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ء ا���م و������� ا�������� ��� ا��
ر��: ��������  


م � �
ت '�� *�
(� أ'��ذج �$#�ري إر"
دي إ����,��
0� ا�/�. وا�-��م  

 ا��5*���� �4 �$#�ر أ���� ا��-��0: *$
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,���6  
 :تحت مظلةوكيف تطورت في اإلسالم  "*$
�� ا�/�. "المتتبع لنشأة إن 

"�� ر"
ديا7'��ذج ا���� لمثل ا���9-� ا�-���8 ا����  ال يفوته أن يلحظ،" ا�-
م ا
  . هذا الحقل
  

 ����:  

) من الهوية(ارتباط أجزائه بكلياته في وحدة شجرية هوياتية :  بمعنى����8
، أو غيرها من نعوت وأوصاف العلوم الخادمة "الحديث"، أو "الفقه: "متماسكة، فقولك

إلى األنموذج إما باالنطواء أو االنضواء بالتضمين تحته، أو بالتفريع للمرجعية، تشير ضمناً 
  .والتشعيب منه

 ����:  

نشأة الروافد الخادمة تلقائياً، ونموها واشتداد عودها طبيعياً، تلبية :  بمعنى:��
: ������ ا�
�ن ا�
	�� انبساط أوامر تشغيل ������تلمتطلبات جديدة وغير متوقعة، تفرضها 

المبرمجة في األزل إلى تشيؤات الكمونية  �-,و�
6.باستمرار ل ، الذي يحو��/�ظا���ح ا�
وجودية حقيقية فوق مسرح الوجود، لتتفاعل فيما بينها، وبين الموجودات السابقة عليها في 

، يمثلونها على أ���ب إرادات وا����رات ��ةو��=��4 أ:�ار الوجود، ومنها البشر، ك
، مع بعضهم البعض كأفراد أوال، %$#�ت ��"!دة ا ��افدخول في خشبة مسرح الوجود، بال

، ا.�	-�#�ت ا��,�+*( ا�)'�&!ةثم كجماعات ثانياً، وذلك بالتكيف المستمر مع إحراجات هذه 
كفتن وابتالءات لعموم البشر، من حيث بعدهم الوحيد، المميز لهم من بين سائر الخلق، 

�'+و��3 ، وبكونهم ��*( إراد�12 �0'/ وهي ضمن هذه الصيرورة الحتمية الجبرية،

�58�9�7ن إ�4 دار �5!  في هذه الحياة الدنيا الفانية، وأنهم �� �7س %45 أ0"��12 ا.����ر*(

 في الدار الثانية، إنما يتقرر، بحسب نجاحهم أو فشلهم في �?��ه1، وأن أ��ى =�� ه;:
هم من معرفة وإحاطة، من خالل الدليل ، لما سبق ل0@ ا�!ار ا و�4التعامل مع هذه الطوارئ 

، دليل سياحتهم الكونية الوحيد والموثق في هذه السياحة ا���?ن: اإلرشادي الكوني العام
  . الوجودية في الدارين

  



. وال يخفى، أن عملية المواءمة المستديمة هذه، تخضع بالضرورة للنسبية المطلقة
، مع البقاء ضمن شروط تحقق الرؤية ومن هنا، فالتالؤم من أجل المسايرة الضرورية

المنظورية اإلرشادية العامة لإلسالم التي يؤطرها على صعيد العلم والمنهج ونظرية 
� ا�-
م: "المعرفة����  :����، الترجمة الحية لقوله "ا7'��ذج ا��$#�ري ا�ر"
دي ا

  

  ،����1لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً����
  


د ا����,��ال يتم سوى ب��@Aط يفاً للمجتمع مع ، تولا
إ:�ا@
ت ا'��

C�
 حسب دقات رقاص زمنه الداخلي الخاص به الذي ال يتوقف أبداً، وإال حصلت ا���'
���D
$6 �-�9E ما بين FG
E��ات اH�I6 ،المستجدة في تشيؤاتها اآلنية  J�K$6و

ة  المحكمة الثابتة المرتبطة تشريعياً بها، وتقطعت باألما�$�Mص ا�ر"
د�� ا���?'��
  . األسباب، ولم تعد صالحة للقيام بمهمة االستخالف، التي وجدت لها ومن أجلها

  

 ���:  

