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        ::::مدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميديمدخل �ميدي

أما اآلن فإن املسلمني يعرفون قصورا يف أما اآلن فإن املسلمني يعرفون قصورا يف أما اآلن فإن املسلمني يعرفون قصورا يف أما اآلن فإن املسلمني يعرفون قصورا يف     لقد وصل املسلمون القدامى إىل قمة الرقي الفكري، نتيجة اتباعهم املنهج السليم يف تفكريهم،لقد وصل املسلمون القدامى إىل قمة الرقي الفكري، نتيجة اتباعهم املنهج السليم يف تفكريهم،لقد وصل املسلمون القدامى إىل قمة الرقي الفكري، نتيجة اتباعهم املنهج السليم يف تفكريهم،لقد وصل املسلمون القدامى إىل قمة الرقي الفكري، نتيجة اتباعهم املنهج السليم يف تفكريهم،
يفرض علينا يفرض علينا يفرض علينا يفرض علينا التفكري إلجياد احللول املناسبة ملا يستجد من وقائع، الشيء الذي جيعلهم يعتمدون على ما سطره الغرب من مناهج ال تناسب واقعهم، مما التفكري إلجياد احللول املناسبة ملا يستجد من وقائع، الشيء الذي جيعلهم يعتمدون على ما سطره الغرب من مناهج ال تناسب واقعهم، مما التفكري إلجياد احللول املناسبة ملا يستجد من وقائع، الشيء الذي جيعلهم يعتمدون على ما سطره الغرب من مناهج ال تناسب واقعهم، مما التفكري إلجياد احللول املناسبة ملا يستجد من وقائع، الشيء الذي جيعلهم يعتمدون على ما سطره الغرب من مناهج ال تناسب واقعهم، مما 

        ::::طرح جمموعة من األسئلة، من قبيلطرح جمموعة من األسئلة، من قبيلطرح جمموعة من األسئلة، من قبيلطرح جمموعة من األسئلة، من قبيل
        ما حقيقة التفكري املنهجي عند املسلمني؟ما حقيقة التفكري املنهجي عند املسلمني؟ما حقيقة التفكري املنهجي عند املسلمني؟ما حقيقة التفكري املنهجي عند املسلمني؟ 
        ومميزات هذا املنهج اإلسالمي يف التفكري؟ومميزات هذا املنهج اإلسالمي يف التفكري؟ومميزات هذا املنهج اإلسالمي يف التفكري؟ومميزات هذا املنهج اإلسالمي يف التفكري؟    وما هي أسسوما هي أسسوما هي أسسوما هي أسس 
        وما هي مصادره؟وما هي مصادره؟وما هي مصادره؟وما هي مصادره؟ 
        ::::املؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرساملؤطرة للدرسالنصوص النصوص النصوص النصوص 

        
    
        
        
        
        
        
        
        

    ::::دراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ادراسة النصوص وقراء�ا
IIII    ––––     وقراء�اوقراء�اوقراء�اوقراء�اعرض النصوص عرض النصوص عرض النصوص عرض النصوص::::        

        ):):):):التفخيمالتفخيمالتفخيمالتفخيم((((    الوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويدالوقوف على قاعدة من قواعد التجويد    ––––    1111
 يسبقها كسر  يسبقها كسر  يسبقها كسر  يسبقها كسر وملوملوملومل    إذا كانت مفتوحة أو مضمومةإذا كانت مفتوحة أو مضمومةإذا كانت مفتوحة أو مضمومةإذا كانت مفتوحة أو مضمومة    ::::، وتفخم الراء يف عدة مواضع، منها، وتفخم الراء يف عدة مواضع، منها، وتفخم الراء يف عدة مواضع، منها، وتفخم الراء يف عدة مواضع، منهاهو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم بَصَداههو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم بَصَداههو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم بَصَداههو َمسٌَن يطرأ على احلرف فيمتلئ الفم بَصَداه    ::::التفخيمالتفخيمالتفخيمالتفخيم

        ....يـََتَكبـَُّرونَ يـََتَكبـَُّرونَ يـََتَكبـَُّرونَ يـََتَكبـَُّرونَ     ،،،،يـََرْواْ يـََرْواْ يـََرْواْ يـََرْواْ     ::::قبلها كسر، مثلقبلها كسر، مثلقبلها كسر، مثلقبلها كسر، مثل    أصلي وال kء ساكنةأصلي وال kء ساكنةأصلي وال kء ساكنةأصلي وال kء ساكنة
IIIIIIII     - - - -    اs اتوثيق النصوص والتعريفs اتوثيق النصوص والتعريفs اتوثيق النصوص والتعريفs توثيق النصوص والتعريف::::        

        ::::احلجاحلجاحلجاحلجالتعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة التعريف بسورة     - - - -     1111
يف املصحف يف املصحف يف املصحف يف املصحف     22222222آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها آية، ترتيبها     78787878فقد نزلت بني مكة واملدينة، عدد آ�kا فقد نزلت بني مكة واملدينة، عدد آ�kا فقد نزلت بني مكة واملدينة، عدد آ�kا فقد نزلت بني مكة واملدينة، عدد آ�kا     55555555، و، و، و، و54545454، و، و، و، و53535353، و، و، و، و52525252مدنية ما عدا اآلkت مدنية ما عدا اآلkت مدنية ما عدا اآلkت مدنية ما عدا اآلkت     ::::احلجاحلجاحلجاحلجسورة سورة سورة سورة 

