عالقة مقاصد الشريعة بالعلوم

دِ .بذ هللا مدمذ ألامحن الىُّم*
امللخص

ئن ججعحر الٙجىة بحن مٝاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت والّلىم اإلاّاـشة ًمثل
حضء ال ًخجضأ مً مؽشوُ الخأـُل ؤلاظالمي الهادٗ ئلى ئظالم الّلىم واإلاّاسٗ
ؤلاوعاهُت٠ ،ما أهه ًمثل في الىٜذ راجه مؽشوُ ئـالح مىاهج الخ٢ٙحر ؤلاظالمي
اإلاّاـش لخ٣ىن مىا٠بت وٜادسة ِلى جىحُه معخجذاث وٜماًا اإلاىا ْٜاإلاِّؾ و٘ٞ
اإلاشاد ؤلالهي .وهٍشا إلاا للؽشَّت مً أَمُت وممحزاث أخالُٜت ومىهجُت ٘اهه ًمً٢
الاظخٙادة مً مٝاـذَا في جأظِغ اإلاذاخل ؤلاظالمُت للّلىم ورل ٤مً خال٥
جدذًذ اإلاٝاـذ الؽشُِت الخاـت ب٣ل ِلم والتي ال ًخخل ٚالّلماء في أنها جذوس
خى ٥جد ُٞٝمفالر الىاط .وحّخبر مٝاـذ الّلىم مفالر ظىاء أ١اهذ مىّٙت أم
لزة أم ُٜمت أم ئؼباِا أو ٔحرَا ،وهي زمشة لٝذساث اإلا٣ل ٚوئسادجه ،والؽشَّت
بمٝاـذَا ًيبغي أن ج٣ىن خا٠مت ِلى مٝاـذ اإلا٣ل ٚوأّ٘اله ٘ما مً ّ٘ل أو
خش٠ت في الىا ْٜئال والؽشَّت ِلُه خا٠مت .وال٢ٙش اإلاٝاـذي بمعال٢ه ومشاجبه
ومىلىِاجه ُٙ٠ل بأن ًضود الباخثحن في الّلىم اإلاّاـشة باإلاضٍذ مً ألا٘٣اس
واإلاّلىماث ًِ سوح الؽشَّت ؤاًاتها وأَذا٘ها مما ظُّفمهم مً ئظاءة
اظخخذام اإلاىاهج ُ٘ما ُ٘ه مخالٙت ألوامش هللا وهىاَُه وَى اإلاٝفىد مً ٔاًت خلٞ
ؤلاوعان.
*أظخار مؽاس - ٟمّهذ ئظالم اإلاّش٘ت -حامّت الجضٍشة
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مقدمة:

مً اإلاّلىم أن الّالٜت بحن الّلىم الؽشُِت والّلىم – ظىاء ١اهذ ئوعاهُت
أو وبُُّت لِعذ حذًذة مبخذِتٝ٘ ،ذ حاءث مفادس الؽشَّت ؤلاظالمُت لهذاًت
الىاط وحاءث الّلىم الؽشُِت
 ١الٝٙه وألاخ٣ام الخ٣لُُٙت  -لخد ُٞٝمفالر الىاط أًما وجذوس مّهاوحىدا وِذما؛ ومً َىا ١ان الاسجباه بحن الذًً والىا.1ْٜ
وٜمُت اإلاٝاـذ وسبىها بالّلىم حّخبر  -آلان  -لذي اإلاهخمحن بالخأـُل ؤلاظالمي س٠ىا
أظاظا في الّملُت اإلاّشُ٘ت خُث حعخىُْ اإلاٝاـذ جأظِغ اإلاذاخل ؤلاظالمُت
للّلىم ؛ ورل ٤مً خال ٥جدذًذ اإلاٝاـذ الؽشُِت الخاـت ب٣ل ِلم وُُٙ٠ت سبىها
باإلاٝاـذ الّامت للؽشَّت ؤلاظالمُت .وحّخبر اإلاٝاـذ الّالُت  2وهي ـالخت ل٣ل
صمان وم٣ان  -اإلاُٝاط واإلاُّاس الزي جٝاط ِلُه أهىاُ الّٙل ؤلاوعاوي ولجمُْ آلازاس
اإلاترجبت ِلُه٘ ،الّٙل ؤلاوعاوي ًم ً٢أن هىحذ له مجمىِت مً المىابي
والؽشوه والذِاةم وألاس١ان وألادواس التي بمٝخماَا ًخم جٝىٍمه بؽ٣ل د ُٜٞو٘ٝا
للمٝاـذ الّلُا ولىابىها ،والّٙل ؤلاوعاوي ًم ً٢جٝعُمه ئلى أٜعام ِذًذة
بدعب صواًا الىٍش ئلُه وخعب آلازاس اإلاترجبت ِلُهٝ٘ ،ذ ًىٝعم مً خُث اِخباسٍ
 1مدالشة للذ٠خىس حما ٥الذًً ِىُت :الاظخٙادة مً مىاهج الّلىم الؽشُِت في الّلىم
ؤلاوعاهُت ،ظمىاس وصاسة التربُتٜ ،ىش 1988/11/29م ،اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي ،ؿ1
ِ 2ش٘ها ابً ِاؼىس بأنها " خ َٙهٍام ألامت واظخذامت ـالخه بفالح الىىُ اإلاهُمً ِلُه وَى
هىُ ؤلاوعان ،وَؽمل ـالخه ـالح ِٝله وـالح ِمله وـالح ما بحن ًذًه مً مىحىداث
الّالم الزي ٌِّؾ ُ٘ه ،ابً ِاؼىس مٝاـذ الؽشَّت ؿ .188
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ئلى ّ٘ل مّخبر وّ٘ل ٔحر مّخبر بدعب الٝفذ والىُت ٠ما وعخىُْ أن جٝعمه ئلى
ّ٘ل مإزش وّ٘ل ٔحر مإزش بدعب آلازاس اإلاترجبت ِلُه.
٠ما ًىٝعم بدعب الخأزحر ئلى ّ٘ل دهُىي وأخشوي٘ ،الذهُىي َى الزي
ًٝفذ مىه ؤلاوعان جد ُٞٝمفلخت دهُىٍت وألاخشوي َى الزي ٌعخذعي زىابا أو
ِٝابا في آلاحل ،زم ئن الّٙل ؤلاوعاوي ٜذ ً٣ىن ـالخا وٜذ ً٣ىن ٔحر ـالر،
والفالح ًىٝعم بمٝخماٍ الّٙل ئلى أٜعام ِذة و٠زل ٤الٙعاد٘ .1الّالٜت بحن
مٝاـذ الؽاسُ ومٝاـذ اإلا٣لٙحن ووُذة؛ والًم ً٢جد ُٞٝاإلافالر الذهُىٍت
وألاخشوٍت -في ئواس الؽشَّت ئال ئرا ١اهذ ئسادة اإلا٣لٙحن وخش٠تهم مُٝذة بمٝاـذ
الؽاسُ.
وما ًيبغي ؤلاؼاسة ئلُه أن الخيبه ئلى ِالٜت اإلاٝاـذ بالّلىم ومداولت
ئ٘شادَا بالذساظت بذأ خذًثا ب٢خاب مدمذ الىاَش بً ِاؼىس "مٝاـذ الؽشَّت"
وَىا ٟمداوالث حما ٥الذًً ِىُت في جىلُذ ِالٜت اإلاٝاـذ باالٜخفاد، 2
و٠زل ٤بشوِ٘عىس مدمذ الخعً بشٍمت 3ومداولت ٘خذ الباب ِبذ الخلُم في

