
 

امللخص
ال شــك أن البنيــة العقليــة هلــا حموريــة يف جنــاح اخلطــاب الثقــايف عامــة واملعاصــر خاصــة؛ نظــرًا ألن تلــك البنيــة تعكــس منهجيــة اإلســام يف تعاطيــه مــع إشــكالية العقــل والنقــل، 
تلــك اإلشــكالية الــي فرضــت نفســها كإحــدى اإلشــكاليات الفكريــة الــي يتوجــب علــى اخلطــاب الثقــايف املعاصــر حلهــا. مــن هنــا يهــدف هــذا البحــث إىل الكشــف عــن مســارات 
اإلبــداع العقلــي يف ضــوء املنهــج املعــريف اإلســامي، وقــد اســتعملت يف هــذا البحــث منهجــن، ومهــا: املنهــج االســتقرائي، والــذي تتبعــت مــن خالــه مواطــن االســتدالل مــن أصــول 
املنهــج املعــريف اإلســامي، واملنهــج التحليلــي، والــذى قمــت مــن خالــه بتحليــل هــذه األدلــة الســتخراج النتائــج منهــا. ومــن النتائــج الــي توصلــت إليهــا مــن خــال هــذا البحــث أن 
مــن مفــردات املنهــج املعــريف اإلســامي تشــكيل بنيــة مفاهيميــة تضمــن انضبــاط اإلطــار احلــواري الــذايت واخلارجــي، وأن املنحــى النقــدي الــذي أصَّــل لــه املنهــج املعــريف اإلســامي مل 
يكــن أبــدا جمــرد توصيــات أو نصائــح بــل أخــذ الســمة العلميــة فأنتجــت العقليــة اإلســامية يف ضــوء هــذا املنهــج جمموعــة مــن العلــوم تعــن العقليــة املســلمة علــى القيــام حبركــة نقديــة، 
وأن هنــاك مظاهــر عــدة  حلاجــة اخلطــاب الديــي للعقليــة الفارقــة كاحلاجــة إىل التفريــق بــن النــص واالجتهــادات حــول النــص، والتفريــق بــن الثابــت واملتغــر، والتفريــق بــن الســياقات 
الزمانيــة واملكانيــة، والتفريــق بــن مراتــب األحــكام الشــرعية، وأنــه ممــا يوجــب امتاكنــا القــدرة علــى التعاطــي مــع اإلشــكاليات طبيعــة النصــوص مــن الكتــاب والســنة والــي اقتضــت 
احلكمــة اإلهليــة أن حيــوي بعضهــا إشــكاال مــن أجــل حتريــك العقــول واســتثارهتا حنــو التفكــر، وأن إيــراد االعرتاضــات واإلشــكاالت قــد أخــذ حيِّــزًا ال ميكــن إنــكاره مــن خارطــة 

التأليــف لرتاثنــا اإلســامي.
الكلمات املفتاحية: اإلبداع، العقل، املنهج، املعرفة 

Abstract:
 Infrastructure Mentality and Explanation in Infrastructure. This picture appears within the frame of the picture 
in his dealings with Islam in his dealings with the problem of the mind within, that problem that imposed 
itself as one of the intellectual problems that apply to the contemporary cultural discourse, its solution. The 
academic curriculum in the sciences helps the Muslim mentality to make a critical movement، And that there 
are several manifestations of the religious discourse’s need for a differential mindset, such as the need to 
differentiate between the text and the interpretations about the text, the differentiation between the fixed and 
the variable, the differentiation between temporal and spatial contexts, and the differentiation between the 
levels of legal rulings, and that it is necessary for us to have the ability to deal with the problematic nature 
of texts from the Book and the Sunnah, which necessitated The divine wisdom is that some of them contain 
problems in order to move the minds and provoke them towards thinking, and that mentioning objections and 
problems has taken an undeniable space from the map of composition of our Islamic heritage.
Keywords: Creativity, The mind, Curriculum, Knowledge
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ــ بيان آليات املنهج املعريف اإلسالمي يف تشكيل ملكة التعامل   4
 .مع اإلشكاليات الفكرية

ــ إبراز دور املنهج املعريف اإلسالمي يف أتطري املنحى النقدي   5
 .ودوره يف التعامل مع الرتاث اإلنساين

كيل العقلية الناقدة يف ضوء املنهج املعريف  ـ بيان أبرز آليات تش 6
 .اإلسالمي 

 :مشكلة البحث 
وابلرغم من أن املنهج املعريف اإلسالمي ميتلك بنية تفكريية مرتكزة  
احلضارية   مضامينه  رحابة  من  ومستمدة  اإلهلي  الوحي  على 
واإلنسانية وآخذة حيزا تطبيقيا ال ميكن إغفاله يف مسرية املعرفة  

أن هناك إشكالية يف االستفادة من مسارات اإلبداع  اإلنسانية إال  
إليها أحياان على   النظر  يتم  الثقايف لألمة، حيث  الواقع  هذه يف 
أهنا جمرد حدث ترخيي حمصور يف أطره الزمانية واملكانية وغري قابل  
لالستفادة منه يف التجديد احلضاري؛ لذا كان ال بد من التأكيد  

لدى هذا املنهج وربطها بتطبيقات  على مفردات اإلبداع العقلي  
 .ذات ظالل واقعية

 :الدراسات السابقة
ال شك أن قضية العقل يف اإلسالم قد دارت حوهلا العديد من  
املصنفات والبحوث، وميكن تقسيم هذه الدراسات السابقة إمجاال  

 :إىل فئتني 
األوىل: الدراسات الرتاثية اليت حتدثت عن موضوع العقل، ومنها  

ل املثال كتاب العقل واهلوى حملمد بن علي بن احلسن  على سبي
هـ( ،  320بن بشر، أبو عبد هللا، احلكيم الرتمذي )املتوىف: حنو  

وكتاب درء تعارض العقل والنقل لتقي الدين أبو العباس أمحد بن  
عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد  

 هـ(728مشقي )املتوىف: ابن تيمية احلراين احلنبلي الد 
 : والفئة الثانية فئة الدراسات احلديثة، ومنها على سبيل املثال 

ــ موقف اإلسالم من العقل وأثره يف الدعوة إىل هللا، جالل سعد  1
 م  1987حممد البشار،

الدين  2 سيف  واملتكلمني  الفالسفة  عند  والنص  العقل  ــ 
 م 1993ماجدي،

المجلد 89، یونیو، 2022

املقدمة
العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، احلمد هلل رب 

وبعد،
فلقد مثل ظهور اإلسالم تغيريا ملسار املعرفة اإلنسانية حيث أرجع
َُخبَّأ، فأقبل املسلمون يصلون

احليوية ملسار وعي اإلنسان برتاثه امل
يف املتجمد  اإلنساين  العقل  ويُوقظون  حباضرها،  البشرية  ماضي 
بوتقة الرتديد الصويت اجملرَّد لذلك الرتاث، ويغريونه من تلك احلال

إىل أخرى تظهر فيها مساته الكامنة من التفكر والتأم .ل

البشري صياغة العقل  أنه صاغ  الدين  أبرز جتليات هذا  إن من 
واحلكمة هي يتغياها،  احلقيقة وحدها كغاية  أمامه  تضع  علمية 
وحدها ضالته اليت يطلبها، وتستثري فيه سائر امللكات من نقد،

وحتليل، وتركيب ...إل  

ومع تلك الصياغة العقلية اليت أنشأها اإلسالم للمسلمني فإنه مل
يُرد منهم أن يكونوا نَُسًخا مكررة يف منهجية التفكري، بل بني هلم
األصول الرئيسة واخلطوط العامة، مث ترك لعقوهلم أن تسري يف حالة
اإلبداع اليت تُنتج تنوعا يف الفهم، وتعددا يف أوجه الطرح مما ضمن

فعالية اإلطار التجديدي عرب ترخيه املمتد  

أمهية البحث:
ومن هنا أييت هذا البحث ليكشف عن مسارات اإلبداع العقلي
يف ضوء املنهج املعريف اإلسالمي، تلك املسارات اليت كانت الركن
الركني يف االنطالقة احلضارية لألمة؛ حيث مثلت الدافع للفعالية

احلضارية املمتدة يف آفاق اإلنسان والكون.  

