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 آفاق على خط التجديد

 ( جديدنحو إنسان عربي ) 

 
 :تمهيد 

األسااات ا الااارااض وااااقي التقرياارض  ااد طلبااوا ماان النا ااحينض فااي ال  اا  التاساا ض الن اار  
لتقريرها بقين النا دض وآثروها على عين المادح ض  د ًا منها فاي طلاا األ اوا واألفاا  ض 

خال اااًا مااانها لخدماااة هااا ذ األماااة ض ولهااا ا فلااانم    مااا  التقريااار هااا ا الممياااى ض مقااادرين  وا 
قيهض ما أسهموا مان خاللاهض فاي تطاوير طريقاة ت ايرناا لقااايانا ض وماا أساهموا باه مان لواا

 .ن ائس التيخيص والقالج لقاايا أمتنا الق يمة 
ولقد رازت ه ذ الور ة بدايةض علاى اارورا اطنطاالق مان هويتناا الخا اةض ورساالتنا التاي 

األمااض فهاي أماة تار  فاي ن ساها نحملها للقالاض فاألمة القربّية اإلسالمية ليست اسواها مان 
هاا ذ هااي األراااية التااي تاا من بهااا . أنهااا خياار أمااة أخرجاات للناااسض ولااديها رسااالة تبل هااا

جماهير ه ذ األمة ض ومن الواجا أن ننطلق باألمة مما ت من باهض وتاراذ رساالة لهااضألن  لا  
 .دعى طنطال ها واستجابتها أسياون 

 
التي تقيياها ها ذ األماةض والتاي أفقادتها القادرا علاى إلى األزمة القميقة  الور ة ثا عرات

فاي ها ذ األماةض  دمتابقة األما عواًا عن  يادتها وريادتهاض ومن ثا يتباين لناا أهمياة التجديا
عادا تأهيلها وتأهي  إنسانها  .وا 

 
ثااا استقرااات بقااا القااااياض التااي وجاادنا أن التقرياار إمااا أأ لهااا اليااًاض أو أأ اا  جانبااًا 

ض وراز على جانا آخر ض اما نجدذ في الترايز على جاناا القادرا المادياة أالباا أساسيًا فيها
متنااا علااى أض و لاا  لمااا فااي أياااا هاا ذ القاادرات ماان تااأثير وااااق ومباياار علااى تخلاا   اادرا 

 يسد الخل  ض ب  هو  المنافسة والتقداض ولاننا نر  أن اطهتماا به ا الجانٌا وحدذض ط
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ويااة واألخال يااة والتربويااةض التااي لااا نجااد لهااا فااي التقرياار مااا لاايس بأهميااة الجوانااا المقن
 .يناسا أهميتها البال ة 

 

وبقااد أن بينااا سااب  تجديااد ال ااار الاادينيض والاا ا هااو الجاا ر األساااس لخ و ااية أمتنااا 
 اوحاارتنا ض وبقد موافقة التقرير في جوهرته الثمينةض من إعالئه لمنزلاة الحرياةض واارورته

طاااور ض  ارناااا أن هااا ذ الحرياااة ط ينب اااي   ااارها علاااى الحرياااات القاماااة ام تااااح للتقااادا والت
نماااا ينب اااي أن تتقماااق لتيااام  أوًط  ال اااار والقاااو  والقمااا  علاااى المساااتو  : للمجتمااا  ض وا 

اطجتماعي القااض ثا ثانيًا أن ياون  ل  تمهيدًا لخلق اإلنسان القربي المسلا الحر فارًا و وًط 
ثمينة في الحرية ض وبه ي هر الم هوا الخاص للحرية في أمتناض وعماًلض وال ا هو الجوهرا ال

ومان . والتي هي اطنطالق في خ وص ال اائ  والاماطتض والقدرا علاى الاتحاا فاي الا ات 
هنااا فّرعنااا منهااا فرعااًا رأيناااذ منا اااًا للحريااة فااي المجتماا  واإلنسااانض وهااي  اااهرا الم هبّيااةض 

البديهيات عند أهلهااض  ا ارًا اباارًاض علمااو وعاواا ض التي ترسخت في أمتناض حتى  ارت من 
فدعونا إلى نب  ها ذ الم هبياةض علاى مساتو  القلمااو أوًطض والقاماة ثانياًا ض وبادون ها ذ النبا  

 .لن نتمان من التحرر والحرية 

 
ولما وجدنا أن التقرير يراز في جهة إ الح مناهج التقلياض ونيار الاتقلا الرا اي النوعياةض 

انبه القلمية والتقنية وال نون واألداض وي    النواحي األهااض وهاي التربوياة األخال ياة على جو 
والن سااانية و واعااد الليا ااة ض فقااد توسااقنا بقااا الياايو فااي  لاا ض و ارنااا أهميااة أخاا  هاا ذ 

 .األمور بطريقة منهجيةض ووسائ  تدريا عمليةض بدًط من تراها بال نسق وط ن اا ممنهج 
 

ميالة لا نلت ت لت ريق التقريار بهاا ضوهاي ااق  حجياة القلاا التجريباي  ثا تقرانا إلى
والريااي في أمتنا ض فهي ط تراذ بمستو  حجية النصض حا  تن يا حياتها وتيريقاتهاض ما  
أنه حقض واهلل يحق الحقض فطالبنا برف  منزلة القلا التجريبي لمستو  الحجياة والوثاوقض فاي 

 .تيريقات ح  المياالت ووا  الن ا وال
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ولما اانت الل ة هاي م تااح علمياة ال اارض فقاد طالبناا باعاادا القلمياة لل اة القربياةض لايس 
علااى مسااتو  مااا طالااا بااه التقرياارض ماان موائمااة القربيااة للقلااواض وزمااان اليااباة الدوليااة 

 لالت ا  ض فه ذ مهمةض ولانها ليست المقالة األابر ض ب  المقالة هي ما أيبه م هوا 

  ماان خ و اايات األل ااا  فااي ل تناااض وبالتااالي فقاادنا الد ااة القلميااة التااي يمااان أن التااراد
 . نلح ها في تراثنا الق ياض وتأثرت طريقة ت ايرنا ب ل 

 
ثا طالبنا بارورا أن نن ا لنا إنسانًا مثاًط أعلاىض نساقى نحاوذ فاي اا  برامجنااض حتاى ط 

ط أن تنطلااق ماان وا اا  الحااا  فقااطض  نااا  الطريااقض فن رتنااا ينب ااي أن تمتااد ل،فااق البقياادض
الاا ا يراااز نا ريااه علااى مااا بااين  دميااهض توجااا اثاارا " الحمااار " فاااطنطالق ماان خااال  ن اارا 

ض الا ا يرماي بب ارذ بقيادًاض تسااعد علاى "الجما  " القثراتض ولان اطنطاالق مان خاال  ن ارا 
مان خاال  فااائلنا  ثا حاولنا أن نا  و ا اض لها ا اإلنساان المثاا ض. ااتيا  مقالا الطريق

وخ و ااايتناض فجقلنااااذ ربانياااًاض خاااارق القااادرات الققلياااة والن ساااية والروحياااة ض والتاااي نااا من 
 .باماانها 

 
ثااا طالبنااا أمتنااا بتطااوير األخااالقض التااي جاااو النبااي األااارا  االى اهلل عليااه وآلااه إلتمامهااا 

لااريا لماا  لنااذض بقاين حين  ا  إنما بقثت ألتما ماارا األخالقض م ملين أن ط ين ر القارئ ا
نناا لنهياا باهض أن .   ير الهمة ض فانه حينها سير  ما  ارناذض من الوا   الماأمو  خيااًط  وا 

يسقى نحو ه ا ال ا ي نه خياًطض فانه إن لا يدراه فسيدر  بقاهض وبقااه ااا  للتقادا با  
 .  وللتميز

 
 :مأزق اإلنسانية 

فااي  –  ويااا ل،ساا –زا قااتت ضدراتها المادّيااةوهااي تتقملااق فااي  اا ضالحاااارا ال ربيااة اليااوا
 . اتجاهاتها المقنوّية 

أن  ضوتاوها إيهاااهاو فاي  إلياهضالا ا و قات فياه و اادت القاالا  ضالمهل  األخال يفالمأزق 
 .اطستهال السقادا هي في التمان من 
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ال ناى يقايس الساقادا فاي  ضوتاأثرًا بالحااارا ال ربياة ضفاإلنسان اليوا في ا  بقاا  األرا 

ض ومدينااة متطااورا  فاااخرماان مسااان  ضوالتماااين ماان مختلاا  جوانااا القااوا الماديااة ضوالثااروا
 وموا الت ميسرا ض وعالج متقدا ض ورعاية في الييخوخة ض وامان اجتماعي ض  ضن ي ة

الارد   ووفرا في المقروا من السل  ض و درا على اليراو ض ثا في امتال  القوا القادرا على
واا ل  فاي ن ااا تقليماي مثمار ض  .الرهباة فاي ارخار  إدخاا علاى  القاادرا  ل من  أاثرض ب  