 1أ .د .وه حابش الّلىان ،مٝاـذ الؽشَّتٜ ،ماًا ئظالمُت مّاـشة ،الّذد الخاظْ والّاؼش،
2000 -ٌ1421م ؿ .58ساحْ له :الٍاَشة الٝشآهُت ،بدلت ج٢ٙش ِ ،لم ،مّهذ ئظالم اإلاّش٘ت ،
وسؤٍت ئظالمُت مٝاـذًت في الخىمُت الاحخماُِت ،ئظالمُت اإلاّش٘ت ُ 20اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش
ؤلاظالمي ،امشیکا.
 2مجلت ٜماًا ئظالمُت مّاـشة  ،الّذد الثامً
 3ساحْ له  :الٍاَشة الٝشآهُت  ،بدلت ج٢ٙش ِ ،لم ،مّهذ ئظالم اإلاّش٘ت  ،وسؤٍت ئظالمُت
مٝاـذًت في الخىمُت ؤلاحخماُِت  ،ئظالمُت اإلاّش٘ت ُ 20اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي  ،امشیکا
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جىلُذ ِالٜت اإلاٝاـذ بالتربُت٠ .1ما ٠خب ظُّذ ئظماُِل بدثا ًِ أَذاٗ
اإلاذاسط في ؤلاظالم2؛ وجأظِعا ِلى رل٘ ٤ان اإلاشاحْ في َزا اإلامماس حذ هادسة؛
ورل ٤لجذة اإلاىلىُ في راجه.
 -1أهمية اإلاقاصد:
ئن جدذًذ الهذٗ واإلاٝاـذ لّمل ما َى الباِث ألداةه واإلادش ٟلخدُٝٝه
والذاْ٘ إلهجاصٍ ،والامخثا ٥له ،واإلاىضر للٕاًت مىه٠ ،ما أن الهذٗ ًدذد الىشٍٞ
العىي للىـى ٥ئلُه ،وئن مّش٘ت مٝاـذ الؽشَّت في أخ٣امها و٘شوِها لها أَمُت
ٍُِمت و٘ىاةذ ٠ثحرة للمعلم ِامت وللباخث والّالم والُٝٙه واإلاجتهذ خاـت،
وجخجلى في ألامىس الخالُت .3
 -1ئن مّش٘ت اإلاٝاـذ جبحن ؤلاواس الّام للؽشَّت ،والخفىس ال٣امل لئلظالم ،وجىضر
الفىسة الؽاملت للخّالُم وألاخ٣ام ،لخخ٣ىن الىٍشة ال٣لُت ؤلاحمالُت للٙشوُ،
وبزلٌّ ٤شٗ ؤلاوعان ما ًذخل في الؽشَّت وما ًخشج مجها ٣٘ ..ل ما ًدٞٝ
مفالر الىاط في الّاحل وآلاحل ،في الذهُا وآلاخشة٘ ،هى مً الؽشَّت ومىلىب
مً اإلاعلم" .و١ل ما ًإدي ئلى الٙعاد ٘هى لِغ مً الؽشَّت ،بل َى مىهي ِىه،
 1وؽش لمً أِما ٥هدى هٍشٍت جشبىٍت ئظالمُت مّاـشة" ِمان 1990 /7/27-24م.
ٜ 2ذم اإلاإجمش اإلاىاهج التربىٍت والخّلُمُت ،الٝاَشة 1990/7/31-29م
 3أهٍش في رل:٤
 أ.د .وَبت الضخُلي وآخشون :خٝى ٛالاوعان  ،مدىس مٝاـذ الؽشَّت ،ظلعلت ٠خاب الامت،وصاسة ألاوٜاٗ ،ه 1الذوخت َ1423ـ ابشٍل  2000ؿ 78-74
 د .هىس الذًً بً مخخاس الخادمي  :الاحتهاد اإلاٝاـذي  ،حجُخه  ،لىابىه  ،مجاالجه  ،ج،1ظلعلت ٠خاب ألامت  ،وصاسة ألاوٜاٗ ،الذوخت َ1419ـ/ظبخمبر1998/م ؿ .59-58
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ُ٘دشم ِلى اإلاعلم ّ٘له ألهه ًمش بىٙعه أو بٕحرٍ ،وٍجب ِلى آلاخشًٍ الامخىاُ
ِىه سِاًت الخ ٞظاةش الىاط .وألحل رلٜ ٤ا ٥ابً الُٝم الجىصٍت " ئن الؽشَّت
مبىاَا وأظاظها ِلى الخ٢م ومفالر الّباد في اإلاّاػ واإلاّاد ،وهي ِذ١ ٥لها،
وسخمت ١لها ،وخ٢مت ١لها٣٘ ،ل معألت خشحذ ًِ الّذ ٥ئلى الجىس وًِ
الشخمت ئلى لذَا ،وًِ اإلافلخت ئلى اإلاٙعذة ،وًِ الخ٢مت ئلى الّبث٘ ،لِعذ
مً الؽشَّت وئن أدخلذ ٘حها بالخأوٍل٘ ،الؽشَّت ِذ ٥هللا بحن ِبادٍ ،وسخمخه
بحن خلٝه ،وسخمخه في أسله ،وخ٢مخه الذالت ِلُه ،وِلى ـذ ٛسظى ٥هللا (ؿ)
أجم داللت وأـذٜها"1
 -2ئن مّش٘ت مٝاـذ الؽشَّت جبحن ألاَذاٗ العامُت التي جشمي ئلحها الؽشَّت في
ألاخ٣ام ،وجىضر الٕاًاث الجلُلت التي حاءث بها الشظل ،وأهضلذ لها ال٢خب،
٘حزداد اإلاإمً ئًماها ئلى ئًماهه ،وٜىاِت في وحذاهه ،ومدبت لؽشَّخه ،وجمع٣ا
بمىهجها وزباجا ِلى ـشاوها اإلاعخُٝم ُ٘ٙخش بشظىله وَّتز باظالمه ،وخاـت
ئرا ٜاسن رل ٤مْ بُٝت الدؽشَّاث والذًاهاث وألاهٍمت الىلُّت.
 -3ئن مٝاـذ الؽشَّت حّحن في الذساظت اإلاٝاسهت بترحُذ ما ًد ٞٝاإلاٝاـذ ،وٍخٞٙ
مْ أَذا٘ها في حلب اإلاىاْ٘ ودْ٘ اإلاٙاظذ ،مثل مشاِاة حاهب الٝٙشاء في الض١اة
وسِاًت الفٕاس وألاًخام والى ٜٚفي اإلاّامالث ،وهي اإلاىاسة واإلاؽ٣اة التي جض ئ
للخ٣ام في العُاظت الؽشُِت وٜماء اإلاٍالمُ٘ ،ما ال هق ُ٘ه٠ .ما حعاِذ
 1ابً الُٝم  :ئِالم اإلاىّٜحن ج  ، 3ؿ .13
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اإلاٝاـذ ِلى الترحُذ ِىذ حّاسك ألادلت ال٣لُت والجضةُت في الٙشوُ وألاخ٣ام،
مما ًإ٠ذ أن الخّاسك ٌاَشي بحن ألادلت وٍدخاج ئلى مّش٘ت للخىُ٘ ٞبُجها.
 -4ئن بیان مٝاـذ الؽشَّت ًبرص أَذاٗ الذِىة ؤلاظالمُت التي جشمي ئلى جدُٞٝ
مفالر الىاط ،ودْ٘ اإلاٙاظذ ِجهم ،ورلً ٤شؼذ ئلى الىظاةل والعبل التي جدٞٝ
العّادة في الذهُا والٙىص بشلىان هللا في آلاخشة .وئن مهمت ألاهبُاء والشظل ِلحهم
العالم ١اهذ تهذٗ ئلى جدَ ُٞٝزٍ اإلاٝاـذ ،وئن الّلماء وسزت ألاهبُاء في
الذِىة ئلى الفالح وؤلاـالح .و٠زلً ٤دشؿ الذِاة واإلافلخىن ئلى اٜخٙاء أزش
الشظل والذِىة ئلى التزام الؽشُ الخىُ ٚلخد ُٞٝظّادة ؤلاوعان ومىْ الاِخذاء
ِلى خٝىٜه أو ججاوص خذودٍ.
 .5ئن مٝاـذ الؽشَّت جىحر الىشٍ ٞفي مّش٘ت ألاخ٣ام الؽشُِت ال٣لُت والجضةُت مً
أدلتها ألاـلُت والٙشُِت اإلاىفىؿ ِلحها وحّحن الباخث واإلاجتهذ والُٝٙه في ٘هم
الىفىؿ الؽشُِت وجٙعحرَا بؽ٣ل صخُذ ِىذ جىبُٝها ِلى الىٜاتْ٠ ،ما
جشؼذ ئلى الفىاب في جدذًذ مذلىالث ألالٙاً الؽشُِت ومّاهحها لخُّحن اإلاٝفىد
مجها ،ألن ألالٙاً والّباساث ٜذ جخّذد مّاهحها ،وجخخل ٚمذلىالتها٘ ،خأحي
اإلاٝاـذ لخدذًذ اإلاّني اإلاٝفىد مجها.
 -6ئرا ٘ٝذ اإلاجتهذ الىق ِلى اإلاعاةل والىٜاتْ الجذًذة ،سحْ ئلى مٝاـذ الؽشَّت
الظخيباه ألاخ٣ام باالحتهاد ورل ٤بأن ًمْ مٝاـذ الؽشَّت هفب ُِيُه
لخض يء له الىشٍ ٞوجصدر له اإلاعاس وحُّىه ِلى الىـى ٥ئلى الخ ٞوالّذ٥
والفىاب.
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َزٍ حىاهب مً أَمُت مٝاـذ الؽشَّت و٘ىاةذَا ِلى مجمىُ ألامت
وآخادَا .ل ً٢مً اإلاهم أن هدعاء ًِ ٥أَمُتها لىالب الّلم  -أي ِلم  -هٝى٥
باخخفاس ئهىا ئرا أسدها الخىـل ئلى جدذًذ اإلاٝاـذ الؽشُِت للّلىم الخذًثت وِلى
وحه الخفىؿ الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت٘ ،اهىا ًيبغي أن هأخز في الاِخباس أن
َزٍ الّلىم – ئلى حاهب ألاخ٣ام الؽشُِت الخاـت ب٣ل مجها ،والتي هي بمثابت
المىابي الؽشُِت اإلاُّاسٍت للّلم  -جدخىي ِلى مجمىِت مً الٝىاهحن والعجن التي
جد٢م الٍاَشة ؤلاوعاهُت والاحخماُِت اإلاخّلٝت باإلاجا ٥الزي ًذسظه َزا الّلم أو
را ٟوَزٍ الٝىاهحن أو العً ئهما هي بُان للىبُّت ؤلاوعاهُت والاحخماُِت وبُان
الّالٜت العببُت بحن الٍىاَش مدل الذساظت ،ومً زم ً٣ىن مً الالصم أن وعخخذم
اإلاىاهج اإلاىاظبت للخّشٗ ِلى اإلاٝفذ الؽشعي للّلم بؽُٝه اإلاُّاسي 1واإلاىلىعي 2
ولّل َزا اإلاضج بحن مٝفذ الؽشَّت في ١ل مً الؽٝحن اإلاُّاسي واإلاىلىعي ًز٠شها
 1اإلاىلىُِت واإلاُّاسٍت هي الخفيُٙاث اإلاعخدذزت لذي ٘الظٙت الىلُّت ٘ ،الّلىم اإلاىلىُِت
ِ “Objectiveىذَم هي الّلىم اإلاىمبىت التي ًخىـل ئلى الخٝاة٘ ٞحها بالبدث والخجشبت ،
وحّشٗ ِالٜاث العببُت التي جشبي بحن ألامىس بّمها ببّن.
 2بِىما الّلىم اإلاُّاسٍت Normativeهي الّلىم التي جىضر العلى ٟالاحخماعي  ،أو العلىٟ
الٙشدي اإلاٙشوك أن ٌعحر ِلُه الىاط  ،أي أن الّلىم اإلاىلىُِت جذسط ما َى وا ْٜبیىما
جذسط الّلىم اإلاُّاسٍت ما ًيبغي أن ً٣ىن وَزا الخٝعُم مٝبى ٥مً وحهت الىٍش ؤلاظالمُت
٘اإلظالم ًٝش بىحىد ٜىاهحن وبُُّت ولّها هللا لهزا ال٣ىن وهي ظجن وٜىاهحن الا دخل لئلسادة
ؤلاوعاهُت ٘حها  ،وئلى حاهب َزٍ الضمشة مً الٝىاهحن جىحذ الٝىاهحن الخ٣لُُٙت وهي ألاخ٣ام
الؽشُِت الي ًىلب ئلى الىاط الُٝام بها ٘ ،األولى هي اإلاىلىُِت والثاهُت هي اإلاُّاسٍت.
 أهٍش حما ٥الذیً ،ظمىاس ١لُت الؽشَّت بجامّت ٜىش بّىىان :هدى ٘لعٙه ئظالمُت للّلىم،اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي ؿ.13-11
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بٝى ٥ؤلامام الؽاوبي ًِ مٝفذ الؽشَّت بأهه " ئخشاج اإلا٣ل ًِ ٚداُِت َىاٍ
ختى ً٣ىن ِبذا هللا اخخُاسا ٠ما َى ِبذ هللا الىشاسا 1أي أن مٝفذ الؽشَّت َى
ئًجاد الاوسجام بحن ظلى ٟؤلاوعان "اإلا٣ل "ٚوجفش٘اجه الاخخُاسٍت اإلاد٣ىمت
بالمىابي اإلاُّاسٍت وبحن العجن والٝىاهحن الىٙعُت والاحخماُِت وال٣ىهُت التي
جد٢م َزا ال٣ىن. 2
وحملت الٝى ٥ئن البدث في مٝاـذ الّلىم  -الخخففاث الّلمُت  -مً
الىاخُت الؽشُِت ٌعخذعي بالمشوسة أن جشبي باإلاٝاـذ الّامت للؽشَّت والتي ال
ًخخل ٚالّلماء في أنها جذوس خى ٥جد ُٞٝمفالر الىاط وأن مٝفىد الؽشُ جدُٞٝ
خمعت أمىس هي :خ َٙالذًً والىٙغ والّٝل واليعل واإلاا .٥وأن ١ل ما ًخممً
خَ َٙزٍ ألاـى٘ ٥هى مفلخت ،و١ل ما ًٙىث َزٍ ألاـى٘ ٥هى مٙعذٍ ودّ٘ه
مفلخت ٠ما أن الخىا٘ ٞبحن ئسادة ؤلاوعان وخ٢م هللا َى الزي ًد ٞٝالٙالح في
الّاحل والعّادة في ألاحل.
وئن مً اإلاُٙذ – وهدً بفذد مىاٜؽت اإلاىلىُ  -الخذًث ًِ مجمل
الخفىس ؤلاظالمي والٕشبي واإلاعلماث الّٝذًت التي جىلذث ِجها اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت
والّشبُت وم ً زم هىاٜؾ جفيُ ٚالّلىم واإلاذاخل ؤلاظالمُت اإلاٝترخت للّلىم زم
جبُان ِالٜت اإلاٝاـذ بالّلىم .

 1الؽاوبي :اإلاىا٘ٝاث  ،م ،1ج ،2ؿ114
 2د حما ٥الذًً ِىُت  :مٝاـذ ِلم الاٜخفاد ؤلاظالمي  ،مدلت ٜماًا ئظالمُت مّاـشة ،
ِىذ " "8بحروث  ،1999ؿ .180-179
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 -2اإلاسلمات التصىزية:
 1 - 2اإلاسلمات التصىزية ؤلاسالمية :
أ -الذًً ؤلاظالمي ُِٝذة وؼشَّت؛ ٘هى ُِٝذة جمْ الخفىس وججُب ًِ الدعاؤالث
الجهاةُت 1اإلاخّلٝت باإلله وؤلاوعان وال٣ىن والخٙاِالث الىاؼئت ًِ الّالٜت بحن
ؤلاله وؤلاوعان وال٣ىن .وَى ٠زل ٤ؼشَّت جدبْ للُّٝذة وجىبث ٞمً جفىساتها
لدعبٖ ِلى الخُاة والىا٘ ْٜلعٙتها الهاد٘ت ئلى جد ُٞٝمفالر الّباد في اإلاّاػ
واإلاّاد.
ب -ؤلاًمان باهلل وجىخُذٍ ًمثل اإلاش٠ضٍت واإلاشحُّت التي جىبثِ ٞجها ١ا٘ت اإلاٙاَُم
والخفىساث٘ ،اهلل الىاخذ َى اإلابذأ والٕاًت ل٣ل مىحىد ول٣ل ّ٘ل في الىحىد،
والٝشآن بأظالُبه الدجاحُت اإلاخىىِت ًإ٠ذ وَعخذِ ٥لى مدىسٍت ؤلاله في
الىحىد وٍىٙي في راث الىٜذ مدىسٍت ؤلاوعان أو الىبُّت في الىحىد ،وئن
الخىخُذ وما ًىبثِ ٞىه مً ُٜم لُفبٖ الخُاة الّملُت ١لها بفبٕخه ٘خخدذ
هىاصُ الىٙغ حمُّها مْ ٘ىشتها العلُمت٘ ،دعخُٝم جبّا لزل ٤خُاة ؤلاوعان
وجخما٘ش ٜىاٍ وـٙاجه الىٙعُت ألداء مهمخه في الخُاة ألنها مخجهت هدى َذٗ
واخذ ،وخالّت لشب واخذ .وئن خُاة الجماِت اإلاإمىت لدعخُٝم ١لها ِلى ههج
الىخذة ،وخذة الؽّىس ووخذة الىالء ووخذة الٕاًت بدُث ًفحر ١ل وؽاه
رَني أو ِملي داةشا في بىِخه أو ٔاًخه ِلى ٜاهىن مً الىخذة

