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 امللخص
 )مرجعية القرآن والسنه (

 تلخيص الطالبة: أمال

 ركز الباحث في هذا المبحث على انتماء المثقفين باعتبارهم رائدي النهوض الحضاري لألمة

 وفرق بين إنتمائين رئيسيين:

, وهم المثقفون اإلسالميون وهؤالء  األول انتماء للدين اإلسالمي المرتكز على القران والسنة

ليس لديهم أزمة وال يشكلون أي خطر على الحضارة اإلسالمية فهم يعرفون تمام المعرفة موقع 

سبة لها فهم يؤمنون حقا باإلسالم الدين في األمة وأثره على تاريخها وحضارتها وأهميه ذلك بالن
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على أنه الحق والصدق الحاكم لحياة المسلم المؤثر فيها الموجه لنشاطها الباني لحضارتها 

ماضيها وحاضرها ومستقبلها وال يمنعهم ذلك من االجتهاد حين تقتضي الضرورة ذلك بما ال 

جودهم الثقافي في أمتهم يتعارض مع الدين اإلسالمي الحنيف مما أعطاهم القيمة الصحيحة لو

 0ومجتمعهم اإلسالمي 

بمصادرة االساسيه القران والسنة أي إنتماء لحزب او  اإلنتماء الثاني إنتماء لغير دين اإلسالم 

أفكار أو مله غير اإلسالم كالوجودية والوصفية والماركسية والعلمانية ونحوهم وهؤالء هم 

مرجع أساسي لثقافتهم ينطلقون منها ويستمدون منها المثقفون العصرانيون الذين يتخذون ما ذكر 

تفسيرهم لمشكالت الحياة ويفسرون عن طريقها أحداث األمة فهم ال يعتمدون اإلسالم بإعتبارة 

تصورا للوجود ومنهجا للحياة مما أدى بهم إلى أزمة فكرية فقدو بسببها اإلنتماء الثقافي لإلسالم 

أو يؤدي بعض شعائر الدين كالصالة والصيام أو يدعي رغم أن بعضا منهم يحمل أسما مسلما 

اإليمان الصادق الحقيقي قوال  االنتماء هوقوال ال تطبيقا أنه مسلم , ولكن هذا ال يكفي حيث أن 

وعمال بما شرعه هللا عن طريق الوحي في العقيدة والقيم واألحكام واالعتقاد الجازم بانها من 

ح ومعيار الحكم على ماسواها  وأيضا اإليمان الصادق لدن حكيم خبير , وأنها مصدر الصال

 بالسنة النبوية وأنها المصدر الثاني للتشريع وأنها وحي يوحى , 

 : وهذه االنتماءات بصفة عامة

 0لم يكن لديهم أزمة تذكر ولم يقعوا في أخطاء تضر بهم وبأمتهم األول )المثقفون اإلسالميون (

 وقعوا في أزمة فكرية ووقعوا في أخطاء تضر بهم وبأمتهم . الثاني )المثقفون العصرانيون (

 

 

 

 

 

 

 تلخيص الطالبة: خلود الشواف

 المثقف العربي العصراني وفهم حقيقة اإلسالم:

في حديث المؤلف عن مرجعية القران و السنة بين أن خلل االنتماء الثقافي لإلسالم هو منطلق 

العصراني و أزمة العصراني هي جهله؛ ال بتفاصيل األزمات التي يعاني منها المثقف المسلم 

 اإلسالم العقدية, أو الشرعية, وإنما جهله بجوهر اإلسالم نفسه.