 .وو ائ  ممانة ض وتطور علمي  ادر على ح  المياالت وااتيا  الجديد 

 
لإلنساانية ض و اد تقبلتاه  اتجاهاتهااه ا هو لباس السقادا الا ا  دمتاه حااارا ال ارا باا  

نماا اختل ا ت علاى حياازا أسابابه مان ثاروات الطبيقاة ض اإلنسانية جمقاو لاا تختلا  علياه ض وا 
وأسباا القوا ض وأسرار القلوا طمقًا فاي أن يناا  اا  وحاد   اا السابق فاي أساباا الساقادا 

ن اانت على يقاو ارخرين   .وا 

 
وحتى أمث  الناس طريقة من دعاا اإلنسانية وحقوق اإلنسان والسالا القالمي ض والتقااون 

نمااا هااا ياادعون لتقاسااا الخياارلااا يخرجااوا عاان هاا ا ال  ضالاادولي  ضهااا للسااقادا وأساابابها ض وا 
لاى الحريااة والديمقراطيااة األوبئااةيمنا  فنياار ال ااحة يبالمقادار الاا ا يقااي علااى ال قار و  ض وا 

فهااا الم االحون ولااان ماان داخاا   ضللتنميااة دامة لاايقا السااالا ض وللح ااا  علااى البيئااة اساات
 .الق ص 

 
يراذ ها ا  اليواضر للسقادا أير ه ا في عالا فلن تجد فهمًا آخ ضمهما ير ت ومهما أربت

والليبراليااون  والمسااتبدونضوالااديمقراطيون  الناااميضوالقااالا  اطيااترا ضعااالا رأس المااا  وعااالا 
 .والمتدينونط ب  والماديون  والمحاف ونض

 
 :أين هي السماو ؟ 

عبادت السقادا في حاارا ال را هاي ناداو أرااي بحات ض يابيه بناداو اا  الياقوا التاي 
 ى ادر علو ن أنه  ض د أمس  بزماا األسرار ضولانه نداو جبار متمان واثق ضاألوثان من  ب 

  وا وأمواًط من ا  ما سبق من حاارات ودعوات سماوية  أاثرإنه نداو   ضا  ييو
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أن  ةفاال أرابااارلهاة  األسارارفراح يايا   ضإنه نداو و    درا القلا الجبارا. أو أراية 

فاال أراباة أن ت ناه اإلنسااانية   ضالا ا يخارج ماان المقاادن عجااًل لاه خااوار ساامراالاناه ضيقبد
 .ربها فتسجد له 

 

فلان تجاد   ضساامراالاإلنسانية اليوا  د تخلت عن السماو ض ونسيت أن لها ربًا أير عج  
حااارا : تادعي أنهاا علاى ات اا  ما  الساماو  –والقرا هاا رأساها  –أمة أير أمة اإلسالا 

وحادها أماة اإلساالا يوجاد فيهاا . أخال ًا وسلواًا ض روحًا ون سًا وعقااًل .قافة ومدنية ودولة وث
 -: وحدها في عالا اليوا من يوجد فيها عز  له ذ الن ماة النيااز  وال ارضمث  ه ا الت اير 
نماا هاي  با  اا   أن يا أيها الناس إن السقادا ط تامن في ال نى والثرواض والمت  والتسال ض وا 

وفي اطرتباط الروحي بالسماو وفي  اياأة الحااارا علاى ض ور يها في   او الروح ييوض 
رباط اإلنساان المتحاار بااألخالق  -فلن تر  لها ذ الادعوا ضيئت إنفت  القالا . نور هداذ 

 .ألسنًا سو  في ه ذ األمة  -القالية وهدا السماو
 

 : ن سه  مرالقالا سيد
ط بااد وأن ينتهااي بااه  للسااقاداضطسااتهال  اأساااس وا  لالتسااإن القااالا وهااو يقااي  م هااوا 

  ضثروا والقوا والماناةاليومًا بقد يوا يسير نحو مزيد من ال نى و  ألنه. المطا  بتدمير ن سه 
َااال  إ ن  )الط يان ال ا تنميه القاوا ط محالاة و لان دون أن يوازا  ل  بتطور أخال ي يوازن 

نأَساَن َلَيطأَ ى َت أَنىَأنأ َرآُذ ض األأ    (7-6:القلق)(اسأ
 

ياد فقهاا الطما  وت ريهاا  ضتمتاد ط محالاة لثاروات األماا األخار  ضفقيون الادو  األاثار  ادرا
ن عورااات ط اات ض ولااان التسااابق نحااو  أبخسااتالقااوا والط يااان ض وهااي إن دفقاات ماااًط  ض وا 

لثاروات يتسابا عالميًا ض ولن تتحم  اإلنسانية تبدًط في توزيا  ا نسياوالقوا والمانة  أسباا
وأ ابحت  احارا  اوا رياااًا ض  –وهو يت ير  –فيه ت ير مناخي مثاًل ض فلو  د ت ير المناخ 

إ ًا لقامااات الحااارا  ضوأثقالهااااض واختل ااات األرا فاااي توزيااا  جنانهاااا   وريااااا  اااوا  اااحار 
 .القالمية الثالثة التي لن تبقي ولن ت ر 
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الوحيادا البا ياة التاي تقادر علاى القاودا  هاي األماة –والقرا رأسها  –إن األمة اإلسالمية 

ولت   حبلها م  السماو اماا  المقنويةضعندها من  يا الروح  ولتقل السماوضباإلنسانية نحو 
علاى أمتناا  و .الياهواتالما ابتقدت اإلنسانية عن اهلل نحاو  ضفق   ل  دائمًا األنبياو والرس 

 ولو  ضدور ط بد منه ووه بهضوتنها  لهضتقد أن تقي أهمية ه ا الدور وأن تس

ثَااَلُااأ )تراناذ استبد  اهلل بنا أيرنا  ماًا َأيأاَرُااأ ثُاا  ط َيُاوُناوا َأمأ َتبأد  أ َ وأ ا َيسأ : محماد()َوا  نأ َتَتَول وأ
  (83من ارية

 
 : مقالة األمة القربية اإلسالمية

 
ه ا الادور ؟ باالطب  ااال  ادرا اليوا على القياا ب رأسهاضوالقرا  ضولان ه  األمة اإلسالمية

القااائلون بوجاوا اطرتباااط بحباا   ضفماا افترااانا مان أن المساالمين هاا الوحياادون فااي القاالا. 
فاألماااة  عااان لوازماااهض ساااااتا عااان مقتاااايات ادعائاااهض امتجااااوز  ط يقااادو أن يااااون ضالساااماو

ه اا  حازا وما ها ي ان أن حبلا ضيتدلى لها من فو ها سابقون حاباًل وحبا  ضاإلسالمية اليوا
 هااو أو ط حباا ض هااو الموثااوق بااالقروا الااوثقى ط ان  اااا لهااا ض والحااا  أن حااباًل واحاادًا فقااط

عان الساماو ض ولاان اليايطان  اد أوأا  فاي  تائهاةوالبقية في عر  من  امة مستمس  بهاض 
والحق المر هو أنها جميقاًا ليسات فاي . عروتها  مقه لا تقد ا  فر ة تر  علواارت ا  حباله 
 .قى وأن حب  القروا ط زا  مطويًا ينت ر فواق ه ذ األمة من سارتها ليتدلى القروا الوث

 
القاارن الراباا  الهجاارا ض امتنااا اليااوا أمااة  إسااالا األمااة اإلسااالمية اليااوا هااي أسااوأ ماان أمااة

جامدا محنطة تجتر القديا وتقي  فيه ض أماة تادعو للرجاو  للاوراو ط لتمااس الناور ض تا من 
ض ثبت عنادها الثابات  همن سقيم هنها أير  ادرا على تمييز  حيحبالنص دون سواذ ض م  أ

باطن قاا  ض بنات وط زالات تبناي حاو  ن ساها أساوارًا مان  اات اتوالمت ير ض أابت عن ال قا  و 
يا اار  الماا اهاضأمااة مز تهااا . ماان ااا  تجديااد  ترياالقزلااة ض تاارفا ااا  جديااد م اااير ض وتساا
خل ة في مختل  الن ا القلمية والثقافياة وال لسا ية بقاها بقاًا ض لها فها جامد للقرآن ض مت

 ض وسائر القلوا  والبحث القلميوالل وية واط ت ادية والتقليمية 
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 يااريااط ت الق بهاا ا الحااا  . وتاوارث الحقااوق واألهليااة  لالسااتبدادوال اناعات ض مطمئنااة 
  .لهفي  ناعة التقدا فااًل عن أن تاون رائدا 

 

 

ا في مأزق ه ذ األماة ض حينماا يااون المنقا  ن ساه يحتاار تخل اًا ض فان ر إلى مأزق القال
عان مهااوا  ال تاى ال لتاانبنه اوالمنق  يت جر نياطًا ض ه  يستطي  ه ا األا المققد أن يبقد 

 ؟ ةالتهلا
 
نقلا أن القالا يسير إلى الهال  بقيدًا عن اهلل ض ونقلا أن دواوذ عندنا ض ولاننا نقلا يقينًا  

