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 :األولى المحاضرة أهداف
 .هبا الصلة ذات األلفاظ وبيان للحضارة، اللغوي املعىن حتديد/ 1
 .هلا املختار التعريف وذكر للحضارة، العام االصطالحي املعىن تعيني/ 2
 .ومسارها وعددها ومهدها احلضارات نشأة بيان/ 3
 .أنواعها وبيان اإلسالمية، للحضارة االصطالحي املعىن ذكر/ 4
 (.اإلسالمية العربية احلضارة)و( العربية احلضارة)و( اإلسالمية احلضارة)إطالق بني الفرق/ 5

 :األولى المحاضرة مراجع أهم
 دار. 1444/1891. 2/ط. املال علي أمحد. األوربية احلضارة يف املسلمني العلماء أثر/ 1

 .دمشق الفكر
. 2/ط.مؤنس حسني. وتطورها قيامها وعوامل أصول يف دراسة احلضارة/ 2

 للثقافة الوطين اجمللس يصدرها شهرية ثقافية كتب سلسلة املعرفة عامل. م1889/ه1418
 .13/ص.الكويت-واآلداب والفنون

. 1/ط. عويس احلليم عبد.املستقبل وآفاق املاضي إبداع اإلسالمية احلضارة/ 3
 .11 ،14 ،11: ص. والتوزيع للنشر الصحوة. م2414/ه1431

. 1/ط. الواعي يوسف توفيق. الغربية باحلضارة مقارنة اإلسالمية احلضارة/ 4
 .38 ،15،25: ص.والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار. م1899/ه1449

. 2/ط خليل أبو شوقي. السابقة احلضارات عن وموجز اإلسالمية العربية احلضارة/ 5
 .18:ص. بدمشق الفكر دار. م1881/ه1411

. 2/ط. عارف حممد نصر. املفهوم وداللة املصطلح لسرية دراسة. املدنية الثقافة احلضارة/ 1
 .األمريكية املتحدة الواليات. اإلسالمي للفكر العاملي املعهد.م1884/ه1415

 دار. م1888-ه1418. 2/ط.حالق حسان. اإلسالمية احلضارة تاريخ يف دراسات/ 1
 .1:ص.بريوت. والنشر للطباعة العربية النهضة
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. 1/ط.خليل أبو شوقي. املبارك هاين. أوروبا هنضة يف اإلسالمية احلضارة دور/ 9
 .8:ص. دمشق. الفكر دار. م1881-ه1411

 هبا تقدم أطروحة. احلضاري احلوار يف دراسة.  والغربية اإلسالمية احلضارتني خصائص/ 8
 جزء وهي. اإلسالمية اجلامعة/ الدين أصول كلية جملس إىل. اجلبوري حسني سليمان رعد
 إسالمي فكر ختصص/ الدين أصول فلسفة يف الدكتوراه درجة نيل متطلبات من

 .م2441-ه1421.
 راغب. اإلنسانية احلضارة يف املسلمني إسهامات ؟ للعامل املسلمون قدم ماذا/ 14

 .9-4:ص.القاهرة.والرتمجة والتوزيع للنشر اقرأ مؤسسة. م2448-ه2.1434/ط.السرجاين
 .11/ص. خليل الدين عماد: اإلسالمية احلضارة إىل مدخل/ 11
. القاضي مصباح الدين نصر. املعاصرة احلضارية التحديات مواجهة يف اإلسالم منهج/ 12

 .99:ص.القاهرة. والنشر للطبع الفكر دار. م2442-ه1424. 1/ط
-ه1429. 1/ط.األهدل أمحد بن علي بن هاشم. اإلسالم يف احلضارية الرتبية أصول/ 13

 .اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جامعة. 15:اجلامعية الرسائل سلسلة. م2441
. بدوي أمحد توفيق عمار. الكرمي القرآن منظور من أفوهلا وعوامل احلضارة مقومات/ 14

 الدراسات بكلية الدين أصول يف املاجستري درجة ملتطلبات استكماال األطروحة هذه قدمت
 .2445. فلسطني نابلس، الوطنية، النجاح جامعة يف العليا
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 : العربية اللغة في الحضارة تعريف: أوال
 وإن هذا عن يبعد ما جييء وقد. ومشاهدته ووروده الشيء، إيراد والراء والضاد احلاء( حضر)

 . واحدا األصل كان
 .والغيبة املغيب نقيض واحلضور حضورا، حيضر حضر

 (( . لِباد حاضر   يبيع   ال: )) احلديث ويف البادي خالف واحلاضر البدو، خالف واحلَضر
 .البادية يف املقيم والبادي احلَضر، يف املقيم واحلاضر
 الشاعر  القطامي استعملها املعىن وهبذا. البادية خالف واحلاضرة احلضر، يف اإلقامة واحلضارة

 . واملدن القرى بساكين مستخفا   قومه، ببداوة مفتخرا   قوله يف
 .ترانا بادية رجال فأي           أعجبته احلضارة تكن فمن                

 : مالحظة    
 القرآن يف جند ال كما عليه، املتعارف باملعىن احلضارة استعمال العرب لسان يف يرد مل

 الذي اللغوي معناها أصل إىل احلضارة رد مبحاولة قام الباحثني بعض أن إال ذلك، الكرمي
 من األول املصدر باعتباره الكرمي القرآن يف األصل هذا تتبع يف اجتهد مث فارس ابن إليه أشار

 .موضعها يف احملاولة هذه على وسنأيت. احلضارة مصادر
 : منها احلضارة؛ لفظ غري أخرى ألفاظ باستعمال احلضارات إىل الكرمي القرآن أشار وقد

نَاُهم   قَ ب ِلكَ  ِمن   أَُمم   ِإىَل  أَر َسل َنا َوَلَقد  :} تعاىل كقوله األمم؛/ أ  َوالضَّرَّاءِ  بِال َبأ َساءِ  فََأَخذ 
 [.42: األنعام{] يَ َتَضرَُّعونَ  َلَعلَُّهم  

َها َعَلي كَ  نَ ُقصُّهُ  ال ُقَرى أَن  َباءِ  ِمن   َذِلكَ :}تعاىل كقوله القرى؛/ ب ]   {َوَحِصيد   قَاِئم   ِمن  
 [.144: هود

َنا وََكم  :} تعاىل كقوله القرون؛/ ج َلك   ِبُذنُوبِ  ِبَربِّكَ  وََكَفى نُوح   بَ ع دِ  ِمن   ال ُقُرونِ  ِمنَ  أَه 
 [.11:اإلسراء{]  َبِصري ا َخِبري ا ِعَباِدهِ 
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 فَ َعلَ  َكي فَ  تَ رَ  َأملَ  :} تعاىل قوله يف كما ومثود ، وإرمَ  َكَعاد  معينة؛ بأمساء يسميها/ د
 َجابُوا الَِّذينَ  َومَثُودَ ( 9) ال ِباَلدِ  يف  ِمث  ُلَها ُُي َلق   ملَ   الَِّت ( 1) ال ِعَمادِ  َذاتِ  ِإَرمَ ( 1) ِبَعاد   رَبُّكَ 

رَ   [.8-1: الفجر({] 8) بِال َوادِ  الصَّخ 
 القرآين االستعمال من( الزمان-املكان-اإلنسان) احلضارة أسس استنباط وميكن

 إشارة والقرون املكان، أساس إىل إشارة والقرى اإلنسان، أساس إىل إشارة فاألمم السابق،
 .الزمان أساس إىل

 .يلي فيما سأبينها واصطالحية عرفية حقيقة احلضارة لكلمة صار مث
 . االصطالح في الحضارة تعريف

 :باعتبارين سيكون للحضارة االصطالحي التعريف
 حضارة يتناول ال التعريف وهذا عموما، للحضارة االصطالحي التعريف: األول االعتبار

 .خصائصها وسائر وتارُيها ولغتها عقيدهتا باختالف احلضارات كل يتناول وإمنا بعينها
 فيه التقيد يكون حيث خصوصا، اإلسالمية للحضارة االصطالحي التعريف: الثاين االعتبار

 .غريها دون اإلسالمية احلضارة خبصائص
 .عموما للحضارة االصطالحي التعريف: أوال

 -مبالغا ولست- فهي لكثرهتا احلضارة تعاريف كل أذكر أن املقام هذا يف أستطيع ال
 النموذجية التعاريف بعض ذكر مع عنها عامة صورة أعطي أن ميكن ولكن بالعشرات،

 .املختار التعريف إىل واخللوص
 : معا عليهما أو املعنوي أو املادي اجلانب على الرتكيز حيث من التعاريف أنواع

 .املدين املادي اجلانب على بالرتكيز احلضارة معىن حتديد . أ
 للمجتمع املتقدمة املرحلة وهي احلضر، حياة إىل البداوة حياة من االنتقال هي احلضارة: مثال

 -البشرية واملعيشة اإلنسانية، احلياة ألسالب وراقية متقدمة أمناط هي احلضارة-اإلنساين
 .املدنية هي احلضارة
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 تؤدي الت الرتفيهية األمور من يعتربها تراه احلضارة تفسري يف املادي املسلك هذا يسلك ومن
 إىل كذلك ينظر وال اإلنسان، داخل إىل بذلك ينظر وال حياته، وسهولة اإلنسان راحة إىل

 أو أمة تقييم يف الرئيسة العوامل كأحد والقيم واملبادئ األخالق إىل وال الفكرية، املعتقدات
 يعتربون وهم والرأمساليني، الشيوعيني من فيهم مبن الالدنيني معظم هم وهؤالء جمتمع،

 والتجريبية؛ العلمية العلوم يف الرقي: "أهنا على املدنية يعرفون فهم مرتادفتني، واملدنية احلضارة
 ".اآليل واالخرتاع والصناعة والزراعة والكيمياء، واهلندسة، كالطب،

 ،(نيتشة)و ،(كليسكليس: )مثل األخالق؛ إنكار يف التمادي يف يغرق من الصنف هذا ومن
 وترك واألخالق، العدل على القضاء هي احلضارة: )) يقولون الذين الفالسفة من وغريهم

 إن...اجلماجم على تسري أن إىل ذلك أدى ولو تشاء، ما لتفعل السافرة احلرة لطبيعتنا العنان
 على حربا فلنكن األقوياء، سلطان هبا يقيِّدوا لكي الضعفاء؛ اخرتاع إال ليست األخالق
 ((. األخالق

 شأن من التقليل يقصدوا مل كتاباهتم من يبدو كما فهم املاديني من اآلخر الصنف أما
 .اإلنسان بأخالق له عالقة ال حبتا، ماديا لفظا احلضارة اعتربوا إمنا األخالق،

 يف التفنن هي احلضارة: )) يقول حيث مثال خلدون ابن كلمات من واضحا يبدوا وهذا
 الصنائع من فنونه، وسائر أصناف من تُؤنَّق الت بالصنائع والكلف أحواله، واستجادة الرتف،
 هذا ويلزم املنزل، أحوال ولسائر األواين، أو الفرش، أو املباين، أو املالبس، أو للمطابخ املهيأة
 ((.  كثرية صناعات التأنق

 يثبت إنه حيث احلضارات، من والقيم األخالق استبعاد يقصد ال خلدون ابن أن ريب وال
 يف احلياة تصف جمردة لفظة(( احلضارة)) لفظة يعترب كان ولكن األمم، بناء يف أكيدا دورا هلا

 . تطور من يستتبعها وما احلَضر،
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 .الثقايف املعنوي اجلانب على بالرتكيز احلضارة معىن حتديد.  ب
 بعاداهتا، سواها، عن ومتيزها األمم من أمة كل خصوصية هي احلضارة: مثال

 املظاهر هي احلضارة -وتنظيماهتا جتارهبا، وخالصة أفعاهلا، وردود وسلوكياهتا، وثقافاهتا،
 .العقل: هي احلضارة-جمتمع أي تسود الت الفكرية

 منبعا وكونه وفضله لقيمته الثقايف املعنوي اجلانب على ركزوا إمنا الطريقة هذه وأصحاب
 والفكري والعلمي الثقايف التقدم على املتعددة مظاهرها تتوقف الت املادية للمدنية ومصدرا

 .وجماالهتا احلضارة ميادين مجيع يف األخالقي واملسلك الديين باملنهج االلتزام مع
 يف هذا وسنبني الغربيني من والعلم واألخالق الدين بني يفصل من وجود إىل التنبيه مع

 .اإلسالمية احلضارة خصائص عن احلديث عند موضعه
 .الثقايف املعنوي واجلانب املدين املادي اجلانب بني باجلمع احلضارة معىن حتديد. ج

 أكان سواء حياته، ظروف لتحسني اإلنسان؛ به يقوم جهد كل مثرة: هي احلضارة: مثال
 أم مادية الثمرة أكانت وسواء مقصود، غري أم مقصودا الثمرة تلك إىل للوصول املبذول اجلهد
 نشاطه جوانب مبختلف يتصل ما كل يف اإلنسان ينشئه ما كل: هي احلضارة -معنوية

 يف وتفوقه اجملتمع تقدم: هي احلضارة -ودين دنيا وروحا، مادة وخلقا، عقال ونواحيه،
 .والتنظيمية واملعنوية املادية اجملاالت

 والثقافة املدنية ومها للحضارة واملعنوي املادي املكون بني مجعوا وإن الطريقة هذه وأصحاب
 معتقداهتم إىل راجع وهذا هلما، وتفسريهم والثقافة للمدنية فهمهم يف ُيتلفون أهنم إال

 .ومناهجهم ومذاهبهم
 مضمون ألن... الثقافة وكذلك الغربيني، عند مفهومها غري املسلمني عند املدنية فمفهوم

 والتشريع الدين الختالف الغربيني؛ عند مضموهنما غري اإلسالمية والثقافة اإلسالمية املدنية
 مؤثرات لوجود للحضارات مشرتك تعريف إجياد جدا يصعب وهلذا...  واألخالق واآلداب

 .حضارة كل مفهوم يف فارقة
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 .إنتاجه على أو اإلنسان على التركيز حيث من التعاريف أنواع
 .نفسه اإلنسان على بالرتكيز احلضارة معىن حتديد . أ

 احلضارة، هو ومعامالت وأخالقه سلوكه، يف اإلنسان رقي أن املسلك هذا أصحاب يَعترب
 معا، والعاطفة بالفكر ويهتم املادة، فوق ويرفعه اإلنسان قيمة يقدر شك، ال مجيل اجتاه وهذا
 الفكري البحث هي:" بقوله احلضارة يعرف الذي نيب بن مالك املثال سبيل على هؤالء ومن

 كاألخالق، شىت جماالت يف الرقي من مزيج هي:" سفر حممود ويقول ،" الروحي والبحث
 ذاته باإلنسان االهتمام التعريفني هذين ويف". والبحتة التجريبية، والعلوم والرتبية، والسلوك،

 .وأخالقه أفكاره رقي ومدى داخليا،
 .اإلنسان إنتاج على بالرتكيز احلضارة معىن حتديد . ب
 ينظرون وإمنا السابقة، الرؤية كأصحاب اإلنسان داخل إىل ينظرون ال الطريقة هذه وأصحاب

 اجملاالت، كل يف شامل بشكل إنتاجه إىل ينظرون وقد جمتمعه، يف اإلنسان هذا أنتجه ما إىل
 يف احلضارة أن يرى مثال مؤنس فحسني آخر، جانب حساب على جبانب يهتمون أو

 اجلهد كان سواء حياته ظروف لتحسني اإلنسان به يقوم جهد كل مثرة: هي العام مفهومنا
 أم مادية الثمرة أكانت وسواء مقصود غري أم مقصودا الثمرة تلك إىل للوصول املبذول
 .  معنوية

( ديورانت ول) ُيصص بينما وإنتاجه، اإلنسان جهد إىل شاملة نظرة ينظر فهو
: فيقول اإلنتاج، هذا إىل مؤدية احلياة يف العوامل بقية وجيعل والفكر، بالثقافة البشري اإلنتاج

 املوارد: أربعة بعناصر الثقايف إنتاجه زيادة على اإلنسان يعني اجتماعي نظام هي احلضارة" 
 ". والفنون العلوم ومتابعة اخللقية، والعقائد السياسية، والنظم االقتصادية،
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  .عموما للحضارة المختار التعاريف من
 .بكار الكريم عبد تعريف: أوال

 والنظم واألخالق والتصورات العقائد بني والتفاعل بني االمتزاج من نوعا تعين احلضارة
 يف وفرة ذلك عن لينتج والعملية، الفنية اخلربات مع ثقافية معطيات من توفر وما االجتماعية

 بالتأنق، الشعور إىل الضرورات حيز عن وخروج الطبيعة، على أكثر وسيطرة األشياء، عامل
 . اخليارات وتعدد

 .السرجاني راغب تعريف: ثانيا
 معهم، يعيش والذين والبشر، ربه، مع سوية عالقة إقامة على اإلنسان قدرة هي احلضارة
 . ثروات من فيها ما بكل البيئة وكذلك

 العالقة هذه قلَّت وكلما وتقدما، رُِقيا احلضارة زادت مسوا، العالقة هذه ازدادت وكلما
 . منحدرا متخلفا اإلنسان صار وضعفت،

 . والعمران احلضارة بني
 غري من املراد، باملفهوم واألليق األمثل املصطلح القرتاح النهار حممد عمار حماولة هذه

 صاحب وانتهى. الغريب باملفهوم له تَأثُّر وال العريب، باألصل صلة له والذي احلضارة، مصلح
 :كالتايل خلصتها الت  حماولته يف تراها العتبارات احلضارة؛ بدل( العمران) اختيار إىل احملاولة

 املوردة التحفظات رغم املراد املفهوم على للداللة يكفي ال احلضارة مصطلح كان إذا
 ؟ له بديال يطرح أن ميكن الذي اللفظ هو فما عليه،

: الثالثة العناصر هذه ولكن. والزمن والبيئة، اإلنسان،: هي احلضارة مفهوم عناصر إن
 يسعى( هدف) غاية هناك يكون أن بد ال إذ وحدها؛ تعمل ال( والزمن والبيئة، اإلنسان،)

 إىل اهلدف هذا وإلخراج الغاية، وتلك اهلدف هذا حتقيق على يعمل اجتماعي وتعاون إليه،
 وجود من بد ال التعاون هذا ولقيام التعاون، إىل إضافة واالستمرار االستقرار من بد ال الواقع

 العالقات من نوع وجود من بد وال ،(مثال والكتابة اللغة) االتصال أدوات من نوع
 .منظمة( أعراف أو) وقوانني املؤثرة، والسلطة املنظم، احلكم من ونوع االجتماعية،
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 والعقلية اجلسدية) وسعادته راحته هدف لتحقيق سعيه يف اإلنسان أن جند هنا ومن
 اإلنسان طبيعة من نتجت ومتداخلة، متعددة نشاط دوائر يف يعمل( والروحية والنفسية
 واملعريف، املعنوي النشاط دائرة: هي الدوائر هذه الزمن، خالل بيئته مع مجاعيا وتفاعله
 اجلوانب: وتشمل املادي، النشاط ودائرة والفكرية، والروحية العقدية اجلوانب: وتشمل

 واملؤسسات النظم: وتشمل اإلداري، النشاط ودائرة ،..واملعمارية والتقنية االقتصادية
 .واإلدارية السياسية

 ؟ املفاهيم هذه على تدل أن تصلح الت الكلمة هي فما
 :خلدون ابن العالمة اختارها الت الكلمة هي املفاهيم هذه على تدل كلمة أقرب إن
 تدانيها ال بل القرآين، االستعمال إىل وأقرهبا العربية، اللغة يف الكلمات أقرب فهي ،(الُعمران)

 .املفاهيم هذه على للداللة األجنبية اللغات يف أخرى لفظة
 البقاء: أيضا وتتضمن واملعنوي، املادي،: اجلانبني تتضمن واشتقاقاهتا مادهتا فأصل

 (.والتقدم السمو) والعلو ،(االنتشار أو) والكثرة واالجتماع، الزمين، واالمتداد ،(االستمرار)
 يدل أحدمها صحيحان، أصالن والراء، وامليم العني:" العمران عن[ ه385]فارس ابن يقول
: يقال األرض، عمارة: الباب ومن... يعلو شيء: على واآلخر زمان، وامتداد بقاء،: على
 وفالن عبدته، أي ريب عمرت[ :" ه314] األزهري ويقول ،..."  عمارة األرض الناس عمر
 عز اهلل وقال يعبده،: أي ربه، يعمر فالنا تركت: ويقال: قال عابد،: أي لربه، عامر
َر ضِ  ِمنَ  أَن َشَأُكم   ُهوَ :}وجل تَ ع َمرَُكم   األ   عمارهتا يف لكم أذن: أي ،[11:هود{] ِفيَها َواس 

: قال.. أمره يف الثابت اإلميان القوي الرجل وهو عمار، ورجل... منها قوتكم واستخراج
 من والطيب الثناء الطيب: والعمار الُقرط، وهو العمر، من مأخوذ اجملالس يف الزين: والعمار
 السلطان، على احِلِدب للجماعة الالزم األمر اجملتِمع: وعمار:" أيض ا ويقول ،... "الروائح

 الوقور احلليم الرجل: وعمار: قال واحد، رأي على اجملتمعة القبيلة وهي العمارة، من مأخوذة
 وطاعته إميانه يف باقيا فيكون البقاء وهو العمر، من مأخوذ وعمار ،...وفعاله كالمه يف
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 أدب على وأصحابه بيته أهل جيمع الرجل: وعمار: وقال ميوت، أن إىل والنهي باألمر وقائما
 ...". بسنته والقيام وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول
 وال مدح ا، تفيد ال أيض ا حمايدة كلمة يعمر عمر مصدر هي الت( العمران) تكون هذا وعلى
ا قوم عمران يكون فقد ذم ا،  فيه يكون وقد فاسدا، أو صاحلا يكون وقد باطال، أو فاسد 

 دينا تعين أو احلق دين تعين قد الت دين كلمة مثل متاما ذاك، من جانب أو هذا من جانب
 .باطال
َر ضِ  يف  َيِسريُوا أَوملَ  :} تعاىل اهلل يقول: القرآين االستعمال جاء اللغوي االستعمال ومبثل  األ 

َر ضَ  َوأَثَاُروا قُ وَّة   ِمن  ُهم   َأَشدَّ  َكانُوا قَ ب ِلِهم   ِمن   الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكي فَ  فَ يَ ن ظُُروا  َوَعَمُروَها األ 
ثَ رَ   أَن  ُفَسُهم   َكانُوا َوَلِكن   لَِيظ ِلَمُهم   اللَّهُ  َكانَ  َفَما ل بَ ي َِّناتِ بِا ُرُسُلُهم   َوَجاَءت  ُهم   َعَمُروَها ِمَّا َأك 

 ألقوام؛ العمران هذا أمناط بعض أخرى مواضع يف القرآن لنا بني وقد[. 8:الروم{]  َيظ ِلُمونَ 
ُنونَ :}السالم عليه هود نبيهم هلم قال عاد فقوم  َوتَ تَِّخُذونَ ( 129) تَ ع َبثُونَ  آيَة   رِيع   ِبُكلِّ  أَتَ ب  

ُتم   َوِإَذا( 128) خَت ُلُدونَ  َلَعلَُّكم   َمَصاِنعَ  ُتم   َبَطش  -129: الشعراء({] 134) َجبَّارِينَ  َبَطش 
 عليهم اهلل مبنة التذكري معرض يف السالم عليه صاحل نبيهم هلم قال الذين مثود وقوم ،[134

رُهُ  إَِله   ِمن   َلُكم   َما اللَّهَ  اع ُبُدوا قَ و مِ  يَا قَالَ  َصاحلِ ا َأَخاُهم   مَثُودَ  َوِإىَل :}  ِمنَ  أَن َشَأُكم   ُهوَ  َغي  
َر ضِ  تَ ع َمرَُكم   األ  تَ غ ِفُروهُ  ِفيَها َواس   يف هلم ،وقال[11:هود{]جمُِيب   َقرِيب   َريبِّ  ِإنَّ  ِإلَي هِ  تُوبُوا مُثَّ  فَاس 
 يف  َوبَ وََّأُكم   َعاد   بَ ع دِ  ِمن   ُخَلَفاءَ  َجَعَلُكم   ِإذ   َواذ ُكُروا: } أيض ا املنة معرض يف آخر موضع
َر ضِ  َِبالَ  َوتَ ن ِحُتونَ  ُقُصور ا ُسُهوهِلَا ِمن   تَ تَِّخُذونَ  األ   يِف  تَ ع ثَ و ا َواَل  اللَّهِ  آاَلءَ  فَاذ ُكُروا بُ ُيوت ا اجل 
َر ضِ  ِسِدينَ  األ   يِف ( 141) آِمِننيَ  َهاُهَنا َما يف  أَتُ ت  رَُكونَ :} أيضا وقال[. 14:األعراف{]ُمف 
َِبالِ  ِمنَ  َوتَ ن ِحُتونَ ( 149) َهِضيم   طَل ُعَها َوََن ل   َوُزُروع  ( 141) َوُعُيون   َجنَّات    فَارِِهنيَ  بُ ُيوت ا اجل 

 [.148-141: الشعراء({] 148)
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َا:} احلق العمران يف تعاىل قوله( املعنوي الشق) العبادة مبعىن القرآين االستعمال ومن  يَ ع ُمرُ  ِإمنَّ
ِخرِ  َوال يَ و مِ  بِاللَّهِ  آَمنَ  َمن   اللَّهِ  َمَساِجدَ   فَ َعَسى اللَّهَ  ِإالَّ  َُي شَ  وملَ   الزََّكاةَ  َوآَتى الصَّاَلةَ  َوأَقَامَ  اآل 

َتِدينَ  ِمنَ  َيُكونُوا َأن   أُولَِئكَ   َكانَ  َما:}الباطل العمران يف تعاىل وقوله ،[19:التوبة{] ال ُمه 
رِِكنيَ  رِ  أَن  ُفِسِهم   َعَلى َشاِهِدينَ  اللَّهِ  َمَساِجدَ  يَ ع ُمُروا َأن   لِل ُمش   َويف  أَع َماهُلُم   َحِبَطت   أُولَِئكَ  بِال ُكف 

 [.11:التوبة{]َخاِلُدونَ  ُهم   النَّارِ 
َاجِّ  ِسَقايَةَ  َأَجَعل ُتم  :}تعاىل قوله املادي واإلعمار التشييد مبعىن االستعمال ومن  َوِعَمارَةَ  احل 

ِجدِ  رَامِ  ال َمس  ِخرِ  َوال يَ و مِ  بِاللَّهِ  آَمنَ  َكَمن   احلَ  تَ ُوونَ  اَل  اللَّهِ  َسِبيلِ  يف  َوَجاَهدَ  اآل   َواللَّهُ  اللَّهِ  ِعن دَ  َيس 
ِدي اَل   [.18:التوبة{] الظَّاِلِمنيَ  ال َقو مَ  يَ ه 

َرصَ  َولََتِجَدن َُّهم  :}تعاىل قوله الزمين االمتداد مبعىن االستعمال ومن  َوِمنَ  َحَياة   َعَلى النَّاسِ  َأح 
رَُكوا الَِّذينَ  زِِحهِ  ُهوَ  َوَما َسَنة   أَل فَ  يُ َعمَّرُ  َلو   َأَحُدُهم   يَ َودُّ  َأش   َواللَّهُ  يُ َعمَّرَ  َأن   ال َعَذابِ  ِمنَ  مبَُزح 
 [. 81: البقرة{] يَ ع َمُلونَ  مبَا َبِصري  

 :مهمة مالحظة
 غالبها متأثر   -عليه تركز ما حبسب تتنوع والت أذكر مل ِما- وغريها التعريفات هذه

 .والثقافة املدنية مها كلمتني إىل يرجع والذي للحضارة الغريب باملفهوم
 املعىن وهذا. املدينة يف الساكن املواطن أو املدين تعين الت(: Civilization) املدنية/أ

 عندما اليونانية بالرتمجات تأثروا الذين العرب الفالسفة كالم يف املقصود املعىن من قريب
 كانت هنا فمدين ،(اجتماعي) أنه: بذلك ويعنون ،(الطبع مدين اإلنسان) أن يذكرون كانوا
 .وحشي غري إنه: أي ،(أهلي: )تعين

 اللفظة ظلت وقد منى، أو حرث مبعىن Colere فعل من(: culture) الثقافة/ ب
 هبا انتهى مث...  والروماين اليوناين،: العصرين طوال وزراعتها األرض حراثة مبعىن مقرتنة

 أصبحت حيث اجتماعي ا؛ مضمون ا والعشرين عشر التاسع القرنني يف اكتسبت أن املطاف
 .عامة بصفة اإلنسانية أو اجملموعات أو الفرد عليه حيصل الذي الفكري التقدم على تدل
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 باستعمال املرتمجون قام مث واملعنوي، املادي للجانب الشامل باملفهوم املدنية الغرب واستخدم
 وبسبب. الغرب عند الشامل مبفهومها املدنية هي الت( Civilization) ل  ترمجة   حضارة

 هذا انتقل األوربيني عند( culture) و( Civilization) اللفظني مفاهيم بني التضارب
 .العربية الرتمجة إىل التضارب

( احلضارة) عربت أخرى وأحيان ا مع ا، الشقني عن أحيان ا( املدنية) عربت حيث
 وأحيان ا املعنوي، الشق عن( احلضارة) و املادي، الشق عن( املدنية) عربت وأحيان ا عنهما،

( ... الثقافة) كلمة املعريف املعنوي للشق تاركة املادي، الشق عن( احلضارة) عربت أخرى
 إطالق املتأخرة السنوات يف يكثر كان وإن املصطلح، مع املفهوم ارتباط اضطرب وهكذا

 يف( املدنية) استخدام إىل امليل بعض مع واملعنوي، املادي الشقني على( احلضارة) لفظ
( احلضارة) خبالف وذوقه؛ ومعارفه وعيه تنمية يف الفرد جلهود( الثقافة) تاركا املادية، اجلوانب

 .باجلماعية تتسم الت
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 :((10)) لوىاحملاضرة األ
 

 

 : احلضارة
  أنواعها مسارها، عددها، نشأتها، تعريفها،

 [الثاني اجلزء]
 

 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:         
 

 للحضارة الغريب للمفهوم اإلسالمي النقد. 
 املدنية أقسام. 
 ومنشؤها وبدايتها العاملية احلضارات مهد . 
 احلضارات عدد. 
 احلضارات مسار. 