ومن هذا المنظور، وفيما يقص القرآن من أمثلة من أجل أخذ العبرة واالعتبار، 
 من كهفهم بعد ثالثمائة سنة من رقادهم مثالً، هو كحدث مبرمج، يعد أهJ ا�N�Oفخروج 
  . اكبوا العثور عليهم واكتشافهم، ووقفوا على أمرهم بالنسبة لهم ولمن و�-KRة

  
وككل معجزة ظرفية وتاريخية، غير معجزة القرآن الخالدة، فهي محكومة لكن، 

لذلك توقف زمنهم عند أفق المعجزة المتشيئة بإرجاعهم إلى . بظرفها وزمانها ال تتعداه
وما بقي . لى يوم يبعثونالحياة لبرهة زمنية، ضمن حتمية رجوعها إلى رقادهم البرزخي إ

  .للناس بعد حصول المعجزة سوى أن يتخذوا عليهم مسجداً
 إلى *�"!وا �!ود ��D ه;: ا�)"&Dة ا��0�C( ا�)	��&( 0@ ا زلولم يكن بوسعهم أن 

معجزة أخرى تشد بتالبيب األولى كتسلسل أو استمرارية، كأن يستأنفوا، حياتهم مجدداً 
  . في عصر غير عصرهم، وظرف غير ظرفهمضمن المجتمع الجديد الحاضر، 
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  .48 ��رة ا��
	�ة، ا��� 



ومن ثمة، نفهم لماذا توجب أن تخضع الروافد الخادمة للمرجعية بدورها، للصيرورة 
النسبية في كل معرفة وفي كل منهجية، وتخضع بالتالي بدورها للمراجعة المستديمة 
 يعتريها والمواءمة المستمرة، من حيث هي في ذواتها، ليست سوى تشيؤات مرحلية عابرة،

 لوجود، من حيث الظهور واالختفاء،مع مرور الزمن، ما يعتري كل المحدثات في ا
والحضور والغياب، والضعف والشيخوخة، والحياة والفناء، إما بسبب من سيرورة دورة 
الحياة نفسها كدورة خاضعة ألطوار، أو بسبب من بلي، أو من تصدع بنى، أو قلة كفاية 

ة نجاعة صمودية ضد التغيير، أو عدم القدرة على المسايرة منهجية إجرائية، أو قل
وهو معنى آخر لمدلول . والمواكبة توازيا مع انبساطات تشيؤات البرنامج الكبير للخليقة

  .أي الفناء من واقع البرنامج عند أوانه وأجله. الفناء

   ���ر�� و�/���M ا��:��4) 1

ا7'��ذج "اج المعرفة ضمن  العامة، التي حكمت إنتالصيرورة في والمالحظ

، إنما قامت وحامت وتمحورت ���م ا���م، هو أن كل "ا��$#�ري ا�ر"
دي ا�-
م
  . ا��$� وا���?ن: T,�� ا��:��4، وهو ه,ف أو:, وو:�,وتمفصلت حول 

ولم يجد المسلمون، بحكم عالمية رسالتهم وتوجهها لكل البشر، من حرج في تثبيت 
تي ال تتعارض ومبادئ اإلسالم وأصوله العامة، وال حتى في أو إقرار بعض األعراف ال

، .إلخ..استعارة بعض المعارف أو العلوم، كعلوم الطبيعة، والهندسة، والحساب، والجغرافيا،
أو غيرها من العلوم النظرية أو العملية التي يفتح فيها للبشر فهماً جديداً أو مستأنفاً، إذ كل 

  :ينهل من عطاء اهللا

  ����2هؤالء وهؤالء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك حمظوراًكل مند ����
طالما اتسمت بخاصية الحياد العقائدي وكانت في ذات الوقت مؤهلة لخدمة بعض 

  . مقاصد األنموذج المنظوري العام
وقد وجدنا علماء اإلسالم، ال ينأون عن دراسة وتحليل باقي العلوم أو المنهجيات 

ال تتسم بمثل هذه الصفة الحيادية، فرأيناهم ال يتهاونون في المجتلبة من خارج، والتي قد 