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إ :ىل

 1 ــ إبراز عظمة املنهج املعريف للثقافة اإلسالمية يف إطاره العام .
ابالنضباط اإلسالمي  املعريف  املنهج  عالقة  عن  الكشف   2ـ 

املفاهيمي .
 3ــ بيان حمورية تبين النظرة الكلية كمفردة من أعظم مفردات البناء

العقلي اإلسالمي
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املن وتعددت  أما  له،  االصطالحية  التعريفات  فقد كثرت  هج 
مناحيها، فبعض هذه التعريفات يقرتب كثرياً من املعىن اللغوي،  

 ( 1) فاملنهج هو "الطريق املنهوج" أي: املسلوك

يفيد حصر   ما  االجتماعية  العلوم  مصطلحات  معجم  وجاء يف 
ي  مفهوم املنهج يف بعض أنواع املناهج، وهو املنهج التجرييب الذ 

يتدرج من املالحظة إىل التجربة إىل وضع الفروض إىل التحقق من  
  (2) صحتها، وهذا هو املنهج التجرييب بعينه

ولقد جاءت بعض التعريفات أمشل حيث ُعرِّف أبنه "فن التنظيم  
الصحيح لسلسلة من األفكار العديدة، إمَّا من أجل الكشف عن  

الربهنة عليها حني  احلقيقة حني نكون هبا جاهلني، أو من أجل  
( 3) نكون هبا عارفني 

يشمل   إنه  حيث  األنسب؛  هو  األخري  التعريف  هذا  أن  وأرى 
إذاً، فاملنهج هو عصب املعرفة    .خطوات ومفردات وأهداف املنهج

وأما املعرفة فهي:    .اإلنسانية، وحمدد مسريهتا، وحاكٌم على مفرداهتا 
خبالف العلم،    "إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة جبهل

 ( 4) "ولذلك يسمى احلق تعاىل ابلعامل دون العارف 

تقييد هذا   وإذا كنا قد تصوران معىن كل من املنهج واملعرفة فإن 
املنهج ابإلسالم يعطيه العديد من الدالالت اليت ال ميكن إغفاهلا  

 :عند احلديث عنه، ومنها ما يلي 
ــ أن هذا املنهج ليس وضعا بشراي بل إنه إحدى جتليات الوحي  1

  :اإلهلي؛ لذا رأيناه متسقا مع أمرين، ومها
خامتية   احلقيقة  يف  ألهنا  الرسالة،  هلذه  اخلامتية  خاصية  األول: 

 .املنهج
 .الثاين: التطور املعريف اإلنساين سواء يف أدواته أو يف آفاقه 

ما يصدق على اإلسالم بشكل  ــ أن هذا املنهج يصدق عليه   2
عام من أنه ال ينطلق من نظرة عرقية ضيقة بل إنه لكل اإلنسانية؛  

لذا فإن من أوىل خطوات املنهج املعريف اإلسالمي جعله املعرفة  
 _________________________________ 

 ( 681/ 1لتوقيف على ُمهِّمَّات التعاريف، املناوي)ا (1)
267ينظر: معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، أمحد زكي بدوي،صـ  (2)
 5مناهج البحث العلمي، عبد الرمحن بدوي، صـ (3)
 221التعريفات للجرجاين، صـ (4)

المجلد 89، یونیو، 2022

 3ــ أصول وشواهد النظر العقلي يف القرآن والفكر اإلسالمي، د.
عبد القادر حممود )2007م(

 4ــ العقل بني الفرق اإلسالمية قدميا وحديثا، أمحد حممود عابد
(2010)

اإلضافة العلمية يف الدراسة احلالية:
ابلرغم من تطرق الدراسات السابقة إىل العديد من النقاط املتعلقة
بقية العقل إال أن اإلضافة اليت يهدف إليها هذا البحث تتمثل
يف الكشف عن نقطة حمورية من نقاط اخلارطة العامة ملكانة العقل
اليت املسارات  تلك  العقلي،  اإلبداع  اإلسالم وهي مسارات  يف 
شكلت عصب االنطالقة احلضارية لألمة، واليت يشكل استيعاهبا

يف الواقع املعاصر شرطا للبعث احلضاري.

تبويب البحث :
يتكون هذا البحث من متهيد وأربعة مباحث، وذلك كالتايل:

التمهيد: مفهوم املنهج املعريف اإلسالمي
املبحث األول: تشكيل الوعي املفاهيمي وتنمية امللكة النقدية

املطلب األول: مسار تشكيل الوعي املفاهيم .ي
املطلب الثاين: مسار تنمية امللكة النقدية.

املبحث الثاين: تفعيل العقلية الفارقة وتكوين القدرة على التعامل
مع اإلشكاالت .

املطلب األول: مسار تفعيل العقلية الفارقة .
مع التعامل  على  القدرة  تكوين  مسار  الثاين:  املطلب 

اإلشكاالت .

منهج البحث:
وقد استعملت يف هذا البحث منهجني، ومها: املنهج االستقرائي،
املنهج أصول  من  االستدالل  مواطن  خالله  من  تتبعت  والذي 
خالله من  قمت  والذي  التحليلي،  واملنهج  اإلسالمي،  املعريف 

بتحليل هذه األدلة الستخراج النتائج منها .  

التمهيد
إننا يف هذا التمهيد نستجلي املفهوم الرئيس يف هذا البحث وهو

املنهج املعريف اإلسالمي، وذلك على النحو التايل :
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( 7) اجلذر اللغوي حىت تعكس ما يف فلسفة األمة من كوامن 

ال غىن عنها يف فهمنا الذايت لتاريخ  إن املفاهيم متثل حقا أصال  
األمم   لدى  املعريف  لنتاجها  اخلارجي  والفهم  أواًل  املعريف  األمة 

 .األخرى اثنيا

: متثل املفاهيم خطوة ال غىن عنها حنو استيعاب أي  األمر الثاين
أسباب االختالف يف   املعرفية، ذلك ألن من  حقل من احلقول 

اختالف احلقول املعرفية، هذا االختالف  الدالالت وتطور املفاهيم  
اإلنسان الفكرية، لذا شهدت املعارف    الذي كثر مع تطور حركة

حركة تفريعية أنتجت جمموعة كربى من املعارف تتفاوت يف درجة  
 .التباين والتداخل

فإذا كان من ضرورايت اخلطاب الثقايف استيعابه للعلوم الشرعية  
توظيفا منسبكا مع أهدافه الكربى    واإلنسانية وقدرته على توظيفها 

وحمققا لغاايته العظمى فإن املفاهيم متثل ركيزة أساسية يف مدارسة  
هذه العلوم وهضمها؛ حيث إن العلماء قد اهتموا اهتماما ابلغا  

 .إبيضاح املفاهيم واملصطلحات لكل علم من العلوم 

هج  : أن إدراك املفاهيم يعد وسيلة عظمى إلدراك منااألمر الثالث 
وابلتايل   املسلم،  العقل  ضوئها  على  يفكر  اليت  تلك  التفكري 
يستطيع اخلطاب الديين املعاصر تشخيص العلل الفكرية بناء على  

  .وعي منهجي وليس جمرد قراءة ظاهرية 

إن هذا معناه أنه ال يكفي إذا أردان أن نعي بكيفية عمل العقل  
املنطلقات اليت  املسلم أن نعي فقط إطاره ومنهجيته وال حىت جمرد  

يعتمد عليها، بل ال بد من الوعي ابملفاهيم اليت يرتكز عليها العقل  
 ( 8) يف عمله ويتحرك من خالله

: ميثل الوعي ابملفاهيم شرطا أساسيا لتعاطي اخلطاب  األمر الرابع 
البيئة املعرفية اإلسالمية   الوافدة على  الديين املعاصر مع املفاهيم 

ال أن اإلسالم غين مبفاهيمه اليت تعكس  ألنه هبذا الوعي يدرك أو 
صالحيته الزمانية واملكانية، كما يدرك اثنًيا أن هذه املفاهيم

 _____________________ 
 123ينظر: املرجع السابق، صـ( 7)
149أزمة العقل املسلم، عبد احلميد أمحد أبو سليمان،صـ( 8)
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حقًّا من احلقوق اإلنسانية العامة اليت ال تنحصر يف إطار عرقي
النوع ألفراد  املعرفية  القدرات  بتفاوت  االعرتاف  مع  غريه  أو 

اإلنساين.
3 ــ أسس املنهج املعريف اإلسالمي للفارق بني عامَل الشهادة الذي
يُستكشف عن طريق احلواس والنظر العقلي وعامَل الغيب الذي ال
بد يف التعرف عليه من الوحي اإلهلي؛ لذا فحني نتدبر النصوص

القرآنية جند أهنا تذكر املصدرين يف إطار من التكامل.
 4 ـ ليس معىن انطالق املنهج املعريف اإلسالمي من الوحي اإلهلي

جمرد مصدرية هذا الوحي له، بل إن الوحي اإلهلي ذاته أمد هذا
املنهج ابلعديد من التطبيقات املعرفية )5(

املبحث األول:تشكيل الوعي املفاهيمي وتنمية امللكة النقدية
املطلب األول: تشكيل الوعي املفاهيمي

النقطة األوىل: أمهية الوعي املفاهيمي يف البناء الفكري
األمر األول: تزودان املفاهيم ابلشمولية يف االستدالل على نتاج
اإلنسان الفكري وهذا أمر الغىن عنه يف معرفة هذا النتاج وسرب
أغواره حىت نتوصل إىل ما يعد منها إطارات معرفية عامة وما أييت

منها يف سياق من اخلصوصية احلضارية أو الدينية.

