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أولويات البحث العلمي يف الدراسات القرآنية *
الدكتور الشاىد البوشيخي

بسم اهلل الرزتن الرحيم  ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا ػتمد وآلو  ،وال حول وال قوة إال باهلل
العلي العظيم  ( ،ربنا آتنا من لدنك رحمة وىيئ لنا من أمرنا رشدا ) .
أيها اضتضور الكرمي ىذه الكلمة عبارة عن رؤوس أقالم  ،لفتح أبواب الكالم ومدارىا رتلة
على ذتاين نقط :
 )1مقدمة في أىمية العمل باألولويات .
 )2تحديد مفاىيم ألفاظ العنوان .
 )3األولوية األولى  :أولوية إعداد النصوص .
 )4األولوية الثانية  :أولوية المصطلح القرآني .
 )5األولوية الثالثة  :أولوية تكميل أصول البيان .
 )6األولوية الرابعة  :أولوية الهدى المنهاجي .
 )7األولوية الخامسة  :أولوية اإلعجاز العلمي .
 )8خاتمة فيما قبل األولويات .
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أوالً  :مقدمة في أىمية العمل باألولويات
 -1الدين كلو نظام من األولويات :
إذا نظرنا إىل الدين نظرة أفقية ،وقد مت تنزلو ،بعد أن قال اهلل عز وجل  ﴿ :اليوم أكملت
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينًا
الصورة التامة الكاملة جنده عبارة عن نظام من األولويات .

﴾ إذا نظرنا إليو يف ىذه

وإذا نظرنا إليو يف الصورة اظتنهاجية ،أي يف كيفية إحالل اهلل عز وجل لو يف األرض ،يف
التجربة األوىل ،زمن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم  ،-جنده أيضاً نظاماً من األولويات .
.

نظاما من األولويات
وإذا نظرنا إليو اليوم  ،وحنن حناول تنزيلو على الواقع أيضاً جنده كذلك ً
وحسبنا أن نشَت إشارة فقط إىل حديث جربيل عليو السالم اظتشهور .

حُت ذكر رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم  -اإلسالم أوالً  ،مث اإليمان ثانياً  ،مث
اإلحسان ثالثاً .
وحُت ذكر ما بداخل اإلسالم فذكر األركان اطتمسة  :أوالً شهادة أن ال إلو إال اهلل وأن

ػتمد رسول اهلل ،مث الصالة ،مث الزكاة ،مث الصيام ،مث اضتج .

وحُت ذكر ما ذكر أيضاً يف أمر اإلديان وأمر اإلحسان  ،كل ذلك على نظام األولويات يف

العالقة الكبَتة ويف العالقات الصغَتة .
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 -2أن العمل باألولويات رشد منهجي :
أي إن الشخص الذي يروض نفسو وحيملها على أن تتعود على ىذا الضرب من السلوك،
وىو أن تسَت وفق نظام األولويات ،فيو الثابت وفيو اظتتغَت ،إذا زتل الشخص نفسو على ىذا
اشدا منهجيًا .
ووطن نفسو عليو ،فإنو يكون ر ً
 -3شروط تحديد األولويات :
بواعو الثالثة :
وميكن اختصارىا يف الفقو أن
فقو الدين يف كلياتو ونظام أولوياتو أفقيًا وعموديًا .
وفقو الواقع يف القوى اظتكونة لو ،والبنية اليت

عتذا القوى اليت تتدافع فيو ،والتوجهات

الكربى اليت تتجو إليها يف تدافعها فيو ،وىي تستشرف اظتستقبل.
فردا أو رتاعة أوال حاالً أو عمالً أو أي شيء .
وفقو التنزيل يف العالقات باظتنزل إليوً ،
إذا فقو ىذا أمكن حتديد األولويات بدقة .
وىذا الفقو بأنواعو الثالثة شرط صحة يف حتديد األولويات .