 و ا ة من أن ن   له ه ا الدواو فااًل عن أن نسقيه إيااذ ض  لا  أنناا  اد فقادنا أننا أعجز
واجبناا األو  الياوا أن نساتقيد عافيتناا لناتمان مان مسااعدا ف ضالدواو النااجق لناا ولإلنساانية

 فأين هو طريق القافية ياتر  ؟  ضاإلنسانية في القودا إلى طريق ريدها
 

 :التجديد ارورا 
 

ي  لنهااة القارا أيار اإلساالا لقبلناا بتجربتاه ض ولانناا بال قا   اد جربناا لو اان هناا  ساب
ض حين  امات فاي اا  وطان فئاة مان المثق اين با   التحرر الوطنيالاثير ض ابتداًو من حراات 

اليارق  متنوعاة مان األزيااو التاي خاطهاا لوجيه   القساريين ال ين لبسوا أثوابًا ثقافية وأيد 
حتاى ما  ها ا  ألنهض –أو ها ا ينب ي أن ياون  –ا مخل ين ألمتها ال را المتقدا ض  امو  أو

أن تخلااق تقاادمًا حقيقيااًا فااي هاا ذ األمااة ض لااا  ضوط فئااة واحاادا ضلااا ت لااق الم تااراض اإلخااالص
ض اانااات الهاااا ميااااري  نخاااا ض هااااوانهاااا مطلقاااًا فاااي ميااارو  حااااارا مقتتحااار  األماااة 

بالميااري  ط بداف  اطعتقاد واإليماان  ضإطّ والجماهير تتحر  بداف  ال ر  ال الا القاهر ليس 
اطيااتراايةض وط وط  ةوط القومياا ةالوطنياا اطتجاهااات الحاااارية المطروحااة ض ط علااى مسااتو 

الاادعوا األمريايااة الجدياادا فااي الديمقراطيااة  ةولاايس ماان دا  لتجرباا المرابااة ماان هاا ا و ا ض
والها ألاوان تقاوا علاى السالطة والنخاا فمقالمه وااحة من  البداية  ضوالنمو المسنود عالمياً 

  إخراجدون أن ت من بها  واعد الناس ض ولا تقدر على  ضواإلعالا
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ال ا طالما عياقته ها ذ األماة التاي ت ان فاي ن ساها أنهاا خيار أماة  ضاألمة حتى لبر القزا
إلى درجاة أن ت ادق اا  نااعق ب اوت  ااهرذ  واإلحباطأخرجت للناس ض و د بلغ بها اليأس 

 . عزا 

 
أن ط ساابي  لنهاااة القاارا باا ضالاثياار ماان المثق ااين والم ااارين القارا والمساالمين أيقاانلقاد 

 لقق  ون س وعواط  األمة  ضوأوس  يموطً  ن ا ًاضوالمسلمين إّط باإلسالا فهو دين أعمق 

 

 ضولاان اإلساالا اماا و ا  حالاه الياوا .أيارذمن أن ينتز  أو ي ير ويستبد  باه  ضوسلواها
ن اارًا للجمااود واطخااتال  اليااديد ض والتخلاا   ضر علااى خلااق الحاااارا ماان جدياادهااو أياار  اااد

وطويلاة  ضوعميقاة ضليه فال مناص من القياا بقملية تجديد واساقةعالواس  ال ا هو عليه ض و 
والاا ا بدونااه . وهاا ا هااو أع ااا واجااا اليااوا   ضفااارًا وحاااارا وساالواًا وأخال اااً  ضلهاا ذ األمااة

التنا التاااي ال ناااا اهلل بهاااا ض وساااناون  اااد   ااارنا فاااي حاااق ساااناون  اااد اااايقنا أن سااانا ورسااا
 .تائهة الروح  ضبقيدا عن توحيد اهلل ضاإلنسانية حيث نتراها للسامرا وعجله

 
 ما ا نجدد ؟

إن التجديااد امااا هااو ااارورا فهااو يااديد الخطااورا أياااًا ض ألنااه علااى ااارورته ينب ااي أن 
وأماا إ ا  ضالساليمة لهويتناا ورساالتنا والماوناات ضياون ساليمًا يحااف  علاى المقاالا ال احيحة

فسياون التجديد بوابة واسقة إلفساد جديد ت قاد فياه األماة ماا تبقاى مان  ضامتد بالتحري  لها
وماوناتها ض أو تقتت  فيه ض أو تموت باه جا ور التجدياد ورجالاه وي قادون الثقاة فاي مقالمها 
   . قد األمة الثقة بها تأن سها و 

 
 .وسالواها االحين فاي أن ساها وأخال هاا  ضن  ااد ين أحاراريمخل افالتجديد يحتاج إلى 
 ضليساوا مان النخاا المنقزلاة منقازلينضمنادمجين ط  بخادمتهاض ني اوام ضيحملون هموا الناس

اساتطاعت أن  لماا ضولو اانت الرسا  هاا ا .وط يحملون همها ضال ين ط يلتقون الجمهوروط 
 .ييئات ير 
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ض  هتق ااز عليااى رأسااها القاارآن الاااريا ض وأا محاولااة للتجديااد ثااا إن لهاا ذ األمااة ثواباات علاا
لياه يحاتاا ضوهاو الادلي  والمرياد ضنموتتجاهله ستاون االة مالة ض ب  هو المهي ومناه  ضوا 

 .وتتدبرذ تدبر ال احص  ضتثور القرآن ضوفقًا لمناهج جديدا مبدعة ضيستنبط

 
مو وفة علاى ماا جااوت علياه  ضدخارجة عن نطاق التجدي ضوالقبادات من ثوابت ه ذ األمة 

ال ااالة هاي مان ثوابات ها ذ  واألخاالق  .إل ا هاامن الرسو  األع اا ض ط يجاوز تباديلها أو 
  .واإلاافة إليها مما هو أسمى  ضولان من الممان تطويرها ضط يجوز تجاهلها ضاألمة

 

 فيهاا والنقاا  ضوعقائد اإليمان باهلل ومالئاتاه واتباه ورساله والياوا ارخار ط نقاا  عليهاا
ساااواًو فاااي الثوابااات أو  ضالتجدياااد ينب اااي أن يمتاااد لت اااحيق اااا  فهاااا خااااط  ضألنم تاااوح 

طن  ضماان األولوياااات  باا  هاااو  ض لاا  أن ت اااحيق فهااا الثوابااات ط ين ااي ثبوتهاااا ضالمت ياارات
أو فااايلة ماان  ضفااا ا انااا ن هااا خلقااًا ماان األخااالق  ضتولااد فااارًا م لوطاااً  ضالثواباات الم لوطااة

ض  اإلحساانفنسايو مان حياث ن ان  ضفاان  لا  سياال  سالوانا ضعلى أيار وجههاا ضال اائ 
 ضسالوانا فاي اطتجااذ الخااط فاان  لا  سايوجه  ضعلاى أيار وجههاا مثال وا  ا انا ن ها الجنة
 .الطريق ط تزيدذ اثرا السير إّط بقدًا  أير فناون االسائر على

 
ماة علااى ماا سابق وأن  يا  ض حتااى لماا جمااد مان فهاا علمااو األ ضوالتجدياد ينب اي أن يمتاد
وأنهااا اااانوا أدر  بااال رو   ضباادعو  أنهااا  ااو  خياار القاارون ض ااارت أ ااوا  األوائاا  ساانة

الياارعية والتيااريقية ض إن هاا ا القااو   ااائا علااى فهااا خاااط  لنااداو القاارآن ض ولخطابااه فاأننااا 
أن يقارأذ  ينب ي أن نستم  القرآن من خال  أو  السامقين ض والحق أن ا  جيا  مطلاوا مناه

فيااراذ بقااين ع اارذ ط بقااين القاارون األولااى ض و لاا  دون أن يتجاهاا   ضواأنااه يتنااز  عليااه تااواً 
أ اوا  السال  وتوجيهات مبل ه  الى اهلل علياه وآلاه ض ولاان دون أخا   ض ل  الزمان و روفه

 .  وانين

 
دين وجقاا  حاامااًا علااى القاارآن ض فامااا فااي الاا ضوالتجديااد يطااا  مااا ُخلااد ماان مرويااات الساانن

 ثابت ومت ير فالسنة منها ما يبين الثابت ض ومنها ما يقالج المت ير ض وهي أحوج ما ياون 
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التااي لااا تقااد مناساابة لمااا لحقهااا ض فمااا ااا  مااروا ماان الساانة  ضالحااا  إلااى تاار  مت يراتهااا
أو  ضها ا إ ا لاا ياان فهمناا لهاا خاطئااً  ضسبًا ل رفهايستحق الخلود ض ألنها  د تاون خطابًا من

 .( ص ) ن ما وبة وما أاثر ما ا بوا عليه تاو

 
فالثاباات ماان  ضت اتااا ال قااه ،والتجديااد يطااا  التيااريقات فااي اثياار ماان جزئياتهااا التااي ماا

التيري  هو ما أثبته القرآن ض وال ها فيه م تاوح ض والثابات مان تياريقات السانة هاو ماا ااان 
 فينب ي أن الزمان ير م  أياًا ض أما ما يتم توح بيانًا لثوابت القرآن وال ها فيه 