نزلت سورة احلج ختليدا لدعوة اخلليل إبراهيم عليه السالم حني انتهى من بناء البيت العتيق، و�دى الناس حلج بيت نزلت سورة احلج ختليدا لدعوة اخلليل إبراهيم عليه السالم حني انتهى من بناء البيت العتيق، و�دى الناس حلج بيت نزلت سورة احلج ختليدا لدعوة اخلليل إبراهيم عليه السالم حني انتهى من بناء البيت العتيق، و�دى الناس حلج بيت نزلت سورة احلج ختليدا لدعوة اخلليل إبراهيم عليه السالم حني انتهى من بناء البيت العتيق، و�دى الناس حلج بيت     الشريف، نزلت بعد سورة النور،الشريف، نزلت بعد سورة النور،الشريف، نزلت بعد سورة النور،الشريف، نزلت بعد سورة النور،
ليها جو السور ليها جو السور ليها جو السور ليها جو السور هللا احلرام، وهي تتناول جوانب التشريع شأ�ا شأن سائر السور املدنية اليت تعين �مور التشريع مع أ�ا سورة مدنية إال أ�ا يغلب عهللا احلرام، وهي تتناول جوانب التشريع شأ�ا شأن سائر السور املدنية اليت تعين �مور التشريع مع أ�ا سورة مدنية إال أ�ا يغلب عهللا احلرام، وهي تتناول جوانب التشريع شأ�ا شأن سائر السور املدنية اليت تعين �مور التشريع مع أ�ا سورة مدنية إال أ�ا يغلب عهللا احلرام، وهي تتناول جوانب التشريع شأ�ا شأن سائر السور املدنية اليت تعين �مور التشريع مع أ�ا سورة مدنية إال أ�ا يغلب ع

قارئ أ�ا قارئ أ�ا قارئ أ�ا قارئ أ�ا موضوع اإلميان والتوحيد واإلنذار والتخويف والبعث واجلزاء ومشاهد القيامة وأهواهلا هو البارز يف السور الكرمية، حىت ليكاد خييل للموضوع اإلميان والتوحيد واإلنذار والتخويف والبعث واجلزاء ومشاهد القيامة وأهواهلا هو البارز يف السور الكرمية، حىت ليكاد خييل للموضوع اإلميان والتوحيد واإلنذار والتخويف والبعث واجلزاء ومشاهد القيامة وأهواهلا هو البارز يف السور الكرمية، حىت ليكاد خييل للموضوع اإلميان والتوحيد واإلنذار والتخويف والبعث واجلزاء ومشاهد القيامة وأهواهلا هو البارز يف السور الكرمية، حىت ليكاد خييل للاملكية، فاملكية، فاملكية، فاملكية، ف
لك من املواضيع لك من املواضيع لك من املواضيع لك من املواضيع من السور املكية، هذا إيل جانب املوضوعات التشريعية من اإلذن �لقتال وأحكام احلج واهلدي واألمر �جلهاد يف سبيل هللا، وغري ذمن السور املكية، هذا إيل جانب املوضوعات التشريعية من اإلذن �لقتال وأحكام احلج واهلدي واألمر �جلهاد يف سبيل هللا، وغري ذمن السور املكية، هذا إيل جانب املوضوعات التشريعية من اإلذن �لقتال وأحكام احلج واهلدي واألمر �جلهاد يف سبيل هللا، وغري ذمن السور املكية، هذا إيل جانب املوضوعات التشريعية من اإلذن �لقتال وأحكام احلج واهلدي واألمر �جلهاد يف سبيل هللا، وغري ذ

        ....اليت هي من خصائص السور املدنية، حىت لقد عدها بعض العلماء من السور املشرتكة بني املدين واملكياليت هي من خصائص السور املدنية، حىت لقد عدها بعض العلماء من السور املشرتكة بني املدين واملكياليت هي من خصائص السور املدنية، حىت لقد عدها بعض العلماء من السور املشرتكة بني املدين واملكياليت هي من خصائص السور املدنية، حىت لقد عدها بعض العلماء من السور املشرتكة بني املدين واملكي
IIIIIIIIIIII     - - - -    فهم النصوصفهم النصوصفهم النصوصفهم النصوص::::        

        ::::مدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعباراتمدلوالت األلفاظ والعبارات    - - - -     1111
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o تطمس عن معرفة احلقتطمس عن معرفة احلقتطمس عن معرفة احلقتطمس عن معرفة احلق    ::::تعمى القلوبتعمى القلوبتعمى القلوبتعمى القلوب....        
o حمفوظ من الوقوع يف اخلطأ بلطف هللاحمفوظ من الوقوع يف اخلطأ بلطف هللاحمفوظ من الوقوع يف اخلطأ بلطف هللاحمفوظ من الوقوع يف اخلطأ بلطف هللا    ::::معصوممعصوممعصوممعصوم....        
o إىل معرفة الشيءإىل معرفة الشيءإىل معرفة الشيءإىل معرفة الشيء    ما يتوصل يهما يتوصل يهما يتوصل يهما يتوصل يه    ::::الدليلالدليلالدليلالدليل....        

