا. إننا حباجة إىل جامعة تكون مبثابة مركز رئيسي 
للفكر اإلسالمي، فيها تتم عملية أسلمة العلوم ووضع النتائج موضع االختبار يف 

ل مناهج كل من املرحلة اجلامعية ومرحلة فصول دراسية وحلقات حبث تتناو 
الدراسات العليا. وقبل أن تبدأ جامعة "إسالم أابد" التعاون مع "املعهد العاملي 
للفكر اإلسالمي"، مل جند أي معهد تعليمي يف العامل اإلسالمي قد حرك ساكنا حنو 

م يف أسلمة املعرفة أو إعداد كتب إسالمية يف املواد الدراسية تصلح لالستخدا
الكليات أو حّت إعداد األدوات الضرورية للبحث من أجل أتليف هذه الكتب. 
ورغم ذلك، فإن املرء يسمع يف كل مكان عن احلاجة إىل أسلمة التعليم: رجاله 
ومؤسساته، مناهجه وكتبه. وعلى املستوى الرمسي حيث تتوفر قوة اختاذ القرار، ال 

 اجلهالء أو يستهدف تضليل اجلماهري.  جيد املرء أكثر من الكالم الذي يصدر عن
إن هذه املهمة هي أنبل املهمات وأمسى حتقيق لإلدارة اإلهلية وأول      

الواجبات األخالقية وألزمها. إن دايانت العامل وهنضة الغرب الرأمسايل والشرق 
الشيوعي مل تبدأ منوها وتطورها ومل تنجز ما أجنزت بدون قضية كهذه متد أتباعها 

ياة واحلركة. وأضع  اإلميان أن يقال: إن املسلمني كذلك عليهم أن يعقدوا ابحل
العزم األكيد على التضحية أبرواحهم يف سبيل قضية إن أرادوا ألنفسهم أن 

ومع ذلك فإن اإلسالم ليس  يصبحوا من صانعي التاريخ ال جمرد متأثرين به.
 هو ابلذي يعرض دعواه واحدا من تلك النظرايت يـُْنَظم معها يف سلك واحد، وال
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على أهنا عقيدة جاءت نتيجة التجربة الشخصية واالختيار الذايت جيوز أن تتبىن 
وجيوز أن ترفض بطريقة اعتباطية. إن دعوى اإلسالم دعوى عقلية وضرورية ونقدية. 
إهنا ذات صالحية عاملية وهلا على البشرية شرعا حق االعرتاف هبا واإلذعان هلا. 

لعقلي ال ميكن أن تقابل إال ابلدليل والربهان وهو ما جيب أن يرحب فمن جانبها ا
به من يعتنقها من املسلمني ويرد عليها ابحلجة. إن كل مكوانت دعوى اإلسالم، 
وكذلك عالقته بكل العلوم ال ميكن أن تقبل دون دليل مقنع. ومادامت الرؤية 

ايت العلم وأبرزهتا حقيقة اإلسالمية  قد أقامت دعواها ورفعتها يف وجه أعلى مستو 
ال  –واحلال هذه  –واقعية يف وجه أمسى درجات الوعي وأشدها حساسية ، فإهنا 

ميكن أن ترفض أو تقاوم إال بدافع من الالمنطقية أو احلقد. واألوىل هي مسة 
اجلهالء ذوي الفقر العقلي، واألخرى هي مسة األعداء األلداء. كال الفريقني يشكل 

 الم  "ابجلاهلية". ما أمساه اإلس
هذه إذن هي املهمة اليت تواجه رجال الفكر والقادة من املسلمني، أن      

. ولن يوجد التصور يعيدوا صياغة الرتاث البشري كله من وجهة نظر اإلسالم
اإلسالمي ما مل يكن تصورًا للحياة واحلقيقة والعامل ، وهذا املضمون هو هدف 

إعادة صياغة املعرفة على أساس عالقة اإلسالم هبا إن الدراسة يف خمتلف العلوم. 
، مبعىن "أسلمتها" ، أي إعادة تعري  املعلومات وتنسيقها وإعادة التفكري يف 
املقدمات والنتائج املتحصلة منها ، وأن يقوم من جديد ما انتهي  إليه من 
استنتاجات وأن يعاد حتديد األهداف.... على أن يتم كل ذلك حبيث جيعل 

وأعين هبا وحدة  –العلوم تثري التصور اإلسالمي وختدم قضية اإلسالم  تلك
احلقيقة ووحدة املعرفة ووحدة اإلنسانية ووحدة احلياة والطبيعة الغائية للخلق 

أن حتل هذه حمل التصورات  –وتسخري الكون لإلنسان، وعبودية اإلنسان منه 
كذلك البد للقيم   ها.الغربية وأن يتحدد على أساسها إدراك احلقيقة وتنظيم

وأعين هبا أثر املعرفة يف حتقيق السعادة لإلنسان وتفتح ملكاته وإعادة  –اإلسالمية 
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النظر يف املخلوقات حبيث جتسد السنن اإلهلية وبناء الثقافة واحلضارة، وإقامة معامل 
القيم  البد هلذه –إنسانية ابرزة يف املعرفة واحلكمة والبطولة والفضيلة والتقوى والورع 

 من أن حتل حمل القيم الغربية وأن توجه نشاط التعليم يف كل اجملاالت. 
ورغبة يف الدقة والوضوح سأتناول يف الفصل التايل املبادئ السابقة بشيء من 

 التفصيل. 
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 الفصل الثالث
 التصـور املنهـجي

 )أوال( جوانب القصور يف املنهجية التقليدية
بته القوى غري املسلمة على "األمة" يف نتيجة للتدمري الرهيب الذي ص

اهلجوم الترتي من الشرق واحلمالت الصليبية  –القرنني السادس والسابع اهلجريني 
د قادة املسلمني أعصاهبم وفقدوا الثقة يف أنفسهم. وملا ظنوا  –من الغرب  ََ َق ََ َف

ن يصونوا أن عاملهم اإلسالمي قد قضي عليه ابهلالك ابلغوا يف "احملافظة" وأرادوا أ
شخصيتهم وإسالمهم الذي هو أمثن ما ميلكون وذلك بتحرمي كل إبداع والدعوة إىل 
االستمساك احلريف بنصوص "الشريعة". وكانوا يف تلك الفرتة قد أعلنوا إغالق ابب 
"االجتهاد" وهو املصدر الرئيسي للتجديد يف القانون، وملا كانوا قد اعتربوا أن 

مال فيما كتبه السلف فقد أعلنوا أن كل خروج على ما  "الشريعة" قد بلغت حد الك
كتبوه بدعة ، والبدعة أمر غري مرغوب فيه بل مذموم. وهكذا انتهى األمر بتجميد 
"الشريعة" على الصورة اليت قدمتها مدارس الفقه ، ومن خالل ذلك االتجميد) فقد 

ني من نصر ساعدوا على بقاء اإلسالم، ولكن بقاء اإلسالم، وما حتقق للمسلم
وتوسع يف روسيا ويف البلقان ويف جنوب شرق أوراب ووسطها فيما بني القرنني الثامن 
والثاين عشر اهلجريني مل حيطم قيود اجلمود. وإن كان تبين التصوف وطرقه على 
نطاق واسع قد ساعد املسلمني على مواجهة هذه الصعوابت يف غياب "االجتهاد"  

الشريعة" نظامًا مغلقًا حّت العصور احلديثة اليت كمصدر لإلبداع. وهلذا بقيت "
 أعطي العلم والتكنولوجيا فيها للغرب قوة واجهوا هبا املسلمني وهزموهم. 

يف العصور احلديثة أوقف الغرب الفتوحات العثمانية يف أوراب، مث احتل كل 
ا ابلقوة اليت أخرج منه –العامل اإلسالمي واستعمره وقسمه إىل فرق ، ابستثناء تركيا 
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واليمن ووسط جزيرة العرب وغرهبا حيث مل يكن هبا ما يغري ابالستعمار. وقد  –
استغلت القوى الغربية ضعف املسلمني أبشع استغالل ، وسامهت بشكل رئيسي 

ويف مواجهة يف مرض العامل اإلسالمي الذي سبق وصفه يف مطلع هذه الدراسة... 
هلا الغرب ابلعامل اإلسالمي خالل القرنني هذه اهلزائم واملآسي واألزمات اليت أنز 

املاضيني، حاول زعماء املسلمني يف كل من تركيا ومصر واهلند أن "يغر ِّبوا" األمة 
على أمل أن مينحوها بذلك روح احلياة سياسيا واقتصاداي وعسكراي. ولكن 

. وكان احلرص على تطبيقها أشد ما  التجربة أثبتت فشلها حيثما مت استخدامها
ون يف املواقع اليت كان فيها فشلها صارخا كما يف تركيا ومصر. ففي تركيا فإن يك

التغريب مهد الطريق أمام مصطفى كمال ليلغي كافة املؤسسات اإلسالمية ويرفض  
كل مبدأ إسالمي موروث ذي عالقة ابحلياة العامة. أي استبدل النظام الغريب 

من "التغريب" استني سنة وقت  ابلنظام اإلسالمي كله... واليوم، وبعد جيلني
صدور الكتاب)، نرى تركيا تشبه سائر البالد اإلسالمية  األخرى ضعفا وفقرا يف  
كافة اجملاالت... لقد جنح "التغريب" إىل حد ما يف جتريد إحدى طبقات اجملتمع 
من إسالمها، ولكنه مل يفعل شيئًا سوى ذلك. أما يف مصر حيث كان اإلصرار 

أقل، فقد مت زرع نظام غريب وتُرِك النظام اإلسالمي التقليدي حييا على "التغريب" 
معه جنبًا إىل جنب. وكان هناك تنافس بني النظامني ؛ ولكن مل حيرز أي منهما 
تفوقا يذكر على الرغم من املزااي اهلائلة اليت متتع هبا النظام الغريب من إنفاق 

للنظام الغريب ... وكل ما جنحا فيه هو  امليزانيات العامة والدعم واحملاابة احلكوميني
 أن أضعف أحدمها اآلخر. 

 
 (  الفقه والفقهاء؛ االجتهاد واجملتهدون:1)
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يعين مصطلح "فقه" اليوم العلم ابلشريعة على مذهب معني ، ومنها "الفقيه" 
وكذلك ما اشتق  –الذي لديه هذا العلم. كما قد يطلق لفظ "الفقه" ابملعىن العام 

ى املعرفة ابلشريعة على كل املذاهب الفقهية... وتتطلب هذه املعرفة متكًنا عل –منه 
من اللغة العربية ومن نصوص األحكام يف القرآن والسنة. ومن الواضح أن هذا معىن 
"اصطالحي" حمصور يف حدود ضيقة إذا ما قورن مبعين الكلمة القرآنية "فقه" 

عدة، وهو معىن يشري إىل اإلدراك  و"تفقه" اكفعلني)، وقد تكرر ذكرمها يف آايت
والفهم، والوصول إىل اللب، والتفسري، وابختصار إىل معرفة اإلسالم ككل... إن 
االنتقال من هذا املعىن العام للكلمة إىل ذلك املعىن التخصصي الضيق هلو يف حد 
ذاته إشارة إىل حاجة األمة الشديدة إىل معىن عام قادر على استيعاب اجتاهاهتا 

القة وأنشطتها املتباينة. كما أن هذا التحول يف معىن الكلمة، وفقدان اجلانب اخل
احليوي الذي كان االستعمال املبكر هلا يشري إليه، ليعتربان دلياًل على "احملافظة" 

الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأمحد  –وضيق الرؤية. لقد فهم فقهاء اإلسالم العظام 
الفقه" ال على معىن األصول العامة للقانون  معىن املصطلح "أصول –بن حنبل 

 اإلسالمي، بل على أنه املبادئ األوىل للفهم اإلسالمي للحياة والواقع. 
أعين: صحابة رسول  –وأكثر من هذا فإننا جند أن األوائل من فقهاء األمة 

األمور كانوا مربزين يف العلم بكل   –هللا وجيل التابعني ومؤسسي املذاهب امهنع هللا يضر) 
اليت تؤثر يف حياة املسلمني. لقد كان فقهاء العصور األول موسوعيني حبق ، 
وأساتذة فعاًل يف كل التخصصات من األدب والقانون إىل الفلك والطب، لقد كان 
هؤالء رجااًل متخصصني عرفوا اإلسالم ال على أنه قانون فقط، بل على أنه مثال 

وميارسها ابلفعل ماليني من الناس... لقد   ونظرية ونظام من الفكر وحياة يعيشها
كانوا ميتلكون أرقى املؤهالت اإلسالمية  على اإلطالق، وأعين هبا "الذوق الشرعي" 
أو البديهة اليت تدرك مقاصد القانون. وإذا كنا نعتربهم مثال لتناول مشاكل 

قيه" اليوم، املسلمني تناوال خالقا بسبب كفاءهتم املتميزة، فمن املؤكد أن ما لدى "ف
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خريج اجلامعة، من علم وحكمة ال يؤهالنه لالضطالع ابملسؤوليات اليت هنض هبا 
 أولئك األولون بنجاح ابهر .

ويف داخل النظام التقليدي نفسه ، متت عدة حماوالت لإلصالح الذايت ،  
كان أجرؤها ما طرحه دمحم عبده وأستاذه مجال الدين األفغاين. ومع أن أهل الوعي 

سلمني يف كل مكان قد ابركوا دعوهتا لفتح ابب االجتهاد فإن احملاولة قد من امل
فشلت لسببني: أواًل ألن املؤهالت التقليدية املطلوبة من "اجملتهدين" ظلت كما 
هي، وبذلك احنصرت ممارسة "االجتهاد" يف خرجيي "املدارس" التقليدية، أعين يف 

إذ أن خرجيي املدارس التقليدية هم أولئك الذين ال يرون حاجة إىل االجتهاد ، 
ابلتحديد من تلقوا تعليما أقنعهم ِن املنهج مناسب متامًا وأن مشكلة العامل 
اإلسالمي تكمن يف عدم رغبة الناس يف إدراك قيم اإلسالم. واثنيا، ألن فهم 

أعين الشخص الذي تدرب حّت صار  –"اجملتهد" على أنه يعين ابلضرورة "الفقيه" 
لى أن حيول املشاكل إىل مصطلحات قانونية ويصدر عليها أحكامًا طبقاً قادرًا ع

هذا الفهم قد حصر أو أدرج مشاكل "التحديث" ضمن تلك  –لألمناط القانونية 
األمناط. وهذا قد زاد من تضييق مساحة "االجتهاد" أكثر وأكثر عن طريق تركيز 

أو  –عمال معينة يفعلها جهوده كلها يف "الفتوى"، أو إصدار أحكام فقهية على أ
املسلمون يف حياهتم اليومية. هذا "الفقيه" أو "اجملتهد"  –يفرتض أن يفعلها 

التقليدي هبذا املفهوم قد أصبح عاجزا عن النظر إىل املشكلة ككل، وضاع على 
هذا النحو يف عملية حتديد درجة التطابق بني األعمال املعينة وبني املعايري والقواعد 

إن املوق  يستدعى منهجية جديدة ال قدرة ا مذهب أو أكثر. اليت حدده
للمجتهدين التقليديني على تصورها، يستدعى أن تنفتح من جديد طبيعة فهمنا 

 . لألصول، أو مصادر املعرفة اإلسالمية
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 ( مصادمة "الوحي"  "للعقل":2)
لعل أخطر تطور مأساوي يف التاريخ الفكري لألمة كان هو القول ِن كال 
من "الوحي" و "العقل" غريب عن اآلخر. ولقد كان ظهور املنطق اليوانين وأتثريه 
على بعض املسلمني، الذين كانوا حريصني كل احلرص على استخدام أساليبه إلقناع 
غري املسلمني حبقائق اإلسالم هو الذي وضعهم على بداية الطريق اليت انتهت هبم 

ود الذين أتثروا ابلثقافة اهلللينية قد عاشوا إىل مثل هذا القول. إن النصارى واليه
قروان حتت ظل هذه الثنائية؛ وكثريون منهم نقلوها معهم إىل "األمة" عندما أسلموا ، 
وكان الفارايب هو الذي أعطاها صيغتها التقليدية اليت انتصر هلا الفالسفة ضد 