 .اإلسالمية احلضارة تعريف -
 .اإلسالمية احلضارة تعريف يف مهم منهجي تنبيه -
 .اإلسالمية احلضارة تعريفات من مناذج -
 .اإلسالمية احلضارة لتعريف متميزة حماولة -

 اإلسالمية احلضارة أنواع. 
 العربية وإىل اإلسالم إىل احلضارة نسبة معىن. 
 ؟(إسالمية عربية) حضارة أو( إسالمية حضارة) أو( عربية حضارة: )نقول هل 
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 1لمفهوم الغربي للحضارة.اإلسالمي لنقد ال
 :من ِقَبل املفكرين املسلمني من عدة جوانب منهااملفهوم الغريب للحضارة  انُتقد

ارتباط مفهوم )احلضارة( باملدن والنظرة األوروبية للتطور أخرج جمتمعات بشرية ِما  أوال:
إنسانية نظرا  يسمى باجملتمعات البدائية من دائرة احلضارة، وهذا ال يستقيم إنسانيا؛ فاحلضارة ميزة

مقدمته عندما  لتفرد تكوين اإلنسان العقلي والنفسي والعضوي، وهذا ما عناه ابن خلدون يف
اإلنثربولوجيا؛ فهم  أدخل البدو )بدون مدن( يف مراحل العمران، وقريب من ذلك تقريرات علماء

إنسانية من النشاط  يقصدون باحلضارة: مجاع حياة أي جمتمع بدائي أو متقدم؛ فلكل مجاعة
والسعادة. وهكذا يكون لكل  احلضاري ما هتيأ هلا؛ لتتكيف مع بيئتها، وحتقق غايتها من التحسني

مجاعات كاملة التحضر كذلك ال  اعة إنسانية حضارهتا الت أبدعتها، وكما أنه ليست هناكمج
 توجد مجاعات وحشية أو بدائية متام ا.

( جعل كثري ا من cultureإن مفهوم )الغرس، مث اإلمناء، مث احلصد( يف كلمة )ثانيا: 
الباحثني ينظرون إىل )احلضارة( على أهنا تسري يف خط تصاعدي دوم ا، حىت إن بعض املفكرين 
ك)هيجل( و)كان ت( و)فيكو( على فروق بينهم قسموا التاريخ إىل ثالث مراحل: مرحلة اهلمجية، 

ىل أحوال اجملتمع ومرحلة الرببرية، ومرحلة )احلضارة(، وبناء على ذلك املفهوم تكرست النظرة إ
األورويب املعاصر على أهنا )احلضارة(، بينما اجملتمعات األخرى املاضية أو املعاصرة جمتمعات 
مهجية، أو يف أحسن األحوال يف مرحلة متدنية من )احلضارة(، ولذلك ظهرت عبارات مثل: 

الفجوة(... ويف  )اجملتمعات املتخلفة(، )اجملتمعات النامية(، )اللحاق بركب احلضارة(، )تضييق
الوقت نفسه أعطى هذا املفهوم تصور ا عن قيم اجملتمع األورويب الذي يدعي قمة )اهلرم احلضاري( 
ومعتقداته وأمناط سلوكه ووسائل حياته.. أهنا األرقى واألصلح، بينما ُعدت قيم اجملتمعات األخرى 

مثل: )رسالة الرجل األبيض(، ومعتقداهتا وأمناط سلوكها رجعية ومتخلفة، ومن مث: ظهرت عبارات 
 )اتباع احلضارة الغربية حبلوها ومرها(، )الدور التحضريي ألوروبا( ...

 

                                                           

 .(11-8ص/)كلية االقتصاد -عمار حممد النهار اجلامعة السورية االفرتاضية ( مقرر احلضارة العربية اإلسالمية1)
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إن هذا املفهوم خبلفياته التارُيية األوروبية ول د نوع ا من فكر التبعية جتاه الغرب؛ ثالثا: 
حوهلا  متثل بؤر ا تتشابك فنسق التطور األخري للمدينة األوروبية أوجد مدنا كبرية مبثابة مراكز عاملية

املدينة  مدن خمتلفة رغم تباعدها، غري أهنا ترتبط باملدينة )األم(، وتكون هذه املدن أخوات يف
املعاصرة  األم، وهذه هي النظرة اإلغريقية نفسها جتاه املدينة األم )أثينا(، ولكن طبيعة العالقات

هنا تكرست  ت على عهد اإلغريق، ومنأوجدت أمناطا من االرتباطات خمتلفة عن تلك الت كان
النظرة إىل طبيعة العالقة املفرتضة بني دول العامل )النامي( ودول العامل )املتحضر( بأهنا عالقة 

 تبعية، مث نشأت احملاور واألحالف والعالقات اخلاصة مع املراكز )احلضارية( األوروبية.
أوروبا ونظرة كثري من مثقفيه املهزومني نفسيا ومن جهة أخرى: فإن انبهار العامل )النامي( حبضارة 

الثقافة واملعارف بل  إىل كون احلضارة: نقال وغرسا وإحالال، أوجد بيئة خصبة للدعوة إىل استبعاد
اجلديدة( و )ثقافة اليوم( و  والقيم احمللية وتنحيتها؛ بوصفها رجعية متخلفة، لتفسح اجملال ل )الثقافة

 : للحضارة اجلديدة.)ثقافة املستقبل(، ومن مث
إن املفهوم األورويب مستمد من القيم واألخالق واألمناط الت أوجدهتا املدينة رابعا: 

األوروبية بعد تطورها األخري، ولذلك فإن هذا املفهوم ينسب إىل )املدينة(؛ فاملدينة يف الغرب 
والثامن عشر امليالديني؛ مصدر للقيم والسلوك، القيم والسلوك اللذي ن ظهرا يف القرن السابع عشر 

حيث تطورت املدينة األوروبية وانتشر فيها منط حياة الرتف وما صاحبه من أفكار وعالقات 
اللذي ن  اجتماعية وسياسية مستحدثة، وهذا خبالف التصور اإلسالمي، بل والتاريخ اإلسالمي

من رحم القيم  ُيتلفان عن التصور والتاريخ األوربيني؛ فاملدينة إسالميا هي الت خرجت
والسلوكيات اإلسالمية وليس العكس؛ فهي مدينة؛ ألهنا ذات شرعة )دين( وسلطان؛ فهي إحدى 
صور تشكل حياة املسلمني، وهكذا كانت حضارة اإلسالم وليدة هذا الدين، ولذلك صاحب 

د وفق تغيري الرسول صلى اهلل عليه وسلم السم )يثرب( إىل )املدينة( إعادة تشكيل اجملتمع اجلدي
القيم اإلسالمية، ورمبا لذلك أيض ا كان من عالمات النفاق إطالق اسم )يثرب( على )املدينة(؛ 
حيث حيمل إطالق هذا االسم القدمي رغبة يف العودة إىل العقائد والقيم والنظم القدمية الت حماها 

 تأسيس)املدينة( النبوية.
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حىت املادية  تمع اإلسالمي يف شىت اجملاالتومن هنا ُيتلف اجملتمع األورويب )املتحضر( عن اجمل
منها؛ حيث تسيطر أدوات احلضارة )األشياء( على األول، يدور حوهلا ويعمل من أجلها؛ ألهنا 

 غايته، بينما يوظف اجملتمع اإلسالمي هذه األدوات خلدمة عقيدته ومبادئه ومنهجه.
دينة األوروبية من هيمنة امل املفهوم األورويب أو سبقه انفكاكُ  صاحب نشوءَ خامسا: 

حيث كانت الكنيسة مركز املدينة األوروبية واملسيطرة عليها أو باألحرى: انفكاك اجملتمع  الكنيسة،
 األورويب من الدين، وعلى ذلك قامت حضارة أوروبا املعاصرة، ونتج عن ذلك أمران مهمان:

ومن  أنه عكس مفهوم )الدينية(،أما األمر األول: فهو بروز مفهوم )احلضارة( أو )املدنية( على 
الدولة  هذا التصور ظهرت عبارات: الدولة املدنية، والقانون املدين، والثقافة املدنية، يف مقابل:

)املدنية(  الدينية، والقانون الديين، والثقافة الدينية، وهكذا انتقلت )الالدينية( إىل جمتمعاتنا عرب
 دين اإلسالم.رغم التباين الكبري بني دين النصرانية و 

احلضارة  واألمر الثاين: نشوء القومية احلديثة على أطالل االنتماء الديين أو املذهيب، ومن مث ربطت
حضارهتم رغم  باألرض أو القومية؛ وهلذا السبب ال جندهم يطلقون اسم )احلضارة املسيحية( على

املساحة الت  كماشاشرتاكهم يف االنتساب إىل )املسيحية(، إضافة إىل سبب آخر هو أن ان
جعلهم ال يرتكون للدين إال ركن ا ضيق ا، هو كونه  -وأي دين خالف اإلسالم-يتحرك فيها دينهم 

أحد مكونات الشق املعنوي يف )احلضارة( أو )املدنية(، وهذا خبالف اإلسالم الذي تتأىب طبيعته 
رة( أو حىت كل احلضارة؛ على االنكماش أو االنزواء؛ فهو أوسع من أن حتتويه دائرة يف )احلضا

ألنه يشمل احلياة كلها، ولذا خرجت منه احلضارة وانتسبت إليه وليس العكس؛ وهذه خصيصة 
 إسالمية فريدة.

 .أقسام المدنية
سبقت اإلشارة إىل أن احلضارة عموما تقوم على ركنني: الركن األول هو املعنوي الذي 

 قسمني: تمثل يف املدنية، وهذه األخرية تنقسم إىل يتمثل يف الثقافة، والركن الثاين هو املادي امل
وهي الت ال تتميز بثقافة خاصة أي تشرتك فيه احلضارات وال تتميز  ؛األول: املدنية العامة

 به، كاآلالت. 
 وهي الت تتميز بثقافة خاصة، كلباس املرأة.  ؛الثاين: املدنية اخلاصة
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ال يوجد انفصال مطلق  ية إال أنه يف الواقعمع ذكر هذا القسيم النظري للمدن :تنبيه مهم
بني املدنية العامة واملدنية اخلاصة ما دام أهنما متعلقان بالثقافة عامة كانت أو خاصة، فال بد أن 

 يكون للعقيدة والعادات واألخالق تأثري على املدنية بنوعيها ال حمالة.
قايف وباجلانب املادي املدين، إذ الدين الدين مرتبط باجلانب املعنوي الث ؛يف احلضارة اإلسالميةو 

 أعم من احلضارة، واحلضارة جزء من الدين.
 مهد الحضارات العالمية وبدايتها ومنشؤها. 

القول يف هذا اجملال قول بالظن؛ إال أن املسلمني الذين عندهم املرجع املعصوم، وهو 
القرآن الكرمي الذي هو أحد مصادر احلضارة اإلسالمية كما سيأيت، والذي قال اهلل تعاىل عنه:} 

َر َوِإنَّا لَُه حَلَاِفظُونَ  ت إىل بدئها مع آدم عليه إشارا[. جيدون فيه 9{]احلجر: ِإنَّا ََن ُن نَ زَّل َنا الذِّك 
النبوية حتتمل  يف السنة، وهناك  كثري من األحاديث السالم وأن مكة املكرمة هي مهد احلضارات

 هذا.
{]آل  ِإنَّ َأوََّل بَ ي ت  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارَك ا َوُهد ى لِل َعاَلِمنيَ قال اهلل تعاىل:} 

 [.99عمران: 
 2((. من تراب آدمَ  وخلق اهللُ  ،آدم الناس بنواهلل عليه وسلم: )) وقال النيب صلى 

ومن خالل هذه اآلية واحلديث ميكن أن نستنبط أن  مهد احلضارة وبدايتها كان مع قصة آدم عليه 
 السالم. ويف مكة املكرمة الت وضع فيها أول بيت لعبادة اهلل وحده ال شريك له. 

 .عدد الحضارات
هذا حمل اجتهاد، والقول فيه بالظن ال باليقني، كقول )توينيب( بأهنا إحدى وعشرون   

 ))حضارة. وعندنا َنن املسلمني حديث حيدد عدد األمم، يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
فباعتبار عدد احلضارات بعدد األمم؛  3((. إنكم تُِتمُّون سبعني أمة  أنتم خريُها وأكرُمها على اهلل

 ون عدد احلضارات سبعني حضارة. يك
 

                                                           

 عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما. وهو حديث حسن. . عن 0999، 0723( رواه الرتمذي: 2)
 ، وسنده حسن.8788، وابن ماجه: 0331رواه الرتمذي:  (3)
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 مسار الحضارات.
؛ أي: أهنا كانت مزدهرة، مث نزلت هناك ثالث نظريات: )األوىل( نظرية التدهور واالَنطاط

؛ أي: أن احلضارة مستقلة عن غريها هلا كياهنا اخلاص هبا. )الثانية( نظرية احللقة املغلقة وتراجعت.
، مث تنمو، مث تزدهر، مث تتدهور إىل أن تسقط، مثلها مثل حياة اإلنسان، والفصول األربعة: تولد

؛ وهي واضحة، وهي مبنية )الثالثة( نظرية التطور املستمرالربيع، فالصيف، فاخلريف، فالشتاء. 
 على نظرية التطور واالرتقاء.

وذلك أن احلضارة اإلسالمية هلا  ؛ال تنطبق عليه هذه النظريات مسار احلضارة اإلسالميةو 
من اخلصائص واملميزات ما جعلها تتميز مبسارها، وخالصته: أهنا قد تتدهور أحيانا وتتطور أحيانا 
وتستقل يف جوانب ولكن ليس على وجه اإلطالق يف كل ذلك. فتدهورها ال ينتهي إىل الزوال 

رب العاملني، واألمة الوسط اخليار خري  فهي خالدة ألهنا حضارة خامت النبيني، والقرآن احملفوظ من
 أمة أخرجت للناس.

 تعريف الحضارة اإلسالمية.
بعد تعريف احلضارة يف اللغة، وتعريفها يف االصطالح العام وبعد ذكر صعوبة حتديد 
مفهومها واختالف اآلراء واألسباب الت كانت وراء ذلك ... أختم ببيان مفهوم احلضارة 

 وذلك بني مركز   ،ض مفهومها لالختالف حبسب نظرة املعرف هلادورها تعرَّ اإلسالمية والت هي ب
على العلم واملعرفة والعقل والتفكري،  على العقيدة اإلسالمية واألخالق الشرعية، وبني آخر مركز  

على العمران والتنظيم االجتماعي واالقتصادي والسياسي ... وال شك أن املسلك  وبني آخر مركز  
ر هو اجلمع بني هذه العناصر كلها يف تعريف احلضارة اإلسالمية ما دامت تدخل يف الوسط اخليا

 مكوناهتا. 
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 تنبيه منهجي مهم: 
ِما ال ينبغي إمهاله يف تعريف احلضارة اإلسالمية هو الصبغة الدينية؛ ألن الدين هو أصل 

لوجهتها واملصدر لعزها احلضارة وأساسها وهو الباعث على إجنازاهتا واملرشد لسريها واهلادي 
 ومتكينها. 

يقول عماد الدين خليل عن منهج التعامل مع مصطلحات احلضارة اإلسالمية )احلضارة(، 
 :4)املدنية(، )الثقافة( 

هي ضرورة أال ننساق وراء التقسيم  هناك مسألة أخرى يتحتم التأشري عليها ... تلك
 التقليدي املعروف الذي يرتدد خالل احلديث عن "احلضارة" و"الثقافة" و"املدنية".

تتضمن "املدنية" الت تُعىن باجلوانب املادية: االقتصادية  -أيا  كانت  -ذلك هو أن "احلضارة" 
باجلوانب املعرفية واألخالقية والروحية والتطبيقية والعمرانية والتنظيمية، و"الثقافية" الت تُعىن 

 واجلمالية. وأن مكان العقائد واألديان إمنا حيتل مساحة ما من اجلانب الثقايف للحضارة.
ن الدين، أو العقيدة، يف املنظور اإلسالمي، إمنا هي أوسع بكثري من أن تقتصر أواحلق 

 حلضارة على امتدادها.على جانب ما من دائرة الثقافة، بل هي أوسع حىت من دائرة ا
يهيمن على سائر ، .. برنامج عمل ومنهاج حركة. إهنا رؤية شاملة للكون واحلياة واإلنسان

املعطيات احلضارية: مدنية وثقافية، وال ينضوي حتت أية جزئية منها، مهما كانت فاعلية هذه 
 اجلزئية وغىن معطياهتا.

الت يتحتم أن حتتوي احلضارة، إن هذه الرؤية العقيدية ذات الطابع الشمويل هي 
 وتصبغها، ومتنحها خصائصها، وترسم سبل صريورهتا ومنوها...وليس العكس حبال من األحوال.

إن التقاليد املعرفية الوضعية، من جهة، وانكماش املساحة الت حتركت عليها النصرانية أو 
على تغطية مطالب احلياة كافة، البوذية أو غريمها من األديان والعقائد والفلسفات، وعدم قدرهتا 

واالستجابة لنداءات القوانني والسنن التارُيية، من جهة أخرى، هي الت كادت أن تفرض هذا 
أسري مساحة أو حيز من دائرة أكثر  التقسيم اخلاطئ الذي حيج م دور العقيدة أو الدين، وجيعله

 اتساعا هي دائرة الثقافة.
                                                           

 .17-11مدخل إىل احلضارة اإلسالمية: عماد الدين خليل. ص/ (4)
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 ثم يقول:
مني باعتبارات كهذه، بتقسيمات هي وليدة جتربة غري جتربتنا، لكننا كمسلمني لسنا ملز 

وتاريخ غري تارُينا، ودين غري ديننا، على وجه اليقني. فلقد جاء اإلسالم لكي ينظم سائر شؤون 
جاء اإلسالم لكي . .. احلياة املدنية والثقافية، ويصوغها ويهيمن عليها، ومينحها الطابع والصبغة

 ه، والت تستمد مقوماهتا من نسيجه وتوجهاته وخصائصه.يشكل حضارته اخلاصة ب
وما دام اإلسالم ميد يده لكي يصوغ سائر مناحي احلياة املادية والروحية، املدنية والثقافية، 
فإنه ليس من قبيل التعسف القول بأن حضارة اإلسالم إمنا هي وليدة هذا الدين، وأهنا إمنا تنمو 

، جسدها وروحها من نسغه الصاعد ودمه املتفجر باحلياة. وليس يف رمحه وتكسب مادهتا وصورهتا
من قبيل التعسف رفض املقولة اخلاطئة الشائعة الت تريد أن جتعل اإلسالم ومعطياته حتتل جانبا 
ما، مساحة فحسب، من نسيج عام حلضارة يتصورون خطأ أهنا متخضت بالضرورة عن نشاط 

 بشري وضعي ِصرف.
أن جنعل اإلسالم ميثل جانبا حمسورا من مساحة واسعة متتد إليها إنه يستحيل منطقيا 

حضارة هي وليدة اإلسالم نفسه. وإننا سنقع يف هذا اللبس بالتأكيد لو أننا مسحنا ألنفسنا بأن 
أصبحت متلك  -على كثرة تكرارها  -ننساق وراء التقسيمات التقليدية للرتكيب احلضاري، وهي 

 ميني أنفسهم اخلضوع ملقوالته.ثقال  فرض على بعض اإلسال
ويف السياق نفسه يتحتم أن نكون حذرين إزاء االنسياق وراء التقسيمات التقليدية ألجدادنا 

 أنفسهم، وهم يتحدثون عن علوم "نقلية"وأخرى "عقلية" وكأن هناك جدارا  فاصال  بني العلمني.
جزئياهتا  ويتوغل يفويتساءل املرء: أمل يدخل اإلسالم لكي يصوغ العلوم العقلية 

تكن العلوم النقلية نفسها  أمل –كذلك   -ومسالكها برؤيته املتميزة وحتليله اخلاص؟ ويتساءل 
 عقلية مبعىن من املعاين، أي بكوهنا استجابة ناجحة متفردة ملطالب العقل البشري؟

تم علينا وإنه ليتح ،إننا حباجة إىل الرتيث قليال  وَنن نتعامل مع التقسيمات واملصطلحات
أن نرفض الكثري منها، إذا اقتضى األمر، لكي ننحت ونصوغ مفرداتنا املنسجمة ورؤيتنا العقيدية 

َسُن ِمَن اللَِّه ِصب  َغة  {] البقرة: وصبغتنا اإلهلية: َغَة اللَِّه َوَمن  َأح   [.108} ِصب  
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 نماذج من تعريفات الحضارة اإلسالمية.
هامات املدنية الت أجنزهتا املدن واحلواضر اإلسالمية األول: احلضارة اإلسالمية هي اإلس

 ويرى أن احلضارة والثقافة تستخدمان مبعىن واحد سواء يف الشرق أو الغرب. 5والعربية.
الثاين: احلضارة اإلسالمية هي الت قامت على أساس رسالة مساوية هي اإلسالم، تعاليمها 

 صلى اهلل عليه وسلم وأعماله.الكربى من القرآن الكرمي، ومن أقوال الرسول 
الثالث: احلضارة اإلسالمية هي حصيلة تاريخ املسلمني على أرضهم، ويف أوطاهنم املتصلة 
يف النطاق األوسط من األرض وبني املناطق الباردة الت تقطنها كثرة من املسيحيني وغريهم، وبني 

 ت األخرى والوثنية.املناطق االستوائية الت يقطن أغلبها كثرة من أصحاب الديانا
الرابع: احلضارة اإلسالمية هي كيان إنساين عام، ذو شخصية اعتبارية معنوية، فيها جانب 
الرتاث اجمليد إىل جانب احلياة القائمة الدائمة التطلع إىل السمو، إىل جانب األمل املمتد املشحون 

ال خلري القوم الذين يتحقق على باحلوافز اإلجيابية البناءة مبستقبل دائم االرتقاء َنو األفضل، 
 أيديهم؛ بل خلري األسرة البشرية مجعاء، ولوضعها يف مقام اجلدارة الفعالة باخلالفة يف األرض.

اخلامس: احلضارة اإلسالمية هي الكيان اإلنساين العام، الذي أقامته األمة اإلسالمية وما 
 تزال، على هدي دينها يف منطلقات وجودها وإشعاعها.

س: احلضارة اإلسالمية هي تقدم اجملتمع وتفوقه من الناحية املادية واملعنوية يف مجيع الساد
 مناحي احلياة اإلنسانية، بروح خرية، وَنو غاية خرية يف ضوء القيم اإلسالمية.

السابع: تقدم اجملتمع وتفوقه من الناحية املادية، واملعنوية، والتنظيمية يف مجيع مناحي احلياة 
   إلعمار األرض وفق حاجات األمة يف ضوء املنهج اإلهلي. اإلنسانية؛
 
 
 
 

                                                           

والنشر. م. دار النهضة العربية للطباعة 1999-ه1819. 7دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية. حسان حالق.ط/  5))
 .9بريوت. ص/
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 تية:وإذا الحظنا هذه التعاريف وجدناها ترتكز على العناصر اآل
العقيدة  -اإلميان باهلل -اخلالفة -الرتاث -الوطن اإلسالمي -تاريخ املسلمني -اإلسالم

 -اإلسالمية القرآن الكرمي والسنة النبويةمصادر احلضارة  -املناهج والقوانني الربانية -اإلسالمية
 أهداف احلضارة اإلسالمية للمسلمني خاصة ولغريهم عامة.

 
 6ولهذا يكون التعريف األخير من أحسن التعاريف؛ لتضمنه معظم هذه العناصر.

 محاولة متميزة لتعريف الحضارة اإلسالمية.
: احلضارة الثقافة املدنية. دراسة لسرية املصطلح هذه احملاولة ل : نصر حممد عارف، صاحب حبث

م. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. الواليات املتحدة 1998ه/1819. 7وداللة املفهوم. ط/
 7األمريكية.

وانتهت المحاولة إلى أن الحضارة اإلسالمية هي الحضور والشهادة بجميع معانيها التي 
 وردت في القرآن الكريم.