    ::::املضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوصاملضامني األساسية للنصوص    - - - -  2222
    ....وجوب استعمال وسائل املعرفة قصد التفكر واالعتبار من أخبار األمم املاضيةوجوب استعمال وسائل املعرفة قصد التفكر واالعتبار من أخبار األمم املاضيةوجوب استعمال وسائل املعرفة قصد التفكر واالعتبار من أخبار األمم املاضيةوجوب استعمال وسائل املعرفة قصد التفكر واالعتبار من أخبار األمم املاضية �
    ....حصر مصادر املعرفة اإلسالمية يف النقل والعقل الذي ال خيرج عن الشرعحصر مصادر املعرفة اإلسالمية يف النقل والعقل الذي ال خيرج عن الشرعحصر مصادر املعرفة اإلسالمية يف النقل والعقل الذي ال خيرج عن الشرعحصر مصادر املعرفة اإلسالمية يف النقل والعقل الذي ال خيرج عن الشرع �

        ::::املضمون اجلامعاملضمون اجلامعاملضمون اجلامعاملضمون اجلامع    - - - -     3333
        ....واستخدام وسائل املعرفة املتنوعةواستخدام وسائل املعرفة املتنوعةواستخدام وسائل املعرفة املتنوعةواستخدام وسائل املعرفة املتنوعة    التفكري املنهجي يف اإلسالم معتمده النقل والعقل،التفكري املنهجي يف اإلسالم معتمده النقل والعقل،التفكري املنهجي يف اإلسالم معتمده النقل والعقل،التفكري املنهجي يف اإلسالم معتمده النقل والعقل، �

        ::::حتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتهاحتليل حماور الدرس ومناقشتها
IIII     - - - -    أسس ودعامات منهج التفكري يف اإلسالمأسس ودعامات منهج التفكري يف اإلسالمأسس ودعامات منهج التفكري يف اإلسالمأسس ودعامات منهج التفكري يف اإلسالم::::        

        ::::املنهجاملنهجاملنهجاملنهجمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم     - - - -     1111
واخلطوات والقوانني واخلطوات والقوانني واخلطوات والقوانني واخلطوات والقوانني     ،،،،هو جمموع القواعد العامةهو جمموع القواعد العامةهو جمموع القواعد العامةهو جمموع القواعد العامة: : : : اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحاو و و و ، ، ، ، هو الطريق املستقيم الواضح الذي يوصل إىل الغاية بسهولة ويسرهو الطريق املستقيم الواضح الذي يوصل إىل الغاية بسهولة ويسرهو الطريق املستقيم الواضح الذي يوصل إىل الغاية بسهولة ويسرهو الطريق املستقيم الواضح الذي يوصل إىل الغاية بسهولة ويسر    ::::لغةلغةلغةلغة    ::::املنهجاملنهجاملنهجاملنهج

        ....اليت حتكم عمليات العقل خالل البحث والنظر يف جمال معنياليت حتكم عمليات العقل خالل البحث والنظر يف جمال معنياليت حتكم عمليات العقل خالل البحث والنظر يف جمال معنياليت حتكم عمليات العقل خالل البحث والنظر يف جمال معني    ،،،،املنظمةاملنظمةاملنظمةاملنظمة
    : : : : أساس ودعامات منهجية التفكري اإلسالميأساس ودعامات منهجية التفكري اإلسالميأساس ودعامات منهجية التفكري اإلسالميأساس ودعامات منهجية التفكري اإلسالمي    - - - -  2222
فاملسلم ينطلق يف عملية التفكري من قاعدة رئيسية، هي أن هللا عز وجل واحد ال شريك له، هو اخلالق لكل شيء، وهو فاملسلم ينطلق يف عملية التفكري من قاعدة رئيسية، هي أن هللا عز وجل واحد ال شريك له، هو اخلالق لكل شيء، وهو فاملسلم ينطلق يف عملية التفكري من قاعدة رئيسية، هي أن هللا عز وجل واحد ال شريك له، هو اخلالق لكل شيء، وهو فاملسلم ينطلق يف عملية التفكري من قاعدة رئيسية، هي أن هللا عز وجل واحد ال شريك له، هو اخلالق لكل شيء، وهو     ::::وحدانية اخلالقوحدانية اخلالقوحدانية اخلالقوحدانية اخلالق �

وهو الذي بيده مصري كل شيء، وهذه احلقيقة الكربى هي أوىل منطلقات تشكيل الفكر اإلسالمي، وبداية متيزه عن وهو الذي بيده مصري كل شيء، وهذه احلقيقة الكربى هي أوىل منطلقات تشكيل الفكر اإلسالمي، وبداية متيزه عن وهو الذي بيده مصري كل شيء، وهذه احلقيقة الكربى هي أوىل منطلقات تشكيل الفكر اإلسالمي، وبداية متيزه عن وهو الذي بيده مصري كل شيء، وهذه احلقيقة الكربى هي أوىل منطلقات تشكيل الفكر اإلسالمي، وبداية متيزه عن     املتحكم يف كل شيء،املتحكم يف كل شيء،املتحكم يف كل شيء،املتحكم يف كل شيء،
لن لن لن لن �قي املنظومات الفكرية األخرى، وعليه فحينما تنفصم العالقة بني العقيدة اإلهلية واملعرفة اإلنسانية فلن يكون العقل عقال مسلما، و �قي املنظومات الفكرية األخرى، وعليه فحينما تنفصم العالقة بني العقيدة اإلهلية واملعرفة اإلنسانية فلن يكون العقل عقال مسلما، و �قي املنظومات الفكرية األخرى، وعليه فحينما تنفصم العالقة بني العقيدة اإلهلية واملعرفة اإلنسانية فلن يكون العقل عقال مسلما، و �قي املنظومات الفكرية األخرى، وعليه فحينما تنفصم العالقة بني العقيدة اإلهلية واملعرفة اإلنسانية فلن يكون العقل عقال مسلما، و 