أن يشرحوا  "املتكلمني". وقد قبلها بعض متأخري "املتكلمني" ممن كان يرضيهم
العقيدة يف حتديد ووضوح. مث أصبحت سائدة يف جمال اجملادالت الفكرية يف عصر 
االحنطاط، خاصة يف ظل أتثري "التصوف" الذي دعا إىل منهجية قائمة على أساس 
حدسي خالص، أو خفي غالبا، ومن هنا مل جتد ِسا يف القول هبذه الغربة بني 

 العقل والوحي. 
حي" و "العقل" أمر غري مقبول ابملرة... بل إنه ألمر إن الفصل بني "الو 

مناف لروح اإلسالم كله ومعارض ملا يف القرآن من دعوة أساسية للعقل واملنهج 
املتسم ابلوسطية. إن دعوة اإلسالم عقلية ونقدية مميِِزة ، خالفا لتلك األداين اليت 

م راغما مبا ليس حتاول أن جترف عقل اإلنسان وتسيطر على ضمريه بغية أن يسل
مبعقول بل مبا هو سخيف. إن اإلسالم يهيب ابلناس دائما أن يستخدموا ذكاءهم 
، وأن ميحصوا مبلكاهتم النقدية كل الدعاوى ، وأن يفكروا يف البدائل وأن يكون 
فكرهم دائما مقنعا ومنسجما ، وأال يقول أحدهم سوى احلق الذي هو على يقني 

عن الواقع. وال ختلو صفحة من صفحات القرآن من مثل  منه ، وأن ال ينعزلوا حبال
هذا احلث واإللزام. وبدون العقل ال ميكن أن تدرك حقائق الوحي إدراكًا كاماًل أو 
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تنكشف طبيعتها السماوية أو يعرتف هبا. وبدونه تستوي دعاوى الوحي مع غريها 
إنه يكون مقبوال من الدعاوى الباطلة. وإذا قبل الوحي على غري أساس من العقل، ف

شخصيا اعتباطيا قابال للتبدل. وليس ألي أطروحة دينية قائمة على أساس املزاج 
الشخصي أن تزعم أهنا مستحقة للقبول لدى البشر مجيعا أو لدى نسبة معتربة 
منهم لفرتة طويلة. وحني ابلغ املسلمون يف التأكيد على احلدس على حساب العقل 

فساد العقيدة. إن عدم فصلها عقليًا عن اللغو يعطي أدى ذلك إىل فتح األبواب ل
الفرصة للخرافات وحكاايت العجائز أن تتزاي بزي احلقيقة وتتسرب إىل العقيدة ، 
ومثل ذلك متاما أن املبالغة يف التأكيد على "العقل" على حساب العقيدة احلدسية 

 ية واخلواء.قد أفسد "حياة العقل" حيث اختزلته إىل املادية والنفعية واآلل
 

 (  الفصل بني الفكر والفعل:3)
يف احلقبة األوىل من اتريخ اإلسالم كان املفكر هو القائد ، والقائد هو 
املفكر... كانت الرؤية اإلسالمية هي املسيطرة ، وكانت احلماسة لتحويلها إىل واقع 
يعاش هي اليت حتدد السلوك... كانت هي الشغل الشاغل للمجتمع اإلسالمي  

ه. كان كل مسلم واع يعمل جاهدًا لسرب أغوار احلقيقة كي ختضع املادايت كل
والفرص لتشكيل جديد يصبها يف القوالب اإلسالمية... لقد كان الفقيه يف الوقت 
ذاته "إماماً" و "جمتهداً" و "قارائً" و "حمداثً" و "مدرساً" و "متكلماً" ابإلضافة إىل  

اًي وزراعيًا أو اتجرًا أو صاحب حرفة. وإذ أحس كونه زعيمًا سياسيًا وقائدًا عسكر 
بضعف يف أي من هذه اجلوانب وجد كل فرد حوله على استعداد ليتقدم فيسد هذا 
النقص. كان كل فرد يعطي يف سخاء كل ما لديه من أجل القضية، كما كان يشعر 

 ِن قوة اآلخرين قوة له. 
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عف أي فرد منهم كان املسلمون من التالحم فيما بينهم إىل حد أن ض
ونظرًا إىل أن الفكر سرعان ما كان يزول نتيجة تضامن اجلميع وجتربتهم الكلية. 

اإلسالمي بطبيعته فكر متوجه حنو احلقيقة، فإن هذا االرتباط ابحلياة واملمارسة 
الفعلية كان مبثابة املخترب الذي امتحنت فيه كفاءة األفكار اإلسالمية. كذلك 

حلقيقة الواقعية واضطره إىل أن جيعل من الصا ح العام فإنه قد ربط الفكر اب
. وإذا كانت تلك الفرتة مل تشهد إال قليال من للناس رجااًل ونساًء بؤرة اهتمامه

فإن ذلك مل يكن انشئًا عن عجز، بل ألن مجهور  يالفكر التأملي أو امليتافيزيق
مة من أن تعيش حياة املفكرين املسلمني كانوا يعطون األولوية لتمكني مجاهري األ

 ملؤها العافية والعقل والفضيلة واالزدهار. 
فإن  حياة الناس الواقعية قد استفادت من األفكار  ومن انحية أخرى، 

املبدعة ، إذ كان ذلك الواقع الذي يعيشه الناس هو جمال تفكريهم  تالقيادا
ة، وكانت املستمر، فكان الفكر املالئم يوضع موضع التطبيق حلل مشاكل األم

احللول أتيت مناسبة للمواق . ولذلك ازدهرت األمة يف كافة جماالت الفكر 
واحلياة؛ ألن مصلحة األمة كانت دائمًا هي موضع نظر العقول املمتازة، وكانت 
احللول اليت يقرتحوهنا تنزل إىل ساحة الفعل وتنفذ ألن العقول املبدعة ذاهتا  

ابلتنفيذ أو كانت على اتصال وثيق مبن كانت هي اليت توجه القوى اليت تقوم 
 يقومون بذلك. 

لكن فيما بعد انفصمت هذه الرابطة بني الفكر والفعل . وما إن مت 
االنفصال بينهما حّت بدأ كل منهما يتدهور. فأصبحت القيادة السياسية ومن 

ماء بيدهم القوة التنفيذية ينتقلون من أزمة إىل أزمة حمرومني من االنتفاع بفكر العل
ومشورهتم وحكمتهم. وكانت النتيجة ختبطًا يف العمل ينفر من املوضوعات اجليدة 
ويضع القادة السياسيني يف مزيد من العزلة. وإذ وجد القادة أنفسهم يف موقف 
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الدفاع فقد أدى ذلك إىل ارتكاهبم مزيدا من األخطاء الفادحة. أما املفكرون فقد 
الفعالة يف شؤون األمة، ولذلك جلأوا إىل أصبحوا غرابء ومبعدين عن املشاركة 

املثاليات كمسوغ لسخطهم على السلطة السياسية. بدأ بعضهم يبالغ يف رفع منزلة 
ماهو "معياري" يف مقابل ماهو "واقعي"... وقد تعرض أولئك الذين كان لسخطهم 
آاثر سياسة لالضطهاد من قبل السلطة احلاكمة ، أما من مل يكن لسخطهم تلك 

ر فقد ُشجعوا على التحليق بعيدًا عن احلقيقة الواقعية . وهناك فريق آخر من اآلاث
املفكرين بدأوا يتنازلون عن املعايري الصحيحة بسبب ارتباطهم ابلقيادة السياسية. 
وقد نتج عم التوتر املتزايد بني الفريقني تعددية أدت إىل تدمري الفكر والفعل معاً. 

ومياال إىل استخدام العنف هجر الفكر ميدان الواقع  فحني أصبح الفعل استبدادايً 
التجرييب، وهو الصاحل العام للناس، وأقنع نفسه ابلتعليق على أعمال السابقني أو 
ابلتحليق يف أجواز التأمل الصويف. وسرعان ما أصبحت األمة معزول عن قيادهتا 

لقادة الفاسدين السياسية. لقد مر على األمة زمن طويل تواىل فيه حكم الطغاة وا
ومغتصبو العرش واخللفاء الدمى ممن حيركهم أصحاب القوة من ذوي السلطان، مما 
أضعف معنوايت األمة وأبعدها عن ساحة السياسة. يف هذا اجلو تلقفتهم 
اجلماعات الصوفية وهيأت هلم الرتبية الروحية الذاتية والتثقيف من خالل التجربة 

ه على مسرح التاريخ. وأصبح الدين عندهم الصوفية وعوضتهم بذلك عما فقدو 
 مهرابً من الطغيان الذي ال حيتمل. 

وبينما كان السلطان حيكم وال معارض له كانت أعظم الطاقات العقلية 
يف األمة تتخذ طريقها وبسرعة حنو القيم الروحانية والفردية والذاتية اليت متخض 

بكرة، وهي التكافؤ بني عنها التصوف. واختفت السمة اليت ميزت احلقبة امل
الروحي واملادي الدنيوي وقابلية التحول بني أحدمها واآلخر ؛ وحل حملها 
اجلري وراء الروحاين على حساب الدنيوي ووراء اآلخرة على حساب هذه 
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. وإذ فقد الفكر اإلسالمي صلته الوثيقة ابلتجربة الواقعية يف حياة األمة، احلياة
ال التشريع وختمينيًا يف جمال تفسري القرآن والنظرة إىل أصبح حمافظًا وحرفيًا يف جم

احلياة الدنيا ومزدراي للدنيا يف جمايل األخالق والسياسة ومستغلقاً يف العلوم الطبيعية. 
وأصبح كبار املفكرين وعلماء الشريعة واألولياء ال يبالون ابلسلطة السياسية وال 

اتفه القيمة له. وصارت مقاومة الدنيا ابلفعل وينظرون إليها من عل على أهنا شيء 
أواًل مث نبذها كلية بعد ذلك هي الشروط األولية للفضيلة. وبدا أن األمة قد فقدت 

 ذلك التوازن بني القيم الفردية واجلماعية اليت مثلتها حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص متثياًل رفيعاً. 
 

 ( الثنائية الدينية والثقافية:4)
لصراط املستقيم" الذي هو حمط آمال اجلميع والذي كان ميثل لقد كان "ا

واقع حياة الصدر األول من املسلمني ... كان طريقا واحدا متكامال ينبثق من 
الرؤية اإلسالمية األصلية وجيمع كافة اجتاهات اإلنسان ونشاطاته يف حركة واحدة 

وبسبب االحنطاط،  تتجه حنو حتقيق الذات اإلسالمية يف التاريخ. أما يف فرتات
اجلفوة الواقعة بني الفكر والفعل، فقد انقسم هذا الطريق املوحد إىل اثنني: 
طريق الدنيا ، وطريق هللا والفضيلة. هذا االنشعاب يف احلياة اإلسالمية إىل 

أحدمها جدير ابلتقدير ويضم كل القيم  –منهجني متناقضني على طول اخلط 
هذا  –م يضم العامل املادي وسائر قيمه الدينية واخللقية، واآلخر مذمو 

لقد تبدل كل منهما، فأصبح الطريق االنشعاب قد أفسد كليهما وقضى عليهما. 
روحانية فارغة تشبه الروحانية اخلاوية يف الرهبنة البوذية والنصرانية... األول 

 فالروحانية اليت ال تشغل نفسها ابملصلحة الواقعية للجماهري واليت ال تسعى إىل
حتقيق العدالة يف مواطن االضطراب والقسوة يف هذا العامل هلي روحانية ذاتية 
هتتم ابلرغبة الدينية ملن يؤمنون هبا وحدهم. إهنا روحانية قائمة على األًَثرة حىت 



 01 

. أليس مهها األول هو حالة الوعي عند ولو دعت إىل شيء من أفعال اإليثار
ال وسائل وأدوات البتالء النفس السالك. وما اآلخرون ومصاحلهم عندها إ

وتطهريها وتزكيتها. وال عجب، واحلال هذه، أن تسقط هذه الروحانية يف تراث 
الغنوصية ويف التجارب اخلفية، وأن تصبح فريسة اخلرافات واالجتار ابخلوارق. ومل يرد 
 أبداً على أذهان املشايخ الذين أسسوا الطرق الصوفية، والعقول الكبرية اليت وضعت

هلا مبادئها ونظرايهتا األساسية، أن مجاعاهتم سوف تزيغ على هذا النحو وتنتهي إىل 
أخالق وآمال تتعارض مع اإلسالم. لكن احلق أن معظم تلك اجلماعات قد 

 استهواها هذا اإلغراء.
أما طريق الدنيا، من الناحية األخرى، فقد أقام له نظامًا ال أخالقياً 

ون ثلنحو من املتطلبات األخالقية اليت أعلن من ميخيصه، متحلاًل على هذا ال
الدين أهنا ختص فئة أخرى من املسلمني. وبدون أن تكون القيم اخللقية هي 
قوام النظام االجتماعي فال مفر من أن يتدهور ويصبح هو يف نفسه جائزة لكل 

. وعلى هذا النحو أصبحت  ةطموح ال يتورع عن بذل جهده للفوز ابلغنيم
والقيادة أو املناصب السياسية وسيلة لتعظيم الذات واالستخدام  احلكومة

. ولذلك مل تبد الوحشي للقوة، أو البتزاز املنافع األدبية واملادية من الناس
اجلماهري إال مقاومة حمدودة عندما هاجم العدو االستعماري األجنيب أرضها 

هري مقتنعة أبن املعركة ليست معركتها. ويف النهاية، لقد أصبحت اجلما واحتلها.
حني أقامت اإلدارات االستعمارية نظامًا تعليميًا جديدًا وبدأت تؤثر منطًا من 
احلياة والفكر والنشاط غريباً عما لدى اجلماهري، نظرت إليه تلك اجلماهري على 

ا يف املاضي ، أنه حلقة أخرى من مسلسل النظم التعسفية اليت طاملا عانوا منه
وأنه أهل لكل مقت وازدراء لكنه ال يستأهل أن تنتفض األمة كلها لتجاهد 

 . ضده
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 )اثنيا( املبادئ األساسية للمنهجية اإلسالمية

إن أسلمة املعرفة هلي مطلب حتمي إلزالة الثنائية املوجودة يف النظام  
ة األمة ولعالج التعليمي، اليت هي بدورها مطلب حتمي إلزالة الثنائية من حيا

احنرافاهتا ... إن "أسلمة املعرفة" فضاًل عن أهنا تعاجل  ألوان القصور اليت 
انزلقت إليها املنهجية التقليدية فإهنا أتخذ يف االعتبار عددًا من املبادئ اليت 
متثل "جوهر" اإلسالم ... ذلك أن عملية إعادة صياغة كافة فروع العلم يف 

نظرايت تلك العلوم ومناهج البحث فيها ومبادئها  إطار اإلسالم تعين إخضاع
 :وغاايهتا ]لتلك املبادئ واملفاهيم اجلوهرية ، واليت تتمثل[ فيما يلي

 

 (  وحدانية هللا )سبحانه وتعاىل(:1)
إن وحدانية هللا تعاىل هي املبدأ األول لإلسالم ولكل ماهو إسالمي. 

ه ال إله غريه؛ وأنه تعاىل هو الواحد وفحوى هذا املبدأ أن اإلله احلق هو هللا؛ وأن
األحد، العلي األعلى، وأنه مطلق الكمال بكل املقاييس. وكل موجود سواه مغاير 
له وخملوق له. هو اخلالق، ِمره توجد كل املوجودات وتقع سائر احلاداثت. هو 

مجال، إرادته هي القانون الذي حيكم الكون ويقنن  لمصدر كل خري ومصدر ك
وعبادته ومحده واجب كل الكائنات وعلى رأسها اإلنسان الذي خلقه  لألخالق.