 يت ير حامه ض فلا  حاا مواو  فا ا ت ير المواو  ولو في وجه أمان ت ير الحاا    
 .والثوابت  األ و ب  وجا  ل  امن    

 
م  الحااا اليارعي يومهاا تماهت التي  ضواألعرا والتجديد يجا أن يطا  القادات والتقاليد 
ط ألنهاا مطلاوا فاي حاد  اتاه ض فاا ا ماا  ضثقاافي ض ولان تيريقها إنما ااان ل ار  اجتمااعي

 ضأو جلساة ضأو رياااة ضأو طقااا ضأو عازاو ضأو زواج ضفي طريقاة لبااس ضوردت سنة أو حاا
وجاه الياار   ضخيار مان باين خياارات اانات متداولاة أنها فان ه ا ط يقني إطّ  ضوما يابه  ل 

 ضوتلاا  القااادات سااتتبد  ضراض ولااان هاا ا اللباااس سااينق اإلريااادلواحااد منهااا علااى ساابي  
باا  علينااا أن نتخياار منهااا مااا هااو  ضليساات بدعااة وط حراماااً  ضوسااتأتي خيااارات أيرهااا جدياادا

 .مناسا لثقافتنا في أ ولها ومزاجها القاا 

 
فاالجمود علاى ماا جااوت باه  ضوأيرهاا ت اادية والتربوياة أما الن ا السياساية واإلدارياة واط

فها ذ السااحة الواساقة  ضبالمقا ادض وجماود علاى الماوروث جها هاو  ضالسنة أو فقله األوائا 
ولاا يجقا  اإلساالا لهاا  ضوالتخلا وتثبيتها علاى أماور محاددا هاو الماوت  ضهي نبا الت يير

 .من الاوابط إّط الخط القريا 
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 اي  السبي  ؟
أماًل في اطستقداد للمياراة في توجيه  ضاي  السبي  لخروج أمتنا من مأز ها لانو 
نراها اروريةض  يادتها نحو الحاارا ال االة المت لة بالسماو ؟ ه ذ نقاطر ثا  ضنسانيةاإل 
 الت ني  البحثي المتاام دعي اليمو  وهي إلى الق   ال هني أ را منها إلى ن وط

 
 :اعتماد الحرّية اثابتة أولى : أوطً 

 ضو  والقماا ااار والقاا و تياام  حريااة ال. وباادونها لاان يتااماا  ياايو ضااا  الحلااو  أو  هاايو 
 .واإلنسان ال رد ضعلى مستو  اإلنسان المجتم 
أساوار  تازا ر عن الققا  أن ي اار بحرياة ض وأن ح يجا رف  ال ضفقلى المستو  اطجتماعي
 مية يلبهاإلى  ضإّط ما ي ادر باإلنسان عن اإلنسانية ضالممنوعات ض ا  الممنوعات

 

إلااى  مساائولية ض وض والاادعوا إلااى عاادا المطلااق القماا  ال ااالق تقباايقا ضوأخااالق الساابا  
الحيوانية ض  أادرو  ضبها اإلنسان التي سما األخالقمن  ضم ادرا ال اائ  اإلنسانية الم تراة

اليهوات ب ير ميزان ض وارتااا السيئات من ال ق  والقاو  ب يار ااابط ض  إباحةفي  ةفال حري
وط نق ااد هنااا .  ساانا باسااا الحريااة المتقااة ال ربيااة لنياارعها ألندنيااا فمااا أردنااا الخااروج عاان 

ب  ما تساالا علياه الققاالو مان النااس مماا  ضوال اائ  خ وص ما أريد له اإلسالا األخالق
مااان حرماااة ض أمااار باااه اإلساااالا ض مماااا ط يقاااوا مجتمااا  وط دولاااة وط أسااارا وط ا ت ااااد بدوناااه

جتم  الحر هاو المجتما  فالم ضوالا ا والخيانة وما سواهاضوالقائلةوالدماو واألموا   األعراا
 .ط المن لت  ئو المس

 
 ضفيثبات أو يناار ضوعاالا ال ياا والياهادا ضوالخاالق والمخلاوق ضأن ي ار في الوجود فللقق 

ن    رت باه  ضما داا ت ايرًا جادًا هادفاً  في الدنياض ط ح ر عليه وط عقاا ضيت ق أو يخال  وا 
وي نادها  ضاو فاي الت ساير والحاديث والياريقةالقلمافهاا ض وله أن يناا    المقطياتالوسائ  و 

ن أخطأ ضأو يسندها ض يرفاها أو يقبلها لاه أن يخاال  المسالمات  و  ضماداا مرابه البرهان وا 
 ضوالقلمااوفاي  احته المجتما    مااط يياوينقا  ضواألعرا  والتقاليد الراسخة ضوالميهورات
  و. واإلتبا ليد المتمث  في التق ضالقق  من نير ال نا إطالقفال بد من 
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دون أن يراعااي أثناااو  ضلااه أن يطاارح الن ريااات ال لساا ّية واط ت ااادية واطجتماعيااة وأيرهااا
الباحاث  فالمجتهاد المخلاص ضفيتقيد بقيودها إيمانًا أو خوفاً  ضوالموروث ضبحثه مسلمات الدين

 .أ ااإن  نله أجر إن أخطأ وأجرا عن الحقيقة

 
مهماا ارتقات ها ذ  التي يقادر عليهااضبا  الوسائ   ضه فارذله أن يدعو إلى ما تو   إليثا 

ض بحساا تطااور ع اارذ مان تل اااز أو إ اعاة أو  ااحافة أو ياباات ات ااا  ضالوساائ  وتنوعاات
 .في القم   مطالبًا باتخا  ما تو   إليه طريقاً منهض نوما يتما

 
جااا  لساانة التااي ت ااتق الم ضعباار الطاارق الديمقراطيااة ضولااه أن يو اا  أفاااارذ لمراحاا  القماا 

فمان  ضو لبات  ناعاات النااس ضفمتى ما تمانت فارا ما من اطنتيار ضالتداف  أن تأخ  مجراها
  ضوبه ذ المراح  الثالث من الحرية في وجهها اطجتماعي ضحقها أن تأخ  مجر  التطبيق

ُ  َوَلاوأط َدفأا )التنااحرفيسالا البنااو اطجتمااعي مان   ق  فقلهااتستأخ  سنة التداف  مجراها و 
َرأُا  ض ولاان ي اق مقهااا إّط  (152مان ارياة: البقاارا()الل اه  الن ااَس َبقأَاااُهاأ ب اَبقأَا َلَ َساَدت  األأ

وما  أياار  ضوساتاون ااا  األفااار  ابلاة للتقاادي  أو اإلل ااو واطسااتبدا  ضولاو نساابياً  ضال احيق
خل  به األماة دهورًا طويلة تت ض ل   د يسود ما هو فاي  أو خاط  أو عقيا أو  ديا ميلو 

. 

 
 ال اارضإنساان حار  :ةالثالثاإنسان حر في جوانباه  ضيمان القياا على  ناعة وتربيةوها ا 
 .القم حرٌّ في  القو ضحرٌّ في 

 
ط  ضدار يدور مقه حيث ماا ضهو من ط يأسرذ إّط الدلي  والبرهان ض ايرذتفاإلنسان الحر في 

 ناعاتاه  ماا ااان علياه مان لاو خاال  حتاى ضوط لم ها دون م ها ضيتق ا لقو  دون  و 
علااى  ضعقااو  الناااس تتاادرا فيااه ومساالماته ض والجاادا  الم تااوح بااالتي هااي أحساان هااو مياادان

ن خال  رأيًا أو يهوا أو رأبة مواربةض بو  الحق دون  وه ا اإلنسان حر ال اار والت ايار ض وا 
 .هو رأسما  التقدا 
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لاا  مان يقاو  ماا يخاال   ضواأل  دياد بالققوباة التهإزالة  و ضالتقبيراحتاار وسائ  وبازالة 
وط  ضط يااتا الحاق الا ا رآذ ضأن ياون حارًا فاي  ولاه ضمرااز القو  ض سن تق المجا  لإلنسان

 ضفنااامن أن يقباار ااا  إنسااان عمااا يااراذ حقاااً  ضل ااارا أو ااادها ضفااي اإلدطو بيااهادا يتتقتاا 
 . حرية القو :رونساها في خلق الرايزا الثانية من راائز اإلنسان الح

 
عبار األن ماة اطجتماعياة  ضوفاق ماا بل تاه  ناعااتها ضوحينما نسامق بحرياة القما  للجميا 

الا ا ط يخاال   ضفانناا نسااعد فاي خلاق الناحياة الثالثاة لإلنساان الحار ضالديمقراطية المتاحاة
ان ضأمال فاي أن ن ا  يوماا إلاى اإلنسافقله  وله ض والا ا يلازا ن ساه  با  ارخارين بماا يقاو 
  .الحرض ال ا ي ار مسئوطض ويقو  مسئوطض وي ق  مسئوط

 

