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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، ابرئ اخلالئق أمجعني، ابعث األنبياء وادلرسلني، مث الصالة والسالم على سيدان وحبيب قلوبنا أيب القاسم 

ية على ادلصطفى دمحم وعلى أىل بيتو الطيبني الطاىرين األبرار ادلنتجبني، سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد
 أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال ابهلل العلي العظيم.

 (َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر فيَها اْْسُوُ )
(ٗ) 

 سؤال النهضة وإصالح التعليم
َخراِِبا ُأولِئَك ما كاَن ََلُْم َأْن   يف   َأْن يُْذَكَر فيَها اْْسُوُ َوَسعىَوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ )قال هللا العظيم يف كتابو الكرمي: 

ْنيا ِخْزٌي َوََلُْم يف اْْلِخَرِة َعذاٌب َعظيمٌ   (ٔ)(َيْدُخُلوىا ِإالَّ خائِفنَي ََلُْم يف الدُّ
النهضثثة والبحثثثث عثثن ملفتثثاح ادلفثثثا ي   سثثلالالثثثا : البحثثث، يف ىثثلا اليثثوم، يقثثث: يف زلثثورين: األول بعثثر البصثثائر القر نيثثثة. 

وادلسثثجد احلثثثرام وادلفتثثاح الثثرئيمل وادلنطلثثق األول للنهثثثوض ابألملثثة وانتعثثاذلا ملثثن واقعهثثثا ادلذسثثاوي ادلثثّر واسثثتنقاذ ادلسثثثجد األقصثثى 
 والبقي: الفرقد وبالد ادلقدسات ملن أيدي الصهاينة والوىابيني..وادلسجد النبوي 

 :دوائر أحكام العقل ونطاقاتو
 (َخراِِبعا  يف  َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر فيَها اْْسُُو َوَسععى)ور األول: بعر البصائر القر نية: ان قولو  عثاىل: احمل

فنقثول: يستبطن اإلشارة إىل احدى ادلستقالت العقلية ملن دائرة )اجلزئيات اإلضافية( ويتض  ذلك يف ضمن بيان القاعثدة العاملثة 
 .ذىب بعر الفالسفة إىل ان العقل يدرك الكليات فقط وال يدرك اجلزئيات

 اجلزئيات اإلضافية، ال التطبيقاتو  الكليات
الكليثات، اجلزئيثات اإلضثافية أو  :وىثي ،ولكن الصحي  ىو التفصيل وان األقسام ثالثة وليست قسمني، وفيها أيضاً  فصيل

ة يقثثل حثثاكم يف ادلسثثتقالت العقليثثة الكليثثة، وقثثد يكثثون حاكمثثاً يف بعثثر  زئيا ثثا اإلضثثافاألصثثنا ، التطبيقثثات وادلصثثاديق، والع
ابلثبوت أو العدم أو قد ال حيكم، املا التطبيقات وادلصاديق فليست ملن شذنو بل ىي ملن دائرة العلم أو الوحي أو شبو ذلك على 

 ( ويتض  ذلك أكثر بسرد بعر األملثلة:-نقد النظرية احلسية  -ملا فّصلناه يف كتاب )ملدخل اىل علم العقائد 
 أمثلة تطبيقية: رّد الوديعة يف ثالث دوائر

الثدائرة األوىل )دائثرة الكليثات ملثن ادلسثتقالت  شلثا يقث: يف ضثمنالوديعثة اثا ىثي ىثي، وىثلا  فثان العقثل حيكثم، ملثثالً رسثن ردّ 
الكثثافر احلثثريب  أو الناصثثي  أو يفّصثثل بثثني نثثو  الوديعثثة  الوديعثثة إىل امثثرم  او العثثدو  أو إىل ولكثثن ىثثل حيكثثم رسثثن ردّ  (العقليثثة

 –ملثثثالً  –  فثثيحكم رٍ وَ  يف ُصثثويتحثثّ   رٍ وَ وابلقثثب  يف ُصثث رٍ وَ ونثثو  العثثدو وامثثرم وادلثثبالت ادل  بثثة علثثى ذلثثك فثثيحكم ابحلسثثن يف ُصثث
وحيكثثم  ،اد يف األرض أو سثثفك الثثدملاءابنثثو ال يسثثتادملها يف اإلفسثث ملثث: العلثثمالوديعثثة للعثثدو إذا كانثثت  عاملثثاً أو ملثثاالً  رسثثن ردّ 
وقد يتح  يف حسن أو قب  رد الوديعة لو  ،الوديعة لو إذا كانت سالحاً فتاكاً نعلم ابنو سيستادملو لسفك دملاء األبرايء بقب  ردّ 

ات فليسثت يستادملو يف اذلجثوم علثى بثريء  واملثا التطبيقث ملظلوم أويستادملو يف الدفا  عن  ومل نعلم ابنو ىلإذا كانت سالحاً 
                                                             

 .ٗٔٔسورة البقرة:  ية  (ٔ)
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إلضثرار ابلريث  أو النفث: لثو  أو شثبو ذلثك، ذلثك  لو زلثارب  أو قاصثد شذن العقل أصالً، فهل ىلا كافر حريب  أو انصي  أو عدّ 
اً حإمنثثا حيكثثم ملتسثثلكلثثو يقثث: يف دائثثرة )العلثثم( إذ حيتثثاج إىل ملعلوملثثات وال يقثث: يف دائثثرة العقثثل اثثا ىثثو ىثثو، بثثل إذا أراد ان حيكثثم ف