النتيجة أن يتراءى المثقف العربي المسلم العصراني إسالمه إما من خالل رؤية إستشراقية, أو 

 0صرانيةتأمل في التدين الشعبي في مجتمعه , أو قياس على أديان أخرى خاصة الن
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والحقيقة مهما تعددت التصورات غير السوية المتعلقة باإلسالم فإن المثقف العربي المسلم غير 

معذور في تشوه فهمه لإلسالم و ال مقبول منه ال علميا و ال دينيا أن يتطفل على موائد بعيده 

األمة  ليتعرف منها على اإلسالم وبين يديه مصدراه األصليان: القران الكريم الذي تجمع

اإلسالمية كلها على عده المصدر األول لإلسالم و السنة النبوية الثابتة عن الرسول صلى هللا 

 0عليه وسلم

 اإلسالم:

منظومة من التصورات عن الوجود, والكون, واإلنسان, والحياة, ومن القيم الموجهة لحركة 

بعض مسالك اإلنسان في  المسلم في حياته, فكريا وسلوكيا, ومن النظم التشريعية التي توصف

 0حياته العبادية, والعملية

وإذا كان الناس مسلمين و غيرهم  0هدف هذه المنظومة األصلي هو تحقيق مصالح االنسان

يجمعهم استهداف المصالح فال غرابة أن تلتقي البشرية مع اإلسالم في مسالك حياتية كثيرة 

 0الم األساسية في مصادره االصليةبحكم هذا األصل المشترك الذي وضع له اإلسالم المع

 هكذا يصبح لدينا نوعان من اإلسالم:

وهو ما قررته نصوص القرآن, والسنة الصحيحة من مبادئ إيمانية, األول اإلسالم النظري: 

وقيم خلقية, ونظم تشريعية, وهي ثابتة ال تتغير بعد اكتمالها لقوله تعالى) اليوم أكملت لكم دينكم 

 0]3المائدة: [نعمتي ورضيت لكم اإلسلم دينا(وأتممت عليكم 

فاجتهاد  0وهو الذي يقوم به الناس؛ فكرا, وسلوكاالتدين: =التطبيقي=الثاني: اإلسالم العملي

العلماء وتطبيقات الناس لها خاصة في المجال االجتماعي تمثل إسالما ذاتيا والن األشخاص 

 0ن مرتبط بالظروف ايضاالتدي=أبناء بيئاتهم, وظروفهم؛ فان هذا اإلسالم

 كيف يحقق المثقف المسلم انتمائه الثقافي لإلسالم ؟

 0تبني معطيات القرآن, وصحيح السنة في مجاالتها الثالثة: عقيدة, وقيما, ونظماأوال:

اصطناع المنهج السليم لصياغة الحياة الثقافية, واالجتماعية في ضوء معطيات القرآن ثانيا:

 0أو الليكون مقبوال إسالميا, 

 

 تلخيص الطالبة: خلود الشواف

 مرتكزات االنتماء الثقافي لإلسالم:

 االول:تفسير الوجود:

كما هو معلوم فان االشتغال األكبر لدى المثقف المعاصر هو في المجال االجتماعي, والمجال 

فلسفة االجتماعي سياسيا, واقتصاديا, وامنيا وعسكريا ال يمكن أن يحقق غايته إذا لم يرتكز على 

للوجود كله, والوجود اإلنساني أساسا من امن و طمأنينة و سعادة ال يحقق إذا افتقد هذا 

 0االرتكاز
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إن حركة اإلنسان السياسية, واالقتصادية حينما تقوم على تفسير للوجود يتصور الدنيا فرصة 

من  محدودة ومجرد ممر نحو الحياة الحقيقية التي ستكون بعدها ستختلف كثيرا عن حركة

 0يتصور حياته الدنيوية هذه هي كل شي بالنسبة له

الخالصة إن تفسير اإلسالم للوجود سواء دنيا وآخرة, غيب وشهادة, عقل وروح, أصل اإلنسان 

صحيحا سيتخلل فعله الثقافي أيا  -لدى المثقف المسلم -وحكمة ووجوده ومصيره إذا كان تبنيه

 0ضور فاعل في سلوك المسلم وتصرفاتهكان الموضوع الذي يشتغل به , وسيكون له ح

 تلخيص الطالبة: نورة الدوسري                                                                                        : ثانيا: التوحيد

التوحيد هو العدل في شموليته الوجودية ,وانتفاء التوحيد من أي جزئية في الكون انتفاء للعدل 
 ومن ثم حلول للظلم والفساد.