 ضعلاااى المساااتويين اطجتمااااعي وال اااردا ضهاا ا التقاااااد باااين حرياااة ال اااار والقاااو  والقمااا 
ولانهااا الم تاااح الااارورا لبدايااة  ضيياااالن جدليااة لاان ت هاار ثمارهااا فااي اإلنسااان سااريقا

 .اال فبدون  ل  لن نامن ت حيق أا خطأ أو انحرا  أو جه  أو   حيحةض
 

 : نب  الم هبية:ثانيًا 
ماان الثمااارات الطبيقياااة للحرياااة نبااا  الم هبّياااةض ولااان ون ااارًا لت ل ااا  الم هبّياااة عميقاااًا فاااي 

فالمساالمون اليااوا  .المجتمقااات القربيااة واإلسااالميةض فانهااا تسااتحق إبرازهااا انقطااة مسااتقلة
عواًا عن الم اها السياساية وال ارياة القديماة  ضا الدينية وال قهية والاالميةتمز ها الم اه

 .والحديثة

 
فهاا ا  ضوأطروحااات متباينااة ضأن ط ياااون فااي األمااة آراو مختل ااة ضولساانا نريااد بالالم هبّيااة

  :ولاننا نريد بالالم هبية أمرين  ضعلة القل  ضوهومطلا طياون إّط م  اطستبداد والجمود
باا  يبحااث ااا  ماانها  ضأن ط يقلااد أحااد ماانها أحااداً : سااتو  القلماااو والم ااارين علااى م .2

إّط إ ا  ضنا رًا لا  ارراو على  قيد واحد ض أيار متقياد بمانهج آخارين ضاألفاار بيا  مستق 
  .أير ميا  ط بقاط ة وط بقو  إّط للدلي  والبرهان بالبرهانض ثبت له  حة  ل  المنهج
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نما الم اها آر   قهاا المقلادون  اارت ما اها ض ولاو  اد تحارر الم اارون تباو لرجاا  فلماا اوا 
 .ريثما يطورذ أو يخال ه آخرون  ضوالقلماو من التقليد لما أمان لم ها أن ي مد إّط  ليالً 

 

يرتبط أحاُدٌ  مان المسالمين بقباو  اا  ماا يقولاه عاالا أو  ط أن: على مستو  القامة  .1
ايا  ساال لاه أن يأخا   ضماثالً  الم ها زأ ض فمن اان حن يم ها ض واأنه وحدا واحدا ط تتج

ال ااارا أا :  واألعمااا األفاااار  يواأنهااا وحاادا واحاادا ؟ هاا  المهااا فاا أبااي حني ااة ضااا  أ ااوا  
  ائلها ؟

إن القامي ط ينب ي له أن ياون جاهاًل متبقًا للرجا  في ا  ما يقولون ض فان لا يان  اادرًا 
للرجاا  دون األ اوا   إتبا على التخير فيه ض والتقليد إنما هو  على  ناعة القو  فليان  ادراً 

وهاا ا خطاأ وااااق ض ولا ا فقلينااا اقااواا أن ننتقاي مااا ناراذ  ااائبًا مان األفاااار ب ااا  ضفااارواأل
 .ن متق بين يوب ير ه ا ناون م هبي. الن ر عن  ائلها 

 

هاو أرياد مان  ضالنايحينماا ناتيا  أن  او  القاالا ال  ضأنناا  اد نتأساى ضالقجا ا  القجا
مادعين أن واجبناا  ضماي على ماا  لادنانو  في فقلناضثا ط ن ير  ل   ض و  عالمنا ال ا نقلدذ

 !  اإلتبا اليرعي يقتاي 

 
لااتان هنااا  آراو بااين مختلاا   ض وجهاامجاارد ع اابّية  ألنهااا الممقوتااةضهاا ذ هااي الم هبيااة 

دون التحياز  ضزئياة نراهاا  اائبةثاا نأخا  اا  ج ضولنقرأ ه ذ ارراو ونحاامها ضأ نا  القلماو
ثاا  ضودون أن نتقسا أحزابًا وجماعات وم اها على المستو  اطجتماعي  ضإلى فئة دون فئة

ومن أعجا ما . وط نر  إّط ما رأوا  ضوط نح  إّط ما أحلوا ضط نسم  إّط ما يقو  رجا  م هبنا
 او  عاالا  قينتقادذ ألناه رجا اذضالاداتور ينا   رساالة طالاا فاي  أستا اً رأيت في ه ا المجا  

واعت ار الطالا بأن مجا  البحث يايو والقما  يايو ! يخال  م هبه ال قهي ال ا هو عليه
 إ ًا ؟ وجدو  عملية فما ا بقي للبحث من علمّية !آخر

وينطباااق هااا ا علاااى اااا   ااانو  المااا اهاض ولااايس ال قهياااة منهاااا فقاااطض بااا  السياساااية 
  .ت القلمية وأيرهاواط ت ادية واطجتماعية والن ريا
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 التربية والتقليا ت حيق ن اا:ثالثًا 
 ضفقااد أب اارتها عيااون الخبااراو وحااددوا عللهااا ضلاان أ اا  هنااا طااوياًل عنااد مناااهج التقلاايا 

والااا ا يماااان تلخي اااه فاااي ط ياااان تلقاااين المقلوماااة علاااى ااتياااافها ض  ضوا ترحاااوا عالجهاااا
إلااى آخاار مااا  ااد  ضوالااتقلا الاا اتيواطعتناااو بااالاا علااى حساااا الاياا  ض واااق  روح البحااث 

ن  قدت بهاا عناه أأاللهاا ضوآمنت به جهات التربية ضالتربويونو  ه  مان القجاز الماالي  ضوا 
 . واإلدارا

 
إ  يماان  ضفي جاناا التربياةالالمحدودين  ضبالقجز والق ور والتق ير ضولاني أريد أن انوذ

يوجااد ماان ع ااات ون ااائق ط ييااا   ماااأنااه ط يوجااد للتربيااة منهاااج أ اااًل ض و  ضً القااو  جزمااا 
. فان ما للتربية منها ط يزيد علاى الد يقاة  ضً ض ولو اانت ساعات التقليا عيراييئا من منهج

يوجااد ماانهج  ض فااالبهاااوهمااه اليخ ااي  ضمترواااة للااداف  الاا اتي للمقلااا –التربيااة  –وهااي 
  ابتداو من أبسط  واعد السلو  مدروس ومبرمجض  و أهدا  سلواية مر وداض

حتااى فااي أبسااط  .تربيااةفليساات هنااا   ضإلااى أعمااق الخ ااا  الن سااية واألخال يااة والليا ااةض
مان طارق اللبااس والحاديث والجلاوس والطقااا والتقاما  ما  ارخار ض  والليا ةض  واعد السلو 

نما هو انبات البار  ضوالتحية واطستئ ان ض فال يتلقى التلمي  منها ييئًا ي ار تيااله البيئاة  ضوا 
وهاو ط يحسان مان  ضحتاى ليبلاغ ال تاى مبلاغ الرجاا  وهي اقي ة في  ل ضضوالمجتم  سراألوا

رذ أبناااو اليااار  ض اللهااا إّط مااا تماناات إّط مااا يقاادّ  الليا ااةر ماان  واعااد باا  وط يقاادّ  ض لاا  ياايئاً 
 .أسرته من أرسه فيه 

 
يا او ضوساوو األدا ضأناوا  الساباا يسام  ويماارس ضالتلمي  ط اًل وفتاى ويااباً   ارخارينض وا 

هداوسو ي  واا  . الو تض وأياا الهد ض وعدا القادرا علاى التخطايط لن ساه رالت رفاتض وا 
ض فمااا بالاا  بالاماااطت الن سااية والققليااة ضماازَر علااى مسااتو  األخااالق اطعتياديااة الااارورية

هجنا التقليمّياة منا إنّ . مأساوا با  مقنى الالمة الوا  التربوا  .طت الروحعواًا عن اما
واطبان أيار  والمباادئضأبنائناا علاى ماا ي الحها مان األخاالق " تادريا " دا ا  البقد عن بقي

 .أ ولهاالمدرا هو أوأائي ط يقر  مقنى الحياا وط ي قه 

 
 



 17 

سااواًو اااانوا ينتمااون إلااى منباات رفياا  أو  ؟هاا  نربااي أبناونااا وناادربها علااى  بااو  المنافسااة
وأن المراااز يجاا أن تسالا  تاماًاضل اوهاا إل ااًو فنقلمها نب  الت ر ة الطبقية وا   ؟منبت واي  
ن اانوا من أحط طبقة في المجتم  ضإلى المت و ين وه  نقلمها أن مان باين مان يلبساون  ضوا 

باثيار مان الا ين يلبساون  أاثرينجحون في المنا ا التي يتولونها  ضاا ياو ةالمهلهلالثياا 
 .الثياا ال اخرا المزراية 

 
ط التحلااي  ؟الاان س وطهااارا الااروح وبجمااا  ؟باااألخالق الحساانة وهاا  نااربيها علااى التحلااي