 بسالح العلم.
 ن العدلحس

ملثثثال  خثثر: العقثثل حيكثثم رسثثن العثثدل، وىثثله قضثثية كليثثة ال شثثك فيهثثا، ولكثثن ىثثل حيكثثم رسثثن العثثدل ابلنسثثبة للوحثثوش 
علثى كثل  نٌ َسثاآلدمليني أملثال منثرود ويزيثد وصثدام  فقثد يقثال: ابن )العثدل( وىثو وضث: العثيء ملوضثعو وإعطائثو كمثا يسثتحق، حَ 

َ ال َيْظِلعُم ِمْثقعاَل َررَّةٍ )ج عن كونو عدالً ولللك قال  عثاىل: در ة االستحقاق خر  عنحال، فإن زاد أو نقص  َرلِعَك )و (ٔ)(ِإنَّ اَّللَّ
وبعبثارة أخثرى: )العثدل( ملثن العنثاوين  (ٖ)(َرِلَك َجَزيْعَناُىم ِبَا َكَفُروا َوَىْل ُُنَاِزي ِإالَّ اْلَكُفورَ ) (ٕ)(َجَزيْعَناُىم بِبَعْغِيِهْم ِوِإَّنَّ َلَصاِدُقونَ 

، ابلربىثان اإلّ ، عكثمل الصثدق احلسثن عنثو دلثا كثان عثدالً ولثو انفثك  ،والظلم ملن العناوين اليت ذا ّيهثا القثب  ،نسْ حُ ثا ّيها الاليت ذ
كما لو أدى صدقو إىل قتل بريء أو الزان احصنة أو ملصادرة   قبي ٌ  دقٌ اللي ىو عنوان اقتضائي للحسن وللا قد ينفك فيقال صِ 

وال يقال عدل قبي  ولو   ،اً دلا كان للماً نَ سَ ولو كان حَ  ، ينفك عن القب  وللا ال يقال انو للم حسنأملوال ملظلوم، املا الظلم فال
 كان قبيحاً دلا كان عدالً.

اء الزو ثثة الثثثمن ملثثن طثثواملثا التطبيقثثات، فليسثثت ملثثن دائثثرة العقثثل بثل ىثثي ملثثن دائثثرة العلثثم أو العثثر ، فمثثثالً ىثل ملثثن العثثدل إع
  ان ذلك شلا ال ير بط ابلعقل اا ىثو و األكثر أو األقل، أو إعطاء األخت أو البنت كاألخ أو نصفوأ اإلرث أو الرب: أو النصف

ابلعلثثثم، أي اإلحا ثثة العلميثثة اجمثثل ملعادلثثثة )الزو ثثة( يف حيثثاة الثثزوج، واألوالد، وادلسثثثلوليات ادلاليثثة ادللقثثاة علثثثى ىثثو بثثل يثثر بط 
ابً كثثثان )ألبنائثثثو( أم زو ثثثاً أذا و ثثثدان ملثثثالً ان النفقثثثة  قثثث: علثثثى عثثثا ق الر ثثثل عا قهثثا، وسثثثائر ملعثثثادالت الثثثدنيا واآلخثثثرة أيضثثثاً، فثثثإ

)ألبويو وأ داده يف صثورة فقراثا( وا ثا ال  قث: علثى عثا ق ادلثرأة زو ثة كانثت )لزو هثا( أو أملثاً )ألبنائهثا( أو بنتثاً  اً )لزو تو(  أم ابن
.. ولثثو انقثثا ملنثثاقا ملثثن  ثث  الثثدين (ٗ)(َكِر ِمثْععُل َحععاِّ اأْلُنْعثَعيَعععنْيِ لِلععذَّ ))ألبويهثثا( فثثان ىثثلا يعطينثثا بعثثر الصثثورة يف احلكمثثة وراء 

زلضثثة  بقضثية عقليثثة توليسثث فلثثيمل ملثن الصثثحي  ان ينثاقا ابلعقثثل ويقثول: ان العقثثل يثثرفر ذلثكم إذ القضثثية علميثةاإلسثالملي 
دلنظوملثة ادلاليثة وملنظوملثة ادلسثلوليات ارلمثل ألن اإلرث يف ملنظوملثة اإلسثالم ملبث  يف ملر بثة سثابقة علثى  ؛ملسترينية عن أدوات العلثم

فهثثلا اإلرث يف ضثثمن ىثله ادلنظوملثثة َحَسثثٌن، املثا اإلرث يف ضثثمن ملنظوملثثة وادلواقث: الثثيت وضث: اإلسثثالم فيهثثا كثالً ملثثن الر ثثل وادلثرأة 
 .علمها لتَ ت األحكام فهي شلا مل نُ دتام ملالكاو احلكمة واملا العلل أخرى فذملر  خر، وذلك كلو نظراً إىل 

 البالغ ابلنفساإلضرار 
وملثثاذا عثثن قطثث: اليثثد لضثثرورة  بيثثة   ملثثثال  خثثر: اإلضثثرار البثثال  ابلثثنفمل، قبثثي ، ولكثثن ملثثاذا عثثن اجلثثرح العميثثق للرِ ثثل أو اليثثد

 عثايص التطبيقثات )ككثون  ولئن كان اجلواب عن األخث  واضثحاً فثان اجلثواب علثى سثابقو صثعب، واملثاخو  سراين ادلرض  

                                                             

 .ٓٗسورة النساء:  ية  (ٔ)
 .ٙٗٔسورة األنعام:  ية  (ٕ)
 .ٚٔسورة سبذ:  ية  (ٖ)
 .ٔٔسورة النساء:  ية  (ٗ)
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ج إال بب  اليد ملثالً( يقث: علثى عهثدة علثم الطثب ولثيمل للعقثل اثا ىثو  ث  ملتسثل  ابلعلثم ان حيكثم ىلا ادلرض ملسرايً وانو ال عال
 على ىله الصريرى أو  لك.