لنظر إىل الدراسات الت متت حول هذا املفهوم، يالحظ أهنا اعتمدت على أحد . قال: با19ص/
مصادر ثالثة لتحديد داللته وما صدقاته، ومل يرجع أيٌّ من هذه الدراسات بصورة منهجية إىل 
األصول اللغوية يف املعاجم العربية لتحديد داللة املفهوم وإمنا وقفت كل منها عند أحد هذه 

 أو حاولت الدمج والتوفيق بينها أو بني اثنني منها، وهذه املصادر هي:  املصادر الثالثة
/ مفهوم احلضارة كما قدمه عبد الرمحن بن خلدون يف ))مقدمته(( على اعتبار أنه هو 1

أول من أعطى هذا املفهوم دالالت متكاملة، حيث جعل احلضارة مقابل البداوة، مبا يعنيه ذلك 
 اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية.من أمناط حياتية وسلوكية و 

 ( يف اللغات األجنبية.culture/ مفهوم )7
                                                           

م. سلسلة الرسائل 7332-ه1878. 1( أصول الرتبية احلضارية يف اإلسالم. هاشم بن علي بن أمحد األهدل.ط/(6
 .71-73. جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ص/29اجلامعية؛

الكرمي. عمار توفيق أمحد بدوي. ( وانظر إىل حماولة أخرى جادة يف: مقومات احلضارة وعوامل أفوهلا من منظور القرآن 7)
قدمت هذه األطروحة استكماال ملتطلبات درجة املاجستري يف أصول الدين بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية، 

 .7339نابلس، فلسطني. 
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 ( يف اللغات األجنبية.civilization/ مفهوم )0
. قال: ومن هنا فقد تأرجحت داللة املفهوم طبقا للمصدر املعريف الذي استقى الباحث 19ص/

دى إىل إخراج املفهوم عن منه، وتوزعت الدالالت وطُمس أغلبها، وحدث نوع من التشويه أ
داللته األصلية وتلبيسه بدالالت أخرى ال يستوعبها جذره اللغوي، وال تتسق مع أصوله 
ومصادره، ويف نفس الوقت طمست داللته احلقيقية املرتبطة بأصله ومصدره، وقد أحدث هذا 

ي من الذين تفتيتا شديدا للمفهوم حبيث ال تكاد جتد له معىن حمددا أو تعريفا واحدا لدى أ
تناولوه... ويف سبيل تأصيل املفهوم والرجوع به إىل أصله ومصدره وداللته يف لغتنا العربية الت 
ختتلف كثريا عما جرى عليه االستعمال املعاصر هلذا املفهوم؛ سيتم تناول هذا املفهوم عرب 

 اخلطوات التالية: ...
شهد من احلضور الذي هو ضد  . قال: وانطالقا من اجلذر اللغوي ))حضر(( مبعىن92ص/

 املغيب، نبحث عن الدالالت القرآنية هلذا املفهوم...
قال: وللشهادة يف القرآن الكرمي دالالت أربع متكاملة فيما بينها تتحد لتؤدي معىن  -92ص/

احلضارة أو الشهادة يف الفهم اإلسالمي هذه املعاين أو الدالالت ال ميكن جتزئتها وإال فقدت 
معناها فأي واحدة من هذه املعاين األربعة متثل جزءا من بناء مفهوم احلضارة، ومن مث مضموهنا و 

ال ميكن القول إن أيا منها يعرب عن مفهوم احلضارة، بل ال بد من توافرها مجيعا يف منظومة أو 
 نسق واحد حىت تعطي املفهوم كامل معانيه، وهذه الدالالت هي:

ار بالعبودية واالعرتاف بتفرده سبحانه باأللوهية والربوبية / الشهادة مبعىن التوحيد واإلقر 1
 وهي حمور العقيدة اإلسالمية وعليها يتحدد التزام اإلنسان مبنهج اهلل أو اخلروج عنه.

/ الشهادة مبعىن قول احلق وسلوك طريق العدل، أو اإلظهار والتبيني، أو اإلخبار املقرون 7
 مدخال من مداخل العلم ووسيلة من وسائل حتصيل املعرفة. بالعلم، أو املالحظة واملراقبة. تعد

/ الشهادة مبعىن التضحية والفداء وتقدمي النفس يف سبيل اهلل حفاظا على العقيدة 0
 ودفاعا عن حترير اإلنسان من عبادة العباد وإخراجه إىل عبادة اهلل وحده.
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/ الشهادة كوظيفة هلذه األمة }وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُمَّة  َوَسط ا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس 8
[. وينصرف معناها إىل الشهادة يف الدنيا واآلخرة 180َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلي ُكم  َشِهيد ا{] البقرة: 

اخلرية املتميزة بشخصيتها اإلسالمية  حيث إن "واجب الشهادة ال تقوم به إال األمة الوسط
املستقلة املمتنعة عن الذوبان يف غريها أو فقدان شيء من معامل شخصيتها، لتكون مثال حيتذى 
ومنوذجا به يقتدى، وأسوة لألمم تتأسى هبا وترتسم خطاها. وقد أدرك الصدر األول من هذه 

ية عاملية متحررة تقوم على العدل وتعمل األمة أن الشهادة على الناس تعين أن تكون هذه األمة قو 
به، وحتمي حق اآلخرين يف االختيار وحرية إرادهتم يف إقامة جمتمع جديد يقوم على التحرر من 
عبادة العباد والتخلص منها إىل عبادة اهلل وحده، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق 

 الدنيا إىل سعة الدنيا واآلخرة".
طبقا هلذه املعاين األربعة، فإن احلضارة هي احلضور والشهادة جبميع معانيها الت . قال: و 99ص/

 ينتج عنها منوذج إنساين يستبطن قيم التوحيد ... 
مث بني أن ما سبق هو مفهوم احلضارة يف األصول اإلسالمية أو باألحرى يف القرآن الكرمي... 

احلضارة اإلسالمية قد يكون هلا حضور  احلضور والشهادة...حضور اإلسالم يف الكون ...وغري
قد يكون قريبا أو بعيدا عن حضور اإلسالم ...فيكون مفهوم احلضارة مبعناها العام: هو مطلق 

 احلضور ... 
وبنيَّ الفرق بني احلضور والوجود ...فمجرد قيام العمران فقط يف اجملتمع ال يعين أكثر من 

كا والزولو...ذلك أن احلضور يستلزم فوق العمران تقدمي الوجود، مثل أمنوذج الصني واملايا واألن
 منوذج لإلنسانية لالقتداء به...

 . مث ذكر ما ينبغي أن يتحقق إلطالق لفظ احلضارة: 91ص/
 وجود نسق عقدي حيدد طبيعة العالقة مع عامل الغيب ومفهوم اإلله سلبا أو إجيابا. / أ

ط القيم السائدة واألخالقيات العامة وجود بناء فكري سلوكي يف اجملتمع يشكل من/ ب
 واألعراف. 

وجود منط مادي يشمل املبتكرات واآلالت واملؤسسات والنظم والعمارة والفنون ومجيع / ج
  األبعاد املادية يف احلياة. 
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حتديد منط العالقة مع الكون ومسخراته وعامل أشيائه وقواعد التعامل مع هذه / د
 املسخرات وقيمها. 

حتديد منط العالقة مع اآلخر، أي اجملتمعات اإلنسانية األخرى وأسس التعامل معها / ـه
 وقواعده، وأسلوب إقناعها هبذا النموذج واهلدف من ذلك اإلقناع.

مث ذكر إذا ما أردنا وصف احلضارة الغربية أو معرفة كنهها ال بد من دراسة موقفها من هذه األبعاد 
لذي تقدمه للبشر، هل يصلح االقتداء به أم ال؟ وميكن تطبيق األمر ومن معرفة منوذجها اإلنساين ا

 نفسه مع أي جتربة بشرية أخرى... 
وخالصة هذه المحاولة هي تعريف الحضارة اإلسالمية بردها إلى المفهوم األصلي 
للمادة اللغوية، ثم تتبع دالالت هذا المفهوم األصلي في القرآن الكريم الذي هو المصدر 

 مصادر معرفة مفهوم الحضارة عموما والحضارة اإلسالمية خصوصا. األول من
 .أنواع الحضارة اإلسالمية

 وللحضارة اإلسالمية، ثالثة أنواع:
 حضارة التاريخ )حضارة الدول(:/ 1

وهي احلضارة الت قدمتها دولة من الدول اإلسالمية لرفع شأن اإلنسان وخدمته، وعند احلديث 
أن نتحدث عن تاريخ الدولة الت قدمت هذه احلضارة، وعن ميادين  عن حضارة الدول ينبغى

حضارهتا، مثل: الزراعة، والصناعة، والتعليم، وعالقة هذه الدولة اإلسالمية بغريها من الدول، وما 
 قدمته من إجنازات يف هذا امليدان.

 احلضارة اإلسالمية األصيلة:/ 7
بشرية كلها، وتشمل ما جاء به اإلسالم من تعاليم يف وهي احلضارة الت جاء هبا اإلسالم خلدمة ال

جمال: العقيدة، والسياسة، واالقتصاد، والقضاء، والرتبية، وغري ذلك من أمور احلياة الت تسعد 
 اإلنسان وتيسر أموره.
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 احلضارة املقتبسة:/ 0
ها، فقد  وتسمى حضارة البعث واإلحياء، وهذه احلضارة كانت خدمة من املسلمني للبشرية كل

كانت هناك حضارات وعلوم ماتت، فأحياها املسلمون وطوروها، وصبغوها باجلانب األخالقي 
يقولون: إن احلضارة  الذي استمدوه من اإلسالم، وقد جعل هذا األمر ُكتاب العامل الغريب

ة قد  اإلسالمية مقتبسة من احلضارات القدمية، ومها حضارتا اليونان والرومان، وأن العقلية العربي
بدَّلت الصورة الظاهرة لكل هذه احلضارات وركبتها يف أسلوب جديد، ِما جعلها تظهر بصورة 

 مستقلة.
وهذه فكرة خاطئة ال أساس هلا من الصحة، فاحلضارة اإلسالمية يف ذاهتا وجوهرها 

ا، إسالمية خالصة، وهي ختتلف عن غريها من احلضارات اختالف ا كبري ا، إهنا حضارة قائمة بذاهت
ألهنا تنبعث من العقيدة اإلسالمية، وتستهدف حتقيق الغاية اإلسالمية، أال وهي إعمار الكون 
بشريعة اهلل لنيل رضاه، ال جمرد حتقيق التقدم املادي، ولو كان ذلك على حساب اإلنسان والدين  

اد كما هو احلال يف حضارات أخرى، مع احلرص على التقدم املادي؛ ملا فيه من مصلحة األفر 
 واجملتمع اإلنساين كله.

تفتح  أما ما استفادته من احلضارات األخرى فقد كان ميزة حتسب هلا ال عليها، إذ تعين
العقل املسلم واستعداده لتقبُّل ما لدى اآلخرين، ولكن وضعه فيما يتناسب والنظام اإلسالمي 

ضارات السابقة، اخلاص بشكل متكامل، وال ينقص من احلضارة اإلسالمية استفادهتا من احل
فالتقدم والتطور يبدأ بآخر ما وصل إليه اآلخرون، مث تضيف احلضارة اجلديدة لتكمل ما بدأته 

 8احلضارات األخرى.
 معنى نسبة الحضارة إلى اإلسالم وإلى العربية.

يقال )احلضارة اإلسالمية( فال بد من التوقف عند هذه النسبة إىل اإلسالم وندقق  عندما
 فيما يلي: افيها حىت نعرف املراد منها، وميكن تلخيص املراد منه

 :احلضارة الت وجدت يف فرتة تاريخ اإلسالم أي ظهور اإلسالم. :احلضارة اإلسالمية أوال 
 احلضارة الت بناها املسلمون غالبا. :ثانيا: احلضارة اإلسالمية 

                                                           

 .ibtihalino.blogspot.com( حمتوى احلضارة اإلسالمية. حممد أمحد جودة. جامعة امللك فيصل. التعليم عن بعد.8)
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 احلضارة من دين اإلسالم. وهذا فيه تفصيل: إذا كان ما يف احلضارة  :ثالثا: احلضارة اإلسالمية
 . ةغري صحيح نسبةيوافق الشرع فالنسبة صحيحة، وإذا كان ما يف احلضارة ُيالف الشرع فال

اإلسالمية. وإدخال زخرفة املساجد فيها فهذا غري صحيح ألن الشرع اإلسالمي  مثال: العمارة
  ... مينع من زخرفة املساجد

 هل نقول: )حضارة عربية( أو )حضارة إسالمية( أو حضارة )عربية إسالمية(؟
اجلواب يرجع إىل االعتبار يف اإلطالق، فإذا قلنا: )حضارة عربية( باعتبار أهنا نشأت أول ما 

ت بني ظهراين العرب وإن اتسعت دائرهتا بعد ذلك لتضم أبناء شعوب أخرى غري عربية. أو نشأ
 ... باعتبار لغتها الت هي لغة القرآن الكرمي والسنة النبوية والعلوم اإلسالمية

وإذا قلنا: )حضارة إسالمية( باعتبار أن دينها الذي تدين به هو اإلسالم عقيدة وشريعة وأخالقا 
ت أديانا أخرى ألهل الذمة من اليهود والنصارى واجملوس الذي عاشوا حتت ظلها ... وإن ضم

 وأسهموا يف بنائها يف اجلانب املدنية العامة وعلوم احلياة ...
وإذا قلنا: )حضارة عربية إسالمية( فإننا جنمع االعتبارات السابقة كلها من غري استثناء ويكون هذا 

 ني السابقني.اإلطالق جامعا مقدما على اإلطالق
واألمر يف االستعمال واسع، بشرط أال يكون هناك قصد سيء كالقومية العربية، أو الشعوبية 

 األعجمية.
وهلذا يرى حسان حالق أن تسمية ))حضارة إسالمية(( و))حضارة عربية((، ال تناقض 

من  بينهما فهما توأم حضاري ال ينفصل. فاملسلمون من العرب وغري العرب، كما أن العرب
 9املسلمني ومن غري املسلمني كلهم أسهموا يف تكوين وتفعيل هذه احلضارة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

م. دار النهضة العربية للطباعة 1999-ه1819. 7انظر: دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية. حسان حالق.ط/( 9)
(. وانظر أيضا: مقرر احلضارة العربية اإلسالمية. عمار حممد النهار. اجلامعة السورية االفرتاضية. كلية 9والنشر. بريوت. )ص/

 (.12االقتصاد. )ص/
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  :((20احملاضرة الثانية ))
     
 

 مناهج دراسة احلضارة اإلسالمية،
  لواملنهج املقرتح لدراسة لوتدريس هذه املادة 

 

 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:  
 

  الثانية.أهداف احملاضرة 
 .أهم مراجع احملاضرة الثانية 
 ( 10معامل مناهج دراسة احلضارة اإلسالمية .)معلما 
 ( .73املنهج املقرتح لدراسة وتدريس مادة احلضارة اإلسالمية .)معلما 
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 أهداف المحاضرة الثانية:
 استقرائية ملناهج الدارسني واملدرسني ملادة احلضارة اإلسالمية. / حماولة1
 / إشارات إىل أهم مواضع االنتقاد هلذه املناهج.7
مادة احلضارة اإلسالمية؛ حىت تتحقق األهداف احلقيقية  لدراسة وتدريس/ ذكر منهج مقرتح 0

 من دراستها وتدريسها.
 أهم مراجع المحاضرة الثانية:

م. 1998ه/1819. 7ة يف أصول وعوامل قيامها وتطورها. حسني مؤنس.ط/احلضارة دراس/ 1
الكويت. -عامل املعرفة سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب

 .19ص/
. 1احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط// 7

 .99ة والنشر والتوزيع. صم. دار الوفاء للطباع1988ه/1838
م. دار 1999-ه1819. 7دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية. حسان حالق.ط// 0

 .9النهضة العربية للطباعة والنشر. بريوت.ص/
يف الفقه احلضاري : حول منهج جديد لدراسة حضارة اإلسالم. عماد الدين خليل. كلية / 8

 جامعة املوصل.-الرتبية
م. مكتبة 1929-ه1099. 1ة اإلسالمية. عبد الرمحن علي احلجي. ط/جوانب من احلضار / 9

 الصحوة. ينبغي تلخيص هذه املقدمة يف معامل.
تارُينا... هل من الضروري إعادة كتابته ؟ قاسم عبده قاسم. جملة العريب الكويتية، عدد ربيع / 9

 ه .1872األول سنة 
-ه1812. 1ملبارك. شوقي أبو خليل.ط/دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين ا/ 2

 م. دار الفكر. دمشق.1999
م. 1929-ه1099. 0نظرات يف دراسة التاريخ اإلسالمي. عبد الرمحن علي احلجي. ط// 8

 مكتبة الصحوة.
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ه[. حتقيق: جمموعة من احملققني بإشراف الشيخ شعيب 288سري أعالم النبالء. الذهيب ]/ 9
 الناشر : مؤسسة الرسالة. بريوت. م.1989-ه1839. 0األرناؤوط. ط/

م. 1988-ه1838. 1ه[. حتقيق: علي شريي. ط/228البداية والنهاية. ابن كثري ]/ 13
 الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.

ه. مطبعة دائرة املعارف 1079. 1ه[. ط/897هتذيب التهذيب. ابن حجر العسقالين] /11
 النظامية، اهلند.

-ه1838. 7حتقيق:خليل شحادة ط ه[.838تاريخ ابن خلدون] املقدمة. ضمن/ 17
 م. الناشر: دار الفكر، بريوت.1988

 حقيقة احلضارة اإلسالمية. لفضيلة الشيخ ناصر بن محد الفهد. / 10
          https://www.goodreads.com/ar/book/showرابطها: 

 بدوي. قدمت أمحد توفيق الكرمي. عمار القرآن منظور من أفوهلا وعوامل احلضارة مقومات/ 18
 يف بكلية الدراسات العليا الدين أصول يف املاجستري درجة ملتطلبات استكماال األطروحة هذه

 .     .فلسطني نابلس، الوطنية، النجاح جامعة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.goodreads.com/ar/book/show/19180129
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 تمهيد:
منهج البحث العلمي والدراسي ال ختفى على كل من له صلة بالبحث والدراسة  أمهية

فاملنهج هو الطريقة الصحيحة لتناول املسائل العلمية للوصول إىل إضافة مرجوة. ولكن ال بد من 
شرط آخر باإلضافة إىل املنهج وهو التناسب بني املنهج ونوع البحث والدراسة، وهلذا قد تؤتى 

 سات العلمية من هذه اجلهة فال تنال نصيبها من التوفيق.البحوث والدرا
إن دراسة احلضارة اإلسالمية والبحث فيها حبر خضم خاضه املسلمون وغري املسلمني 
على اختالف ختصصاهتم ومقاصدهم، واإلتيان على تشخيص مناهجهم يف الدراسات األكادميية 

له هذا املقام الذي قصدت من التنبيه فقط  واملؤلفات واملوسوعات والبحوث واملقاالت...ال يتسع
إىل هذا األمر اخلطري يف دراسة احلضارة اإلسالمية وسأكتفي بإشارات لعلها تفتح باب الرغبة 

 للباحثني والدارسني للتوسع. 
 معالم مناهج دراسة الحضارة اإلسالمية.

ارة اإلسالمية فقط من تناول احلضارة عموما بصفة عاملية ومل جيعل تركيزه على احلض أوال:
حبيث أعطى فكرة عامة عن تعريف احلضارة وتاريخ احلضارات ونشأهتا وسقوطها وزواهلا وما بقي 

 منها وإجنازات هذه احلضارات ...
من تناول حضارة بعينها كاحلضارة اإلسالمية، أو احلضارة األوربية ومل ُيرج عن هذا  ثانيا:

دراسة هذه احلضارة بعينها يف جوانب متعددة منها،  اإلطار اخلاص. فمنهم من أخذ بالتوسع يف
ومنهم من أخذ بالضيق يف دراسة هذه احلضارة بعينها يف جانب حمدد كخصائص احلضارة 

 اإلسالمية.
من تناول دراسة احلضارة باملنهج املقارن بني احلضارة اإلسالمية واحلضارة األوربية  ثالثا:

الف بينها يف جانب خاص كنظرة احلضارة اإلسالمية مثال فرتاه يبني أوجه االتفاق واالخت
واحلضارة األوربية إىل العلم. أو يف جوانب متعددة كاجلوانب العلمية والتارُيية واالجتماعية 

 واالقتصادية والسياسية...
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من تناول احلضارة عموما أو احلضارة اإلسالمية خصوصا بطريقة السرد التارُيي  رابعا:
احلضارة وتطورها ...وهذا كثري يف حق من حبث يف احلضارة اإلسالمية ومن يراعي فيه مراحل 

اجلوانب الت يراعوهنا يف هذا السرد التارُيي الناحية الدينية والعلمية والسياسية واالجتماعية 
واألدبية والعمرانية... وهذا راجع إىل ارتباط احلضارة بالتاريخ الذي هو مسارها الذي تسري فيه، 

اصرها الرئيسة املكونة هلا ... ولكن قلَّ أن جتد من يركز على التحليل واالستنباط وأحد عن
للوقوف على أسباب التقدم وعلى أسباب التأخر وعلى اآلثار الدينية والنفسية  واملقارنة...

والرتبوية... على مجاعة املسلمني وأفرادهم وما هو املنهج الصحيح من اخلاطئ يف دراسة احلضارة 
مية وما هي الطرق والوسائل لنهضة جديدة باحلضارة اإلسالمية؟ وكيف نواجه العوملة اإلسال

 العاملية واهليمنة الغربية وغريها .... من التحديات؟
من تناول دراسة احلضارة اإلسالمية بعيدة عن اإلسالم ومعناه وصبغته وهي تلكم  خامسا:

الدراسات املتأثرة بالنظريات الفكرية املادية الت تنظر إىل احلضارة اإلسالمية من اجلانب املدين دون 
 اجلانب الثقايف هذا إن سلم هؤالء من املقاصد السيئة والنوايا اخلبيثة.

 ن املستشرقني ومن تبعهم من الباحثني املسلمني.ومن هؤالء طائفة م
ويف هذا املنهج ظلم للحضارة اإلسالمية وهضم لركنها األصلي وهو الركن املعنوي الذي 

 يتعلق بالدين والعلم والعادات والتقاليد واألخالق واآلداب واللغة واألدب. 
بادها بل على صحابة وانعكس هذا أيضا على أعالم األمة وعلمائها وأئمتها وفقهائها وع

نبيه بل واهلل على نبيها صلى اهلل عليه وسلم وذلك عندما صار عامل الطب والصيدلة والكيمياء 
والفلك والفلسفة والرياضيات... أشهر يف تأثريه على بناء احلضارة اإلسالمية ومنجزاهتا وازدهارها 

مؤسسو قواعد احلضارة  من النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه رضي اهلل عنهم الذين هم
اإلسالمية على تقوى من اهلل تعاىل، وبناة صرحها باملدينة النبوية حيث كان امليالد األول هلذه 

 احلضارة احملمدية.
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لقد أخرج اإلسالم العرب من ظلمات الكفر واجلهل إىل نور اإلميان والعلم فصنع منهم 
أرض اهلل تعاىل حيملون راية اإلسالم ففتحوا به  اإلسالم رجاال يزن الواحد منهم بأمة فانطلقوا يف

القلوب قبل البلدان وكأن األرض وأهلها كانوا على موعد معهم ينتظرون جميئهم بشوق ليخرجوهم 
من عبادة العباد إىل عبادة اخلالق رب العباد ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم وضيق الدنيا إىل 

 سعة الدنيا واآلخرة.
ول دراسة احلضارة اإلسالمية باملفاهيم الغربية فرتاه يفسر املظاهر احلضارية من تنا سادسا:

اإلسالمية مبا هو مقرر يف املؤلفات الت كتبها الغرب عن اإلسالم كمؤلفات املستشرقني يف العقيدة 
بية ... اإلسالمية والقرآن الكرمي والسنة النبوية والفقه اإلسالمي والتاريخ والسرية واألدب واللغة العر 

فكما ال يصح أن ندرس العلوم الغربية لغرض من األغراض الشرعية إال بالرجوع إىل املصادر 
األصلية للقوم حىت ندرك املعىن الذي يفهمونه والذي هو مستقر يف قلوهبم ... فكذلك ال يصح 

إىل أن ندرس احلضارة اإلسالمية إال بالرجوع إىل مصادرها الت سبق وأن بيناها مع الرجوع 
شروحها وتفاسريها الت ألفها العلماء املسلمون لنصل إىل احلقيقة كما هي عند أصحاهبا. فهل 
يعقل أن ندرس احلضارة اإلسالمية بتنوع جماالهتا ومصادرها وعلومها بقواعد وأصول وفهوم 

 حضارة أخرى؟
احلضارة  من تناول دراسة احلضارة اإلسالمية باملنهج التربيري الذي منطلقه وضع سابعا:

اإلسالمية يف قفص االهتام، وهي يف أصلها بريئة من تلك التهم. فرتى هذا الفريق يبدئ ويعيد يف 
سلسلة من التربيرات الت حياول من خالهلا أن يدافع عن احلضارة اإلسالمية مومها القارئني بأن 

ومن مظاهر هذا  احلضارة اإلسالمية ضعيفة حتتاج إىل حمام ينافح عنها ويبطل ما يثار ضدها.
املنهج اإلكثار من شهادات مفكري الغرب ورجال الدين والسياسة ِمن قالوا كلمة حق يف احلضارة 
اإلسالمية والفرح هبذه الشهادات واإلشادة هبا وكأننا ال منلك من الشهادات الت هي فوق 

 شهادهتم على فضل احلضارة اإلسالمية وهي شهادة القرآن الكرمي:
رَِجت  لِلنَّاِس{}ُكن ُتم  خَ  َر أُمَّة  ُأخ  ] ، }وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُمَّة  َوَسط ا{[ 113] آل عمران:ي  

 ، أي: خيارا.[180البقرة:
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وهذا ال يعين أن الباحث يف احلضارة اإلسالمية والدارس هلا ال يبطل الشبهات الت يقذف   
وإمنا املقصود  ؛ويش عقول من يتحضر هباوتش ،هبا األعداء يريدون هبا تشويه احلضارة اإلسالمية

ولكن إذا عرضت شبهة أو هتمة  ،أال يتخذ هذا املنهج هو األصل يف دراسته للحضارة اإلسالمية
 كما قال الشاعر: و ضد احلضارة اإلسالمية تصدى هلا إن كانت تستأهل ذلك. 

  مثقاال بدينارِ  احلجرُ  ى ألقمته حجرا )( لكانَ وَ عَ  كلب    كلَّ   ولو أنَّ 
من تناول دراسة احلضارة اإلسالمية مبنهج تعظيم صغار أمورها وتصغري كبار أمورها.  ثامنا:

مرتِجم أول يف اجليش الفرنسي. له كتاب ( جول سيكار)مثل صنيع الضابط الفرنسي الذي امسه 
 . يقول عنه األمري شكيب أرسالن:(العامل اإلسالمي يف األمالك الفرنسوية)

حبق اإلسالم واملسلمني ما ندر أن عثرت به يف كتاب آخر مع أين طالعت "يتضمن من السموم 
 يف هذا الباب ما يفوق اإلحصاء.

ميتاز هذا الكتاب عن غريه بأنه يضع هذه السموم يف قالب غري خشن وكثريا ما يريد 
ذا إنصاف اإلسالم يف توافه األمور، وميتدح من أوضاعه ما ليس يف االعرتاف به كبري جدا، حىت إ

وصل البحث إىل املسائل األساسية أظهر املؤلف كل ما يف قلبه من العدوان وذهب يف التحامل 
 10أبعد املذاهب".
هدم  ؛منه املقصودُ  من يتناول دراسة احلضارة اإلسالمية وهم املستشرقون مبنهج   تاسعا:

دينهم وقرآهنم تشكيك املسلمني يف و  ،اإلسالم وتدمريه بتشويه حقائقه احلقة ومبادئه الصحيحة
وخصصوا  ،وسنة نبيهم صلى اهلل عليه وسلم ...وانربى هلذه املهمة القذرة لفيف منهم عرب العصور

بعدما اطلعوا على علوم  ،وبنوا جامعات ومعاهد ومدارس ،وكتبوا مؤلفات ،لذلك دراسات
وعلى ما اغتصبوه من كتب وخمطوطات من الدول اإلسالمية الت احتلوها  ، احلضارة اإلسالمية

كاجلزائر الت احرتقت بنار احملتل الفرنسي ألكثر من مائة وثالثني عاما وكان من املصائب الت 

                                                           

 (.188م. الدار التقدمية. لبنان. )ص/7311. 1/طواحلضارات. األمري شكيب أرسالن.  اإلسالم (10)
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سواء من مكتباهتا العامة كاملساجد  ،خذت خمطوطاهتا بطرق ماكرةابتليت هبا اجلزائر أن أُ 
 11اهتا اخلاصة بالعلماء والعائالت املعروفة يف ذلك الوقت بالعلم.أو من مكتب ،واملدارس

ميكن أن يستفاد  ،وإنصافا فهناك باحثون من الغرب درسوا احلضارة اإلسالمية مبوضوعية      
والشهادات الت ينقلوهنا  ،منهم خاصة فيما يتعلق باملعلومات الت ال توجد يف مصادرنا اإلسالمية

 فضل احلضارة اإلسالمية على احلضارة الغربية... فعلى سبيل املثال: دلون هبا على أو يُ 
مستشرقة أملانية ...أنصفت احلضارة اإلسالمية يف كتاهبا املشهور)مشس العرب  (زيغريد هونكه)/ 1

 12تسطع على الغرب(.
 13(.فضل اإلسالم على احلضارة الغربيةيف كتابه ) (مونتجومري، وات) / 7
شديد  (لني بول)[. وقد كان 1888] لندن  (ستانلي لني بول)ا. /  العرب يف إسباني0

اإلعجاب بالعرب، كارها لإلسبان املعاصرين، حبيث نسب عظمة إسبانيا إىل العرب، وعلل 
 14تدهورها بطردهم منها.