ونادربها علاى  ؟وه  ندربها على  واعد الليا اة والسالو  المحتياا ؟بالزينات الثمينة ال ارأة 
وهاا  ناادربها علااى عاادا الت اااخر  ؟ئقااةاملااة لطي ااة ط مقاملااة اافااة الاا ين يت االون بهااا مق

وناادربها علااى مساال  الساالو   ؟ ااورا سااو يةوعاادا الت اااهر ب ؟والتاابجق والتباااهي والتاباار
 المه ا الحقيقي في ال ار والقو  وال ق  ؟

 

أا فقاراو ؟ وها  ناربيها  و؟ ساواو ااانوا أأنيااوه  نرسخ فيها أن البيار سواساية أمااا اهلل
علاى أن ال ااالح هااو المقياااس ال ااحيق لحيااا اإلنسااان ض واطسااتنارا األخال يااة هااي الطريااق 

وأن  ؟ستنارا الروحية هاي السالا الا ا ي اقد علاى درجاتاه إلاى الساماو القويا لسلواه ض واط
نمااا هااي فااي التقااو  والقناعااة والتواااا  وأن  ؟السااقادا ليساات فااي الجاااذ والمن ااا وال نااى وا 

السااقي وراو المنا ااا والجاارا وراو الثااروا والااراا وراو الجاااذ تجلااا التقااا والقلااق والهااا 
 ؟دا الحقيقيةواليقاو وط تمت بأية  لة إلى السقا

 
ن إ و ؟وه  نقلمها وندربها على القم  من أج  سقادا الجمي  ط من أج  ساقادتها فقاط 

أن يسااقوا لتثبياات أ ااداا  ضعلاايها فااي الو اات الاا ا يسااقون فيااه لتثبياات أ اادامها فااي المجتماا 
ط  ياااس لهااا ماا   ضن اللاا ا الو تيااة الحمقاااوإ و .اهلللياساابوا محبااة الناااس ومحبااة  ضارخاارين

 وم  السقادا األبدية في السماو الخالدا ؟ ضسقادا ارجلة في ه ذ الدنياال

 
 ضال ا يجا تربى عليه أجيا  األماة ضوالسلواي األخال يمن المنهاج  ضه ذ نما ج محدودا

ّط فان أجياًط من النباتات البرية أير المه بة ضالتربّية طور على اوئهتوأن    ضوا 
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سات   تقيااق األمااة  ضعواااًا عان بناااو الحااارا ال اااالة ضاوأيار القااادرا علاى بناااو أن ساه
 . قرها وتزيدها عجزًا تو 

 
  الملزمةتوسقة م ادر المقرفة : رابقًا 

ثااا لمااا  ضهمااا القاارآن والساانة باألساااس ضالم ااادر المقرفيااة  ات الحجّيااة عنااد المساالمين
 ضد القرآن ومناهجهو  ور في الوعي بأبقا ضمقهما نق ًا لق ور في ارليات المتوفرا اواجهو 

االحسن والقابق الققلياين عناد  ضتط المسلمون لها م ادر أخر  تختل  باختال  الم اهااخ
عناد ما اها سانية والم االق ض واطستحساانواالقيااس  ضاليايقية األ وليةأ حاا المدرسة 

على فها السل  للاتاا وماا  باأل قضأو  ضو   البقا مقت رًا على الاتاا والسنة مختل ةض
علااى  لااهضثااا جقلاات الساانة حاامااة علااى الاتاااا ب اا تها الم ساارا . واذ الساال  ماان الساانة ر 

 .السنةأساس أن للقرآن مرادًا واحدًا بينته 
 

مان  ضإ ا ماا أرادوا أن يقيماوا بنااوً  ضهاي ماا علاى المسالمين أن يلجاأوا إلياه ضها ذ الم اادر
فاان الاتااا  ضأو اط ت اادا ضناا  ت اورًا للن ااا السياساي نفاا ا ماا أردناا أ ضدولة وحاارا

همااا المت اادران لت ايرنااا ومنطقنااا ض أو هااا ا  ضوالساانة بمااا نحاان عليااه ماان فهااا الساال  لهمااا
 . ض ه ا هو ال ها السائديجا أن ياون األمر لناون إسالميين ا الو

 
وتدبر فيها وفقاًا لمنااهج حياة جديادا ض إّط  ضت آياتهوم  إيماننا بقدا   ور القرآن لو ثورّ 

لى اليوا  ضننا نريد أن ن اد هنا على تجاه  المسلمين األوائ إ حجياة  حجّية القلا والبرهاانلوا 
 تأها  اليار  باإلثباتاا أتياتفمهماا . القارآن والققا   أثبتاه ريحة لماا ض في مخال ة  مستقلة
 ض طقاً   رفاونفانها سي ضالااي ة عن  حة أمر أو حالة ضاإلح ائيةالتجريبية أو  ضالقلمية

خا اة إ ا ماا وجاد ماا . وأن يقطوا له ا الحاا اليرعية  ضعتماد على  ل  في  ياأة حاااط
 .لاتاا ل السل   يخال ه في مرويات السنة أو في فها

 
ط تتحاج إلاى مزياد  ضإلى أن حجّية القلا  اتية بقا المدارس األ ولية  د تو  وم  أن 

 .المتينة األ وليةدا ولان  ط تجد تطويرًا عمليًا له ذ القاع ضإسنادمن 
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 اارذ ناص ض فهاو حاق ض والحاق أحاق أن يتبا  برهان وا  ما يقوا عليه  ضإن اهلل هو الحق
ض وا  ا اااان هنااا  تياااي  فلاايان فااي  ااحة البرهااان ماان أا لااا ياا ارذ ض وافقااه نااص أا خال ااه

ن ما ضباا  فروعاه ضوله ا فقلينا أن نوس  دائرا م ادر المقرفاة لنااي  إليهاا القلاا  عدمهاض
فنقايا عليهاا تياريقاتنا  ضإلى علوا الن س والمجتما  و اإلح او ض علوا الطبيقة والرياايات

الموهماة ضمقادمين البرهاان  واطنطباعياة ضاأليدلوجياةمبتقادين با ل  عان الت اورات  ضوأن متنا
 ضعلااى ساابي  المثااا فبرلماناتنااا . وهويتنااا الم منااة  الثابتااةااامن أ ااولنا  ضوالقلااا علااى أياارذ

ط أن  ضً  باا  أن ت ااول  انونااًا أو ن امااا ضأن تاااون علااى ات ااا  بمرااااز البحااث القلمااي ينب ااي
أو الميااو  الن سااانية  واألزماااتض ال اارو  بحسااا أوض األيدلوجيااةتياار  بحسااا الت ااورات 

وأن متنا في التجارا واط ت اد وال ناعات والتقليا والتربية وأيرها يجا أن تتطور م  تطور 
 .ط  باألخالق والقد  وحدود اهلل المحاف ة على ال طرامحدودا فق  القلوا

 
  :القربيةااتيا  الل ة  إعادا :خامساً 

أاية  ضض والل ة القربية اانت ل ة محامة ر ينة علمية د يقة ووعا ذ الل ة هي وجه ال ار
ولانهااا علااى مسااتو  . لمقاااني المختل ااة ببناااوات وأل ااا  مختل ااة ا  الد ااة فااي التقبياار عاان

ط مان  ينب ايضحتاى يماان القاو  باأن أحادًا لاا يقاد يساتخدمها اماا  ضداا  د فقدت  ل اطستخ
طن ه ا الاوعي الل اوا  اد ااا  مان الا اارا الل وياة ومان  ضوط الم ارين األدباووط  القلماوض
 .السائدال ها 

 
 قافياةخ و اا الملتزماون بال ض واليقراو األدباوإن أع ا القاتلين لقلمية الل ة القربّية ها 

وأاااعها فاي ناحياة  ضأثر  الل ة فاي ناحياة ضض فان سيادا القافية والوزن على اليقر القربي
 ضجوهريااة أخاار  ض فالحاجااة لتو ياا  عبااارات مختل ااة ألداو مقنااى واحااد تبقااًا للااوزن والقافيااة
 ضأل ى علمياة الل اة القربّياة ض و تلهاا باالتراد  ض ف اار الققا  القرباي ط يمياز فاي اطساتخداا

 واحادضفال قا  والقما  هماا يايو . بين الالمات التي اانت يوماًا ماا تحما  فار اًا فاي المقناى 
والسقي ييو واحادض و رّد و رجا  يايو واحادض اا والجرا ر ض والوالا ر والير  ييو واحد

 ي سر ولو  رأت مقجمًا ل ويًا لوجدته  والمقرو  واإلحسان ييو واحدض
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 و. ون أن ير اد ال اارق بينهاا ط مقناى وط اساتخدامًا د ضمقاني ا  الالمات بالمات أخر 
خا اة ونحان إنماا نساتد  علاى أ االة الالماات  ضودططتها الالماتأاا  خ و ية  ماه ا 

  ااد و .فساادت نااًا منااا أن الل ااة يومهااا لااا تااان  ااد  القديمااةضومقانيهااا ماان األبيااات اليااقرية 
أماا المقااني فقاد اااعت منا  زمان  ةضالنحوياياون ه ا الاالا  حيحًا على مساتو  القواعاد 