    ....تكون املعرفة كذلك إسالميةتكون املعرفة كذلك إسالميةتكون املعرفة كذلك إسالميةتكون املعرفة كذلك إسالمية
وهي األس الثاين من أسس املنهجية التفكريية يف اإلسالم، واالستخالف يف الكون مسؤولية جسيمة وهي األس الثاين من أسس املنهجية التفكريية يف اإلسالم، واالستخالف يف الكون مسؤولية جسيمة وهي األس الثاين من أسس املنهجية التفكريية يف اإلسالم، واالستخالف يف الكون مسؤولية جسيمة وهي األس الثاين من أسس املنهجية التفكريية يف اإلسالم، واالستخالف يف الكون مسؤولية جسيمة     ::::استخالف اإلنسان يف الكوناستخالف اإلنسان يف الكوناستخالف اإلنسان يف الكوناستخالف اإلنسان يف الكون �

وعظيمة، القدرة على حتملها تكتسب من الوعي والتعلم، وحني يستشعر اإلنسان عظمتها فلن يفكر إال يف األسباب اليت تعينه على حتقيق وعظيمة، القدرة على حتملها تكتسب من الوعي والتعلم، وحني يستشعر اإلنسان عظمتها فلن يفكر إال يف األسباب اليت تعينه على حتقيق وعظيمة، القدرة على حتملها تكتسب من الوعي والتعلم، وحني يستشعر اإلنسان عظمتها فلن يفكر إال يف األسباب اليت تعينه على حتقيق وعظيمة، القدرة على حتملها تكتسب من الوعي والتعلم، وحني يستشعر اإلنسان عظمتها فلن يفكر إال يف األسباب اليت تعينه على حتقيق 
    ....رضي هللا عز وجلرضي هللا عز وجلرضي هللا عز وجلرضي هللا عز وجلهذا االستخالف مبا يهذا االستخالف مبا يهذا االستخالف مبا يهذا االستخالف مبا ي

عليها تتأسس منهجية التفكري اإلسالمي، وهذه احلرية تنطوي على ثالثة أبعاد ال يستقيم فهم منهجية التفكري اإلسالمي عليها تتأسس منهجية التفكري اإلسالمي، وهذه احلرية تنطوي على ثالثة أبعاد ال يستقيم فهم منهجية التفكري اإلسالمي عليها تتأسس منهجية التفكري اإلسالمي، وهذه احلرية تنطوي على ثالثة أبعاد ال يستقيم فهم منهجية التفكري اإلسالمي عليها تتأسس منهجية التفكري اإلسالمي، وهذه احلرية تنطوي على ثالثة أبعاد ال يستقيم فهم منهجية التفكري اإلسالمي     ::::احلرية اإلنسانيةاحلرية اإلنسانيةاحلرية اإلنسانيةاحلرية اإلنسانية �
        ::::بدو�ابدو�ابدو�ابدو�ا

َ الرُّشْ َال ِإْكرَاَه َال ِإْكرَاَه َال ِإْكرَاَه َال ِإْكرَاَه ﴿﴿﴿﴿: : : : قال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلقال تعاىلال إكراه يف الدين، وال ازدراء لألدkن، وال احتقار ألتباعها، ال إكراه يف الدين، وال ازدراء لألدkن، وال احتقار ألتباعها، ال إكراه يف الدين، وال ازدراء لألدkن، وال احتقار ألتباعها، ال إكراه يف الدين، وال ازدراء لألدkن، وال احتقار ألتباعها،     ::::بعد حرية العقيدةبعد حرية العقيدةبعد حرية العقيدةبعد حرية العقيدة ....1111 َ الرُّشْ ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ َ الرُّشْ ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ َ الرُّشْ ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ     ُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،ُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،ُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،ُد ِمَن اْلَغيِّ﴾،ِيف الدِّيِن َقْد تـَبَـنيَّ
        ....فاحلرية يف االختيار حق وموقف ومسؤوليةفاحلرية يف االختيار حق وموقف ومسؤوليةفاحلرية يف االختيار حق وموقف ومسؤوليةفاحلرية يف االختيار حق وموقف ومسؤوليةفـَْلَيْكُفْر﴾، فـَْلَيْكُفْر﴾، فـَْلَيْكُفْر﴾، فـَْلَيْكُفْر﴾،     َوُقِل اْحلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاءَ َوُقِل اْحلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاءَ َوُقِل اْحلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاءَ َوُقِل اْحلَقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاءَ ﴿﴿﴿﴿: : : : وقالوقالوقالوقال

        ....أو حتجريأو حتجريأو حتجريأو حتجريالكل حر يف تفكريه ويف طريقة تفكريه دون تضييق أو تعنيف الكل حر يف تفكريه ويف طريقة تفكريه دون تضييق أو تعنيف الكل حر يف تفكريه ويف طريقة تفكريه دون تضييق أو تعنيف الكل حر يف تفكريه ويف طريقة تفكريه دون تضييق أو تعنيف     ::::بعد حرية الفكربعد حرية الفكربعد حرية الفكربعد حرية الفكر ....2222
نوعا، نوعا، نوعا، نوعا، د ويتفاعل مع أداء اجلماعة كما و د ويتفاعل مع أداء اجلماعة كما و د ويتفاعل مع أداء اجلماعة كما و د ويتفاعل مع أداء اجلماعة كما و وعلى هذا األساس جيب أن يتم وفق منهج يتكامل فيه أداء الفر وعلى هذا األساس جيب أن يتم وفق منهج يتكامل فيه أداء الفر وعلى هذا األساس جيب أن يتم وفق منهج يتكامل فيه أداء الفر وعلى هذا األساس جيب أن يتم وفق منهج يتكامل فيه أداء الفر     ::::بعد حرية األداء االجتماعيبعد حرية األداء االجتماعيبعد حرية األداء االجتماعيبعد حرية األداء االجتماعي ....3333