 اخلطأ الفلسفي يف التطبيقات الطبيعية واإلَلية
ات ويف ادللىلثثة يف الطبيعيثث ءالعقثثل يف دائثثرة العلثثم، ولثثللك وقعثثوا يف األخطثثا إقحثثاملهموان عمثثدة خطثثذ بعثثر الفالسثثفة ىثثو 

 اإلذليات: 
ملثالً  –العامل  َيَكةِ وان كل دِ  موان الكواكب أو السماوات السب: كذقعار البصلاخلرق وااللتيام قالوا ابستحالة  :في الطبيعاتف
  يف عثامل ادلثثال فكلمثا صثاح صثاحت وكلمثا سثكت سثكتتم وكثلا اخلرفثان والثلنابن وكافثة أنثوا  احليثوان واإلنسثان نثو ٍ  ذلثا ربّ  –

 الثُمثل ادلعلقةمأو أرابب األنوا  ا كلها ذل
اب ثل ابلعقثل والو ثدان، وأقثل ملثا  ابستحالة علم هللا  عاىل ابجلزئياتم؛ ملث: ان ذلثكملثالً ار كبوا الفدائ  فقالوا  :ويف اإلذليات

نا ابدلرة كما كانت ذا و ل فانو ال ديكن ان يكون ملدرَكاً عني ذا و  عاىل كان علمو   فانو حيثشلا ال ديكن اإلحا ة بو  انو :يقال ذلم
إذ أبثداً لثيمل كمثا نعهثده ملثن العلثوم  ابنثو يسثتحيل إحا تثو ابجلزئيثات ملث: انثو و  عثاىلوكيثف ضلكثم علثى علمث ،   ملدركة لنثا ابدلثرة

العلوم لدينا عرض ملفارق وليست عني اللات بل ىي كيفية نفسية أو إضافة أو انفعال أو    ذلك على األقوال، املا علمو  عاىل 
هو عني ذا و فال ىو عرض وال ىو ملفثارق وال ىثو كيفيثة وال شثبو ذلثك فكيثف نثدرك كنهثو لثنحكم عليثو ابنثو ال يثدرك اجلزئيثات ف

 فهلا ىو ملن ألهر ملصاديق إقحام العقل يف دائرة العلم.ملثاًل  
 إذا ا ض  ذلك كلو فلنعد إىل اآلية العريفة فنقول:

 لعقليةيف دائرة املستقالت ا (َوَمْن َأْظَلُم...)
دليل على و ود القسم الثا  ادلتوسط ( َخراِِبا  يف  َوَمْن َأْظَلُم ِمَّْن َمَنَع َمساِجَد اَّللَِّ َأْن يُْذَكَر فيَها اْْسُوُ َوَسعى)ان قولو  عاىل: 

 ث: كثل برىثان، أو فقثل انثو فثان إليثو ملر إحالة للقضثية علثى الو ثدان  (َوَمْن َأْظَلُم...)اللي عرّبان عنو ابجلزئيات اإلضافية، إذ ان )
وادلقصود ملنها )ذكثر هللا( وهللا  عثاىل ىثو اخلثالق الثرازق  (َمساِجَد اَّللَِّ )اكتفاء يف احلكم هبا على قضاء العقل هبا.. وذلك ان ىله 

واحلكثثثثم  اتعلَّقثثثو،أو فقثثثل ان احلكثثثم ملعلّثثثل  ملعهثثثافمثثثن أللثثثم شلثثثن ملنثثث: ذكثثثر هللا يف ملسثثثا د هللا  ا ثثثثا قضثثثية قياسثثثا ا  ،للجميثثث:
ل بكونثثو ملنعثثاً لثثلكر هللا عثثن ملسثثا د هللا  وكمثثا  ثثرى فثثان ان ملنثث: ذكثثر هللا يف ملسثثا د هللا  زئثثي إضثثايف إذ )األللميثثة( وىثثو ملعلَّثث

فاآليثة  ،الكلي ىو الظلم واملا ملن: ذكر هللا يف ملسا د هللا فهو صنف ملثن أصثنا  الظلثم، وملث: ذلثك صلثد العقثل صثري  احلكثم بثو
وملن الواضث  ان ادلو بثة اجلزئيثة نقثير السثالبة الكليثة )والسثالبة الكليثة ىثي:  ،بعر اجلزئيات اإلضافيةدليل على حكم العقل يف 

 .فقط يف الكليات ادلطلقة(وانو حاكم عدم حكم العقل يف اجلزئيات اإلضافية، 
حلقيقي اللي حتتو كلي، فهو ملن وإمنا مسيناه  زئياً إضافياً ألنو ابلقياس إىل الكلي اللي ىو فوقو  زئي، وابلقياس إىل اجلزئي ا