ثانيًا  :تحديد مفاىيم ألفاظ العنوان
األوىل ،وىو
 )1مفهوم "األولويات" :واضح أنو رتع ألولوية ،واألولوية مصدر صناعي من ى
الذي يقدَّم على غَته لسبب من األسباب .
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واألوليات ىي تلك األمور التي يجب أن تقدم على غيرىا لخصائص فيها ،بعد
إمعان النظر فيها ،انطالقاً من فقو الدين ،وفقو الواقع  ،وفقو التنزيل .
 )2مفهوم "البحث العلمي" :البحث حبث؛ فيو كشف ،وفيو جهد يبذل لكشف خبء،
ىذا األصل يف البحث  .ووصف بالعلمية ألنو مقدمات وطرائق ونتائج كلها موزونة
مبيزان العلم فالبحث العلمي إذن ىو ذلك الدرس اظتنهجي اظتؤسس على صحة
اظتنطلقات وصحة اظتقدمات وصحة الطريقة هبدف الوصول إىل نتائج صحيحة .
إذا مل يكن كشف البحث عن خبء ،فليس حبثاً ،وإذا مل يكن ىناك كشف بطريقة

علمية منهجية فليس حبثًا علميًا .

موضوعا لها القرآن
 )3مفهوم "الدراسات القرآنية" :وىي كل الدراسات التي جعلت
ً
الكريم وعلومو وما يتصل بذلك ،فكل تلك الدراسات ىي من الدراسات القرآنية .

ثالثًا  :أولوية إعداد النصوص
 -1ماذا أقصد بإعداد النصوص ؟
المقصود بإعداد النصوص في ىذه اإلشارات ،ىو تصييرىا صالحة لالعتماد
العلمي .وال يكون ذلك إال بالتوثيق ،والتحقيق ،والتكشيف .
 -2لماذا يجب إعداد النصوص ؟
ظتاذا ال بد من إعداد النصوص :نصوص الدراسات القرآنية؟ ذلك لتحقيق شرط العلمية
يف اظتادة اطتام ،و الستكمال الشخصية النصية للتخصص؛ فتحضر اظتادة كلها لتعم
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لتصح األحكام ،وحتضر مكشفة ليسهل رتع ما يفرق من
األحكام ،وحتضر موثقة ػتققة ّ

اظتادة اطتام .

 -3كيف تعد النصوص للدراسة ؟
ذلك عرب مراحل ثالث :
مرحلة توثيق النسبة أي توثيق نسبة النص إىل صاحبو .
مث مرحلة توثيق المتن وىو ما يسمى بالتحقيق عادة؛ ألنا نريد أن نستوثق أوالً من أن
ىذا النص لفالن .وإال فجميع النتائج ستفسد؛ سنحكم على ٍر
حكما غَت
عصر
ماً ،

صح يح ،أو على شخصية ما أو اجتاه تيار ...مث ينبغي أن نستوثق ثانيًا من أن ىذا النص
ىو أقرب شيء للنص الذي خرج من قلم صاحبو إن مل يكن يطابقو .

مث يف مرحلة ثالثة ينبغي أن يخضع ىذا النص لعملية تكشيف يف مستوياهتا األربعة:
تكشيف أشتاء األعيا ن ،وتكشيف اظتوضوعا ت ،وتكشيف النقول  ،وتكشيف
اظتصطلحات  .ويف ذلك فوائد يطول الكالم فيها .