    ....لتحقيق غا�kم يف احلياة وإعمار األرض وإصالحهالتحقيق غا�kم يف احلياة وإعمار األرض وإصالحهالتحقيق غا�kم يف احلياة وإعمار األرض وإصالحهالتحقيق غا�kم يف احلياة وإعمار األرض وإصالحها
ا، ووظيفة املسلم اكتشاف األسباب والسنن اجلارية ا، ووظيفة املسلم اكتشاف األسباب والسنن اجلارية ا، ووظيفة املسلم اكتشاف األسباب والسنن اجلارية ا، ووظيفة املسلم اكتشاف األسباب والسنن اجلارية فالنظر يف املسببات طريق إسالمي ملعرفة السبب املوجد هلفالنظر يف املسببات طريق إسالمي ملعرفة السبب املوجد هلفالنظر يف املسببات طريق إسالمي ملعرفة السبب املوجد هلفالنظر يف املسببات طريق إسالمي ملعرفة السبب املوجد هل    ::::السببية وفاعلية اإلنسانالسببية وفاعلية اإلنسانالسببية وفاعلية اإلنسانالسببية وفاعلية اإلنسان �

        ....وامتالكها، لتغيري الواقع وإقامة املنشودوامتالكها، لتغيري الواقع وإقامة املنشودوامتالكها، لتغيري الواقع وإقامة املنشودوامتالكها، لتغيري الواقع وإقامة املنشود
وهذا األساس أو الرابط ألغى كل الفوارق الطبقية والعرقية، وحرر العقول من كل األساطري والفلسفات احلائرة، والعادات وهذا األساس أو الرابط ألغى كل الفوارق الطبقية والعرقية، وحرر العقول من كل األساطري والفلسفات احلائرة، والعادات وهذا األساس أو الرابط ألغى كل الفوارق الطبقية والعرقية، وحرر العقول من كل األساطري والفلسفات احلائرة، والعادات وهذا األساس أو الرابط ألغى كل الفوارق الطبقية والعرقية، وحرر العقول من كل األساطري والفلسفات احلائرة، والعادات     ::::وحدة األمة والدينوحدة األمة والدينوحدة األمة والدينوحدة األمة والدين �

حىت ينتج فكرا منريا وعلما �فعا وعمال حىت ينتج فكرا منريا وعلما �فعا وعمال حىت ينتج فكرا منريا وعلما �فعا وعمال حىت ينتج فكرا منريا وعلما �فعا وعمال وبذلك ينفتح العقل على الكون وعلى الفكر اإلنساين ككل بنظر فاحص و�قذ، وبذلك ينفتح العقل على الكون وعلى الفكر اإلنساين ككل بنظر فاحص و�قذ، وبذلك ينفتح العقل على الكون وعلى الفكر اإلنساين ككل بنظر فاحص و�قذ، وبذلك ينفتح العقل على الكون وعلى الفكر اإلنساين ككل بنظر فاحص و�قذ،     والتقاليد احملكمة،والتقاليد احملكمة،والتقاليد احملكمة،والتقاليد احملكمة،
    ....صاحلا متقبالصاحلا متقبالصاحلا متقبالصاحلا متقبال
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IIIIIIII    ––––    مصادر التفكري املنهجي يف اإلسالممصادر التفكري املنهجي يف اإلسالممصادر التفكري املنهجي يف اإلسالممصادر التفكري املنهجي يف اإلسالم::::        
ومنه يتدرج اإلنسان إىل املعرفة العقلية اليت ومنه يتدرج اإلنسان إىل املعرفة العقلية اليت ومنه يتدرج اإلنسان إىل املعرفة العقلية اليت ومنه يتدرج اإلنسان إىل املعرفة العقلية اليت     هو املصدر األول للمعرفة البشرية والتفكري اإلنساين،هو املصدر األول للمعرفة البشرية والتفكري اإلنساين،هو املصدر األول للمعرفة البشرية والتفكري اإلنساين،هو املصدر األول للمعرفة البشرية والتفكري اإلنساين،    ::::))))املصدر األول للمعرفة البشريةاملصدر األول للمعرفة البشريةاملصدر األول للمعرفة البشريةاملصدر األول للمعرفة البشرية((((احلس احلس احلس احلس  �

        ....تساعده على حتقيق هذا األمرتساعده على حتقيق هذا األمرتساعده على حتقيق هذا األمرتساعده على حتقيق هذا األمر) ) ) ) احلواس اخلمسةاحلواس اخلمسةاحلواس اخلمسةاحلواس اخلمسة((((توصل إىل وجود اخلالق سبحانه مث اإلميان به، ولذلك أمد هللا اإلنسان حبواس تواصلية توصل إىل وجود اخلالق سبحانه مث اإلميان به، ولذلك أمد هللا اإلنسان حبواس تواصلية توصل إىل وجود اخلالق سبحانه مث اإلميان به، ولذلك أمد هللا اإلنسان حبواس تواصلية توصل إىل وجود اخلالق سبحانه مث اإلميان به، ولذلك أمد هللا اإلنسان حبواس تواصلية 
        ....جية التفكري اإلسالميجية التفكري اإلسالميجية التفكري اإلسالميجية التفكري اإلسالمياملتمثل يف القرآن والسنة، ويعترب أيضا مصدرا من مصادر منهاملتمثل يف القرآن والسنة، ويعترب أيضا مصدرا من مصادر منهاملتمثل يف القرآن والسنة، ويعترب أيضا مصدرا من مصادر منهاملتمثل يف القرآن والسنة، ويعترب أيضا مصدرا من مصادر منه    ::::))))مصدر املعرفة والتوجيهمصدر املعرفة والتوجيهمصدر املعرفة والتوجيهمصدر املعرفة والتوجيه((((الوحي الوحي الوحي الوحي  �
فالعقل مصدر علم الشهادة، والوحي مصدر علم الكليات وعامل الغيب، ومها يتكامالن فيما بينهما فالعقل مصدر علم الشهادة، والوحي مصدر علم الكليات وعامل الغيب، ومها يتكامالن فيما بينهما فالعقل مصدر علم الشهادة، والوحي مصدر علم الكليات وعامل الغيب، ومها يتكامالن فيما بينهما فالعقل مصدر علم الشهادة، والوحي مصدر علم الكليات وعامل الغيب، ومها يتكامالن فيما بينهما     ):):):):االستقراء والقياس والتجريباالستقراء والقياس والتجريباالستقراء والقياس والتجريباالستقراء والقياس والتجريب((((العقل العقل العقل العقل  �

ختصاصه ختصاصه ختصاصه ختصاصه دون تناقض أو اضطراب، فالعقل له وظيفته ودوره، والوحي كذلك، فهو يرشد ويوجه العقل حىت ال يتيه ويضيع فيما ليس من ادون تناقض أو اضطراب، فالعقل له وظيفته ودوره، والوحي كذلك، فهو يرشد ويوجه العقل حىت ال يتيه ويضيع فيما ليس من ادون تناقض أو اضطراب، فالعقل له وظيفته ودوره، والوحي كذلك، فهو يرشد ويوجه العقل حىت ال يتيه ويضيع فيما ليس من ادون تناقض أو اضطراب، فالعقل له وظيفته ودوره، والوحي كذلك، فهو يرشد ويوجه العقل حىت ال يتيه ويضيع فيما ليس من ا
        ....وجمالهوجمالهوجمالهوجماله

املنهج اإلسالمي يوجه الفكر للنظر والتأمل يف األنفس واآلفاق دراسة وفهما وتعليما وتعلما حىت يفيد املنهج اإلسالمي يوجه الفكر للنظر والتأمل يف األنفس واآلفاق دراسة وفهما وتعليما وتعلما حىت يفيد املنهج اإلسالمي يوجه الفكر للنظر والتأمل يف األنفس واآلفاق دراسة وفهما وتعليما وتعلما حىت يفيد املنهج اإلسالمي يوجه الفكر للنظر والتأمل يف األنفس واآلفاق دراسة وفهما وتعليما وتعلما حىت يفيد     ):):):):آkت األنفس واآلفاقآkت األنفس واآلفاقآkت األنفس واآلفاقآkت األنفس واآلفاق((((الكون الكون الكون الكون  �
        ....ويستفيد وفق شرع هللا سبحانه وتعاىلويستفيد وفق شرع هللا سبحانه وتعاىلويستفيد وفق شرع هللا سبحانه وتعاىلويستفيد وفق شرع هللا سبحانه وتعاىل

IIIIIIIIIIII    ––––    خصائص منهج التفكري اإلسالميخصائص منهج التفكري اإلسالميخصائص منهج التفكري اإلسالميخصائص منهج التفكري اإلسالمي::::        
        ::::أمههاأمههاأمههاأمهها    يتسم منهج التفكري اإلسالمي مبجموعة من اخلصائص،يتسم منهج التفكري اإلسالمي مبجموعة من اخلصائص،يتسم منهج التفكري اإلسالمي مبجموعة من اخلصائص،يتسم منهج التفكري اإلسالمي مبجموعة من اخلصائص،

تقتضيه مشولية اإلسالم للدنيا واآلخرة، للوحي والعقل، فاإلسالم حيث العقل املسلم على بذل جهده للوصول إىل تقتضيه مشولية اإلسالم للدنيا واآلخرة، للوحي والعقل، فاإلسالم حيث العقل املسلم على بذل جهده للوصول إىل تقتضيه مشولية اإلسالم للدنيا واآلخرة، للوحي والعقل، فاإلسالم حيث العقل املسلم على بذل جهده للوصول إىل تقتضيه مشولية اإلسالم للدنيا واآلخرة، للوحي والعقل، فاإلسالم حيث العقل املسلم على بذل جهده للوصول إىل     ::::التعدد والتنوع والشمولالتعدد والتنوع والشمولالتعدد والتنوع والشمولالتعدد والتنوع والشمول �
ًئا﴾﴿َوَما َهلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال ﴿َوَما َهلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال ﴿َوَما َهلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال ﴿َوَما َهلُْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإنَّ الظَّنَّ َال : : : : اليقني، ويعيب على أهل الظن، قال تعاىلاليقني، ويعيب على أهل الظن، قال تعاىلاليقني، ويعيب على أهل الظن، قال تعاىلاليقني، ويعيب على أهل الظن، قال تعاىل ًئا﴾ يـُْغِين ِمَن اْحلَقِّ َشيـْ ًئا﴾ يـُْغِين ِمَن اْحلَقِّ َشيـْ ًئا﴾ يـُْغِين ِمَن اْحلَقِّ َشيـْ     .... يـُْغِين ِمَن اْحلَقِّ َشيـْ