ذكر الفاروقي_رحمه هللا _ في كتابه "أطلس الحضارة اإلسالمية " جوهرية هذا التوحيد 
لإلسالم من خالل عديد من المبادئ ؛مثل التمايز بين الخالق والمخلوق ,واإلدراكية ,والغائية 

ا تناول جانب المحتوى فيه ,وتناول جانبه المنهجي المتمثل بالوحدة ,والعقالنية ,والتسامح ,كم
المتمثل بكونه مبدأ تفسير الوجود الماوراء طبيعي ,ومبدأ فلسفة األخالق اإلسالمية ,والقيم 

 ,ومبدأ وحدة األمة اإلسالمية .

هناك عدد من المسائل التمثيلية التي يتجلى من خاللها التوحيد لدى المثقف المسلم في عمله 
 الثقافي وهذه المسائل هي :

:وربط الموجودات بمصدرها الذي خلقها وحدد طبيعتها تعامل مع األشياء في هذا الوجود أ(ال
وغايتها وتحديد مصدر الشئ يعطيه قيمه خاصة بخالف الفكر التائه الذي يجهل أصل األشياء 

 فضال عن الذي يحدد أصال خاطئا .)قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه ثم هدى (

فتكون ثقافة في توجهها هلل قصدا,وطلبا,وتحررا من التعلق بغيره: ب(وحدانية الذات اإلنسانية
المسلم ,ومن ثم فاعليته الثقافية متسمة باالطمئنان اليقيني بما هي عليه واالستغناء عن التعويل 

 على ما سوى هللا وحده  .

 وباالمكان األشارة هنا إلى مسألتين مهمتين من مسائل التوحيد الفكري :

وحدة الحقيقة فاهلل هو الحق وهو مصدر الحقائق كلها فهو الذي أنزل حقائق الدين وهو : االولى
الذي أودع عقل اإلنسان الحقائق الفطرية التي يرتقي بها في مدارج العلم وهو الذي خلق 
الحقائق الكونية التي تتجلى في سننه في الكون المادي والحياة البشرية وال يمكن أن تتعارض 

 يقة وهي العقل والوحي والواقع .مصادر الحق

فالمثقف المسلم في فاعليته الثقافية يتعامل مع الموضوعات في الفكر وعالم الطبيعة والحياة 
اإلنسانية بثقة،وثبات ،ويقين ،بأن ما تقررمن حقائق مطلقة أيا كان مصدرها _الوحي ،أو 

ما يناقضها خالفا لمن يختل  الفطرة اإلنسانية ،أو الواقع الكوني والبشري _ال يمكن أن يرد
لديهم هذا اليقين اإليماني والتوحيدي فيهتزون أمام كل جديد في األفكار والمكتشفات يزعم 
أصحابه مناقضته لحقائق سابقة موجودة لديهم _خاصة ما كان مصدرها الوحي _وهذا ماوقع 

 . فيه كثير من الفالسفة وعلماء الكالم والعصرانيين

:المثقف المسلم تقوم ثقافته اإلسالمية على اإليمان بأن هللا وحده هو الخالق  الثانية:األسباب
المدبر ,وبأن مشيئته هي الغالبة ,كما تقوم _في الوقت ذاته _على اإليمان بأن هللا أجرى هذا 
الكون وفق سنن ثابتة ))قوانين ((تنتظم حركته المادية ,واإلنسانية على أساسها مما يجعل معرفة 
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بهذه السنن وسيلة لعلمه بالمسببات التي ستأتي تالية لها وبهذه ترتقي حياة اإلنسان  اإلنسان
 المادية واإلنسانية . 

ولكنه ال ينقطع إلى هذه األسباب فيتضخم لديه تأثيرها فيتعلق بها في جلب النفع ,ودفع الضر 
الجانب من التوحيد غافال عن مسببها سبحانه كشأن الماديين ,والغافلين الذين ضعف لديهم هذا 

 وهو التوكل على هللا وحده .

كما أنه من جهة أخرى ال ينكر األسباب ويتبرأ من األخذ بها والتعامل معها ,ويعد األخذ بها 
 مشركا باهلل غيره ,كما وقع في ذلك بعض الصوفية والمتكلمين . 