رابعاً  :أولوية المصطلح القرآني
 -1ماذا أقصد بالمصطلح القرآني ؟
إنو ذلك اللفظ الذي أكسبو استعمالو في القرآن الكريم داللة خاصة زائدة على الداللة
التي لو في اللسان العربي ،فصار بذلك لو مفهوم خاص ضمن الرؤية القرآنية الشاملة
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،

مصطلحا من اظتصطلحات القرآنية  .وىذا الكالم مؤسس
وصار بذلك التعبَت عن ذلك اظتفهوم
ً
على:

 1-1أن اظتصطلح ليس ضرورة أن يتفق عليو الناس ،كما ىو سائد يف تعريف اظتصطلح .إذ
ديكن أن يكون ىناك مصطلح يأيت من جهة ما جاىز االصطالحية .
أيي ا  ،يوجد ىذا االستعمال
 2-1أن يف تارخينا ،وعرب نصوص كثَتة ،ويف واقعنا وواقع غَتنا ً

كثَتا مثل قوعتم (ىذه اللفظة يف اصطالح فالن).
للمصطلح؛ إذ يوجد ً

 3-1أن كل اظتذاىب والتيارات ،عندنا وعند غَتنا  ،تأسست على نصوص بعينها ،استعمل
بعد ،الستعماعتم إياىا مبفاىيم معينة ،داخل الرؤية العامة
أصحاهبا فيها ألفاظًا بعينها ،صارت ُ

بعد
اليت قدموىا للناس ،صارت عتا دالالت خاصة ،أي مفاىيم خاصة ،تبناىا من جاء ُ
بعد – وإن كان
واستعملها ،فهي يف اضتقيقة مل تصر مصطلحات بسبب االستعمال الذي طرأ ُ

ذلك أكد اصطالحيتها – ولكن صارت مصطلحات لذلك التخصيص المفهومي الذي كان

الم َؤ ّسس .
لها من قبَل ُ
وىذا كثَت ،ويف كل التيارات واظتذاىب ...فأي كالم عندنا أو عند غَتنا ىو مؤسس على
ىذا الكالم .
 -2لماذا صار المصطلح القرآني أولوية ؟
جدا؛ ألننا حنن اآلن ال نفقو قرآننا حق الفقو ،وال نفقو ديننا حق الفقو ،وىذا
األمر بسيط ً

عليو أمثلة كثَتة لدى النخبة ولدى العامة ،أو بتعبَت القدماء لدى اطتاصة والعامة؛ لقد بعدنا
جدا عن كتاب ربنا ،بعدنا على اظتستوى الفهمي ،وبعدنا على اظتستوى العلمي ،وىو نتيجة
ظتستوى الفهم ،ومن مث بعدنا على مستوى األحوال ،نتيجة بعدنا على مستوى األعمال .
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فلذلك وجب جتديد الفهم ،من أجل جتديد العمل ،ومن أجل حتسُت اضتال بصفة عامة.
حنن حنتاج الدخول من باب الدخول (وإمنا تؤتى البيوت من أبواهبا) فقبل أن ندخل إىل اصتملة
القرآنية ،جيب أن نفتح باب األلفاظ القرآنية ،إذ اصتملة مكونة من ألفاظ ،وليس اظتقصود اآلن
األلفاظ اليت تكون يف النص العادي ،ولكن اظتقصود األلفاظ اظتصطلحات اليت تعرب عن مفاىيم،
واليت هبا يتم الدخول إلى الفهم الكلي النسقي للقرآن الكريم .
ىناك نسق مفهومي لهذا الدين ،كامن في كتاب اهلل عز وجل ،وفي سنة رسول اهلل –
صلى اهلل عليو وسلم -التي تبيّنو .ىو كامل حيتاج إىل جتلية جزئية وكلية .ىذا األمر إذا مل يتم
على وجهو الصحيح ،مل تتضح الصورة على وجهها الصحيح .
وقد تعرض المصطلح القرآني خالل أربعة عشر قرنًا العتداءات متعددة بأشكال

حرفتو عن موضعو ،أو عن مفهومو ،أو جاءت ببدل عنو نهائيًا
مختلفة؛ صغَّرتو ،أو َّ
موضوعا لعرض خاص ،قدم يف جامعة اإلمارات العربية اظتتحدة حتت
وأىملتو .وقد كان ىذا
ً

عنوان" :نحن والمصطلح القرآني" .وذلك لبيان ماذا فعلنا ،عرب تارخينا ويف واقعنا ،باظتصطلح