من تناول دراسة احلضارة اإلسالمية من غري إشارة إىل بعض ما تضمنته من  عاشرا:
هت فطرة خمالفات شرعية واَنرافات عقدية، وبدع وشركيات، وخرافات وضالالت ...شوَّ 

 رت صفاءها، ووصمت عقلها باجلمود والتخلف.احلضارة، وكدَّ 
سالم بسبب إدراجها حتت وِما يؤكد على إنكار هذا املنهج هو نسبة تلك السلبيات إىل اإل

 مسمى احلضارة اإلسالمية، وهذه النسبة كنا قد فصلنا فيها يف موضع سبق.
 

                                                           

فما  1/789م. دار الغرب اإلسالمي، بريوت.) 1998. 1انظر: تاريخ اجلزائر الثقايف. أبو القاسم سعد اهلل. ط/ (11)
 (.فما بعد 9/079بعد(،)

م. دار النهضة العربية 1999-ه1819. 7حالق.ط/يف كتاب: دراسات يف تاريخ احلضارة اإلسالمية. حسان  (12)
 (. فصول منه تشهد على ذلك.09-00للطباعة والنشر. بريوت. )ص/

عنوان الكتاب يف األصل: تأثري اإلسالم يف أوروبا خالل العصر الوسيط. الصادر عن مطبعة جامعة ادنربة بسكوتلندا.  (13)
 م. دار الشروق بريوت.1980-ه1830. 1م. نقله إىل العربية حسني أمحد أمني.  ط/1927عام 

 (.178تُرجم خمتصرا إىل العربية. ذكره مرتجم الكتاب السابق: حسني أمحد أمني. يف مراجع الرتمجة. )ص/ (14)
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وهناك من التزم يف دراسة احلضارة اإلسالمية مبدة حمددة كالقرن الثالث  حادي عشر:
هلجري بدافع من الدوافع. كتميز تلك املدة مبيزة تطغى عليها جتعلها مسة بارزة فيها كالقرن الثالث ا

الذي كان عصر حبث وترمجة وتأليف، ِما ساعد على ظهور معامل احلضارة العربية فيه يف النواحي 
  15االجتماعية واالقتصادية والعلمية...

إيراد األحاديث الضعيفة واملوضوعة والباطلة واملنكرة وإضافتها إىل النيب صلى  ثاني عشر:
 اهلل عليه وسلم من غري تثبت وال رجوع إىل مصادر ختريج األحاديث وهي متوفرة.

من تناول دراسة احلضارة اإلسالمية مبنهج سليم حيث اجتنب السلبيات الت  ثالث عشر:
 مفيدة للحضارة اإلسالمية وملدرسيها ودارسيها.أشرنا إىل بعضها فجاءت دراستهم 

وسَنعرض منهجا مقرتحا لدراسة وتدريس هذه املادة املهمة باالستنارة مبا أشار إليه كبار علمائنا 
املعروفون باجتهادهم وجتديدهم. وما سأذكره ما هو إال حماولة تقبل النقد والرد وحسيب أنين 

 ضوع.شاركت ولو من بعيد يف إثراء هذا املو 
 المنهج المقترح لدراسة وتدريس مادة الحضارة اإلسالمية.        
 تمهيد:

حىت جنتنب السَّلبيات الت أشرت إىل مجلة منها يف مناهج دراسة احلضارة اإلسالمية رأيت 
أكمل هذا بذكر مقرتح لدراسة احلضارة اإلسالمية لعله ينفع املدرسني والدارسني هلذه املادة، وقد 

هذا املقرتح ما كنت أقف عليه من مالحظات وتوجيهات من طرف علماء كتابة دفعين إىل  
ني ومتخصصني حول منهج دراسة احلضارة اإلسالمية وتدريسها، فكنت أمجع ذلك حىت وباحث
 أنه ميكن عرضها لالستفادة منها:يل ظهر 

اعتبار القرآن والسنة وما كان عليه سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وأتباع  أوال:
 التابعني أساسا للبناء احلضاري يف اجملال الديين واألخالق والعلمي واالجتماعي ...

 

                                                           

م. مركز دراسات الوحدة العربية. 1991. 1معامل احلضارة العربية يف القرن الثالث اهلجري. أمحد عبد الباقي.ط/ (15)
 لبنان.-بريوت
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العدل واإلنصاف واألمانة العلمية يف دراسة احلضارات، فال مينعنا كفرها باهلل تعاىل  ثانيا:
ينا من االعرتاف باجلوانب اإلجيابية الت فيها واالستفادة من العلم النافع املوجود فيها وعدم عدهلا ف

واألخذ بالنظريات الصحيحة الت وصل إليها غري املسلمني. واحلكمة ضالة املسلم أين وجدها 
 فهو أحق الناس هبا. 

ية من خالل ربط الدارسني باالنتماء احلضاري وتقوية شخصيتهم وهويتهم احلضار  ثالثا:
 ذكر تاريخ احلضارة اإلسالمية املشرق وسرية جنومها الذين يهتدى هبم ...

كشف الشبهات الت يثريها أعداء احلضارة اإلسالمية وهي كثرية، كظاهرة الرق   رابعا:
والعبيد،  وحقوق املرأة، واجلهاد والسيف واملرياث والقصاص ....حىت ال يتسرب الشك والرتدد 

فاء وقليلي العلم من املسلمني، الذين قد يتأثرون هبذه الشبهات فينعكس ذلك إىل نفوس الضع
 على عقيدهتم وأخالقهم وجمتمعهم ووطنهم...

دفع الدارسني إىل ميدان البحث احلضاري يف جماالت شىت: تلخيص كتاب يف  خامسا:
 احلضارة. ترمجة علم من أعالم احلضارة. تاريخ علم من علوم احلضارة. ...

بعث معاين التفاؤل والرجاء بعودة احلضارة اإلسالمية، وإمكانية هنوضها من  ا:سادس
جديد، وفقا للنصوص املعصومة الت تبشر بذلك، وعدم غرس اليأس والقنوط بذكر االنبهار املبالغ 

 فيه، واإلعجاب املفرط باحلضارة الغربية والصينية واليابانية ...
المية ال بد من الرتكيز على التحصن بالعلم الشرعي يف منهج دراسة احلضارة اإلس سابعا:

والعقيدة الصحيحة واملبادي العامة لإلسالم ومنهج التفكري اإلسالمي حىت ال يتأثر الباحث 
بَسلبيات علوم احلضارات األخرى ومعتقداهتا وتصورهتا ونظرياهتا الت جيدها أثناء التوسع يف 

 البحث واملقارنة.
ج احملدثني يف رواية السنة وعدم االستدالل باألحاديث الضعيفة االلتزام مبنه ثامنا:

 واملوضوعة والباطلة، واالنضباط بالضوابط العلمية يف إيراد اإلسرائيليات.
فقه النظريات الغربية ودراية مذاهبها وعرضها على القرآن الكرمي والسنة النبوية  تاسعا:

 الصحيحة ملعرفة ما فيها من حق وباطل.
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ج للنظريات الباطلة واألفكار اهلدامة من وِّ رَ حلذر من الغزو املصطلحي الذي ي ُ ا عاشرا:
خالل مصطلحات حضارية ظاهرها حق وباطنها باطل كمصطلح: التطور، والتجديد، والتقدم، 

عد والتحرير، واملساواة، وحرية الرأي والتعبري...فال توضع هذه املصطلحات يف سياقاهتا إال ب
للمعىن احلق الذي ال يلتبس به الباطل ولو باالحتمال، واألفضل االستعاضة  التأكد من تأديتها

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا كما قال اهلل تعاىل:} ،  بكلمات أخرى غري محَّالة يَتأدَّى هبا املقصود
يوجه اهلل تعاىل املؤمنني  .[138] البقرة:{رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرنَا َواْسَمُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيمٌ 

إىل حسن اختيار األلفاظ قائال  هلم: يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا كلمة: }رَاِعَنا{؛ أي: راع 
، يقصدون هبا معىن  -صلى اهلل عليه وسلم  -أحوالنا؛ ألن اليهود حيرفوهنا وُياطبون هبا النيب 

ا وهو الرعونة، فنهى اهلل عن  هذه الكلمة سدًّا هلذا الباب، وأمر عباده أن يقولوا بدال  عنها: فاسد 
}ان ظُر نَا{؛ أي: انتظرنا نفهم عنك ما تقول، وهي كلمة تؤدي املعىن بال حمذور. وللكافرين باهلل 

 16عذاب مؤمل موجع.
لم التعامل مع دراسات املستشرقني للحضارة اإلسالمية حبذر شديد؛ ملا عُ  حادي عشر:  

 مقاصدهم. هم عن األمانة العلمية، وسوءِ موضوعية أكثرهم، وبعدِ  من عدم
عدم االكتفاء بالسرد التارُيي وتعداد اإلجنازات واإلشادة بأعالم العلوم من  ثاني عشر:

غري استخراج الفوائد العملية للنهضة والقيامة من جديد. }أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه فَِبُهَداُهُم 
 [.93ألنعام:]ااق  َتِده {

عدم دراسة احلضارة اإلسالمية بطريقة جمزأة ِمزقة جتعل الطالب ال يعي من  ثالث عشر:
حضارته إال أن املرحلة الفالنية من احلضارة اإلسالمية تبدأ ببداية املوسم الدراسي من السنة 

 وتنتهي بنهاية املوسم الدراسي من نفس السنة ... وهكذا دواليك. ،األوىل
والبدع والضالالت  ،واالَنرافات العقدية ،احلذر من ذكر املخالفات الشرعية رابع عشر:

فهذا يلزم منه أن هذه  ،ونسبتها إىل إجنازات احلضارة اإلسالمية وعلومها ،واألساطري واخلرافات
 وهي ليست منه يف شيء. ، املذكورات من اإلسالم

                                                           

. ه  1331، 3جماعة من علماء التفسير. إشراف: مركز تفسير للدراسات القرآنية. ط/املختصر يف التفسري. ( 16)
 (.19)ص/
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هناك علماء كثريون نبغوا يف كثري من العلوم التجريبية كالطب والصيدلة  خامس عشر:
إال أهنم غري مسلمني من أهل الذمة من  ؛أسهوا يف إجنازات احلضارة اإلسالميةو  ... والرياضيات

اليهود والنصارى واجملوس وقد سبق شرح هذا يف موضعه ملا حتدثنا عن إطالق احلضارة العربية أو 
المية أو احلضارة العربية اإلسالمية. كما يوجد من هؤالء النبغاء يف العلوم التجريبية احلضارة اإلس

من ُوصف باالَنراف يف عقيدته كاإلحلاد، وبالفسوق يف خلقه كشرب اخلمر. وهذا راجع إىل تأثر 
عند  هؤالء بالفلسفة اليونانية الت تُرمجت كتبها يف العهد العباسي األول يف عهد املأمون ومل يكن

الت أثارهتا الفلسفة اليونانية  ،هؤالء من علوم القرآن والسنة ما يكفي لتحصينهم من الشبهات
وضلت أفهامهم مع ما  ،فزلَّت أقدامهم ،خاصة ما يتعلق مبسائل الغيبو  ،حول الدين اإلسالمي

 عندهم من فضل يف العلوم التجريبية.
الطرق الكالمية واملناهج الفلسفية  وهلذا جند من علماء الشرع الذين خاضوا يف هذه  

ه[، 939يرجعون عن ذلك يف آخر حياهتم كما جاء التصريح به من أيب حامد الغزايل]ت:
 .ه[939ه[، والفخر الرازي ]ت:988والشهرستاين]ت:

وقد ُيستثىن من هؤالء الباطنيون كاإلمساعلية الذين اختذوا من هذه العلوم الت نبغوا فيها وسائل 
 للوصول إىل أهدافهم الت متليها عليهم عقائدهم الباطلة. 

بناء على أن احلضارة اإلسالمية هي حضارة عقيدة )عقيدة التوحيد( فال  سادس عشر:
الت هي صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة، وذلك يف كل ينبغي دراستها مبعزل عن هذه الصبغة 

جانب من جوانبها، وجمال من جماالهتا، وهذا أحد الفروق اجلوهرية الت جعلت احلضارة اإلسالمية 
عندما اقتبست من احلضارات الت سبقتها مل تقتبس إال ما يتوافق مع عقيدهتا وما وقع من طائفة 

من اقتباس ما يف احلضارات األخرى وترمجته مع أنه خمالف لعقيدة من علماء احلضارة اإلسالمية 
 احلضارة اإلسالمية كانت له أسباب منها ما أشرنا إليه قريبا.

خاصة فيما هو من حماسن احلضارة  ،التزام األمانة العلمية والتحقيق العلمي سابع عشر:
ينايف  ها؛ ألنهال ينبغي حتكيمف ؛ ألن العاطفة  قد  تعمي صاحبها عن رؤية احلقيقة.اإلسالمية

 منهجية البحث العلمي.
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  17ه[.93مثال: أقدم من حيكى عنه شيء يف الكيمياء: خالد بن يزيد بن معاوية]ت:
 وهذه النسبة إىل خالد بن يزيد فيها نظر رواية ودراية : 

إليه شيء من علم  ويُنسبفإن ابن كثري نسبها إليه بصيغة التمريض فقال: )) فأما الرواية:   
 18الكيمياء((.

 فأما الدراية:    
 تقدم عصره يف وقت الصحابة والتابعني ، وقبل عصر الرتمجة.  فأوال:
ولو   19أن أبا زرعة وابن حبان والذهيب وابن كثري أثنوا على صالحه ودينه ووثقوه. وثانيا:

 ا استحق هذا الثناء .م -حيث ُيالطه السحر-كان كيميائيا  مبعىن الكيمياء يف ذلك العصر 
ا نسبوا  تفنيد ابن خلدون هلذا الكالم عقال  يف )مقدمته( حيث قال: )) ... وثالثا: ورمب 

بعض املذاهب واألقوال فيها خلالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن احلكم ومن املعلوم البني  أن  
م والص نائع باجلملة فكيف له بصناعة خالدا من اجليل العريب  والبداوة إليه أقرب فهو بعيد عن العلو 

غريبة املنحى مبني ة على معرفة طبائع املرك بات وأمزجتها وكتب الن اظرين يف ذلك من الط بيعي ات 
والط ب  مل تظهر بعد ومل ترتجم اللهم  إال  أن يكون خالد بن يزيد آخر من أهل املدارك الص ناعي ة 

 20تشب ه بامسه فممكن ...((.
ال بد من استحضار الفرق بني العلوم الت هي من إجنازات احلضارة  ثامن عشر:

 اإلسالمية بني املاضي واحلاضر وهذا راجع إىل تطور العلوم توسعا وتشعبا وختصصا. 
 مثال: علم الفلك.

 علم الفلك قسمان :

                                                           

ألهنا يف السابق كانت تُعىن بتحويل النحاس وَنوه إىل  –بعض الشيء  –الكيمياء يف السابق ُيتلف عن كيمياء اليوم  17))
، أما اليوم فال يزال حتويل املواد من مادة إىل أخرى باقية فيه ، ولكنها الذهب والفضة ، وكانت قرينة للسحر والسيمياء 

 اتسعت لتشمل الصيدلة وعلومها الدوائية والرتكيبات واحملاليل وغريها . 
 (.99/ 9البداية والنهاية، ابن كثري. )(  18)
 (.0/178(، هتذيب التهذيب )9/99(، البداية والنهاية )817-9/811انظر: السري ) (19)
 (. 999/ 1م. الناشر: دار الفكر، بريوت. )1988 -ه  1838. 7تاريخ ابن خلدون.  احملقق: خليل شحادة.ط/ (20)
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تداء األول: هو معرفة منازل القمر والنجوم واملطالع وغريها ِما يعني يف معرفة القبلة وااله
 يف الرب والبحر وَنوها ، وهو ما يسمى ب  ) علم التسيري ( .

الثاين: هو االستدالل باحلوادث الفلكية على احلوادث األرضية وادعاء معرفة الغيب ، وهو 
 ما يعرف ب  )التنجيم( ويسمى )علم التأثري(.

 فاألول مجهور العلماء على جوازه، والثاين مجيع العلماء على منعه.
فينبغي أن  ؛مبا أن التاريخ مرتبط باحلضارة مالزم هلا مالزمة الظل للشاخص شر:تاسع ع

والتأثر باملنهج  ،ندرس التاريخ دراسة علمية منهجية إسالمية متحررة من ربقة التقليد األعمى
 21الغريب يف دراسته للتاريخ وتناوله له.

ذلك بتاريخ أوربا مع ربط ، مثال: تقسيم التاريخ إىل عصور قدمية ووسطى وحديثة
 فقط...وكأن التاريخ ال جيري إال من أجل أوربا ال غري.

والت وضعها  ،فينبغي جتاوز هذه العقبات والشبهات يف دراسة احلضارة اإلسالمية
ليب يف فهم ثقافة احلضارة اإلسالمية ملا هلا من تأثري سَ  ؛املستشرقون وأتباعهم يف بالد اإلسالم

تاريخ اإلسالمي مصدر من مصادر احلضارة اإلسالمية فما يطاله من اَنراف وَمَدنيتها. ومبا أن ال
 يف دراسته سيطال أيضا دراسة احلضارة اإلسالمية.

الشريعة اإلسالمية والتاريخ  يف متخصصني من اإلسالمية احلضارة مادة ُتدرَّس أن عشرون:
على احلضارات األخرى. وال ُيرتك تدريس هذه املادة لغري املتخصصني  فوا   عاإلسالمي مع اطال  

الذين يفسدون أكثر ِما يصلحون، وال إىل من تشبع بالثقافة الغربية االستشراقية الذين يفسدون 
 وال يصلحون. 

                                                           

 م. مكتبة الصحوة. 1929-ه1099. 0انظر: نظرات يف دراسة التاريخ اإلسالمي. عبد الرمحن علي احلجي. ط/(21)
وسائل  79اريخ وطبيعته وهيكله، مث ذكر ص/خمطط الدس على الت12منابع دراستنا للتاريخ ، وص/ 10حيث ذكر ص/

 99إمهال. مث ختم ص/ 88جتزئة، وص/ 82تشكيك، وص/ 79جتهيل، وص/ 79تشويه وص/ 79األعداء من ص/
انتشار  27التفسري املادي للتاريخ، وص/ 91كدافع الغنيمة، وص/  99مبفرتيات شاملة يف تفسري التاريخ اإلسالمي ص/

 ري القومي للتاريخ.ا لتفس29اإلسالم بالسيف، وص/
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احلضارة  عن بالكتابة والتاريخ اإلسالمي أن يقوموا الشرعي بالعلم وعلى املتخص صني
 لغزونا، وسيلة غدا الذي اهلام العلم هبذا يزهدوا وأال دراسة احلضارات، على يُِقبلوا وأن اإلسالمية،

 .إلينا ُتصدَّر فاسدة بضاعة وترويج
أختم بهذه االقتباسات التي تدور حول المنهج الذي ينبغي االلتزام به في دراسة 

 حضارتنا اإلسالمية: 
... وهنا ينبغي أن نشري إىل أننا لسنا حباجة إىل قراءة تربيرية ، أو دفاعية للتاريخ  أوال:

اإلسالمي أو تاريخ احلضارة العربية اإلسالمية ، كما أننا لسنا حباجة إىل قراءة بعيون وردية جترد 
د كان التاريخ اإلسالمي من طابعه البشري، وحتاول أن جتعله نوعا  من الفعاليات اإلهلية ، فق

املسلمون األوائل بشرا  مثل سائر البشر ، ولكنهم كانوا أصحاب مرجعية متثل قوام حضارهتم، 
وعليها مدار حياهتم، وجيب إعادة قراءة تارُييهم يف ضوء هذه املرجعية ، وليس يف ضوء مرجعيات 

ضرنا أخرى مل يكن أصحاب هذه احلضارة يعرفون عنها شيئا، كما أهنا ليست ملزمة لنا يف حا
 بشيء.

ويتمثل خطر القراءة التربيرية أو الدفاعية، للتاريخ اإلسالمي يف أهنا تتصور أن احلضارة 
العربية اإلسالمية كانت حضارة أحادية اجلانب، وهو أمر ال ميكن أن يكون صحيحا  من ناحية، 

ة حضارة كما أنه يعيق فهمنا لتارُينا من ناحية أخرى، فقد كانت احلضارة العربية اإلسالمي
متعددة اجلوانب، حققت الكثري من اإلجنازات، وحفلت بالعديد من السلبيات، شأن كل 
حضارات البشر، ولكنها يف التحليل األخري كانت حضارة إنسانية الطابع، فتحت ذراعيها لكل 

 األجناس والديانات فأفادت منهم وأفادهتم.
ول عمرا  بني حضارات البشر، ورمبا يكون هذا هو السبب يف أن هذه احلضارة هي األط

واألوسع يف مداها اجلغرايف، كما أن مراكز الثقل فيها تنقلت بني كل األقاليم احلضارية القدمية يف 
العامل، كذلك فإن القراءة التربيرية حتمل خطرا  آخر هو اإلحساس بالدونية احلضارية إزاء اآلخر 

 22يعيق القراءة الواعية للتاريخ على أي حال. الذي يهاجم حضارتنا وتارُينا، واإلحساس بالدونية

                                                           

 ه .1872تارُينا... هل من الضروري إعادة كتابته ؟ قاسم عبده قاسم. جملة العريب الكويتية، عدد ربيع األول سنة ( 22)
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َنن ال نريد التحدث عن حضارة األجداد حديث املتفاخر املتواكل، بل حديث  ثانيا:
املريب يف معركة الغزو الفكري والثقايف معركة التحدي والصمود، حديث من يريد بناء جيل عريب 

مته وتارُيها اجمليد حمافظا على يستمد مقومات شخصيته من ماضيه، مرسخا أقدامه يف أرض أ
شخصيته احلضارية بعيدا عن التقليد األعمى، والتواكل واليأس. حديث من يؤمن بأن أجداده  
كانوا بناة حضارة ومحلة مشاعل العلم ودعاة حرية الفكر ومن الطبيعي حينئذ أن يكون األبناء  

مل يف جماالت الدراسة والبحث كآبائهم، وقد محلوا يف صدورهم نفوسا كتلك النفوس، وعقوال تع
واإلبداع واالكتشاف. إن من أوىل واجباتنا أن نستلهم من تاريخ أمتنا ومن صفحات حضارتنا 
املشرقة ما حيرك يف نفوس األجيال العربية معاين العزة والكرامة وما يدفع هبا يف الطريق املؤدي هبا 

 23إىل الرقي والتقدم واملنعة والقوة.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

م. دار الفكر. 1999-ه1812. 1دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو خليل.ط/ (23)
 .78-70دمشق.
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  :((00)) ثالثةاحملاضرة ال
 

 دراسة احلضارة اإلسالمية: 
  الدلوافع، األهدافاألهمية، 

 
 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:  

 .أهداف احملاضرة الثالثة 
 .أهم مراجع احملاضرة الثالثة 

 األمهية العقدية: (1
 األمهية العلمية واملعرفية. (2
 األمهية األخالقية والسلوكية. (0
 األمهية النفسية. (4
 األمهية التارُيية. (5
 األمهية احلضارية. (6
 .شهادات من علماء الغرب بأمهية احلضارة اإلسالمية 
 .دوافع دراسة مادة احلضارة اإلسالمية وأهدافها 
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 أهداف المحاضرة الثالثة:
واملعرفية، / الوقوف على أمهية دراسة احلضارة اإلسالمية من الناحية: العقدية، العلمية 1

 األخالقية والسلوكية، النفسية، التارُيية، احلضارية.
 .شهادات من علماء الغرب بأمهية احلضارة اإلسالمية/ ذكر 7
 / معرفة الدوافع لدراسة مادة احلضارة اإلسالمية.0
 / االطالع على أهداف دراسة مادة احلضارة اإلسالمية.8

 أهم مراجع المحاضرة الثالثة:
. دار الكتاب 7332. 1علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم معدى احلسيين. ط// 1

 .189العريب دمشق. ص/
 اللغة عن[. م1933-م1133ه/933-ه933. ]األوربية احلضارة على وأثرها األندلس يف الرتمجة/ 7

. واإلنسانية االجتماعية العلوم كلية. سعيدة موالي. الطاهر جامعة . خرية شريفي.أمنوذجا العربية
 السياسي التاريخ يف ماسرت شهادة لنيل مقدمة مذكرة. تاريخ شعبة. اإلنسانية العلوم قسم

 97-93 ص/ .م7318-م7312ه/1808-ه1802اجلامعية: لألندلس.السنة واحلضاري
. م7313ه/1801. 1احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل.عبد احلليم عويس. ط// 0

 شهادات استشراقية منصفة للحضارة اإلسالمية.. (790-788ص/)الصحوة للنشر والتوزيع. 
ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. / 8

. شهادات (278ص/) . مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة. القاهرة.م7339-ه1803. 7ط/
 بيني يف تقدير احلضارة اإلسالمية. يف ميدان العلوم، األخالق، الفكر.املنصفني الغر 

. م1988 ه/1838. 1احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط/ /9
 . (13-2ص/)والتوزيع. -دار الوفاء للطباعة والنشر 

. شحادة الناطور، أمحد عودات، مجيل بيضون. مدخل إىل تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية/ 9
 .(9ص/)م. دار األمل للنشر والتوزيع. عمان. 1989. 1ط/
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 تمهيد:
لدراسة احلضارة اإلسالمية أمهية متنوعة، وهذا التنوع راجع إىل ثراء مادة احلضارة 
اإلسالمية فهي تستمد من القرآن الكرمي وتفسريه، ومن السنة النبوية وشرحها، ومن السرية النبوية 
وفوائدها، ومن التاريخ وعربه، كما تستمد من العقيدة وصفائها، ومن األخالق ومسوها ... 

  إىل بعضها:وسأشري
 / األهمية العقدية:1

معرفة عقائد األمم قبل اإلسالم والت كانت تقوم على الشرك والوثنية واخلرافات 
واألساطري، وكيف غريت عقيدة اإلسالم عقيدة التوحيد العامل يف مدة يسرية بقيادة النيب صلى اهلل 

رة على أساس التوحيد )ال إله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي اهلل عنهم أمجعني، فأسسوا حضا
 إال اهلل( يف مجيع جماالهتا وميادينها.