  هة ملا فوقو  زئي وملن  هة ملا حتتو كلي.
هللا  بثو ذكثرُ  دْ رَ وانثو مل يثُث شذن العقثل بثل ىثي شثذن العلثم فمثثالً ىثل ىثلا ملسثجد ضثرار –كما سبق   – واملا التطبيقات فليست

َُذوا َمْسِجداً ِضراراً وَ )بل أرادوا بو كما قالو  عاىل:  عاىل  َ َوَرُسوَلُو َوالَّذيَن اَّتَّ ُكْفراً َوتَعْفريقاً بَعنْيَ اْلُمْؤِمننَي َوِإْرصاداً ِلَمْن حاَرَب اَّللَّ
عَس َعلَعى التعَّْقعوى  ِمْن قَعْبُل َولََيْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَّن ِإالَّ اْْلُْسىن ُ َيْشعَهُد ِإنعَُّهعْم َلكعاِربُوَن   ال تَعُقعْم فيعِو أَبَعداً َلَمْسعِجٌد ُأسِّ وَِّل ِمعْن أَ   َواَّللَّ
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عرينَ  ُ نُِعَُّّ اْلُمطَّهِّ  أي انثو يتوقثف علثىفهثلا كلثو ملثن دائثرة العلثم   (ٔ)(يَععْوٍم َأَحع ُّ َأْن تَعُقعوَم فيعِو فيعِو رِجعاٌل نُِبُّعوَن َأْن يَعَتَطهَّعُروا َواَّللَّ
 وليمل العقل اا ىو ىو شلا ديكنو  عايص حال ىلا ادلسجد أو ذاك. القضيةملعلوملات عن 

بو ٍو ف ننقل ادلسجد األقصى وادلسجد احلرام وادلسجد النبوي والبقي: الريرقد ملن أيدي الصهاينة والوىابيني  كياحملور الثاين: 
 . وقد سبق:كيف ننقد األملة ملن السقوط احلضاري ادلدّوي اللي ملنيت بو ملنل ملئات السنني أعم:  

 مسؤوليتنا جتاه القدس ومكة واملدينة)
ان نقثوم بثو يف قضثييت  – علثيهم السثالمألىثل البيثت  كذ بثا لينا كمسثلمني، وخاصثة  وزلور ىلا البحث ىو: ملا اللي جيب ع

ادلسثثجد األقصثثى والبقيثث: الريرقثثد حثثا نعيثثد إعمارىثثا بثثلكر هللا  عثثاىل ونسثثتنقلىا ملثثن أيثثدي اليهثثود والوىابيثثة، ونعيثثد بنثثاء البقيثث: 
 وسائر ادلعاىد ادلعرفة فيو، أبفضل الصور . عليهم السالموملعاىد األئمة األربعة 

بة  تضمن خططثاً قصث ة ادلثدى وملتوسثطة ادلثدى وبعيثدة ادلثدى، مث لك يستدعي وض: خار ة  ريق شامللة ملركّ واجلواب: ان ذ
وحينئثٍل ينثزل علينثا النصثر ملثن عنثد هللا ادللثك  ،بعد ذلك السعي اجلاد واحلثيثث لتنفيثل بنثود  لثك اخلطثة بكثل عثزم و ثد وإخثالص

 .(ٕ)( يَعْنُصرُْكْم َو يُعثَعبِّْق َأْقداَمُكمْ ِإْن تَعْنُصُروا اَّللََّ )العزيز اجلبار إذ يقول  ل امسو: 
  :وسو  نع  إىل بعضها

  (ٖ)(وْضع قضييت القدس والبقيع يف بؤرة االىتمام املتواصل... -أ
 وإصالحها والتحلي بتقوى هللا  عاىل وا تناب ملوا ن ساطو وملعصيتو.. ، هتذيَّ األنفس وتزكيتها -)ب

 ريقاً دلكافحة احملتلني وادلستعمرين واحلكام ادلستبدين أو  ريقاً إلنقاذ ادلسجد األقصى وقد يستريرب البعر ملن اعتبار ذلك 
 أو البقي: الريرقد و قليم ألافر اإلرىابينيم

ُوا معا ِفَنْعفُ )فألن اإلصالح يبدأ ملثن الثداخل و :لكن ذلك حّق دتاملًا: أملا أوالً  ُ معا ِبَقعْوٍم َحع َّ يُعغَعريِّ و)ملثن  (ٗ)(ِسعِهمْ ِإنَّ اَّللََّ ال يُعغَعريِّ
 أصل  فاسده، أر م حاسده( وملن انتصر على عدوه الداخلي )النفمل واألىواء( فانو حرّي ابن ينتصر على عدوه اخلار ي.

 املعاصي قسمان: شخصية ونوعية
 (٘)على نوعني:...( –لدى التدبر  –فألن ادلعاصي  :وأملا اثنياً 
 السعي لتدويل األماكن املقدسة -ج

وأنوا  عديدة، وىو على ملرا ب ودر ات، بعضها شلا  رفضو احلكوملات دتاملثاً، وبعضثها شلثا ديكثن ان  رضث   و)للتدويل( صور
 و: (ٙ)لو أو  قبل بو لو عرفت زلاسنو وواصلنا العمل على حتقيقو:(

                                                             