إن تلك الشمولية الداللية تضمن كذلك إطارا حواراي متصال من
السياقات املختلفة وأال يستهلك هذا احلوار يف مفردات تنفصل
الثقايف خطابنا  يصبح  حيث  الكلي  إطارها  عن  حقيقتها  يف 
مستوعبا لسياقات التاريخ املعريف اإلنساين واعيا مبفاصله األساسية

وخطوطه الرئيس .ة  

والنظرايت والفلسفات  لألفكار  موجز  مبثابة  يعد  املفهوم  إن 
املعرفية، بل والنتائج واخلربات والتجارب ويف نسقه املعريف الذي

يعود إليه ويعد من مفردات بنائه الفكري )6(  

إن هذا يعين أن املفاهيم ليست جمرد ألفاظ كبقية األلفاظ وليست
جمرد كلمات ميكن أن تفسر مبا يقراهبا، بل إهنا متثل مستودعات  

عظمى للدالالت واملعاين تتجاوز البناء اللفظي، وتتجاوز كذلك
_______________________________

)5( انظر : مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي، عبد الرمحن حممد،صـ497
)6( ينظر: حنو منهجية معرفية قرآنية، طه جابر، صـ123
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 آليات البناء املفاهيمي يف ضوء املنهج املعريف اإلسالمي 
حني مثلت املفاهيم كل هذه املناحي، واستتبعت كل هذا التأثري  

للمنهج املعريف اإلسالمي؛  أصبحت الركيزة األوىل يف البناء الفكري  
 :وميكن استجالء ذلك من خالل ما يلي 

  آلية التسآؤل واستكناه املفاهيم النقطة األوىل: 
إن اخلطوة األوىل يف استكشاف املفاهيم تتمثل يف طرح املزيد من  
التساؤالت حوهلا، تلك التساؤالت اليت ُتشك ِّل استثارة للملكات  

 .بعدها رحلة التقصي الستكناه أبعادها املعرفية والعقلية لتبدأ 

واملتدبر لنصوص الوحي اإلهلي كتااب وسنة يدرك امهية السؤال يف  
اكتساب املعارف، لذا ذكر الفخر الرازي أن السؤال يكون واجبا  
إذا كان عن شيء نزل به القرآن والسامع مل يفهمه كما ينبغي،  

َن َآَمُنوا اَل َتْسأَلُوا َعْن َأْشَياَء  وهو املراد بقوله تعاىل: )اَي أَيُـَّها الَّذِّي
نَي يـُنَـزَُّل اْلُقْرَآُن تـُْبَد َلُكْم   إِّْن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم َوإِّْن َتْسأَلُوا َعنـَْها حِّ

ُ َغُفوٌر َحلِّيٌم( )املائدة  َها َواَّللَّ ُ َعنـْ (11)  (101َعَفا اَّللَّ

بسؤال تبدأ  اليت  ابألحاديث  النبوية  السنة  للنيب    وامتألت  يوجه 
صلى هللا عليه وسلم استفهاما عن أمر من األمور أو استيضاحا  
ملفهوم من املفاهيم، كما يف قول معاوية القشريي رضي هللا عنه،  
قلت: اي رسول هللا، ما حق زوجة أحدان عليه؟ قال: ))أن يطعمها  
إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، وال يضرب الوجه، وال يقبح، وال  

 (12)   البيت.((يهجر إال يف 

من   تتخذ  عنها كانت  املؤمنني عائشة رضي هللا  أم  أن  بل جند 
وسيلة الستيضاح ما أشكل عليها، ومل يكن النيب صلى    السؤال

هللا عليه وسلم مينعها من استخدام هذه الوسيلة املعرفية بل كان  
جييبها ويبني هلا ما أشكل عليها أتسيسا لقيمة ودور هذه الوسيلة  
يف اكتساب املعرفة، فعن عائشة رضي هللا عنها، زوج النيب صلى  

ع شيئا ال تعرفه، إال راجعت فيه  هللا عليه وسلم: كانت ال تسم
حىت تعرفه، وأن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))من حوسب  
عذب((، قالت عائشة: فقلت أوليس يقول هللا تعاىل : )َفَسْوَف  

ريًا()االنشقاق   َسااًب َيسِّ  (، 8حُيَاَسُب حِّ
 _____________________________

 ( 12/444تفسري الرازي ) (11)
(، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد،  594(، رقم )204صـ2مستدرك احلاكم، ك: النكاح، ) (  12)
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تفنن مهما  املفاهيم اإلسالمية  حمل  حتل  أن  ميكن  ال  الوافدة 
عارضوها يف إظهارها ابملظهر العاملي.

إن املفاهيم متثل حقا يف أي من األمم معيارًا للشمول أو االحنسار
الفكري؛ فإذا كانت األمة على وجه من الشمول املعريف ال متون

يف حاجة إىل مفاهيم وافدة )9(

يف دائرة دائما  تطورا  تشهد  قد  األمم  أن كل  ذلك  معىن  إن 
املصطلحات وإدماجها يف مكوانهتا املعرفية أما خبصوص التجديد
يف املفاهيم فإنه خيضع لدرجة النضج احلضاري لدى األمم، وكلما
كانت األمة ذات تكامل حضاري كانت أكثر استقرارا فيما متلكه

من املفاهيم.  

إن معىن هذا أن األمم مجيًعا قد تشهد اتساًعا مستمرًا يف دائرة
املصطلحات وإدخاهلا يف مكوانهتا املعرفية، أما التجدد يف املفاهيم
ذات فاألمة  األمم،  لدى  احلضاري  التكامل  لدرجة  فيخضع 
االستقرار من  كبرية  درجة  على  تكون  احلضاري  التكامل 

املفاهيمي.  

األمر اخلامس: أن الوعي ابملفاهيم ضمانة من ضماانت حتقيق
مسة الوضوح للخطاب الثقايف، تلك السمة اليت جتعل منه خطااب
خطااب عن كونه  وخترجه  اإلنساين،  التفكري  أمناط  لكل  متسعا 

خنبو .اي  

االنضباط على  املفاهيمي  االنضباط  ينعكس  السادس:  األمر 
الفكري العام؛ إذ إن خلخلة املفاهيم وتشوش اجملال االستعمايل

هلا يرتك آاثره السلبية على الواقع الفكري.  

املفاهيم كان ضبط  أن  سنجد  اإلسالمي  فكران  إىل  وإذا جئنا 
إحدى أهم اإلطارات التجديدية هلذا الفكر، فهذا الفكر مدين
خباصة لنضجه ملنهجية التفكري والتقصي املستمر للحقيقة، وكان

يف مقدمة منهجية املفكرين املسلمني حتديد املفاهيم )10(  
______________________________________________

)9( ينظر: أزمة املفاهيم واحنراف التفكري، عبد الكرمي غالب،صـ6
)10( ينظر: املرجع السابق صـ 8
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والعرف أخص، فكل عرف عادة وليس العكس 

يف   يرسم  املفاهيم  بني  العالقات  هذه  إدراك  خارطة  إن  الذهن 
الكثرية اليت ترد عليه، وجيعله أكثر قدرة على   واضحة للمفاهيم 

 .استعماهلا استعماال صحيحا 

الرابعة البىن  النقطة  يف  للمفهوم  الداليل  ابالختالف  الوعي   :
 . الفكرية املختلفة

ملا كانت البِّىَن املفاهيمية متثل موجزا للبىن الفكرية كان ال بد من  
الوعي هبذه القاعدة يف حماوراتنا الفكرية اليت تنشأ بني أصحاب  
هذه البِّىن، وأما إذا مل تتحدد تلك املفاهيم فإن احملاورات تضحي  

وإذا إخذان أمثلة على هذا فيمكن    من ابب املماحكات اللفظية.  
 :هوم اإلنسان حيث جندأن أنخذ مف

أن هناك فارقا حموراي بني هذا املفهوم يف اإلسالم والفكر الغريب  •
القدمي بل واحلديث، فاإلنسان يف اإلسالم خملوق مكون من روح  
وجسد، وله غاية من وجوده، وسائر على منهج إهلي نزلت به  
الشرائع، أما الفكر الغريب فقد احناز ملكون على حساب آخر،  

يف الغالب لغاية العبودية اليت خلق هلا اإلنسان، لذا رأينا    وتنكر 
وطبيعة   اإلنسان  إىل  النظرة  يف  حائرة  متخبطة  الغربية  الفلسفة 

 .وجوده يف هذه احلياة

أن مفهوم اإلنسان يعد مفهوما له حموريته يف أي من املذاهب  •
 . الفكرية 

مذهب،  أن مفهوم اإلنسان من املفاهيم احملددة الجتاهات كل  •
فأرسطو مثال قد وضع لإلنسان تعريفا أبنه حيواٌن انطٌق؛ حيث  
فقد   وأما ماركس  املاهية،  تدور مجيعها حول  أرسطو  فلسفة  إن 
عرَّف يف العصر احلديث هذا اإلنسان أبنه حيواٌن صانع لآللة أي  
وفقاً لوظيفته؛ ذلك ألن اجلانب االقتصادي يعد حجر الزاوية يف  

ن فقد عرفوه أبنه كائن مكلف مسؤول عن  مذهبه، وأما املسلمو 
اهتم ابألعمال وابألخالق حيث   اإلسالم  أعماله وأخالقه ألن 

( 16)هي احملور الرئيسي للفكر اإلسالمي.