 /  األهمية العلمية والمعرفية.2
يعرف الدارس علوم احلضارات السابقة حلضارة اإلسالم، وأن هذه العلوم تطورت ملا اقتبس 

يتعارض معهما،  منها املسلمون الذين مل يأخذوا من هذه العلوم إال ما يوافق العقيدة والشريعة وال 
كما يطلع الدارس على اإلضافات الت أضافها املسلمون على العلوم املقتبسة وهي إضافات معتربة 
جعلت هذه العلوم حتت تصرف املسلمني، كما يقف الدارس على اخرتاعات املسلمني وابتكاراهتم 

 يف خمتلف العلوم النظرية والتجريبية.
 / األهمية األخالقية والسلوكية.3
طالع على قيم احلضارة اإلسالمية وأخالقها كالعدل واألمانة والرمحة ...وهذا سيكون اال

له أثر عميق على املسلم الذي يسعى إىل حتقيق املستوى احلضاري اإلسالمي الذي يتزين بزينة 
 األخالق والقيم.

أنه  احلضارة اإلسالمية جزء من الشخصية اإلسالمية. فمن التناقض الواقع أن يدعي أحدنا
 ذو شخصية إسالمية وهو يتحضر باحلضارة الغربية.
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 / األهمية النفسية.3
دراسة احلضارة اإلسالمية جتعل الدارس يعتز هبا، ويتأمل على ضعفها وتأخرها، ولكن ال جتعله 
ييأس من عودهتا وقيامها وذلك ملا متلكه هذه احلضارة من اخلصائص الت جعلتها املؤهلة لقيادة 

جديد، خاصة بعد سقوط كل األنظمة واهنيارها، وفشل كل التجارب وبطالن كل العامل من 
 النظريات الت ادعى أصحاهبا أهنا حبل النجاة، وإكسري السعادة.

 / األهمية التاريخية.5
وهذا أمر ال ُيفى فاألمية التارُيية تأيت من ارتباط احلضارة بالتاريخ الذي هو ظرفها الزماين، وبه 

احلضارات وتطورها وأفوهلا وزواهلا، ومن خالله نعرف أَعالمها من حكام وعلماء وقادة نتابع ميالد 
...كما نطلع على إجنازاهتا وإسهاماهتا. ولكن مع أخذ العربة واحلكمة كما قال تعاىل: } لقد  

 [.113كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب {]يوسف:
ت إىل عقول املسلمني حول احلضارة اإلسالمية  ومن هنا ينبغي تصحيح املفاهيم اخلاطئة الت تسرب

كاعتقاد كثري منهم أن مادة احلضارة اإلسالمية عبارة عن تاريخ حيكى وأطالل يوقف عليها نرثيها 
 بِشعرنا ودموعنا. 

إن دراسة احلضارات يف التاريخ تعرفنا بسنن اهلل تعاىل يف هذا الكون كاألخذ باألسباب والت ال   
أخذ هبا وصل وإن كان كافرا، ومن مل يأخذ هبا ختلف وإن كان مسلما. كسنن حتايب أحدا فمن 

اهلل تعاىل يف التعامل مع هذه احلضارات، وكان تعامله معها دائرا بني فضله ورمحته ونصره ومتكينه 
 ملن أطَاَعت ُه، وعدله وعذابه وهزميته وهالكه ملن َعَصت ُه.

 / األهمية الحضارية.1
احلضارة عموما واحلضارة اإلسالمية خصوصا تُعرِّف الدارس أسباب قوة احلضارة وازدهارها  دراسة

ومتكنها وتقدمها، كما تعرفه بأسباب ضعفها وتراجعها وسقوطها وزواهلا... وهذا يدفع الدارس إىل 
 السعي لألخذ بأسباب هنوض احلضارة اإلسالمية وقيامها وبعثها من جديد. كما يدفع الدارس إىل

اجتناب األسباب الت أدت إىل ضعف احلضارة اإلسالمية وتراجعها. شعارهم يف ذلك قوله تعاىل: 
}أفمن أسس بيانه على تقوى من اهلل ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار 

 [.139به يف نار جهنم واهلل ال يهدي القوم الظاملني{]التوبة:
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 يقول محمد أحمد جودة:
ضارة اإلسالمية من أهم وأعظم احلضارات الت ظهرت وأثرت يف تاريخ البشرية منذ ))احل

بدايتها وحىت اآلن، وهي منوذج عاملي يقتدي به ويصلح للتطبيق يف أي مكان وزمان ولذلك جيب 
أن يعرف الطالب عناصر هذه احلضارة وكيف نشأت وجنحت ومدى تأثريها وتأثرها باحلضارات 

أيضا مدى أمهية العلم يف هذه احلضارة، ودوره وأهم العلوم الت ظهرت فيها األخرى. وأن يعرف 
...))24. 

 25شهادات من علماء الغرب بأهمية الحضارة اإلسالمية.
هذه شهادات غربية على أمهية احلضارة اإلسالمية نسوقها على سبيل االعتضاد ال على 

أمهية حضارتنا وتفوقها فالشيء من سبيل االعتماد، ألننا لسنا حباجة لكي يشهد لنا الغرب ب
معدنه ال يستغرب، فمعدن احلضارة اإلسالمية ومادهتا األساسية القرآن الكرمي والسنة املطهرة، 

 فماذا ننتظر من حضارة صنعها القرآن والسنة؟
مث إنين أنبه إىل أمر رمبا يغفل عنه من يقرأ هذه الشهادات، وهو: ما هو اجلانب احلضاري 

الغرب هبذه الشهادات؟ هل هو اجلانب املعنوي للحضارة اإلسالمية أم هو اجلانب الذي يريده 
املادي؟ وال شك أننا إذا عرفنا أن حضارة الغرب حضارة مادية وأهنا تفسر املظاهر واألشياء وفقا 
هلذه النزعة فإننا سنعرف اجلواب الصواب وهو أن هذه الشهادات يغلب عليه اجلانب املادي من 

 مع أنين أقر بوجود شهادات أخرى تتعلق باجلانب املعنوي كما سيأيت ذكره ولكنه قليل.حضارتنا 
                                                           

 btihalino.blogspot.comاإلسالمية. جامعة امللك فيصل. التعليم عن بعد.  حمتوى احلضارة (24)
. دار الكتاب العريب دمشق. 7332. 1( انظر: علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم معدى احلسيين. ط/25)

 .190-182ص/
غة العربية أمنوذجا. خرية م[. عن الل1933-م1133ه/933-ه933الرتمجة يف األندلس وأثرها على احلضارة األوربية. ] 

شريفي. جامعة الطاهر موالي. سعيدة. كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية. قسم العلوم اإلنسانية. شعبة تاريخ. مذكرة مقدمة 
م. 7318-م7312ه/1808-ه1802لنيل شهادة ماسرت يف التاريخ السياسي واحلضاري لألندلس. السنة اجلامعية: 

 .97-93ص/
م. الصحوة للنشر والتوزيع. 7313ه/1801. 1المية إبداع املاضي وآفاق املستقبل. عبد احلليم عويس. ط/احلضارة اإلس

. 7. ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. ط/790-788ص/
 .202-278م. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة. القاهرة. ص/7339-ه1803
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إن حضارتنا اإلسالمية ال يسرها أن يشهد الناس هلا بالتفوق والرقي يف اجلانب املادي 
واجلانب املعنوي بقدر ما يسرها أن يشهد الناس أال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممدا 

له. هذا هو املقصود من الفتوح اإلسالمية الت قامت هبا حضارتنا أن خترج العباد من عبده ورسو 
عبادة العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إىل سعة 

 الدنيا واآلخرة.
ىل كتاب إن مجع شهادات املستشرقني والغربيني الت أنصفت احلضارة اإلسالمية حيتاج إ

وال تسعه صفحة وال صفحتان من هذه املذكرة، وهلذا ما سنذكره إمنا هو غيض من  26مستقل
فيض كما يقولون، وميكن أن نالحظ أن هذه الشهادات وغريها ِما مل أذكر ميكن تصنيفها إىل 
جمموعات كأن تكون شهادات يف ميدان العلوم، وشهادات يف ميدان األخالق، وشهادات يف 

 :27فكرميدان ال
قال: ))إن الفضل، أعظم الفضل، للعلماء العرب يف احلفاظ على هذا الرتاث  برنال:

وتدوينه ونقله والتأليف فيه، وإن العلماء العرب قد برعوا يف ذلك وتفوقوا على اإلغريق بأن جعلوا 
 العلم سهال  مستساغا ، فأقبل الناس على النهل منه، وكانت هذه ميزة انفرد هبا العلم العريب((.

قال: ))إن اخلدمات الت أداها العرب للعلوم غري مقدرة حق قدرها من سكي: كاربن
املؤرخني، وإن البحوث احلديثة تدل على عظيم َدي ِنَنا للعلماء املسلمني الذين نشروا نور العلم حني  
كانت أوربا غارقة يف ظلمات القرون الوسطى، وإن العرب مل يقتصروا على نقل علوم اإلغريق بل 

 عليها وقاموا بإضافات مهمة فيها((.زادوا 
قال: ))لئن أشعل العرب سراجهم من القناديل اليونانية، فإهنم ما لبثوا أن أصبحوا أوسلر: 

 شعلة وهاجة استفاد بنورها أهل األرض((.
 
 

                                                           

( وقد قام احلسيين بتأليف كتاب يف هذا الغرض وهو: علماء وحكماء من الغرب أنصفوا اإلسالم. معدى احلسيين. 26)
 . دار الكتاب العريب دمشق.7332. 1ط/

 .278( انظر: ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. ص/27)
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قال: )) لوال العرب لتأخر عصر النهضة يف أوربا لعدة قرون، فلقد ملع العرب يف   ليبري:
ية، ويف الوقت الذي كان فيه الشعراء والفقهاء يقومون بأدوارهم يف هنضة العرب كل امليادين العلم

الروحية والنفسية واخللفية، كان العلماء يف كل امليادين يقومون بقسطهم من البحث والنقل 
 والتجويد، ومل يرتكوا بابا  إال طرقوه إن مل يكونوا قد فتحوا يف العلم أبوابا  جديدة((.

قال: )) لو أزيل العرب من التاريخ لتأخرت النهضة يف أوربا بضعة قرون،  ديالس أولبري:
فقد علَّمت األمة العربية الغرب بعد أن أيقظته ملدة مخسة قرون أو ستة، وحىت أواخر القرن الثامن 

 تناقش يف جامعة مونبلييه بفرنسا((. -والتزال-عشر كانت مؤلفات ابن سينا 
))كانت العلوم اإلسالمية وهي يف أوج عظمتها تضيء كما مثاًل يقول "توماس أرنولد": 

 يضيء القمر فتُبدد غياهب الظالم الذي كان يلف أوربا يف القرون الوسطى((.
))إن  اجلانب األكرب من ويقول "جورج سارتون" في كتابه "مقدمة في تاريخ العلم": 

غرافيني، و"الطربي" أعظم مهام الفكر اإلنساين اضطلع به املسلمون؛ ف "املسعودي" أعظم اجل
 املؤرخني((.

))إن انتعاش العلم يف العامل كذلك يُبدي "تومبسون" إعجابه بالعلوم اإلسالمية فيقول: 
الغريب نشأ بسبب تأثر شعوب غريبِّ أوربا باملعرفة العلمية العربية، وبسبب الرتمجة السريعة ملؤلفات 

 الالتينية لغة التعليم الدولية آنذاك((. ويقول يف املسلمني يف حقل العلوم ونقلها من العربية إىل
مكان آخر: ))إن والدة العلم يف الغرب رمبا كان أجمد قسم وأعظم إجناز يف تاريخ املكتبات 

 .اإلسالمية((
وقد أبدى الباحث اليهودي "فرانز روزانتال" إعجابه الشديد ودهشته البالغة لسمو  احلضارة    

))إن ترعرع هذه احلضارة هو موضوع مثري ومن أكثر فيقول: ، اإلسالمية وسرعة تشكلها
املوضوعات استحقاق ا للتأمل والدراسة يف التاريخ، ذلك أن السرعة املذهلة الت مت هبا تشكل 
وتكو ن هذه احلضارة أمر يستحق التأمل العميق، وهي ظاهرة عجيبة جدًّا يف تاريخ نشوء وتطور 

ا أعظم أنواع اإلعجاب يف نفوس الدارسني. وميكن تسميتها احلضارة، وهي تثري دوم ا وأبد  
باحلضارة املعجزة، ألهنا تأسست وتشكلت وأخذت شكلها النهائي بشكل سريع جدًّا ووقت 

 قصري جدا ، حبيث ميكن القول إهنا اكتملت وبلغت ذروهتا حىت قبل أن تبدأ((.
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ملادي كانت من نتاج الصلة ))إن القوة الت غريت وضع العامل اروبرت بريفولت: قال: 
الوثيقة بني الفَلكيني والكيميائيني واملدارس الطبية، وكانت هذه الصلة أثر ا من آثار البالد 
اإلسالمية واحلضارة العربية، إن معظم النشاط األوريب يف جمال العلوم الطبيعية إىل القرن اخلامس 

وإين قد فصلت الكالم يف الدور الذي عشر امليالدي كان مستفاد ا من علوم العرب ومعارفهم، 
لعبته العربية يف اليقظة األوربية، ألن الكذب واالفرتاء كانا قد كثرا يف العصر احلاضر، وكان 

 التفصيل ال بد منه للقضاء عليهما((.
ويقول المستشرق "أدم متز" في كتابه "الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع 

أمة اهتمت باقتناء الكتب واالعتزاز هبا كما فعل املسلمون يف ))ال يعرف التاريخ الهجري": 
 عصور هنضتهم وازدهارهم، فقد كان يف كل بيت مكتبة((.

))مل يدرك كثري من الغربيني قيمة ما اقتبسوه من الثقافة اإلسالمية، ويقول "رينيه جيبون": 
 املاضية((.وال فقهوا حقيقة ما أخذوه من احلضارة العربية يف القرون 

أن ما قام على التجربة والرتصد هو أرفع درجة يف العلوم، وأن املسلمني ويذكر "هينولد" 
ارتقوا يف علومهم إىل هذه الدرجة الت كان جيهلها القدماء. فقد قام منهاج املسلمني على التجربة 

 دهم زمن ا طويال((.والرتصد وكانوا أول من أدرك أمهية املنهاج يف العامل، وظل وا عاملني به وح
))لقد مَنح اعتماُد العرب على التجربة ويقول "ُدولنبر" في كتاب "تاريخ الفلك": 

مؤلفاهِتم دقة وإبداعا ، ومل يبتعد العرب عن اإلبداع إال يف الفلسفة الت كان يتعذر قيامها على 
أجنزوا يف ثالثة قرون أو التجربة((. ويستطرد قائال : ))ومن مباحثنا يف أعمال العرب العلمية أهنم 

أربعة قرون من االكتشافات ما يزيد على ما حققه األغارقة يف زمن أطول من ذلك كثري ا، وكان 
تراث اليونان قد انتقل إىل البيزنطيني الذين عادوا ال يستفيدون منه زمنا طويال، وملا آل إىل العرب 

 وروبيني حديثا ( وحو لوه خملوقا  آخر((.حو لوه إىل غري ما كان عليه، فتلق اه ورثتهم )يقصد األ
))لو مل يظهر املسلمون على مسرح التاريخ لتأخرت هَنضة أوروبا احلديثة يقول "ليبري": 

 عدة قرون((.
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يف تارُيه الكبري، الذي "سديو"  ولقد أشار أيضا  إىل هذا املعىن املؤرُخ الفرنسيُّ الشهري
فقال:  سلمني، وعظيم حضارهتم، ونتاجهم العلمي اهلائل،ألفه يف عشرين سنة، حبث ا عن تاريخ امل

))لقد استطاع املسلمون أن ينشروا العلوم واملعارف والرقيَّ والتمدُّن يف املشرق واملغرب، حني كان 
 األوروبيون إذ ذاك يف ظلمات جهل القرون الوسطى...((.

ِمن أر َسوا  -ن ابتكارات علميةمبا قاموا به م-إىل أن يقول: ))ولقد كان العرب واملسلمون     
أركان احلضارة واملعارف، ناهيك عما هلم من إنتاج، وجهود علمية، يف ميادين علوم الطب، 
والفلك، والتاريخ الطبيعي والكيمياء والصيَدَلة وعلوم النبات واالقتصاد الزراعي وغري ذلك من 

 كانوا هم معلمينا واألساتذة لنا((.أنواع العلوم الت ورِثناها َنن األوروبيني عنهم، وحبقٍّ  
))أن املسلمني سبقوا كيبلر وكوبرنيك يف اكتشاف حركات ويذكر "سديو" أيضا: 

الكواكب السيارة على شكل بَيِضي ويف دَوران األرض، ويف كتبهم من النصوص ما تعتقد به أن 
 نفوسهم حدثتهم ببعض اكتشافات العلم احلديث املهمة((.

حيث يقول: ))وكلما أمعنا يف دراسة كتاب "حضارة العرب"   غوستاف لوبون صاحب
حضارة العرب واملسلمني وكتبهم العلمية واخرتاعاهتم وفنوهنم ظهرت لنا حقائق جديدة وأفاق 
واسعة، ولسرعان ما رأيَتهم أصحاب الفضل يف معرفة القرون الوسطى لعلوم األقدمني، وإن 

نُوا  جامعات الغرب مل تعرف هلا مدة مخسة قرون مورد ا علميًّا سوى مؤلفاهتم، وإهنم هم الذين مد 
أوروبا مادة وعقال  وأخالقا، وإن التاريخ مل يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت قصري، وأنه مل 

 يَ ُفق هم قوم يف اإلبداع الفين((.
))ومل يقتصر فضل العرب واملسلمني يف ميدان احلضارة على أنفسهم؛ ويستطرد قائالً: 

كان هلم األثر البالغ يف الشرق والغرب، فُهما مدينان هلم يف متد هِنم، وإن هذا التأثري خاص فقد  
هبم وحدهم؛ فهم الذين هذ بوا بتأثريهم اخلُُلقي الربابرة، وفتحوا ألوروبا ما كانت جتهله من عامَل 

ت ترمجات كتب العرب املعارف العلمية واألدبية، فكانوا ُِمدِّنني لنا وأئمة لنا ستة قرون، فقد ظل  
ا للتدريس يف جامعات أوروبا مخسة أو ستة قرون. فَعلى  وال سيما الكتب العلمية مصدر ا وحيد 

 العامل أن يعرتف للعرب واملسلمني جبميل صنعهم يف إنقاذ تلك الكنوز الثمينة((.
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 ُسل م يف املدهشة السريعة ))القفزة أن الشهرية األملانية املستشرقة هذه ترى: هونكة زيغريد
 انتصاراهتم باالعتبار، وإن جديرة هلي الالشيء من بدأت والت الصحراء قفزها أبناء الت احلضارة
 جتعلها نوعها، لدرجة من الفريدة املتحضرة الشعوب منهم سادة جعلت الت املتالحقة العلمية
 .بغريها(( تقارن أن من أعظم

 العلمي البحث طريقة يف هونكة زيغريد حسب املتمثلة و للبشرية أمثن هدية املسلمون قدم لقد
  الطبيعة.  أسرار ملعرفة طريقة الغرب أمام مهدت الت الصحيح

 تقول:
))أشد ما يغنب حق العرب حني يكتفى بالقول إهنم نقلوا الرتاث القدمي إىل العامل الغريب بعد أن 

عن األمور اجلوهرية يف عملهم حفظوه من الدمار، وذلك يعين التقليل من قيمتهم والسكوت 
احلضاري وجعلهم جمرد وسطاء ال غري، واحلقيقة أن سائر مناحي احلياة االقتصادية والعلمية 

 واالجتماعية يف الغرب مدموغة بآثارهم((.
 إىل أصلها إرجاع وميكن إال   األوريب االزدهار نواحي من ناحية من ما أن يؤكد :بريفولت

 فيما ليس العرب لعلم علمنا به يدين ))ما قاطعة، وأن بصورة العربية اإلسالمية والثقافة  مؤثرات
 ذاهتو، لقد بوجوده مدين إنه بل مبتكرة علمية ونظريات مدهشة و هامة كشوف من لنا قد موه

 البشرية احلضارات عن ومتيزت القرآن طبيعيا من انبعاثا املتميزة العربية اإلسالمية احلضارة انبعثت
 بالسماحة اتسمت والتوحيد،كما واألخالق العدل بطابع املختلفة

 العاملية((. واألخوة واإلنسانية
اإلنسانية،  على عظمى مأثرة هلم الشرق عباقرة املسلمني ))أن   يرى ن: الذيسارتو جورج

 معجزة املسلمون بلغ لقد وعمقا، أصالة وأكثرها الدراسات قيمة أعظم تولوا كتابة أهنم يف تتمثل
 العريب((. العلم

بواتييه،  معركة يوم هو التاريخ يف يوم ))أسوأ أن   على املؤرخ هذا يؤكد :فرانس تول أنا
 .الفرجنة(( بربرية أمام العربية والفن واحلضارة العلم تراجع عندما
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 حيث املقدمة يف املسلمني العلماء جتعل مؤكدة حقيقة إىل كارا توصل لقد :فو دي كارا
 كان الذي الوقت يف األمسى املقام إىل العلمية والدراسة العقلية ارتفعوا باحلياة العرب يؤكد))أن

 .نشاطهم(( قمة إىل ووصلوا والتحرر لالنعتاق نضال املستميت يناضل املسيحي العامل
 الغربية وازدهارها وذلك احلضارة تطور يف أسهم اإلسالم أن موريس يرى :بوكاي موريس

 من جزءا كان العلم هتذيب كتوأمني، وأن والدين العلم إىل ينظر أن اإلسالم نعلم ))وَنن قوله يف
 عصر يف العجيب العلمي التقدم إىل أد ى القاعدة تطبيق هذه وأن البداية منذ الدينية التوجيهات

 قبل النهوض((. الغرب منها استفاد الت العظمى اإلسالمية احلضارة
 يف كبري حد إىل أسهموا قد العرب األوريب، أن   املؤرخ هذا يؤكد :وات مونتجومري

 أن جيب حقه، كما أن يعطى جيب املتميز الفكري هذه اإلسهام وأن   األوربية باحلضارة النهوض
 معشر واجباتنا أهم من العربية اإلسالمية ))إن   األمة ضد املوجهة اخلاطئة االنطباعات مجيع تُفن د

 به ندين الذي كامال بالدي ن اعرتافا نعرتف وأن اخلاطئة املفاهيم نصحح أن الغربيني األوربيني
 .واإلسالمي(( العريب للعامل

 الت الرتمجات الغريب، بفضل العامل إىل انتقلت الت اإلسالمية املعارف إن  : فيرنيث خوان
 لعصر اهلائلة العلمية االنطالقة تعترب))مبعث خوان نظر يف اللغة الالتينية إىل العربية من متت

 الكبري الفضل على الدليل آنذاك، يقيم نشرت العلمية الت للنصوص بسيطا إحصاءا النهضة، وأن  
 .لألندلس(( الغرب به يدين الذي

 املسيحية أوربا تراث بني الِعقد واسطة العربية احلضارة كانت لقد :بروفنسال ليفي
 أن ومعارفهم، استطاعوا علومهم منح إىل باإلضافة ليفي بروفنسال نظر يف وحاضرها، فالعرب

 قرطبة يف ينهمر الذي احلضارة ))كان هنر العرب عند فالعلم والرومان اإلغريق تراث على حيافظوا
 .اجلديد(( العامل إىل وينقله القدمي الفكر جوهر حيفظ

الوقت  نفس يف وحرية إعجاب وقفة فيقف برتارك الشهري االيطايل الشاعر أما: بترارك
 استطاع لقد عجبا عباراته))يا خالل من ذلك ويتبني العربية الفريد للحضارة الفكري اإلبداع جتاه

 ُقدر هومريوس، فِلمَ  بعد شاعرا يكون أن فرجيل دميوستني واستطاع بعد خطيبا يكون أن شيشرون
  .العرب(( خال وسبقناهم الشعوب ومجيع  واإلغريق َنن تساوينا لقد العرب بعد نؤلف أال   علينا
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 28دوافع دراسة مادة الحضارة اإلسالمية وأهدافها.
إن أهمية دراسة الحضارة اإلسالمية هي إحدى الدوافع إلى دراستها ثم هناك دوافع 

 وأهداف نجملها فيما يلي:
هويتها األصلية الت تعترب أساس  صحوة األمة اإلسالمية اليوم حباجة إىل إعادهتا إىل/ 1

 انطالقتها وهذه اهلوية هي حضارهتا األصيلة بعقيدهتا وثقافتنا ولغتها وتراثها وتقاليدها.
إفالس الغرب املادي، وانفضاحه بعدما خدع الناس بشعاراته الرباقة الت كذهبا واقعهم / 2

لعدل ... فعلوا األفاعيل بشعوهبم وغريهم املظلم، وفعلهم املشني. فباسم احلضارة والثقافة واحلرية وا
من شعوب العامل. يف هذا الوضع تطلع الناس إىل من ينقذهم من براثن هذا احملتال املقنع فناسب 
تقدمي احلضارة اإلسالمية الت أنقذت البشرية فيما مضى من الظلمات إىل النور، وهي اليوم أيضا 

 مستعدة لتقوم بدورها اإلنقاذي.
اقع املعيش من كثري من القيم الت افتقدها الناس ومل تقم هبا احلضارة الغربية خلو الو / 3

املادية وال غريها، وهي موجودة بكماهلا يف احلضارة اإلسالمية ِما جيعلها املؤهلة جبدارة مللء هذا 
 الفراغ الرهيب يف ساحة القيم واملبادئ.

ارة سواء ما تعلق جبانبها املادي  تسرب الكثري من املفاهيم اخلاطئة على مفهوم احلض/ 3
كتسمية صناعة واخرتاع املهلكات واملضرات حضارة، أو ما تعلق جبانبها املعنوي كتسمية الشذوذ 
والزواج املثلي حضارة. ففي احلضارة اإلسالمية توضع األمور يف نصاهبا، فيتبني الرشد من الغي 

 واحلق من الباطل واملعروف من املنكر.
 