 .ٛٓٔ-ٚٓٔسورة التوبة:  ية  (ٔ)
 .ٚسورة دمحم:  ية  (ٕ)
 ( بتصر .ٖٚٓالدرس ) (ٖ)
 .ٔٔسورة الرعد:  ية  (ٗ)
 ( بتصر .ٖٚٓالدرس ) (٘)
 (.ٖٛٓالدرس ) (ٙ)
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 النهضة الشاملةحنو  استنهاض املسلمني -د)
نقاذاا ملثن أيثثدي الوىثثابيني، كمثثا ال ديكثن إنقثثاذ ادلسثثجد األقصثثى ان البقيث: الريرقثثد وادلدينثثة ادلنثثّورة وملكثة ادلعثثّرفة ال ديكثثن اسثثت

إال عرب  –عادة  –والقدس العريف ملن أيدي الصهاينة، إال عرب النهضة العامللة؛ ألن النهضة ملنظوملة ملتكامللة واإلنقاذ ال ديكن 
 ونضيف: .(ٔ)اإلصالح العاملل(

 إدراج )علم النهضة( يف املناىج التعليمية -ىع 
ابدلنطلثثق األسثثاس واختيثثار ادلفتثثاح الثثرئيمل لعمليثثة النهثثوض العثثاملل وصثثوالً إلنقثثاذ ادلسثثجد األقصثثى والبقيثث: الريرقثثد  االبتععداء

كثثل قلعثثة أو شثثيء ملفتاحثثًا، وان   داٍء دواًء ولكثثل ان لكثثل وذلثثك ان سثثنة هللا  عثثاىل  ثثرت علثثى، وادلسثثجد النبثثوي وادلسثثجد احلثثرام
ديكنك ان  لجو بيسر وسثهولة إذا عرفثت ادلثدخل والبوابثة مث اخث ت ادلفتثاح الصثحي   حصن، ملهما بلريت در ة استحكاملو وملِنعو،

عكثثمل ملثثا إذا أردت ان  قثثتحم  ثثدار احلصثثن بسثثاعدك أو رأسثثك فانثثك ال  مسالسثثةبسثثا ة و بكثثل ينفثثت  حينئثثٍل البثثاب  إذ سثثتجد
 ممحتصد إال مججمة ملهعمة وسواعد ملكسورة

ديكنثو ان يفثت  كثل األبثواب، وإذا أردان النهثوض ابألملثة  (ٕ)ادلفثا ي  ملفتثاح رئثيمل ملي:فان ماان لكل ابب ملفتاحاً، مث انو كما 
فال بد ان نبحث عن ملفتثاح ادلفثا ي  حلثل شثا  ،ادلتقدرةاحلكيمة العزيزة  واألملم ضة شامللة والعودة إىل اندي احلضارات ادلزدىرة 

 .والنهوض هبا إىل ملصاّ  األملم ادلتذلقة أملراض األملة ادلستعصية
)إصالح التعلثيم( وإن كثثر احلثديث عنثو.. ولكثن الثلي نريثد ان نطرحثو ىنثا أملثر لتعليمية(.. وا)إصالح ادلناىج  وىلا ادلفتاح ىو

 .، وذلك ادلنطلق ىو دراسة )علم النهضة(ماألساس الرئيمل وادلنطلق األكرب الستنقاذ األملة –فيما يبدو  –   ملطروح عادة، وىو 
بكلمة  لم اللي يبحث عن سر ازدىار احلضارات أو سقو ها وسر  وض األملم أو اضلدارىا ويبحثوعلم النهضة نع  بو الع

 .)ادلرض والعالج( وىو عنوان الحدى كتب السيد الوالد   املعة عن
ىثثم ان ملناىجنثا الدراسثثية ملثن ادلثثدارس االبتدائيثثة وصثوالً إىل ادلعاىثثد واجلاملعثات، وكثثللك احلثثوزات العلميثة، خاليثثة ملثن دراسثثة أ

 يسميو )علم احلياة(م ملادة علمية  ض: خار ة الطريق إلنقاذ األملة وىو ملا أمسيناه )علم النهضة( وكان السيد الوالد 
الفيثزايء أو النحو والصر  أو اننا ندرس ملنل الروضة حا اجلاملعة دروساً كث اً يف علوم كث ة: يف احلساب واذلندسة والريريب: 

لكننثثا ال نثثدرس )علثثم و دسثثة أو حثثا يف السياسثثة واالقتصثثاد واال تمثثا  واإلدارة واحلقثثوق وملثثا إليهثثا والكيميثثاء أو يف الطثثب واذلن
 .مالنهضة( أبداً 

 مقارنة بني الدول اإلسالمية وأورواب، الياابن، سنغافورة و...
والسثلال  ،ني الريثربادلقارنة اليت كانت  عقد عثادة بيننثا كعثرب أو كمسثلمني وبث أضحى ملن ادلعرو  بل حا ملن ادلبتللولقد 

األعظثم  ولكثن بعثر دلاذا  قدملت أورواب وأتخران ضلن، مل: ان ديننا األقوم وحضار نا األقدم وثروا نا  :اللي كان ي دد دائماً وىو
 ادلفكرين أشار إشارة  ريفة إىل ادلقارانت ادلتسلسلة التالية وىي: 
أورواب أو أملريكثا، ولكثثن اثرور الزملثثان اضثثطرران إىل ان وبثثني العثرب  ان الريريثب ان ادلقارنثثة سثابقاً كانثثت  عقثد بثثني ادلسثثلمني أو

                                                             