2

 1للخىظْ في َزا اإلاىلىُ ساحْ الٙفلحن ألاو ٥والثاوي في دِ .بذ هللا مدمذ ألامحن ود حما٥
الذًً الؽشٍ ، ٚمفادس اإلاّش٘ت ؤلاظالمُت  ،حامّت العىدان اإلاٙخىخت  ،ماًى 2003م.
ِ 2بذ هللا مدمذ الامحن :الخم٢حن الخماسي في اإلاىٍىس الٝشآوي ،دساظت أبعخمىلىحُت ،سظالت
د٠خىساٍ  ،حامّت الخشوىم 1999م ،ؿ144-143
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ج -الىحىد ًخ٣ىن مً ِاإلاحن:
 -1مىحىداث ِالم الىبُّت التي ٌعمحها الٝشآن ِالم الؽهادة ،وَزٍ اإلاىحىداث
ٌعخىُْ ؤلاوعان ئدسا٠ها بدىاظه.
 -2مىحىداث ِالم ما وساء الىبُّت التي ٌعمحها الٝشآن ِالم الُٕب ،وَزٍ
اإلاىحىداث ال ٌعخىُْ ؤلاوعان أن ٌّش٘ها ئال ًِ وشٍ ٞالىحي ،وما رل ٤ئال ألن
الىٍشة الّلمُت جٝخفش ِلى اظخخشاج الفىسة الخُُٝٝت لل٣ىن وٜىاهحن خىادزه
وال ٌعخىُْ الّلم أن ًجضم بما وساء رل.٤
دِ .الم الؽهادة حعحرٍ العجن والىىامِغ ،وَزٍ العجن والىىامِغ ًدعاوي ٘حها
الىاط -مإمجهم و١ا٘شَم  -وهي حّىي ١ل مً ًىٌٙها ِلى ٜذس ظُّه؛ ٜا٥
حّالى [ :كال ُّه ُّ
مد هؤالء وهؤالء من عطاء زبك وما كان عطاء زبك محظىزا). 1
ٔحر أن ؤلاًمان باهلل َى الزي ًدذد مفحر الجماِت وخماستهم؛ ٜا ٥حّالى:
(ومن أعسض عن ذكسي فئن له معيشة

ضنكا)2

وٜا ٥أًما( :من عمل

صالحا من ذكس أو أهثى وهى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجسهم
بأحسن ما كاهىا يعلمىن).3

ٌ -ئن ِبادة هللا وخذٍ باإلاٙهىم الذًني الؽامل هي الهذٗ الزي ًخىحب ِلى
ؤلاوعان أن ًفّذ ئلُه ١ا٘ت أوحه وؽاواجه الخماسٍت؛ ٘هي الٕاًت التي خلٞ
ؤلاوعان ألحلها ،وخُث ئن لئلوعان ئسادة ٘ان ١ل ئسادة ال بذ لها مً مشاد جيخهي

 1ظىسة ؤلاظشاء آلاًت 20
 2ظىسة وه  ،آلاًت124 :
 3في ظىسة الىدل  ،آلاًت.97 :
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ئلُه٘ ،البذ ل٣ل ِبذ مً مشاد مدبىب َى مىخهى خبه وئسادجه ٘مً لم ً ً٢هللا
مشادٍ ومىخهى خبه ٘ال بذ أن ً٣ىن له مشاد مدبىب ٌعخّبذٍ مً دون هللا

1

و -ئن الّبادة في ؤلاظالم حعْ الخُاة ١لها ،وِلى لىء رل٘ ٤ان أِما ٥ؤلاوعان
١لها ِبادة ئرا ٜفذ بها ؤلاوعان مشلاة هللا .وَزا ًىّ٢غ ئًجابا ِلى الىا،ْٜ
بدُث جخما٘ش مٍاَش الّبادة بأبّادَا الذًيُت والاحخماُِت وال٣ىهُت ،ئر جخما٘ش
دًيُا مً خُث أداء الؽّاةش والّباداث التي جشبي ؤلاوعان بخالٝه ،وجخما٘ش
احخماُِا مً خُث الشبي بحن اإلاعلم وآلاخش ،وجخما٘ش ١ىهُا مً خُث الخٙاِل
بحن ؤلاوعان وال٣ىن).

2

ی۔ مٝاـــذ الّلــىم حّخبــر مفــالر ظــىاء ظــمیذ مىّٙــت أو لــزة أو ُٜمــت أو ئؼــباِا أو
ٔحرَ ــا؛ ول٢جه ــا زم ــشة ل ٝــذساث اإلا٣ل ــ ٚوئسادج ــه ،والؽ ــشَّت بمٝاـ ــذَا ًيبغ ــي أن
ج٣ىن خا٠مت ِلـى مٝاــذ اإلا٣لـ ٚوأّ٘الـه؛ ٘مـا مـً ّ٘ـل أو خش٠ـت فـي الىاٜـْ ئال
والؽشَّت ِلُه خا٠مت؛ أو َزا ما ًجب أن ً٣ىن ِلُه الخا.٥
 2 - 2اإلاسلمات التصىزية الغسبية:
أ -ئبّاد الىحي ًِ الّملُت اإلاّشُ٘ت والاِخماد ِلى الّٝل والخغ في اإلاّش٘ت أدي
ئلى الخّامل مْ اإلادعىط واإلاؽاَذ ،وجمذ جفُٙت الىحىد الشوحي لئلوعان
وحعىٍخه بالخُىان .جم جٙعحر اإلاخلى ٛالبؽشي دون الخال ٞودون أي ٔاًت
 1ابً جُمُت ،الّبىدًت ،ؿ .48-47
 2إلاّش٘ت مٍاَش َزٍ الّبادة وآزاسَا ساحْ د ماحذ ِشظان الُ٢الوي٘ ،لعٙت التربُت ؤلاظالمُت ،
م٢خبت َادي ،م٢ت اإلا٢شمت 1988م
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ظامُتًٝ ،ى ٥الُٙلعىٗ الٙشوس ي " البحر ١امى" ئن ١ل ش يء ً٣ىن صخُدا
و١ا٘ت اإلاؽا١ل الّلمُت ظىٗ جدل ئرا أخشج ؤلاله مً خىت َزا ال٣ىن؛ ألهه
مْ الخمع ٤ب٢ٙشة الخال ٞاإلاىل ٞخاسج الخجشبت ؤلاوعاهُت ووساء داةشة الّٝل
ؤلاوعاوي ال ًم ً٢ألي ٘٢ش أن ًٝش مبذأ الخشٍت اإلاىلٝت لئلوعان ،أما بّذ
الجخىد باإلله ِ٘عترًذ ؤلاوعان مً ِهذة الخ٣لُ ٚوٍبرب هٙعه مً رمت
ألاخال ٛاإلابيُت ِلى أًت ُٜم داةمت أو مثل زابخه" 1وألحل رل ٤جم جألُه ؤلاوعان،
وخُىما جأـلذ الجزِت الخجشٍبُت جم جألُه الىبُّت وؤلاِالن ًِ مىث ؤلاله،
و١ان مً هخاةج س٘ن الشؤٍت الذًيُت واظدبذاد الشؤٍت الخجشٍبُت واظخٝاللها
باإلاّش٘ت وا٠خٙائها بالىـى ٥ئلى الخُٝٝت وس٘ن ١ل أمش ال ٌعدىذ ئلى اإلاؽاَذة
بالخىاط  -أهه لم ًدب ٞهدُجت لهزا اإلاى ٜٚأي أظاط لُٝم أخالُٜت زابخت،
وـاس ١ل ش يء مً َزا الٝبُل وعبُا أو شخفُا أو راجُا ٔحر خالْ ألـى٥
مد٢مت ولىابي مخِ ٞٙلحها وَعدىذ ئلحها ١ل ما ًمبي العلى ٟؤلاوعاوي مً
ٜىاهحن أخالُٜت ،واهخهى َزا الخىىس ئلى اِخباس َزا الّالم ِاإلاا آلُا ودون أي
اِتراٗ بداحت ؤلاوعان ئلى الالتزام بمٝخمُاث َزٍ ؤلاسادة ؤلالهُت٠ ،ما جم في
َزا ؤلاواس ال٢ٙشي اِخباس ؤلاوعان حضء ال ًخجضأ مً َزا الّالم اإلاادي خالّا
ٕ٠حرٍ مً أحضاء الّالم الىبُعي ئلى ٜىاهحن الّملُت آلالُت ٘ ،2ىٝىت الاخخالٗ
بحن ما َى ئوعاوي ؤحر ئوعاوي  -مً مىٍىس ِلماوي َ -ى اخخالٗ في الذسحت ال

 1بدث د .مدمذ الٕضالي ،بدىر مإجمش ِلىم الؽشَّت في الجامّاث ،ج ا ،جدشٍش ٘خخي اإلال٣اوي
ومدمذ ِبذ ال٢شٍم أبىظل  ،اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي ِ ،مان ألاسدن 1995م ؿ
.314-313
 2اإلافذس العاب،ٞؿ314
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في الىىُ ،في ال٢م ال في ال ُٚ٢ومً زم ًم ً٢جٙعحر ؤلاوعان ١ -ل ؤلاوعان –
بما َى ٔحر ئوعاوي أو مً خال ٥الٝىاهحن اإلاادًت والىبُُّت الّامت التي حعشي
ِلى ١ل ألاؼُاء و١ا٘ت الٍىاَش .1وَزا ما ًمحز ِفش الخىىٍش وما جالٍ مً
ِفىس ،خُث ؤلاًمان الّمُ ٞبالّالم الىبُعي ِلى أهه الىخُذ الزي ٌعّذ
ُ٘ه ؤلاوعان.
ب -اوّ٢عذ جل ٤الٙهىم ِلى الّلىم ٘خدىلذ اإلاّش٘ت ئلى مّش٘ت بؽشٍت خالفت
ومدفىسة في الىا ْٜاإلادعىط.
ج -اظدبّذث هدُجت لزل ٤الّىامل الشوخُت والُٝم مً هىا ٛالذساظاث الٕشبُت
2
وهي ٜماًا حؽ٣ل حضء مهما مً وؽاه ؤلاوعان وج٢ٙحرٍ.
د .ئرا ١ان ٘الظٙت الىلُّت ٜذ ٜعمىا الّلم ئلى ِلم مىلىعي وِلم مُّاسي ٘ان
اإلاُّاس لم ًُٜ ً٢مت سوخُت وأخالُٜت وئهما ١ان اإلاُّاس مُّاسا راجُا ال ًىًِ ٤ٙ
ٜىاِاث الباخث الصخفُت ،والبّذ الزاحي َى ئًمان الباخث الخذًث بأن
الخالت اإلاثالُت في أي مجخمْ ئوعاوي هي الخالت التي وـل ئلحها اإلاجخمْ الٕشبي
ِبر ٜشون ،ووالؤٍ اإلاىل ٞل٣ل مً ٌؽتر ٟمّه في ؤلاًمان بهزٍ الىشٍٝت اإلاثلى،
وَزٍ الزاجُت جإزش بفىسة ّ٘الت في هخاةج البدث .ومهما ً ً٢مً أمش ٘اهه ال
ًم ً٢ألي مبادسة ِلمُت ا٠دؽاُ٘ه ئوعاهُت أن جخدشس ًِ الزاجُت.
 1دِ .بذ الىَاب اإلاعحري  ،الّلماهُت  ،سؤٍت مّشُ٘ت  ،مجلت الذساظاث ؤلاظالمُت  ،الجامّت
ؤلاظالمُت  ،با کعخان خشٍ1994 ٚ
 2ساحْ في رل - ٤ئبشاَُم سحب الخأـُل ؤلاظالمي للّلىم الاحخماُِت ِ -الم ال٢خب مالحزًاء
ًىاًش 1996
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 -3ثصنيف العلىم
 3 - 1ثصنيف العلىم عند اإلاسلمين
بزِ ٥لماء ألامت العابٝىن أمثا ٥حابش بً خُان وال٢ىذي والٙاسابي وأخىان
الفٙا والخىاسصمي وابً خضم والٕضالي وابً خلذون والتهاهىي وـذً ٞوواػ کبری
صادٍ مجهىداث ضخمت لخفيُ ٚالّلىم داس مٍّمها ِلى أظاط الخٙشٜت ألاظاظُت
بحن الّلىم الذًيُت والّلىم الذهُىٍت أو الّٝلُت .و١اهذ جل ٤اإلافىٙاث تهخم
بالخّشٍ ٚأو الخٝذًم ل٣ل ِلم مً الّلىم التي ًدىاولىنها .وِلى الشٔم مً ٍِم َزٍ
اإلاجهىداث ئال أن آزاسَا وهخاةجها العِئت ما صالذ حؽل ٜذسة الّٝل اإلاعلم وجمُٞ
معاخاث ؤلابذاُ لذًه ،وئرا ١اهذ ِماسة الذهُا مً مٝاـذ الؽشَّت الّالُت ٘ان
ئَماِ ٥لىم الذهُا أو الخٝلُل مً ؼأنها اوّ٢غ ِلى َزا اإلاٝفذ الؽشعي ،وٍٍهش
َزا حلُا في جخل ٚاإلاعلمحن الخٝني وّٜىدَم ًِ اإلاؽاس٠ت في حُٕحر الّالم.
ئن الٝشآن ال٢شٍم دِا–بعبب سظالُت ألامت ومى ٜٚآلاخش مً َزٍ الشظالُت
 ئلى ئِذاد الٝىة وسباه الخُل وهبه ئلى الخزس الذاةم مً آلاخش ألن مىٜٙه ِذاتيججاٍ ألامت ٜا ٥حّالى[ :وال يزالىن يقاثلىهكم حتى يسدوكم عن دینکم إن
استطاعى]"