القرآين .
 3-3كيف ندرس المصطلح القرآني؟
أيضا  .ألنو مسطَّر يف ىذا الكتيب الصغَت
األمر بسيط ً
المصطلحية" وخالصتو باإلشارة أن الدراسة اظتصطلحية مدارىا على ستسة أركان:

"القرآن الكريم والدراسة
اإلحصاء

أوال للفظ ،مث بعد ذلك الدراسة المعجمية لو ،مث بعد ذلك الدراسة النصية لو ،مث بعد ذلك
ً
الدراسة المفهومية لو ،مث بعد ذلك عرضو على منط خاص ببيان تعريفو ،وبيان

صفاتو

أخَتا
بأنواعها ،وبيان عالقاتو بأنواعها ،وبيان ضمائمو بأنواعها ،وبيان مشتقاتو بأنواعها ،و ً
بالدخول إىل عامل قضاياه بأبعادىا .
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ىذا األمر يف حد ذاتو ،حيتاج إىل كالم طويل عريي ،ويكفي أن أقول

 :إن معهد

الدراسات المصطلحية قد خصص لكل ركن من تلك األركان دورة تدريبية كاملة،

فيها

أشياء متعددة وأمور كثَتة .

خامسا :أولوية تكميل أصول البيان
ً
 -1ما المقصود بأصول البيان؟
أقصد بأصول البيان ما يعرف بأصول التفسير،

وأزعم أن لفظة البيان ىي اللفظة

األنسب للمراد ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنو مث إنا علينا بيانو ﴾ وىي اللفظة اليت ترددت يف القرآن
كثَتا .أما التفسَت فلم يرد إال مرة واحدة ،ويف سياق بعينو ليس صرحيًا يف ىذا اظتوضوع .
ً
 -2لماذا تكميل أصول البيان؟
ولما يُجمع حتى الساعة وينظَّم في صورة
حسم فيوّ ،
السبب ىو أن ىذا األمر ّ
لما يُ َ

نظرية متكاملة لفهم القرآن حق الفهم .لقد ُخدم اضتديث؛ حديث رسول اهلل –صلى اهلل عليو

وسلم ،-وخدم النحو ،وخدمت البالغة حىت قالوا إهنا علوم نضجت واحًتقت .لكن علم البيان
مفتوحا على مصراعيو .
مل ينضج ومل حيًتق ،وما زال الباب ً
فلماذا نكمل أصول البيان إذن ،ذلك ألجل نقصها يف الواقع ،ولضرورهتا لالستنباط
الصحيح .
 -3كيف نكمل أصول البيان؟
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البد أن نجمع المتفرق ،وىو يف مقدمات كتب التفسَت ،ويف بواطن كتب التفسَت ،ويف
كتب علوم القرآن بأشكاعتا وأنواعها ،ويف كتب األصول ،ويف كتب اللغة ،ويف غَت ذلك .ىو
مفرق يف عدد من العلوم .والقواعد األصولية كثَت منها أصول تفسَتية أي أصول بيانية.
ثم بعد ذلك البد أن نُ َخلّص الملتبس والبد أن نضيف الناقص .
وعلى سبيل اظتثال :فقد بقي جهد مدرستُت خارج اإلطار :جهد مدرسة اظتقاصد ،وجهد
اظتدرسة االجتماعية اظتعاصرة .فجهودمها مشتتة ظتا جتمع لتلتحق بالضوابط العامة.
ّ
مث من بعد ذلك البد من عمليات للتمحيص ،والتقعيد ،والتصنيف قبل أن يصاغ كل
الناتج يف صورة نظرية شاملة كاملة .

