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قدمة:
ُم ّ

لـ ترد كممة (تأصيل) في القرآف الكريـ ،ولكف ورد في بعض اآليات توجيو بالرجوع

لمرجعيات في كل األمور .قاؿ تعالى في سورة النساء اآلية ( :)83ﭿ ﭾ ﭿ ﮌ ﮍ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ
ﭾ.
الصاّفات اآلية ( :)64ﭿ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ووردت كممة (أصل) مرة واحدة في سورة ّ
بأنيا قعر الجحيـ ،أي أساسيا(.)1
ﮞ ﭾ ،وُف ِّسرت ﭿ ﮜﭾ ّ

ِ
َّن
كل العموـ اإلنسانية والتطبيقية والطبية باألصوؿ اإلسالمية يحتاج إلى جيد
إف ربط ّ
ط ِّبية.
كبير فكري وعممي وعممي ومنيجي ،وىذه الورقة تطرح عرراًا لتجربة تأصيل العموـ ال ِّ
للة واصطالحاًة:
التأصيل ًة

للة :يعني جعل لمشيء أصالًا ُيبنى عميو ،أساس الشيء الذي يقوـ عميو(.)2
التأصيل ًة
أما اصطالحاًة :فكما أورد األستاذ الدكتور /أحمد عمي اإلماـ َّن
بأنو( :بناء مناىج الحياة
َّ

عمى األصوؿ الثابتة لممجتمع أو األ ُّمة ،ولدى المسمميف ىي مصادر الشريعة اإلسالمية،
الس َّنػنة)(.)3
حيث األصل ىو القرآف الكريـ و ُّ

وعل الفترة السابقة استدعت استعماؿ كممات تحمل الكثير مف المعاني ،فػ (التأصيل) في
َّن

روسيا قد يعني الرجوع إلى األصل الشيوعي ،و(التأصيل) في الدوؿ الغربية قد يعني الرجوع

إلى الرأسمالية بصورتيا األولى أو الرجوع إلى المسيحية كما كانت في القروف الوسطى.

ولذلؾ قد يكوف مف األفرل أف ُنسميو( :التأصيل اإلسالمي) أو (األسممة) أو (الطريق
اإلسالمي لمقيادة العممية).

التأصيل اإلسالمي:

( )1صفوة التفاسير ،الشيخ دمحم عمي الصابوني2010 ،ـ.
( )2معجـ ِ
الصحاح ،ألبي النور إسماعيل الفارابي (398ىػ).
( )3مناىج التأصيل اإلصالحية ،بحث األستاذ الدكتور /أحمد عمي اإلماـ2006( ،ـ).
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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التأصيل اإلسالمي يقتري الرجوع إلى اإلسالـ حيف أُِنزؿ وتطبيقو عمى الواقع الحالي

في مقاصده ،حتى يصل العالـ كما يريده المولى َّن
عز وجل .وىنا أُشير إلى َّن
أف التعريف الذي
الس َّـنة).
اعتمدناه ىو( :التأصيل ىو الرجوع لمقيادة العممية المؤسسة عمى القرآن و ُّ

تأصيل العموم الطبية:

ط ّبيِة مع بداية معيد إسالـ المعرفة بجامعة الجزيرة
لقد بدأ العمل في تأصيل العموـ ال ِّ
ِ
ط ِبية أ ِ
ُدخمت
(1992ـ) ،حيث أُنشئت الدائرة ال ِّ
ط ِّبية بالمعيد ،وحيف بدأ تعريب العموـ ال ّ ّ
أىداؼ تعميمية تأصيمية في المقررات المختمفة ،مثل:
 .1خمق اإلنسان في القرآن( :)1ﭿ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ

ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯛ ﯜ ﯙ ﯚ ﯝ

ﭾ [المؤمنوف:

 ،]14-12حيث ُد ِرست رمف مقرر (النمو والتطور).
وىذه المراحل التفصيمية في الخمق لـ تُعرؼ إإَّن بعد اكتشاؼ المجير في القرف السابع
عشر.