 ___________________________________ 
 26ينظر: الفلسفة اإلسالمية، سهري فضل هللا، صـ  ( 16)
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قالت: فقال: )) إمنا ذلك العرض، ولكن: من نوقش احلساب
يهلك.(( )13(

النقطة الثانية: بيان خطورة االختالط املفاهيمي
مما أصل له املنهج املعريف اإلسالمي يف قضية املفاهيم التأكيد على
ضرورة ضبط املفاهيم وعدم اختالطها نظرا ملا يرتتب على ذلك
من اضطراب فكري بل وسلوكي، ومما يذكر يف ذلك ما جاء عن
عبد هللا بن مغفل املزين أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: ))ال
األعراب: قال  املغرب،  صالتكم  اسم  على  األعراب  تغلبنكم 

وتقول: هي العشاء.(()14(

لغًة هو العشاء  النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ  إن سر 
أول ظالم الليل، وذلك من غيبوبة الشفق، فلو قيل للمغرب عشاء

ألدى إىل أن أول وقتها غيبوبة الشفق)15(

إن معىن هذا أن علة النهي وقوع االضطراب يف مفهوم )املغرب(
كصالة هلا وقتها الشرعي احملدد وغري قابل للخضوع العتبارات

عرفية خترجه عن هذا املعىن الشرع .ي  

النقطة الثالثة: التنبه للعالقات القائمة بني املفاهيم
من املناحي اليت أصلها املنهج املعريف اإلسالمي فيما خيص املفاهيم
ضرورة التنبه لوجه العالقة بينها، وقد توسع علماء األمة يف رسم
ألوجه املنضبط  والتحديد  املختلفة  املفاهيم  بني  املعرفية  الدوائر 
علم من  أكثر  يف  العالقات  هذه  توظيف  بينها، ومت  العالقة 
إسالمي، ومن العالقات اليت قرروها مثال التباين الكلي واجلزئي
واخلصوص والعموم  املطلق  واخلصوص  العموم  حتته  الذي حيوي 

الوجهي .

ومن شواهد ذلك عند احملدثني العالقة بني مفهومي احلديث واخلرب
غري من  خرب  حديث  فكل  املطلق  واخلصوص  العموم  فبينهما 
عكس. ومن شواهد ذلك عند األصوليني العالقة بني مفهومي

العادة والعرف، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالعادة أعم.  
________________________________

)13( صحيح البخاري، ك: العلم، ابب من مسع شيئا فلم يفهمه فراجع فيه حىت يعرفه، )32/1(
العشاء للمغرب:  يقال  أن  من كره  ابب  الصالة،  مواقيت  ك:  البخاري،  )14( صحيح 

)117/1(، رقم )563(
)15( ينظر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر، )44/2(
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وكان النيب صلى هللا عليه وسلم حريًصا على إزالة أي لبس قد  
ما كما يف  مفهٍوم  عن  اخلارجة  الصور  بعض  إدخال  يف  حيصل 

النيب صلى هللا   حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، عن 
يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من    عليه وسلم قال: ))ال 

قال  ونعله    كرب((  ثوبه حسنا  يكون  أن  الرجل حيب  إن  رجل: 
احلق،   بطر  الكرب  اجلمال،  حيب  مجيل  هللا  ))إن  قال:  حسنة، 

 (20)(( وغمط الناس 

النيب صلى هللا عليه وسلم هنا املفهوم احلقيقي للكرب،   فقد بني 
أخالقية.  انتكاسة  ميثل  أنه  جتميل    وكيف  جمرد  يكون  أن  ونفى 

 حتته. الثوب أو النعل داخال 

 املطلب الثاين: مسار تنمية امللكة النقدية 
إن املطالع للرتاث اإلسالمي جيد أن هناك أسسا قد حققت له  
حيويته العظيمة عرب قرون متوالية، وإن النقد ليشكل إحدى أهم  
هذه الركائز؛ حيث إنه امتد إىل كافة اجملاالت املعرفية، وأضحى  

أمتنا يف مسريهتا  التجديد    دوام مِّشعل ضمانًة من ضماانت   يف 
  .املعرفية

  النقطة األوىل: أمهية املنحى النقدي
  النقد ضرورة من ضرورايت بقاء خاصية التجديد يف األمة  أوال: 

ال شك أن التجديد سنة كونية وإحدى خواص هذه األمة ومسار  
من مسارات بقائها وشهادهتا على األمم كما أخرب النيب صلى هللا  

ذلك يف قوله: ))إن هللا عز وجل يبعث هلذه األمة  عليه وسلم عن  
 (21)على رأس كل مئة سنة من جيدد هلا دينها.((

أحكام   من  اندرس  ما  أبنه:"إحياء  التجديد  العلماء  عرًّف  وقد 
الدينية   العلوم  من  وخفي  السنن  معامل  من  ذهب  وما  الشريعة، 

( 22) ".الظاهرة والباطنة

د أن امللكة النقدية ضرورة من  إننا حني نتدبر مفهوم التجديد جن 
وحني نتدبر الواقع الفكري لعاملنا اإلسالمي جتاه قضية    .ضرورايته 

 __________________________________ 
 147( رقم 1/93صحيح مسلم، ك: اإلميان، ابب حترمي الكرب وبيانه، )( 20)
(، وصححه 4291(، رقم )4/109املئة، )سنن أيب داود، ك: املالحم، ابب ما يذكر يف قرن    (21)

 األلباين
 (1/9فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املناوي، ) (22)

المجلد 89، یونیو، 2022

النقطة اخلامسة: بيان خطورة االحنسار الداليل للمفاهيم )اختزال
املفاهيم(

بنية يف  جوهرية  نقطة  عن  اإلسالمي  املعريف  املنهج  لقد كشف 
املفاهيم وهي االختزال واالحنسار اليت تتعرض هلا املفاهيم، وميكن

أن جنملها يف التايل:
 1ــ أن اختزال املفاهيم ينتج اختزاال يف بنية التفكري، وابلتايل يفقد

العقل صيغا عمومية منضبط .ة
 2ــ أن اختزال املفاهيم يرتك جزئيات كثرية ال تنطوي حتت قواعدها

الكلية.
3ــ أن اختزال املفاهيم يعيق عملية الرتمجة الصحيح .ة

أمثلة معاجلة املنهج املعريف اإلسالمي هلذه القضية ما جاء ومن 
سو لم عن أيب هريرة رضي هللا عنه، أن رسول هللا صلى هللا عليه 
قال: ))ليس الشديد ابلصرعة، إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند

الغضب.(()17(

إننا جند أن النيب - صلى هللا عليه وسلم – قد حوَّل معىن هذا
االسم من القوة الظاهرة إىل الباطنة، ومن أمر الدنيا إىل الدين)18(

النقطة السادسة: حمورية التثبت يف إطالق املفهوم
املفاهيم جتاوز  عدم  الفكرية  املنهجية  يف  اخللل  أوجه  من أعظم 
نقطة اإلطار اللفظي الذي يرتكز على جمرد الرتديد الصويت مع

اخللو من منهجية التثبت والتدبر.

تعاىل :)َواَل قوله  التثبت مثال يف  القرآين لضرورة  التأسيس  وجند 
تـَُقولُوا لَِّما َتصِّ ُف أَْلسِّ نَـُتُكُم اْلَكذَِّب َهَذا َحاَل ٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِّتَـْفرَتُوا
َعَلى اَّللَِّّ اْلَكذَِّب إِّنَّ الَّذِّيَن يـَْفرَتُوَن َعَلى اَّللَِّّ اْلَكذَِّب اَل يـُْفلُِّحوَن(

)النحل 116(

قال الرازي : " اعلم أنه تعاىل ملا حصر احملرمات يف تلك األربع
ابلغ يف أتكيد ذلك احلصر، وزيف طريقة الكفار يف ال ايز دة على

هذه األربع، ويف النقصان عنها أخرى".)19(  
__________________________________________________

)17( صحيح البخاري، ك: األدب، ابب احلذر من الغضب، )28/8(، رقم 6114
)18( ينظر: مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، القاري، علي بن )سلطان( )188/8(

)19( تفسري الرازي )20 / 281(



 

46 

  

  
  

 
  

 

 

 

    
 

    
   

 

 
 

  
  
   

ــ والذي يعد أهم علوم الشريعة   ولذا عرَّف العلماء علم العقيدة 
إثبات   على  به  يُقتدر  ــ:"علم  أبنه  العلوم  لكل  األصل  ابعتباره 

  "(26) الشبهالعقائد الدينية إبيراد احلجج ونفي 

التمييز من خالهلا بني    إن إيراد احلجج يتطلب ملكة نقدية ليتم
احلجة والوهم، وكذلك نفي الشبه يتطلب هذه امللكة الجتثاث  

 .الشبهة من أساسها
 نقد املذاهب الفكرية الوافدة  اثنيا: 

ال غىن عن وعي نقدي ابملذاهب والتيارات الفكرية الوافدة اليت  
 :ومما حيتم هذا الوعي ما يلي  يعج هبا الفكر اإلنساين املعاصر

 .اختاذ هذه التيارات من اإلسالم هدفاـــ 
  .ــ تبين بعض أرابب الفكر املعاصر لرؤى هذه التيارات الفكرية

ـــ التصور القاصر جتاه القضااي اإلسالمية من قبل بعض الدعاة مما  
يعطي هذه املذاهب الفكرية الفرصة للتمدد داخل فضاء الفكر  

 .اإلسالمي 

املذ هذه  أثر  وجدي  فريد  لنا  انشئتنا  ويصور  على  الوافدة  اهب 
فيقول  ما  :اإلسالمية  الغرب  من كتب  املتعلمون  هؤالء  يقرأ   "

يستدلون به على أن اإلنسان ُمْسرَتْق من سلسلة حيوانية، وأن  
أذهاهنم   من  فُتكشط  أصلية،  قرابة  والكالب  القردة  وبني  بينه 
بسبب هذه الشبهة الواحدة كثري من املدركات الدينية يف أصل  