م  عند ا�$�,�
ت ا��5*����تفكيكها، ولو بعد حين، حال ما عاينا من تكرار ذلك في ��ا

�-0
I�رحمه اهللا لكل من سبقوه أو عاصروه من مدارس الفقه مع نهاية القرن الثاني ا 

م اK: 4Uم ا�#
ه�يالهجري، وعند ��قدياته األوسع التي تعدت هذا المجال  في نا

الداخلي إلى النقدية التاريخية للكتب المقدسة عند اليهود والنصارى، النضوائهم تحت 
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م ا4U ����6 مشمول اإلسالم العام، في الربع الثاني من القرن الخامس الهجري، وعند ��ا

�ع بداية القرن الثامن الهجري ، آخر النقاد التقويميين الكبار الشموليين المعتبرين ما���ا'
  .في تكاملية منهجه النقدي الشامل وإثماريته

  

 ���:  

وا��W��M  ا������ ا�Vا6�في " ا7'��ذج"فهذه القابلية الداخلية التي يتصف بها 

�0
$X��Aالقرآن والسنة، مثلت ظاهرة : ، المتمحورة حول ثوابت النواة الصلبة للمرجعيةا
 أو  Y�I6الطبيعية المؤصلة فيه، وعملت على حفظ كيانه من كلعامة من مظاهر المناعة 

، أياً كان شكله أو لونه ��6ث دJ�T ���ض ��] ا���@-�� في البنية، ومن كل M6,ع

ت ا��$
�� وا���
ءأو نوعه، لتمده على الدوام ����U ، ��0
$X��Aوا��,رة ��] ا


ري، أي حصوله على نوع من ا���R,دة���Aا�^��د ا .  
  
هكذا، وجدناهم في الكثير من األحيان، يعيدون تركيب العلم أو المفهوم أو و

المصطلح من جديد، كي يتواءم مع متطلبات األنموذج، قبل القبول به في أي مجال من 
  . مجاالته المعرفية المعمول بها ضمنه

  
 إلى العالم ا��$#�ر�� ا������ت وبهذه الخاصية، كمعطى بنيوي، اكتسب

صالبته النظرية والمنظورية، بما يشبه الخاصية " ا7'��ذج ا�ر"
دي ا�-
م " أو والوجود،
الحفاظية المناعية العالية الكفاءة التي زودت بها الخلية البشرية، من حيث القدرة على 

ة، إما لخلل اإلعطاب ، الحائلة دون تعرض برامجها الوظيفيرا��زه
 ا��را_�استصالح 
� ا��
�� ������9/� ا��ا�ل القاتل، أو '
a���ا b�/� .  

 ���:  

، من حيث التنظيم والتخصيص، c0دارة ا��R��F وH" ��U,6و'. ا�-
��ومن هنا، 
ال تخرج عن هذا المعنى اإلعجازي المنجز في الخلية البشرية األولى، التي ليس الفرد، ثم 

  .المجتمع سوى إحدى تمظهراتها األكثر بروزاً
  



 على قدر واحد، وال أنه كـان يـسير    أن تطورها لم يكنوالمالحظ في علوم اإلسالم 
خطياً أو على وتيرة واحدة، بل تنزلت كل هذه العلوم الخادمـة درجـات ومراتـب، حـسب      
أولويتها في خدمة النواة الصلبة للمنظومة المرجعية ككل، وعلى حسب ما كانت تمليـه أو               


���تستوجبه الظروف ��@Aأوا ���
  . الطارئة أو تفرضها فرضاً  ا����I-��، أو ا���
ويظهر جلياً كذلك، أن كل هذه العلوم الخادمة، إنما قامت بغية خدمة هدف واحـد،               

، بغية تأطيره، ثم تغييره ليتفق مع أهداف إقامـة األمـة      ��اء�� ا��$F� J�K ا��اFdE    وهو  

س"المشروع $�� �@َ�َْ̂   . إخراجاً"  ا�ُ�

 واألمة، في   Jd-0 ����U ا�d07اد    مشروطة  وسنكتشف بعد قليل، أن هذه االستجابة ال      

 �d�U    ، حتى   ���i6 أ'/��� القدرة على   d� jا ��i� ،   هي البعد الوحيد الذي يمكـن التوقـع

، متى تمت تلبية شروط قيامه في وجدان أفـراد المجتمـع            بنتائجه بدرجة عالية من القطع    
  . وتمثلوه خير تمثيل

  

 ���:  