هللا يف أحسن تقومي وزوده ابلقدرات اليت هبا يعرف ربه ويقدر عظمة صنعه، كما 
منحه القدرة على أن يتصرف فيما خلق هللا ليحقق من خالل ذلك املثل اإلهلية من 

 األخالق واملثل اإلهلية يف اجلمال.
وأن يعيش واعيًا بوحدانية هللا معناه أن يعيش يف عامل ملؤه أن يفكر املرء 

اجلمال واحليوية ، ألن كل شيء يف الوجود موجود بصنعته عز وجل، معتمد يف 
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بقائه على ربوبيته ومتجه دائمًا بطبيعته حنو حتقيق اإلرادة اإلهلية... يف مثل هذا 
ىن. فكل شيء خلقه هللا تعاىل العامل ال شيء موجود صدفة أو عبثاً أو فارغاً من املع

بَقَدر. وحني يكون اإلنسان جزءاً من عامل تلك صفته فإنه يدرك من العالقات بينه 
وبني كل الكائنات ما ال حيده العد  ، وفوق ذلك كله يدرك أنه خملوق هلل وفقري إىل 
هللا ومدين له ، وأن عليه أن حيبه وأن يعبده حق العبادة. ولكي يكون املسلم 

لمًا فإن عليه أن يكون وعيه دائمًا عامراً بذكر هللا . وما دام هللا هو اخلالق وهو مس
الداين فلن تكون مسلمًا حّت تفعل كل شيء كما شرعه لك قاصدًا به وجه هللا 
وحده. وكما أن احلياة والطاقة منحة من هللا فكذلك كل اخلري والسعادة. هذا هو 

 مية.ما جيب أن تكون عليه احلياة اإلسال
أما يف الفكر اإلسالمي فاهلل هو مبدأ كل شيء وهو غاية كل شيء.  

فوجوده تعاىل وأفعاله هي األسس األوىل اليت عليها يقوم بناء كل املعارف ونظامها. 
وسواء أكان موضوع املعرفة هو عامل الذرة الصغري أم عامل النجوم الكبري أم أعماق 

اريخ ، فإن املعرفة اإلسالمية  تنظر إىل موضوع النفس أم سلوك اجملتمع أم مسرية الت
املعرفة من الناحية املادية على أن وراءه عوامل ومالبسات تقدمه ومنها انبثق هذا 
الشيء، أما التصريف الفعلي لألسباب والذي به يوجد شيء معني من بني ما ال 

وامل ذاهتا حيصى من األشياء املمكنة األخرى  واليت ميكن أن تؤدي إليها تلك الع
فذلك عمل اخلالق سبحانه ويتم ِمره. كذلك، فإن املعرفة اإلسالمية  تعترب أن كل 
شيء يف نطاق املعرفة إمنا حيقق غاية أرادها هللا أو خيدم غاية أخرى مرادٌة هلل تعاىل 
أيضا. وذلك حّت يصبح نظام األسباب يف هذا الكون نظامًا من الغاايت على 

إلهلية لتحدد غاية كل موجود فرد ، وغاية كل سلسلة من قمتها تقف اإلرادة ا
الغاايت، وغاية النظام العام كله. وتدرك املعرفة اإلسالمية أنه ليس مثة موجود أو 
حقيقة أو قيمة خارج النظام العام بسالسله وتشابكاته، النظام الذي مصدره وغايته 

خارج النظام الذي حدده  هو هللا تعاىل، وأن أي شيء يُتصور أو يُعرف أو يُقِوم
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اخلالق فهو إما غري موجود ، وإما زائف ، وإما ال قيمة له ، وإما  أنه فحسب 
 تصور خطأ على أنه خارج ذلك النظام. 

 
 (  وحدة اخللق:2)

إن وحدانية هللا سبحانه وتعاىل تستلزم ابلضرورة العقلية  النظام الكوين: -أ
ُ   وحدة اخلليقة كلها. كما قال سبحانه يف كتابه العزيز: اَلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإال اَّللَّ

). فلو كان هناك أكثر من حقيقة مطلقة واحد ملا بقيت 22ااألنبياء:  )َلَفَسَداتَ 
نظامني خمتلفني، لهناك حقيقة مطلقة. زد على هذا أن الكون حينئذ كان سيتبع 

لك فلن يكون من ولو حدث هذا فلن يكون ذلك كواًن منتظمًا كما نعرف. وكذ
املمكن لنا حنن البشر أن نعرف كواًن يسوده أكثر من نظام. إن علينا أن نتذكر أن 
النظام الكوين هو الذي ميكننا من أن نتبني األشياء يف صورة مواد أو خصائص أو 
عالقات أو أحداث. فمن خالل االتساق أو الوحدة يف النظام الكوين نتمكن من 

د كأشياء وتكرار احلوادث كعالقات سببية. وبدون هذا النظام إدراك استمرارية املوا
 الكوين ال تكون األشياء وال األسباب والنتائج هي هي. 

إن اخلليقة كلٌّ واحد متكامل ألهنا ببساطة من صنعة خالق واحد سرى 
نظامه وتقديره يف كل جزء منها. إن النظام الكوين يتكون من قوانني الطبيعة. وهذه 

تؤدي وظيفتها يف هذا العام وتسرى إىل كل جزء وكل جانب منه، مادايً   القوانني
كل ما هو واقع خيضع   –كان أو فضائياً، جسمانياً أو نفسياً، اجتماعياً أو أخالقياً 

لتلك القوانني وينفذها. هذه القوانني هي "سنن" هللا تعاىل يف خلقه. إن هللا 
ني، كما أنه مل خيلق الطبيعة ويضع هلا سبحانه وتعاىل ليس جمرد مصدر هلذه القوان

النظام والقانون الذي تسري عليه ليرتكها تسري نفسها دون أن يتحكم فيها. إنه مل 
يتخل عن تدبري خلقه، وإمنا هو حي فعال إىل ما ال هناية. وعليه فإن كل كائن 
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يوجد وكل حدث يقع يف الكون إمنا يتم ِمره. حقًا إن لدى كل كائن يف أي من 
مراحل وجوده، قوة ذاتية دافعة متكنه من التغري، لكن احلق أيضًا أن هذه القوة 
الدافعة قد أوجدها هللا وهو الذي حيفظها. وأكثر من هذا فإن هذه القوة احملركة ال 
تؤدي دائما بذاهتا إىل النتائج املرتبطة هبا بشكل ضروري ال يتخلف، وإمنا ِمر هللا 

األسباب املرتبطة هبا عادة فاهلل سبحانه وتعاىل قد جيعل  تتولد النتائج املعينة عن
سببًا ما يؤدى إىل نتيجته مباشرة، لكنه قد حيدث سببًا ما عن طريق أسباب أخرى 
فيكون ما يظهر لنا على أنه سلسلة حتمية من األسباب ال يعدو أن يكون سبباً 

نثق ابهلل تعاىل، أو بنظامه إهليًا متامًا كالسبب املفرد. ومن جانبنا حنن البشر فإننا 
الكوين فنطمئن إىل أن سببًا معينًا سوف تتبعه نتيجة معينة. وإذن فكما اكتشف 
"الغزايل" و "هيوم"، على ما بينها من خالف يف املبادئ، فإن ارتباط السبب 
ابملسبب ليس أمرًا حتمياً. فالواقع أن ما نسميه ابلسببية ليس إال عملية "تتابع" 

ودان إىل االعتقاد ِن سببًا ما تتبعه عادة نتيجة ما. وليس هلذه العقيدة وتكرار تق
من أساس تقوم عليه سوى كرم الكائن األعلى، فاهلل سبحانه وتعاىل ال خيدع أو 
يضلل. إنه خالق كرمي نظم الكون ليجعله صاحلًا ألن حنيا فيه وألن نفهمه، وكذلك  

 –من خالل األعمال  –منا ونربهن كي نتمكن من ممارسة اخليارات اخللقية أما
 على ما لنا من قيمة أخالقية. 

: هللا سبحانه وتعاىل اَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء اخلليقة كمملكة من الغاايت -ب
). هذا التقدير هو الذي يعطي كل شيء طبيعته 2فـََقدَّرَُه تـَْقِديراً) االفرقان:  اآلية

كذلك، فإن التقدير اإلهلي خًيضع    وعالقاته ابألشياء األخرى، ومنهجه يف الوجود.
كل شيء ليس فقط لنظام األسباب املشار إليها فيما سبق ، بل أيضا لنظام من 
الغاايت. فكل شيء له غاية ومسوغ لوجوده خيدمه من خالل حياته. هذه الغاية 
ليست هنائية أبداً، وإمنا هي دائما خاضعة لغاايت أخرى تكِون معها سلسلة تنتهي 
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ند هللا الذي هو الغاية املطلقة والنهاية اليت إليها يعود كل شيء. إن إرادته هنايتها ع
 تعاىل هي اليت جتعل اخلري خرياً.

وعليه، فإن لكل شيء موجود عالقة السبب أو النتيجة بكل شيء آخر، 
فضاًل عن كوهنا عالقة ذات هناية، أو هي وسيلة لغاية معينة. أليست غاية كل 

ضروهبا تنتهي إىل هللا سبحانه؟! إن شبكة العالقات غري  الغاايت على اختالف
ابلتأكيد جمال مفتوح أمام البشر للبحث واملعرفة واإلعجاب. ولكن  –منتهية. وهي 

ما دامت العالقات الهنائية فلن يستطيع البشر أن يعرفوا سوى القليل منها على 
التعبري. لكن واجبهم قدر الضوء الضئيل الذي معهم يف تلك الغابة املظلمة إن صح 

دون غريهم أن جيتهدوا دائماً يف البحث عنها واكتشافها. واكتشاف تلك العالقات 
وتقنينها يعين وضع األسس ملعرفة السنن الثابتة اليت وضعها هللا سبحانه وتعاىل 

 ولتقدير تلك السنن حق قدرها. 
مرتبطة  وملا كان لكل خملوق غاية يعمل خلدمتها، وملا كانت كل الغاايت

ببعضها البعض برابط السبب والنتيجة فإن كل هذا جيعل من الكون نظامًا غائيا 
هادفاً انبضاً ابحلياة مفعماً ابملعىن... فالطري يف الفضاء والنجوم يف السماء واألمساك 

كل تلك أجزاء متفاعلة يف النظام الواحد.   –يف أعماق البحار والكواكب والعناصر 
أو شرير، حيث إن كل كائن له وظيفته ودوره يف حياة الكل. ال شيء منها عاطل 

وهي معًا تكِون بناء عضواًي تتفاعل أجزاؤه وأعضاؤه بطرق ال يزال البشر يف بداية 
 الطريق إىل اكتشافها بفضل العلم، لكن يف أجزاء حمدودة جداً من الطبيعة.

كل جزء فيها   أما املسلمون فهم يعلمون جيداً أن اخلليقة كيان عضوي، وأن 
خيدم غاية ما، حّت ولو كانوا ال يعرفوهنا. وهذا العلم هو مثرة إلمياهنم. وحني 
تواجههم أمور مثل افرتاس الذئب للحمل أو أكل الطائر للفراش أو حتول اجلسد 
اإلنساين إىل غذاء للديدان، فإهنم  يفرتضون أن كل ذلك خري، وأنه بنشاطه 
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نظامًا من األغراض اليت تنتهي إىل اإلرادة اإلهلية.  الطبيعي حيقق غرضًا إهليًا أو
فاملسلمون ال ميكنهم أن ينسبوا شيئًا للصدفة أو لألقدار العمياء. فالزالزل 
والطواعني واجلفاف والكوارث يف نظر املسلمني إمنا هي من تقدير هللا. واملسلم 

فعل هللا وأهنا على أهنا من  –مهما تكن فواجعها وآالمها  –يتقبل هذه الكوارث 
مرادٌة هلل تعاىل من أجل هدف طيب قد ال يظهر لإلنسان يف الوقت احلاضر. وما 
دامت من فعل هللا، فإن املسلم ال ينهار أمامها ألنه يعرف أن هللا الذي قدرها 
وأوجدها هو يف نفس الوقت احلافظ الرحيم بعباده. هلذا، فإهنا يف نظر املسلم ابتالء 

عباده ليصل هبم من خالهلا إىل مزيد من الثبات واإلميان والتفاؤل ،  من هللا خيترب به
واحملصلة النهائية هلذا اجلانب من العقيدة اإلسالمية إمنا هو على وجه التحديد ما 

 حتتاجه البشرية يف مواجهة املآسي واخلطوب.
إن كون هللا قد خلق العامل ككيان واحد ترتبط فيه  النتائج ابألسباب، 

غطي األسباب كل شيء بصورة الهنائية ، وحيث تتباين اآلاثر يف كل وحيث ت
حادثة يف مدى ال هنائي، وفيه توجد العالقات املتبادلة الالهنائية لرتبط األشياء 

هذا التقدير اإلهلي نفسه مقصود به أن يهيئ  –ببعضها يف نظام  من الغاايت 
ال ليس غايته الكربى وال هو ملك اجملال حلياة اإلنسان وابتالئه األخالقي، فهذا اجمل

له أو شغله الشاغل. فما دام اإلنسان خملوقًا لتكون حياته عبادة خلالقه، فإن العامل 
يكون منحة له من ربه. وواجب اإلنسان على هذا هو أن يكتشف السنن اإلهلية 

 فيه، بل وأن يصونه من التدهور ويقوم بتعمريه وتطويره ابستمرار. 
: منح هللا تعاىل العامل لإلنسان كنعمة مؤقتة و ليقة لإلنسانتسخري اخل -جـ

وجعل كل شيء فيه مسخرًا له ، مبعىن أنه حتت تصرف  –ليكون جمااًل لنشاطه 
اإلنسان يستخدمه لغذائه أو متعته أو راحته. هذا االستخدام قد يكون مباشراً كما 

ني تسخر قوى الطبيعة يف حالة الغذاء واملتعة، وقد يكون غري مباشر كما حيدث ح
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لتنتج ما حيتاج إليه اإلنسان. وهناك تناسق ذايت بني مفردات اخلليقة واالنتفاع 
اإلنساين . فاحلاجات اإلنسانية جزء من بناء اخلليقة، ومفردات اخلليقة مصممة 
بقصد أن ختدم تلك احلاجات. وكل مكوانت الطبيعة ذات استعداد لقبول أتثري 

ل التغيري طبقًا لتصرفه والتحول إىل أي شكل يرغب فيه. اإلنسان فيها، ولتحم
يستطيع البشر أن جيففوا البحار ويستخدموا الشمس وحيركوا اجلبال ويزرعوا 
الصحارى أو أن يرتكوا الدنيا كلها خراابً. يف إمكاهنم أن ميألوا الدنيا ابجلمال 

إن تسخري  وجيعلوا كل شيء يزدهر، أو أن ميألوها ابلقبح وحيطموا كل شيء.
الكون لإلنسان ال يقف عند حد... لقد شاء هللا تعاىل أن تكون العالقات السببية 
والغائية املتبادلة بني أفراد اخلليقة هي مادة هذا التسخري، وبدوهنا ال يكون للتسخري 
جدوى وال معىن. فلو كان اإلنسان ال يستطيع االعتماد على األسباب إلحداث 

ل إىل الغاايت، لفقد اإلنسان اهتمامه نتائجها، أو كانت الو  سائل غري صاحلة لتوصِِ
ابلكون ولكف عن أي حماولة لتغيريه إىل األمناط اليت جيب أن يكون عليها طبقاً 
لوحي هللا... "مادمت مكلفًا فإنك مستطيع" هذا املبدأ الذي ينسب إىل "كانط"، 

عرب عنه أحد فالسفة والذي يعد أول مبادئ "ميتافيزيقا األخالق" كان أول من 
املسلمني مستوحيًا إايه من املبدأ القرآين اال يَُكلُِِف اَّللَُّ نـَْفسًا ِإال ُوْسَعَها) االبقرة: 

) وبدون هذه النتيجة الضمنية الضرورية يصبح العامل إما جامدًا عدمي 299اآلية
 احلركة والتغري، وإما عاملاً للمجانني.