 (.ٜٖٓالدرس ) (ٔ)
 وابلفارسية شاه كليد. master keyيسمى ابإلصلليزية  (ٕ)
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دلثاذا  ضثت اليثاابن و قثدملت م وعدان نتساءل: العرب وأورواب إىل ادلقارنة بني العرب والياابن بني)نتواض:( فنافر مليزان ادلقارنة 
ال نثزال ضلثن  نثاولكن ،نابثل انكثازاكي وى وشثيماوعبوديتها للملك إلو العممل ور ثم ا ثا حطمتهثا ق ر م استبدادىا ادلطلق السابق

 ندور يف حلقة ملفر ة بل ننتقل ملن داىية إىل داىية أملّر وملن ختلف إىل ختلف أعمقمم
العرب والياابن إىل ادلقارنة بثني العثرب وكثوراي اجلنوبيثة أو سثنريافورة  بنيمليزان ادلقارنة مث اضطرران لكي )نتواض: أكثر( فنافر 

ملثثالً  –سيوية فقلنا دلاذا بقينا ملتالفني و قدملت كثوراي أو سثنريافورة ذلثك التقثدم ادلثلىل  والعجثب ان سثنريافورة وسائر النمور اآل
اآلن أصثبحت ملثن أكثثثر دول ولكنهثا كانثت قبثل نيسثني سثثنة ملضثرب ادلثثل يف التالثف والفقثثر واألمليثة وار فثا  نسثبة البطالثثة،   –

يف رلثال الصثناعة والتعلثيم  ملثن بثني الثدول الصثناعية الععثرين األكثثر  طثوراً  نث  كونث وىو العامل  طوراً وأ ناىا بل صارت ىي وكوراي 
 حيث كّنام ونقف حيارى العامل كلو  فلماذا حتولوا و طوروا و ضوا و قدملوا وال زلنا نراوح ملكاننا على ملستوى و...

ملثن : أكثر فذكثر( فثنافر مليثزان ادلقارنثة لكي )نتواضملرة أخرى اضطرران إذ  مولكن سلسلة ال ا : مل  توقف عند ىلا احلد
، لكنهثا أصثبحت ، إىل ادلقارنة بيننا وبثني اذلنثد الثيت كنثا نعتربىثا ملضثرب ادلثثل يف التالثفأو السب: بيننا وبني النمور األرب:ادلقارنة 

م أول أو اث  دولثة ٕٓ٘ٓ اآلن احدى أكثر دول العامل  طوراً حا ارأتى بعر اخلثرباء االسث ا يجيني ابن اذلنثد سثتكون يف العثام
 ميف العامل ملن حيث التقدم الصناعي والعسكري واالقتصادي

لريثةم بينمثا يف العثراق  ٕٕاللريات الرمسيثة فيهثا ور م ان دين أو أكثر وملئات اللريات أو أكثر  ٓٓ٘ور م ان اذلند ملتعتتة بني 
وأوس: دديقرا ية ملستقرة يف العصر احلديث ملنل العام  ، ولكنهم مل: ذلك استطاعوا ان يلسسوا ألعمقماللريات الرمسية لريتان فقط

م ولكننثثا ملثثا ان نثثنهر لتذسثثيمل دديقرا يثثة أو استعثثارية إسثثالملية إال و ثثراان بعثثد أسثثابي: أو أشثثهر أو سثثنني علثثى األكثثثر، ٜٛٗٔ
 ن ا : لنق: يف دواملة االستبداد والفوضى والتالف بعكل أشد ملن السابق  دلاذا 

ي )نتواض: أكثر فثذكثر فثذكثر( لثنافر مليثزان ادلقارنثة ملثن ادلقارنثة بيننثا وبثني اذلنثد، إىل ادلقارنثة بيننثا مث بعد ذلك اضطرران لك
 ملثالً دلاذا  قدملت أفريقيا اجلنوبية وال نزال ضلن ملتذخرين بعكل مللىلم فنتساءل موبني بعر دول القارة السوداء

أصثالًمم  –لعلّثو  – العلم الثلي مل نكتثب حولثو بثل مل نفكثر بثوان ادلفتاح األساس يف ذلك كلو يكمن يف )علم النهضة( ذلك 
 مل: انو كان ملن ادلفروض ان نكتب حولو ادلئات ملن الكتب واأللو  ملن الدراسات وععرات األلو  ملن ادلقاالتم

 مفاتيح علم النهضة يف القرآن وهنج البالغة
لكننثا  ،كتثب األحاديثث  وملثا يليهمثا ملثن و ثج البال ثة واأل رب ملن ذلك كلو ان ملفا ي  علم النهضة جتثدىا يف القثر ن الكثرمي

و لك ادلفا ي   تذلق يف لالم بالدان ادلتالفة حا اننا نراىا يف مسثاء   هلناىا )أو جتاىلناىا( وعمل هبا اآلخرون فتقدملوا وأتخران.
َوََلُْم َأْعنُيٌ ال يُعْبِصُروَن ِِبا َوََلُْم ) أصبحنا واي لألسف كما قال  عاىل: –أي بعضنا على األقل  –رلدان )الضائ:( كل يوم ولكننا 

.. و كفثثي نظثثرة إىل بعثثر  لثثك ادلفثثا ي  والثثدرر (ٔ)(آراٌن ال َيْسععَمُعوَن ِِبععا ُأولئِععَك َكاأْلَْنعععاِم بَععْل ُىععْم َأَضععلُّ ُأولئِععَك ُىععُم اْلغععاِفُلونَ 
 بصدق ملقالتنا ىلهم:  ليلعن كل ملنصفٍ وأعالم اذلداية ادلتذلقة 