�� وهو ما سيذهل عنه     ��@Aن ا��$#�ون ا������"�ك  ليقعوا في مأزق     �ن ا

     �"
Id��ا Jآ �I��ب ا�i�ت ا
��
ا��R��Fd  : "دراسـتنا ، على ما وقفنا عليـه فـي       ا@��

�، ����6 '�,يU�i�ا �  }موجودة مقتطفات منه على موقعنت { "وا7'��ذج ا��,ا_

 ضمن هذه السلسلة التقويميـة، والمفتقـدة مطلقـاً          ،
  . اليقيني القطعي في التوقعات االجتماعيةإلمكانية تصور وجود مثل هذا البعد

ولعل أهم ملمح ملفت للنظر ضمن هذا اإلطار، والمستوجب للتوقـف عنـده كثيـراً            
الستخالص العبر، هو مالحظة أن المسلمين، لم يكن باستطاعتهم استحداث كل هذه العلـوم              

أو المرشدة بالتأمـل    الخادمة دفعة واحدة، اكتفاء بتقليب النظر في منطوقات اآليات المعبرة           
ا�-��d  "السلبي فحسب، حسب ما ادعى مخرفة المتصوفة في دعواهم الباطلة بوقوفهم علـى            

�  . ، دون األخذ بالتجارب في االعتبار"ا��,'
 ا��ا�d�KG ا��Md,���� ا���?'��d   إذ التجربة والخبرة حصانا رهـان أساسـيان فـي       

 أفق هذه الجدلية المتعالية، وذلك مـن        لمنطوقاته، ال يختزالن إلى ما هو أبسط أو أنجع، في         




ت ا�$�Mdص   ط العالئقي المتوازي ما بـين       اخالل الرب dE�9$� ا7رض     و [d�� 
d�-G
Eو ،
حسب تطور المجتمع اإلسالمي نفسه ونمو حاجياته المطـردة، وتعقيـد وتـشعيب بنيتـه               

  . وتركيبته االجتماعية
  

 مرت بهم، حالت دون      المسلمون أيما تقصير، لظروف تاريخية مأساوية،      �MّdE وقد  
استفادتهم القصوى من كل اإلمكانيات التي ظل يتيحها األنموذج، حتى أن الكثير من العلوم،              
لن تحظ على أيديهم بأية عناية أو اعتبار يذكر، وال أنهـا أثـارت انتبـاههم أو اسـتنفرت                   

اكنها فـي   قرائحهم بأية درجة من الجدية، أو التكلف، أو حتى حب االستطالع، لتقبع في أم             
، بينمـا ظلـت     ��H9#�ت ا�G�E8ن اF%&�ز*E(    طي الغيب، تنتظر من يكتشفها أو يجليها، حسب         

أخرى تعاني من اإلهمال، والتجاهل، أو النسيان في مناطق الظل، يطالها التهميش المقصود             
وغير المقصود، إما بسبب من فقدان الرؤية المنظورية لألنموذج لدى بعـض العلمـاء، أو               

فقدان المؤسـسات المعنيـة المتبنيـة، أو انعـدام األمـن            لية الدينية العامة، أو     تفشي األم 
، مع أن نصوص القرآن طافحة بها كأصول        .إلخ...الضروري، أو التشجيع الواعي الكافي،      

في بابها، ومفصحة كاشفة عن ذواتها بدون لبس، لمن ألقى السمع وهو شهيد، حال الكثير               
، و�E5%م ا�)+E7'�ت   ،  %�5م ا��!��� وا��E'��� ا�)&�)"�3�E     ، و ����3ا����ظ ا�
  و %�5م ا��'��I من  

  .إلخ..
  

فـي  ، سيحول دون الوالدة الطبيعية لـبعض العلـوم   أه� �
�p�=� J وآ
WU  ولعل  
، أن المقاربات األولية في تصنيفية العلوم شابها الكثير من الدغل والخلط، للخلفيـة              اإلسالم

  )E�8��5بين شرب هيم من   ألصحابها، الشار  ا��2&��9( وا��  �d/�

ت ا��^d�-@���كل المخالفـة  ا 
، قبل تمكنهم وهضمهم لمرجعيتهم األصلية، التي هي بمثابة الترياق ضد كل         ���@-�� ا���م 