1

والخزس َى ئِذاد الٝىة اإلامازلت لآلخش ِلى ألاٜل أو اإلاخٙىٜت ِلى ألاخعً -
وَزٍ الٝىة جٝىم ِلى ج٣امل الّىاـش :العُاس ي والاٜخفادي والّلمي والخ٢ىىلىجي
 وهي جخففاث ِلمُت ٘ -الخ٣امل َى الٝىة ،والٝىة هي اإلامازلت٘ ،اهىالٜا مًالذوس الشظالي لؤلمت واإلاى ٜٚالّذاتي لآلخش ٘ان الٝشآن دِا للخدذًث أي ججذًذ
 1ظىسة البٝشة  ،آلاًت.217 :
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آلالُاث والخٝىُاث مً أحل اإلامازلت  -أي اإلاّاـشة  -ألن اإلامازلت ؼشه في اإلاىاحهت
وِلُه ج٣ىن اإلاّاـشة – الخدذًث  -واحبت خعب اإلاممىن الٝشآوي

1

ًٝى ٥العلُماوي "ئن الذًً الخىُ ٚأظاظه الىخُذ ولب الٕلب
والٙخىخاث والذِىة ئلى الخ ٞبدُث أن ١ل ئوعان معلم ًجب أن ً٣ىن ِلى أجم
اظخّذاد؛ ألهه مً أمت خشبُت ًخّحن ِلحها أن حعب ٞحمُْ ألامم ئلى اختراُ آلاالث
الخشبُت وئجٝان الّلىم الّع٢شٍت ،والخبدش في ما ًلضمها مً الٙىىن الشٍالُت
١الهىذظت واظخخذام الهىاء والبخاس وال٢هشباء وحش ألازٝا ٥و ٔحر رل.٤

2

وللخشوج مً الٕٙلت وجد ُٞٝمٝاـذ الؽشَّت ًجب الذخى ٥في هٍام
اإلاّاـشة بخدفُل الّلىم الخىبُُٝت واظدثماسَا وجدذًث الخٝىُاث والّٝلُاث ،ألن
اإلاعالت ِىذ اإلاعلمحن جخّل ٞبمعإولُت وسظالت ،ولِعذ بمىّٙت خاـت واظخٕال٥
وَُمىت ٠ما هي ِىذ آلاخش ،ئر أن الخدذًث في ٘٢ش َزا آلاخش خشب وِذوان وفي
ال٢ٙشة ؤلاظالمُت سظالت.
ئن الّلم الذهُىي وئن ١ان مً الٙشوك الٙ٢اةُت  -التي ئرا ٜام بها البّن
ٌعٝي ًِ الباٜحن  -ئال أهه ٌٕذو مً الٙشوك الُّيُت ِلى اإلاخخففحن في ٘شوِه
بمّنى أن اإلاهىذط مثال  -و٠زا بُٝت اإلاخخففحن ًيبغي ِلُه أن ًجتهذ في جخففه
والْ هفب ُِيُه سظالخه في الخُاة وهي سظالت جىبث ٞمً ـمُم الذًً وسوخه ال
 1أخمذ الّماسي  ،هٍشٍت الاظخّذاد للمىاحهت  ،ؿ .118-117
 2العلُماوي مدمذ بً الاِشج  ،اللعان اإلاّشب ًِ تها٘ذ الاحىبي خى ٥اإلإشب  ،مىبّت ألامىُت
بالشباه 1971م ؿ  159هٝال ًِ الّماسي  ،ؿ .180
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مً أَىاةه ،وما رل ٤ئال ألن مً مٝاـذ الؽشَّت "ئخشاج اإلا٣ل ٚمً داُِت َىاٍ ،
أما أن ًخدى ٥الىبِب أو اإلاهىذط ئلى دِاة و٘ٝهاء ٠شدة ّ٘ل ِلى جفيُٙاث
اإلاخأخشًٍ للّلىم وحّل الّلىم الىٝلُت أٍِمها ٘ان في رل ٤مً ٜفىس الٙهم
والخىىسة ِلى معخٝبل ألامت ما ال ًخٙى.
وآلان هتساءل كيف صنف علماء اإلاسلمين العلىم
ٌّخبر ؤلامام الٕضالي ساةذا في َزا اإلاجا ٥وـاخب ألازش ألا٠بر في حؽُ٢ل ِٝى٥
الالخٝحن خُث جدذر باظهاب ًِ الّلم وجفيُٙه في ٠خابه " ئخُاء ِلىم الذًً"
و٠زا في ٠خابه " اإلاعخفٙي مً ِلم ألاـى " ٥وجخلخق سؤٍت الٕضالي في آلاحي:
 - 1الّلىم ِٝلُت ودًيُت ،الّلىم الّٝلُت ١الىب والخعاب والهىذظت .والّلىم
1
الذًيُت ّ٠لم الٝٙه وأـى ٥الٝٙه
١ -2ل واخذ مً جل ٤الّلىم ًىٝعم ئلى ٠لي وحضتي ٘باليعبت للّلىم الذًيُت ٘ٝذ
اِخبر أن الّلم ال٢لي ٘حها َى ِلم ال٢الم وأن باقي الّلىم هي ِلىم حضةُت.
 -3وٜعم الٕضالي الّلىم ٔحر الؽشُِت ئلى ِلىم مدمىدة ومزمىمت ومباخت.
 -4زم ٜعم الّلىم ئلى ٘شك ِحن و٘شك ٙ٠اًت.
 -5الّلىم الؽشُِت ،اإلادمىدة هي ألاـى ٥والٙشوُ واإلاٝذماث واإلاخمماث وحّلمها
٘شك کٙاتي.
 -6أما ٘شك الّحن ٘ٝذ خفشٍ في ِلىم آلاخشة.
ئن َزا الخفيُ ٚظاَم ئلى خذ ٠بحر في َزا الخخل ٚالزي جدُاٍ ألام ؤلاظالمُت
٘مً اإلاُٙذ ئرن  -الخُّٝب ِلى َزٍ الشؤٍت ختى حعهم في ئِادة حؽُ٢ل الّٝل
2
اإلاعلم ورلُ٘ ٤ما ًلي
 1اإلاعخفٙى مً أـى ٥الٝٙه  ،م ،1داس ال٢ٙش  ،ؿ .6-5
 2اهٍش :د حما ٥الذًً ِىُت ،ظمىاس ١لُت الؽشَّت ،حامّت ٜىش ،هدى ٘لعٙت ئظالمُت
للّلىم ،بخاسٍخ 1987/11/5م ،اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي
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 -1ولب الّلم ٘شٍمت ِلى اإلاعلم وَزا الىلب واحب مً اإلاهذ ئلى اللخذ.
 -2ال ًىحذ بّذ رلِ ٤لم مزمىم في راجه ،ألن الّلم ئرا ١ان هىِا مً الىىس
ُ٘جب أن ً٣ىن ممذوخا ،وئهما ًىفشٗ الزم ئلى آلازاس العِئت التي جترجب ِلى
الّلم .وؤلاظالم في َزا مىْ الىاط مً حّلم الّلىم التي ال جى ْٙالبؽشٍت ،بمّنى
أن اإلاُّاس في رلَ ٤ى ما ًترجب ِلحها مً ه ْٙو لشس أو أن لشسَا أ٠بر مً هّٙها
ومً ٜبُل رل ٤السخش ؤحرٍ .
 -3ومً َزا اإلاىىل٘ ٞان جفيُ ٚالّلىم ئلى ؼشُِت وِٝلُت أو ؼشُِت ؤحر ؼشُِت
ٔشٍبت ًِ ؤلاظالم؛ ئر أن رلً ٤دىافى مْ الؽمى ،٥وال ًىٙي َزا أن هٙش ٛبحن
الّلىم الىٝلُت التي حّخمذ في مفذسَا الىحي والىٝل ،وبحن الّلىم التي حّخمذ
ِلى الّٝل والخجشبت٘ ،هزا جفيًُ ٚشحْ ئلى مفذس الّلم وال ًشحْ ئلى وبُّت
الّلم هٙعه .وختى في َزا اإلاجا٘ ٥الخٙشٍِ ٞلى أظاط مفذس الّلم مى ْٜفي
ؤلاؼ٣ا٥؛ ئر أهىا لىجذ أن اإلاعاخت التي ٔىتها الىفىؿ مً ال٢خاب والعىت ال
حعخىِب ١امل معاخت اليؽاه ؤلاوعاوي بجضةُاجه؛ وئن جىاولذ ألاوش الّامت
لزل ،٤ولهزا جش ٟلالحتهاد مجا ٥واظْ ٘ال ًم ً٢أن هٝى ٥ئن َزٍ الّلىم
الذًيُت مفذسَا الىخُذ الىحي٠ .ما أهىا هشي في حاهب الّلىم التي ٌّبر ِجها
بالّلىم الذهُىٍت لىابي ؼشُِت ٠زل ٤مفذسَا الىحي ،ولزل ٤ال ً٣ىن مُّاس
1987/11/5م اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي
وه حابش الّلىاوي ،ئظالمُت اإلاّش٘ت ،دوسة جذسٍبُت باظتراظبىسج 1988/7/21 -9م  ،اإلاّهذ
الّالُم لل٢ٙش الاظالمي.
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الخٙشٜت ِلى أظاط مفذس الّلم ١اُ٘ا للخٙشٜت بحن أهىاُ َزٍ الّلىم .والٕضالي
هٙعه ًٝبل َزٍ ال٢ٙشة ئر ًٝى ًِ ٥الّلم الذهُىي " ولّمشي أهه مخّل ٞأًما
بالذًً ول ً٢ال بىٙعه بل بىاظىت الذهُا٘ ،ان الذهُا مضسِت آلاخشة وال ًخم
الذًً ئال بالذهُا ،واإلال ٤والذًً جىأمان.

1

 -4حؽّب الّلىم في ِفشها الخالش ًذِىها ئلى ئِادة الىٍش في َزا الخفيُ ،ٚئر
هشي في الّفش الخالش أن الخفيُٙاث اإلاّاـشة للّلىم جىٝعم ئلى ِلىم بدخت
وِلىم جىبُُٝت وِلىم ئوعاهُت وِلىم احخماُِتَ ،زٍ الخٝعُماث حّخمذ مّاًحر
أخشي لِغ مً اإلاُٙذ اظدبّادَا.
 -5ئن ِض ٥مجمىِت مً الّلىم بذجت أن للمّاسٗ الذًيُت الخاـت ٘مُلت أ٠بر
لِغ صخُدا؛ ألن ١ل ِلم ًم ً٢أن ً٣ىن مُٙذا للخٙاً ِلى ُ٠ان اإلاجخمْ،
وبزلً ٤فبذ حّلمه واحبا ٙ٠اةُا ،وج٣ىن له ٘مُلت مً َزٍ الىاخُت وآلاًت
ال٢شٍمت جٝى [ :٥وما كان اإلاؤمنىن لينفسوا كافه فلى ال هفس من كل فسقة منهم
طائفة ليتفقهىا في الدين ولينرزوا قىمهم إذا زجعىا إليهم لعلهم يحرزون)

2

 -6ئن الخفىس ؤلاظالمي ًشبي الذهُا باآلخشة وٍدث ِلى اظدثماس خحراث ال٣ىن
لخّحن ؤلاوعان اإلاعخخلِ ٚلى جدِ ُٞٝبىدًخه هللا .وئن مٙهىم الّبادة
ُ٘ه ًدعْ لِؽمل الخُاة ١لها.