 .بقيد

 
وبالتااالي خّلااط علينااا الاثياار ماان الم اااهيا وحرمنااا  لقااد أفسااد هاا ا الوااا  فهمنااا للقاارآن ض

ساتقادا المقااني القلمياة ا ينب ي أن نساتخدمه طالاتاا ال  الاثير منهاض والقرآن م  ه ا هو
فنحن إلى اليوا نتقام  ما   ضا للقلمية ل،ل ا  القربّية ض فهو  د  يغ من خارج الدائرا ال ا د

 ذ بمقان متاررا في مقاماتر  سنف ضالقرآن تقاملنا م  اليقر وما يحمله من ترادفات

وأاااا  الاثياار ماان أساارار القاارآن        وبالتااالي أااااعنا  ضممااا أفسااد علينااا فهااا القاارآن ضمختل ااة  
  .عنا

 

ولاناه  ال اقوبةضالقرباي هاو أمار فاي أاياة الل ة القربّية بمبانيها القلمية للققا   إعاداإن 
 .وثقافتناو ل  لاي نقيد القلمية والت اير السديد لققولنا  األهميةضأياًا في أاية 

 
ط يماان أن يقاود فاي جيا  أو  ضالتمان من علمية األل اا ض حتاى تقاود لناا علاى الساليقةو  

ّط فسن   ط ن ها  ضولانه أمر ط بد منه ضجيلين  .منا  ه ا التراث اائقًا وسي  تراثناضوا 
واااقًا اا  الماة  ضالقربّية ويستخدمها اماا ينب اي ي ها الل ة ض والاليوا ط يوجد أديا أو 

وأعدنا دراساة القارآن ل وياًا علاى ها ا  ضفي مواقها دون خلط ض ولان لو أعدنا فرز مقاجمنا
الققاا  فااي د تااه  وألدهياانا هاا ا ضمااان لنااا اسااتقادا أساارار الل اا  القربااي الق ااياأل ضاألساااس
 .وعلميته 

  
ض أيار حاجاة للنماو والتطاورط يقني أنها في   ضالل ة القربّية اليارد من ااتيا  إعاداإن 

 أهلها ض ولان ينب ي أن ياون التطور تطورًا ط  ربتطو  تنموا وتتطورضفالل ة اائن حي
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وط ينب اي   ضتطاوراً  رأاثاوعميقاة الدطلاة اانات  ضتراجقًا ض فالما اانت الل ة بسيطة التراياا
  .التاحية بالد ة والقمق طلبًا للبساطة ض وط بالبساطة طلبًا للقمق 

 
 ن ا المثا  األعلى : سادسًا 

 ضوهاو ماا جااو باه اإلساالا مان اراماة بناي آدا  ضنحن أمة  امت على فها خاص لإلنساان
تأهاا  لمتطلبااات دون أن ن ضوخالفتااه هلل فااي األرا ض وماا  األساا  فقااد  بلنااا أن ساانا خل اااو

 .فاأنما خالفة اهلل تأتي بالوطدا ض واأنما ا  إنسان يولد خلي ة  ضالخالفة
ثاا جقلناهاا ساق ًا مطلوباًا  ضً إننا لو جقلنا ن ا أعيننا ه ذ المتطلباتض واستخل اناها جيادا

ربياة ت ضعلاى ااوئه المجتما  يهتادا ضلن ابنا مثااًط أعلاى ضفي مجتمقناا وحااارتنا ضلإلنسان
 ضفانحن أماة هاا ا يجاا أن نااون ضوليس ه ا مما يمان لنا تجاوزذ .وسلوااً وأخال ًا  ضاً وتقليم

 .هللأن ناون ربانيين خل او  :الحيااوه ذ هي رسالتنا في  اهللضوعلى ه ا تقاهدنا م  
 

 ادراتنا اإلنساانية ض ألنناا  اد أااقنا جاواهر  أاثارها أن سانا اماا ينب اي ض ونجها   أننا لا ن
اإلنسااان فااي تراثنااا مراااا ماان روح ون ااس وعقاا  وباادن ض والهااا تتمتاا  بقاادرات إن  ضتاويننااا

اااا ياااتر   ااد بقااي لنااا ماان  دراتااه  ضهااو هاا ا الباادن اماوناتنااجبااارا فقاادنا أاثرهااا ض فأواااق 
المختزنة ؟  ارن بين أبداننا وبين أبدان الرياايين أننا أمة لاا تحتارا حتاى حاق األبادان فاي 

ًا على اإلنسان الريااة ض ولا نواق بقاوا حرماة األاا  الزائاد ض تيريقاتها ض فلا ن را فقهي
 .م  أن الير  فيه ما ييير إلى ه ذ المسئولية من حق األبدان 

 
حتاى  ضالتي أفسدت التربية القاجزا علينا أاثر طا اته ضه ذ األداا الجبارا الهائلة ضأما القق 

قااا خمسااة ولاايس خمسااين ماان ن% 5لااا يقااد القبقاارا ماان الناااس اليااوا يسااتخدا أاثاار ماان 
أن يخلااق اهلل لنااا عقاااًل بهاا ذ  ضلاايس مققااوطً  و .امااا يقااو  القلماااو للققاا القاادرات الممانااة 
فمااا اااان اهلل عابثااًا وط  ض%5إلااى  2اللهااا إّط  ضثااا ط نجااد طريقااًا لتو ي ااه ضالقاادرات الهائلااة

تاي تمانناا مان اساتثمار ولانناا لاا نجاد التربياة ال .القلاومب رًا ج  يأنه وتقالى عان  لا  اا  
 من  ضلنط  منها على  درات عقولنا ضلقد فتق اهلل سبحانه لنا نواف  .أاثرهاأو  ضطا اته الها
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جواناااا ماااا مااان  جواناااا لااا  إّط ألن  وماااا ضا النااااس الااا ين نساااميها مقجااازاتقاااخاااال  ب
رآذ ماارا  اا  يقماا  امااا أريااد لااه ض فتاار  ط اااًل يرسااا نقيااًا مققاادًا  ضوبتقاادير ماان اهلل ضعقااولها

وان مقادودا ض وتار  آخار يتا ار ثاواحدا ض وتر  أخار يجياا عان مساائ  رياااية مققادا فاي 
. ويجيا عن  لا  علاى البديهاة  ضوالمة المة ضو  حة   حة ضاتابًا االقرآن الاريا آية آية

ن  لت عندنا بال ت سير ض وط من أير  ضيمان إطال ًا أن تاون ه ذ ليست أحداث بال سبا وا 
التاي  ضالقق  اإلنساني  ادر عليهاا فاي  ار  مان ال ارو  ض وباي ياة مان الاي يااتأن ياون 
 ضولاان عليناا أن نا من بها ذ القادرات الجباارا لققولناا. ونجه  طرق التوا ا  إليهاا  ضنجهلها

التي تتيق لنا  درًا متناميًا من التمان منها ض وها ا يجا  ضونبحث عن وسائ  التربية والتقليا
التياي  فاي  ادرا  وراوناتاراين  دراته الققلية ساعين نحوذ بجد ض ا األعلى فيأن ياون مثالن

 .أير المحسوسة المواوعيةالقق  اإلنساني على إدرا  الحقائق 

 
لاا نساها بيايو يا ار فاي دراساتها ض وعلاا الان س نياأ وتقادا وط  ضفانا اأمة ضأن سناما أو 
 ه ا القلا في فها أن سنا وتطويرها ض فاننا لا نو    ضعند أيرنا وزيادا على  ل  ضزا 

 

ماان الناحيااة األخال يااة أمتنااا تحماا  عدياادًا ماان التوجيهااات الق يمااة للااتحاا فااي الاان س ض 
يجاا  األعلاىإن مثالناا . لنقر  اي  تتمان من ها ا الاتحاا  ضً ولاننا لا ناتي  أن سنا جيدا

الاتحاا فاي ن ساه ومسا  زمامهاا  لاا ياان  اادرًا علاى الن ياون حرًّا ماو  حرًّاضأن ياون إنسانًا 
 .وعمالً ًط فارًا و و 

 
دون  يود من خارجه وط من  ضيجا أن ياون  ادرًا على الت اير بحرّية ضإنساننا المثا :إن 

تمنقه من المواوعية ض وط األطماا   ضأو القجلة أو الا وط اإلأراوداخله ض فال الخو  أو  
نساااننا ال وفقااًا ألفااا  ال اارو  والوسااائ   قماا  بااهوي ضامنيااود يقااو  مااا علااواليااهوات ض وا 

  .المتاحة 

 
 ضفال يسم  إّط ما يريد ضويسيطر على حواسه ضإنساننا المنيود يتحاا في عواط ه ودوافقه

  ضدون أن تتمان ال رو  المحيطة به ضوط ييا إّط ما يريد ضوط يب ر إّط ما يريد
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نسااننا ط يهارا مناه  .عقلاهت سايطرا فحواسه الهاا تحا  ضعلى السم  والن ر إجبارذمن  وا 
ويأخاا ذ ماان  ضيااتحاا فيااه ربالاليااقو وآخاار  ضواحااد باليااقور :فياااون إنسااانين ضوباااللهعقلااه 

