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القضااي اليت يعاجلها الكتاب
يسعى الكتاب إىل تقدمي تصور أويل حول معامل املنهج اإلسالمي يف كل جوانبه ومجيع أبعاده املعرفية والثقافية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية .وينطلق الكتاب من اإلحساس املكثف بوجود أزمة حادة يعاين منها
الفكر اإلسالمي وجتعله عاجزا عن القيام بدوره احلضاري والرايدي املطلوب .ويوضح أن اإلحساس هبذه
األزمة ليس وليد الساعة وإمنا له جذوره التارخيية ،حيث قامت العديد من احلركات اإلصالحية والتجديدية
وكذلك املفكرين واجملتهدين األفذاذ مبحاوالت متتالية للخالص من علل األزمة وتباعاهتا.
ويؤكد الكتاب على ضرورة ووجوب قيام مفكري األمة املعاصرين بصياغة النموذج املعريف واحلضاري
اإلسالمي بديالً للنموذج املعريف واحلضاري الغريب الوافد واملهيمن على القطاع األكرب املؤثر من واقعنا وفكران
من جهة ،ولعقلية التقليد والسكون والتخلف اليت تشل قدرات األمة وتفقدها القدرة على اإلبداع والنهوض
من جهة أخرى .حيث أن بلورة نظام اإلسالم ومنهجيته بديالً حضارايً ووضوح معامله دليالً عمليا مها
السبيل إىل حتقيق وحدة األمة الفكرية وجتنيبها إخفاق وأزمات جديدة.


دكتوراه يف العالقات الدولية من جامعة جونز هوبكنز بوالية مرييالند األمريكية .1990 ،حماضر يف دراسات الشرق األوسط جبامعة
جورج واشنطن ابلوالايت املتحدة األمريكية.

كما يوضح الكتاب أن املنهج املطروح ال ميثل املنهج البديل أو الذي يغين عن املناهج اجلزئية واملتخصصة يف
علوم اإلسالم وحضارته ،وإمنا هو من هج الفكر اإلسالمي الكافل (إسالمية احلياة) ،والذي ال غىن عنه يف
صياغة مناهج هذه العلوم وبلورهتا .إال أن هذا املنهج يتمتع بصفة التميز ،حيث مينح اإلنسان املسلم
املكوانت اليت متيزه عن غريه :عقيدة توحيدية متميزة ،وشريعة إهلية خاصة ،أمثرات حضارة متميزة هي حضارة
اإلسالم.
ويركز الكتاب ألسباب عديدة يف خالفة اخللفية الراشد الثاين عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه بوصفها حقبة
اترخيية وبيئة يستخلص منها املعامل التطبيقية هذا املنهج.
ويشرح الكتاب احملاور األساسية للمنهج اإلسالمي ومميزاته أبنه منهج (اهلي املصدر إنساين املوضوع ،حيكم
شؤون جمتمع إنساين خملوق ...خلالق واحد ..حييا يف عامل خملوق لذات اخلالق الواحد ..وينهض برسالة
اخلالفة عن ربه يف عمران عامله ،وفق بنود عقد وعهد استخالف ،استعدادا للقاء ربه يوم املعاد واحلساب
اجلزاء .)..وهلذا فان التصور اإلسالمي يتميز عن كل املناهج والشرائع والدايانت والفلسفات غري اإلسالمية
مبركزية التوحيد للذات اإلهلية اليت متثل ثورة عقدية حتريرية تفك اإلنسان -بكل طاقاته -من العبودية لغري هللا
سبحانه وتعاىل وحتقق انتماء اإلنسان هلل وحتدد عالقته ابلكون.
ويتناول الكتاب ابلتفصيل والشمول معامل املنهج اإلسالمي يف اجلوانب األخرى ،حيث يشرح مفهوم
الوسطية اجلامعة اليت متثل حجر الزاوية ابلنسبة للمنهج وأثرها على العقل املسلم يف رؤيته للقضااي املعرفية
وجوانب احلياة كلها .فان هذه الوسطية حتفظ اإلنسان املسلم من التمزق واإلنشطارية وثنائية املتقابالت
املتناقضة ،على النحو الذي حدث يف حضارات أخرى ،وخاصة احلضارة الغربية .فقد مكنت الوسطية
اجلامعة الفكرية اإلسالمية –عندما التزمت هبا – من جتنب اإلحساس ابلتناقض بني الروح واجلسد ،والدنيا
واآلخرة ،والدين والدولة ،والذات واملوضوع ،والفرد واجملموع ،والفكر والواقع ،واملادية واملثالية ،املقاصد و
الوسائل ،والثابت واملتغري ،والقدمي واجلديد ،والعقل والنقل ،واحلق والقوة ،واالجتهاد والتقليد ،والدين والعلم،
وغريها من الثنائيات .ويبني الكتاب أنه عندما يقع عدم االلتزام هبذه الوسطية اجلامعة ،فانه يقع االنقسام
احلاد والتمزق يف املنظور واملنهجية املعرفية.