سادسا :أولوية الهدى المنهاجي
ً
 -1ماذا أقصد بالهدى المنهاجي؟
أقصد بالتحديد ما جعلو اهلل عز وجل طلبًا يف قولو:

﴿اىدنا الصراط المستقيم ﴾ وىو

الطلب الوحيد اإلجباري الذي للمؤمن يف حياتو كلها ،يف رتيع صلواتو؛ ذلك بأن الفاحتة ،كما
صل لو،
مؤسس لو ،وما بعد ﴿اىدنا﴾ ى
مف ّ
قبل ﴿اىدنا﴾ ّ
تعلمون ،مؤسسة على ىذا الدعاء؛ ما ّ
وليس يف الفاحتة دعاء إال ﴿اىدنا الصراط المستقيم ﴾ :ما قبلها يؤسس ألدب الدعاء ،وما
بعد إال "اعتدى" قال تعاىل:
بعدىا يفصل يف ىذا الدعاء .وليس يف الكتاب ُ

﴿ألم  .ذلك

أيضا﴿ :شهر رمضان الذي أنزل فيو القرآن
الكتاب ال ريب فيو ىذى للمتقين ﴾ وقال ً
ىدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ﴾ وقال جل جاللو﴿ :إن ىذا القرآن يهدي للتي

ىي أقوم﴾  ...إىل غَت ذلك من اآليات .
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فلذلك أقول :إين أقصد بالهدى المنهاجي تلك الطريقة المثلى للتفكير والتعبير
والتدبير الفردي والجماعي في مختلف األحوال ،ىذا ما أقصد باعتدى اظتنهاجي .
 -2لماذا الهدى المنهاجي؟
ألننا بصدد االستئناف اآلن ،والعودة من جديد ،إن شاء اهلل تعاىل إىل التاريخ ... ،سنعود
من جديد ،وستعود األمة من جديد" ،بدأ اإلسالم غريبًا وسيعود كما بدأ" رواه مسلم .ىذه
العودة البد من تسريعها للتعجيل بتخليص العالم ،وال يمكن تسريعها إال باالىتداء في

األمر كلو للتي ىي أقوم .ولذلك البد من اكتشاف واستخالص واستخراج اعتدى اظتنهاجي من
باطن الوحي ليستبُت السبيل ،وليستقيم ويرشد السَت.
 -3كيف نستنبط الهدى المنهاجي؟
ال سبيل إىل ذلك بغَت الدرس والتدارس للقرآن الكرمي:
أما الدرس فهو الصورة الفردية النافعة لصحبة القرآن  ،ولن نكون ربانيُت على اضتقيقة
بغَت الدرس للقرآن ﴿ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون

﴾

ولكن الدرس وحده ال يفضي إىل كل النتائج اظترجوة من صحبة القرآن .
وأما التدارس فهو الصورة الجماعية المثلى لصحبة القرآن،

كما جاء يف اضتديث

الصحيح اظتشهور الذي منو " :وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل
ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم المالئكة وذكرىم اهلل
فيمن عنده" رواه مسلم
ىذا الترقي في مقامات الفهم ومقامات العلم بالكتاب يبدأ بالتالوة والتدارس فتنزل
السكينة ،وإذا نزلت السكينة ازداد اإلديان ﴿ىو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
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ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم ﴾ مث يكون غشيان الرحمة ،وإذا غشيت الرزتة أذىبت االختالف

وجاءت باالئتالف ﴿وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ﴾ مث يكون حفوف المالئكة ،وإذا
ترقى األمر إىل حفوف اظتالئكة وإحاطتهم باظتتدارسُت أدت اظتصاحبة للمالئكة إىل التخلق
بأخالق اظتالئكة وىم ال يعصون اهلل ما أمرىم " ...والمرء على دين خليلو فلينظر أحدكم من
يخالل" رواه أبو داوود والًتمذي .والدرجة الرابعة :ذكر اهلل ﴿ولذكر اهلل أكبر ﴾؛ أن يتأىل
العبد نتيجة عروجو في ىذه المقامات إلى حال أن يُذ َكر في المإل األعلى عند اهلل تعالى،

كما ذكر األنبياء قبل عليهم الصالة والسالم .