و(خمق اإلنساف مف طيف) ُق ِدـ كسمنار طالبي لمقارنة مكونات الجسـ بالطيف ( الماء
والتراب) .كما تطرقنا لنظرية (النشوء واإرتقاء) (  ،)Evolutionواستخداميا إلنكار وجود
كل مف ي ِ
ِ
ِِ
نكر وجود الخالق بحجج عمميَّنة
ُ
الخالق مف قبل كفار الغرب والشرؽ ،وذلؾ بتحدي ّ
مف القرآف الكريـ ،منيا:
* كيف ِ
وجدت الخمية والحيوان المنوي من غير خالق ؟! :ﭿ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ [الواقعة.]59-58 :

* َّ
الذكر و َّ
األنثى :ﭿ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭖ ﭾ [النجـ ،]45 :ﭿ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯛ ﭾ [يس ،]36 :إ يمكف وجود ذكر وأنثى مف كل المخموقات إإَّن
بوجود خالق يعمـ َّن
أف اإستم اررية تعني التكاثر.

( )1خمق اإلنساف في القرآف أ.د .مبيوع (2011ـ ) ،مؤتمر القرآف الكريـ ،جامعة إفريقيا العالمية – السوداف.
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭾ [الحج.]73 :

ِ
حيث يترح َّن
كل المخموقات
بأنو إ يمكف أف توجد خمية الحيواف المنوي واألزواج مف ّ
ُّ
أي دعوى أخرى.
ُسس النشوء واإرتقاء أو ِّ
والذبابة حسب أ ُ

 .2العالج بعسل َّ
ود ِّرست رمف مقرر (عمـ األدوية ) ،حيث قاؿ
النحل والقرآن الكريم ُ :
عز وجل في سورة َّن
النحل اآلية (  :)69ﭿ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
المولى ّ

ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ  ،وفي سػػورة اإلسراء (  :)82ﭿ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ

ﭾ ،ح يث نوِقشت آثار عسل َّن
النحل المعروفة حالياًا  ،مع

الرقية.
توريح طرؽ العالج بالقرآف الكريـ و ُّ

 .3أثر َّ
صعد ألعمى عمى الجياز التنفسي :سورة األنعاـ اآلية ( :)125ﭿ ﭑ ﭮ ﭯ ﭰ
الت ُّ

ﭱ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
السَّنة في مقررات طب المجتمع.
العامة و ُّ ـ
الصحَّة
َّ .4
َّ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭾ.

ُو ِضعت الخطة العامة لتأصيل العموم الطبية عام ( 1994م) كاآلتي(: )1
عز وجل ومتّجياًا
( )1تأىيل الطبيب الفقيو الممتزـ بالتقوى ،القاصد بعممو عبادة المولى ّ
بكميتو لمنفعة اآلخرة.
ِ
المتخصصة لتحديد المسار الصحيح في التَّنعميـ معتمديف عمى الكتاب
( )2إنشاء الييئات
ّ
الس َّنػنة وتاريخنا اإلسالمي.
و ُّ

العامة لألبحاث لتحقيق األىداؼ المقصودة.
طر َّن
( )3تحديد األُ ُ
ط ِّب َّن
بالدعوة عمى المستوى العالجي والبحثي.
( )4ربط ال ِّ
عز وجل:
تأىيل الطبيب الفقيو الممتزم بالتقوى ،القاصد بعممو عبادة المولى ّ
َّن
إف رحمة تأصيل العموـ الطبية قد بدأت بكمية الطب جامعة الجزيرة ،حيث أُجريت دراسة
عممية عف ررورة تدريس فقو وأخالقيات الطبيب في بداية التسعينات ،فوجدنا َّن
أف أكثر مف

( )1تأصيل عموـ الطب ،أ .د .عمر عبد العزيز موسى (1994ـ) ،في نحو برنامج لمبحث العممي في إسالـ العموـ
( )715 -704معيد إسالـ المعرفة  ،جامعة الجزيرة – السوداف .
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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َّن
ِ
طاقـ
أي مف ال ّ
( )%80مف مررى عنابر الجراحة إ ُيصموف متعّمميف بالنجاسة .ولـ يقـ ّ
بي بتذكيرىـ ألدائيا.
ال ِط
ّ ِّ
كما رأى معظـ العامميف في الحقل الطبي ررورة تدريس (فقو الطبيب وأخالقيات
لكل العامميف بالحقل ِ
ِ
حي.
الص
المينة) ّ
ّ ِّ
()1
ِ
كل فتاوى العمل
بدأ العمل في كتاب( :فقو الطبيب) عاـ ( 1992ـ) ،وذلؾ بجمع ّ
طِبع عاـ (2004ـ) ِ
وشمل األبواب اآلتية:
ال ِط
بي وأخالقياتو ،و ُ
ّ ِّ
 /1المرض والمريض:
الخاصة بشكوى وعمل ودعاء وطيارة وصالة وصياـ وحج
طرح الباب األحكاـ الفقيية
ّ
الص َّنحة.
وعالج المريض مع فقو حفظ َّن