الخبرة اإلنسانية في  إن المثقف المسلم يدعو إلى األخذ باألسباب ويستثمر أنضج ما وصلت إليه
تحسين األوضاع ,وعالج المشكالت ويربط الناس بخالقهم وخالق هذه األسباب ومسخرها لهم 

   تماما كما يربط حياتهم بكل إمكاناتها المتجددة بشريعة هللا سبحانه

هم من خالل إحياء القيم المنبثقة من صفات هللا تعالى ليتفاعلوا معها في حياتربط الناس باهلل :(ج
الواقعية فالمطلوب من العبد أن يتأمل أسماء هللا وصفاته وأن يتفاعل معها ويتجاوز ذلك نحو 

 الجانب التطبيقي العملي بحيث تصبح قيما سلوكية .

 وصفات هللا نوعان من حيث التجاوب العملي للمسلم إزاءها :

,منها صفات العدل (صفات ينبغي أن يتحلى اإلنسان منها بما يستطيع بحسب طاقته البشرية 1
والكرم ,والجمال ,والطيب,والصدق والوفاء والحياء والبر ونحوها .قال صلى هللا عليه وسلم 

 فيما رواه مسلم :)إن هللا جميل يحب الجمال (

(صفات تقتضي قيما مقابلة حيث يحمد اإلنسان على تمثله لمقتضياتها المقابلة .مثل القيومية 2
 واالعتماد عليه . التي تقتضي اللجوء إلى هللا

إذا إنها يستحيل تمثل اإلنسان لها ,أو ال يجوز للمسلم أن ينتحلها بين يدي هللا كالكبرياء ,و 
الجبروت,التي تقتضي الذل هلل ,والخضوع ,والدعاء .يقول ابن تيمية :))إن من أسماء هللا 

ك ,ومنها ما يذم وصفاته ما يحمد العبد على االتصاف به كالعلم,والرحمة ,والحكمة وغير ذل
العبد على االتصاف به كاإللهية ,والتكبر,والتجبر, وللعبد من الصفات التي يحمد عليها ويؤمر 

 بها ما يمتنع  اتصاف الرب به ,كالعبودية,واالفتقار ,والحاجة ,والذل ,والسؤال ونحو ذلك ((.

ه ونصره ومعيته تجعل فاإليمان باهلل وحكمته وعدلد(النظرة التفاؤلية في فاعليته الثقافية :
المثقف المسلم يؤدي دوره فيبث في روع األمة الرجاء واألمل واالرتياح النفسي ويبث في روع 
األمة التفاؤل ليس ألجل التخدير والتنكر للواقع ولكن حال المسلم كله خير له)إن أصابته سراء 

بالنصر والتمكين  شكر فكان خيرا له ,وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له(وسبب التفاؤل
 موجود وهو اعتصامها باهلل عز وجل ووجود المبشرات .

بخالف نظرة التشاؤم واالغتراب لدى بعض المثقفين العرب العصرانيين وهم يتحدثون عن 
 أوضاع األمة فيصورون أمامها المستقبل مظلما.

خالل تجريد توحيده هلل ال تتحقق كرامة اإلنسان بصورتها السامية إال من ه(الكرامة اإلنسانية :
تعالى ,وأبرز مظاهر الكرامة الحرية من االستعباد لألهواء ,والشهوات,والضغوط اإلغرائية 

 وإلقاء الشيطان .

ومن ثم يكون أداؤه الثقافي التوحيدي عامل تحرير لعقول الناس ,وقلوبهم ,وسائر حياتهم من 
 ية .العبودية لغير هللا وبالتالي تحقيق إنسانيتها الحقيق
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وفي مقابل هذا األداء الثقافي القائم على التوحيد الجهود الثقافية القائمة على الوثنية الدينية 
,والفكرية التي تكرس ثقافة الخنوع ,واالستعباد لغير هللا ,سواء أكان لرجال الدين ,أم 

الوجودية  لشخصيات بارزة فكريا,أو فنيا,أوعسكريا ,ونحوها ,أو تعبده لغرائزه المادية كما في
 الملحدة ,وبذلك تهدر إنسانيته وكرامته .