ىذا التدارس إذن ىو أسرع طريق الستخالص ىذا الهدى واستنباطو ،وىو الشرط
الذي يشير إلى الجهد الجماعي المشترك الذي ال تحصل تلك النتائج كلها إال بوجوده .

سابعا أولوية اإلعجاز العلمي
ً
 -1ماذا أقصد باإلعجاز العلمي؟
أقصد باإلعجاز العلمي ما يكتشفو بعض العلماء في القرآن الكريم مما يستحيل أن
أمرا
يصدر عن غير اهلل إبان نزول القرآن الكريم ،وأقول "اكتشاف" ألن أمر اإلعجاز ليس ً
استنباطيًا ولكنو أمر اكتشايف ،إذ ىو موجود يف الكتاب .
تبُت لو حبكم
أمرا يف كتاب اهلل عز وجلّ ،
فأي صاحب ختصص علمي اكتشف شيئًا ،أو ً

ختصصو أن ىذا األمر الذي حتدث عنو الكتاب إبان نزولو يستحيل أن يكون من بشر ،فقد
عجز ىغ ىَت اهلل أن يصدر منو .
اكتشف
ً
أمرا يُ ُ
إعجازا علميًا؛ أي ً
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وال أقصد بالعلم ىنا اظتفهوم اظتعاصر اظتقصور على غتال العلوم اظتادية كما ىو شائع اليوم.
كال مث كال ،إمنا ىو العلم بمفهومو الواسع الذي يبتدئ من الوحي أصالً ﴿ولئن اتبعت
أىواءىم بعد الذي جاءك من العلم ﴾ مث العلوم الشرعية بكاملها اظتستنبطة من الوحي ،مث
العلوم اإلنسانية بصفة عامة ،مث العلوم المادية .
فصاحب العلوم الشرعية يكتشف اإلعجاز التشريعي إذا تضلّع يف غتالو ويف ختصصو ،وغَته

يكتشف غَت ذلك .وكذلك صاحب العلوم اإلنسانية وصاحب العلوم اظتادية .

فاإلعجاز العلمي الذي أقصده عام ،والعلمية فيو عامة ،وليس كما يستعمل اليوم يف
اإلعالم وغَت اإلعالم .
 -2لماذا صار اإلعجاز العلمي أولوية؟
ذلك لرد الناس إلى اهلل تعالى بأسرع طريق ؛ ألهنم حيت يتبُت عتم بوضوح أن ىذا األمر
أو ذلك مستحيل أن يقولو ػتمد –صلى اهلل عليو وسلم -وال العرب .بل ال ىو ،وال ىم ،وال
غَتىم من األمم ،إذاك يقتنعون أن ىذا القرآن ليس من عند غَت اهلل .
فمثال حُت وقف بعي علماء األجنة عند قولو تعاىل﴿ :ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة
ً

من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا

لحما ثم أنشأناه خل ًقا آخر فتبارك اهلل أحسن الخالقين ﴾
المضغة ً
عظاما فكسونا العظام ً
تعجب من إشارة القرآن إىل ىذه المرحلة العظمية اليت دير هبا اصتنُت فال يبقى يف إال النسيج

أوال ،مث بعد ذلك تكسى تلك العظام بأنسجة ضتمية ،مث ينفخ يف
العظمي يف الصورة الغضروفية ً

خلقا آخر .
بعد الروح ،فيصَت ً
اصتنُت ُ

وبما أن علم تشريح األجنة بكاملو لم يظهر إال منذ نحو قرن تقريبًا ،ولم يكتشف

ىذه الحقيقة إال حديثًا ،فمن أخبر محم ًدا أو من أخبر غيره من بقية األمم بشيء من ىذا؟
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ىذا االكتشاف ىو اكتشاف إلعجاز علمي يف القرآن الكرمي ،يثبت أن ىذا القرآن ليس
إال من عند اهلل تعاىل .
 -3كيف نكتشف اإلعجاز العلمي؟
أوال من التفوق في التخصص؛ إذ القوة يف التخصص ،أي ختصص ،يف أي علم من
البد ً

العلوم تفضي بصاحبها إىل اكتشاف اجملهول .