 
 
 

                                                           

م. دار الوفاء للطباعة 1988ه/1838. 1احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط/ (28)
(. مدخل إىل تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية. شحادة الناطور، أمحد عودات، مجيل 13-2والتوزيع. )ص/-والنشر 

 (.9/م. دار األمل للنشر والتوزيع. عمان. )ص1989. 1بيضون. ط/
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 :((40)) رابعةالاحملاضرة 
  

 مصادر احلضارة اإلسالمية
 [األلول اجلزء]

 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:    
 .أهداف احملاضرة الرابعة 
 .أهم مراجع احملاضرة الرابعة 
 :القرآن الكرمي. المصدر األول 

 حماور القرآن الكرمي الرئيسة. ─
 موقف القرآن الكرمي من احلضارة. ─
 اإلسالم عن التاريخ احلضاري.فكرة  ─
 معجم ألفاظ القرآن الكرمي يف احلضارة. ─

 :السنة النبوية. المصدر الثاني 
 :العقيدة اإلسالمية. المصدر الثالث 

 البعد احلضاري يف التوحيد. ─
 البعد احلضاري يف اإلميان باهلل. ─
 البعد احلضاري يف ا ميان باملالئكة. ─
 البعد احلضاري يف اإلميان بالكتب. ─
 البعد احلضاري يف اإلميان بالرسل. ─
 البعد احلضاري يف اإلميان باليوم اآلخر. ─
 البعد احلضاري يف اإلميان بالقدر. ─
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 أهداف المحاضرة الرابعة:
عقيدهتا وشريعتها وأخالقها ولغتها وقيمها / بيان مصادر احلضارة اإلسالمية الت تستمد منها 1

 .وخصائصها
 الكرمي، وبيان اجلوانب احلضارية فيه. / ذكر املصدر األول: القرآن7
 / ذكر املصدر الثاين: السنة النبوية، وبيان اجلوانب احلضارية فيها.0
 / ذكر املصدر الثالث: العقيدة اإلسالمية، وبيان اجلوانب احلضارية فيها.8
 / ذكر املصدر الرابع: األخالق اإلسالمية، وبيان اجلوانب احلضارية فيها.9
 اخلامس: اللغة العربية وآداهبا، وبيان اجلوانب احلضارية فيها. / ذكر املصدر9

 أهم مراجع المحاضرة الرابعة:
م. 1992 -ه  1812. 0املدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. رمضان عبد التواب. ط// 1

 (0الناشر: مكتبة اخلاجني بالقاهرة.)ص: 
. الناشر: دار الفكر العريب. 1992. 7السعران. ط/ علم اللغة مقدمة للقارئ العريب. حممود/ 7

 (9القاهرة. )ص: 
. دار الفكر 1838/1981. 7أثر العلماء املسلمني يف احلضارة األوربية. أمحد علي املال. ط// 0

 دمشق.
م. دار 1988ه/1838. 1احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط// 8

 ة والنشر والتوزيع. املنصورة.الوفاء للطباع
م. 7313ه/1801. 1احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل. عبد احلليم عويس. ط// 9

 الصحوة للنشر والتوزيع. القاهرة.
. 7احلضارة العربية اإلسالمية وموجز عن احلضارات السابقة. شوقي أبو خليل ط// 9

 م. دار الفكر بدمشق.1999ه/1812
-ه1812. 1دور احلضارة اإلسالمية يف هنضة أوروبا. هاين املبارك. شوقي أبو خليل. ط// 2

 م. دار الفكر. دمشق.1999
موقف القرآن الكرمي من احلضارة. قيس عبد الرمحن جاسم. العدد السادس واألربعون. جملة / 8

 .078-039. ص/7313ديايل/



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 -أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

63 

معجم ألفاظ القرآن الكرمي يف علوم احلضارة. األثار والعمارة والفنون. عثمان عثمان إمساعيل. / 9
 م.1998. 1ط/

 

 تمهيد:
وخصائصها  ،وقيمها ،ولغتها ،وأخالقها ،وشريعتها ،عقيدهتا احلضارة اإلسالميةتستمد 

واألخالق  ،والشريعة اإلسالمية ،والعقيدة اإلسالمية ،والسنة والنبوية، ... من القرآن الكرمي
 ؛ فإىل بيان هذه املصادر مع ذكر اجلوانب احلضارية فيها.واللغة العربية وآداهبا ،اإلسالمية

 .المصدر األول: القرآن الكريم
القرآن الكرمي كتاب حياة، ومنهج وجود لإلنسان باملعىن املمتد للوجود، أي يف املاضي 

 واحلاضر واملستقبل.
ت الشافية عن كل التساؤالت الكربى حول الغيبيات)امليتافيزيقيا(، وحول فيه اإلجابا

الطبيعة البشرية، وأسلوب التعامل املنسجم مع الفطرة والسنة الكونية، وكل ذلك يرتبط باملنهج أي 
 بالشريعة وال ينفك عن العقيدة.

برز فيها  القرآن الكرمي مفتاح للعلوم والبحث والتفكري وما من علم من العلوم الت
املسلمون إال وجند يف القرآن الكرمي إشارات إىل ذلك العلم كالطب والصيدلة والفلك واجلغرافيا 

 واألحياء النبات واحليوان ... 
 القرآن أرشد اإلنسان إىل النظرة الصحيحة إىل هذا الكون وكيف يؤدي وظيفته ودوره فيه.    

 محاور القرآن الكريم الرئيسة.
 القرآن الكرمي الت عليها مداره ثالثة: حماور

 / العقيدة واإلميان والتوحيد.1
 / التشريع واألحكام.7
 / األخالق واآلداب والقصص.0
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كل حمور من هذه احملاور جوانب حضارية، سيأيت بياهنا يف مصادر احلضارة التالية.   ويف 
واملقصود هنا أن القرآن الكرمي تناول موضوع احلضارة يف كثري من اآليات القرآنية كموقف 
احلضارات من بعثة رسل اهلل عليهم السالم، ومعتقداهتا وثقافتها وعاداهتا وأخالقها وعمراهنا 

ناعتها ... واألهم من ذلك سنن اهلل تعاىل يف التعامل مع هذه احلضارات، وكيف كان وحرفها وص
تعامله معها دائرا بني فضله ورمحته ونصره ومتكينه ملن أطَاَعت ُه، وعدله وعذابه وهزميته وهالكه ملن 

 ومن ذلك أيضا أسباب قيام احلضارات وأسباب سقوطها.  َعَصت ُه.
 .حضارةموقف القرآن الكريم من ال

إن القرآن الكرمي يف خطه احلضاري أعظم ما عرفته اإلنسانية يف تارُيها الطويل، وقد 
 تضمن قواعد رصينة كفيلة يف قيام جمتمع حضاري متطور.

إن من ميعن النظر يف تاريخ احلضارة القرآنية وما حققته لإلنسانية من أسباب النمو وعوامل 
ل الذي استقى منه الفكر احلضاري أسباب تقدمه ومنائهن فهو االزدهار، جيد القرآن هو املنبع األو 

 السر الكامن، والقوة املتحركة، والدعوة القائمة املستمرة يف املنهج احلضاري عرب األجيال.
القرآن كان وال يزال يدعو إىل التطور احلضاري يف كل جوانب احلياة، وإىل التحضر والرقي 

 لك نشر طابعه احلضاري.العلمي، ليتمكن اإلنسان من خالل ذ
إن الصورة الت عرضها القرآن اجمليد عن سقوط احلضارات القدمية إمنا تذكري لإلنسان الذي يريد 

 بناء احلضارة على أساس مادي وفهم قاصر.
القرآن العظيم دعائم احلضارة اإلنسانية من خالل الدعوة إىل سبيل العقل كما  أرسى

 29يدعو على سبيل احلكمة يف كل شيء، ومن هنا كانت احلضارة القرآنية أساس احلضارة العاملية.
 
 
 
 

                                                           

. 7313( موقف القرآن الكرمي من احلضارة. قيس عبد الرمحن جاسم. العدد السادس واألربعون. جملة ديايل/29)
 (.078-039)ص/
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 30فكرة اإلسالم عن التاريخ الحضاري.
؛ لتكون عمقا أصيال حلضارة حيكي لنا القرآن ألوانا من سري األمم الدابرة والشعوب الغابرة

املسلم، وجذورا غائرة ملدنيته، وجتربة حية على طريقه يف مسريه، والقرآن يف عرضه لذلك القصص 
الواقعي الذي  عاش جتربة احلياة ومسرية التاريخ، يرويها بأسلوب عملي، ومل يعرضها عرضا نظريا، 

نفوسهم وبيئتهم الطبيعية والزمنية  فيعرض لك األشخاص وحركاهتم وأخالقهم وأفكارهم واجتاهات
ويعرض أعماهلم وتصرفاهتم ونقاشهم يعرضها يف غرائز اإلنسان: يف حبه وجشعه وظلمه وبغيه 
ورغبته يف العلو ومجع املال واقتناص الشهوات واالستئثار بكل شيء، كما يصورها يف خطوات 

هم للظلم، يف ثبات عجيب الصاحلني وجهدهم وجهادهم وتضحياهتم وصراعهم مع الباطل وجالد
 وصرب عميق ونفس مطمئنة. 

[...هذا الدرس يعطي جوانب 183-170وعن قصة هود عليه السالم مع قومه عاد ] الشعراء:
كثرية حلضارة من احلضارات وأمة من األمم لعبت هبا األهواء وقادهتا املطامع واالَنرافات حىت 

 ا الدائرة...نالت عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا ودارت عليه
 31معجم ألفاظ القرآن الكريم في علوم الحضارة.

القرآن الكرمي مئات اآليات الت تتناول  ويف القرآن الكرمي حبق كتاب )دين وحضارة(.
احلضارة من جانبها الثقايف أو من جانبها املدين، ولو تفرغ خمتص جلمع معجم أللفاظ القرآن 
الكرمي يف احلضارة ألخرج لنا كتابا يُفيد منه الدارسون والباحثون يف احلضارة سواء من املسلمني 

 ومن غريهم
تأليف معجم مفهرس أللفاظ القرآن الكرمي يف علوم  الباحثني إىل دعا بعضَ الذي هذا و 

احلضارة واختار األثار والعمارة والفنون مناذج وسأنقل لكم بعض الصور لنموذج واحد وهو: 
 معجم ألفاظ العلم والقراءة والكتابة وأدواهتما.

 

                                                           

م. دار الوفاء للطباعة 1988ه/1838. 1( احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط/30)
 (.070-077والنشر والتوزيع. )ص/

 م. 1998. 1م ألفاظ القرآن الكرمي يف علوم احلضارة. األثار والعمارة والفنون. عثمان عثمان إمساعيل. ط/( معج31)
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 المصدر الثاني: السنة النبوية.
النبوية هي املصدر الثاين للحضارة اإلسالمية من حيث أهنا التطبيق والتفسري العملي  السنة

للقرآن الكرمي، وعليه فما من جانب حضاري يف القرآن الكرمي إال وسنجد له تطبيقا وتفسريا 
 عمليا يف السنة النبوية.

اجلوانب فقط   من أخطائنا يف التعامل مع السنة النبوية أننا َنصر االقتداء هبا يف بعض
كالطهارة والصالة والزكاة والصيام واحلج ...واحلقيقة أن السنة النبوية هي أسلوب احلياة اإلسالمية 
يف كل جماالت احلياة يف العبادات واملعامالت والسياسة واالجتماع واالقتصاد والفتوى واالجتهاد 

يه وسلم يف القرآن الكرمي مطلقا غري والقضاء واجلهاد ...وهلذا جند األمر باتباع النيب صلى اهلل عل
[. 71مقيد جبانب معني، كقوله تعاىل:}لقد كان لكم يف رسول اهلل إسوة حسنة{] األحزاب:

[. } وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه 198}واتبعوه لعلكم هتتدون{] األعراف:
 صلى اهلل عليه وسلم يف [. وغريها من اآليات الت حتث على اتباع سنة النيب2فانتهوا{] احلشر:

مجيع هديه ومن ذلك اهلدي احلضاري الذي يدخل يف ركين احلضارة ومها اجلانب املادي املدين 
 للحضارة واجلانب املعنوي الثقايف للحضارة.

وِما يؤكد على االقتداء بسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلانب احلضاري أن احلضارة 
وأسسها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهلذا فاحلضارة اإلسالمية ال األوىل وهي األصيلة بناها 

تزدهر يف مجيع جماالهتا إال إذا اقتدت باألسوة احلسنة وهو رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف بناء 
 احلضارة.

ويشبه هذا اخلطَأ يف التعامل مع سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم خطأ آخر يف التعامل مع 
يب صلى اهلل عليه وسلم حبصرها فقط يف الغزوات الت قادها رسول اهلل صلى اهلل وعيه سرية الن

وسلم، مع أن الغزوات ما هي إال جزء من سريته العطرة الت هي أعظم سرية إلنسان، وهي 
جانب من جوانب حياته املباركة، وهلذا صار ذكر السرية النبوية عند كثري من املسلمني ميثل هذا 

. واحلقيقة أن سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم هي منهج حياة كامل وهو الغزوات قطاجلانب ف
كما جند يف السرية النيب القائد جند النيب العابد والعامل واجملتهد واملفت والقاضي واألب فمتكامل، 

 والزوج والقريب والصهر واألخ والصديق ... وجند الرسول الكرمي والرحيم واخلاشع واملتواضع
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...وغري ذلك من سريته العطرة الت جعلت النيب صلى اهلل عليه وسلم حيوز قصب السبق يف مجيع 
 نواحي اخلري. 

وسيأيت احلديث عن معامل احلضارة اإلسالمية يف عهد النبوة يف موضعه فنزيد هذا املوضوع 
 بسطا.

 المصدر الثالث: العقيدة اإلسالمية.
 ن جازما به غري شاك فيه.تشتمل على ما جيب أن يصدق به املؤم

وهو إفراد اهلل تعاىل مبا اختص به يف ألوهيته وربوبيته وأمسائه وصفاته، وعدم  أوال: التوحيد:
 ك به يف ذلك كله.ااإلشر 

كان اَنراف الناس كثريا يف جانب الشرك يف عبادة اهلل تعاىل كان الرتكيز على توحيد   وملا
األلوهية أكثر، وهو مضمون كلمة التوحيد العظيمة ) ال إله إال اهلل ( الت معناها: ال معبود حبق 

 إال اهلل تعاىل.
 البعد الحضاري في التوحيد.

تغي هبا وجهه، وتكون موافقة ملرضاته ومراده. وليس هو أن تكون أعمال اإلنسان كلها هلل تعاىل يب
ذلك يف العبادات فقط بل يتجاوز ذلك إىل املعامالت، ويف كل اجملاالت وعلى كل األحوال. 
وينتج هذا وحدة يف اجملتمع احلضاري ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، فتكون املقاصد واحدة، واألهداف 

اإلجنازات ... ما دامت تتعبد اهلل تعاىل وحده بذلك. واحدة، وإن اختلفت األعمال والوظائف و 
ولعل هذا من معاين قوله تعاىل:} إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون {] األنبياء: 

 [. فتوحيد اهلل تعاىل بعبادته طريق لوحدة األمة.97
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 ثانيا: أصول اإليمان الستة:
اإلميان الستة بينها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ملا سأله جربيل عليه السالم: ما اإلميان؟  أصول

 32القدر خريه وشره((.تؤمن بقال:))أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر و 
 ويتضمن اإلميان بوجوده، وألوهيته، وربوبيته، وأمسائه وصفاته./ اإليمان باهلل تعالى: 1 

 من أبعاده الحضارية: و 
ملء الفراغ الروحي الذي تعاين منه احلضارة املادية الغربية وغريها والت مالت إىل اإلحلاد / 1

 بشعور أو بدون شعور.
 ملء الفراغ النفسي حبيث يشعر املؤمن بأن له ربا جيلب له ما ينفعه ويدفع عنه ما يضره./ 7
الفراغ العملي حبيث يعتقد أن وقته ظرف زماين ينبغي أن يسخره يف العمل الصاحل الذي  ءمل/ 0

 أمره اهلل تعاىل به؛ ألنه سيسأله يوم القيامة عن عمره فيما أفناه وشبابه فيما أباله...
ملء الفراغ الكوين حبيث يعتقد أن هذا الكون برمته يسري بتدبري اهلل الواحد القهار الذي ما / 8

 ء كان وإن مل يشأه العباد، وما مل يشأ مل يكن وإن شاءه العباد.شا
ملء الفراغ املشاعري من جهة التعبد والتأله، فاإلنسان بالفطرة يشعر باحلاجة إىل العبادة. / 9

ومن العبادات الت متأل هذا الفراغ حمبة اهلل تعاىل. كما قال تعاىل:}والذين آمنوا أشد حبا هلل{] 
واجلزاء من جنس العمل فكما أحبوا اهلل تعاىل أحبهم سبحانه وتعاىل، كما قال عز [. 199البقرة:

 [.98وجل:}حيبهم وحيبونه{] املائدة:
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.8رواه مسلم:  (32)
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 / اإليمان بالمالئكة: 2
 ويتضمن اإلميان بوجودهم وأمسائهم وصفاهتم ووظائفهم...

 ومن أبعاده الحضارية:
املالئكة وتقديرهم كعدم دخول املسجد برائحة كريهة كرائحة الثوم والبصل لوجود  / احرتام1

املالئكة يف املسجد. وهذا يعلمنا اجتناب ما تستنكف منه الطباع السليمة من الروائح الكريهة 
 الت تنبعث من اإلنسان لسبب من األسباب خاصة يف اجتماعات الناس وجمالسهم. 

 َنن عليها كما ينبغي اقتداء باملالئكة األبرار الذي مدحهم اهلل تعاىل يف / القيام بالوظائف الت7
القرآن الكرمي بأهنم يقومون بوظائفهم كما أمرهم اهلل تعاىل:}ُيافون رهبم من فوقفهم ويفعلون ما 

[،}ال يعصون 78[، }ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون{] األنبياء: 93يؤمرون{] النحل: 
 [.9رهم ويفعلون ما يؤمرون{] التحرمي: اهلل ما أم

 / اإليمان بالكتب:3
ويتضمن اإلميان بالكتب الت ذكرت بأمسائها تفصيال، واإلميان بالكتب الت مل تذكر 
بأمسائها إمجاال، وأن الذي أنزهلا هو اهلل تعاىل، وأن القرآن الكرمي الذي هو كالم اهلل تعاىل املتعبد 

، وأنه هو احلجة املطلقة واملعجزة العظمى على صدق نبوة حممد بتالوته هو آخر هذه الكتب
صلى اهلل عليه وسلم، وأنه ال حكم إال به، وال حتاكم إال إليه، وأنه الناسخ جلميع الكتب السابقة 

 املهيمن عليها.
 ومن أبعاده الحضارية:

باب زواهلا، كما أن القرآن مصدر للحضارة من حيث بيان تارُيها ونشأهتا وأسباب قوهتا وأس/ 1
 أنه اشتمل على كثري من علوم احلضارة وإجنازاهتا وثقاهتا ومدنيتها وخصائصها ...

كما اشتمل على سنن اهلل تعاىل الت ال تتبدل وال تتغري مع احلضارات، وكيف تعامل معها اهلل / 7
اب دين تعاىل؟ لنأخذ العربة من ذلك فنعمل مبا يرضيه وجنتنب ما يسخطه. فالقرآن حبق كت

 وحضارة.
أن ندعو الناس إليه؛ ليعلموا صدق هذه الدعوة، وأهنا من عند اهلل تعاىل جاء يبلغها رسوله / 0

 ه.صلى اهلل عليه وسلم ومن بعده أتباعُ 
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 / اإليمان بالرسل عليهم الصالة والسالم:3
إمجاال،  ويتضمن اإلميان مبن ذكر منهم بأمسائهم تفصيال، واإلميان مبن مل يذكر بامسه منهم

وأهنم مرسلون من عند اهلل تعاىل، ال نفرق يف اإلميان بني أحد منهم، إذ الكفر بواحد منهم  
كالكفر جبميعهم، وأن خامتهم نبينا ورسولنا وسيدنا حممد عبد اهلل ورسوله وسيد ولد آدم أمجعني. 

اجلنة مسدودة يف وأنه هو األسوة والقدوة للناس أمجعني منذ بُعث إىل قيام الساعة. فكل أبواب 
وجه هذه األمة إال من جهة باب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكل الطرق إىل اجلنة مقطوعة 

 يف وجه هذه األمة إال من جهة طريق رسول اهلل وسنته وهديه صلى اهلل عليه وسلم.
 ومن أبعاده الحضارية:

ملء الفراغ يف القدوة واألسوة، ففي الوقت الذي اقتدى الناس فيه مبن ظنوهم أهنم أسباب / 1
سعادهتم وجناهتم من الفالسفة واملفكرين يف شىت العلوم ... فلم حيققوا هلم ما كانوا يصبون، ومل 

هلل يهدوهم إىل ما كانوا يرجون... ففي ذلك الوقت وجد املؤمن ضالته يف القدوة احلسنة رسول ا
صلى اهلل عليه وسلم الذي مل يرتك شيئا يقرب من اجلنة ويباعد عن النار إال وقد بينه للناس 

 [.17أحسن بيان.}لقد كان لكم يف رسول اهلل إسوة حسنة{.] األحزاب:
صفات القائد الناجح الذي يقود أمته بالقرآن الكرمي، مع رمحة منه ولني يف موضعهما وشدة / 7

 ا.منه وحزم يف موضعهم
كيف يستطيع القائد الناجح أن تتعدد وظائفه ومسؤولياته بني اإلمامة العظمى واإلمامة يف / 0

 الصالة، وبني قائد اجليش ورب أسرة، وبني معلم ومفت وقاض وواعظ ومذكر وخطيب؟
كيف يستطيع القائد أن يتعامل مع فئات رعيته على اختالف أنواعها من علماء وفضالء، / 8

، وإخوان وأصدقاء، وزوجات وأوالد، وكبار وصغار، وفقراء وأغنياء، وضعفاء من وأقارب وجريان
 ذوي االحتياجات اخلاصة، وغري املسلمني من أصحاب امللل ...؟
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 / اإليمان باليوم اآلخر:5
اإلميان مبا بعد املوت من القرب وسؤاله ونعيمه وعذابه، وبالساعة وعالماهتا،  ويتضمن

 والقيامة وأهواهلا، وبالبعث والنشور واحلشر واحلساب واجلزاء وامليزان والصراط واجلنة والنار...
 ومن أبعاده الحضارية:

املؤمن يعمل ملا بعد املوت؛ ألن الدنيا وإن طالت حضارهتا فهي فانية، ويف اآلخرة  أن/ 1
اجلزاء على كل األعمال الت عملها العبد. لقد سبقت حضارات عظيمة منها ما بقيت آثارها 
الدالة على قوهتا وهي اليوم أثر بعد عني. وهلذا فاحلضارة اإلسالمية ال هتمل اجلانب األخروي كما 

 ه احلضارة املادية الغربية الت تقوم على النفع املادي العاجل. هتمل
ومن األبعاد احلضارية بعد االحتساب أي أن املؤمن يعمل بدون مقابل مادي وإمنا / 7

حيتسب ذلك عند اهلل تعاىل وقد زخرت احلضارة اإلسالمية مبثل ذلك كنظام احلسبة وهو نظام 
ذي كان يقوم به ثلة من املؤمنني احملتسبني تأدية للواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال

الكفائي الذي أوجبه اهلل علينا، وبدون مقابل كما يف قوله تعاىل:}ولتكن منكم أمة يدعون إىل 
 [.138اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون{]آل عمران: 

نظام الوقف الذي جيعل صاحبه منفعة الوقف   كما يظهر االحتساب يف نظام حضاري آخر وهو
كاملسجد أو املدرسة أو املصحف أو البئر أو األشجار املثمرة ...يف سبيل اهلل تعاىل ينتفع هبا من 

 [.9ينتفع بدون مقابل. }إمنا نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا{] اإلنسان: 
 / اإليمان بالقدر خيره وشره:1

هلل على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه ما شاء كان وما مل يشأ ويتضمن أن ا
 مل يكن، وأنه كتب كل شيء وأحصاه وحفظه يف اللوح احملفوظ.

 ومن أبعاده الحضارية:
التوكل على اهلل تعاىل مع األخذ باألسباب الشرعية، وعدم التواكل وهو ترك األسباب الشرعية / 1

أن اهلل تعاىل قال:} فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال  واالعتماد على الرجاء، مع
[. ومل يقل: فمن كان يرجو لقاء ربه فلريج، وإمنا قال: 113يشرك بعبادة ربه أحدا{] الكهف:

 فليعمل. 



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 -أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

76 

يف الدنيا وعدم طلبها بالوسائل احملرمة، وعدم التطلع إىل ما عند الناس، وعدم  الطمأنينة/ 2
احلسد؛ ألن اآلجال قد أجلت، واألرزاق قد قسمت وأن العبد ال ميوت حىت يستكمل نصيبه من 

 الرزق واألجل.
عدم االغرتار بالنفس وقوهتا وعلمها ونفوذها وسلطاهنا وملكها؛ ألن هذا يف حق اإلنسان / 3
دود، والقوة املطلقة والعلم الكامل والنفوذ والسلطان وامللك التام هلل تعاىل. ويف قصة فرعون حم

وهامان وقارون عربة ملن يعترب، فهؤالء اغرتوا وطغوا وبغوا ... فرعون مبلكه، وهامان بوزارته، وقارون 
مر كما ينطبق على األفراد بثروته فهلكوا مجيعا. وبقي اهلل مالك امللك القدير العليم. بل إن هذا األ

 ،ينطبق على اجلماعات واألمم واحلضارات ولنا عربة فيما قصه اهلل علينا من قصص هؤالء
)(  )( الت مل ُيلق مثلها يف البالد )( ِإَرَم ذات العماد كقوله تعاىل:} أمل تر كيف فعل ربك بعاد

)( فأكثروا فيها  ذين طغوا يف البالد)( ال )( وفرعون ذي األوتاد ومثود الذين جابوا الصخر بالواد
 [.18-9)( إن ربك لباملرصاد{] )( فصب عليهم ربك سوط عذاب الفساد

حسن الظن باهلل تعاىل فيما يقدره اهلل تعاىل على العبد وعدم اجلزع والتسخط والتذمر. فال بد / 3
بد أن ال ختور عزميته،  على املؤمن املتحضر أن يكون إجيابيا حىت يف األقدار الت ال تالئمه. فال

وتضعف قوته يف عثرة من العثرات، أو نكسة من النكسات، ولعله خري وهو ال يدري، كما قال 
تعاىل:} وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو شر لكم واهلل يعلم وأنتم 

ء والقدر من القدر الذي [. فقد يستفيد املؤمن املتحضر بعقيدة القضا719ال تعلمون{] البقرة: 
 ظاهره شر وباطنه خري ملا يعقبه وينتج عنه من فوائد. 

قال النيب عليه الصالة والسالم: )) املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، ويف كل 
خري، احرص على ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أنب فعلت  

  33.ا، ولكن قل: قدر اهلل وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان((كان  كذا وكذ
 ويف هذا احلديث أبعاد حضارية تتعلق بعقيدة القضاء والقدر:

 
 

                                                           

 . عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.7998رواه مسلم:  (33)



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 -أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

77 

القوي يف بدنه وإميانه وإرادته وعزميته، خري من املؤمن الضعيف يف بدنه وإميانه وإرادته  املؤمن/ أ
 وعزميته، ويف كل منهما خري باعتبار اشرتاكهما يف اإلميان.

املؤمن دائما حيرص على املنافع يف دينه ودنياه وآخرته، وعلى ما يعود باملنافع على غريه كأهله / ب
 وأوالده وأرحامه وجريانه ... وأمته مجعاء.

إذا أصاب املؤمَن شيء يراه شرا له فال ينبغي أن يثين عزميته، وال يفتح على نفسه باب / ج
سن الظن به بأن هذا األمر عسى أن يكون فيه خري التمين)لو( بل ينبغي أن يسلم األمر هلل وحي

 وهو ال يدري.
علم اهلل تعاىل بكل شيء يف مجيع أحوال اإلنسان ِما يدفعه إىل اإلحسان الذي هو  استحضار/ 5

ملا سأله جربيل -استحضار مراقبة اهلل تعاىل يف كل األحوال، كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 
كما   34.: )) أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك((-عليه السالم: ما اإلحسان؟

عوه اإلحسان إىل إتقان عمله والقيام مبسؤوليته على أحسن الوجوه ما استطاع، وعلى إضمار يد
اخلري يف باطن النفس ونية اخلري يف القلب، ومحل أحوال الناس يف التعامل معهم على الظاهر وترك 

 [.19غافر:بواطنهم هلل تعاىل الذي}يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور{] 
احلق من غري هتور، وعدم اجلنب واخلوف يف خوض املصاعب يف احلياة، ألن الشجاعة يف / 1

 قصره.يال أن اإلقدام ل العمر، و يال يط اإلحجامم املؤمن أن علِّ عقيدة اإلميان بالقدر خريه وشره تُ 
شكر اهلل تعاىل على األقدار الت فيها خري، والصرب هلل تعاىل على األقدار الت فيها شر، كما / 7

النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خري وليس ذلك إال للمؤمن، قال 
إن أصابته سراء شكر فكان خريا له، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له((] رواه مسلم عن 

ال صهيب رضي اهلل عنه[. وانتقال اإلنسان بني مقام الشكر ومقام الصرب جيعالنه دائما إجيابيا عام
 منتجا.