ُوا ما ِفَنْعُفِسِهمْ ): قال  عاىل ُ ما ِبَقْوٍم َح َّ يُعَغريِّ َ ال يُعَغريِّ  .(ٕ)(ِإنَّ اَّللَّ
                                                             

 .ٜٚٔسورة األعرا :  ية  (ٔ)
 .ٔٔسورة الرعد:  ية  (ٕ)
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نَعُهمْ   َوَأْمُرُىْم ُشورى)وقال:   .(بَعيعْ
 .(ٔ)(رِلَك فَعْليَعَتناَفِس اْلُمَتناِفُسونَ   َويف)وقال: 
َ َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِْحسانِ )وقال:   .(ٕ)(ِإنَّ اَّللَّ
َا)وقال:    (ٖ)(اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  ِإَّنَّ
 (ٗ)(َوال تَنازَُعوا فَعتَعْفَشُلوا َوَتْذَىََّ رُنُكمْ )وقال: 
 (٘)(َوال َتعاَونُوا َعَلى اإْلِْثِْ َواْلُعْدوانِ   َوَتعاَونُوا َعَلى اْلِبِّ َوالتعَّْقوى)وقال: 
 (ٙ)( ِدُلوا ُىَو َأقْعَرُب لِلتعَّْقوىَأالَّ تَعْعِدُلوا اعْ   ال ََيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَعْوٍم َعلى)وقال: 
َوْيٌل لِْلُمَطفِّفنَي   الَّذيَن ِإَرا اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْستَعْوُفوَن   َوِإرا  )و (ٚ)(َوَأقيُموا اْلَوْزَن اِبْلِقْسِط َوال َُّتِْسُروا اْلميزانَ )وقال: 

 .(ٛ)(كاُلوُىْم َأْو َوزَنُوُىْم ُُيِْسُرونَ 
 و   ذلك. (ٓٔ)((َجاِىُدوا تَعْغَنُموا))و (ٜ)((َمِن اْستَعَبدَّ ِبَرْأِيِو َىَلكَ ))و: عليو السالم وقال اإلملام علي

لكثثن ادلذسثثاة الكثثربى ان الطفثثل ملنثثل ان يثثدخل يف الروضثثة إىل ان يتاثثرج ملثثن اجلاملعثثة ال يثثدرس يف أيثثة ملثثادة علثثى اإل ثثالق 
ف إىل رلثد العثزة والريلبثة ملسثتنق: التالّث يثو( وملثنالتِّ )ملثن ننقثل أملتنثا ىثله ان  واحلثالملبادئ علم النهضة وعلم احلياةم فكيف يعقل 

والتقدم واالزدىار  وكيف ديكن، ملادملنا  ارقني يف أوحال اجلهل والتالف والتناحر والتفثرق، ان ننقثل ادلسثجد األقصثى وادلسثجد 
  احلرام والبقي: الريرقد وادلسجد النبوي وسائر ملقدسا نا ملن احملتلني وادلستبدين

 كية واألسئلة النهضويةاألسئلة الكالسي
ان ادلعكلة األساس ان نظثام  عليمنثا يف ادلثدارس ملبث  بثل ملهنثدس علثى اإل ابثة علثى األسثئلة الكالسثيكية ادلعروفثة وىثي مَلثن 

ال  عثكل  ر م أايتها )ابإلضافة إىل الفاعل( ومَلن )ابإلضافة إىل ادلنفعل والقابل( وملا  وأين  وملاذا )ملاذا حدث( وىله األسئلة
 (. ملاذا )ملاذا نصن: ( ودلاذا  )دلاذا حدث ملا حدث اا: إمنا اللي يعكل أسئلة النهضة ىو سلاالنو لة النهضة أسئ

لثو  –عندملا نرا : ملا  طرحو ملدارسنا أو كتبنا عثن قضثية البقيث: الريرقثد أو ادلسثجد األقصثى إذ ادلعلوملثات  لي وذلك واض  
وملثا ىثدملوا ملعثاىد   ملا احتلوا القثدس وادلسثجد األقصثىعادة حول: ر  دو  –ملادة دراسية كتاب أو يف  رحت يف  و د ا قد 

                                                             

 .ٕٙسورة ادلطففني:  ية  (ٔ)
 .ٜٓسورة النحل:  ية  (ٕ)
 .ٓٔسورة احلجرات:  ية  (ٖ)
 .ٙٗسورة األنفال:  ية  (ٗ)
 .ٕسورة ادلائدة:  ية  (٘)
 .ٛسورة ادلائدة:  ية  (ٙ)
 .ٜسورة الرمحن:  ية  (ٚ)
 .ٖ-ٔسورة ادلطففني:  ية  (ٛ)
 .ٔٙٔ ج البال ة: قصار احلكم:  (ٜ)
 ادلصدر نفسو. (ٓٔ)
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وملثاذا حثدث عنثثدملا   وملثن ىثم الثلين وقعثت علثيهم اجلنايثة  )أمسثانىم، ديثنهم، عقائثثدىم( ومَلثن ىثم اجلنثاة  علثيهم السثالماألئمثة 
لسثثلاا النهضثثة  عمثثقادلسثثتوعب ادل وىثثله ادلعلوملثثات وإن كانثثت ملفيثدة بثثل وضثثرورية أيضثثاً لكنهثثا بثدون التطثثرق (ٔ)احتلثوا فلسثثطني
، يبحثث عثن العلثل واألسثباب واجلثلور (دلثاذا)ان سثلال ؛ ذلثك ال  قثدم وال  ثلخر شثيئاً   و)دلاذا حدث ملا حدث(  )ملاذا نصن:(