أيضا التفوق في تذوق القرآن مبا يستلزم ذلك من إتقان للغة العربية ،ومن علوم اآللة
ثم ً

بصفة عامة .وما ال يتم الواجب إال بو فهو واجب .

ثم بعد ذلك وقبل ذلك اليقين؛ ألنو إذا حضر التفوق يف التخصص ،والتفوق يف التذوق،
ومل حيضر اليقُت ،أي اإلديان مبا يف ىذا القرآن إىل درجة اليقُت ،فإنو ال حيصل االىتداء

﴿قل

ىو للذين آمنوا ىدى وشفاء والذين ال يؤمنون في آذانهم وقر وىو عليهم عمى أولئك
ينادون من مكان بعيد﴾ .

ثامنًا :خاتمة فيما قبل األولويات
أوال :تكوين األطر العلمية القوية األمينة ،المؤىلة:
ً
وىذا أمر فيو كالم طويل عريي؛ البد أن نحرص على أن ندفع بالمعادن الممتازة إلى
مجال العلوم الشرعية ،ألن "التصفية" بلغة اإلعالم اليوم ،تتم يف التاسعة ،أي يف هناية مرحلة
ب هبا إىل
اإلعدادي ،ىناك "يصفى" العلم الشرعي "التصفية اصتسدية" .أي أن خَتة العقول يُ ى
ذى ُ
اختصاص الرياضيات ،أو يذىب هبا إىل اختصاص العلوم التجريبية ،وما يبقى يعطى للعلوم

األدبية وما يلحق هبا من علوم شرعية على قاعدة ﴿ويجعلون هلل ما يكرىون﴾ .
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فتكوين األطر القوية األمينة إذن البد منو ،وىو يبدأ باختيار المعادن الكريمة وتأىيلها
التأىيل العالي .البد من تحررنا من ضغط الخبز ومن ضغط غير الخبز ،البد من تحررنا من
كل الضغوط لنستطيع أن نأتي بما ينفع الناس ويمكث في األرض .
ثانيًا :اعتماد العلمية والمنهجية والتكاملية في البحث:
العلمية بشروطها اليت أشَت إليها قبل ،بأن نلتزم بصحة اظتقدمات ،وصحة الطريقة ،وصحة
وتبعا لذلك ،هنيئ ما يلزم لذلك.
النتائجً .
والمنهجية اليت تتجلى يف أنك تسَت بطريقة معينة انطالقًا من اصتزئيات لًتكيب الكليات،

وترسم الطريق عرب مراحل يفضي بعضها إىل بعي .

مثال باألذن ،فينبغي
والتكاملية اليت تعٍت التنسيق يف العمل والتكامل فيو؛ فإذا اشتغل ىذا ً

أن يشتغل اآلخر بالعُت ،واآلخر باليد ،واآلخر بالرجل ،وىكذا حىت يتم االشتغال بكل اصتسد.
حنن حباجة إىل التكامل يف البحث .وإن ىذه النقطة فيها نقص كبَت ،وفيها كوارث ،ليس
بأخطرىا التكرار الكثَت يف البحوث الذي يقع حىت يف الكلية الواحدة ،أو الشعبة الواحدة .
وأخيرا استصحاب الرؤية الشاملة في المسألة العلمية مبعٌت أن ال ننظر إىل موضوعنا
ً

غتردا عن غَته
غتردا عن غَته ،أو إىل اظتكان الذي نبحث فيو ً
غتردا عن غَته ،أو إىل ختصصنا ً
ً

وىكذا  ...وىكذا  ...وباهلل التوفيق .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو .
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