، والحائلة تلقائياً، كمناعة مكتسبة، دون استالب عقـولهم أو           عقدي تفلتأو    مفهومي زيغان
  :  سنجد في تصنيفياتاغتراب أفكارهم وذوبان ذواتهم في الغير، حال ما

� ا�/����ddف  ) أUرا
dd/�ن ا
ddT�a 4ddU ,dd��� �Mdd' �ddUهـــ339: ت (أ ( 


ء ا�-��م: "في كتاب    )صورة متخيلة له(M:أو عند"إ ،:  
� ��,     ) بUأ   jا��         qd6
O�ا �: ت (�4dU ,d أ:�Nd��� 4dU ,d ا�^�dارز�

  :، أو في"�/
W�6 ا�-��م: "في كتاب)  هـ387




 وأهJd ا�-d,ل         إ"ل  ) العرفانية(الغنوصية  " ا���
JG"  ) تd0��ن ا�Tو 
/M�ان ا�T


ء ا���,$Uأو عند"وأ ،: 


 ا�/����dف   ) ث$�� 4Uا ��� �Uصورة متخيلـة لـه   () هـ428: ت (أ( 


م ا�-��: " في�Eأ �0 ��
  ". م ا�-����ر�
  
 المشترك بين كل هذه التصانيف في العلوم، هو كونهـا قـد بناهـا               يطلخرابط وا فال

  : ورؤيتها ومنظورها إلى الحياة والوجود، إما فيا���@-�� ا���'
'��أصحابها على 
�أصلها    ) أG
I���9  الفيلسوف اإلغريقي    المنسوب لمنظومة  اdم . ق384(   أر�

 :، أو في  )م. ق322 –

  
  
�   نسختها المهجنة المخلوطة     ) ب$�a�d�07ا �E�Id�ا �*�$i�اق ا�"�
U)  نسبة

  .  المتأخر ) م270 - م 203(المصري ) Plotin (أ4�a��0إلى 
  

 ���:  

ولم يكن إيرادهم لبعض علوم اإلسالم وال إلدراجهم لها ضمن الهيكلة العامة لهـذه              
التصنيفيات األجنبية، يتسق ال مع بنيها وال مع هيكلتها العامة وال مع روحها، سواء أتعلق               

  . األمر بالهيكل األصيل منها أو بالبنية المهجنة المضافة
  
 ظاهرة عامـة عنـدهم      ا��R$� ا���/���� 0� ا��N�$M   ه  هذالملفت للنظر هو أن     و

  :  الذي قسم فيه العلوم قسمينا��Iارز�@جميعاً، ويمثلها خير تمثيل تصنيف 



 إ�����   ) أ
  

 ،إ(�����و  ) ب

  
  :وأفرد لكل منهما مقالتين

   
ا�/�d.، وا��ddOم،  :  وتحتــوي علــى علــوم��
�td^6 �d ا�-��ddم ا������d     ) أ


�T7وا�-�وض، وا �-I�وا ،�U
�O�روا�$��، وا . 
  
  ":ا�3")"  1 ا�0
ب ا.ول ,+ آ(
') '&%�ص #� �"�ل 
  

 يف أصول الفقه

  
كتاب اهللا عز وجل، وسنة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وإمجاع : أصول الفقه املتفق عليها ثالثة

  .األمة
  .الستحسان، واالستصالحالقياس، وا: واملختلف فيها ثالثة

فأما كتاب اهللا سبحانه، فإن سبيل الفقيه أن يعرف تأويله، ووجوه اخلطاب فيه من اخلصوص والعموم، 
  .والناسخ واملسوخ، واألمر النهي، واإلباحة واحلظر، وحنوها مما شرح يف التفاسري وكتب أصول الدين

أحدها القول، والثاين الفعل، والثالث : وأما سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهي ثالثة أضرب
  .اإلقرار

  .ما روي عنه، صلى اهللا عليه وسلم أنه قال: فالقول
  .ما روي عنه، صلى اهللا عليه وسلم أنه فعل: والفعل
  .ما روي عنه، صلى اهللا عليه وسلم أنه أقر عليه قومه ومل ينكره عليهم: واإلقرار

  . مجاعة من الصحابة، وقد اتفق عامة الفقهاء على قبولهخرب التواتر، وهو ما رواه: مث من اإلخبار
وأكثر الفقهاء يقولون بقبوله . ومنها ما هو خرب الواحد، وهو ما يرويه الرجل الواحد من الصحابة