وىثثثل ديكثثثن  رييثثث  أي واقثثث: ملذسثثاوي ملثثثّر بثثثدون اإل ابثثثة علثثثى ىثثثلين  ببحثثثث عثثثن احللثثثول واآلليثثثات وسثثبل احلثثثل  (ملثثثاذا)وسثثلال 
  السلالني

عثن ذلثك ولثئن و ثدا رثثاً  على سلتلف ملستواي اممكافة ملناىج التعليم ن واإل ابة عنهما اا الللان  فتقداا  وىلان السلاال
خيتثزل  ختلّثف األملثة  أو  نظ : ان السثّر ىثوعلى الععارات الكلية  –عادة  –يقتصر  ونوستجدفانكم يف احدى ادلناىج الدراسية 

ملثثن سلتلثثف ار ي وىثثو االسثثتعمار  وملادملنثثا كثثللك فثثان الللثثة سثثتبقى حتثثيط بنثثا لقثثاء الثثلنب كلثثو علثثى عاملثثل خثثكافثثة األملثثراض إ
بثل حثا ا ثا  ا نا يف أسر احملتلني وادلستبدينكما اننا ملادملنا كللك ستبقى ملقدس  ، هللا ملا بنا ملا أبنفسنا ليري ِّ ري ِّ حا نُ اجلوانب.. 

 شلاثل لو. يف يد  خر اسوأ ملنو أو فسوق  سقطخر ت ملن يد واحد ملن الطرياة  إن
ان رحلثة األلثف مليثثل  بثدأ  طثوة، لكثثن ىثله اخلطثوة جيثثب ان  كثون يف االجتثاه الصثثحي ، ولثو كانثت ابجتثثاه ملعثاكمل ملثثالً دلثثا 

عاِئِر َعلَعى غَعرْيِ الطَّرِيععِ  اَل ))ملث: سثرعة السث  إال بعثداً عثن اذلثد  كمثا  ثاء يف احلثديث  ازداد ادلثرء  اْلَعاِمعُل َعلَعى غَعرْيِ َبِصعريٍَة َكالسَّ
 .(ٕ)((َيزِيُدُه ُسْرَعُة السَّرْيِ ِإالَّ بُعْعداً 

 واخلطوة الصحيحة األوىل يف اجتاه إنقاذ ادلسجد األقصى وادلسجد احلرام وادلسجد النبوي والبقي: الريرقد وسائر البالد ادلقدسة
أشثران إليثو يف ىثلا ادلقثال وىثو لثلي ىي إصالح النظام التعليمي ابدلعث  العثاملل، وابدلعث  اخلثاص ا وضلو إنقاذ األملة والنهوض هبا،

 .و)ملاذا نصن:(  يف كافة ملستوايت ادلراحل التعليمية   ضمينها )علم النهضة( واإل ابة على سلاا: )دلاذا حدث ملا حدث(
وعنثثد  تمثثة اإلصثثالح  – أكثثثرويف اخلتثثام نعثث  إشثثارة عثثابرة عثثن إصثثالح النظثثام التعليمثثي ابدلعثث  العثثاملل، كثثي نتوقثثف عنثثده 

 يف ملقال قادم إذن هللا  عاىل. –  اخلاص ابدلع
 ادلر بة األوىل يف العامل يف رلال  ودة التعليم.أصبحت سنريافورة فقد ألهر التقرير التاا ان 

كعثف مللشثر  ثودة التعلثيم العثادلي الصثادر عثن ادلنتثدى االقتصثادي العثادلي يف دافثوس عثن )وقد اقتطفنا ملن التقرير ملا يلي: 
 (الدول العربية يف رلال  ودة التعليم. فادلر بة األوىل يف العامل حصد ا سنريافورة، مث سويسرا د   ر يب أ لب 

 (.ٛٔوحلت الوالايت ادلتحدة األملريكية يف ادلر بة )
 .(ٜ٘، و اءت  ركيا يف ادلر بة ٚٗيف ادلر بة  إسبانياحلت ، و ٖٔ، والياابن يف ادلر بة ٕٕو اءت فرنسا يف ادلر بة )

، ٜٖٔدولة مشلها مللشر اجلودة. فيما احتلت ملصر، ادلر بة  ٓٗٔملن بني  ٗ٘ادلملكة العربية السعودية يف ادلر بة ن )والريريب ا
   ملصنفة أل ا دول ال  وقد اعترب ادللشر كالً ملن: ليبيا والسودان وسوراي والعراق واليمن والصوملال دوالً  .موىو ادلركز قبل األخ 

 ودة يف التعليم(. توفر فيها أبسط ملعاي  اجل
الحقثاً  وذلك و  ه ىو ملا سيذيت احلديث عنووكان ملن أسباب النهضة يف سنريافورة ان أ لق قاد ا ملبادرة )ملدارس التفك ( 

                                                             

 .مملثاًل:  رائم عصابة اذلا اان و)ار ون( و)شت ن( بقيادة بن  وريون وإسحاق رابني وارئيل شارون وبيرين وأشباىه (ٔ)
 .ٖٗص ٔالكايف: ج (ٕ)
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 وآخر دعواَّن ان اْلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على دمحم والو الطيبني الطاىرين      إذن هللا  عاىل.