 ثالثا: هيمنة الوحي على التفكير :

لئن كان التوحيد هو مقتضى شهادة أن ال إله إال هللا ,فإن شهادة أن محمدا رسول هللا تقضي بأن 
يخضع المسلم عقال,ونفسا,وأعضاء لما جاء به صلى هللا عليه وسلم في القرآن الكريم ,وفي 

ه الشريفة خضوعا قائما على يقين راسخ بأنه الحق الواجب األتباع ,المحقق للمصلحة ,وأن سنت
 ما خالفهما باطل ,جالب للضرر, والمفسدة .

ولقد كان هذا اإليمان في حياة المسلمين على الرغم من ضعف أثره في حياة كثير منهم عامل 
ن أعداء األمة لبثها فيها كي تفسد دينها صد ومقاومة للوافدات الفكرية الفاسدة التي سعى كثير م

 وتستحوذ على مقدراتها.

واآلن فإن مما يضغط به كثير من العصرانيين على ذوي الثقافة اإلسالمية من أجل الحوار 
,والتبادل الثقافي ,وتجسير العالقات الفكرية ما يطلق عليه :العقالنية التي يقدم في ضوئها كل 

,وأحكامه على األشياء بصفتها أفكارا قابلة للنقد ,والمناقشة والرفض طرف أراءه ومعتقداته 
 ,مقتنعا بأن حقها من الصواب ,والصحة مساو لحقوق أراء األطراف األخرى .

وهذا إذا كان الحوار في مجاالت اآلراء ,واالجتهادات البشرية فإن المسلم مطلوب منه طلب 
ه ,ويطلب ما عند الغير ليعرفه ,وإذا كان الرأي الحق ,وعدم التعصب لرأيه ,فيعرف غيره برأي

المقابل أقرب إلى الحق من رأيه ,تنازل عن رأيه ,وأخذ بالرأي المقابل تعبدا,أيا كان حامل 
 الرأي المقابل ,مسلما,أو كافرا.

أما إذا كان مما جاء به القرآن والسنة من قضايا إيمانية ,أو أحكام شرعية منزهة عن 
 ه ال يتنازل لهذا الضغط .الخطأ,والنقص فإن

 ولقد ذم هللا في القرأن فريقين من الناس :

(فريق الذين أعرضوا عن القرآن ,ولم يستفيدوا من نوره ,وصاروا يتلقفون الفكر من موائد 1
أخرى ويعالجون الواقع بالظنون البشرية ,ويتلهون بمطارحات فكرية تفقد يقين الحق ونور 

 وما تهوى األنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ((. الوحي:))إن يتبعون إال الظن

(وفريق الذين اختلفوا في الوحي ,فأمنوا ببعضه ,وكفروا ببعضه األخر ,أولم يكفروا ولكنهم 2
 أغفلوا ما يتعارض مع رؤاهم وتجاهلوه .

وعليه فإن من أولويات جهد المثقف المسلم ترسيخ هذا المنطلق في حركته الثقافية وفي وعي 
 بأن يكون الوحي "القران ,والسنة " هو مصدر العلم األول الذي تؤخذ منه الحقائق . الناس

 لهذا فحتى يحقق المثقف المسلم أداء ثقافيا فاعال البد له ممايلي :

(أن يعظم أمر الوحي ونصوصه بمصدريها القرآن الكريم ,والسنة المطهرة حتى يكون 1
استقبالهم لرؤى اآلخرين, ومقوالتهم فيأخذونها على استقبال الناس لها ,ولمدلوالتها أعظم من 

 أنها تمام الصدق ,وكمال العدل.