 /2أخالقيات المينة وضمان الطبيب:

بي.
ط ِّ
ترمف أُسس أخالقيات المينة المعتمدة في المجمس ال ِّ
َّن
 /3فقو التشريح:

ط ِرح فيو :حكـ التَّنشريح في الفقو اإلسالمي ،وحكـ استبقاء األعراء اآلدمية ،وحكـ
ُ
ِ
النساء بواسطة ِّ
الرجاؿ ،وعكس ذلؾ............
تشريح ُجثث ّ

 /4فقو الجراحة:

ِ
الديػَّنات
اشتمل الباب عمى :مشروعية وأحكاـ وآداب وأنواع الجراحة ,والعبادات والجراحة و ّ

في األعراء والجروح.

 /5فقو الطب الباطن واألطفال:
َّن
غطى الباب :أىمية الطبيب ،فقو أخذ التَّنأريخ المرري والكشف السريري والتقارير
ط ِّبية ،اآلذاف واإلقامة لممولود ،أحكاـ الرراعة وبنوؾ المبف ،ثقب أذف المولودة ،وحكـ
ال ِّ
َّن
المقيط.
( )1فقو الطبيب وأخالقيات المينة ،أ .د  .عمر عبد العزيز موسى ،أ .د  .عمي عبد الرحمف بري ،أ .د  .عثماف طو
عثماف ،أ .دُ .قرشي دمحم عمي ،د .عمي دمحم عمواف2004( ،ـ).
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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 /6فقو النساء والتوليد:

ط ِرحت اآلراء المختمفة في :عمل الرجاؿ في ِ ِ
النساء والتَّنوليد ،وطرؽ تدريب
حيث ُ
طب ّ
ّ
الطالب عمى ِ ِ
ُّ
النساء والتَّنوليد ،جراحة الوإدة والكحت وتوسيع عنق الرحـ ،إجراء العممية
طب ّ
ّ
ِ
َّن
النفاس ،واإلجياض وِديػَّنة الجنيف،
القيصرية عند الطمبِ ،ختاف اإلناث ،وأحكاـ الحيض و ّ
النسل ،واثبات ِّ
ط ُرؽ تنظيـ وتحديد َّن
الز ِِنا.
وُ
ط ِّ
بية المعاصرة:
 /7فقو القضايا ال ِّ
ِ
َّن
صدي
اشتمل الباب عمى :تعريف النو ِازؿ ،وحكـ الفتوى في النو ِازؿ
المستجدة ،وكيفية التَّن ّ
ِ
َّن
َّن
الصناعي ،األُـ البديمة،
ط ّبيِة
لممسائل ال ِّ
المستجدة :التمقيح الخارجي ،شروط التمقيح ّ
اإستنساخ ،بنوؾ المني ،اليندسة الوراثية ،اختيار جنس المولود ،تبديل الجنس ،وقتل
الرحمة.......
 /8فقو زراعة األعضاء:

ِ
الدماغ ،وأحكاـ نقل األعراء :الغرس
ُ
ط ِرح فيو :الموقف الفقيي مف الموت وموت ّ
َّن
الذاتيَّ ،ن
النقل مف إنساف حي آلخر ،ومف ميت لحي وشروطيا ،نقل األعراء غير الفردية

والفردية ،نقل العرو مف حيواف ،بيع األعراء ،استعماؿ أعراء المحكوـ عمييـ باإلعداـ،
المصنعة.
بنؾ األنسجة وزراعة األعراء ُ
َّ /9
ط ّبيِة:
التجارب ال ِّ
َّن
األجنة والحيواف.
ط ِّبية والعالجيَّنة وتجارب البحث العممي عمى
طرح أحكاـ التَّنجارب ال ِّ