ويتناول الكتاب معامل املنهج اإلسالمي فيما يتعلق ابلرتبية اجلمالية لدى املسلم :آايت اجلمال يف اإلبداع
ويبني أن اإلسالم ال خياصم اجلمال وال يعادي فنونه اجلملة اليت ترتقي
الصورّ .
اإلهلي ،ومجال السماع ،ومجال ّ

ابلذوق واحلس اإلنساين ليدرك آايت هللا .وأن موقف املنهج اإلسالمي هو موقف الود والتعاطف والتزكية
املباركة هلا .وينبه إىل املعايري اإلسالمية -االعتقادية واخللقية -اليت حتكم موقف املسلم جتاه الفنون لكي تظل

مصدراً حقيقاً للخري واجلمال يف حياة اإلنسان ،كاالقتصاد واالعتدال ،التحلي والتجمل خبلقيات اإلسالم،
التخلق ابملوروث احلضاري لإلسالم ،الوعي ابجلمال اإلهلي.
ويبحث الكتاب يف وسائل تطبيق املنهج اإلسالمي الذي ال يقف عند دود (النسق الفكري -النظري)
اجملرد ،وإمنا يكتمل عندما يتحول إىل حياة معايشة وبناء قائم ،وحضارة متميزة يف املمارسة والتطبيق.
ويرى أن الوسيلة لتطبيق وجتسيد املنهج اإلسالمي ،أتيت عن طريق اجلهاد يف معناه الشامل والعام ،من حيث
بذل الوسع والطاقة من قول أو فعل يف خمتلف امليادين اليت ينتصر فيها وهبا الدين احلق .ويرى الكتاب أن
اجلهاد ،شأنه شأن معامل املنهج اإلسالمي ،فريضة ،وعلى طالئع األمة أن تستفرغ اجلهد وتبذل الوسع يف
استخالص معامل هذا املنهج ابالجتهاد الفكري ،وجتاهد جهاداً يضع معامل هذا املنهج يف املمارسة والتطبيق.

منهج الكتاب
متيز الكتاب بتعدد املناهج املستخدمة وتكاملها لشرح أفكاره الرئيسية وإثباهتا ،حيث جيمع بني املنهج
التحليلي والتارخيي واالستقرائي ،يف تلمسه جلذور األزمة الفكرية وتدليله على وجوب العمل على اخلروج منها
وحتديده ملعامل املنهج اإلسالمي حنو القضااي املختلفة .كما استعان ابلنصوص القرآنية واألحاديث النبوية لربط
معامل هذا املنهج املقرتح ابلتصور املعريف اإلسالمي واخلربة التارخيية ،مما منحه األسس الشرعية واحلضارية .كما
ساعدت املناهج املستخدمة يف الكتاب على ترابط وتناسق دعائمه األساسية على الرغم من تنوع
املوضوعات اليت أاثرها ،مما جعله يشكل وحدة عضوية متسقة ومتناسقة.

مصادر الكتاب
اعتمد الكتاب يف مصادره على القرآن الكرمي وكتب السنة النبوية ،معامجهما وشروحهما لعرض األفكار
داخل املنهجية القرآنية واهلدى النبوي .كما استعان مبعاجم اللغة لتحيد املفاهيم واملصطلحات املستخدمة
ولوضعها داخل إطار االستخدام اإلسالمي هلا ،إضافة إىل أمهات كتب الرتاث والفقه ،دون االنغماس يف
اجملادالت الكالمية أو الفلسفية ،وإمنا بتناول بعض آرائها ونصوصها أبسلوب سهل ومقنع.