 :( وحدة احلقيقة ووحدة املعرفة3)
من املؤكد أن العقل تعرض له األوهام والضالالت والشكوك. حقًا إن قدرته 
على تصحيح نفسه توفر له درجة ال ِس هبا من احلماية، لكنه ابلنسبة للحقيقة 

حيتاج إىل تعزيز من مصدر مربأ من اخلطأ،  –وبسبب قصوره البشري  –املطلقة 
لقة ابملبادئ األولية أو املطلقة، فإن وهو الوحي. ومبجرد أن يتم إرساء القضااي املتع
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العقل يكتسب عندئذ قوة  يستطيع هبا أن يتغلب على ما يعرتضه من مشكالت. 
جيب أن تكون كافة افرتاضات العقل األولية مؤكدة بشكل قاطع: بعضها يكون  
كذلك ألنه يدهي، والبعض اآلخر ألنه عبارة عن جتارب عامة للبشرية ككل؛ 

اثلثا ال ميكن إدراكه إال ألولئك الذين تتوفر فيهم الدرجة ولكن هنالك ضراب 
املطلوبة من احلكمة أو نضوج الرؤية الدينية أو األخالقية؛ وأمثال هؤالء هم الذين 

أن يروا احلقيقة على وجهها الصحيح. ومن هنا، فإن  –هلذا السبب  –يتوقع منهم 
فهوم الرايضي، وإمنا يتطلب إدراك مثل هذه احلقائق والقيم قد ال يكون عامًا ابمل

نوعًا آخر من املؤهالت الضرورية اليت يتعني وجودها. وحيثما ال يتأتى للعقل اليقني 
اجلازم فإن نور اإلميان ميكن أن ميده هبذا اليقني، بل إنه ليلقي ضوءًا كاشفًا على 

لة سائر الفرضيات األولية األخرى كما يضفي مزيدًا من اليقني على النظرة الشام
للكون املبنية على تلك الفرضيات. إن بني اإلميان والفرضيات العقلية األولية اليت 

 –تصل إىل حد اجلزم لعالقًة وتناغما واتصاال وتكامال. وإن العقيدة يف اإلسالم 
ال  –خالفا للدايانت األخرى القائمة على التسليم الكامل ]حّت ملا يناقض العقل[ 

يفتها أو فيما تسهم به. فال هي فوق العقل، وليس تنفك عن العقل سواء يف وظ
العقل كذلك فوقها. ولذا فليس من اإلسالم أن نضع اإلدراك العقلي واإلدراك 
اإلمياين على طريف نقيض حبيث يكون على اإلنسان أن خيتار بينهما. "..إن اليهود 

ملسيح يطلبون آية امعجزة)، واليواننيني يطلبون احلكمة. ولكننا حنن نكرز اب
مصلوابً، لليهود عثرة ولليواننيني جهالة ... إن جهالة هللا أحكم من الناس، وضعف 
هللا أقوي من الناس. فانظروا دعوتكم أيها اإلخوة أن ليس كثريون حكماء ... بل 
اختار هللا جهال العامل ليخزي احلكماء و ... ضعفاء العامل ليخزي األقوايء، و ... 

ى وغري املوجود ليبطل املوجود ..." اهذا النص من رسالة بولس أوفياء العامل واملزدر 
) اوالنص العريب 29 – 22الرسول األوىل إىل أهل كورنثوس: اإلصحاح األول: 

اليت أصدرهتا مجعية الكتاب املقدس يف  3877منقول عن طبعة الكتاب املقدس 
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صرانياً أو هندوسياً املرتجم). مثل هذا الكالم قد يكون يهودايً أو ن –الشرق األدىن 
 لكنه على النقيض من املوقف اإلسالمي. 

أما فيما يتعلق "بنظرية املعرفة" فإن خري ما يوص  به موق  اإلسالم 
هو أنه قائم على "وحدة احلقيقة" ، وهذه الوحدة مستمدة من وحدانية هللا 

لفعل كما املطلقة، إن "احلق" هو أحد أمساء هللا احلسىن؛ وإذا كان هللا واحدًا اب
يؤكد اإلسالم، فال ميكن أن تتعدد احلقيقة. إن هللا يعلم احلقيقة وينزهلا من 
خالل الوحي صافية إىل خلقه، فال ميكن أن جييء ما يتنزل به الوحي خمتلفاً عن 
ما يف احلقيقة الواقعية ألن هللا  سبحانه هو خالق احلقائق كلها الواقعية منها 

دخل يف نطاق ما حييط به  عمل العقل متضمنة يف قوانني واحلقائق اليت ت واملطلقة.
الطبيعة اليت هي سنن هللا يف خلقه، وهي سنن دائمة اثبتة، ومن هنا ميكن أن 

إضافة ملا  –والوحي ُتكتشف تلك احلقائق وتقنن وتستخدم ملصاحل اإلنسانية... 
القوانني يبني أيضا حقيقة  –يقدمه من  إعالن لوجود هللا وأنه خالق الوجود 

الطبيعية أو السنن اإلهلية اليت يسري الكون على أساسها. ومن الواضح أنه ال 
ميكن أن يكون هناك بيان أو تعبري عن تلك القوانني أصدق من بيان خالقها 

وهذا  ومدبرها. وإذن  فإنه  نظراي ال ميكن أن تصور وجود أي تناقض بينهما.
لواقع من جانب وبني ما أييت به الوحي التطابق املنطقي بني العقل واحلقيقة وا

. وهذا من جانب آخر هلو أخطر مبدأ عرفته نظرية املعرفة يف اترخيها الطويل
 التطابق يقوم على مباد ثالثة  عليها ترتكز املعرفة اإلسالمية  كلها:

األول: إن وحدة احلقيقة تعين رفض أي إمكانية للتناقض بني احلقائق 
فكل ما يقرره الوحي البد أن يكون صادقًا منسجماً  الوحي.الواقعية وما أييت به 

جاهاًل أو غاشًا أو  –تعاىل  –مع الواقع موافقًا له؛ إذ ال يتصور أن يكون هللا 
مضلاًل ملخلوقاته. وعليه، فإن ما يبينه هلم ال ميكن أن يتعارض أبدا ِي وجه مع 
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والتعليم. فإن ظهر أي تناقض  حقائق الواقع، ألنه ما أنزل الوحي إليهم إال لإلرشاد
بني الوحي والواقع، فإن على املسلم أن يراجع "فهمه" للوحي مادام يؤمن مببدأ 
وحدة احلقيقة ، فهذا املبدأ  حيميه من خطر التأويالت والتفسريات املتسرعة أو 
املغرقة يف اجملازات أو املعتمدة على معان ابطنية ال سند هلا سوى الفهم الشخصي 

مى. إن فهم معاين الوحي يف اإلسالم يقوم على ركيزتني صلبتني: اللغة العربية التحك
مبعجمها وحنوها مث احلقائق الواقعية، وكالمها حمفوظ منذ نزل الوحي. وهلذا السبب مل 
يعرف الوحي القرآين مشاكل أتويلية من حيث هو، وإمنا كل مسائل التفسري تدور 

 ابلقواعد. حول أمور لغوية تتصل ابملعجم أو 
الثاين: إن وحدة احلقيقة تفرض أنه ال يوجد تعارض أو خالف أو تفاوت 

ترفض رفضاً قاطعاً فكرة عدم وجود مبدأ  فوحدة احلقيقة مطلق بني العقل والوحي.
أو حقيقة أو فهم أعلى ميكن أن يزيل التناقض. إن اإلنسان وهو يبحث يف الطبيعة 

بل من  –ليت أوجدها اخلالق يف الكون، ميكن وحياول أن يكتشف السنن القانونية ا
أن خيطئ أو يتوهم أو يظن أنه قد أمسك ابحلقيقة مع أنه يكون يف الواقع  –املؤكد 

خمطئا . ومثل هذا املوقف قد خيلق تعارضًا ظاهراي بني العقل والوحي. فوحدة 
ظر اثنية احلقيقة ترفض هذا التعارض وترى أنه وهم، وتطالب الباحث ابلعودة إىل الن

يف معطياته وفحصها من جديد. فقد يكون سبب التعارض فيما انتهى إليه العلم أو 
العقل من نتائج، ويف مثل هذه احلالة حيسن ابلباحث أن يعود إىل معطياته 
ويفحصها اثنية. وقد يرجع السبب كذلك إىل إساءة فهمه للوحي، وهنا أيضاً 

 يكون عليه أن يراجع مسلماته. 
ن وحدة احلقيقة ، أو طبيعة قوانني املخلوقات والسنن اإلهلية، الثالث: إ

تفرض أن ابب البحث يف طبيعة اخللق أو يف أي جزئية منه ال ميكن أن يغلق، 
وذلك ألن سنن هللا يف خلقه غري حمدودة. فمهما عرفنا منها، ومهما تعمقنا يف 
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ن هنا، فإن هذه املعرفة، فال يزال هناك دائمًا املزيد منها ليكتش . وم
االستعداد لقبول اجلديد من الرباهني، واإلصرار على متابعة البحث هي 

فاملوقف الناقد لكل  خصائص الزمة للعقل املسلم الذي قبل مبدأ وحدة احلقيقة
الدعاوى اإلنسانية، والبحث الدائب وراء قوانني الطبيعة اليت ال تكون هنائية أبداً، 

للمنهج اإلسالمي وللعلم األصيل. ومن هذا  مها يف ذات الوقت شرطان الزمان
املنطلق، فإن أقوى حكم يبقى دائمًا مؤقتاً، ويظل صاحلًا حّت تظهر أدلة جديدة 
تشكك فيه أو تفنده أو تؤكد صحته. إذن، فإن أعلى حكمة، وأوثق قرار جيب أن 

 يعقبه هذا التأكيد "وهللا أعلم". 
 

 (  وحدة احلياة:4)
يقول هللا تعاىل يف كتابه العزيز: اَوِإْذ قَاَل رَب َك  :"األمانة اإلهلية" -أ

لِْلَمالِئَكِة ِإيِنِ َجاِعٌل يِف اأَلْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك 
ْعَلُموَن َوَعلََّم آَدَم الدَِِماَء َوحَنُْن ُنَسبُِِح حِبَْمِدَك َونـَُقدُِِس َلَك قَاَل ِإيِنِ أَْعَلُم َما ال تَـ 

ُتْم َصاِدِقنَي  َِِمْسَاِء َهُؤالِء ِإْن ُكنـْ األمْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوين 
ُهْم قَاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم لََنا ِإال َما َعلَّْمتَـَنا ِإنََّك أَْنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم قَاَل اَي  آَدُم أَنِْبئـْ

َِِمْسَاِئِهْم قَاَل أملَْ أَُقْل َلُكْم ِإيِنِ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواألرْ  ِض َِِمْسَاِئِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم 
ُتْم َتْكُتُموَن َوِإْذ قـُْلَنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا آلَدَم َفَسَجُدوا ....) َوَأْعَلُم َما تـُْبُدوَن َوَما ُكنـْ

) ويف آايت أخرى من القرآن الكرمي يقول هللا تعاىل: اِإانَّ َعَرْضَنا 10 – 14االبقرة: 
َها َومَحََلَها  األَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواألْرِض َواجْلَِباِل فَأَبـَنْيَ َأْن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

)، 19: 13اإلْنَس إال لِيَـْعُبُدوِن) ا)؛ اَوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ وَ 72: 21اإلنسان....) ا
ُلوَُكْم  ٍم وََكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لِيَـبـْ اَوُهَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض يف ِستَِّة َأايَّ
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ٍء ) اتـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِِ َشيْ 7:  33أَي ُكْم َأْحَسُن َعَمال...ً. ) ا
ُلوَُكْم أَي ُكْم َأْحَسُن َعَماًل......) ا  )2-3: 97َقِديٌر الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لِيَـبـْ

جتيب، يف كل آن، على التساؤل  هذه النصوص السابقة من القرآن الكرمي
واإلسالم يؤكد  هناك سبب يفسر وجود اإلنسان.  –أو مل يكن  –عما إذا كان 

. إن وجود اإلنسان سببًا وأن هذا السبب هو عبادة هللا تعاىلكل التأكيد أن ل
اإلرادة اإلهلية على ضربني: ضرب متحقق حتمًا يتمثل يف السنن اإلهلية اليت جيري 
الكون على أساسها، وهي قوانني الطبيعة. وهذه السنن اثبتة ومتحققة على مستوى 

طريق العقل. وقد أوجب الكون كله. ومن املمكن أن تفهم عن طريق الوحي أو عن 
هللا على اإلنسان أن يبحث عنها وأن يفهمها ويقننها من أجل املعرفة مث يستخدمها 

: فيتحقق فقط عن طريق احلرية أما الضرب الثاين من القوانني اإلهليةلصاحله. 
 إمكانيتنيواالختيار، أي عندما تتحقق يف وضع يكون فيه حتقيقها أو عدم حتقيقها 

لك هي القوانني اخللقية. إهنا تتعايش مع قوانني الطبيعة، مبعىن أهنا وتمتميزتني. 
تتحقق دائمًا يف سياق من األشياء واألشخاص والعالقات يف العامل الواقعي، 
لكنها تنتمي إىل ضرب خمتل  عن الواقع احملتوم. إهنا عملية أولوايت. فأن 

، أمر يعتمد على تصبح جزءًا من املوق  الواقعي وأن تتحقق من خالله أوالً 
حتقق ذلك املوق ، أو على املتطلبات اخلاصة هبذه القوانني اخللقية. إهنا 

. وهلذا فإن "السماوات واألرض تتطلب ممارسة الشخص إلرادته ممارسة حرة
واجلبال" عجزن عن محل "األمانة" اإلهلية لعدم وجود هذه اإلرادة لديهن. ومحلها 

قات يتمتع هبذه احلرية األخالقية. وهذه اإلمكانية اإلنسان ألنه دون ابقي املخلو 
لديه جعلته يف وضع أمسى من املالئكة الذين ال يتمتعون ابحلرية يف أن يطيعوا أو ال 
يطيعوا. وهذا هو السبب يف أمر هللا هلم أن يسجدوا آلدم. فكان انعدام حرية 

ويستطيعون فقط أن  اإلرادة لديهم سببًا يف إنزاهلم عن مرتبة اإلنسان. هم كاملون
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يطيعوا أوامر هللا. إهنم يقدسون هللا ويسبحونه دائمًا وال يعصون له أمراً. وعلى هذا، 
فإن طاعة اإلنسان هلل أعلى قيمة من طاعة املالئكة، وما ذلك إال بسبب أهنا 
تصدر عن إنسان لديه القدرة أن يفعل عكس ذلك. فإعراض مثل هذا اإلنسان 

فعه عما هو أدىن، أو إعراضه عن اخلري املادي النفعي األانين، عن طريق الشر، أو تر 
مث اجتاهه مبحض اختياره إىل فعل ما يتطلبه القانون األخالقي إمنا هو إحراز لقيمة 
أمسى. إن احلياة األخالقية هلي ضرب من احلياة أعلى وأنبل وأعظم. وإن النمط 

قعا حني خيتار البشر يف حرية أن األعلى من اإلرادة اإلهلية يدخل التاريخ ويصبح وا
حيققوه. ومن هنا، فإن اإلنسان يعترب وصلة كونية بني اإلرادة اإلهلية والواقع 

 احلقيقي. وواضح أن وجوده عظيم األمهية. 
اخلالفة: إن محل اإلنسان لألمانة اإلهلية جيعله يف مقام اخلالفة أو  -ب

انني األخالقية اليت هي والقوانني النيابة عن هللا. وتتمثل خالفته يف إنفاذ القو 
الدينية شيء واحد، وإن كانت األخرية تتحكم كذلك يف الشعائر التعبدية وهي 

من  –. لكن حّت هذه هلا جوانب ليست تعبدية أو أخروية حمضة، وإمنا هلا قليلة
عالقة قوية هبذه الدنيا. أما ابقي التشريعات الدينية أو  –حيث خصائصها وآاثرها 

قية فكلها عبارة عن ممارسات فعلية للحياة والوجود والعمل. وما تضيفه هذه األخال
القوانني للممارسات الفعلية إمنا هو الصفة أو املنظور أو الطريقة اليت يتم هبا 
تصريف تلك املمارسات املتشاهبة. إن من الطبيعي أن يشتهي الناس وأن يكربوا 

بوا وأن يتزوجوا وأن ينجبوا، وأن يتسلطوا ويتمتعوا، أن يطلبوا وأن يتملكوا، وأن حي
وأن ميارسوا القوة ..... اخل، واإلسالم حيب لكل هذه األنشطة أن تستمر، إنه ال 

كل ما يطلبه يشجبها وال يود هلا أن تتوقف كما هو شأن النصرانية والبوذية ، 
اإلسالم ما الناس أن يقدموا على هذه األفعال بدوافع خمتلفة وأن يؤدوها 
بطريقة خمتلفة. الدافع املختل  هو أن يبتغوا هبا وجه هللا. واألسلوب املختل  
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هو أن يؤدوها ابلعدل وابحلق حبيث تؤدى إىل حتقيق غاايهتا النفعية واألخالقية 
 دون أن يلزم من ذلك حدوث نتائج غري مرغوبة أو غري عادلة أو غري أخالقية. 