وحقيقة    اخلليقة وخلودها،  النفس  ووجود  األخالق،  ومنابع 
الفضيلة، وليسوا من العلم مبكانة يستطيعون معها النظر يف أدلة  
أولئك القائلني وحماكاهتا، فتلتات أفكارهم بُشَبه ال جيدون أمامهم  
من أكثر الُقوَّام على العقائد رجااًل نصبوا أنفسهم لتحليل أمثال  

( 27)العلم العصري."  هذه املسائل اليت طمَّ به

  نقد التأويالت الباطلة للنصوص اثلثا: 
للعلماء   احلقيقية  املهمة  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  بني  لقد 
عمرو   بن  عبد هللا  فعن  اإلهلي،  الوحي  نصوص  جتاه  الراسخني 
رضي هللا عنهما رفعه قال: حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله 

( 28)   ينفون عنه حتريف الغالني، وأتويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني

 ____________________________________ 
  480أجبد العلوم، حممد صديق خان أبو الطيب، صـ (26)
 ( 1/13حممد فريد وجدي،) العلم،اإلسالم يف عصر  (27)
(1/82حتقيقه للمشكاة )، وصححه األلباين يف 9422( رقم 16/247مسند البزار ) (28)

المجلد 89، یونیو، 2022

التجديد جند أن هناك اجتاهات ثالثة :
االجتاه األول: هو الذي يرى أن كل حديث عن التجديد حديث
ُمبتدع يهدف إىل زلزلة أركان الدين بل حموه من األساس واقتالعه

من اجلذور .
االجتاه الثاين: هو الذي جيعل من جتديد الدين سبياًل من سبل
جتاوزه، وحتجيم دائرة هديه، ونشر ما خيالفه من املناهج واملذاهب

واألفكار .
ينادي والذي  املعتدل  الوسطي  االجتاه  الثالث: وهو  االجتاه 
ابلتجديد املنضبط السائر على القواعد الشرعية اليت جاء هبا الدين

نفسه وسار عليها اجملددون العظام على مر التاريخ اإلسالم .ي

وال شك ان من أعظم آليات هذا التجديد املنضبط تفعيل امللكة
النقدية اليت يستطيع هبا اجملدد نقد ما يرد على أصول الدين من
أفكار وتصورات ورؤى قد ختالف أاي من هذه األصول أو ختالفها

مجيعها.  

إن النقد مظهر حمرك من حمركات الفكر اإلنساين ومعرب عن مسرية
التجديد في )ه 23( . إن النقد حني تصح منطلقاته، وتنضبط مساراته
هذا فإذا كان  اإلصالح الديين،  منظومة  يف  ركيًنا  ركًنا  مُي ثل 
اإلصالح يهدف ابألساس إىل رد االعتبار لقيمنا الدينية ودفع ما
يثار حوهلا من الشبه والشكوك ورسم الطريق للسري مببادئ اإلسالم
جوهري شرط  النقد  احلضاري. )24( فإن  الرتاجع  ملرحلة  جتاوزا 

لتحقيق هذا اإلصالح.  
النقطة الثانية: جماالت االستفادة من املنحى النقدي

أوال: تقرير احلقائق إبيراد احلجج ونفي الشبه
ال شك أن من ضرورايت البناء العقلي الرصني القدرة على إيراد
احلجج على احلقائق اليت يدعى إليها، وكذلك دفع الشبه اليت ترد

عليها.
إن هذا يعين أن إقامة احلجج والرباهني وتنويع خارطة االستدالل
هبا من أعظم مقاصد الدعوة عامة وإنزال الكتاب وإرسال الرسل

خاصة )25(
_______________________________

)23( ينظر: املنهج النقدي يف فلسفة ابن رشد، عاطف العراقي، صـ18
)24( ينظر: الفكر اإلسالمي احلديث وصلته ابالستعمار، حممد البهي، صـ329
)25 ينظر يف هذا املعىن وتقريره: أثر العلم يف الدعوة، مرزوق بن سليم، صـ 65(
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.اخلالف وعلم اجلدل وعلم آداب البحث واملناظرة

وقد فرق العلماء بني علمي اخلالف واجلدل أبن األول يستطيع  
الفقهية املختلف فيها  من خالله الفقيه إقامة احلجج على الفروع 

بني األئمة وإيراد االعرتاضات والرد عليها بينما الثاين عام وليس  
ابلفروع الفقهية بل يعني على استعمال احلجج املؤلفة من    خاصا 

 (30) املقدمات املشهورة واملسلمة يف أي من اجملاالت املعرفية

احلاجة ماسة لقدح زِّاند العقل، واستثارة ملكاته للرد    نعم كانت
يقول    رأينا الشريازي على اعرتاضات أصحاب الرؤى املخالفة؛ لذا  

ملا رأيت حاجة من  "  :يف سبب أتليفه لكتابه )املعونة يف اجلدل(
يتفقه ماسة اىل معرفة ما يُعرتض به من االدلة وما جُياب به عن  

من امللخص يف اجلدل مبسوطا  االعرتاضات، ووجدت ما عملت  
للمنتهيني   وتذكرة  للمبتدئني  معونة  لتكون  املقدمة  هذه  صنفت 
جمزية يف اجلدل كافية ألهل النظر، وقدمت على ذلك اباب يف بيان  

 "(31) األدلة ليكون ما بعده من االعرتاضات واألجوبة على ترتيبه

   التوسع يف التطبيقات النقدية  : اثلثا
العلمي اإلسالمي جمرد علوم   التاريخ  النقدي يف  املنحى  مل يكن 

بل رأينا تطبيقات عملية لتوظيف هذه القواعد، وسارت    ، مدونة
  :هذه التطبيقات يف مسلكني

: مسلك النقد الذايت، ونعين به النقد املتبادل الذي نشأ بني  األول
التطبقيات   النمط من  علماء األمة، ولدينا عشرات األمثلة هلذا 
النقدية يف تراثنا اإلسالمي، كما نراه يف موسوعات الفقه املقارن  
مثال كاملغين البن قدامة واجملموع للنووي واحمللى البن حزم، وكما  

 .فاسري وشروح احلديثنراه يف كتب الت
مسلك النقد اخلارجي، ونعين به ما قام به علماء األمة من    : لثاينا

ابن   به  قام  الذي  اليت ختالف اإلسالم. كمثل  امللل والنحل  نقد 
هذا   لتأليفه  حزم  ابن  مادفع  أهم  إذ كان  الفصل  يف كتابه  حزم 
الفاسدة حىت ال تروج يف   الكتاب الكشف عن فساد املقاالت 

( 32) جملتمع اإلسالمي عامة واألندلسي خاصة أوساط ا

 ______________________________________ 
ينظر يف الفارق بني مفهومي العلمني: تسهيل الوصول إىل علم األصول، حممد بن عبد الرمحن    (30)

 ( 1/41عيد احملالوي،)
 26املعونة يف اجلدل، الشريازي، صـ (31)
 117جميد خلف منشد، صـ  ابن حزم األندلسي ومنهجه ىف دراسة العقائد والفرق اإلسالمية،  ينظر:  (32)

المجلد 89، یونیو، 2022

وهي النص  على  االعتداء  أوجه  حصر  قد  احلديث  هذا  إن 
التحريف املنطلق من غلو، والتأويل املنطلق من جهل، واالستدالل
الشريعة علوم  حلملة  احلقيقية  املهمة  وجعل  ابطل،  من  املنطلق 

الوقوف كسد منيع أمام هذه الثالثية.  

القرون الباطلة للنصوص يف  وابلرغم من اتساع حركة التأويالت 
املاضية إال أن هذا االتساع مل ينته بل أخذ أبعادا جديدة وأساليب
أخرى، وأييت اخلطاب الثقايف ليقوم بواجب املواجهة يف صد هذه

التأويالت الباطلة، ولن يتم ذلك سوى بعقلية نقدي .ة  

رابعا: اإلسهام يف حتقيق الذاتية اإلسالمية
اإلهلي الوحي  خالل  من  املؤصل  النقدي  ابملنحى  إن االهتمام 
يسهم يف حتقيق الذاتية اإلسالمية، ففي الوقت الذي ختضع فيه
العامة ال بد وأن الغربية  الغريب للرؤية  النقدية يف الرتاث  املناهج 

يكون هناك يف املقابل ظهور للمنهجية اإلسالمي .ة

تشكيل يف  املعريف اإلسالمي  املنهج  آليات  الثالثة:  النقطة 
امللكة النقدية

أوال: هتيئة العقل اإلسالمي لقبول النقد
ليس تبين امللكة النقدية ابألمر اهلني مع قَِّدم املوروث وإِّْلفه، لذا
كان من آليات صياغة العقلية النقدية البدء بتصحيح النظرة إىل

املوروث الفكري لإلنسان وأنه قابل للنق .د

لقد نشأ يف هذه األمة عدد ال حُي صى من العلماء واحلكماء فلم
يقل واحد منهم: خذوا مبا أقول ال تنظروا فيه، بل قالوا كلهم كما
إال ويرد  قوله  من  يؤخذ  أحد  "كل   : ــــ  هللا  رمحه  مالٌك ــ  قال 
صاحب هذا القرب صلى هللا عليه وسلم، يعين النيب صلى هللا عليه

وسلم)29( ".
اثنيا: إدراج القواعد النقدية يف احلركة التدوينية للعلوم اإلسالمية

له املنهج املعريف اإلسالمي النقدي الذي أسس  مل يكن املنحى 
جمرد توصيات أو نصائح، بل أخذ السمة العلمية فأنتجت العقلية
العقلية تعني  العلوم  من  املنهج جمموعة  هذا  اإلسالمية يف ضوء 