 

 

                                                           

 . عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.8رواه مسلم:( 34)
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 :((40)) رابعةاحملاضرة ال
 

 مصادر احلضارة اإلسالمية
 ]اجلزء الثاني[

 

 يرتكز الدرس على عناصر متمثلة أساسا فيما يلي:  

 مكانة اإلنسان وعالقته بالكون يف ظل العقيدة اإلسالمية. -
 دور العقل يف العقيدة. -

  :الشريعة اإلسالمية. المصدر الرابع 
  :األخالق اإلسالمية. المصدر الخامس 

 لق بالعبادة.احلكمة يف ارتباط اخلُ  -
 من خصائص األخالق اإلسالمية: -

  :اللغة العربية وآداهبا. المصدر السادس 
 أمهية اللغة من الناحية احلضارية عموما. -
 اللغة العربية وآداهبا من مصادر احلضارة اإلسالمية. -
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 ظل العقيدة اإلسالمية: مكانة اإلنسان وعالقته بالكون في
[، بل  119/ اإلنسان مل ُيلقه اهلل تعاىل عبثا }أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثا{] املؤمنون:1

كرمه وحدد له هدفا ساميا جيب أن يسعى إىل حتقيقه بالطرق الت ترضي اهلل تعاىل وهو توحيد اهلل 
[. وسخر اهلل تعاىل له 99ت: تعاىل بالعبادة:} وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون {] الذاريا

يف هذا الكون ما يعينه على حتقيق هذا اهلدف:} اهلل الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون)( وسخر لكم ما يف السموات وما يف األرض مجيعا منه 

 [.10-17إن يف ذلك آليات لقوم يتفكرون{] اجلاثية: 
و عبد اهلل املصطفى لعمارة هذا الكون، وخليفة اهلل تعاىل يف األرض مبعىن / اإلنسان ه7

مستخلف من اهلل تعاىل لعمارة األرض باخلري املادي واملعنوي مع ابتغاء الدار واآلخرة والتزود هلا، 
وعدم نسيان احلظوظ الدنيوية الت أباحها اهلل تعاىل له. ومع إحسان التعامل مع اهلل تعاىل ومع 

اده، وعدم الفساد يف األرض باملعاصي واملنكرات، قال اهلل تعاىل:}وابتغ فيما آتاك اهلل الدار عب
اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اهلل إليك وتبغ الفساد يف األرض إن اهلل ال 

 [.22حيب املفسدين{] القصص:
م ومحلناهم يف الرب والبحر / اإلنسان كرمه اهلل تعاىل كما قال:}ولقد كرمنا بين آد0

[، فهو ليس حقريا  23ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ِمن خلقنا تفضيال{]اإلسراء:
كما تقول اهلندوسية وغريها، وليس اإلنسان سيد هذا الكون كما تقول املذاهب املادية والالدينية، 

وقد أكرم  ،يادة املطلقة هو اهلل تعاىلوإمنا هو سيد يف هذا الكون وعبد هلل تعاىل فيه، فالسيد الس
ليقوم مبهام االستخالف يف عمارة  ؛اهلل السيد عبده اإلنسان بأن جعل له سيادة يف األرض

  األرض.
بأن فطره على اإلسالم  ؛/ خلق اهلل تعاىل اإلنسان وأعانه على مهمة القيام باالسخالف8

عله خمتارا يف األمور الشرعية، وجعله فيها وأرسل إليه الرسل بالرساالت عندما تتبدل فطرته، وج
مسؤوال مثابا على إحسانه معاقبا على إساءته. ولو جعل اهلل تعاىل اإلنسان جمربا يف األمور 
الشرعية ملا كان مسؤوال مثابا معاقبا. قال اهلل تعاىل:}فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل 

 [.8-2مثقال ذرة شرا يره{] الزلزلة:
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إلنسان هو املسؤول األول عن صناعة احلضارة، وهو احملرك األول للحضارة يف / فا9
 مرحلة منوها واستمرارها وازدهارها، ويف مرحلة أفوهلا أيضا.

/ اإلنسان يف هذا الكون خلقه اهلل تعاىل حرا احلرية اإلجيابية الت جتعل اإلنسان يسعى 9
يتعدى عليها، أما احلرية السلبية الت ال ضابط يف اخلري دائما مراعيا حقوق من حوله من غري أن 

هلا وال مرشد، الت ال تراعي حقوق من حوله فاهلل تعاىل مل يبحها لإلنسان ألهنا فساد يف األرض 
 واهلل تعاىل ال حيب الفساد.

/ هلل تعاىل سنن كونية هي فوق قدرة اإلنسان وطاقته، ال يتحكم فيها وال يسريها إال اهلل 2
ى اإلنسان أن جيري على وفقها ويسري على نظامها؛ ألن اجلري على ضدها والسري على فينبغي عل

 [.80خالفها جهل وظلم.}فلن جتد لسنة اهلل تبديال ولن جتد لسنة اهلل حتويال{]فاطر:
/ ال تنتهي حياة اإلنسان بانتهائه أو بانتهاء الكون )القيامة الكربى(، بل هناك حياة 8

هي دار احلساب على األعمال واجلزاء عليها. فنظرة اإلنسان إىل الكون ليست حمدودة  أخروية
 بعامل الشهادة بل هي ِمتدة موصولة بعامل الغيب الذي يؤمن به املؤمن ومل يشاهده اآلن.

النظرة إىل الكون والتفكر فيه مقرونان دائما خبالق الكون }اهلل خالق كل شيء وهو / 9
( له مقاليد السموات واألرض والذين كفروا بآيات اهلل أولئك هم يء وكيل)شعلى كل 

[. وكل ما يف هذا الكون دليل على وحدانية اهلل تعاىل وعلى كمال 90-97اخلاسرون{] الزمر: 
 قدرته وسعة علمه وقهره وجريوته. 

 تدل على أنه واحُد. له آيٌة )( شيء   في كل    
} كما قال تعاىل:  تعاىل وحده ال شريك له حمبة وتذلال.وهذا يدفع اإلنسان إىل عبادة اهلل 

إن يف خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب الذين يذكرون اهلل 
قياما وقعودا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واألرض ربنا ما خلقت هذا باطال 

 سبحانك فقنا عذاب النار...{] آل عمران:  [.
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 دور العقل في العقيدة:
/ اجملال املغلق إلعمال العقل فيه هو جمال الغيبيات فإعمال العقل يف هذا اجملال خمالفة 1

للشرع وضالل يف الفكر وإهدار لطاقة العقل.  قال اهلل تعاىل:}قل ال يعلم من يف السموات 
[، } عامل الغيب فال يظهر على  99:واألرض الغيب إال اهلل وما يشعرون أيان يبعثون{] النمل

[. وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))  72-79غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول...{] اجلن: 
. أما التفكر يف الكون املنظور أو يف الوحي 35تفكروا يف آالء اهلل وال تفكروا يف اهلل عز وجل ((

ة. وهذا التفكر وسيلة من وسائل املسطور أو يف النفس البشرية ... فهذا مرغب فيه يف آيات كثري 
 معرفة اهلل وأمسائه وصفاته ودينه وشرعه... 

/ لقد أعطى اإلسالم أمهية للعقل ملا يتعلق به من األحكام، ويرتتب على إعماله من 7
مصاحل، ولكن مع التقيد حبدود الشرع؛ كالتفسري بالرأي فيما للرأي فيه جمال، واالجتهاد يف الفقه 

 ول يف الرتجيح، واستنباط حكمة التشريع من العبادات املعقولة املعىن...باستعمال املعق
 المصدر الرابع: الشريعة اإلسالمية.

احلضارة اإلسالمية بركنيها املادي واملعنوي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية يف أحكامها تأمتر 
 بأوامرها وتنتهي بنواهيها وهذا يف كل جماالهتا:

خلليفة أو تعيني الوزير أو تكليف القاضي .... أو السياسة اخلارجية  / السياسية كاختيار ا1
 كاملعاهدات واملواثيق ... 

 / العسكرية كاجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل والفيء والغنائم ...7
 / االجتماعية: كالزواج والطالق والوصايا واملرياث واألوقاف...0
 لبيوع والنقود ... والصناعة والزراعة.../  االقتصادية: كالتجارة الداخلية واخلارجية وا8
 /  العلمية: كالعلوم والكتب واملكتبات والتعليم ...9
 /  القضاء: كاحلدود والقصاص والتعازير.9

                                                           

 .1288الصحيحة:نظر: السلسلة ( ا35)
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وبني األخطاء واملخالفات  ،ال تالزم بني التزام احلضارة اإلسالمية الشريعة اإلسالمية تنبيه:
الت تقع يف واقع احلضارة اإلسالمية، فهذه األخطاء واملخالفات تنسب إىل مرتكبيها الفاعلني هلا، 

 وال تنسب إىل الشريعة اإلسالمية الت هي بريئة منها.
تنبيه آخر: إذا وقع عامل جمتهد يف خطأ يتعلق جبانب من جوانب احلضارة فإن هذا اجملتهد مأجور 

فأصاب فله أجران، وإذا حكم مث  شرعا، لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )) إذا حكم احلاكم فاجتهد
واخلطأ يُنسب إليه ال إىل الشريعة اإلسالمية وال إىل احلضارة  36.أخطأ فله أجر((مث فاجتهد 

 اإلسالمية.
 المصدر الخامس: األخالق اإلسالمية.

ختفيان، والقرآن والسنة فيهما من النصوص  / أمهية األخالق ومكانتها يف اإلسالم ال1
 على فضل األخالق احلسنة والرتغيب فيها، وذم األخالق السيئة والرتهيب منها الشيء الكثري.

/ وِما يؤكد على أمهية األخالق مدح اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم بقوله:}وإنك 7
النيب صلى اهلل عليه وسلم كان القرآن، كما وصفته بذلك  [. وخلق8لعلى خلق عظيم{]القلم:

زوجه أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها. وجوهر بعثته صلى اهلل عليه وسلم هو إمتام مكارم 
 األخالق وصاحلها.

 37.األخالق(( -ويف رواية:"صاحل"-لقوله صلى اهلل عليه وسلم: )) إمنا بعثت ألمتم مكارم 
م تقوم على اإلميان والدين والتقوى، وإال فهي مظاهر ومن ورائها / األخالق يف اإلسال0

 مصاحل.
كما تقوم األخالق يف اإلسالم على العلم فال أخالق إال بعلم من كتاب اهلل وسنة رسوله 
صلى اهلل عليه وسلم. ومن ذلك أن األخالق تطلب من اهلل تعاىل بالدعاء كما كان يقول النيب 

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها  صلى اهلل عليه وسلم: ))
ويدخل يف العلم  39((. وكان يقول: )) اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي 38.وموالها((

                                                           

 . عن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه.1219، ومسلم: 2097رواه البخاري: (36)
 [.89] الصحيحة:( انظر: 37)
 عن زيد بن أرقم رضي اهلل عنه.. 7277روا مسلم: 38))
 ( رواه أمحد عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.39)
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باألخالق العلم بأنواعها كاخللق مع اهلل تعاىل، واخللق مع النفس، واخللق مع الناس، كما دل على 
سلم: ))اتق اهلل حيثما كنت، وأتبع السيئة احلسنة متحها، وخالق هذه األنواع قوله صلى اهلل عليه و 

 40.الناس خبلق حسن((
 قوله: )) اتق اهلل حيثما كنت ((: اخللق مع اهلل تعاىل. وأصله تقوى اهلل تعاىل./ أ

قوله: )) وأتبع السيئة احلسنة متحها ((: اخللق مع النفس، وأصله إنقاذ النفس من / ب
 41.من الذنب، و)) التائب من الذنب كمن ال ذنب له (( النار، وذلك بالتوبة

قوله: )) وخالق الناس خبلق حسن ((: اخللق مع الناس، وأصله اإلحسان إليهم بأنواع / ج
 اإلحسان.

ويدخل حتت قوله ))وخالق الناس((: خالق النيب صلى اهلل عليه وسلم، والصحابة، 
رحام، واألصهار، واجلريان، واإلخوان، الصغار، والعلماء، والوالدين، والزوجة، واألوالد، واأل

خبلق  والكبار، والضعفاء، والفقراء، واملساكني، واليتامى واألرامل واحملتاجني ...والكفار...))
 حسن ((.
االرتباط بني العلم واألخالق: األخالق مثرة العلم النافع ، قال علي رضي اهلل / 8

 رحتل" . قال شاعر النيل حافظ إبراهيم:عنه:"هتف العلم للعمل فإن أجابه وإال ا
 ال تحسبن العلم ينفع وحده )( مالم يتوج ربه بخالق.                    

 وعلم بال أخالق تشويه للعلم، وهو كالعسل مع اخلل. 
ارتباط األخالق بالعبادة: وهذا االرتباط مهم، نالحظه يف عبادات كثرية كإقام الصالة / 9

الت من أخالقها أهنا تنهى عن الفحشاء. كما قال تعاىل:}وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن 
 [.89الفحشاء واملنكر{] العنكبوت:

كتب عليكم الصيام  لذين آمنوا  وجند يف الصيام أنه يثمر خلق التقوى، كما قال تعاىل:} يا أيها ا
[. وجند يف إيتاء الزكاة خلق عدم 180لعلكم تتقون{] البقرة:كما كتب على الذين من قبلكم 

املن واألذى، كما قال تعاىل:} يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن واألذى {] 

                                                           

 رواه الرتمذي عن أيب ذر الغفاري ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهما. (40)
 ( رواه ابن ماجه عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه.41)
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ق واجلدال املذموم، كما )الكالم الفاحش( والفسو  [، وجند يف احلج خلق عدم الرفث798البقرة:
قال تعاىل:} احلج أشهر معلومات فمن فرض فيهن احلج فال رفث وال فسوق وال جدال يف 

 [.192احلج{] البقرة:
 الحكمة في ارتباط الخلق بالعبادة.

أن هذا اخللق يثبِّت العبد على املواصلة يف عبادة اهلل تعاىل ملا حيصل له من زيادة يف / أ
بالطاعة وينقص باملعصية، وهلذا الذي يأيت بالعبادة دون أخالقها ناقص اإلميان  اإلميان الذي يزيد

 وهذا يفضي إىل االنقطاع عنها.
أن بعض األخالق تركية وقد يرتتب على عدم تركها بطالن العبادة كاملن واألذى يف / ب

وسلم: )) من مل  الصدقة والزكاة، وقول الزور والعمل به يف الصيام. كما قال النيب صلى اهلل عله
  42ه((.ه وشرابَ طعامَ  يف أن يدعَ  به فليس هلل حاجة   والعملَ  الزورِ  قولَ  ع  يدَ 

الصورة اجلميلة للعبادة عندما تفصل عن أخالقها وهذا مظهر من مظاهر  تشويه/ ج
التناقض الديين واألخالقي الذي نقع فيه خاصة إذا صدر من معروف بالعلم والفضل والصالح، 

 أو صدر من مسلم مع غري مسلم.
األخالق يف اإلسالم مسؤولية أو أمانة حتملها اإلنسان وسيجزى على هذه املسؤولية  /1

 و األمانة حفظ أم ضيع.أ
 من الفروق بني األخالق اإلسالمية وغريها: /7

النية، أي: الباعث الداخلي. وهو قصد وجه اهلل تعاىل. قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: / أ
 43.))إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى...((

رأسه: )) إن أردت تليني الدافع، أي: اهلدف والغياية. كرمحة اليتيم باملسح على / ب
 44.قلبك فأطعم املسكني، وامسح رأس اليتيم((

 قني يف األخالق غري اإلسالمية: املنفعة واملصلحة واالستغالل والغش واخلداع...ويقابل هذين الفر  

                                                           

 . عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.1930( رواه البخاري:42)
 . عن عمر رضي اهلل عنها.1932، ومسلم: 1رواه البخاري: ( 43)
 .898السلسلة الصحيحة:( انظر: 44)
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 من خصائص األخالق اإلسالمية:
على ما أشرنا إليه سالفا من خصائص األخالق اإلسالمية نذكر خصائص أخرى  زيادة

 تكملة للمقصود، مع التنبيه إىل أن هذه اخلصائص كثرية وما ذكرناه ال حيصرها.
 .ربانية المصدر/ 1

ذلك أن أخالقنا مستمدة من الكتاب والسنة املطهرة، قال اهلل تعاىل: }َلَقد  َمنَّ ٱللَُّه َعَلى 
ُلوا  َعَلي ِهم  ءايَ ِٰتِه َويُ زَك يِهم  َويُ َعل ُمُهُم ٱل ِكتَ ٰ ٱل مُ  َمَة ؤِمِننَي ِإذ  بَ َعَث ِفيِهم  َرُسوال  م ن  أَنُفِسِهم  يَ ت   ك  َب َوٱحلِ 

وال مدخل فيها لآلراء البشرية، أو النظم  [.198َوِإن َكانُوا  ِمن قَ ب ُل َلِفى َضلَٰ ل  مُِّبني { ]آل عمران:
 ولذا اتسمت األخالق اإلسالمية بسمة اخللود والصدق والصحة. أو األفكار الفلسفية. الوضعية،

 .الشمول والعموم/ 2
من خصائص األخالق اإلسالمية: أهنا شاملة، ومتكاملة، وهي خاصية منبثقة من اخلاصية 

اته طبقا األوىل، وهي الربانية، وذلك ألهنا تراعي اإلنسان، واجملتمع الذي يعيش فيه، وأهداف حي
للتصور اإلسالمي، حتدد أهداف احلياة وغايتها وما وراءها، وتشمل كافة مناشط اإلنسان 

 وتوجهاته، وتستوعب حياته كلها من مجيع جوانبها، مث هي أيض ا ال تقف عند حدِّ احلياة الدنيا.
مجاعة فهي تشمل أفعال اإلنسان اخلاصة بنفسه أو املتعلقة بغريه، سواء كان الغري فردا أو 

أو كافرا، وسواء كان ذلك يف اجملال االجتماعي أو االقتصادي أو  اأو دولة، وسواء كان مسلم
 السياسي.

 .لزومها في الوسائل والغايات/ 3
إن االلتزام مبقتضى األخالق مطلوب يف الوسائل والغايات، فال جيوز الوصول إىل الغاية 

 الشريفة بالوسيلة املذمومة، وال العكس.
 .الواقعية والمثالية/ 3

ثه مبجريات  إن الرتبية اإلسالمية تتعامل مع الواقع احملسوس وامللموس يف حياة اإلنسان، فهي حتدِّ
األحداث يف حياته الدنيا، وال تذهب به إىل عامل اخليال واملتاهات، بل تعامله وتطلب منه على 

َعَها{ قدر طاقته، مراعية حاجاته وغرائزه وضعفه، قال تعاىل: }اَل  ُيَكل ُف ٱللَُّه نَ ف س ا ِإالَّ ُوس 
 [.789]البقرة:
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 .التوسط واالعتدال/ 5
متتاز األخالق اإلسالمية بالوسطية واالعتدال، فال غلوَّ وال جنوح، بل توازن واعتدال يف كل 

 [.180أُمَّة  َوَسط ا{ ]البقرة: قال اهلل تعاىل: }وََكٰذِلَك َجَعل نَٰ ُكم   األمور الدينية والدنيوية.
 .األخالق اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان/ 1

ملا كانت األخالق اإلسالمية ربانية املصدر، كانت صاحلة جلميع الناس يف كلِّ زمان، ويف أيِّ 
مكان، نظر ا ملا تتميز به من خصائص، فال يطرأ عليها أي تغيري أو تبديل بسبب تغري الظروف 

 ؛ ألهنا ليست نتاج ا بشريًّا، بل هي وحي من اهلل تعاىل لنبيه.واألزمان
 .اإلقناع العقلي والوجداني/ 7

تشريعات اإلسالم توافق العقول الصحيحة، وتتوائم مع الفطر السليمة، وحتصل القناعة الكاملة 
 واالنسجام التام مع ما أتت به الشريعة اإلسالمية من نظم أخالقية.

هبا يقنع العقل السليم، ويرضى هبا القلب، فيجد اإلنسان ارتياح ا واطمئنان ا  فاألخالق اإلسالمية
 جتاه احلسن من األخالق، وجيد نفرة وقلق ا جتاه السيئ من األخالق.

 .المسؤولية/ 8
األخالق اإلسالمية جتعل اإلنسان مسؤوال  عما يصدر منه يف كلِّ جوانب احلياة، سواء  

شخصية، أم مسؤولية مجاعية، وال جتعله اتكاليًّا ال يأبه مبا يدور  كانت هذه املسؤولية مسؤولية
 حوله من أشياء، وهذه خاصية من خصائص أخالقنا انفردت هبا الشريعة الغراء.

ونعين باملسؤولية الشخصية: أن اإلنسان مسؤول عما يصدر منه عن نفسه إن كان خري ا فخري، 
 [.71]الطور: {ُكلُّ ام رِئ  مبَا َكَسَب َرِهني  }اهلل تعاىل:وإن كان شرًّا فشر، ويف هذا الصدد يقول 

 .العبرة بالظاهر والباطن من األعمال مًعا/ 9
أخالقنا اإلسالمية ال تكتفي بالظاهر من األعمال، وال حتكم عليه باخلري والشر مبقتضى الظاهر 
فقط، بل ميتدُّ احلكم ليشمل النوايا واملقاصد، وهي أمور باطنية، فالعربة إذ ا بالنية، يقول رسول اهلل 

... والنية هي مدار صلى اهلل عليه وسلم: ))إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى  ((،
 التكليف، وعلى ذلك فاإلسالم يراعي نية اإلنسان يف احلكم على عمله الظاهر.
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 .الرقابة الدينية/ 11
 الرقابة: تعين مراقبة املسلم جلانب مواله سبحانه يف مجيع أمور احلياة.

ن الرقابة يف مصادر وعلى هذا فإنَّ الرقابة يف أخالقنا اإلسالمية هلا مدلوهلا املستقلُّ واملختلف ع
 األخالق األخرى، حيث تكون رقابة خارجية من الغري تتمثل يف رقابة السلطة، واألفراد.

أما الرقابة يف اإلسالم فهي رقابة ذاتية يف املقام األول، وهي رقابة نابعة من الرتبية اإلسالمية 
أنَّه مطلع على حركاته الصحيحة، ومن إيقاظ الضمري، فإذا كان املسلم يعلم أنَّ اهلل معه، و 

َوُهَو َمَعُكم  }وسكناته، فإنَّه يكون رقيب ا على نفسه، وال حيتاج إىل رقابة الغري عليه، يقول تعاىل: 
َفى}[، ويقول سبحانه: 8]احلديد:  {أَي َن َما ُكنُتم   [ ، ويقول عز وجل: 2]طه: {يَ ع َلُم السِّرَّ َوَأخ 

 [.1]النساء:  {َرِقيب اِإنَّ الل َه َكاَن َعَلي ُكم  }
 المصدر السادس: اللغة العربية وآدابها:     

 .أهمية اللغة من الناحية الحضارية عموما
اللغة أعظم إجناز بشري على ظهر األرض، ولوال اللغة ما قامت لإلنسان حضارة وال 

ت القداسة نشأت مدنية ولقد وقر يف أذهان الناس منذ القدمي تقديس اللغة وإعظام شأهنا، وبلغ
عند الشعوب البدائية، أن ارتبطت اللغة عندهم بتأثري اللفظ وسحر الكلمة، واختلط االسم 

 45باملسمى، يف عقيدة هذه األقوام.
اللغة من أعرق مظاهر احلضارة اإلنسانية، بل هي أصل احلضارة وصانعة الرقي والتقدم، 

بل بني حضارة وحضارة؛ ألن  فهي الت تؤلف احلد الفاصل بني شعب وشعب وبني أمة وأمة،
األفراد الذين يتكلمون لغة واحدة، ال يتفامهون بيسر وسهولة فحسب، وإمنا هم قادرون على أن 
يؤلفوا جمتمعا إنسانيا موحدا متجانسا؛ ألن اللغة هي قوام احلياة الروحية والفكرية واملادية، هبا 

حيث ختلق اللغة من أفراده أمه متماسكة  يعمق اإلنسان صلته وأصالته يف اجملتمع الذي يولد فيه،
 46األصول موحدة الفروع.

                                                           

م. الناشر: مكتبة 1992 -ه  1812. 0ملدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي. رمضان عبد التواب. ط/ا (45)
 .(0ص/)اخلاجني بالقاهرة. 

 .(9ص/). الناشر: دار الفكر العريب. القاهرة. 1992. 7علم اللغة مقدمة للقارئ العريب. حممود السعران. ط/ (46)
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 47اللغة العربية وآدابها من مصادر الحضارة اإلسالمية.
إن اللغة العربية لغة متفردة من بني لغات العامل؛ فال تدانيها لغة أخرى يف أصالتها 

علماء )فقه اللغة ومقارنة ومرونتها وقدرهتا وثرائها...ويف دراسة امتدت عشر سنوات قام هبا أحد 
اللغات( من الفرن سيني والت أراد فيها أن يعرف: هل كان من املمكن أن يتن زل القرآن بلغة غري 
العربية؟ وهل بإمكان لغة أخرى أن تسع كتاب اهلل املعجز ألفاظا  ومضامني وغايات...؟ وقد 

 انتهى من دراسته إىل استحالة ذلك... فأعلن إسالمه.
ية لغة دولية علمية دينية دنيوية... يتكلم هبا املسلمون يف مشارق األرض ومغارهبا، إن العرب

ويعربون هبا عن أحاسيسهم وآداهبم، ويتعلمون هبا معارف غريهم، ويدونون هبا أفكارهم 
يوم كان هلا  -وعلومهم، وهي أداة سليمة ودقيقة للتعبري العلمي والفين، وقد كان من عبقريتها 

ا استوعبت احلضارة اإلنسانية واإلسالمية، وقام علماؤها برتمجة معارف البشرية إليها؛ أهن -رجال 
من اليونان واهلنود وغريهم، وعنها نقلت احلضارات والثقافات اإلنسانية واإلسالمية إىل الشعوب 

عامل  األخرى، ومنها الشعوب األوربية؛ فرتجم ما حوته العربية من علم ومعرفة وثقافة وآداب إىل ال
 كله.

ما تركوا  -ومن تعرب من األجناس اإلسالمية األخرى  -هذا... مع مالحظة أن العرب 
 علما معاشيا تطبيقيا وال إنسانيا إال وكانت هلم فيه جهود بارزة.

ويتصل باللغة العربية اخلط العريب الذي أخذ شأنه يف االزدياد منذ ظهور اإلسالم؛ إذ صار انتشار 
ا  النتشار اللغة العربية بل زاد عليها حني صار يكتب به لغات غري عربية مثل اخلط العريب مصاحب

 الفارسية واألردية والرتكية.
وقد عين باخلط العريب منذ ظهور اإلسالم عناية موضوعية من حيث التوضيح؛ عن طريق 
  ابتكار عالمات اإلعراب واإلعجام، ومن حيث التجويد، ومن حيث ابتكار النسب اجلميلة يف

 كتابة احلروف والكلمات وتنسيق اجلمل.
وسيلة التعبري عن احلضارة اإلسالمية، وعامال   -مثله مثل اللغة العربية  -وكان اخلط العريب 

 مهما يف توحيدها الثقايف واحلضاري.
                                                           

 (.99-91( احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل. عبد احلليم عويس )ص/47)
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وعندما امتدت فتوح العرب واإلسالم بني اهلند شرقا  واحمليط األطلسي غربا ، وبني حبر 
الد النوبة جنوبا ، مث انتشر اإلسالم بعد ذلك فدخل إسبانيا وأجزاء من أوربا وجزر قزوين مشاال  وب

البحر األبيض املتوسط وآسيا الصغرى وأرمينية وبالد البلقان، كما انتشر مشال حبر قزوين ودخل 
مع اإلسالم حيثما سار، ولوال  -لعدة قرون  -اهلند وما وراءها وتوغل يف إفريقية، سارت العربية 

أخطاء بعض العرب العنصريني ال نضوت حتت لواء اإلسالم شعوب كثرية كان ملعظمها ماض  
 حضاري تليد كالفرس واهلنود وغريهم.