نني األخالقية والعبادات الدينية أتيت والوحدة املشار إليها سابقًا بني القوا
. فمن وجهة نظره، توجد حقيقة واحدة من أن اإلسالم ال يفضل الدين عن الدنيا

فقط ال حقيقتان كما هو شأن األداين اليت تقسم احلياة إىل قطاعني: ديين مقدس 
وعلماين. ليس هناك شيء مقدس هبذا املعىن سوى هللا. كل شيء يف نظر اإلسالم 

ق وليس مقدساً، ويفرتض أنه خري ما دام من صنع هللا. وطريقتنا يف أداء ما خملو 
نفعل هي اليت حتقق املتطلبات الدينية أو األخالقية أو ال حتققها . فإن فعلت 
فالعمل خري، وإال فهو شر. وعلى هذا، فإن أفعال اإلنسان وحده هي اليت ميكن 

ه من حتقيق العدل واحلق واجلمال أن تكون خريًا أو شرًا بناء على ما تؤول إلي
وعلى هذا، فصفة "التدين" ال تعين أن ينسحب والسعادة أو عكس ذلك. 

اإلنسان من املمارسات املعتادة يف احلياة وال أن يقتصر على األعمال اخلالية 
من أي قيمة نفعية. فأمر الدين كله إمنا هو صفة لنفس املمارسات احلياتية. 

اإلسالم ملتحمًا بواقع احلياة والتاريخ. ويف خارج  وعلى هذا األساس يبقى
وقد ترى  نطاق احلياة والتاريخ ليس مثة فضيلة وال تقوى، بل وال إسالم.

النصرانية والبوذية الدين يف غري جمرايت احلياة والتاريخ، وقد تفرضان إذالل النفس 
ما تفعالن ذلك والتنسك والرهبنة واجملاهدة، بل وجتميد تلك اجملرايت نفسها. إهن

ألن جمرايت احلياة والتاريخ يف نظرمها أهل للشجب على أساس أهنا شر وحمكوم 
عليها ابهلالك. فاملسيحية تؤمن ِن اخلليقة "آمثة" و "شر" و "ال خري فيها"، وترى 
اخلالص من ذلك يف اإلميان ابملسيح وتقليده. كذلك، فإن البوذية تؤمن ِن اخلليقة 

سوى األمل واملعاانة، وتفرض إنكار الذات وإنكار احلياة كباب "شر" ال شيء فيه 
 للخالص من جمرايت احلياة والتاريخ. 
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أما اإلسالم فإنه ينكر مثل هذه املسلمات املسبقة اليت تلعن احلياة والتاريخ، 
ويرى أن اخللقة خري وأن هللا سبحانه وتعاىل خلقها لغاية طيبة ،  وأن حتقيقها يتأتى 

هلل وطلب العدالة للبشر. واملشاركة يف جمرايت احلياة من أساسيات نظرة ابإلخالص 
اإلسالم لإلنسان. لقد عني هللا سبحانه وتعاىل لإلنسان هدفني ليحققهما. األول، 
أي أن يعيد ترتيب جزئيات احلياة  حبيث تصبح بكل طاقاهتا يف خدمة احلاجات 

طعام ومأوى وراحة وإجناب)  اإلنسانية، يستوي يف ذلك اجلزئيات املادية امن
واخللقية والفكرية واجلمالية. الثاين، أن على البشر يف عملية توجيه اخلليقة نفسها أن 

للدخول يف عمليات التوجيه تلك وعلى أسس  –يستْعلُوا ابلقيم اخللقية فينتقوا منها 
 ما حيقق ما يقتضيه اإلخالص هلل وحتقيق العدالة البشرية. –أخالقية 

ون "األمانة" اإلهلية، وابلتايل مضمون "اخلالفة"، هو بناء الثقافة إن مضم
واحلضارة والسمو هبا، إن حمور "اخلالفة" هو حتقيق السالم واألمن على احلياة 
واملمتلكات وتنظيم البشرية يف جمتمعات منظمة قادرة على إنتاج الطعام وعلى 

ونوعاً، وهتيئة املأوى والدفء  معاجلته وختزينه وتوزيعه على اجلميع بشكل كاف كماً 
والراحة واالتصاالت واليسر، وإعداد ما يكفي من األدوات الالزمة لتحقيق هذه 
األهداف، وأخرياً، هتيئة الفرص للتعليم وحتقيق الذات وللتمتع الرتفيهي واجلمايل. 
 وهذا مرادف إلقامة ثقافة وحضارة ولبناء احلياة يف هذا الوجود، ولقد أمر هللا عز

وجل إبقامة ذلك كله ، وأعلن أن ذلك هو السبب احلقيقي خللق العامل، واملراد  
اإلهلي األمسى من وراء هذا كله هو أن يربهن البشر على أهليتهم من الناحية 
األخالقية فيما يقومون به من أفعال ، وإبمكاهنم أن حيققوا هذا ببساطة ِن جيعلوا 

ميارسون كافة أنشطتهم احلياتية فيجعلوهنا لوجه  هللا قبلتهم يف كل ما يقومون به إذ
هللا سبحانه وتعاىل، وِن حيرصوا على إقامة مبدأ العدل من خالل هذا كله ... إن 

أن هذا االستخالف عمل سياسي يف املقام األول ،  -وحبق–املسلمني يفهمون 
) 71راف : ااألع ةوكثريا ما ربط القرآن الكرمي االستخالف إبقامة السلطة السياسي
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) وابلقضاء على أعداء هللا واستبدال نظم 10وبضمان األمن والسالم االنور 
) ... 31) ايونس : 329حكمهم الظاملة حبكم خلفاء هللا يف األرض ااألعراف: 

بدءا من اختيار احلاكم أو  ةأي املشاركة يف العملية السياسي  يويعترب العمل السياس
ح للحاكم ووزرائه، ومراقبة أعماهلم ونقدهم أو حّت بيعته ، وتقدمي املشورة والنص

كل هذه ليست فقط أمورا مرغواب فيها يف اإلسالم بل هي من أوجب   –خلعهم 
الواجبات الدينية واألخالقية ، والنكوص عن القيام بتلك الواجبات يعين الوقوع يف 

الصحابة من رفضوا تلك اجلاهلية كما قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ولقد حارب أبو بكر و 
املشاركة وإن احتفظوا ابلعقيدة واعتربوهم كفارا خرجوا من اإلسالم كله ، وإذا كانت 
املسيحية تعترب العملية السياسية من مهاوي الشر وتنصح بعدم املشاركة فيها ، فإن 

عن االنسحابية ، ويصدق هذا األمر  ىاإلسالم يعترب ذلك من جوهر اإلسالم وينه
على بناء الثقافة واحلضارة ، فاإلسالم يعترب أن بناءمها هو  -بتأكيد أشدو –نفسه 

الشغل الشاغل للدين ، وهلذا فإن ختلي مجاهري املسلمني يف عصور الضعف عن 
 املشاركة يف النشاط السياسي ملما يتناقض ابلكلية مع معايري اإلسالم. 
ن، ومها أمثن كذلك، فإن املبدأ نفسه يصدق على متطلبات السالم واألم

جائزة يسعى إليها العامل اإلسالمي اليوم. فكل مسلم جيب أن أيمن على حياته 
وممتلكاته وعلى كرامته الشخصية ومكانه يف اجملتمع. وتوفري هذا املطلب من أول 
الواجبات االجتماعية. ومن أجل هذا، طلب اإلسالم من كل مسلم أن يكون 

ظَّم ويُدفع إىل أن يعمل على حتقيق هذا "مسيَّسا"، أي أن يكون يقظا وأن ين
 اهلدف لنفسه وألفراد أسرته وجلريانه ولكل إخوانه من املسلمني. 

إن منهج اإلسالم لبناء الثقافة واحلضارة منهج شامل، كما  الشمولية: -ج
جيب أن يكون إن فهمناه حق الفهم. وهذا الشمول هو من اخلصائص األساسية 

ياة اإلنسانية له حكمه املالئم يف اإلسالم. هذا احلكم للشريعة. فكل جانب من احل
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قد يكون واضحاً وقد يكون غري واضح، ملزِماً كما يف "الواجبات" و "احملرمات" أو 
غري ملزم كما يف اإلرشادات "املندوبة" و "املكروهة" و "املباحة". املهم أن ال شيء 

اإلسالم واسعة، لكن سعتها يند عن أحكام اإلسالم. حقًا إن دائرة "املباح" يف 
ليست دلياًل على عدم وجود ما يالئمها يف اإلسالم، وإمنا سببها أن املباحات تقع 
خارج نطاق "املطلوابت" احملددة، سواء أكانت "إلزاميات" كالوجبات واحملرمات، 
أو "أفضليات" كاملندوابت واملكروهات. وخارج هذا النطاق تقع الثقافة وطرائق 

هي ال تقل أمهية يف نظر اإلسالم عن قطاع "املطلوابت" اليت تعتمد يف املعيشة، و 
احلقيقة، على الرتبية املوفقة؛ فهي متثل املنطلقات األولية هلا وبدوهنا تصبح غري 
واردة. فال شيء ميكن فرضه ابلقوة ما مل تكن اجلماهري قد تربت عليه من قبل 

 وسبق اقتناعها به.
املسلم أن "يؤسلم" احلياة، أي أن حيدد نظرايً  ومن هنا، فإن واجب املفكر

وتطبيقيًا عالقة اإلسالم بكل جزئية يف احلياة اإلنسانية. ولقد أوضح القرآن ذلك 
ابلفعل يف عدد من ميادين النشاط اإلنساين، وذلك عن طريق حتديد مكانة 
األفضليات واملباحات، كما يف التحية وخفض الصوت واالستئذان عند الدخول، 
وسرعة االنصراف بعد تناول الطعام اعند الغري) وإحسان معاملة الوالدين ومن 
يكربوننا سنا ... اخل. وقد بذل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما يف وسعه الستكمال التطبيق سواء 
ابإلرشاد أو ابلقدوة العملية يف جماالت كيفية األكل والشرب واحملافظة على النظافة 

ومعاملة اجلريان ... اخل . وأسلوب احلياة الذي قرره اإلسالم  والرتويح عن النفس
تفصيليًا يف العصور األوىل وما تفرع عن تلك التوجيهات القرآنية والنبوية، نراه اليوم 
حباجة إىل إعادة تعريف وبلورة واستكمال حبيث تغطي ما مل يكن معروفًا من 

ب على التمدن احلديث من األنشطة زمانئذ، أو تصبح أدق تطبيقًا على ما ترت
جماالت متتد من الكماليات إىل الضرورايت. مثال ذلك: جماالت العالقات 
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االجتماعية والسفر والنقل والرتفيه والفنون السمعية والبصرية ووسائل االتصال 
 اجلماهريي وغريها من امليادين اليت حتتاج إىل أن متتد إليها توجيهات اإلسالم.

  
 ية:( وحدة اإلنسان5)

مادامت الوحدانية صفة هلل عز وجل، وهو سبحانه اخلالق، فالبد أن متتد 
صفة الوحدة اإلهلية إىل كل البشر ألهنم من خلقه. ومن الطرف اآلخر، البد للبشر 
أن يرتبطوا مجيعًا كمخلوقني خبالقهم. وال ميكن أن يتعدد وجودهم من حيث هو، 

حقاً، إن البشر ميكن أن يتفاوتوا يف وإال أدى ذلك إىل تعدد مماثل يف اخلالق. 
اخلصائص من العنصر واللون والبنية والشخصية واللغة والثقافة؛ لكن أاي من هذه 
اخلصائص ال ميثل قيمة وجودية، مبعىن أنه ال جيعل من الشخص كائنًا خمتلفاً، كما 
ال يستطيع أي منها أن يؤثر يف وضع الشخص كمخلوق أمام هللا سبحانه وتعاىل. 
فقيمتها ليست أساسية يف خملوقية الشخص هلل، هذه اخلصائص الساللية ااإلثنية) 
اليت حتدد معامل شخصية صاحبها وسلوكه قد يكون هلا دور يف امتيازه أو اهنياره 
أخالقياً، وهو أمر كثري الوقوع، لكن دورها يف حتديد النتائج األخالقية ليس ضرورايً 

من الضروري أبدًا أن شخصًا ذا تركيبة خاصة متخيلة وال هنائيًا وال مطلقاً. فليس 
من تلك اخلصائص يكون ذا قيمة خلقية عالية أو هابطة. فجوهر بناء وجود 
الشخص جيب أن يبقى إىل حد ما حرًا من سيطرة تلك اخلصائص قادرًا على أن 

 يتبع قوهتا املوجهة أو أن خيالفها عن طريق حتويل تلك القوة إىل غاايت أخرى. 
هذا املبدأ هو السبب الذي يقف وراء احلقيقة اإلهلية اليت قررها القرآن: ااَي 

ُكْم أَيـ َها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرمَ 
االنتماء إىل نوع اذكر أو أنثى) أو إىل ). إن 31ِعْنَد اَّللَِّ أَتْـَقاُكْم .....)ااحلجرات: 

قبيلة أو أمة أو إىل ساللة دون أخرى رمبا كان أوضح خصائص البشر وأول عوامل 



 92 

التمييز بينهم. يلي ذلك عوامل اللغة واملالمح الوراثية والذكاء واملهارة والقوة البدنية، 
 الشخصية خبصائصها وهي أقل ثبااًت عند امليالد وأكثر قبواًل للتغري. واثلثاً، أتيت

ذات القابلية العالية للتغري واليت تكوِِن الفضائل والرذائل: من احلكمة واملعرفة 
والتقوى والصرب إىل اجلهل واحلمق والكفر والتمرد... هذه العوامل كلها تشكل 
الشخصية اإلنسانية وطريقة احلياة، على األقل من حيث األساس والقاعدة. أما 

ة ومنط احلياة فيتكون من العادات أو اآلراء، من امليل أو املزاج، بقية بناء الشخصي
من السمعة ومن اتريخ وتقاليد هذه الشخصية عرب تراكمات أعماهلا. كل من هذه 
العوامل له دور يف بناء الفرد اإلنساين ويف حتديد هويته. لكنها ختتلف فيما بينها 

اثبت ال يتغري،  –هلذا  –ملولد، وهو اختالفًا كبرياً، فبعضها َخْلقي حمدد من قبل ا
وبعضها مكتسب يف مراحل خمتلفة من احلياة، ولذلك ينمو ويتطور، أو يتغري 

 ويزول. 
والبشر معرضون كثريًا ألن خيطئوا تقدير قيمة هذه اخلصائص وطبيعة الدور 
الذي تقوم به يف حياة الشخص. ففي التاريخ مل يكن ألي من خصائص اإلنسان 

ديد احلكم على األشخاص واجلماعات أعظم من الدور الذي قامت به دور يف حت
اجملموعة األوىل من اخلصائص، وأعين هبا النوع والساللة. ومع ذلك فهي أشد تلك 
اخلصائص براءة من هذه التبعة نظراً ألهنا أقلها اعتماداً على قرار  اإلنسان أو عمله 

ن طبيعة املباشرة الوضوح يف هذه األخالقي، كما أهنا أضعفها قابلية للتغري. إ
اخلصائص كثريًا ما تضلل احلكم فنأخذها على أهنا حقائق وجودية ويبىن التفرقة 
والتمييز بني الناس على أساسها. وهذا هو السبب يف أن القرآن الكرمي قد بدأ هبا 
وقصد إىل هدم كافة األحكام املبنية عليها. إن هذه خصائص من صنع هللا، 

 تتغري، وقد خلقها هللا لتكون فقط عوامل تعارف. إن علينا أن خأخذها ضرورية وال
على أهنا "جواز سفر" أو "هوية شخصية" ال تنبئ عن قيمة صاحبها أو طبيعته 
األخالقية. وهذا هو معىن اآلية إن أخذانها على املعىن احلريف. أما إن أخذان 
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ان ِن هللا قد خلق اخلصائص النوعية "ليتعارفوا" مأخذاً جمازايً، فإن القرآن حينئذ خيرب 
والساللية كي يتمكن البشر من خالهلا من التكامل والتعاون ]بتبادل اخلربات 

 املتميزة عند كل شعب[. 
إذن، كل البشر خلق واحد ومتساوون: وهذا أساس العاملية يف اإلسالم. كل 

قية واإلجنازات احلضارية البشر عند هللا سواء ال متيزون إال ِعماهلم ويف الفضائل اخلل
والثقافية. فإذا كانت هذه األعمال تعتمد على خصائص ثقافية موجودة تعرقل مثل 

وهذا أمر يف  –هذا اإلجناز، فالواجب علينا أن نغري هذه اخلصائص وننمي أخرى 
اإلمكان دائماً، والباب مفتوح أبدًا أمام مثل هذا التغيري. أما حني يتم احلكم على 

صائص الثابتة، فإننا نرتكب جرمية أخالقية، وهي التعصب العنصري. أساس اخل
والتورط يف جرمية كهذه ينذر بشر مستطري يتمثل يف انتهاك وحدة البشرية وانتهاك 
الوحدانية اإلهلية أيضاً. ال شيء أشد مقتًا عند هللا تعاىل من الشرك، وال شيء 

عنصرية أدى إىل العداوة أقرب إىل الشرك من التعصب العنصري. وال شيء كال
واحلروب وإراقة الدماء بني البشر. لقد ألصقت ابلدين وبضروب كثرية من األسباب 
هتمة التسبب يف إاثرة خمتلف الصراعات بني مجاعات البشر. واحلق أن كافة 
الصراعات تقريبًا بني اجلماعات ميكن إرجاعها إىل قرارات عنصرية اختذت على 

 ملن يدعون "أعداء".  أساس اخلصائص الثابتة
إن اإلسالم ال يلتقي أبدًا مع التعصب العنصري الذي يعترب التمييز 
العنصري والقومية من صوره السائدة. إن الصراع بينهما ال حد له نظرا أن ما ينزله 

ال ميكن  –فاعلة أو مفعولة له  –التعصب العنصري من دمار يف الروح اإلنسانية 
 جربه. 