 /10فقو الجنائز:
َّن
الخاصة بالجنائز :ما ُي ُّ
سف عند اإحترار ،غسل الميت،
كل األحكاـ
غطى الباب َّن
َّن
الصالة ،و َّن
الدفف.
والكفف ،و َّن
 /11دور المستشفى تجاه المرضى:

طرح الباب :الدور المطموب مف المستشفيات لتسييل تطبيق األحكاـ المطموبة ،بناء

ِ
المستشفيات بصورة تُ ِ
كل العامميف،
سيل اتجاه المررى لمقبمة ،تذكير المررى َّن
بالصالة مف ّ
ّ

مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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ِ
النساء المرافقيف و ُّ
لمصالة ِّ
الزَّنوار ،وتوفير
توفير ُس ُبل الطيارة ،توفير أماكف َّن
لمرجاؿ و ّ
المصاحف ،تذكير مررى العمميات بدعاء النوـ.......
ط ِّب
وبدأ تدريس مقرر (فقو الطبيب) كمقرر منفصل ولساعات معتمدة في منيج كمية ال ِّ
جامعة الرباط الوطني عاـ ( 2001ـ) تدريساًا متكامالًا ،شارؾ فيو أساتذة الدراسات اإلسالمية
ِ
ِ
مستم اًار.
وحل المشاكل ،وما زاؿ تدريسو
َّن
السمنارات ّ
بالمحاررات و ّ
والطب ُ
ط ِّب بحرور رئيس المجمس
وأُدخل في نفس العاـ َق َسـ الطالب في أوؿ مقرر بكمية ال ِّ
الطبيِ ،
أف مقرر (فقو الطبيب)
وعممت تجربة َقسـ الطالب عمى ُمعظـ كميات الطب ،كما ّ
ُ
أُع ِ
كميػاًا أو جز َّنئيػاًا.
تم َد في كثير مف الكميَّنات َّن
ُ
التعايش مع األدياف األخرى ،فأتاحت لممسيحييف المشاركة
الكّمِيَّنة سياسة
وانتيجت ُ
ُ
بآرائيـ في اإلجياض والموت الرحيـ والجنائز وغيرىا ،مع حرور كل ما يمي أخالقيات
الطبيب ،وكانت مشاركتيـ إيجابية وم ِ
ثمرة.
ُ
ُقِّيـ مقرر (فقو الطبيب) ،حيث كانت نتائج الطالب فيو ممتازة ،وكانت آراءىـ في

وتؤيِد تدريسو ،حيث أظيرت نتائج التقييـ بالتغذية الراجعة مف الطالب
اإستبيانات إيجابية ّ
أف ( )%88مف الطالب أفادوا َّن
َّن
جيدة جداًا" ،و()%95
بأف محتويات المقرر َّن
إما "ممتازة" أو " ّ
ط ِّب( .)1وبحمد هللا ما زاؿ تدريسو مستم اًار
منيـ أوصوا بررورة تدريس المقرر في كّمِِّيػات ال ِّ
ِ
ط ِّب بجامعة الرباط الوطني.
لكل طالب ال ِّ
ّ
المتخصصة:
إنشاء الييئات ُ

وقد أُنشئ (معيد اإلعجاز القرآني والتأصيل المعرفي) بالجامعة لمتابعة بحوث اإلعجاز

وتأليف كتب فقو الميف وتطبيقيا.
تأصيل البحوث:

( )1تدريس األخالقيات في جامعة الرباط "تجربة عشر سنوات لتدريس أخالقيات المينة الطبية في منيج الطب" ،أ .د.
عمر عبد العزيز موسى ،مؤتمر األخالقيات ،الجامعة اإلسالمية الماليزية2011 ،ـ.
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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ِ
معظميا في( :موسوعة
ىنالؾ بحوث طبية تأصيمية كثيرة في المجاؿ الطبيُ ،جمعت ُ
()1
الس َّنػنة في الجامعة
بحوث منطمقة مف القرآف و ُّ
اإلعجاز العممي في القرآف و ُّ
الس َّنػنة)  ،وأُجريت ُ
ِ
الدراسات العميا:
بوساطة ُ
طالّب ّ
 انطالقاًا مف اآلية ( )22مف سورة الروـ :ﭿ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦﮦ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ

ﮭ ﭾ؛ أجرت طالبة بحث الماجستير عمى اختالؼ األلواف بيف البشر ،وقارنت ألواف
أف لوف البشرة يمكف أف يكوف
( )41توأماًا ُمتطابقاًا ُبطرؽ عممية ،توصمت فييا َّن
بصمة(.)2

طح األلسف فييـ ،وكانت النتيجة أنيا مختمفة ،ويمكف أف
 كما قامت أخرى بمقارنة أس ُ
تكوف بصمة أخرى(.)3

 ونالت طالبةٌة الدكتوراه في دراسة( :آثار عسل النحل والحبة السوداء عمى مرض
األزما)( ،)4انطالقاًا مف اآلية ( )69مف سورة النحل :ﭿ ﮇ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮦﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﭾ.
()5
ِ
ِ
الدراسة آثا اًار إيجابية عمى مررى
وختمت اآلية بأنيا آية لمف يتفكر  .وأظيرت ّ
ُ
األزما.
عز وجل في سورة الحج
 وأُجريت تجربة إلثبات عالقة القمب بالعقل ،لقوؿ المولى ّ
اآلية ( :)46ﭿ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮈ ﭾ ،حيث استعمل جياز يقيس نشاط الخاليا القمبية أثناء النوـ وعند

( )1موسوعة اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ والسنة المطيرة ،يوسف الحاج أحمد (2001ـ) دار ابف حجر – دمشق.

( )2لوف الجمد؛ ىل يمكف أف يكوف بصمة جديدة؟! أ .د  .عمر عبد العزيز موسى ،د .جيياف عيسي ،د .عامر
المجذوب ،د .دمحم توـ عبد المجيد ،المجمة الطبية ،السعودية2011( ،ـ) .183 ،179 ،8 ،32

( )3األلسف؛ ىل يمكف أف تكوف بصمة أخرى؟! ،تقوى عمي الشيخ ،دمحم الفاتح حسونة ،أ.د .عمر عبد العزيز موسى،
المجمة اليندية لمطب الشرعي والسموـ2013( ،ـ).
( )4آثار عسل النحل والحبة السوداء عمى مرض األزما ،د .جيياف عيسى ،أ .د  .عمر عبد العزيز موسى ( رسالة
دكتوراه).

( )5العقل والقمب في الطب والقرآف والسنة؛ كيف نثبت َّن
أف العقل بالقمب؟! ،أ .د .عمر عبد العزيز موسى2009 ،ـ.
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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اليقظة ،حيث وجد َّن
ُذينيف يزيد نشاطيا عند اليقظة اعتماداًا
أف ىنالؾ منطقة في األ ّ
عمى حديث رسوؿ هللا صمى هللا عميو وسمـ برفع القمـ عند النوـ لذىاب العقل(.)1



وأُجري بحث عف آثار اليقطيف العالجية( ،)2انطالقاًا مف إنباتو عمى سيدنا يونس
ػ عميو السالـ ػ.

َّن
الس َّنػنة ىي معجزة القرآف
إف البحوث التأصيمية المرتبطة باإلعجاز العممي في القرآف و ُّ

الكريـ ،التي يمكف أف تكوف في ىذا الزماف أساساًا لمدعوة هلل بياَّ ،ن
بأف ىذا القرآف الكريـ مف
عند ُلد َّنف الخالق العالـ القدير ،ويمكف جمعيا واجراؤىا في كل المجاإت العممية.
َّن
الس َّنػنة يحتاج لمحذر الشديد مع اتباع
إف إجراء البحوث العممية المنطمقة مف القرآف و ُّ

الخطوات العممية والشرعية لتحقيق المقاصد ،ومف ذلؾ:
()1

الس َّنػنة يجب األخذ في
عند ورع الفررية العممية لمبحث المنطمقة مف القرآف أو ُّ

()2

جمع كل اآليات واألحاديث ذات العالقة بموروع البحث.

()3

معرفة التفسير لكل اآليات.

()4

البحث عف البحوث ذات العالقة بالفررية.