 1ساحْ ٠خاب الّلم  ،ئخُاء ِلىم الذًً
 2ظىسة الخىبت  ،آًت.122 :
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 2-3ثصنيف العلىم عند الغسبيين
١ان مً هخاةج اهخفاس الّلماء ِلى ال٢ىِعت وبشوص ٘لعٙت الخىىٍش أن جم
اِخماد الّٝل والخغ مفذسان مّشُ٘ان ،زم حٕلب اإلاىهج الخجشٍبي ِلى اإلاّش٘ت
٘خىصُ الّلم ئلى ِلىم جىبُُٝت وبدخت وِلىم ئوعاهُت واحخماُِت ،وختى َزٍ
الّلىم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت جم ئدخا ٥اإلاىهج الخجشٍبي ِلحها ،وٜذ اظخٝش جفيُٚ
اِ ٥لى ًذ الٙالظٙت الىلُّحن ِلى جفيُٙحن َما:
 الّلىم اإلاىلىُِت. والّلىم اإلاُّاسٍت أو "الخ٣لُُٙت".٘الّلىم اإلاىلىُِت هي الّلىم اإلاىمبىت التي ًخىـل ئلى الخٝاة ٞفي
بالبدث والخجشبت وحّشٗ ِالٜاث العببُت التي جشبي بحن ألامىس بّمها ببّن بِىما
الّلىم اإلاُّاسٍت هي الّلىم التي جىضر العلى ٟالاحخماعي أو العلى ٟالٙشد الزي
ٌعحر ِلُه الىاط ،بمّنى أن الّلىم اإلاىلىُِت جذسط ما َى ١اةً بالّٙل بِىم
جذسط الّلىم اإلاُّاسٍت ما ًيبغي أن ً٣ىن.
 -4اإلاداخل ؤلاسالمية اإلاتخصصة لكل علم:
ئن الخفىس اإلاٝترح مذاخل لشبي الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت والىبُُّت
بالّلىم الؽشُِت  -مً أحل ئِادة بىاء اإلاّش٘ت و٘ ٞأظغ جىخُذًت جشي في الىحي
ؤلالهي مفذسا داةما وأظاظا لٙلعٙت اإلاّاسٗ وأَذا٘ها ؤاًاتها لخىحُه هخاةج
اإلاّاسٗ والّلىم و٘ ٞؤلاسادة ؤلالهُت ً -م ً٢ئحماله في الخٝاه آلاجُت. 1
 1حما ٥الذیً ِىُت  :مدلت ٜماًا ئظالمُت مّاـشة  ،الّذد الثامً  ،بحروث 1999م
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 -1جدذًذ مٝاـذ الّلم اإلاّني.
 -2جدذًذ المىابي الؽشُِت لهزا الّلم.
 -3جدذًذ مٙاَُم َزا الّلم التي جدذد م٣ىهاث الىٍشٍت.
 -4جدذًذ العجن ؤلالهُت اإلاخّلٝت بمىلىُ َزا الّلم.
 -5جدذًذ اإلاىهج أو اإلاىاهج اإلاىاظبت لهزا الّلم.
 -6جدذًذ ئهجاصاث الّلماء اإلاعلمحن وم٣انها في جاسٍخ َزا الّلم.
 -7الىٝذ ؤلاظالمي لهزا الّلم والىٝذ الٕشبي واإلاؽا١ل والخدذًاث التي ًىاحهها
َزا الّلم ومذي ئم٣اهُت ؤلاظهام في خلها.
 -8مسر جدلُلي لل٢خاباث ؤلاظالمُت اإلاّاـشة في َزا الّلم.
وحملت الٝى ٥ئهىا ئرا أسدها جد ُٞٝاإلاٝفذ الّام للّلم اإلاّني ًلضم أن ًدذد
الباخث اإلاعلماث التي ًىىل ٞمجها في بدثه ،وَزٍ اإلاعلماث حعخمذ مً الجاهب
الّٝاةذي في ؤلاظالم ،مثل معلماث الخا٠مُت والّبىدًت هلل ،ؤاًت الىحىد َى
ئِماس ألاسك وحسخحر ال٣ىن لخد ُٞٝالاظخخالٗ٠ ،ما ًلضم جدذًذ العجن والٝىاهحن
ؤلالهُت التي جد٢م مجاالث رل ٤الّلم واظخٝفاء ألاخ٣ام الؽشُِت اإلاخّلٝت
بمجاالث رل ٤الّلم "٠خاب ،ظىهٜ ،یاط ،اظخٝشاء" .وَزا َى الؽ ٞاإلاُّاسي أو
الُٝمي أي اإلاخّل ٞبما ًيبغي أن ً٣ىن ولِغ بما َى وا. ْٜ
 -5عالقة اإلاقاصد بالعلىم:
لٝذ ١ان ؤلاَما ٥اإلاٝاـذ وِذم اِخباسَا مدذداث مجهاحُت في الّلىم آزاسٍ
1
ِلى الىا ْٜؤلاظالمي ،وجخلخق َزٍ آلازاس في
 -1الىشاب سؤٍت اإلاعلم إلسادجه ولُٝمت ّ٘له ومفذس جٝىٍم رل ٤الّٙل.
 1الّلىاوي  :مٝاـذ الؽشَّت  ،بدلت ٜماًا ئظالمُت مّاـشة ،"8"ُ ،ؿ9-8
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 -2الخأُ٠ذ ِلى اإلاىخى الخّبذي ألخ٣ام الؽشُ ٘خذ باب الاسجخاء وال٢عل ورل٤
مً خال ٥الخأُ٠ذ ِلى وِذم ٘اةذة البدث ًِ خ٢م وِلل وأظشاس مً وسائها.
 - 3ج٢شَغ الىٍش الجضتي الزي ال ٌعخيبي ٜاِذة ،وال ًفىٓ ٜاهىها ُ٘د٢م ِلى
الؽشَّت بالجمىد ،وئٌهاس الؽشُ ؤلاظالمي بمٍهش الٝاهىن اإلاُذ .ولخىلُذ ِالٜت
اإلاٝاـذ بالّلىم ٘اهىا هىحض الخذًث في الىٝاه الخالُت:
 -1ئرا ٠ىا بفذد الخىـل ئلى جدذًذ اإلاٝاـذ الؽشُِت للّلىم الخذًثت وِلى وحه
الخفىؿ الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت ٘اهىا ًيبغي أن هأخز باالِخباس أن َزٍ
الّلىم ئلى حاهب ألاخ٣ام الؽشُِت الخاـت ب٣ل مجها والتي هي بمثابت المىابي
الؽشُِت اإلاُّاسٍت للّلم ،جدخىي ِلى مجمىِت مً الٝىاهحن والعجن التي جد٢م
الٍىاَش ،والعجن ئهما هي بُان للىبُّت ؤلاوعاهُت والاحخماُِت وبُان الّالٜت
العببُت بحن الٍىاَش مدل الذساظت ،الّلىم ؤلاظالمُت ومً زم ً٣ىن مً الالصم
أن وعخخذم اإلاىاهج اإلاىاظبت للخّشٗ ِلى اإلاٝفذ الؽشعي للّلم بؽُٝت اإلاُّاسي
ما ًيبغي أن ً٣ىن" واإلاىلىعي "ما َى ١اةً".
ولّل َزا اإلاضج بحن الؽٝحن اإلاُّاسي واإلاىلىعي ًز٠شها بخّشٍ ٚالؽاوبي
اإلاٝفذ الؽشُِت بأهه "ئخشاج اإلا٣ل ًِ ٚداُِت َىاٍ لُ٣ىن ِبذا هلل اخخُاسا ٠ما
َى ِبذ هللا الىشاسا" ،أي أن مٝفذ الؽشَّت َى ئًجاد الاوسجام بحن ظلىٟ
ؤلاوعان وجفش٘اجه الاخخُاسٍت اإلاد٣ىمت بالمىابي اإلاُّاسٍت وبحن العجن والٝىاهحن
الىٙعُت التي جد٢م َزا ال٣ىن