املسلمة على القيام حبكر ة نقدية رشيدة، ومن تلك العلوم علم
_______________________________

)29( املقاصد احلسنة، السخاوي، )513 /815(
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.نتائج عكسية ملا يريد 
اإلنسانية   2 للغرائز  االستجابة  املعرفية  احلركة  اإلسالم  جينب  ـ 

هلا   رهًنا  وقتها  العلم  يصري  الطبيعي؛ حيث  مسارها  عن  اجلاحنة 
 .ولو على حساب اجلوهر فيكون املظهر هو املقصد والغاية حىت 

على   الثاين:املبحث   القدرة  وتكوين  الفارقة  العقلية  تفعيل 
  التعامل مع اإلشكاالت 

 تفعيل العقلية الفارقة  املطلب األول 
آليات املنهج املعريف اإلسالمي يف صياغة العقلية    :األوىل النقطة  
 الفارقة 
 الربط بني العقلية الفارقة ومرتكز االجتهاد  أوال: 

ابلعقل    اإلسالم  اهتمام  دالئل  أعظم  من  االجتهاد  إذا كان 
وإطالق مواهبه فإن من أبرز مسات اجملتهد قدرته على التفريق بني  

  املختلفات
فكيف    قال:  الرسالة:"  يف  ــ  هللا  رمحه  ـــ  الشافعي  اإلمام  يقول 

االجتهاد؟ فقلت: إن هللا جل ثناؤه َمنَّ على العباد بعقول، فدهلم  
نصاً   احلق  إىل  السبيل  وهداهم  املختلف،  بني  الَفْرق  على  هبا 

 (" 36) وداللةً 
         إدخال الفروق يف دائرة التدوين املعريف اإلسالمي  اثنيا: 

)الفروق(،   اليت حتمل هذا االسم  املؤلفات  العديد من  إن هناك 
وأخذ العلماء يقررون أمهيتها يف البناء الفكري حىت إن أاب هالل  
إىل   احلاجة  متس  اليت  املعاين  من  بعًضا  ذكر  أن  بعد  العسكري 

بينها   فإينقال: التفرقة  املعاين    "  هذه  بني  الفرق  يف  رأيت  ما 
منافعه   مع كثرة  الراغب  ويُقنع  الطالب،  يكفي  وأشبهاهها كتااًب 
فيما يؤدي إىل املعرفة بوجوه الكالم والوقوف على حقائق معانيه  

  "( 37) فيهوالوصول إىل الفرض 

وحتدث اإلمام القرايف يف كتابه )أنوار الربوق يف أنواء الفروق( عن  
يراد القواعد الفقهية اليت تنتظم حتتها الفروع مبينا كيف  منهجه يف إ

أنه اختذ من بيان الفروق بني هذه القواعد وسيلة معرفية لتقريرها  
( 38) ضدهوالتمييز بينها ألن الضد يتميز من خالل  

__________________________________________________ 

 ( 1/501الرسالة للشافعي، ) (36)
 21الفروق اللغوية للعسكري، صـ (37)
(1/3ينظر: أنوار الربوق يف أنواء الفروق لقرايف، )(38)

المجلد 89، یونیو، 2022

رابعا: ربط املنحى النقدي ابملنظومة القيمية
الغاايت عن  منفصال  اإلسالمي  املعريف  املنظور  يف  النقد  ليس 
الكربى للمعرفة يف اإلسالم؛ إذ يعد آلية من آليات حتقيقها، لذا
رأينا النىب ـ صلى هللا عليه وسلم ــ يؤسس إلطار أخالقي تسري فيه
احلركة املعرفية عامة والنقدية خاصة؛ حيث كان من دعائه صلى

هللا عليه وسلم: ))اللهم إىن أعوذ بك من علم ال ينفع.(( )33(

إن املنهج املعريف اإلسالمي حني يربط احلركة املعرفية أبن تكون هلل
فإنه يربطها برايط احلق الذي ال يعرف الباطل، واحلقيقة اليت ال

تعرف الزيف.  

إنه جينبها شتات املقصد وعبثية الوِّْج هة؛ حيث بنيَّ العلماء املراد
ــ رمحه هللا ــ: "هو ما مل ينفع، فقال املناوي  العلم الذي ال  هبذا 
يُؤذن يف تعلمه شرًعا، أو ما ال يصحبه عمل، أو ما ال يـَُهذ ِّب
األخالق الباطنة، فيسري منها إىل األفعال الظاهرة، ويفوز هبا إىل

الثواب".)34(

لقد بني املناوي ــ رمحه هللا ــ بعض الضوابط اليت َضمِّن هبا اإلسالم
على ذلك  طبقنا  ولو  الصحيح،  جمراها  يف  املعرفية  احلركة  سري 

املنحى النقدي ألمكننا القول أبهنا ما يلي:
1ـ وقوع اإلطار النقدي حتت مظلة اهلداية العامة للشرع .

 2 ـ ارتباط املنحى النقدي ابلتهذيب اإلنساين ابطًنا وظاهرًا. ومل
الغائي للمنحى  العام  املعريف اإلسالمي ابإليضاح  املنهج  يكتف 
للمعرفة، بل إنه نص على بعض الصور املنحرفة اليت خترج به عن
هذا املنحى؛ لذا جاء يف احلديث: ))من طلب العلم ليجاري به
العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه

أدخله هللا النار(( )35(
إن هذا التوجيه النبوي يرتك لنا العديد من الدالالت وهي:

 1 ـ ليس هناك تالزم بني التوجه اإلنساين للمعرفة وسالمة هذا
التوجه، بل قد ينحرف اإلنسان يف طلبه للمعرفة إىل غاايت تنتج

________________________________________
)33( صحيح مسلم، ك: الذكر والدعاء والتوبة، ابب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل

)2088/4( رقم)2722(
)34( فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املناوي، )89/2(

)35( سنن الرتمذي، أبواب العلم عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابب ما جاء فيمن يطلب
قر م )2654(، وقال: هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه، الدنيا، )23/5(،  بعلمه 

وحسنه األلباين.
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الضرب الثاين: العوائد اليت جتري بني اخللق وليس هناك دليل   
 (41)شرعي على إثباهتا أو نفيها، فهذه قد تكون اثبتة، وقد تتغري

  التفريق بني مراتب األحكام الشرعية  اثلثا: 
ال شك أن الوعي ابلفارق بني مراتب األحكام الشرعية ضرورة  
من ضرورايت معرفتنا اإلسالمية، فمن املعلوم أن مرتبة املندوب  
ليست كمرتبة الفرض ومرتبة املكروه ليست كمرتبة احملظور، ولكل  

يساوي  حكم شرعي طريقته يف البالغ، فاخلطاب الدعوي الذي  
االحكام   مراتب  يعي  ال  خطاب  واملندوب  الفرض  مرتبيت  بني 

 الشرعية. 

 التفريق بني احملكم واملتشابه  :رابعا  
يعد اخللط بني مفهومي احملكم واملتشابه أحد أبرز األدواء الفكرية   

وسر اخللل يف هذه الناحية يرجع إىل    .يف اخلطاب الديين املعاصر 
 :أحد أمرين

 .إحدى مسائل املتشابه على أهنا من قبيل احملكماألول: تصدير 
 .الثاين: تصدير إحدى مسائل احملكم على أهنا من قبيل املتشابه

احملكمات   بني  الدقيق  ابلفصل  يكون  اخللل  هذا  عالج  إن 
 .واملتشاهبات 

 تكوين القدرة على التعامل مع اإلشكاليات : املطلب الثاين
العقلية اليت ابتغاها اإلسالم للشخصية  لقد كان من مسات البنية  

الفكر   أرجاء  اليت ال تكف عن اجلوالن يف  العقلية  أهنا  املسلمة 
وطرح التساؤالت املبدعة اليت متثل تفاعاًل مع احلدث بكل ما فيه  
ترهب   ال  اليت  العقلية  إهنا  دالالته.  بكافة  واخلرب  تداعيات  من 

ا مرتبطة مبجموعة  التعامل مع أيٍ  من أوجه اإلشكاالت حيث إهن
 .من احلقائق متثل هلا اإلطار املرجعي 

 . على التعامل مع اإلشكاليات  إىل القدرةاحلاجة    : األوىلالنقطة  
 :ميكن إرجاع هذه احلاجة إىل عاملني رئيسني، ومها كالتايل

العامل الذايت: ونقصد ابلعامل الذايت طبيعة النصوص من الكتاب  
احلكمة اإلهلية أن حيوي بعضها إشكاال من  والسنة واليت اقتضت 

أجل حتريك العقول واستثارهتا حنو التفكري، وقد أشار رواد املنهج 
 ______________________________

 ( 2/499يراجع يف تقرير هذا الفارق: املوافقات للشاطيب، )( 41)

المجلد 89، یونیو، 2022

الفروق بتتبع  ولعه  أي مدى كان  إىل  لنا  يبني  القرايف  رأينا  بل 
مثاين الفروق  بعض  طلب  يف  مكث  أنه  فيذكر  واستيضاحها 

سنني)39(  

إن املنهج املعريف اإلسالمي مل يؤسس هذه العقلية الفارقة لتبقى
تطبيقية واقعية  صورة  لتمثل  حميطها اخلارجي، بل  عن  منفصلة 

للمعرفة يف اإلسالم.  