  .على شرائط يطول الكالم بذكرها
  

ن وهو الذي يسنده إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم واحد، عن آخر، م. ما هو متصل: ومن احلديث
  .غري أن ينقطع

ما يرويه أحد التابعني الذين مل يروا النيب صلى اهللا عليه وسلم، مثل احلسن : واملرسل واملنقطع
قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، من غري أن يذكر من : البصري، وابن سريين، وسعيد بن املسيب، ويقول

  .حدثه به عنه
  .وقد قبله كثري من العلماء وزيفة بعضهم



أما اإلمجاع، فهو اتفاق الصحابة من املهاجرين واألنصار، وكذلك اتفاق العلماء يف األمصار يف كل و
  .عصر دون غريهم من العامة

� =��، فقد قال به مجهور العلماء، ا���
سوأما '
4 ��� ا7*/�U ومن تبعهداود .  


س ���: والقياس نوعان�Eو ،L	M س��#.  

  .ا����F�R6��� .U u ا����u وأن : ��0
س ا�-��
  .وقياس الشبة أن ال جتمع املقيس واملقيس به علة

  .ولكن يقاس به على طريق التشبيه
  .وكثري من الفقهاء ال يفرقون بينهما

  .�&"�H� Pدة N�(O @0 �"�2�.�5هو أن  ا�"5( وطرد


نوأما ����Aك  وأصحابه، ولذلك مسوا أصحاب الرأي، ومثال ذلأ�� ���9(، فهو ما تفرد به ا
  .جواز دخول احلمام، وإن كان ما يستعمل فيه من الطني واملاء جمهور املقدار

  .االستحسان، هو قياس، لكنه خفي غري جلي: وقيل


�4U v أ'u، فهو ا�A��Mحوأما � .U 6/�د 
 وأصحابه، ومثاله ما أجازه من تعامل �
وإن كان ذلك حمظوراً على غريهم، ملا فيه من الصيارفة وتبايعهم الورق بالورق، والعني بالعني، بزيادة ونقصان، 

  .الصالح للعامة
  فهذه أصول الفقه اليت مرجعه إليها، ومداره عليها، وباهللا التوفيق

  
ــوم��
�tdd^6 �dd ا��Mdd$�/�� ا7ر���9dd و  ) ب ــى عل ــوي عل ا�/��dd/�، : وتحت

وا��Y9$، وا�q9، و��� ا�-,د، وا��$,��، وا�$�Rم، وا������]، وا�^�
ل،     

ء���O�وا.  

  

 ���:  

ولن تظهر بوادر أول تصنيفية تعتمد المرجعية       . فهذا كان واقع حال العلوم في زمنه      
اإلسالمية المحضة للعلوم كإطار وهيكل، سوى مع بدية القرن الخامس الهجري، وهو عصر             

  :جد متأخر بمقياس العطاء اإلسالمي الذي كان قد نضج قبل هذا العصر، كما سنجد عند
  
� ا�/�ج ���, 4U   ) أUادي ا��راقأ,i��4 ا�$,�� اU ,��� 4U ق
 428: ت (إ��

  :، وعند معاصره" ا�/���b: "في كتاب) هـ



:  في رسالتيه ) هـ456: ت (�
م اK: 4Uم ا�#
ه�يا�   ) ب
"Y�0���ا ��
 :، ثم عند"ر�
�� ��اq6 ا�-��م" و"ر�

 فـي كتـاب    ) هـ808: ت (��, ا��:�d�T 4U 4,ون   ) ت
 :، ثم عند"ا���,��"

� ا�   ) ثUأ            �d�
U ���Id�9/] اMd� 4dU Jd��T 4dU ,d�:م ا�,�4 ا
M� ��^ :  ش
da

دة    : "في كتاب)  هـ968: ت" (آ��ى زادة��d�ح ا
�Mdدة و�
-�d�ح ا
d�/�" 

.  
  