لعنصري كما يفعل اإلسالم ليست إدانة للوطنية ، إذ وإدانة التعصب ا
األخرية تعين موقفًا من احلب واإلعزاز، والتقدير حلياة اجلماعة وقيمتها، ومن 
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االستعداد لتحمل املرء كل بذل وتضحية، مبا يف ذلك التضحية ابلنفس يف سبيل 
مل إجيايب الدفاع عنها. فليست الوطنية على هذا بريئة من الشر فقط، بل إهنا ع

صاحل يفرضه اإلسالم. فمن الواجب على املرء دينيًا وأخالقيًا أن حيب قومه 
وخيدمهم ويدافع عنهم ضد كل اعتداء وظلم، وكذلك أرضه. فما أبعد الفرق بني 
التعصب العنصري والوطنية. إن جوهر األول هو اإلدعاء ِن مزااي الشخصية 

؛ وأشنع صوره هي اعتبار ساللة ما أمسى الساللية هي املعيار املطلق للخري والشر
من كل البشر نتيجة للخصائص الذاتية يف أفرادها مث إجالل تلك املزااي والتمسك 
هبا على حساب كل املزااي األخرى. والتعصب العنصري هبذا الزعم يتطلب الوالء 

لة املطلق له ممن يؤمنون به، ما دامت الدعوى اليت يقدمها هي أن العنصر أو السال
هو احلقيقة املطلقة. إن الشعب املتعصب عنصراي، يهوداًي كان أو أملانيًا أو فرنسياً 
أو روسياً، يدعى خملصًا أن اليهود أو األملان أو الفرنسيني أو الروس هم  احلقائق 
املطلقة اليت متثل املعيار املطلق للخري والشر. إن ما غرسته الصهيونية يف روح 

رسه "هيجل" و "فيخته" و "نيشته" وغريهم من املفكرين الشعب اليهودي، وما غ
الرومانسيني يف روح الشعب األملاين عما هو "الوطن األملاين"؛ وما غرسه "روسو" و 
"فوستيل دي كوالنج" وغريمها من روح الشعب الفرنسي عما هي "األمة"  أو 

ليهود واألملان "فرنسا"، قد وصل إىل ما يشبه املبدأ املقدس الذي نفخ الغرور يف ا
والفرنسيني فصار عندهم أشبه ابحلقيقة املطلقة للمعتقد الديين. وإن ما تتطلبه مثل 
هذه األساطري الغامضة من اعتداد ابلنفس ومن إهلام، وإن التأثري الشديد الذي 
متارسه على قلوب معتنقيها وخياالهتم، ليسبه متامًا  اآلاثر املرتبطة حبقيقة تتصف 

 ة وهائلة وأخاذة هلا أولوية مطلقة ومتجاوزة للواقع. ِهنا أسطوري
أما املسلم فهو الشخص الذي يعتقد نقيض ذلك متامًا ِن "إهله" هو اإلله 
الواحد للجميع ولكل شيء وال إله سواه ، فتلك هي املسلمة الضرورية اليت تبين 

نسانية كلها. عليها لزومًا كل صور الوحدة املشار إليها سابقًا إضافة إىل وحدة اإل
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ومن التناقض يف التسمية أن نقول "مسلم قومي" أو "عنصري". واملسلم الذي يعلن 
أن والءه إمنا هو لقوميته وحدها هو إما "منافق" أو "زنديق" وإما رجل ذو والء 
سطحي زائف ال يثبت أمام إغراء الرشوة واملصاحل الشخصية. وهذا هو أيضا 

ة العملية للغالبية العظمى ممن يدعون ابلزعماء السبب الذي يفسر كيف أن احليا
القوميني املسلمني امللتزمني قد خلت كثريًا من االنسجام واإلخالص للمبدأ املعلن 

 والتكامل اخللقي.
إن معرفة اإلنسان يف العصر احلاضر تقوم كلها على أن العنصر أو الساللة 

تمع تقوم على العنصر كأساس هي اليت حتدد إنسانية اإلنسان إبطالق ، ومعرفة اجمل
مطلق للنظام والبناء االجتماعي. ومل تتح أبدًا فرصة التحقق الواقعي ملبدأ عاملية 
"عصر التنوير" قبل أن يتم رفضها لصاحل املبدأ العنصري الذي دانت به 

 –الرومانتيكية. حّت عاملية "عصر التنوير" كانت نظرية وموضع شك، إذ كانت 
تعترب أن خمتلف شعوب البشر  –ذه احلركة "عمانويل كانط" حّت على يد أمري ه

تتدرج ما بني رفيع ووضيع على أساس من حتيز أوريب موروث وغلى أساس 
اخلصائص الذاتية الداخلية للشعوب اآلسيوية واإلفريقية واألوروبية. لقد اكتسحت 

صرانية، وقدمت الرومانتيكية الغرب كله، وأتت على كل أثر للعاملية العقالنية أو الن
أعظم دعم للدراسات اإلنسانية والفنون والعلوم االجتماعية. ولقد حدد املفكرون 
اإلنسان على أنه حصيلة لعدد من احلقائق والقدرات والقوى اليت تنبثق وتتغذى من 
تصور لوطن أسطوري ومن ساللة أو شعب أو دم ميتد يف غموض إىل أبعاد زمنية 

تد جذورها إىل أعماق وأبعاد ال هنائية يف كل من الزمان ال هنائية ، ومن تقاليد مت
واملكان. أضف إىل هذا أن هذه األمور ال تفهم عن طريق العقل، وإمنا نلتقط من 
خالل العواطف والتجربة املباشرة واحلدس، وجتد أبلغ وأوضح تعبري عنها يف الفنون، 

يون ، ساملفكرون الرومانخاصة املوسيقى والرسم واألدب. حّت الدين، تصوره أولئك 
، تصورًا جديدًا على أنه يرتكز على Schleiermacherخاصة "شلريماخر" 
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أساس وحيد هو جتربة املؤمن به اليت ال ميكن وصفها، أي أحاسيسه الشخصية، 
وهو تصور حيط من قيمته بعد ذلك أنه تصور غري عقالين بل اعتباطي حتكمي ال 

 "املخدرات".  خيتلف يف طبيعته عن "األوهام" و
لقد استمرت الدراسات اإلنسانية يف الغرب تتحدث عن "اإلنسان" و 

الذي حيصر مضمون هذه املصطلحات يف  الرومانسي"اإلنسانية"، لكن ابملفهوم 
"اإلنسان الغريب" و "اإلنسانية الغربية". وإذا كانت مل تستبعد متامًا من دائرة 

من  "احلمر" واملليار من  "الصفر" يف إفريقيا  اإلنسانية املليار من "السود" واملليار
وآسيا وأمريكا الالتينية، فإهنا تعدهم خملوقات تكاد تقرتب من اإلنسانية ميكن أن 
تستعمر وأن تستغل لصاحل اإلنسانية الغربية.وابلطبع فإن من الواجب إجراء 

رب قد الدراسات عليهم، لكن املطلوب هو أن يتم دراستهم كعينات لعصر كان الغ
مر به  يف فرتة سابقة ، وبذلك يسامهون يف متكني اإلنسان الغريب من أن يفهم 

 اتريخ تطوره. 
العنصر بطبيعته مثري للشقاق والتفرق، إذ من املمكن -حول-إن التمركز

دائما أن جتد داخل أي جمموعة جمموعات أصغر تكشف عن مزيد من الرتكيز 
ألكرب، وهذه "احلقيقة" ميكن أن متهد للخصائص الداخلية أكثر من اجملموعة ا

القاعدة جملموعة أصغر ترى نفسها كيااًن عنصراًي مزودًا خبصوصيات أنقى و أقوى. 
وإذا كانت الرومانتيكية قد فصلت الغربيني عن بقية العامل الذي كانوا على وشك 

لغرب أن حيتكوا به احتكاكًا مكثفًا نتيجة لتطور الصناعة والنقل، فإهنا قد مزقت ا
ذاته إىل قوميات متعادية متنافسة تسعى كل منها إىل "مصاحلها القومية" وكأهنا 
وحدها املعيار الوحيد للخري والشر. وسرعان ما تعلمت أمم الغرب من بعضها 
وقبلت كل منها ما انتهت إليه األخرى. كما انتقلت بسرعة النظرات والتحليالت 
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خرى على أهنا حقائق ، مث تبنتها وطبقتها كما والتعبريات الرومانتيكية من أمة إىل أ
 لو كانت من صنعها هي.

وبتأثري الدفعة اليت قدمتها الرومانتيكية تطورت العلوم االجتماعية الغربية: 
التاريخ واجلغرافيا واالقتصاد وعلم السياسة واالجتماع و األنثروبولوجيا اعلم 

لى أساس نظرة عنصرية مؤداها اإلنسان). وهي تقوم كلها، كل بطريقته اخلاصة، ع
أن األمة أو الكيان العنصري مبفهومهما احملدد جغرافيًا وسكانيًا واترخييًا الكن 
األخري يكون مشوشا وغري حمدد) هي الوحدة املطلقة للتحليل والتقومي. وحينما 
يتحدثون عن "اجملتمع" أو "النظام االجتماعي" فإهنم يقصدون كياهنم ونظامهم 

عضهم يذكرها صراحة منذ الصفحة األوىل، وآخرون ال يصرحون هبا على القومي. ب
أساس أهنا أقوى الفروض األساسية اليت ال حتتاج أن تذكر. ويؤكد علم االجتماع 
جبرأة على املقولة العنصرية ألنه يتعامل مباشرة مع اجملتمع والنظام االجتماعي. وعلى 

والتاريخ الغربيني فال يتصوران العامل إال   إثره يقفو علم السياسة. أما علم اجلغرافيا
كتابع للغرب، عامل يدور حول بريطانيا أو أمريكا أو فرنسا أو أملانيا أو إيطاليا، اليت 
هي مبثابة القلب والنواة له، وذلك حسب املؤلف ومكان النشر. أما علم االقتصاد 

ية حبيث ادعى لنفسه الغريب فقد كان يف مراحله األوىل بعيدًا عن املوضوعية العلم
مكانة العلم العاملي. لكنه أعيد إىل مكانه كتحليل غريب ألمة غربية على أيدي 
النازيني وهم قادة الرومانتيكية والعنصرية يف أورواب. ونفس الدعاوى الفارغة اليت 
أسبغها كارل ماركس على هذا العلم أنكرها لينني وخروشوف من خالل املمارسة 

م حكمهم مل يسمح حّت اآلن إبعالن أي شيء مكتوب هبذا العملية. لكن نظا
اخلصوص، وإن مسح بقدر معقول من اإلعالانت العنصرية ااملدعوة هنا ابالشرتاكية 

 . 3879القومية) أن يدرج يف الدستور ااجلديد) لالحتاد السوفييت عام  –
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يعاً. وأخرياً، فإن علم اإلنسان ااألنثروبولوجيا) يعترب أجرأ هذه العلوم مج
فاإلنسانية يف نظره تعين العنصرية، وأهنما منطقيًا متكافئتان وقابلتان لتحل إحدامها 
حمل األخرى. ويف القرنني األخريين كان أتثري هذا العلم يسوق البشرية إىل سعار من 
الوعي ابلعنصرية وذلك من خالل فرز جمموعات اثنوية واحدة بعد األخرى وإقامة 

لقيم لكل مستقى من اخلصائص الذاتية هلا أو مما لفقه دعاة هذا نظام من املبادئ وا
العلم وأعلنوا أنه ذايت وخمتص بتلك اجملموعة العرقية. فبداًل من إدراك اخلصائص 
العاملية يف اإلنسان وأتكيدها، إذ هبذا العلم ينمي ويضخم بشكل كبري اجلوانب 

 اخلصوصية.
بناء يف النظام االجتماعي، ودعم اعرتف اإلسالم ابألسرة على أهنا وحدة ال

صورهتا املمتدة ابلتشريعات املتعلقة ابإلرث واإلنفاق حّت ميكن أكرب عدد ممكن من 
أعضاء األسرة أن أيكلوا من مطبخ واحد، وأن يتكافلوا، من مث، اقتصادايً. والغاية 
 هي أن يصبح أفراد األسرة املمتدة، من خالل عيشهم يف تقارب وكثريًا ما يكون

ذلك حتت سقف واحد، متكاتفني يف سبيل صحتهم العقلية والعاطفية واالجتماعية 
وصاحلهم العام. أما فيما وراء األسرة فإن اإلسالم ال يعرتف ابجلماعة القومية أو 
العنصرية، وإمنا ابإلنسانية والنظام االجتماعي العام. فال شيء يقف بني دائريت 

انن كل شيء يف النظام االجتماعي. وعضوية األسرة واإلنسانية. ومها معًا يكو 
اإلنسان يف هذا النظام هي ما يهتم به اإلسالم يف العلوم االجتماعية. أما سائر 
التقسيمات للبشر بني دائريت األسرة واإلنسانية، كالقطر واإلقليم والشعب واألمة، 

اخلري والشر وال فإن اإلسالم يعتربها وحدات إدارية حبتة ال عالقة هلا ابملرة بتحديد 
وعليه، فإن ما عند الغرب احلديث من فنون وعلوم بفهم الشريعة أو تطبيقها. 

إنسانية واجتماعية جيب أن تعاد صياغتها برمتها، وأن تقوم قواعدها األولية 
على أساس جديد يتطابق مع عاملية اإلسالم. كما ينبغي أن ميدها املفكرون 
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وغاايت إسالمية، لتكون مبثابة أهداف عليا املسلمون بقيم جديدة، أعين بقيم 
 لرتشيد البحوث االجتماعية. 
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 وتقسيمها إىل فئات اخلطوة األوىل: إتقان العلوم احلديثة
من الواجب أن تقسم العلوم احلديثة يف صورهتا الراهنة ويف أعلى مستوايت 

.وهذا  موضوعاتتقدمها يف الغرب إىل أنواع وقواعد ومنهجيات ومشكالت و 
التقسيم جيب أن يعكس قائمة احملتوايت ألي كتاب دراسي جامعي  يغطي مناهج 
هذا الفرع وجماالته، ومبعين آخر، ميثل حمتوى مقرر دراسي يف هذا الفرع ال يستغين 
طالب الدراسات العليا يف هذا التخصص عن دراسته واستيعابه. مثل هذا 

تعبريات اصطالحية وعناوين ألبواب  التوصيف للمقرر ال يكفي أن يصب يف
وفصول، بل البد أن يكون على شكل مجل معربة توضح معاين املصطلحات 
وتفسر األبواب والقواعد واملسائل واملواضيع الكلية هلذا الفرع الدراسي يف أكمل 

 شكل غريب له.
 