املنهجية اإلسالمية ال تنظر إىل املعرفة كأجزاء متفرقة، بل تراها وحدة متجانسة جيمعها نظام متسق يتواصل فيه اجلميع وخيدم املنهجية اإلسالمية ال تنظر إىل املعرفة كأجزاء متفرقة، بل تراها وحدة متجانسة جيمعها نظام متسق يتواصل فيه اجلميع وخيدم املنهجية اإلسالمية ال تنظر إىل املعرفة كأجزاء متفرقة، بل تراها وحدة متجانسة جيمعها نظام متسق يتواصل فيه اجلميع وخيدم املنهجية اإلسالمية ال تنظر إىل املعرفة كأجزاء متفرقة، بل تراها وحدة متجانسة جيمعها نظام متسق يتواصل فيه اجلميع وخيدم     ::::وحدة املعرفةوحدة املعرفةوحدة املعرفةوحدة املعرفة �
    . . . . غاية التعارف والتواصل يف الكون ومع الكونغاية التعارف والتواصل يف الكون ومع الكونغاية التعارف والتواصل يف الكون ومع الكونغاية التعارف والتواصل يف الكون ومع الكون

هج التفكري اإلسالمي متجاوران، وكل واحد خيوض يف جماله، فالعقل جماله العلم الظاهر، هج التفكري اإلسالمي متجاوران، وكل واحد خيوض يف جماله، فالعقل جماله العلم الظاهر، هج التفكري اإلسالمي متجاوران، وكل واحد خيوض يف جماله، فالعقل جماله العلم الظاهر، هج التفكري اإلسالمي متجاوران، وكل واحد خيوض يف جماله، فالعقل جماله العلم الظاهر، فالعقل والنقل يف منفالعقل والنقل يف منفالعقل والنقل يف منفالعقل والنقل يف من    ::::تكامل عاملي الغيب والشهادةتكامل عاملي الغيب والشهادةتكامل عاملي الغيب والشهادةتكامل عاملي الغيب والشهادة �
    ....والوحي جماله العلم الباطن، والغيب الذي هو من خصائصه سبحانهوالوحي جماله العلم الباطن، والغيب الذي هو من خصائصه سبحانهوالوحي جماله العلم الباطن، والغيب الذي هو من خصائصه سبحانهوالوحي جماله العلم الباطن، والغيب الذي هو من خصائصه سبحانه

وتعلم كل ما يؤدي إىل معرفة وتعلم كل ما يؤدي إىل معرفة وتعلم كل ما يؤدي إىل معرفة وتعلم كل ما يؤدي إىل معرفة     مسة تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وتعين فيما تعنيه أن العقل مطلوب منه التفكر يف اخللق،مسة تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وتعين فيما تعنيه أن العقل مطلوب منه التفكر يف اخللق،مسة تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وتعين فيما تعنيه أن العقل مطلوب منه التفكر يف اخللق،مسة تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وتعين فيما تعنيه أن العقل مطلوب منه التفكر يف اخللق،    ::::العقالنيةالعقالنيةالعقالنيةالعقالنية �
    ....تتتتهللا، وإىل فهم رساالته، وفهم طريقة التعامل معها، وأيضا مطلوب منه فهم العامل والواقع وعدم اخلوض فيما ال يسعه إدراكه من الغيبياهللا، وإىل فهم رساالته، وفهم طريقة التعامل معها، وأيضا مطلوب منه فهم العامل والواقع وعدم اخلوض فيما ال يسعه إدراكه من الغيبياهللا، وإىل فهم رساالته، وفهم طريقة التعامل معها، وأيضا مطلوب منه فهم العامل والواقع وعدم اخلوض فيما ال يسعه إدراكه من الغيبياهللا، وإىل فهم رساالته، وفهم طريقة التعامل معها، وأيضا مطلوب منه فهم العامل والواقع وعدم اخلوض فيما ال يسعه إدراكه من الغيبيا

، والتزام االعتدال بني طرفني، ، والتزام االعتدال بني طرفني، ، والتزام االعتدال بني طرفني، ، والتزام االعتدال بني طرفني، وهذه أهم اخلصائص اليت تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وهي تعين احلق بني �طلنيوهذه أهم اخلصائص اليت تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وهي تعين احلق بني �طلنيوهذه أهم اخلصائص اليت تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وهي تعين احلق بني �طلنيوهذه أهم اخلصائص اليت تتميز sا منهجية التفكري اإلسالمي، وهي تعين احلق بني �طلني    ::::الوسطية واالعتدالالوسطية واالعتدالالوسطية واالعتدالالوسطية واالعتدال �
        ....ال إفراط وال تفريط، وال ضرر وال ضرار، روح وجسد، دين ودولة، دنيا وآخرة، شكل ومضمون، فرد وجمموع، فكر وواقع، مقاصد ووسائلال إفراط وال تفريط، وال ضرر وال ضرار، روح وجسد، دين ودولة، دنيا وآخرة، شكل ومضمون، فرد وجمموع، فكر وواقع، مقاصد ووسائلال إفراط وال تفريط، وال ضرر وال ضرار، روح وجسد، دين ودولة، دنيا وآخرة، شكل ومضمون، فرد وجمموع، فكر وواقع، مقاصد ووسائلال إفراط وال تفريط، وال ضرر وال ضرار، روح وجسد، دين ودولة، دنيا وآخرة، شكل ومضمون، فرد وجمموع، فكر وواقع، مقاصد ووسائل