النقطة الثانية: جماالت االستفادة من العقلية الفارقة
أوال: التفريق بني النص واالجتهادات حول النص

من األمور اليت متثل حمورية كربى يف املنهج املعريف اإلسالمي القدرة
على التفريق بني النص من الكتاب والسنة ومقتضياته واالجتهاد
واضحا التفريق  هذا  وقد كان  ومقتضياته،  النص  حول  البشري 
جليا لدى رواد املنهج املعريف اإلسالمي، فاإلمام الشافعي حني
قد تعاىل  أن هللا  النبوية بنيَّ حجيتها، وكيف  السنة  حتدث عن 
افرتض طاعة نبيه، وأوجب على الناس اتباع أمره، لذا أتيت السنة
مبينة عن هللا تعاىل معىن ما أراد وحجة على خاصه وعامه، وهذه
املنزلة ليست ألحد من اخللق إال للنيب صلى هللا عليه وسلم.، هذا
ما بيَّنه اإلمام الشافعي  ــ رمحه هللا ـــ عن السنة النبوية، وأما أقوال
الصحابة رضي هللا عنهم فقد بنيَّ أهنم إذا اختلفوا فإن احلجة من

أقواهلم  فيما وافق الكتاب والسنة)40(

اثنيا: القدرة على التفريق بني الثابت واملتغري
أعظم إحدى  الدين  نفقد  واملتغري  الثابت  بني  منيز  ال  إننا حني 
خصائصه وهي واقعيته أي قابليته للتطبيق العملي؛ لذا رأينا رواد
املنهج املعريف اإلسالمي يقررون هذه الفروق يف مؤلفاهتم، فنجد
العادات جمال  يف  واملتغري  الثابت  بني  يفرقون  األصوليني  مثال 

واألعراف، فيقررون أن العوائد على ضربني :
الضرب األول: ما أقر أو نفي ابلدليل الشرعي، وهذه اثبتة أبدا
مثل بقية األمور الشرعية، ومثال ذلك األمر إبزالة النجاسة والنهي
عن التعري أثناء الطواف ابلبيت، فهذه العوائد ال ميكن أن تتغري
ألن تغريها يعد نسخا وال نسخ بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم.

_________________________________
)39( ينظر: املرجع السابق )4/1(

)40( ينظر يف تقرير هذا املعىن:الرسالة للشافعي،صـ82
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إشكاالت حول    الثاين: من  أن جيدَّ  عساه  ملا  أجوبة  تعقد  أهنا 
 .النص 

لتفعيل هذه    وإننا لنجد يف تراثنا املعريف اإلسالمي عشرات النماذج
العقلية املتسائلة، ومنها على سبيل املثال ما جنده يف أول جهد  

ب الرسالة لإلمام الشافعيـ ـ رمحه  تدويين لعلم أصول الفقه وهو كتا 
هللاـ ــ، ذلك الكتاب الذي ال يعد جمرد مؤلف أتسيسي لعلم أصول  

 .الفقه وإمنا هو أمنوذج متكامل للبناء املعريف اإلسالمي 

لقد رأينا الشافعي ــ رمحه هللا ـــ يقيم حوارًا متخيال بينه وبني عقلية  
جة علمية رصينة،  أخرى تلقي أسئلة حول ما يقرره وهو جييب حب

هذا   ليسلكوا  الشافعي  بعد  من  اإلسالمية  املعرفة  رواد  وجاء 
املسلك، فالرازي يطرح الكثري من األسئلة حول اآلايت وجييب  
تعاىل:   لقوله  تفسريه  قيل( كما يف  )فإن  بقوله  ويبدأ ذلك  عنها 

هْلَُدى( )البقرة   ( 16)أُولَئَِّك الَّذِّيَن اْشرَتَُوا الضَّاَلَلَة ابِّ

ال الرازي ــ رمحه هللا ـــ: " فإن قيل كيف اشرتوا الضاللة ابهلدى  ق
وما كانوا على هدى قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه يف أيديهم، فإذا  

 ( 44) ".تركوه ومالوا إىل الضاللة فقد استبدلوها به 

 األدلة وحمله  حقيقة تعارضـــ الكشف عن  : اثنيا
بنيَّ رواد املنهج املعريف اإلسالمي حقيقة التعارض بني األدلة وحمل  
هذا التعارض حىت ال يظن ما ليس مشكال مشكال، فليس كل  
حديث مثال حيوي اختالفا أو إشكاال يدخل يف دائرة املختلف  

بل ال بد من صحته أو حسنه، أما الضعيف والواهي    ،املشكلأو  
 ه أصال. والساقط واملوضوع فال يعول علي 

 بيان مسالك الرتجيح بني األخبار  اثلثا: 
التعارض   إزالة  مسالك  اإلسالمي  املعريف  املنهج  أصله  مما  إن 

 .الظاهري بني النصوص 
" اعلم أن التعارض هو التناقض، فإن   ـــ: يقول الغزايل ــ رمحه هللا   

كان يف خربين فأحدمها كذب والكذب حمال على هللا ورسوله،  
وإن كان يف حكمني من أمر وهني وحظر وإابحة فاجلمع تكليف  

حمال، فإما أن يكون أحدمها كذاب أو يكون متأخرا انسخا، 
 ________________________________ 

 311صـ2مفاتيح الغيب للرازي جـ( 44)

المجلد 89، یونیو، 2022

املعريف اإلسالمي إىل تلك احلقيقة حيث ذكروا أن " آي الكتاب
قسمان، فقسم هو حُمَْكٌم، أتويله بتنزيله، يُفهم املراد منه بظاهره

ْح َكم، وانتزاع
ُ
وذاته، وقسٌم ال يُوقف على معناه إال ابلرد إىل امل

وجه أتويله منه، فكذلك أخبار الرسول ـ صلى هللا عليه وسلم ـ
جارية هذا اجملرى، وُمنَـزَّلة على هذا التنزيل، فمنها الكالم البني ِّ  

إىل غريه، وذلك بيانه  املفتقِّر يف  بذاته، ومنها  بيانه  املستقل يف 
على حسب عادة العرب يف خطاهبا، وُعْرفِّ أهل اللغة يف بياهنا؛
إذ مل يكن كل خطاهبم جليًّا بي ِّنا مستغنيا عن بيان وتفسري، وال

كله خفيَّا مستحيال حيتاج إىل بيان وتفسري من غريه ".)42(

العامل اخلارجي: ونقصد هبذا العامل ما يقوم به أعداء هذا الدين
من إلقاء اإلشكاالت واالعرتاضات على النصوص، وقد أملح ابن
)أتويل الشهري  لتأليف كتابه  سببا  وجعله  العامل  هذا  إىل  قتيبة 

مشكل القرآن( )43(

إن ابن قتيبة كشف لنا عن مدى احلاجة إىل التمكن من التعامل
مع اإلشكاالت ألن دائرة إلقاء الشبهات هذه مل تنقض ابنقضاء
عهده، بل إننا جند هلا توسعا يف الواقع الفكري املعاصر؛ حيث
للفكر الغريب على الثقايف  التسلط  الواقع  إن من خصائص هذا 
الشرق اإلسالمي، وإنتاج طائفة من الشبهات املثارة حول احلقائق

الدينية.  

النقطة الثانية: آليات املنهج املع يفر  اإلسالمي يف تكوين ملكة
التعامل مع اإلشكاليات

أوال: تفعيل العقلية املتسائلة
لقد كان من أوىل خطوات أتسيس املنهج املعريف اإلسالمي للقدرة
لتطرح املسلمة  للعقلية  استثارته  اإلشكاالت  مع  التعامل  على 
دالالته يف  الفكر  وتقلب  له،  استيضاحا  النص  حول  األسئلة 

كشفا عن املزيد منها.

إن هذه العقلية املتسائلة حول دالالت النص املتنبئة ملا قد يعرض
لألذهان عند مطالعته حتقق أمرين مهمني، ومها:

األول: أهنا تكشف عن املزيد من دالالت النص.
________________________________

)42( مشكل احلديث وبيانه، ابن فورك،ص3ـ 2
)43( ينظر: أتويل مشكل القرآن، ابن قتيبة،ص3ـ 2
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.ذلك من اضطراب فكري، بل وسلوكي
ـــ مل يكن املنحى النقدي الذي أصل له املنهج املعريف اإلسالمي   5

العقلية  جمرد توصيات أو نصائح، بل أخذ السمة العلمية فأنتجت  
العقلية   تعني  العلوم  من  املنهج جمموعة  هذا  اإلسالمية يف ضوء 

 .املسلمة على القيام حبركة نقدية 
الفارقة   6 للعقلية  الديين  اخلطاب  حلاجة  مظاهرعدة  هناك  ـــ 

النص،   حول  واالجتهادات  النص  بني  التفريق  إىل  كاحلاجة 
السياقات بني  والتفريق  واملتغري،  الثابت  بني  الزمانية    والتفريق 

  .واملكانية، والتفريق بني مراتب األحكام الشرعية 
ــ مما يوجب امتالكنا القدرة على التعامل مع اإلشكاليات طبيعة   7

أن   اإلهلية  احلكمة  اقتضت  واليت  والسنة  الكتاب  من  النصوص 
حنو   واستثارهتا  العقول  حتريك  أجل  من  إشكاال  بعضها  حيوي 

 .التفكري 
اضات واإلشكاالت حي ِّزًا ال ميكن إنكاره من  ــ أخذ إيراد االعرت  8

خارطة التأليف لرتاثنا اإلسالمي، بل أضحت لدينا علوم كاملة  
مشكل   وعلم  القرآن،  مشكل  صراحة كعلم  االسم  هذا  حتمل 

  .احلديث، وعلم خمتلف احلديث 

 :توصيات البحث
.اإلسالميـــ استمرار الدراسات اليت تستهدف منهجية التفكري  1 
احلديث ووزهنا    2 العصر  الناجحة يف  الفكرية  املشاريع  دراسة  ــ 

 مبيزان الوحي اإلهلي. 
ــ أتسيس هيئة فكرية أتخذ حتويل املنهجية الفكرية الوسطية يف    3

 اإلسالم إىل برامج حياتية. 