5dUن آd��   Jd}   ، أن '  *d-�,  �4 ا��N�H ��] أآ=� �4    و
    |Vdddه Yddd0أ ,ddd$� ،��0
ddd:5آ b�ddd�O6و bddd/E�6 م�ddd�����dddم ا
             �dه 
d� [d�إ 

وزهR�6 أن pE F9��6 ��ة، و��T7ا ��/�$M��ا

  !.أU-,، أو أ@,، أو أرE]، أو أر:q، وإ�] ��م ا�$
س هVا
  


~��d     وقد مر بنا، من خالل كتيبات هذه السلسلة، أن كـل            �$��Aت اAو
d���أو ا

$X��A��0ا
ما بعد القرن التاسع الهجري، تأرجحت بين حتميتين قـاهرتين ال      ا�/�d.    لمسار   
  : ثالث لهما


ض )1�@�   ،إ�
 ا
2( Fر�V�ا JI/�ا 
 . وإ�

  
 هذه الحتمية القاهرة بظاللها الكثيفة على كل حقول المعرفـة اإلسـالمية             يبل ستلق 

  :  األزهريينحتى مطالع القرن التاسع عشر وما بعده، لتحكم تلفيقية وتهجينية
  



  ،  ) م1873/ هـ1290: ت (ر0
�� راF0 ا�9�9
وي )1

2( |,�� ,��� ��I�وا) بعده، ) م1905/  هـ1323: ت  

  
الميذ حـال   تالمذة الت بل لتحكم كل محاوالت تالمذتهما المباشرين وغير المباشرين و        

  : ةما تبين لنا من مقارب
  

4 �
"�ر  ) أU ه�
ووضـوح  بأقل درجـة  ، أو 3  ا���'�� ���, 4U ا�9
  :صنوه المغربيعند 

�   ) ب�
  4  ��ل ا�/

  
  , في غفلة عن الزمن ومتطلباته أو سار على دربهما تقليداًومن تأثر بهما

  
لوجهة واالتجاه، وعجزت كـل     وستظل الجامعات اإلسالمية التقليدية، بعد أن فقدت ا       

العجز عن استبيان مأزقها الحضاري، أو عن استيعاب ظروف العصر ومستجداته، تعمل في             

م   "دوائر مفرغة، بمعزل عن     d-�دي ا
، الذي جفت كل روافده في صحراء تيه        "أ'��ذ@�
 ا�ر"

  . التقليد، إلى أن ضاعت كل معالمه، ولم يعد يتذكرها أحد
  
ي يتداولها طلبة هذه الجامعات فيما بينهم، تحدد أفق تفكيـرهم،           ظلت العلوم الت  قد  و

، ا����FdE ، خارج الزمان والمكان، تحكمهم جميعاً اعتبـارات    آ��0�d��� وتعيد إنتاجهم وإنتاج    
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�A ا�3"): " أ@?� <�+ ه>; ا�:�9:9BC :ر�D
A +' ه�
E�ا +' ��F, �BA ���C
  ".ا�("���
ت ا��"
4


�A ا�3"): " أ@?�BC :1�
  ".ا�("���
ت ا��"
HA �BA ���Cل ا�3




دموdd���وا ،Y'�Idd��ــن  ا ــوا م ــواء أتخرج  ��K���dd'، أو ا  ا���ddو��4، س

 ا�QE&9 ي كل من ، أو الحوزات الجعفرية ف  ا7زه�d ، أو  

  . ، وليس التفتح أو االبتكار أو المسايرة  �E و
  

يـضغط  و، مشدوداً إلى الماضي وينحسر عن تبـين المـستقبل  وظل أفقهم المعرفي  
ما ظل تأثيرهم في المجتمع      بعنف نحو التقلص والتحيز والتقزم في انكماش مستمر، ك         عليهم

في تردى دائم وعدم مباالة قاتلة، إلى أن وقعت شبه قطيعة تواصلية بينهم وبينه بلغت حـد                 
  .االنفصام التام

  

وهكذا وجد هذا الجمـع نفـسه، ومـع مطـالع القـرن الخـامس عـشر                 
الحادي والعشرين الميالدي، أمام ثالثة معوقات رئيسية متداخلة ومتراكبة،         /الهجري

  : ت أمامه كعقبات كأداء لم يستطع تجاوزها قطوقف
  

1( C�$��ت ا
E�-�.  

ف )2$X�Aت ا
E�-و� .  

ت ا���
��ة )3E�-و�.  
  

  . فيما يليببعض تفصيلعلى حدة وسوف نعرض لحيثيات كل واحدة منها 
  

  ا'��]
��'

ت ا��$�C: و��6. ا����� ا�=E�-�   

  