1

 1حما ٥الذًً ِىُت  :مجلت ٜماًا ئظالمُت مّاـشة  ،8ُ ،ؿ179
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 -2ئرا ١ان حّشٍ ٚمٝاـذ الؽشَّت بأنها ِباسة ًِ " اإلاّاوي والخ٢م اإلالخىٌت
للؽاسُ في حمُْ أخىا ٥الدؽشَْ أو مٍّمها بدُث ال جخخق مالخٍتها بال٣ىن في
هىُ خاؿ مً أخ٣ام الؽشَّت"٘ 1ان َاَىا ٜمِخحن :
٘أما الٝمُت ألاولى٘ :خٙترك أن زمت أَذا٘ا وخ٢ما وأظشاسا ١امىت بحن حىباث
هفىؿ الىحي ،وٍدخاج اإلاجتهذون ئلى اظخجالء َزٍ ألاَذاٗ والخ٢م ولبىها
وـىال ئلى جدذًذ ولبي العبل والىشاة ٞاإلاعاِذة ِلى جمثل جل ٤ألاَذاٗ
وجدُٝٝها في الىا.ْٜ
وأما الٝمُت الثاهُت٘ :انها جٙترك أن الخّشٗ ِلى ألاَذاٗ والٕاًاث لِغ َى
نهاًت اإلاىاٗ وئهما ًجب أن ًخلى رل ٤الخّشٗ مً مذي ئهجاص وجد ٞٝجل ٤ألاَذاٗ
والٕاًاث في وا ْٜالٙشد والجماِت اإلاعتهذ٘ت بها ،ورل ٤اِخباسا أن اإلاٝفذ ألاِلى
الجهاتي لجمُْ حؽشَّاث الؽاسُ َى جد ُٞٝمفالر الّباد.
ولٝذ جمدىسث دساظاث اإلاٝاـذ لذي الّلماء العابٝحن خى ٥الخذًث ًِ
الجهاث والىش ٛالتي جىـلىا ئلى مّش٘ت خٝاة ٞاإلاٝاـذ ؤاًتها وأظشاسَا ظىاء ١ان
رل ٤باالظخٝشاء أو الُٝاط أو خال٘ه ولم تهخم جل ٤الذساظاث بالخذًث ًِ ئهجاص
وجد ٞٝجل ٤ألاَذاٗ والخ٢م وألاظشاس اإلاشادة هللا في وا ْٜألاسك. 2
ولخدَ ُٞٝزا الهذٗ ٘ان مً المشوسة بم٣ان الاظخٙادة مً مىاهج البدث في
ؤلاوعاهُاث والاحخماُِاث في الخد ٞٝمً ئهجاص مٝاـذ الؽشَّت" ئر ال ٌعْ ال٢ٙش
 1ابً ِاؼىس  :مٝاـذ الؽشَّت بخد ُٞٝاإلاِعاوي  ،ؿ .183
 2ظاهى :الخ٣امل بحن ال٢ٙش اإلاٝاـذي ومىاهج البدث في الّلىم اإلاّاـشة ،ج٢ٙش م،1ُ3
ؿ.38-23
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ؤلاظالمي أن ًخجاَل الّلىم الاحخماُِت٠ ،ما ال ًم٢ىه أن ًٝلذ َزٍ الّلىم جٝلُذا
أِمى٠ ،ما ًيبغي أن ال ًٙىجىا أن َزٍ الّلىم لِعذ خالُت مً الٙاةذة جماما ٘٢ثحر
مما وـلذ ئلُه َزٍ الّلىم في دساظتها للٍىاَش الاحخماُِت وسـذ َزٍ اإلاّلىماث
ِجها وجدلُل العلى ٟؤلاوعاوي ِلى أظاط َزٍ اإلاّلىماث ٜذ ً٣ىن مُٙذا لىا مً
هاخُت ١ىن َزا العلى ٟؤلاوعاوي مىابٝا أو ٔحر مىاب ٞللمىابي التي هإمً بها،
٘اإلاّلىم أن الذًً ؤلاظالمي َى أظاظا ٌّني باًجاد الخىا٘ ٞبحن ئسادة ؤلاوعان
وخ٢م هللا ،وؤلاوعان ال ًم٢ىه أن ًد ٞٝالٙالح في الّاحلت والعّادة في آلاحلت ئال
بيعبت َزا الخىا٘ ٞوما ال ًخٙى ٘ان ؤلاوعان مْ ادِاةه باإلًمان واٜشاسٍ بااللتزام
بؽشُ هللا ٠ثحرا ما ًىدشٗ ًِ الفشاه العىي وٍمل في مخاَاث اإلافالر الّاحلت
التي جىظْ الٙجىة بحن ئسادجه ومشلاة هللا ٘مّش٘ت الذواْ٘ التي جىحه ظلىٟ
ؤلاوعان ،والجزِاث التي جٝىد ؤلاوعان ئلى حهاث مخخلٙت ًيبغي أن حؽ٣ل مجاال
سةِعُا للذساظت ؤلاظالمُت ٘الخاحت ماظت ئلى اظخّشاك ١ل ما ًخى٘ش لذي العلىٟ
ؤلاوعاوي ولى ١ان َزا الخٙعحر حضةُا وهاٜفا .1وَزٍ أوحه اظخٙادة ال٢ٙش
اإلاٝاـذي مً اإلاىاهج الخذًثت.
 -3ئن الّلىم الخذًثت ال ظُما ؤلاوعاهُت والاحخماُِت جدخاج ئلى اإلاٝاـذ مً ِذة
أوحه هىضخها ِلى الىدى الخاليِ ٗ : 2لى مشاجب اإلاٝاـذ الؽشُِت ودسحاتها:
 1أهٍش بدث د .مدمذ الٕضالي  :الّلىم ؤلاظالمُت والّلىم الاحخماُِت  ،لمً بدىر مإجمش
ِلىم الؽشَّت في الجامّاث چا ،جدشٍش اإلال٣اوي  ،ألاسدن 1995م ؿ .320
 2ظاهى  :الخ٣امل بحن ال٢ٙش اإلاٝاـذي ومىاهج البدث في الّلىم اإلاّاـشة ،ؿ.41-38
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زمت مشاجب ودسحاث للمٝاـذ الؽشُِت٘ ،هىا ٟمٝاـذ ١لُت جىاجشث الؽشاتْ
العماوٍت ِلى الذِىة ئلى الخٙاً ِلحها بىـٙها مٝاـذ ـالخت ل٣ل صمان وم٣ان
ول٣ل ئوعان وال جخخق بها ؼشَّت دون أخشي وجخمثل َزٍ اإلاٝاـذ في خَٙ
الىٙغ والذًً واليعل والّشك والّٝل واإلاا ،٥وَىال ٤مٝاـذ ِامت مىبثت في زىاًا
ؼشَّت مً الؽشاتْ وجخخق بها بّن الؽشاتْ دون بّن ،وزمت مٝاـذ أـلُت
جٙ٢ل الؽاسُ الخُ٢م بخدذًذَا ابخذاء والخىفُق ِلحها بٕن الىٍش مً أن ً٣ىن
للم٣ل ٚخَ ٌاَش ٘حها ،وَىال ٤مٝاـذ ٜىُّت ال ٌؽ ٤في ١ىنها مٝاـذ مشادة
للؽاسُ الخُ٢م ،وَلم حشا.
ئن اظدُّاب داسس ي اإلاّاسٗ ؤلاوعاهُت لهزٍ اإلاشاجب والذسحاث اإلاخخلٙت
للمٝاـذ الؽشُِت مً ؼأهه أن ٌُّىه رلِ ٤لى الاظخٙادة مجها في جىحُه ٔاًاث
وأَذاٗ دساظخه للٍىاَش اإلاخخلٙت ،بدُث حٕذو الىخاةج اإلاعخىخاة مً الذساظت
ميسجمت مْ مٝاـذ ؤاًاث الؽشُ ،ؤحر مخّاسلت مّها .و٘مال ًِ َزا٘ ،ان
حّش٘ه ِلى َزٍ اإلاٝاـذ ومشاجبهاُٙ٠ ،ل بأن ٌُّىه رلِ ٤لى اظخدماسَا ِىذ الهم
بفُأت مؽشوُ أو حّذًل مى ٜٚاحخماعي ًخّاسك مْ حّالُم الؽشُ الخىُ ،ٚأو
مّالجت ٌاَشة احخماُِت مىدش٘ت ًِ اإلاىهج الؽشعي الٝىٍم٘ .اؼشاٗ داسط
الاحخماُِاث ِلى أَمُت الخٙاً ِلى اإلاٝاـذ ال٣لُت اإلاخمثلت في خ َٙالىٙغ
والذًً واليعل والّٝل واإلاا 1٥مً ؼأهه أن ٌُّىه رلِ ٤لى البدث ًِ العبل
 1مً اإلاّلىم أن ج٣الُ ٚالؽشُ ٠ -ما ٜا ٥ؤلامام الؽاوبي  -جشحْ ئلى خ َٙمٝاـذَا في الخل ،ٞوَزٍ
اإلاٝاـذ ال حّذو زالزت أٜعام :أخذَا :أن ج٣ىن لشوسٍت والثاوي :أن ج٣ىن خاحُت والثالث :أن ج٣ىن
جدعُيُت٘ :أما المشوسٍت ٘مّىاَا أنها ال بذ مجها في ُٜام مفالر الذًً والذهُا ،بدُث ئرا ٘ٝذث لم
ججش مفالر الذهُا ِلى اظخٝامت ،بل ِلى ٘عاد وجماسج و٘ىث خُاة ،وفي ألاخشي ٘ىث الىجاة والىُّم
والشحىُ بالخعشان اإلابحن " وبدمىُ المشوسٍاث خمعت ،وهي :خ َٙالذًً ،والىٙغ ،واليعل،
واإلاا ،٥والّٝل ،وٜذ ٜالىا ئنها مشاِاة في ١ل ملت .اهٍش :اإلاىا٘ٝاث  -مشحْ ظاب ،1 - ٞج ،2ؿ-324
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والىشاة ٞالُٙ٢لت للخٙاً ِلى َزٍ اإلاٝاـذ٠ ،ما أن رلُٙ٠ ٤ل أًما بأن ًذْ٘
بهم ئلى الابخّاد ًِ الخ٢ٙحر في اظدبذاَ ٥زٍ اإلاٝاـذ بٕحرَا مً اإلاٝاـذ آلاهُت
البؽشٍت ،مما ًجّلهم خشٍفحن في أِمالهم ِلى البدث ًِ الىظاةل اإلاُّىت ِلى
الخٙاً ِلى َزٍ اإلاٝاـذ وـُاهتها بّذ وحىدَا مً الاهٝشاك.
ب -مسايسة اإلاقاصد والالتزام بها عند استخدام اإلاناهج
ئن اظخٙادة دساس ي اإلاّاسٗ ؤلاوعاهُت مً ال٢ٙش اإلاٝاـذي ال جخىِ ٜٚىذ
معخىي اظخدماس مشاجب اإلاٝاـذ والفذوس ِجها ِىذ الخخىُي ،ول٢جها جخجاوص ئلى
الالتزام بمٝخمُاث َزٍ اإلاٝاـذ ِىذ ـُأت ٘شلُاث البدث التي جدؽ٣ل مجها
اإلاىاهج ،بدُث ًخم اظدبّاد ١ل ٘شلُت حّاسك أو جخّاسك مْ مبادب الؽشُ
ؤاًاجه ألاظاظُت٘ ،خٕذو الٙشلُاث البدثُت مىبثٝت وميسجمت مْ مٝاـذ الؽشُ
وأَذا٘ه الّامتَ ،زا مً حهت .
ومً حهت أخشي٘ ،ان َزٍ اإلاّش٘ت ظخ٣ىن ِىها له ِلى الابخّاد ًِ
جىٌَُ ٚزٍ اإلاىاهج وألادواث البدثُت ُ٘ما ًخّاسك مْ مٝاـذ الؽشُ وحّالُمه
الخالذة ،ورل ٤اهىالٜا مً أن َزٍ اإلاىاهج في خُٝٝتها وظاةل ٜابلت ألن حعخخذم
في الخحر وفي الؽش مّا ،وبالخالي٘ ،اهه خشي بمعخخذمحها اظخدماس الٝاِذة
الؽشُِت التي جد٢م الىظاةل في اإلاىٍىس ؤلاظالمي ،والتي جخمثل في لشوسة مؽشوُِت
الٕاًت التي حعخخذم مً أحل الىـى ٥ئلحها٘ ،األمىس في الىٍشة ؤلاظالمُت
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بمٝاـذَا٘ ،ارا لم ج ً٢الٕاًت مؽشوِت أو خمُذة٘ ،اهه ًيبغي الابخّاد مً
اظخخذام َزٍ الىظاةل مً أحل الىـى ٥ئلحها.
وجىلُدا لهزا ،هشي أن همثل له بخىٌُ ٚمىهج اإلاسر الاحخماعي في مجخمْ
مً اإلاجخمّاث ٜفذ الخّشٗ ِلى مىا ٜٚالىاط مً جدشٍم الخمش والؽزور ،بدُث
ٌعخٙاد مً مدفلت الذساظت الاهتهاء ئلى الٝى ٥بخدلُل الخمش والؽزور وحّاوحهما في
اإلاجخمّاث ،ورل ٤اهىالٜا مً جٝبل ؼشٍدت مً اإلاجخمْ لهزٍ اإلاماسظاث البُٕمت.
٘ارا ١اهذ الٕاًت مً اظخخذام أداة اإلاسر الاحخماعي في َزا الؽأن جٝشٍش
ألامش اإلاز١ىس٘ ،اهه ًدشم اظخخذامه وال ًجىص اظخّماله بخاجا في الىٍش ؤلاظالمي،
ورل ٤ألن الٕاًت مً اظخخذامه جخمثل في مخالٙت حّالُم الؽشُ وجىححهاجه الفشٍدت
في َزا الؽأن ،وما أدي ئلى الخشام في اإلاىٍىس ؤلاظالمي٘ ،اهه ٌّخبر في خذ راجه
خشاما وِلُه٘ ،ان ال٢ٙش اإلاٝاـذي بمعال٢ه ومشاجبه ومىلىِاجهُٙ٠ ،ل بأن ًضود
الباخثحن في الذساظاث الاحخماُِت وؤلاوعاهُت اإلاّاـشة باإلاضٍذ مً ألا٘٣اس
واإلاّلىماث الّامت ًِ سوح الؽشَّت ؤاًاتها وأَذا٘ها ،مما ظُّفمهم مً ئظاءة
اظخخذام اإلاىاهج ُ٘ما ُ٘ه مخالٙت ألوامش هللا وهىاَُه حل حالله٠ ،ما أن رل٤
ظُُّجهم ِلى الخجىب مً جىٌُ ٚهخاةج دساظاتهم اإلاخدفلت مً اظخخذام اإلاىاهج
البدثُت اإلاخخلٙت ُ٘ما ٌّىد ِلحهم وِلى اإلاجخمْ ؤلاوعاوي بالثبىس والبىاس.
وأًا ما ١ان ألامش٘ ،ان زمت أوحها الظخٙادة مىاهج البدث مً ال٢ٙش
اإلاٝاـذي ول ً٢اإلاٝام ال ًدعْ لعشدَا ،ولّل ما لخفىاٍ ٌؽ٣ل أَم الٝماًا
واإلاجاالث لخد ُٞٝالشبي اإلايؽىد بحن ال٢ٙش اإلاٝاـذي ومىاهج البدث الخذًثت.

68

1

1425 2004 1

 -4البدث في مٝاـذ الّلىم مً الىاخُت الؽشُِت ٌعخذعي بالمشوسة أن جشبي
باإلاٝاـذ الّامت للؽشَّت والتي ال ًخخل ٚالّلماء ٠ -ما أظلٙىا  -في أنها جذوس
خى ٥جد ُٞٝمفالر الىاط ،وأن مٝفىد الؽشُ في الجملت جد ُٞٝخمعت أمىس
هي خ َٙالذًً والىٙغ والّٝل واليعل .وأن ١ل ما ًخممً خَ َٙزٍ ألاـى٥
الخمعت ٘هى مفلخت ،و١ل ما ًٙىث َزٍ اإلافلخت ٘هى مٙعذة ودّ٘ه مفلخت.
والبدث في اإلاٝاـذ الؽشُِت ل٣ل ِلم مً الّلىم في لىء َزٍ اإلاٝاـذ الّامت
مْ سبىها بما ًإدي في الجهاًت ئلى جفىس ٠لي ؼامل ل٢ٙشة اإلاٝاـذ الؽشُِت
ئحماال َى حجش الضاوٍت في ٘لعٙت َزا الّلم .وباهجاص َزٍ الٙلعٙت ب٣ا٘ت
مباخثها جخطر اإلاّالم الشةِعُت للّلىم ؤلاظالمُت الؽشُِت وؤلاوعاهُت وال٣ىهُت
ب٣ا٘ت ٘شوِها وجخمحز بزل ًِ ٤هٍحراتها مً الّلىم الٝاةمت ِلى ٘لعٙت ٔشبُت
مادًت.1
َ -5ىا ٟمىىٝت مؽتر٠ت بحن الؽشَّت والّلىم جمُ ٞوجدعْ بدعب أهىاُ الّلىم
ولِ ً٢لى الشٔم مً رل٘ ٤ان الخذ ألادوى الزي ًم ً٢أن جفل ئلُه َزٍ
اإلاىىٝت اإلاؽتر٠ت -مىىٝت الُٝم والمىابي الؽشُِت للّلىم َ -ى ما ًم ً٢أن
وّبر ِىه بأخالُٜاث الّلم وَزا ًجب أن ً٣ىن مىحىدا ختى في ِلم الىبُّت
والُ٢مُاء والٙل ٤ؤحرَا مً الّلىم التي ال ًخفىس ٘حها أن ج٣ىن اإلاىٝىت
اإلاؽتر٠ت بُجها وبحن الؽشَّت مىٝىت ٠بحرة ،ول٢جها ِلى ألاٜل ًجب أن حؽمل
ِلى َزٍ اإلاىىٝت مما ًم ً٢حعمُخه بأخال ٛالّلم والتي ًم ً٢أن هىحض

1

جمال الدين عطية :مجلة قضايا إسالمية ،ع ،8ص180-179
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ٜىاِذَا في الذظخىس ألاخالقي الّام للّلىم  ..ابخٕاء الخ ٞوالتزامه وِذم اجباُ
الًٍ وِذم ؤلاِشاك ًِ دالةل الخ .. ٞالخ.