 اخلطوة الثانية: املسح الشامل للفروع أو التخصصات العلمية
ة مسح شامل ألدبيات كل علم من العلوم ، وأن تكتب عنه تتم عمليجيب أن 

املقاالت لتبني اخلطوط العريضة لنشأته وتطوره التارخيي ومنو مناهجه واتساع 
. كما جيب ميدان رؤيته ، واإلضافات األساسية اليت أسهم هبا املتخصصون فيه

ا العلم ؛ أن يلحق بكل مسح منها قائمة ببليوجرافية شارحة تعرف ِهم مراجع هذ
فتضم بشكل مبوب منظم أهم الكتب واملقاالت اليت تقوم على أساسها مادة هذا 

 الفرع واليت بدوهنا ال ميكن الوصول إىل إتقانه.
إن من أهداف هذه اخلطوة أن يتم التأكد من أن املسلمني قد توصلوا إىل فهم 

حتقق هذا . فإذا ما شامل هلذا العلم واستوعبوه بكل مراحل تطوره يف الغرب
املسح للعلم بشكل جيد وُدعم ابلشروح واهلوامش الشافية فإنه سيقدم 
 اللمتخصصني فيه أساسًا لفهم مشرتك هلذا العلم الذي ينتظر منهم أن يعيدو 

صياغته يف ضوء التصور اإلسالمي. وملا كانت فروع العلم اليوم قد أصبحت يف 
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ابت من الضروري للعلماء  الغرب متعددة اجلوانب بسبب انفجار املعرفة، فقد
املسلمني ممن يتناولون هذا الفرع أن يقفوا على أساسه وأن يتفقوا فيما بينهم على 
املوضوع الذي سيبذلون جهودهم يف "أسلمته" من حيث طبيعته واترخيه وخصائصه 

 وحدوده.
  

 اخلطوة الثالثة: التمكن من الرتاث اإلسالمي: املختارات
وع العالقة و درجة املالءمة بني اإلسالم و بني علم قبل الدخول يف تفاصيل ن

معني جيب أن نكتش  ماذا يف تراث اإلسالم مما يتصل هبذا الفرع من فروع 
إن تراث أسالفنا جيب أن يظل ابلنسبة لنا نقطة االنطالق لتحديد ... العلم

مدى االرتباط ابإلسالم. وإن أسلمتنا للعلوم ستكون ضحلة جدا إذا مل أنخذ 
. ولكن مسامهة الرتاث يف اثنا يف احلسبان وإذا مل ننتفع بنظرات أسالفنا الثاقبةتر 

ختصص ما كثريا ما ال تكون ميسرة للباحث احلديث حّت يصل إليها ويقرأها 
ويفهمها؛ بل إن الباحث احلديث ليس مؤهاًل حّت للبحث يف الرتاث عن 

لم احلديث ال توجد، مسامهات اإلسالم يف ختصصه. والسبب هو أن تصنيفات الع
وال حّت أمساؤها، يف الرتاث على هذا النحو. كذلك، فإن الرتاث قد حيتوي على 

وإن معلومات قيمة ال ميكن تصنيفها طبقًا ألي تصنيف حديث وال ربطها به. 
العامل املسلم الذي تدرب يف الغرب كثريًا ما ينهزم أمام استغالق الرتاث األمر 

عراض واليأس واحلكم أبن ليس يف الرتاث شيء حول الذي يدفعه بقوة إىل اإل
موضوع البحث، مع أن احلقيقة أنه هو الذي ال خربة له بتصنيفات الرتاث اليت 
تندرج حتتها مثل تلك املادة املالئمة ملوضوعه. وفوق هذا، فإن العامل املسلم 

ستطالع الذي تدرب يف الغرب ال ميتلك األوقات وال احليوية املطلوبة للقيام اب
 انجح للمؤلفات الضخمة والكثرية اليت تضم تراث العلم اإلسالمي. 
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على الرغم من خربهتم  –من انحية أخرى فإن أساتذة الرتاث اإلسالمي التقليديني 
ال ميكنهم أن يكتشفوا وال أن حيددوا جوانب املالءمة بني هذا الرتاث والعلوم  –به 

دم درايتهم مبوضوعاهتا ومسائلها وقضاايها. احلديثة نظرًا جلهلهم بتلك العلوم، وع
ومن هنا يتوجب أن نعرفهم مبا حنتاج إليه مث نرتكهم ينطلقون إىل الرتاث يف حرية 
ليستخرجوا منه ما هو مناسب. وهلذا كان ما تنتهي إليه اخلطواتن األويل والثانية 

على هذا النحو خيدم هذه الغاية من خالل تعريف اخلرباء ابلعلوم احلديثة وإمدادهم 
 مبعايري التالؤم اليت يستطيعون استخدامها يف حبوثهم. 

وتتضمن هذه اخلطوة إعداد عدة جملدات من خمتارات الرتاث تضم ما له صلة 
ابلعلوم احلديثة ، على أن تكون مرتبة طبقا ملنهج التصنيف احلديث لكل علم. هذه 

هدة إىل الرتاث يف جمال املختارات ستضع أمام العامل املسلم احلديث طريقا مم
أفضل ما ساهم به  –يف منهج موضوعي مألوف لديه  –ختصصه، إذ ستقدم له 

الرتاث يف جمموعة القضااي اليت تشكل املوضوعات الرئيسية جملال دراسته. وما دام 
املتخصص املسلم احلديث ال ميتلك من الوقت وال اخلربة للوصول بنفسه إىل الرتاث 

األحوال ال يعرف حّت لغة الرتاث) فليس من املمكن له، بدون ابل إنه يف معظم 
 هذه املختارات، أن يصبح على إلف ابلرتاث، فما ابلك ابلتمكن منه؟!

 
 اخلطوة الرابعة: التمكن من الرتاث: التحليل

لكي نقرب منجزات الرتاث اإلسالمي من فهم العامل املسلم الذي ترىب يف الغرب، 
ِن نقدم له صفحات من الرتاث على شكل خمتارات  فمن الضروري أال نكتفي

مادة علمية تتصل مبوضوع معني. لقد قام األسالف بواجبهم يف ربط املشكالت 
اليت واجهتهم ابملنظور اإلسالمي والرؤية اإلسالمية. وقد فعلوا ذلك حتت أتثري شّت 

يف بلورة الرؤية كي نفهم طريقتهم   –العوامل والقوى اليت دفعتهم إىل التيقظ. وعلينا 
أن حملل كتاابهتم يف ضوء اخللفية التارخيية اليت ظهرت فيها ، وأن نتبني  –اإلسالمية 
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ونربز عالقات املشكالت القائمة يف عصرهم ابلقطاعات األخرى من احلياة 
والفكر. هذا التحليل التارخيي ملسامهات الرتاث سيكشف وال ريب مناطق عديدة 

هتا. مما يقودان إىل فهم أفضل هلذه الرؤية نتعلم منه كيف من الرؤية اإلسالمية ذا
فهمها األسالف وكيف حركتهم ، وكيف ترمجوها إىل مناهج تطبيقية يف األفعال 

 والسلوك، وكيف أعانتهم على حل ما واجهوه من مشكالت وصعوابت خاصة. 
اعتباطاً. مثل هذه األمناط من التحليل ملسامهات الرتاث اإلسالمي ال ميكن أن تتم 

بل جيب أن يقام نظام متدرج من األولوايت وأن يدعى العلماء اإلسالميون لتنفيذه 
بصورة منظمة. فباإلضافة إىل املبادئ األساسية واملشكالت الكربى والقضااي 
املستمرة، فإن املسائل اليت يظهر أن هلا عالقة مبشكالتنا احلاضرة ينبغي أن تكون 

 مية يف التعليم والبحث.موضوع االسرتاتيجية اإلسال
  

 اخلطوة اخلامسة: أتسيس مدى املالءمة بني اإلسالم وفروع العلوم احلديثة
تنتهي اخلطوات األربع السابقة إىل وضع املشكلة يف صورهتا الكاملة أمام املفكر 

فهي تلخص له كل التطورات اليت توصل إليها هذا العلم مما فات املسلم، 
لتهم. وابملثل، فإهنا جيب أن تعرفه، يف أوضح وأوثق املسلمني ففي فرتات غف

صورة ممكنة، مبسامهات الرتاث اإلسالمي يف اجملاالت اليت تتناوهلا هذه العلوم 
وابألهداف العامة لكل علم. هذه املواد العلمية جيب أن توضع يف صورة أكثر 

يث على حتديدًا وذلك بتحويلها إىل مبادئ على حنو تلتقي فيه مع العلم احلد
مستوى العموميات أو التنظري أو املراجع أو التطبيق. ويف هذا الصدد جيب 
الربط بني الرتاث اإلسالمي وطبيعة العلم احلديث ومناهجه األساسية ومبادئه 
ومشكالته وأغراضه وآماله وإجنازاته ونواحي النقص فيه؛ كما تستخلص من 

 ل واحدة من تلك النواحي.املسامهة العامة العالقة اخلاصة بني الرتاث وك
ما هي مسامهة  األول،هنالك ثالثة أسئلة رئيسية جيب أن تطرح وأن جند هلا جواابً. 
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اإلسالم ابتداء من القرآن الكرمي وانتهاء ابلرتاث الذي توصل إليه اجملددون احملدثون 
ات ، كيف تتطابق أو تتعارض مسامهالثاينيف مجلة القضااي اليت يثريها هذا العلم؟ و

الرتاث اإلسالمي مع ما أجنزه هذا العلم؟ وأين وصل الرتاث يف مستوى رؤية هذا 
، بعد معرفة اجملاالت والقضااي اليت  والثالثالعلم وآفاقه وأين قصر عنها أو ختطاها؟ 

كانت مسامهة الرتاث اإلسالمي فيها قليلة أو معدومة، يف أي اجتاه حيسن أن تبذل 
ي تسد هذا النقص وتعيد صياغة املشكلة وتوسع مدى جهود املسلمني مستقباًل لك

 الرؤية؟.
  

 اخلطوة السادسة: التقييم النقدي للعلم احلديث: بيان واقع الفرع العلمي
بعد استعراض كل من إسهامات العلم احلديث والرتاث اإلسالمي، والتعرف على 

د توضيح ومسحها وحتليلها، وبع امناهجهما ومبادئهما ومشكالهتما وإجنازاهتم
جيب أن خنضع هذا العلم العالقة اخلاصة بني اإلسالم والعلم وإقامة أسسها، 

احلديث لتحليل نقدي من وجهة النظر اإلسالمية . وهذه خطوة رئيسية من 
وواضح أن اخلطوات اخلمس السابقة تقود إليها ومتهد هلا.  عملية "أسلمة املعرفة".

ي جيب أن منيز ونظهر املالبسات اليت ويف جمال التطور التارخيي للتخصص العلم
 –هذه. وجيب أن حنلل وخنترب منهجيته احلالية جعلت هذا العلم جيئ على صورته 

وأعين هبا ما يتضمن حتديد مادته األولية ومسائله األساسية ، وتصنيفه وتبويبه، 
وذلك من أجل االختصار  –ونظريته ومبادئه اليت على أساسها حيل مشكالته 

ة واملعقولية واالنسجام مع "الوحدة" فيما يتصل بكل األبعاد اخلمسة اليت والكفاي
يقررها اإلسالم واليت شرحناها من قبل. كما جيب  حتليل مشكالت هذا العلم 
الغالبة وقضاايه املستمرة لنعرف ما وراءها من فروض وما هلا من أمهية وعالقة ابلرؤية 

النهائي للعلم ذا ارتباط حمدد مبنهجيته  األساسية له. ومن الواجب أن يكون الغرض
وِهدافه القريبة أيضا. فنتساءل : هل حقق التخصص رؤية مؤسسيه؟ وهل أدى 
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دوره يف عملية البحث عن املعرفة اليت هي مطلب اإلنسان؟ وهل حقق ما توقعه 
الناس منه كجزء من املطلب اإلنساين العام؟ وهل حدد من أجل الفهم والتاريخ 

وابإلجابة على هذه األسئلة هلية يف اخللق اليت قصد من ورائه حتديدها؟ السنن اإل
نصل إىل تقرير واضح وأصيل عن حالة هذا العلم، كما تتضح اجلوانب اليت 
تستلزم هذا الضرب أو ذاك من التصحيح اإلسالمي أو التعديل أو اإلضافة أو 

 احلذف. 
 

مي: بيان واقع الرتاث يف أحدث اخلطوة السابعة: التقييم النقدي للرتاث اإلسال
 صوره 

]املصادر األصلية[  للرتاث اإلسالمي هي القرآن الكرمي الذي هو كالم هللا 
سبحانه وتعاىل، وسنة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص... وهذان ]املصدران األصليان[ ليسا 

ة للسنة فوق  موضوعًا للنقد أو التقومي، فالطبيعة اإلهلية للقرآن والطبيعة املعياري
كل تساؤل. أما فهم املسلمني هلذين املصدرين فليس كذلك. بل إنه خيضع 

. وينطبق للتعديل والنقد يف ضوء املبادئ اليت يقدمها هذان املصدران الوحيي ان
هذا على كل األشياء األخرى يف الرتاث واليت قد تكون مستقاة من أي من 

البشري. إن هذا العنصر البشري حباجة املصدرين األصليني عن طريق اجلهد العقلي 
إىل إعادة النظر ألنه مل يعد يقوم ابلدور احليوي احملرك يف حياة املسلمني كما فعل 
من قبل وكما يفرتض أن يفعل دائماً. إن ربط فهمنا البشري للوحي مبختلف 

 املشكالت احلاضرة جيب أن خيضع للنقد املستمد من ثالثة مصادر:
إلسالمية كما تستخلص بوضوح من مصادر الوحي مباشرة ومن الرؤية ا األول: 

 حتقيقها اترخيياً على يد النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته والتابعني مهنع هللا يضر.
 ما حتتاجه "األمة" يف الوقت احلاضر يف كل مكان من العامل. الثاين: 
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 لعلم.: جمموع املعارف احلديثة اليت ميثلها هذا الفرع من االثالث 
فإذا وجدان أن الرتاث ]الذي توصلنا إليه ابجتهادان[ به نقص أو خطأ وجب  

تصحيحه ابجلهود املعاصرة. أما إن وجدان أنه ال ِس به، فيلزم، من أجل املستقبل، 
العمل على مزيد من تطويره وبلورته من جديد وبشكل مبدع. ذلك أنه يف كل 

سالمية اليوم إال من خالل ربطه برتاث األحوال فلن يصلح أمر من أمور األمة اإل
اإلسالم. وإلجناز ذلك الربط على هذا النحو فيجب أن يتم العمل على أساس من 
الدراية الكاملة ابلرتاث من حيث نواحي القوة والضعف فيه. ويف كل األحوال أيضا 
  فإن أي موقف مير به العامل اإلسالمي يف احلاضر أويف املستقبل جيب أن يستصحب 

 للرتاث دائماً وال خيالفه ِي صورة جذرية. 
إن مهمة تقومي ما ساهم به الرتاث اإلسالمي يف كل ميدان من ميادين النشاط 
اإلنساين تقع على عاتق اخلرباء يف هذا النشاط. إهنم ميزان ملا حيتاجه املسلمون يف 

من املؤكد هذا امليدان، كما أهنم حذاق العلم احلديث الذي يدرس هذا النشاط. و 
أهنم سيكونون يف حاجة إىل مساعدة خرباء الرتاث كي نضمن فهمهم له على  

 أعلى مستوى من الصواب والكفاءة.
  

 اخلطوة الثامنة: حتديد أهم مشكالت "األمة"
إن تواجه األمة اليوم، وقد انتبهت من رقادها، مشكالت هائلة على كل اجلبهات. 