ويف الفروع ويف الفروع ويف الفروع ويف الفروع وآ«ر سلبية، وآ«ر سلبية، وآ«ر سلبية، وآ«ر سلبية، والذي يعترب السبيل الستمرار الدين وامتداد ºثريه، ويكون بتجديد لألصول ¹زالة ما علق sا من شوائب والذي يعترب السبيل الستمرار الدين وامتداد ºثريه، ويكون بتجديد لألصول ¹زالة ما علق sا من شوائب والذي يعترب السبيل الستمرار الدين وامتداد ºثريه، ويكون بتجديد لألصول ¹زالة ما علق sا من شوائب والذي يعترب السبيل الستمرار الدين وامتداد ºثريه، ويكون بتجديد لألصول ¹زالة ما علق sا من شوائب     ::::التجديدالتجديدالتجديدالتجديد �
    ....�الجتهاد وامتالك الوسائل املسامهة يف امتداد ºثري الدين وضمان بقائه صاحلا لكل زمان ومكان�الجتهاد وامتالك الوسائل املسامهة يف امتداد ºثري الدين وضمان بقائه صاحلا لكل زمان ومكان�الجتهاد وامتالك الوسائل املسامهة يف امتداد ºثري الدين وضمان بقائه صاحلا لكل زمان ومكان�الجتهاد وامتالك الوسائل املسامهة يف امتداد ºثري الدين وضمان بقائه صاحلا لكل زمان ومكان

واالستفادة منها، واستبعاد كل ما فيه ضرر، واالستفادة منها، واستبعاد كل ما فيه ضرر، واالستفادة منها، واستبعاد كل ما فيه ضرر، واالستفادة منها، واستبعاد كل ما فيه ضرر، ) ) ) ) غري إسالميةغري إسالميةغري إسالميةغري إسالمية((((ومعناها االنفتاح على التجارب الفكرية واإلنسانية األخرى ومعناها االنفتاح على التجارب الفكرية واإلنسانية األخرى ومعناها االنفتاح على التجارب الفكرية واإلنسانية األخرى ومعناها االنفتاح على التجارب الفكرية واإلنسانية األخرى     ::::االنفتاح واهليمنةاالنفتاح واهليمنةاالنفتاح واهليمنةاالنفتاح واهليمنة �
    ....ها عن طريق تطويرها وºطريها بتعاليم الدين اإلسالميها عن طريق تطويرها وºطريها بتعاليم الدين اإلسالميها عن طريق تطويرها وºطريها بتعاليم الدين اإلسالميها عن طريق تطويرها وºطريها بتعاليم الدين اإلسالميواهليمنة عليواهليمنة عليواهليمنة عليواهليمنة علي

املعرفة الطبيعية يف التفكري املنهجي اإلسالمي نسبية ال مطلقة، ولذلك كانت التجربة أساسا مهما يف دراسة العلوم املعرفة الطبيعية يف التفكري املنهجي اإلسالمي نسبية ال مطلقة، ولذلك كانت التجربة أساسا مهما يف دراسة العلوم املعرفة الطبيعية يف التفكري املنهجي اإلسالمي نسبية ال مطلقة، ولذلك كانت التجربة أساسا مهما يف دراسة العلوم املعرفة الطبيعية يف التفكري املنهجي اإلسالمي نسبية ال مطلقة، ولذلك كانت التجربة أساسا مهما يف دراسة العلوم     ::::احتمالية املعرفة الطبيعيةاحتمالية املعرفة الطبيعيةاحتمالية املعرفة الطبيعيةاحتمالية املعرفة الطبيعية �
        ....الطبيعية والكيميائية، ولكنها ال تضمن اليقني املطلقالطبيعية والكيميائية، ولكنها ال تضمن اليقني املطلقالطبيعية والكيميائية، ولكنها ال تضمن اليقني املطلقالطبيعية والكيميائية، ولكنها ال تضمن اليقني املطلق

كل ما هو أخالقي وجيلب املصلحة للناس ويدفع عنهم املفسدة مطلوب التفكري فيه، لذلك جند أن  كل ما هو أخالقي وجيلب املصلحة للناس ويدفع عنهم املفسدة مطلوب التفكري فيه، لذلك جند أن  كل ما هو أخالقي وجيلب املصلحة للناس ويدفع عنهم املفسدة مطلوب التفكري فيه، لذلك جند أن  كل ما هو أخالقي وجيلب املصلحة للناس ويدفع عنهم املفسدة مطلوب التفكري فيه، لذلك جند أن      ::::واملعايري األخالقيةواملعايري األخالقيةواملعايري األخالقيةواملعايري األخالقية    االستناد إىل القيماالستناد إىل القيماالستناد إىل القيماالستناد إىل القيم �
م  م  م  م  الشرع احلكيم اشرتط االستقامة والتزام املسؤولية لسالمة العقل ويقظته ليتوجه إىل جلب النفع ودفع الضرر لتحقيق مصاحل الناس يف دينهالشرع احلكيم اشرتط االستقامة والتزام املسؤولية لسالمة العقل ويقظته ليتوجه إىل جلب النفع ودفع الضرر لتحقيق مصاحل الناس يف دينهالشرع احلكيم اشرتط االستقامة والتزام املسؤولية لسالمة العقل ويقظته ليتوجه إىل جلب النفع ودفع الضرر لتحقيق مصاحل الناس يف دينهالشرع احلكيم اشرتط االستقامة والتزام املسؤولية لسالمة العقل ويقظته ليتوجه إىل جلب النفع ودفع الضرر لتحقيق مصاحل الناس يف دينه

        ....ودنياهمودنياهمودنياهمودنياهم
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