1

 -6ئن الخ٣امل أو الشبي بحن اإلاٝاـذ والّلىم ٌعخلضم ئِادة بىاء الّلم و٘ ٞأظغ
جىخُذًت جشي في الىحي ؤلالهي مفذسا للمّش٘ت وأَذا٘ها ؤاًتها .وجإمً ً٣ىن
َزا الىحي اإلاشحُّت العامُت لخىحُه الّلىم و٘ ٞؤلاسادة ؤلالهُت ،مما ٌّني
لشوسة ٘ ٤الاسجباه بحن اإلاّش٘ت ؤلاوعاهُت والٙلعٙاث التي جىىل ٞمجها جخلى
اإلاّش٘ت مً ألا٘٣اس اإلامادة لئلظالم .أي أن جخم ئِادة البىاء و٘ ٞالخفىس
ؤلاظالمي.
 -7مٝاـذ الؽشَّت مادة ًم ً٢أن جإظغ ِلحها ِلىم احخماُِت ألنها جٝىم ِلى
مٝاـذ الؽاسُ ومٝاـذ اإلا٣ل ٚوالّٙل البؽشي ١له مٝاـذ م٣لٙحن.
الّلىم ؤلاظالمُت ٘الّلىم الاحخماُِت الٕشبُت ِلىم مإظعت ِلى مٝاـذ
اإلا٣لٙحن وَىا ٟئؼ٣الُت جخّل ٞبالٝماًا اإلاُّاسٍت ألن الّلىم الاحخماُِت ٌىاَش
البذ مً مّش٘ت ِللها وأظبابها زم جٝذم اإلاّالجاث والعُاظاث الىاحب اجباِها
اإلاّالجت الٍىاَش العالبت أو لخأُ٠ذ الٍىاَش اإلاىحبت أي حلب اإلافالر ودسء
اإلاٙاظذ .وَزا البّذ اإلاُّاسي بّذ وـٙي ٌّخمذ ِلى ٜىاِاث الباخث الاحخماعي
الزي له أخ٣ام ًذسط بها الٍىاَش؛ مثا ٥لزل ٤الخطخم والبىالت ،واإلاا أن
ٜىاِاث الباخث ئواس ُٜمي" ال جىِ ٤ٙىه ٘ان اإلااس٠س ي ًف ٚظُاظاث جخخلٚ
ًِ جل ٤التي ًفٙها الشأظمالي ،ألن البّذ الُٝمي اإلاُّاسي ًذخل ّ٠امل أظاط بما
وعمُه ’’“Normative۔ الىٍشٍت اإلاُّاسٍت ،وألاخ٣ام في الّلىم الاحخماُِت جىٝعم ئلى
 1حما ٥الذیً ِىُت  :ظمىاس هدى ٘لعٙت ئظالمُت للّلىم ؿ .21-20
70

1

1425 2004 1

أخ٣ام وـُٙت جبدث في الّلل وألاظباب وأخ٣ام مُّاسٍت ُٜمُت حّىد ئلى مىاٜٚ
الباخث وٜىاِاجه وِٝاةذٍ التي ًف ٚمً خاللها ما ًيبغي أن حّالج به َزٍ
الٍىاَش وما ٌّخبرٍ مفلخت أو مٙعذة. 1
ِ -8ىذ دساظت مٝاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت هجذ أنها جإظغ ِلى ما ٌّخبرٍ الؽاسُ
مفالر للىاط "دسُ مفلخت خاـلت أو مخىّٜت ،أو حلب مفالر ٜاةمت أو
مخىّٜت أو الترحُذ بحن اإلافالر واإلاٙاظذ" وبالخالي ًم ً٢أن هإظغ ِلىمىا
الاحخماُِت ؤلاظالمُت ِلى بّذًً مىلىُِحن أ٠ذ ؤلامام الؽاوبي أخذَما ور٠ش
آلاخش ،أ٠ذ ؤلامام الؽاوبي ِلى مٝاـذ الؽاسُ ور٠ش مٝاـذ اإلا٣ل ٚل٢ىه لم
ًإ٠ذ ِلحهاِ .لىمىا الاحخماُِت ًم ً٢أن جبني ِلى مٝاـذ اإلا٣لٙحن وجبني ِلى
مٝاـذ الؽاسُ باِخباسَا مُّاسا ًدذد ما َى مفلخت وما َى مٙعذة و٠زل٤
الّلم اإلاُّاسي الزي اِخمذ ِلُه في ولْ العُاظاث وما أسي أهه خ ٞوأهه
ـىاب ًيبني ِلى مٝاـذ الؽاسُ والّلم الىـٙي ًِ الٍىاَش وأظبابها وِللها
ومً أًً حاءث وأًً جخجه َى الّلم اإلابني ِلى ألاخ٣ام الىـُٙت اإلابيُت ِلى
مٝاـذ اإلا٣لٙحن.
 -9ئرا خشحذ مٝاـذ اإلا٣ل ًِ ٚداُِت َىاٍ ووابٝذ مٝاـذ الؽاسُ جىابٞ
ِىذي الّلمان اإلاُّاسي والىـٙي ،وفي الٕالب ٘ان مٝاـذ اإلا٣لٙحن جٙاسٛ

 1مدمذ الخعً بشٍمت  ،وسؼت جٝىٍم مادة مٝاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت  ،مّهذ ئظالم اإلاّش٘ت ،
خىخىب ،حمادي آلاخش َ1423ـ
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مٝاـذ الؽاسُ لٕلبت الهىي ٘ .الّلىم الاحخماُِت ِلىم مٝاـذًت ابخذاء ال بذ
لها مً وظاةل مىاظبت ٌعمحها الٕشبُىن ’’ “Rationalityأو الّٝالهُت.
 -10مٝاـذ الؽاسُ ِىذما جخدذد َىا ٟوظاةل لخدُٝٝها مْ الترحُذ بحن اإلاٝاـذ
والىظاةل ،واإلاٝاـذ اإلاىاظبت في ٜماًا الّلىم الاحخماُِت هي في ـلب ٜماًا
اإلاٝاـذ ،لزلً ٤م ً٢دخى ٥اإلاٝاـذ ٠مدذد أظاط في بىاء الّلىم
الاحخماُِت ؤلاظالمُت  -الّلم ؤلاظالمي الىـٙي "مٝاـذ اإلا٣ل "ٚالّلم
ؤلاظالمي اإلاُّاسي اإلابني ِلى مٝاـذ الؽاسُ .وٍم ً٢أًما البُان ِملُا للىالب
و٘ ٞاحتهاداث جىٍحرًت  -مىىلٝت مً مىٍىس الخفىس ؤلاظالمي ومً الٝشآن
ال٢شٍم  -الّالٜت التي باهذ لىا بحن مٝاـذ الؽشَّت ؤلاظالمُت والّلىم
الاحخماُِت مً خال ٥مٝاـذ الذًً والىٙغ والّٝل واليعل واإلاا - ٥وهي
ِالٜاث لِعذ مىٙفلت بل ِالٜاث حذلُت مخٙاِلت جإظغ للٍاَشة
الاحخماُِت مً خُث هي مما ًإ٠ذ ِلى الجاهب الخىبُٝي في دساظت اإلاٝاـذ
وألاسلُت الؽشُِت التي ًم ً٢أن ًإظغ ِلحها.
 -11وسب ٜاةل ًٝى ٥ئن ئدساج جل ٤الّلىم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت جدذ هٍشٍت
اإلاٝاـذ ًيؽأ ِىه خلل مجهجي ورل ٤للخٕاًش البحن بحن الٍاَشة الٝٙهُت
والٍاَشة الاحخماُِت٘ ،الٍاَشة الاحخماُِت مدعمت بالخّمُم ٠ما أن اإلاىلىب
٘حها َى بُان الٝىاهحن والعجن والّالٜاث التي ِلى لىئها ًم ً٢أن هُٝم هٍاما
ـالخا٠ .ما أن الّلىم الاحخماُِت ِلىم وـُٙت والٝٙه ِلم مّیاسي.
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هٝى ٥وباهلل الخىُ٘ ٞصخُذ أن الٍاَشة الٝٙهُت خفاةفها وللٍاَشة
الاحخماُِت خفاةفها أما بُٝت الاِتراك ٕ٘حر مٝبى ٥لآلحي:1
أوال :ال بذ للّلم ؤلاظالمي ظىاء أ١ان ٘ٝها أم ِلما احخماُِا مً ئواس ًىمبي به
وئرا ١ان الٝاهىن الىبُعي َى الٙل ٤الزي جذوس ُ٘ه الّلىم الٕشبُت ٘ان
اإلاٝاـذ أٜل ٔمىلا وأ٠ثر مىاظبت للّلىم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت.
ثاهيا :ئرا اِخبرها أن آًاث ألاخ٣ام هي التي جخممً ههي وأمش "أّ٘ل وال جّٙل ٘ان
اَخمام ِلماء اإلاعلمحن بالٝٙه وألاخ٣ام ال ٌّني أن الٝشآن ١له أخ٣ام بل ئن
َزٍ آلاًاث ُ٘ه ال جخجاوص ا %8 ٥مً مجمىُ آیاجه وَزا ًذِ ٥لى أن َىال٤
في الىا ْٜالّملي مهمؽا ٔحر مٝبى ٥إلاٍّم آًاث الٝشآن " "92واِخباسَا آیاث
للخالوة دون أن ً٣ىن لها ولْ ممحز في ـُأت أهٍمت اإلاجخمْ وبىاء مإظعاجه
وجىلُذ زٝا٘ت أ٘شادٍ.
ثالثا :ئرا ١اهذ  %8مً مجمىُ آًاث الٝشآن جدىي أخ٣اما ٘ان آلاًاث ألاخشي جدمل
ِلما وـُٙا أو َزٍ ئوؽاء وجل ٤خبرا ٠ما ًٝى ٥البالُٔىن واإلاىاوٝت.
زابعا :أن َزٍ آلاًاث الخبرًت ال ٌّني ئ٘شادَا َىا أنها ٔحر مُّاسٍت أو جىذ ًِ
اإلاٝاـذ ٘ما مً آًت في ٠خاب هللا ئال وهي جدمل مفلخت.

 1ساحْ في رل ،٤حما ٥الذًً ِبذ الّضٍض ؼشی : ٚمٝاـذ الؽشَّت و ِالٜتها بالّلىم بدث ٔحر
ميؽىس
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خامسا :ئن اإلاّاوي الؽشُِت ٜعمان؛ اإلاّاوي اإلافلخُت اإلاٝفىدة مً ؼشُ ألاخ٣ام
واإلاّاوي الذاللُت اإلاٝفىدة مً الخىاب ،وَزا ٌّني ُ٘ما ٌّني اهذساج
آلاًاث ٔحر الخ٢مُت في ئواس اإلاٝاـذ.
سادسا :ئن جٝعُم آلاًاث ئلى آًاث أخ٣ام ؤحر راث أخ٣ام ٘شلُت ٔحر مٝبىل ـ ـ ـ ـ ـ ـت
باِخباس أنها جإو ٥أخ٣اما إلاا ما ٘حها مً حاهب مُّاسي وٜذ ٘عش ِلماؤها
ألاٜذمىن ٜىله حّالى "الا له الخلق وألامس" 1بأن ألامش َى الٝشآن باِخباسٍ
مٝابال للخل ٞورل ٤في مّشك سدَم ِلى اإلاّتزله في ٜمُت خل ٞالٝشآن
الؽهحرة.
سابعا :ئن جل ٤الّلىم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت ِلىم مُّاسٍت وئن ادعى بّن
أصخابها ٔحر رل ،٤وفي َزا ًٝى ٥مدمذ مدمذ امضٍان" :مً اإلاإظ ٚأن َزا
الخٝلُذ لم ًٝخفش ِلى اإلا٢ٙشًٍ للترار الٕشبي بل اهخٝل ئلى اإلاىادًً بالخأـُل
ؤلاظالمي للّلىم الاحخماُِت الزًً جبىىَا بىٙغ الخماط مّخٝذًً أن رل٤
ُٙ٠ل بأن ًشج ْٙبأظالُب ومىاهج الخ٢ٙحر الاحخماعي ؤلاظالمي مً معخىي
الىَِ ئلى معخىي البدث الىـٙي اإلاداًذ واإلاجشد ولٝذ ِمل ٠ثحر مً َإالء
ِلى الخأُ٠ذ أن ِلى ِلم الاحخماُ ؤلاظالمي ًيبغي له أن ًخشج مً واةٙت
البدىر الخٝىٍمُت وٍخجىب مىلٝا الخ٢م ِلى ُٜم ألاؼُاء وبُان خعجها أو
ُٜمها وما جىىىي ِلُه مً خحر وؼش".