 املصادر واملراجع 
دراسة العقائد والفرق    ابن حزم األندلسي ومنهجه ىف  •

( حزم  ابن  دار  منشد،  خلف  جميد  -   1421اإلسالمية، 
  1(،طـ2000

أثر العلم ىف الدعوة، مرزوق بن سليم اليوىب، القاهرة،   •
 هـ(1428) 1دار ابن اجلوزي. ط 

أزمة املفاهيم واحنراف التفكري، عبد الكرمي غالب، مركز   •
( بريوت طـ  33ومية )دراسات الوحدة العربية، سلسلة الثقافة الق 

 م( 1998)1
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وإمكان اجلمع بينهما ابلتنزيل على حالتني كما إذا قال: الصالة
واجبة على أميت، الصالة غري واجبة على أميت؛ فنقول: أراد ابألول
العجز حاليت  يف  أو  واجملانني،  الصبيان  ابلثاين  وأراد  املكلفني 
والقد ةر ، أو يف زمن دون زمن. وإن عجزان عن اجلمع وعن معرفة
املتقدم واملتأخر رجحنا وأخذان ابألقوى، وتقوى اخلرب يف نفوسنا
بصدق الراوي وصحته، وتضعيف اخلرب يف نفوسنا إما ابضطراب
يف متنه أو بضعف يف سنده أو أبمر خارج من السند واملنت. )" 45(

رابعا: تدوين علوم ختدم هذا املرتكز .
لقد رأينا إيراد االعرتاضات واإلشكاالت قد أخذ حي ِّزًا ال ميكن
إنكاره من خارطة التأليف لرتاثنا اإلسالمي، بل أضحت لدينا

علوم كاملة حتمل هذا االسم صراحة كعلم مشكل القرآن، وعلم
مشكل احلديث، وعلم خمتلف احلديث .

خالصة القول إن املنهج املعريف اإلسالمي وضع القواعد املؤسسة
لتعاطي العقل املسلم مع اإلشكاالت.

اخلامتة
خالصا جيعله  أن  هللا  وأسأل  البحث،  هذا  أمت  الذي  هلل  احلمد 

لوجهه الكرمي، وفيما يلي أبرز النتائج والتوصيا .ت

نتائج البحث:
 1 ــ من مفردات املنهج املعريف اإلسالمي تشكيل بنية مفاهيمية

تضمن انضباط اإلطار احلواري الذايت واخلارجي .
الشرعية العلوم  مدارسة  يف  أساسية  ركيزة  املفاهيم  متثل   2 ــ 

حريصا اإلسالمي  املعريف  املنهج  لذا كان  وهضمها؛  واإلنسانية 
على تشكيل الوعي املفاهيمي.

 3 ــ يعد إدراك املفاهيم وسيلة كربى إلدراك مناهج التفكري اليت
يفكر على ضوئها العقل املسلم، وابلتايل يستطيع اخلطاب الثقايف
وليس منهجي  بناء على وعي  الفكرية  العلل  تشخيص  املعاصر 

جمرد قراءة ظاهرية .
 4 ــــ مما أصل له املنهج املعريف اإلسالمي يف قضية املفاهيم التأكيد
على ضرورة ضبط املفاهيم وعدم اختالطها نظرا ملا يرتتب على

__________________________________
)45( املستصفى للغزايل، صـ376
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الدين   • زين  املناوي،  التعاريف،  ُمهِّمَّات  على  التوقيف 

العابدين، دار الفكر  عبد الرؤوف بن تج العارفني بن علي بن زين  
  هـ(1410)  1املعاصر، طـ 

الدعوة إىل اإلسالم، توماس أرنولد، ترمجة حسن إبراهيم   •
2م ( طـ1955حسن وآخرون، مكتبة النهضة املصرية )

الدعوة إىل هللا على بصرية، عبد املنعم حممد حسني،   •
 (1984ـ 1405دار الكتب اإلسالمية، ) 

عب • أبو  الشافعي  بن  الرسالة،  إدريس  بن  حممد  هللا  د 
العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب  
مصر،)   احلليب،  مكتبه  شاكر،  أمحد  حتقيق:  املكي،  القرشي 

  1م( طـ1940هـ/1358
بن    • األشعث  بن  سليمان  داود،  أبو  داود،  أيب  سنن 

ْستاين، حتقي  جِّ ق:  إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي الس ِّ
بريوت    -حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا  

 .بدون 
صحيح البخاري، البخاري، حممد بن إمساعيل، حتقيق:   •

 .حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج، حتقيق: حممد فؤاد   •
 .عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدون

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، العسقالين، أمحد   •
بن علي بن حجر، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي.، قام إبخراجه  
وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، بريوت، دار  

 هـ( 1379املعرفة،)
الفروق اللغوية، العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد •

بن مهران  بن حيىي  بن سعيد  بن سهل  ، حققه وعلق عليه:  هللا 
 .حممد إبراهيم سليم، القاهرة، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع 

الغريب،   • وصلته ابالستعمار  احلديث  اإلسالمي  الفكر 
.حممد البهي، مكتبة وهبه 

الفلسفة اإلسالمية، سهري فضل هللا، دار النهضة العربية   •
 .بدون 
عبد الرؤوف    فيض القدير شرح اجلامع الصغري، املناوي، •

هـ(1356املناوي،املكتبة التجارية الكربى، مصر طـ )
لسان العرب، ابن منظور، حممد بن مكرم بن منظور   •

 1األفريقي املصري، بريوت: دار صادر. طـ
املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، أبو احلسن عبيد    مرعاة  •

هللا بن حممد عبد السالم بن خان حممد بن أمان هللا بن حسام  
الدين الرمحاين املباركفوري، اهلند، اجلامعة السلفية، إدارة البحوث  

 3م طـ 1984هـ،   1404العلمية والدعوة واإلفتاء، 
، علي بن  مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، القاري •

)سلطان( حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي، بريوت، دار  
 1م ( ، طـ2002 -هـ 1422الفكر،)

املستصفى،الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، حتقيق:   •
العلمية،   الكتب  دار  الشايف،بريوت،  عبد  السالم  عبد  حممد 

 1م( طـ1993 -هـ 1413)
احل  • بن  حممد  وبيانه،  احلديث  فوركمشكل  بن  سن 

الكتب،   عامل  علي،  حممد  حتقيق:موسى  األصبهاين،  األنصاري 
 2م( طـ1985)2بريوت،

زكي   • االجتماعية،أمحد  العلوم  مصطلحات  معجم 
م( 1982بدوي، بريوت، مكتبة لبنان،)
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• اإلسالم يف عصر العلم، حممد فريد وجدي، دار النهضة
العربية )بدون(

العباس أبو  القرايف،  الفروق،  أنواء  يف  الربوق  • أنوار 
شهاب الدين أمحد بن إدريس املالكي، دار عامل الكتب بدون.

دار الرافعي،  صادق  مصطفى  العرب،  آداب  • تريخ 
الكتاب العريب بدو .ن

• أتويل مشكل القرآن، الدينوري، أبو حممد عبد هللا بن
مسلم بن قتيبة، حتقيق: إبراهيم مشس الدين، بريوت، دار الكتب

العلمي .ة
• تسهيل الوصول إىل علم األصول، احملالوي، حممد بن
( املكية،  املكتبة  إمساعيل،  حممد  شعبان  حتقيق:  الرمحن،  عبد 

1428هـ  ـــ 2007م(، ط1ـ
الزين علي  بن  حممد  بن  علي  اجلرجاين،  • التعريفات، 
بريوت، الناشر،  العلماء إبشراف  الشريف، حتقيق: جمموعة من 

دار الكتب العلمية، )1403هـ 3- 198م( ط1ـ



 

53 

 

  
مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري، الرازي، أبو عبد هللا   •

حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي، بريوت، دار إحياء  
  3هـ ، طـ1420الرتاث العريب، 

العراقي،   • ابن رشد، عاطف  فلسفة  النقدي يف  املنهج 
     2م( طـ1984دار املعارف،)

م بن موسى بن حممد اللخمي  املوافقات،الشاطيب، إبراهي •
سلمان،   آل  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  حتقيق:  الغرانطي، 

 .1م( طـ1997هـ/ 1417القاهرة، دار ابن عفان،) 
هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة، علي حمفوظ،   •

 ( 1979  -  139 3القاهرة، دار االعتصام ) 
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