( استحضار نصوص الوحي في موضوعه؛إذا اتجه المثقف المسلم للقيام بجهد ثقافي فإنه يبادر 2
إلى استحضار اآليات ,واألحاديث التي لها صلة بموضوعه سواء أكان سيستشهد بها ,أم سيأخذ 

 م سيستهدي بتوجيهاتها .بمضمونها ,أ
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 تلخيص الطالبة:سارة المقبل                                                                                   رابعا: الشمولية:

إن الشمولية خاصية منهجية للثقافة وأنها كذلك في الثقافة اإلسالمية حيث تتجلى الثقافة 

ومن أهم ما يحقق للمثقف وحدة عضوية متماسكة,ال أجزاء مفككة, اإلسالمية بكل عناصرها في

 المسلم خاصية الشمولية في أدائه الثقافي :

,ومنهجها المستوعب, حيث  االنطالق من وعي صحيح بشمولية الشريعة اإلسالمية-أ

يتحقق هذا التوجيه الشمولي في كل دوائر الحياة البشرية,ويتحقق ذلك بالعلم بمقاصد 

 .الشريعة

ومن أوضح ما يجلي منهجية نشر الشريعة على حياة المسلم بتفاوت جوانب هذه -ب
الحياة, ومن ثم اختالف مسلك الشريعة في إيقاع األحكام عليها ومداخلتها بهدي 

ذلك التصنيف الجميل للشيخ "محمدالمدني" رحمة هللا لمجاالت الحياة,وأسلوب الدين,
المدني:إن الشريعة اإلسالمية لها ميادين ثالثة في يقول الشريعة في كل مجال منها, 

 حياة الناس ,وهي:
 
 : ميدان العقائد-1

أن العقائد ما هي إال حقائق ثابتة في نفسها لها وجود واقعي,وهي تفترق في هذا عن 
المبادئ واألحكام التي هي من قبيل اإلنشاء , وتتغير أحيانا بتغير الزمان, والمكان. إن 

تقبل النسخ وال تتغير بتغير الزمان أو المكان وال يسوغ أن تكون محل العقائد ال 
 اجتهاد.

 : ميدان العبادات -2
أما العبادات فهي تختلف عن العقائد في أنها إنشاءات أنشأها هللا تعالى , ورسم حدودها 
,وأنها ليست كالعقائد أي أنها ليست حقائق واقعية , مهمة المشرع أن يكشف عنها , 

 هي صور ركبها ,وهيأها ,ورسمها, وأنشأها بعد أن لم تكن . وإنما
 : ميدان المعامالت -1

إن الشريعة ليست هي التي أنشأت للناس صور التبادل والتعاون والتعامل ,ولكنها 

جاءت فوجدت صورا يتعامل الناس بها ,وربط إفراد المجتمع برباط من المحبة 

 ثم والعدوان.,والتعاون على البر والتقوى, ال على اإل

 وأما أسلوبها في كل ميدان من هذه الميادين فهو على الترتيب :

 أسلوب المخبر الواصف.-1

 أسلوب المنشئ المجدد.-2

 أسلوب الناقد المهذب. -3

أن يأخذ الشريعة في عناصرها الجامعة وأن ال يتعامل مع عنصر أو أكثر متجاهال -جـ

 أو غافال عن البواقي .

الوقوع في ردة الفعل للمواقف المتطرفة التي تتخذها بعض الفرق أو دـ المحاذرة من 

االتجاهات ,أو األفراد ,في بعض القضايا ,ألن ردة الفعل تؤدي غالبا إلى فعل معاكس 

 متطرف أيضا. 

والتاريخ يثبت أن كثيرا من االنحرافات التي وقعت فيها االتجاهات المنتسبة لإلسالم 

حراف أرادوا مقاومته ,فاندفعوا لرده دون أن ينضبطوا كانت ثمرة موقف  مضاد الن



  http://crmang.com   موقع متخصص برفع كفاءة اإلدارة (إدارة بإبداع(

 

بالمنهجية الشمولية اإلسالمية التي تحفظ للمسلم توازنه الفكري ,والسلوكي وهو يكافح 

 في الحياة ويهذب أوضاعها .