2

 1ظىسة ألاِشاٗ  ،آًت.54 :
 2ساحْ ٠خاب مدمذ مدمذ أمضٍان  :مىهج البدث الاحخماعي بحن الىلُّت واإلاُّاسٍت ،
مىبىِاث اإلاّهذ الّالمي لل٢ٙش ؤلاظالمي  ،أمشٍ٣ا
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ثامنا :لم ج ً٢جخلى دساظاث أولئ ٤الاحخماُِحن  -الزًً ًدزسون مً الخىححهاث
الّلمُت واإلاُّاسٍت .لم ج ً٢دساظاتهم جخلى مجها.
ثاسع عععا :ئرا ١ـ ــان الّلـ ــم وــ ــُٙا ًدىـ ــاو ٥خفـ ــاةق ألاؼـ ــُاء وٍدـ ــاو ٥ئدسا ٟممحزاتهـ ــا
٘لِعــذ َــزٍ ٔاًخــه وال َذ٘ــه الــزي ٌعــعى ئلُــه وئهمــا َذ٘ــه جىٌُــ ٚمّىُاجــه
وجدُٝــ ٞاإلافــالر مــً خاللهــا وإلاــا ١ــان ألامــش ٠مــا ر٠شهــا ٘ــان رلــٌ ٤عــىٓ للّلــىم
الاحخماُِـ ـ ــت اإلاىبّثـ ـ ــت مـ ـ ــً هفـ ـ ــىؿ ؤلاظـ ـ ــالم أن جىـ ـ ــذسج جدـ ـ ــذ اإلاٝاــ ـ ــذ بـ ـ ــال
مؽ٢الث مىهجُت.
ول ً٢العإا ٥الزي ًىشح هٙعه َى ما هي م٣ىهاث جل ٤الّلىم مً خال ٥هفىؿ
الىحي؟
ً٣اد ًىّٝذ ؤلاحماُ ِىذ اإلاؽخٕلحن بمىاهج البدث في الّلىم الاحخماُِت
ِلى أن َذٗ الّلم َى بىاء الىٍشٍاث وأنها اإلاىخج الجهاتي لليؽاه الّلمي.
والعإا ٥آلان ما هي م٣ىهاث الىٍشٍت؟ ئن الىٍشٍت هي وع ٞمً اإلاٙاَُم
اإلاترابىت ٘هزٍ اإلاٙاَُم ج٣ىن الٝماًا والٝماًا بذوسَا ج٣ىن الىٍشٍاث.
وإلاا ١ان ألامش ٠زل٘ ٤ال بذ مً اهبثا ٛمٙاَُم َزٍ الّلىم الاحخماُِت
وؤلاوعاهُت مً الٝشآن .وبىاء َزٍ اإلاٙاَُم الٝشآهُت ودساظتها لِغ باألمش الهحن ٘ال بذ
مً المىابي إلاّش٘ت داللت اإلاٙهىم وخفاةفه وأخ٣امه وما ًترجب ِلُه مً خال٥
الىق الٝشآوي ٘ارا ما جم بىاء َزٍ اإلاٙاَُم الخأظعُت للّلىم الاحخماُِت ٘اهه
ًم ً٢مّش٘ت مٝاـذ الجضةُاث في آلاًاث اإلاٙشدة ظىاء أ١اهذ راث ـٙت خ٢مُت أم
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خحرًت حّشٗ مٝاـذَا باظخخالؿ ٘ىاةذَا أو "بمبذأ الٙاةذة" ٠ما ٜا ٥ابً ِاؼىس
٘ارا خلفذ الذساظاث ئلى جدذًذ َزٍ اإلاٙاَُم الاحخماُِت مً خال ٥الشبي
واإلاٝاسهت ومّش٘ت الىٍىم أم٢ىىا الُٝام بخٙعحر مىلىعي جدذد مً خالله اإلاٝاـذ
الجضةُت زم مداولت حمْ َزٍ اإلاٝاـذ الجضةُت واظخٝشاؤَا للخشوج باإلاٝاـذ
الخاـت بالّلىم الاحخماُِت زم ئدساحها جدذ اإلاٝاـذ ال٣لُت لخذسج ١لها في ؤلاواس
الّام الزي َى مٝفذ "ـالح الذهُا وآلاخشة" والُٝام بدٝى ٛالاظخخالٗ في ألاسك
والؽهادة ِلى الىاط.
خاثمة:
 ئن البدث في مٝاـذ الّلىم – الخخففاث الّلمُت – مً الىاخُت الؽشُِت
ٌعخذعي بالمشوسة أن جشبي باإلاٝاـذ الّامت للؽشَّت والتي ال ًخخل ٚالّلماء
في أنها جذوس خى ٥جد ُٞٝمفالر الىاط.
 هٍشا إلاا للؽشَّت مً أَمُت وممحزاث أخالُٜت ومىهجُت ٘اهه ًم ً٢الاظخٙادة
مً مٝاـذَا في جأظِغ اإلاذاخل ؤلاظالمُت للّلىم ورل ٤مً خال ٥جدذًذ
اإلاٝاـذ الؽشُِت الخاـت ب٣ل ِلم وُُٙ٠ت وـلها باإلاٝاـذ الّامت للؽشَّت
ؤلاظالمُت.
 ئن ما ًيبغي ؤلاؼاسة ئلُه أن الاهدباٍ ئلى ِالٜت اإلاٝاـذ بالّلىم ومداولت
ئ٘شادَا بالذساظت بذأ خذًثا ب٢خاب مدمذ الىاَش بً ِاؼىس "مٝاـذ
الؽشَّت" وَىا ٟمداوالث حما ٥الذًً ِىُت في جىلُذ ِالٜت اإلاٝاـذ
باالٜخفاد ،و٠زل ٤مدمذ الخعً بشٍمت ومداولت ٘خذ الباب ِبذ الخلُم في
جىلیذ ِالٜت اإلاٝاـذ بالتربُت٠ .ما ٠خب ظُّذ ئظماُِل بدثا ًِ أَذاٗ
اإلاذاسط ؤلاظالمُت وجأظِعا ِلى رل٘ ٤ان اإلاشاحْ هادسة ورل ٤لجذة اإلاىلىُ
راجه.
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مٝاـذ الّلىم حّخبر مفالر ظىاء ظمیذ مىّٙت أو لزة أو ُٜمت أو ئؼباِا أو
ٔحرَا وهي زمشة لٝذساث اإلا٣ل ٚوئسادجه والؽشَّت بمٝاـذَا ًيبغي أن ج٣ىن
خا٠مت ِلى مٝاـذ اإلا٣ل ٚوأّ٘اله ٘ما مً ّ٘ل أو خش٠ت في الىا ْٜئال
والؽشَّت ِلُه خا٠مت.

 لخد ُٞٝمٝاـذ الؽشَّت ًجب جدفُل الّلىم الخىبُُٝت واظدثماسَا
وجدذًث الخٝىُاث والّٝلُاث ألن اإلاعألت ِىذ اإلاعلمحن جخّل ٞبمعإولُت
وسظالت ولِعذ بمىّٙت خاـت واظخٕال ٥وَُمىت ٠ما هي ِىذ آلاخش.


ئن ِض ٥مجمىِت مً الّلىم بذجت أن للمّاسٗ الذًيُت الخاـت ٘مُلت أ٠بر
لِغ صخُدا ألن ١ل ِلم ًم ً٢أن ً٣ىن مُٙذا للخٙاً ِلى ُ٠ان اإلاجخمْ،
وبزلً ٤فبذ حّلمه واحبا ٙ٠اةُا ،وج٣ىن له ٘مُلت مً َزٍ الىاخُت.



سبي الخفىس ؤلاظالمي بحن الذهُا وآلاخشة وخث ِلى اظدثماس خحراث ال٣ىن
لخّحن ؤلاوعان اإلاعخخلِ ٚلى جدِ ُٞٝبىدًخه هلل ومٙهىم الّبادة في ؤلاظالم
ًدعْ لِؽمل الخُاة ١لها.

 سبي الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت والىبُُّت بالّلىم الؽشُِت مً ؼأهه
ئِادة بىاء اإلاّش٘ت و٘ ٞأظغ جىخُذًت جشي في الىحي ؤلالهي مفذسا داةما
وأظاظا لٙلعٙاث اإلاّاسٗ وأَذا٘ها ؤاًاتها لخىحُه هخاةج اإلاّاسٗ والّلىم
و٘ ٞاإلاٝاـذ ؤلالهُت.
 ئن ال٢ٙش اإلاٝاـذي بمعال٢ه ومشاجبه ومىلىِاجهُٙ٠ ،ل بأن ًضود الباخثحن
في الذساظاث الاحخماُِت وؤلاوعاهُت اإلاّاـشة باإلاضٍذ مً ألا٘٣اس واإلاّلىماث
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الّامت ًِ سوح الؽشَّت ؤاًاتها وأَذا٘ها ،مما ظُّفمهم مً ئظاءة
اظخخذام اإلاىاهج ُ٘ما ُ٘ه مخالٙت ألوامش هللا وهىاَُه .والبدث في مٝاـذ
الّلىم مً الىاخُت الؽشُِت ٌعخذعي بالمشوسة أن جشبي باإلاٝاـذ الّامت
للؽشَّت والتي ال ًخخل ٚالّلماء ٠ -ما أظلٙىا  -في أنها جذوس خى ٥جدُٞٝ
مفالر الىاط.
 البدث في اإلاٝاـذ الؽشُِت ل٣ل ِلم مً الّلىم في لىء َزٍ اإلاٝاـذ الّامت
ًإدي في الجهاًت ئلى جفىس ٠لي ؼامل ل٢ٙشة اإلاٝاـذ الؽشُِت ئحماال.
 وال بذ للّلم ؤلاظالمي ظىاء ١ان ٘ٝها أو ِلما احخماُِا مً ئواس ًىمبي به
وئرا ١ان الٝاهىن الىبُعي َى الٙل ٤الزي جذوس ُ٘ه الّلىم الٕشبُت ٘ان
اإلاٝاـذ أٜل ٔمىلا وأ٠ثر مىاظبت للّلىم الاحخماُِت وؤلاوعاهُت.
 وئرا ١ان الّلم وـُٙا ًدىاو ٥خفاةق ألاؼُاء وٍداو ٥ئدسا ٟممحزاتها ٘لِعذ
َزٍ ٔاًخه وال َذ٘ه الزي ٌععى ئلُه وئهما َذ٘ه جىٌُ ٚمّىُاجه وجدٞٝ
اإلافالر مً خاللها وإلاا ١ان ألامش ٠ما ر٠شها ٘ان رلٌ ٤عىٓ للّلىم الاحخماُِت
اإلاىبّثت مً هفىؿ ؤلاظالم أن جىذسج جدذ اإلاٝاـذ بال مؽ٢الث مىهجُت.
ئن ججعحر الٙجىة بحن اإلاٝاـذ والّلىم اإلاّاـشة ًمثل حضء ال ًخجضأ مً مؽشوُ
الخأـُل ؤلاظالمي الهادٗ ئلى ئظالم الّلىم واإلاّاسٗ ؤلاوعاهُت٠ ،ما أهه ًمثل في
الىٜذ هٙعه مؽشوُ ئـالح مىاهج الخ٢ٙحر ؤلاظالمي اإلاّاـش بدُث حٕذو مىاهج
مىا٠بت وٜادسة ِلى جىحُه معخجذاث وٜماًا الىا ْٜاإلاِّؾ و٘ ٞاإلاشاد ؤلالهي.
وهللا ظبداهه وحّالى وعأله أن ًى ْٙبهزا البدث وأن ًجّله خالفا لىحهه ال٢شٍم
ئهه وّم اإلاىلى ووّم الىفحر.
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