والسياسية وهى مشكالت مستعصية بكل مشكالهتا االقتصادية واالجتماعية 
ليست سوى اجلوانب اليسرية الظاهرة من مرضها الكامن يف انحييت  –املقاييس 

وإن املشكالت الكربى برمتها، و أسباهبا ولظاهر املتفاعلة مع  الفكر واألخالق.
سواها من الظواهر واآلاثر املتصلة مبشكالت األمة لتتطلب مسحًا علميًا وحتليالً 

ايً. إن حكمة التخصص العلمي جيب أن توجه لتسهم يف حل مشكالت األمة، نقد
أعين أن متكن املسلمني من أن يفهموا هذه املشكالت فهمًا صحيحًا وأن حيددوا 
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بدقة نوع أتثريها على حياة األمة وعلى قضية اإلسالم يف العامل. فليس ملسلم من 
العلمي خلالص املعتزل يف برج  أهل التخصص أن يتابع ختصصه العلمي جملرد الرتف

عاجي كما لو كان ال عالقة له بواقع األمة وآماهلا وطموحاهتا. وعلينا أن نطبق 
على جماالت ختصصاتنا ذلك الدعاء الذي نسأل هللا فيه أن مينحنا "علمًا انفعاً"، 
وذلك ِن يوجه أنظاران يف قوة إىل مشكالتنا القائمة. وقبل هذا كله وبعده أتيت 

كلة إصرار التخصصات العلمية واملؤسسات التعليمية على التباعد عن اإلسالم مش
يف مواجهة جهودان إلعادة أسلمتها. ويف الوقت نفسه فإن اهتماماتنا جيب أن 
تكرس للقضااي الرئيسية اليت تؤثر على مشكالت األمة يف اجملاالت السياسية 

خالقية والروحية، ويف كل قطاع من واالجتماعية واالقتصادية والفكرية والثقافية واأل
 قطاعات اجلهد اإلنساين.

 
 اخلطوة التاسعة: حتديد مشكالت اإلنسانية

إن محل أمانة املسؤولية ملا مصلحة اجلنس البشري كله وليس مصلحة األمة 
اإلسالمية وحدها هلو جزء اليتجزأ من الرؤية اإلسالمية. إن "أمة" هللا سبحانه 

له وجيب أن تتطابق مسؤولية اإلنسان مع نطاقها كله... وتعاىل تشمل الكون ك
حقاً، إن "األمة اإلسالمية" تعترب من بعض النواحي متخلفة وغري متقدمة إذا 
قيست بسواها من األمم. ولكن هذه األمة ال يسبقها أحد يف جمال حيازهتا 

االزدهار للحقيقة والتعبري األيديولوجي عنها على الوجه األمثل الذي يضمن حتقيق 
والرقي الديين واخللقي واملادي يف الوقت نفسه. ذلك أن "األمة" إبسالمها متتلك 
وحدها الرؤية اليت هي شرط ضروري كي تسعد البشرية كلها ليجيء اترخيها على 

 النحو الذي يرضاه هللا سبحانه وتعاىل.
م والبحث من هنا كان املفكر مطالباً ابلتصدي للمشكالت اليت تواجه العامل اليو 

. إن األمة حبكم رؤيتها اإلسالمية تعترب اليوم عن حلول هلا طبقًا للرؤية اإلسالمية
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هي املتحدث احلق والوحيد على ظهر األرض اليوم ابسم شعوب البشرية اليت 
ضاعت قضيتها بني االستعماريني والثوريني وهي تسعى للتخلص من نريهم. إن 

اليت تربط البشر بعضها ببعضهم يف كل العنصر يدمر العالقات -حول-التمركز
مكان يف العامل . أما البقية الباقية من اخلري فقد تكفل ابلقضاء عليها تعاطي اخلمور 
واملخدرات وفوضى العالقات اجلنسية وتدهور أخالقيات األسرة واألمية واخلمول 

ن وحكم العسكر وتكديس األسلحة والعدوان الظامل على الطبيعة وهتديد التواز 
البيئي على األرض، وكل ذلك وغريه يستمر دون ما رادع فعال من أي مصدر  
كان. ومن املؤكد أن هذه املشكالت متثل جماال آخر من اجملاالت ينبغي أن يوجه 
الفكر اإلسالمي بل والتخطيط والتنفيذ حنو مواجهتها إذ أن يف ذلك سعادة 

ت والسري ابلبشرية إىل "األمة" وسعادة البشرية أيضا. وإن حل هذه املشكال
السعادة واالزدهار يف إطار من العدل والكرامة هلو جزء ال يتجزأ من أهداف 

 اإلسالم.
 

 اخلطوة العاشرة: التحليالت والرتكيبات املبدعة
بعد فهم العلوم احلديثة والتمكن منها ، وفهم الرتاث اإلسالمي وهضمه وتقدير 

قوله اإلسالم يف كل ميدان من ميادين جوانب القوة والضعف فيهما ، وحتديد ماي
البحث املتخصصة يف كل العلوم؛ وبعد التشخيص اجليد وفهم املشكالت اليت 
واجهت األمة من  يف مسريهتا التارخيية  يف خالفتها عن هللا يف األرض، وبعد فهم 
مشكالت البشرية من وجهة النظر اإلسالمية اليت تفرض على املسلمني أن كونوا 

على الناس" عرب التاريخ اإلنساين... بعد هذا كله يصبح املسرح اآلن مهيأ "شهداء 
أمام العقل املسلم ليتحرك حركته القوية اخلالقة ، حبيث منهد طريقًا جديدة أمام 
اإلسالم يف هذا القرن اخلامس عشر إذا كنا نريد له أن يستأنف قيادته للعامل، وأن 

 اة البشرية. يتابع دوره اإلصالحي واحلضاري يف حي
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إن واجبنا عندئذ يتمثل يف إجياد تركيبة مبدعة جتمع بني الرتاث اإلسالمي ]وما 
ردم فجوة التخل  اليت امتدت  ىصح[ من العلوم احلديثة ...تركيبة قادرة عل

عرب قرون . والبد للرتاث العلمي اإلسالم أن يتواصل عطاؤه  على الدوام يف 
. وتلك آفاق أبعد مما تصورته العلوم احلديثةدفع املعارف والعلوم إىل حدود و 

الرتكيبة جيب أن حتافظ على صلتها الوثيقة بواقع األمة اإلسالمية. وذلك ابالشتغال 
مبشكالهتا اليت مت التعرف عليها وحتديدها. إن عليها أن هتيئ احللول الفعالة 

خالل اآلمال  ملشكالت العامل كله ابإلضافة إىل االهتمام ابلقضااي اليت تتولد من
اإلسالمية، ولكن علينا أن تتساءل ما هي ابلتحديد حمتوايت تلك اآلمال اليت 
يلهمنا اإلسالم إايها خلري البشرية يف كل قطاع من حياة اإلنسان؟ وكيف نضع هذه 

 اآلمال موضعها لتتحقق؟. 
بيعة ملوضوع أو مشكلة ما وعرفنا الط ةفإذا عرفنا ابلتحديد ما ميليه الرتاث ابلنسب

اخلاصة للقضية اليت تشغلنا، فأي اخليارات ينبغي اعتباره اخليار الصحيح الذي جيب 
أن يسري املسلم فيه؟ كما أنه وال شك فإن عددًا كبريًا من اخليارات يكون مطروحاً 
يف كل حالة ، فأيها أقرب إىل املثال اإلسالمي وأيها أبعد عنه؟ أيها أكثر أو أقل 

حلركة اإلسالمية حنو األهداف العليا لإلسالم أو يعوقها؟ وأي فعالية؟ أيها يدفع اب
هذه اخليارات ممكن وأيها ضروري وأيها ال مفر منه وأيها مرغوب فيه ؟ ما هي 
املعايري اليت ميكن أن نؤكد هبا أن اإلسالم اشريعته وأخالقه وثقافته وروحه) يالئم 

كن أن نقيس هبا مدى كفاءة متامًا املشكلة اليت نعاجلها؟ وما هي الطرق اليت مي
احللول املقرتحة؟ وما هي املبادئ اليت يف ضوئها ميكن  أن نربز مسامهة "الرتكيبة" 
اإلسالمية املبدعة وأن نقيسها ونقومها؛ أو اليت ميكن يف ضوئها أن ندخل عليها 

 التعديالت والتصحيحات املالئمة وأن نوجهها ونقومها؟. 
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ة صياغة العلوم يف إطار اإلسالم الكتب الدراسية اخلطوة احلادية عشرة: إعاد
 اجلامعية

من الطبيعي أن العقول امللتزمة ابإلسالم لن تصل كلها إىل نفس احللول أو 
ختتار نفس اخليارات وهي حتدد مقوالت اإلسالم فيما يتعلق بقضااي ومهوم 
وب "األمة" حاضرًا ومستقباًل. ومثل هذا االختالف لن يكون  أمرا غري مرغ

فيه، بل سيكون أمرًا مطلواًب بقوة. إننا حباجة إىل العديد من التحليالت النقدية 
املتنوعة اليت يقوم هبا امللتزمون ابإلسالم من أهل التخصصات احلديثة، وذلك 

. فاحلق أن أمتنا ال ميكن أن نقول إهنا لكي نثري وعي " األمة" أبمانيها وأهدافها
ا اليت كانت هلا يف القرون اهلجرية األويل ما مل يصبح قد استعادت فاعليتها وحيويته

اإلسالم نفسه ابلنسبة للمسلمني مرجال دائم التدفق ابجلديد من األفكار اليت جتسد 
سنن هللا يف اخللق ونبعًا يفيض ابخليارات األخالقية اخلالقة اليت تتجسد هبا القيم 

 واألوامر اإلهلية وتصبح اترخياً واقعاً. 
ب اجلامعي أو املدرسي املنشود يف أي ختصص علمي  ميكن إعداده بفضل إن الكتا

اخلصب الذي تتميز به مثل هذه النظرات الثاقبة واملتبصرة يف مفاهيم اإلسالم، 
واخليارات املبدعة لتحقيق تلك املفاهيم. إننا حباجة إىل االستكثار من املقاالت 

ي موضوع أو فرع أو مشكلة كي والبحوث اليت متثل اخرتاقات فردية متعمقة يف أ
تكون مبثابة "رؤية خلفية" أو "ميدان مواءمة" ميكن تنبع منها الرؤية اإلسالمية يف 

 أي ختصص أو فرع علمي. 
إن أسلمة علم ما ال تتم بتأليف كتاب واحد فيه، حّت ولو حتققت فيه كافة 

تنمية املقدرة املواصفات املطلوبة. البد من وجود عشرات الكتب الدراسية من أجل 
الذهنية للعقول املسلمة. أضف إىل هذا، أننا حباجة ماسة إىل العديد من الكتب 
اليت تغطي احلاجات الرتبوية للمستوايت اجلامعية املختلفة ابدءًا من طالب مرحلة 
البكالوريوس إىل طالب الدراسات العليا)، كما أن مثة حاجة إىل مزيد من الكتب 
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لمني وهي غري حمدودة، ولك اليت تربز وتبلور التصور اليت تشبع حاجات املس
اإلسالمي وهي غري حمدودة كذلك. لكن نظام األولوايت يفرض علينا أن نعبئ 
جهودان يف البداية إلعداد كتب دراسية منطية لكل من التخصصات العلمية حبيث 
تربز فيها بشكل حاسم عالقة التصور اإلسالمي هبذا التخصص، وتصبح مبثابة 

ولست يف حاجة إىل الدليل الذي تسري على هنجه العقول اإلسالمية يف املستقبل. 
القول أبن أية حماولة لتعجيل إنتاج الكتاب الدراسي اجلامعي على حساب 

  االلتزام ابخلطوات املشار إليها سابقاً ال ميكن أن تنتج إال شيئاً هزيالً.
عملنا عماًل أن نتقنه. واحلق أن الكتاب الدراسي لقد أوصاان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا 

اجلامعي هو اهلدف النهائي لكل اإلجراءات الطويلة اليت تؤدي إىل عملية 
 "أسلمة" العلوم. إنه العمل الذي يتوج البحوث الطويلة يف اخلطوات السابقة. 

 
 اخلطوة الثانية عشرة: نشر املعرفة "املؤسلمة"

ِيدي األساتذة املسلمني مث بقيت خمزونة يف حدود  لو مت إنتاج كل هذه األعمال
ملكيتهم اخلاصة لكان ذلك عبثًا مهما كانت قيمة األعمال عظيمة يف ذاته. كما 
أنه سيكون أمراً مؤسفاً للغاية لو بقيت تلك الذخائر حمصورة يف نطاق دائرة حمدودة 

ؤسسات الرتبوية يف من أصدقاء املؤلفني ومعارفهم، أو اقتصر االنتفاع هبا على امل
إن كل عمل يتم لوجه هللا تعاىل يصبح ملكاً دوهلم أو الدول اجملاورة وحدها.. 

لألمة اإلسالمية كلها، ولن يبارك هللا فيه ويتقبله ما مل ييسر طريق االنتفاع به 
. مع أن من حق املسلم، بل من الواجب، أن يكافأ مادايً ألكرب عدد من خلق هللا

ية، إال أن األعمال الفكرية يف اإلسالم ينبغي أن تنتشر وأال على جهوده الفكر 
حيتكرها صاحبها سعيًا وراء الربح املادي. إن القيام ابلعمل لوجه هللا تعاىل يفرض 
على صاحبه أن جيعله متاحًا لكل من يرغب يف أن يفيد منه وينقل ما فيه من علم 

 ِي وسيلة كانت.
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ري الذي أييت نتيجة للخطوات املذكورة سابقاً وأمر آخر؛ إن مثل هذا العمل الفك
إمنا قصد به أن حيقق اليقظة والتنوير والثراء الفكري ال للمسلمني يف العامل وحدهم، 

. إن بل للناس كافة. هؤالء إذن هم القراء أو قل هم "املستهلكون" هلذه السلعة
ل يف طياته العمل الذي حيمل صفة "إسالمي" والذي أجنز لوجه هللا تعاىل وحيم

. إن وعي اإلنسانية  ترؤية اإلسالم نفسه له غاية أمسى من جمرد نقل املعلوما
كلها ميكن، أمام انبالج التصور اإلسالمي احلق، أن يفقد توازنه القدمي وميوج 

. فتحت أتثري ابحلركة مولدًا من الطاقات اجلديدة ما مل تعرفه البشرية من قبل
وع العلمي أن يصبح وسيلة لإلرادة اإلهلية وأداة دفع هذا التصور  يتوقع هلذا املوض

 إىل األمام وأن ينجز ابسم هللا ما مل حيلم إبجنازه من قبل.
ومن هنا كان من أهداف خطة العمل أن نضع كل عمل ينجز وفقا للخطوات 
السابقة حتت تصرف كل ابحث جامعي مسلم دون مقابل مادي. إن كل مقالة 

املنتخبات  يقدم إىل مثل هذا الباحث فإمنا هو مبثابة  أو حبث أو نشرة أو كتاب
دعوة شخصية تدعوه إىل االنضمام إىل هذا العمل وإىل أن يصبح "منتجا" 
ألعمال أفضل نتيجة لتمكنه من املؤلفات املتاحة. وابملثل، فإن وضع تلك 
 املؤلفات بني أيدي املفكرين املسلمني هلو أعظم مكافأة ميكن احلصول عليها يف
هذه الدنيا. إن هذا ال يعين استبعاد املكافأة املادية للمؤل ، وإمنا نعين أن العامل 
امللتزم ابلتصور اإلسالمي، والذي ابتغى بعمله وجه هللا تعاىل، ال يرى أن مثة 
مكافأة أعظم من أن يتمكن من غرس هذا التصور يف عقل إنسان آخر وقلبه، 

أمر التصور وعي املسلمني يف العامل. وهذا  وال يرى واجباً أكرب من أن يريب على
، إن إنتاج هذه اخلطة جيب أن يتم إهداؤه رمسياً إىل جامعات العامل اإلسالمي أخري 

ومعاهده مع حثها أن تنظر يف إمكانية تبنيها كقراءات تتطلبها املقررات املناسبة يف 
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يف خمتلف أقطار  منهج الدراسة. ومن الطبيعي أن ترتجم، والبد، إىل لغة التدريس
 العامل اإلسالمي.

 
 

 

 