 . وا قه إلى عوالا ال  لة والسهو 

 
أو    ن خت فاي أبيناا  ض خت فينانفهي الروح الربانية التي  ضوأما الجوهرا الثمينة الاائقة

نتطور  ه ذ الروح التي ط يمان لنا مقرفة سرها ض ولان يمان لنا أن .إليناوط زالت تمتد منه 
ضوهااي  الققليااة الااارورية لااإلدرا الرباااني للق ااز علااى الخطااوات  اإللهاااافهااي طريااق  ضبهااا

 إنهااامهمااا اااان  ويااًا ض  إدرااهاااالتااي يقجااز الققاا  عاان  ضئيااةار الحقااائق الماو  إلدرا الطريااق 
نقلاا مان اهلل ماا لاا ناان نقلاا ض وينايا  لناا مان عاالا حيث بومااة منهاا  ضالو لة م  اهلل

 ااادر علااى اطت ااا  بروحااه بقااوالا  هاا اض مثااا الإنساااننا   مااا ط  اادرا لنااا علااى اياا هض ال يااا
 ".ولاا في رسو  اهلل أسوا حسنة "  ض امن اتخ  عند اهلل عهداال يا

 
إلياه فاي اا  سالو   نساقى ضيجاا أن نن ابه هادفًا لر يتناا الحااارية ضه ا اإلنسان المثا 

 زاي  ضإنسان اام  القدرا الققلية :نحوذو نسقى  ل،جيا  أنمو جاً نن به  .فار وتربية و

 ضوهلل المثاا  األعلااى ضمثااا  هلل ضمت اا  بالسااماو ضطاااهر الااروح ن سااهضمااتحاا فااي  ضالاان س
 .فياونبل ت به الزااا أن يقو  للييو ان 

 
 إرساو األخالق وتطويرها: سابقاً 

فقااد ااناات اإلنسااانية  بلااه تقاار  األخااالق  ضاو رسااولها ليااتما ماااارا األخااالقنحاان أمااة جاا
 ضمن ال ادق واألماناة ضويحامون بحسنها وفالها ضالتي يقرفها ا  الناس ضال االة المقتادا

 واطجتهااااد ضوالوفااااو ووالحياااا ضواطحتاااراا ضوالياااجاعة والتساااامق الاااوطنضومحباااة  ضواليااار 
والميااراة  ضواليا قة والمواسااا ضوالاارا والساخاو ضبط الن سوا ضوال بر والتقق  ضوالتواا 
والرأفاااة  ضواحتاااراا الابيااار وحماياااة ال ااا ير ضوالنياااة الحسااانة ضوالقرفاااان بالجميااا  ضالوجدانياااة
 ( .ص) ب  مجيو النبي  ضوأيرها مما تقرفه اإلنسانية وتت ق عليه ضبالاقي 
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ا ثاومان  ألمتنااض ن نرف  السق  األخال يفقلينا أ ضولان نبينا جاو ليتما لإلنسانية أخال ها
 ضها ذ الخ اا  الن ساانية الجميلاة ضلإلنسانية مقنا ض فدعانا الرسو  لل  او والسالا والهدوو

فااال تاااون األيااياو الهااا  ضرفااة بااالن س وباإلنسااان والاااون والخااالققط تتباا  إّط ماان م يالتاا
 .تحت عين اهلل يو يجرافا  ي ضمدعاا للخروج عن الهدوو والسالا وال  او الن سي

 
منا ينآن  وا على أن ط نقاد  ض وأن ط نميا  ودعانا ل،خ  بالمواوعية المجرداض فال يجر 

عن الحق لقريا أو بقيد ض با  التمسا  باالحاا والقاو  الموااوعي النزياه ض ودعاناا للب ايرا 
لمقدمات مان وعن ا عوا ا نن ربها عوا ا األمور ض وما يتولد عن الموا   وعن األفقا  من

والقادرا علاى مقرفاة وأارا الوجاود اإلنسااني نتائج ض ودعانا لتحقيق أسمى حاطت الوعي ض 
لاين زمااا أن سانا ض ودعاناا ألن ناربط اا  مقرفاة مهماا وعلى اماتال  الحرياة باأن نااون ماا ض

 إتماااإلاى آخار ماا يماان لناا أن ناراذ مان  ضباالمخطط اليامولي للحيااا ضاانت محددا وخا اة
 .لماارا األخالق اإلنسانية  النبي
 

فنرمي باألخالق فاي أمتناا إلاى ساق ها األعلاى  ضولاننا يمان أن نطور ما تممه النبي أيااً 
 ضماان األخااالق اإلنسااانية ضاااًا عمااا ساابقو ثااا األعلااى ض فانساااننا المثااا  يجااا أن يتحلااى ع

 الناتجاة ضال  لاةفتااون لدياه مناعاة ااد  ضبالقدرا علاى الاتحاا فاي الاوعي ضوال اائ  النبوية
 ضالرباااني الااولي هللوهااو مقاادار متقاادا ماان الب اايرا ض فاإلنسااان  ضعاان اللهااو وتنااويا المجتماا 

حتاى وهاو  ةط تأخا ذ أ لا ضيتحاا في ن سه ا   اللح اات ضيمان أن ي   يق ًا حتى في نومه
علمااًا و ااد ازدادت  فتقااود  ضحااين يناااا الالئااقإلااى الماااان  ضإ  باماانااه أن يوجااه ن سااه ضنااائا

فااال تاااله اطتجاهااات القامااة للقواطاا   ضالسااياولوجّيةيتمتاا  بمناعااة اااد الاثاارا ض و وطهااارا
عاان نطاااق اراهيااة ال لااا إلااى نطاااق عاادا القاادرا عليااه باا  عاادا ورودذ فااي  ض خااارجوالموا اا 
 أر اىيماارس  ضب  يحم  المحبة للجميا  ضمطلقًا ض إنسان ط يارذ أحدًا وافقه أو خال ه الخاطر
  .من ا  جوانبه ط اما يريد وير  الوا   اما هو ضويتحاا مطلقًا في أهوائه ضال اائ 

   
 

وفااي الختاااا ض أمتنااا هااي الوحياادا البا يااة تاادعو اإلنسااان للسااماو ض واإلنسااان المبتقااد عاان 
نساااننا القربااي والمساالا اليااوا هااو فااي هاويااة  ضالسااماو يهلاا  ن سااه ومجتمقااه وحاااارته ض وا 
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خلاق اإلنساان الربااني ال ااا  نأن  ضود للريادا اإلنسانية نحو الساماوفقلينا لاي نق ضالتخل 
ض وأو  ض والحاااارا الجساارو باا   لاا  علينااا أن نخلااق اإلنسااان الجساار والحاااارا ال اااالةض ض

 . في دواخلنا م تاح ل ل  أن نطلق الحرية الحقيقية
 

 ضجديدوا  ا اان لنا أن نقترح بقا ما نراذ مهماض من الواجبات على طريق الت

نااار  أن إعاااداد مقجاااا ل واضيطاااور ماااا بااادأذ ابااان فاااارسض مااان تبياااان المقااااني   :فاااأوط
المخ و ااة لااا  ل اا  فااي القربيةضمسااتدراين مااا فاتهضم ااوبين مااا أاااا عنااهض موسااقين مااا 

فااي سااائر المقاااجاض مقااارنين ماا  اللهجااات القربيااة القديمااةض  اجهلااهض جااامقين مااا ت اارق منهاا
واساتخداماته  ضمهيمناين علاى  لا  الاه باالقرآن ضات  بائا  القارااالسريانية وال ينيقياة ولهجا

 .ل،ل ا ض فلقلنا ب ل  ندر  خيرا اثيرا

 

و أ منا هيئاة للقلاوا اإلساالميةضيتقهدها المقتادرون مان أبنااو ها ذ األماةض تااا ل  :اوثاني
ض علماو ال ار والت سير وال قاه وأيارهاضمن ساائر بلادان المسالمين ض وعلاى مختلا  ما اهبها

يتقاهدون بينها ميثااق يار ض أن يقوماوا هلل مثناى وفاراد  ومجتمقاينضأن ين اروا للمسالمين 
في القرآن واإلسالاض متجردين من الم هبيةضعقال وعاط اةضط يا ار أحاد أحاداض مهماا بلاغ بهاا 

 .ألن سها وطالبهااطختال ض محسنين 

 
في وا  منهاج للتربية أن تت د  مجموعة من  وا الا اوا والير  وال ايلةض  :وثالثا

ما  بارامج للتادريا  للمادارس القربياة اافاةض  وللتربية األخال ياة والن سايةضض السلواية الالئقة
والتروياض وفق طرق علمية حديثةض تست يد مان علاوا الان س والتربياةض وتبتقاد عان الاوع  

ساان الحريااة ياار  فيهااا ح ضواإلرياااد المباياارض أمااال فااي أن تقااود لليااباا ن اارا جماليااة راياادا
 . ض وتب ير الو تو بق إتبا  الهو  وير  اإلنجاز المتميزض المس لةض

                                                                                       
                                                                                         

                                                                                          