()5

كتابة طريقة البحث بطريقة عممية معتمدة.

()6

مراجعة عمماء الدراسات اإلسالمية في كل التفاصيل.

()7

الحصوؿ عمى الموافقة األخالقية والشرعية إلجراء البحث.

اإعتبار كل اإحتماإت العممية.

ربط الطب بالدعوة:

ون ِف َذ (مشروع طيبة
اعتمدت الجامعة مرافقة القوافل الصحية لمنشاطات الدعويةُ ،
األحامدة ببحري) عمى مدى ستة أشير ،اشتمل عمى برامج دعوية مستمرة ،مع توفير
الخدمات الصحية بمستوى األخصائييف ،ومساعدة طالب الطب والعموـ الصحية ،مع تنفيذ

( )1كيف نثبت َّن
أف العقل بالقمب؟! ،أ .د  .عمر عبد العزيز موسى2015 ،ـ ،مؤتمر ىيئة اإلعجاز العممي في القرآف
والسنة ،أسبانيا.)116-109( ،

( )2ما ىو اليقطيف؟ وما ىو اإلعجاز العممي وراء ىذا النبات؟ د .إحساف دمحم اليادي األميف ،مؤتمر الييئة العالمية
لإلعجاز العممي في القرآف والسنة الحادي عشر ،أسبانيا2015( ،ـ).1150 – 139 ،
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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ون ِف َذ بدار السالـ جبل أولياء ،وذلؾ لربط طالب
المحتاجةُ .
برنامج رياري ودعـ لألسر ُ
الطب بالروح الدعوية.

ِّ
الصعوبات لتطبيق التأصيل:
المعوقات و ُّ
(َّ )1ن
إف أكبر المعوقات ىو عدـ قناعة كثير مف األساتذة واإلدارييف بفكرة تأصيل العموـ،
ويشمل ذلؾ بعض أساتذة الدراسات اإلسالمية ،فحيف طرحت عمى أحدىـ فكرة
عمي استبدالو بفقو
اعتماد (فقو الطبيب) رمف ساعات مطموبات الجامعة اقترح َّن
العبادات ،مما أدى إلى اعتماده رمف المنيج األصمي.
()2

عدـ وجود أساتذة لدييـ الخبرة في تطبيق محاور التأصيل في المناىج والتدريس
والبحوث.

()3
()4

إ توجد ق اررات و ازرية ُم ِمزمة كما ىو الحاؿ في مطموبات الجامعة.
إ يوجد دعـ منتظـ لمبحوث.

ال ّتوصيات:
()1
()2
()3

ِ
ط ّبيِة.
كل الكّمَِّنيػات ال ِّ
اعتماد فقو وأخالقيات المينة في ّ
تعميـ فقو وأخالقيات المينة في كل التخصصات الصحية والتطبيقية واإلنسانية.

استصدار قرار وزاري لتدريس مقرر (فقو المينة) رمف مطموبات الجامعة في

الدراسات اإلسالمية.
()4

تأليف كتب فقو وأخالقيات الميف تحت إشراؼ جامعة القرآف الكريـ والتعميـ العالي.

()5

تنفيذ دورات تأىيمية لتدريس ىذه المقررات.

()6

تحديد نسبة مف مالية البحوث بالو ازرة والجامعات لمبحوث التأصيمية.
خـاتـمــة
َّن
إف تأصيل التعميـ ىو أساس تأصيل الحياة لنسترجع القيادة العممية المرتبطة بالقرآف

الس َّنػنة في كل المجاإت ،وإ َّنبد أف نتخذ مف اإلرث العممي والفمسفي السابق ،والتجارب
و ُّ
العممية رغـ ِقمتيا أساساًا لالنطالؽ العممي بورع استراتيجيات يورع ليا جدوؿ زمني،
مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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لنصل إلى المقاصد بإذف هللا عمى أف تتكفل الدولة بتنفيذ ومتابعة وتقويـ اإلستراتيجية لنصل
باألُمة المسممة لخالفة األرض ،نش اًار لإلسالـ وتثبيتاًا لمعدؿ ،واخراجاًا لمعباد مف عبادة العباد
لعبادة هللا وحده.

مركز بحوث القرآن الكريم والسنة النبوية
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