 خامسا: ثبات المعيارية واإلطالق: 

الثقافة والعلم في اإلسالم يختلفان عن الثقافة والعلم لدى اآلخرين في الطبيعة ,والمنطلق,فالعلم 

لدى الغرب المعاصر وبالذات في المجاالت اإلنسانية نتيجة النفصاله عن الوحي اإلله الموثوق 

 : اتصف بخاصيتين -في نسبته للمصدر المعصوم

هذا المنهج في األصل مضادا للعلم الالهوتي الكنسي وقد قام  , األولى:الوصفية, أو الوضعية

الذي كان يمثل إسقاطا غير موضوعي لتصوراته وأحكامه على الساحة الواقعية المادية 

 واإلنسانية .

, فما دام أن الواقع هو مصدرها ,والواقع متغير في أعرافة ونظمه وقيمة  الثانية:النسبية في القيم

 لشئ ما ,بل هو نسبي  زمانا,وكذلك مكانا .فليس هناك ثبات ,وال إطالق 

فهو على العكس من ذلك يقوم على المعيارية, واإلطالق ألنه يرتكز في  في اإلسالم أما العلم

نظرته لألشياء على حقائق الوحي اإللهي الثابت المستمد من علم هللا الذي ال يمكن أن يصل إليه 

 البشر مهما كثرت تجاربهم وتراكمت جهودهم )قُل لَّئِِن اْجَتَمَعِت اإلِنُس َواْلِجنُّ َعلَى أَن َيأُْتواْ 

 .88ِبِمْثِل َهَذا اْلقُْرآِن الَ َيأُْتوَن بِِمْثلِِه َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َظِهيًرا(اإلسراء 

فالمقصود هنا العلم الموحي إذ هو الذي يمتلك هاتين الخاصيتين ال العلم البشري حتى لو تحرك 
 في إطارهما.

الموثق في نسبته إلى الرسول المبلغ والغربي أنما يحكم من خالل واقعه هو,وهو يتفقد الوحي 
 عن هللا .

فيتمثل في أن المسلم يؤمن يقينا بأن ما جاء به الوحي من أصول عقدية, وقيم خلقية  أما اإلطالق

يحمل صفات الثبات , واإلطالق في كل مكان ,ولكل زمان ,وأنه إذا جاء زمن تصور أهله أن 

في الكون عبثا, أو أن الحياة الدنيا هي نهاية  أو أن اإلنسان وجد-مثال–اإليمان بالغيب وهم 

 المطاف ,أو نحو ذلك فإن الحق ما قررته النصوص , وأهل هذا الزمن هم المخطئون. 

والمسلم ينطلق من الوحي اإللهي ليحكم بحقائقه هذا الواقع بتغيراته ,وينبغي أن نعي هنا أن 

ه هذا الواقع من ثقل على النفس البشرية, أولوية الوحي على الواقع ال تعني عدم اعتبار ما يحمل

وعلى حركه اإلنسان فيه , كال إن للواقع اعتباره وألعرافه وتقاليده وسننه موقعها في المنهجية 

 اإلسالمية, لكن ذلك ال يعني مساواتها لمقام الوحي فضال عن أولويتها عليه .

تمع , وتناحر أفراده وبالذات فإذا كان من القوانين االجتماعية أن االضطراب الداخلي للمج

 َ قيادته سبب في فشل نهضته وهوانه أما اآلخرين, فإن هللا يحذر المؤمنين من ذلك )َوأَِطيُعوْا هللاه

ابِِريَن( آية َ َمَع الصَّ سورة  44َوَرُسولَُه َوالَ َتَناَزُعوْا َفَتْفَشلُوْا َوَتْذَهَب ِريُحُكْم َواْصبُِروْا إِنَّ هللاه

 األنفال .

وإذا كان القدم بذاته والحداثة بذاتها ليست معايير للصحة والخطأ,فقد وجهه اإلسالم العقل 

 اإلنساني إلى تجاوزهما معا نحو الحق بذاته .
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 واحلمد هلل رب العاملني فله احلمد وله املنه على ما أنعم وتفضل 

 فما توفيقنا إال باهلل 

 فاحلمد هلل عدد خلقة ورضا نفسة وزنة عرشة

 نسأل اهلل أن جيعل ما تعلمناه حجة لنا ال علينا انه على ذلك قدير وباجابة الدعاءو