وقد عرفت اللغة العربية بأهنا اللغة الشاعرة لطبيعتها املوسيقية والفنية، كما عرفت بأهنا لغة 
جمال تنافس يف   -كعكاظ   -ألسواق الشعر والنثر والقصص واألمثال واحلكم واخلطابة، وكانت ا

 كل هذه اجملاالت األدبية.
ولعل وصول العرب إىل هذا املستوى الشعري الذي متثله مرحلة املعلقات السبع، كاف  يف 

 الداللة على النبوغ العريب يف فن الشعر.
يقول املستشرق األستاذ )نولدكه(: ))إنا ليتملكنا اإلعجاب بغىن معجم اللغة العربية 

قدمي، إذا ذكرنا مقدار بساطة احلياة العربية وشؤوهنا، وتوحد مناظر بالدهم، واطرادها اطرادا ال
ضيق دائرة التفكري، ولكنهم يف داخل الدائرة  -حتما  -يدعو إىل السآمة وامللل، وهذا يستتبع 

ية قد كلمة تدل عليه، وجيب أن نقر بأن معاجم اللغة العرب  -وإن قل  -الضيقة وضعوا لكل تغري 
تضخمت كثريا بكلمات استعملها الشعراء وصفا ألشياء؛ فذكرها اللغويون على أهنا أمساء لتلك 

 األشياء.
ولكن رغما  عن هذا كله جيب أن نعرتف بأن معجم اللغة العربية غين غىن  رائعا، وسيبقى 

 دائما  مرجعا هاما لتوضيح ما غمض من التعبريات يف مجيع اللغات السامية األخرى.
 -وليست اللغة العربية غنية بكلماهتا فحسب، بل بقواعد َنوها وصرفها أيضا ، فجموع التكسري 

 كثرية زائدة عن احلاجة((.  -وأحيانا أمساء األفعال 
وال يؤخذ على اللغة العربية أهنا كانت تدور يف فلك البيئة احمليطة هبا، شعرا أو نثرا؛ فذلك 

هبا اإلسالم إىل العامل اخلارجي وانفتحت على حضاريت الروم شيء طبيعي، بدليل أهنا عندما خرج 
وفارس وغريمها، وترمجت العلوم املختلفة، وَعرَّب عبد امللك بن مروان الدواوين؛ جنحت يف كل 
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ذلك جناحا  باهرا ، وأصبحت لغة عاملية يشكو رجال الكنيسة يف األندلس من أهنا لغة الثقافة 
 هبا املثقفون النصارى واليهود والت قضت على اللغة الالتينية.والعلم واحلضارة الت يفتنت 

 -كركن أساسي من أركان احلضارة اإلسالمية   -ومع هذه العاملية الت حققتها اللغة العربية 
ومع ما حققته علومها وفنوهنا من مستوى رفيع، ومن انتشار كبري إال أن هذا ال يعين أهنا كانت 

لغات واآلداب األخرى، السيما اللغات اإلسالمية كالفارسية واألوردية منغلقة فلم تتفاعل مع ال
والرتكية، والت دخل أبناؤها يف اإلسالم، وتعربوا فأصبحوا عربا  مبقياس اإلسالم؛ إذ العروبة القرآنية 
هي عروبة الفكر واللسان والعقل والوجدان، وأصبحت أعداد هؤالء املتعربني، يف جماالت اإلبداع، 

من أعداد العرب؛ ومع أن طبيعة اإلسالم واحلضارة اإلسالمية أالَّ يرغم أحد على ترك دينه  أكثر
أولغته، فقد اختاروا هم )العربية( العتبارات تتصل باإلسالم من جانب، وباللغة العربية ذات الغزارة 

 والقوة والسهولة يف الوصول إىل التعبريات الدقيقة من جانب آخر.
ملصدر املهم من مصادر احلضارة اإلسالمية عندما نبني قنوات انتقال وسنعود إىل هذا ا

 احلضارة اإلسالمية إىل احلضارة األوربية؛ ألن اللغة العربية كانت إحدى هذه القنوات.
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 :((50))امسة احملاضرة اخل
 

 خصائص احلضارة اإلسالمية
 ] اجلزء األلول [ 

 

 .أهداف احملاضرة اخلامسة 
  مراجع احملاضرة اخلامسة.أهم 

 اخلاصية األوىل: احلضارة اإلسالمية حضارة توحيد هلل تعاىل.  -
 اخلاصية الثانية: احلضارة اإلسالمية حضارة عاملية. -

 من مظاهر عاملية احلضارة اإلسالمية:                       
 اخلاصية الثالثة: احلضارة اإلسالمية حضارة إنسانية. -
 لرابعة: احلضارة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان.اخلاصية ا -
 اخلاصية اخلامسة: احلضارة اإلسالمية حضارة متطورة. -
 جتديد الدين.                 
 اخلاصية السادسة: احلضارة اإلسالمية حضارة علم. -
 فضل العلم وأهله، والرتغيب فيه.أ(    
 لفظ )العلم( يف القرآن الكرمي.ب(  
 العلم قسمان: العلم الديين، العلم الدنيوي.ج(                  
 الدين حاكم على العلوم.د(    

 يف احلضارة اإلسالمية العلم: إهلي املبدأ، إهلي الوسيلة، إهلي الغاية.( هـ                
ومقارنة ال تعارض بني الدين وبني العقل يف احلضارة اإلسالمية. ز(  

 املسيحية احملرفة يف العصور الوسطى.مبوقف ذلك 
 العلم يف احلضارة اإلسالمية حق اجلميع.ح(                 
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 أهداف المحاضرة الخامسة:
/ التعريف مبجموعة من خصائص احلضارة اإلسالمية الت جعلتها تتميز هبا عن غريها من 1

 احلضارات السابقة والالحقة.
 توحيد هلل تعاىل. / بيان أهنا حضارة7
 / بيان أهنا حضارة علمية.0
 / بيان أهنا حضارة إنسانية.8
 / بيان أهنا حضارة صاحلة لكل زمان ومكان.9
 / بيان أهنا حضارة متطورة.9
 / بيان أهنا حضارة علم.2
 / بيان أهنا حضارة املزج بني املادة والروح.8
 / بيان أهنا حضارة أمانة.9

 ل./ بيان أهنا حضارة عد13
 / بيان أهنا حضارة أخالق وقيم.11
 / بيان أهنا حضارة وسطية واتزان.17

 أهم مراجع المحاضرة الخامسة:
. 1احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل.عبد احلليم عويس. ط// 1

 .. خصائص احلضارة اإلسالمية(73ص)م. الصحوة للنشر والتوزيع. 7313ه/1801
. 1احلضارة اإلسالمية مقارنة باحلضارة الغربية. توفيق يوسف الواعي. ط// 7

خصائص احلضارة (. 890/ص) م. دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع.1988ه/1838
 اإلسالمية وأهدافها.

م. 7337-ه1870فضل علماء املسلمني على احلضارة األوربية. عز الدين فراج. ط/بدون. / 0
 للطبع والنشر. القاهرة.دار الفكر العريب 
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ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. / 8
. خصائص (89)ص/ م. مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة. القاهرة.7339-ه1803. 7ط/

 احلضارة اإلسالمية.
لناطور. امحد عودات. مجيل بيضون. مدخل إىل تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية. شحادة ا/ 9

 . ِميزات احلضارة اإلسالمية.(720)ص/ م. دار األمل للنشر والتوزيع. إربد.1989. 1ط/
. 1منهج اإلسالم يف مواجهة التحديات احلضارية املعاصرة. نصر الدين مصباح القاضي. ط// 9

حلضارة خصائص ا(. 139)ص/م. دار الفكر للطبع والنشر. القاهرة. 7337-ه1878
 اإلسالمية.

خيانة األمانة يف تاريخ احلضارة اإلسالمي. ) دراسة تارُيية قانونية (. عبد اهلل سعدون / 2
الشمري. جامعة سانت آملنتس العاملية. فلسفة يف التاريخ احلضارة اإلسالمية. أطروحة قدمت إىل 

-ه1801ه. بغداد.جامعة سانت آليمنتس العاملية وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتورا
 .(97-89ص/)م.7313

مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا. املؤلف: مصطفى بن حسين السباعي )املتوىف: / 8
م. الناشر: دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت، املكتب  1999 -ه   1873. 1ه (. ط/1088

 اإلسالمي.
معجم ألفاظ القرآن الكرمي يف علوم احلضارة. اآلثار والعمران والفنون. عثمان عثمان إمساعيل. / 9
 .(99-98ص/)

 القيم احلضارية يف السنة النبوية. عيسى بن عوض الُعضيَّاين./ 13
خصائص احلضارتني اإلسالمية والغربية . دراسة يف احلوار احلضاري .أطروحة تقدم هبا رعد  /11

وهي جزء من متطلبات . ني اجلبوري .إىل جملس كلية أصول الدين/ اجلامعة اإلسالميةسليمان حس
 م.7332-ه1872نيل درجة الدكتوراه يف فلسفة أصول الدين/ ختصص فكر إسالمي .
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 تمهيد:
احلضارة اإلسالمية هلا ِميزات متيزها عن غريها من احلضارات، ال يشاركها فيها غريها  إن

من احلضارات األخرى. فإذا وجدنا اشرتاكا يف بعض اخلصائص فهو غري مطلق وإمنا هو نسيب،  
كخاصية العلم، فاحلضارة اإلسالمية حضارة علم، وكذلك غريها من احلضارات، ولكن نظرة 

 مية إىل العلم خمتلفة عن نظرة غريها إليه من احلضارات، فلهذا متيزت.احلضارة اإلسال
"وإذا كانت حضارة اإلغريق اتسمت بتمجيد العقل، واتسمت حضارة الرومان بتمجيد 
القوة وبسط النفوذ، واتسمت حضارة الفرس باالهتمام مبلذات اجلسد والقوة احلربية والسطوة 

باالعتداد بالقوة الروحانية، وال هي تقام أسسها على املادية السياسية، واتسمت احلضارة اهلندية 
الطاغية، وهيمنة التكنولوجيا الصناعية، كما هي عليه اآلن احلضارة الغربية سليلة احلضارتني 
اليونانية والرومانية ... فإن للحضارة اإلسالمية مساهتا وخصائصها املميزة الت تتفرد هبا بني 

 48والالحقة عليها..."احلضارات السابقة هلا 
وخصائص احلضارة اإلسالمية كثرية، وما سنذكره هو أمهها، مع مالحظة وجود تداخل 

 واشرتاك بني بعض اخلصائص واملميزات:
 الخاصية األولى: الحضارة اإلسالمية حضارة توحيد هلل تعالى. 

اخلاصية أصل كل اخلصائص اآلتية. ذلك أن توحيد اهلل تعاىل يتضمن إفراد اهلل تعاىل  وهذه
مبا هو له أهل من عبودية وربوبية وأمساء وصفات، فال إله إال اهلل، وال رب إال اهلل وال خالق وال 

تاجون إليه، رازق وال حمي وال ِميت وال ضار وال نافع ... إال اهلل. والناس مجيعا عبيد هلل تعاىل، حم
 ال فضل ألحد على أحد عنده سبحانه إال بالتقوى.

ومن توحيد اهلل تعاىل أن تكون حياة اإلنسان بأكملها هلل تعاىل خالصة، كما قال تعاىل:} 
قل إن صاليت ونسكي وحمياي وِمايت هلل رب العاملني ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني 

اصية ال يشاركها فيها غريها من احلضارات الت قامت على وهذه اخل [.190-197{] األنعام:
 غري التوحيد كالشرك والوثنية واخلرافات.

                                                           

. منهج اإلسالم يف مواجهة التحديات احلضارية املعاصرة. نصر 89( ما ذا قدم املسلمون للعامل ؟ راغب السرجاين. ص/48)
 .139/م. دار الفكر للطبع والنشر. القاهرة. ص7337-ه1878. 1الدين مصباح القاضي. ط/
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واحلضارة اإلسالمية إذ قامت على توحيد اهلل تعاىل فهي حضارة تتوافق مع املقصود من 
[ أي: 99خلق اإلنسان، كما قال تعاىل: } وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون {] الذاريات: 

 ليوحدوين وال يشركوا يب شيئا.
ما يشعر اإلنسان بكرامته الشخصية، وأنه ال  -يف فهم الوحدانية-ولعل هذا السمو  "

 49يستذل ألحد من خلق اهلل؛ ومن مثَّ يتهيأ له جو العمل والفكر بكل حرية".
 وعلى هذا األصل وهو توحيد اهلل تعاىل رىب النيب صلى اهلل عليه وسلم الصحابة رضي اهلل

عنهم وكان هذا يف العهد املكي الذي نالحظ يف سوره وآياته املكية الرتكيز على هذا األصل الذي 
هو مبثابة األساس لبناء شخصية املسلم لذي يهيأ للبناء الثاين وهو بناء احلضارة وقد مت ذلك يف 

نسان، وبناء العهد املدين حيث تأسست أول دولة إسالمية حضارية. فبناء احلضارة يسبه بناء اإل
اإلنسان أساسه توحيد اهلل تعاىل، كما قال تعاىل: }إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 

 [. 97فاعبدون{] األنبياء: 
 ى وبين رجالِ رً بين ق ُ  انَ تَّ شَ  )( ه يبني القرىوغيرُ  يبني الرجالَ                   

اخلاصية أمة واحدة وحضارة متحدة، حتت راية واحدة، وهي كلمة  وقد صنعت هذه
 التوحيد، الت هي السبيل لتوحيد الكلمة.

تأثريا -الت تفرد هبا املسلمون َنو خالقهم وخالق الكون ومدبره–هنا فإن هلذه الوحدانية  "ومن
واضحا انعكس بصورة جلية على حضارهتم وإسهاماهتم يف مسرية اإلنسانية، وقد اتضح ذلك من 

 خالل املبادئ التالية:
 عدم تأليه احلاكم./1
 املساواة بني البشر. /7
 انتفاء التماثيل./ 0
 50لتصور الصحيح للخالق وللكون وللحساب".ا/ 8
 

                                                           

 .97( ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين.ص/49)
 . 98-90( املرجع السابق. ص/50)
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 حضارة أصيلة.
وهذه اخلاصية خاصية التوحيد جعلت احلضارة اإلسالمية حضارة أصيلة تستمد أصل 
واحد وهو الوحي املتمثل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية مع التزام الفهم الصحيح هلما على طريقة 

الوحي وأصحابه رضي اهلل عنهم الذين عايشوا زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم الذي نزل عليه 
 نزول الوحي.

ومظاهر أصالة احلضارة اإلسالمية عامة تشمل جانبيها املادي واملعنوي ويف كل جماالهتا  
 كاجملال الديين والثقايف والسياسي والعلمي واالقتصادي والرتبوي ...

عه التوحيدي اإلمياين ... فهناك "فهي حضارة توحيد مطلق يضفي على كل النظم والتيارات طاب
وحدة يف املشاعر، ووحدة يف العبودية، والربوبية، ووحدة يف التشريع، ووحدة يف النظرة لإلنسان 

 51والكون"
"هذا السمو يف فهم الوحدانية كان له أثر كبري يف رفع مستوي اإلنسان وحترير اجلماهري 

، وتصحيح العالقة بني احلاكمني واحملكومني، من طغيان امللوك واألشراف واألقوياء ورجال الدين
وتوجيه األنظار إيل اهلل وحده وهو خالق اخللق ورب العاملني .. كما كان هلذه العقيدة أثر كبري يف 
احلضارة اإلسالمية تكاد تتميز به عن كل احلضارات السابقة والالحقة، وهي خلوها من كل 

ة واحلكم والفن والشعر واألدب، وهذا هو سر إعراض مظاهر الوثنية وآداهبا وفلسفتها يف العقيد
احلضارة اإلسالمية عن ترمجة اإللياذة وروائع األدب اليوناين الوثين، وهو سر تقصري احلضارة 
اإلسالمية يف فنون النحت والتصوير مع تربيزها يف فنون النقش واحلفر وزخرفة البناء. إن اإلسالم 

نية ومظاهرها مل يسمح حلضارته أن تقوم فيها مظاهر الوثنية الذي أعلن احلرب العوان علي الوث
وبقاياها املستمرة من أقدم عصور التاريخ، كتماثيل العظماء والصاحلني واألنبياء والفاحتني. وقد  
كانت التماثيل من أبرز مظاهر احلضارات القدمية واحلضارة احلديثة، ألن واحدة منها مل تذهب يف 

 املدى الذي وصلت إليه احلضارة اإلسالمية.عقيدة الوحدانية إيل 
 

                                                           

 .73( احلضارة اإلسالمية إبداع املاضي وآفاق املستقبل. عبد احلليم عويس ص/51)
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وهذه الوحدة يف العقيدة تطبع كل األسس والنظم الت جاءت هبا حضارتنا، فهنالك 
الوحدة يف الرسالة، والوحدة يف التشريع، والوحدة يف األهداف العامة، والوحدة يف الكيان اإلنساين 

ىت أن الباحثني يف الفنون اإلسالمية قد حلظوا العام، والوحدة يف وسائل املعيشة وطراز التفكري، ح
وحدة األسلوب والذوق يف أنواعها املختلفة، فقطعة من العاج األندلسي، وأخري من النسيج 
املصري، وثالثة من اخلزف الشامي، ورابعة من املعادن اإليرانية، تبدو رغم تنوع أشكاهلا وزخرفتها 

 52ذات أسلوب واحد وطابع واحد".
 الثانية: الحضارة اإلسالمية حضارة عالمية. الخاصية

ال ختتص جبنس وال زمان وال مكان وال بيئة. فهي عاملية العقيدة والشريعة واألخالق 
واآلداب. يستوي يف هذه مجيع الناس من حيث دعوهتم إليها، فاإلميان واحلالل واحلرام والصدق 

م وحمكومهم، غنيهم وفقريهم، وعدم الكذب ... الناس مدعوون إليه على السواء، حاكمه
أسودهم وأبيضهم، ذكرهم وأنثاهم ... وإمنا يتفاضل الناس حبسب استجابتهم هلذه الدعوة 

 العاملية.
[. 198قال اهلل تعاىل:} قل يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجيعا {]األعراف:

بائل لتعارفوا إن أكرمكم وقال:} يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وق
 [.10عند اهلل أتقاكم {] احلجرات:

"إن القرآن حني أعلن هذه الوحدة اإلنسانية العاملية علي صعيد احلق واخلري والكرامة جعل 
حضارته عقدا تنتظم فيه مجيع العبقريات للشعوب واألمم الت خفقت فوقها راية الفتوحات 

يع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس واحد وأمة اإلسالمية، ولذلك كانت كل حضارة تستط
واحدة، إال احلضارة اإلسالمية فإهنا تفاخر بالعباقرة الذين أقاموا صرحها من مجيع األمم 
والشعوب، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأمحد واخلليل وسيبويه والكندي والغزايل، والفارايب، وابن 

                                                           

 .27-21( مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا. مصطفى السباعي. ص/52)
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نت أوطاهنم، ليسوا إال عباقرة قدمت فيهم احلضارة رشد وأمثاهلم ِمن اختلفت أصوهلم وتباي
 53اإلسالمية إيل اإلنسانية أروع نتاج الفكر اإلنساين السليم".

 ومن مظاهر عالمية الحضارة اإلسالمية:
حرية املعتقد بالنسبة ألهل الذمة من اليهود والنصارى واجملوس الذي كانوا يعيشون يف  / أ

 كنف الدولة اإلسالمية.
 الكثري من هؤالء يف وظائف حكومية مهمة كالطب والرتمجة. مشاركة/ ب
 إدراج هؤالء يف زمرة من أسهم يف احلضارة اإلسالمية كما سبق بيانه يف موضعه./ ج
على الرب والتقوى مع الناس، كما قال تعاىل:} وتعاونوا على الرب والتقوى {]  التعاون/ د

 [، وهذا التعاون عاملي ال يشرتط له جنس وال لغة وال دين وال زمان وال مكان.7املائدة:
القول احلسن للناس، كما قال تعاىل:} وقولوا للناس حسنا {، وهذا خلق عاملي ال  / ه

  دين وال زمان وال مكان.يشرتط له جنس وال لغة وال
 الخاصية الثالثة: الحضارة اإلسالمية حضارة إنسانية.

اإلنسان خليفة اهلل تعاىل يف أرضه، استخلفه فيها ليعمرها باخلري، ويتزود فيها بطاعته تعاىل 
 لآلخرة، ليعود إىل داره األوىل الت أخرج منها بسبب معصيته هلل تعاىل.

اهلل تعاىل اإلنسان بأن أسجد له املالئكة كما يف قصة آدم عليه السالم الت ذكرناها يف  أكرم
موضعها سابقا، وسخر هلذا اإلنسان الكون من أجل أن حيقق املقصد من خلقه وهو توحيد اهلل 

 تعاىل بعبادته.
ية ال وتعترب القيمة اإلنسانية بغض النظر عن عقيدة اإلنسان ودينه، فهي من هذه الناح

تفرق بني الناس باللون أو اللغة أو النسب؛ بل هم سواء، وإمنا الفرق بينهم بالتقوى وهي فعل ما 
أمر اهلل رجاء ثوابه، وترك ما هنى عنه خوفا من عذابه. وما يوجد من فوارق بني الناس من اهلبات 

يظلم بعضنا  اإلهلية كالعلم واملال واملنصب فهذا ليس من أجل أن يعلو بعضنا على بعض أو

                                                           

م. دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت، 1999-ه1873. 1. مصطفى السباعي. ط/( مقتطفات من روائع حضارتنا53)
 .20املكتب اإلسالمي. ص/
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بعضا، وإمنا هو اختبار من اهلل تعاىل لإلنسان هل يشكر أم ال؟ وأيضا هو تسخري من اهلل تعاىل 
 بعضنا لبعض حبسب مسؤولية كل أحد.

 هم فوق بعض  الدنيا ورفعنا بعضَ  هم يف احلياةِ نا بينهم معيشتَ م  سَ كما قال تعاىل: } َنن قَ 
[. أي: َنن قسمنا بينهم أرزاقهم يف الدنيا، 07خريا {] الزخرف:ا سُ هم بعض  بعضُ  ليتخذَ  درجات  

 54وجعلنا منهم الغين والفقري ...؛ ليصري بعضهم مسخرا لبعض.
 ما يستفاد من هذه اآلية:

أن تفاضل الناس ليس مبا وهبهم اهلل تعاىل كاملال واجلمال واجلاه واملنصب / 1
 تقوى والعمل الصاحل.واألوالد...؛ وإمنا التفاضل بني الناس حبسب ال

أن اهلبات اإلهلية لإلنسان بإزائها مسؤولية أو أكثر كهبة املال بإزائها مسؤولية الزكاة، / 7
 وكسبه من حالل، وإنفاقه يف طاعة اهلل تعاىل ...

.. اهلبات اإلهلية ليست وسيلة ليتكرب بعضنا على بعض وال ليبغي بعضنا على بعض . /0
 وإمنا هي نعمة ينبغي شكر اهلل تعاىل عليها بتسخريها يف خدمة من ُحرم منها.

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) إن هلل أقواما ُيتصهم بالنعم ملنافع العباد، ويُِقرُّهم فيها ما 
 55بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم َفحوَّهلا إىل غريهم ((.

 .مية صالحة لكل زمان ومكانالخاصية الرابعة: الحضارة اإلسال
صاحلة لتطبيقها والعمل هبا إىل قيام الساعة، وهذا راجع إىل كون الرسالة خامتة الرساالت، 
وإىل كون الرسول صلى اهلل عليه وسلم خامت النبيني، فال رسالة بعد الرسالة اخلامتة، وال رسول وال 

 ية بعد احلضارة اإلسالمية.نيب بعد الرسول اخلامت، وهذا يلزم منه ال حضارة إسالم
[. أي: إنا َنن 9كما قال اهلل تعاىل: }إنا َنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{] احلجر:

تذكري ا للناس، وإنا للقرآن  -صلى اهلل عليه وسلم  -الذين نزلنا هذا القرآن على قلب حممد 
 56 حلافظون من الزيادة والنقصان والتبديل والتحريف.

                                                           

 .( املختصر يف التفسري54)
(

55
 .1662السلسلة الصحيحة:( انظر: 

 .797( املختصر يف التفسري. ص/56)
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تعاىل:} َما َكاَن حُمَمَّد  أَبَا َأَحد  ِمن  رَِجاِلُكم  َوَلِكن  َرُسوَل اللَِّه َوَخامَتَ النَِّبيِّنَي وََكاَن اللَُّه  وقال
ء  َعِليم ا {] األحزاب:   [. وخامت النبيني فال نيب بعده.83ِبُكلِّ َشي 

ول خامت النبيني ويرتتب على كون القرآن حمفوظا من التبديل والتحريف، وعلى كون الرس
أن احلضارة اإلسالمية الت أصلها وأساسها كتاب اهلل تعاىل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم 
صاحلة لكل زمان ومكان إىل قيام الساعة، ولعلها تضعف وترتاجع يف مراحل من تارُيها ولكنها 

مر من جديد  ال تزول، فهي كشجرة قد تذبل ولكن ال متوت جذورها، وهلذا تنتعش وتورق وتث
 كلما اعتىن هبا املسلمون بعزمية كعزمية أجدادهم وبإرادة كإرادة آبائهم.

وكون احلضارة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان يشمل العقيدة والشريعة واألخالق؛ 
ألن هذه احملاور الثالثة هي الت عليها مدار القرآن الكرمي. فبحفظ القرآن حفظت، وبصالحية 

 القرآن صلحت.
 لخاصية الخامسة: الحضارة اإلسالمية حضارة متطورة.ا

كل تطورات احلياة اإلنسانية يف شىت   عَ سَ احلضارة اإلسالمية حضارة متطورة تستطيع أن تَ 
 اجملاالت، وهذا يرجع إىل:

 خامتية الرسول والرسالة واألمة./ 1
دعوة القرآن الكرمي والسنة النبوية إىل االجتهاد والقياس واالستنباط يف النوازل  وإىل/ 7

 واحلوادث والوقائع الت مل تقع من ذي قبل. 
واالجتهاد بدأ به النيب صلى اهلل وعليه واقتدى به الصحابة رضي اهلل عنهم وتبعهم األئمة 

يف سبيل اهلل تعاىل ماض إىل قيام  واجملتهدون بعد ذلك، وهو ماض  إىل قيام الساعة كاجلهاد
 الساعة. 

 إشكال وجوابه.
خالصة هذا اإلشكال: أن النصوص من القرآن والسنة حمدودة، والوقائع والنوازل غري 

 حمدودة؛ فكيف حييط احملدود بغري احملدود؟ 
أن من خصائص النصوص الشرعية من القرآن والسنة: إمجال ما يتغري،  :واجلواب باختصار

ل ما ال يتغري. وملا كانت الوقائع والنوازل تتجدد وتتغري فإن النصوص اجململة الت حتتمل وتفصي
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أكثر من معىن هي الت تستوعب حكمها وتدل عليه، وهذا يؤكد على تطور الشريعة اإلسالمية 
 وأهنا َتَسُع مستجداِت احلياة مهما تشعبت وتعقدت. 

 مثال إجمال ما يتغير.
املتغريات وال يوجد نص يفصل يف مقداره، وهلذا جاء األمر به يف املهر يف الزواج من 

القرآن الكرمي أمرا جممال، وهذا يسهل على الناس شأن مقدار املهر حبسب القدرة واالستطاعة 
[.أي: وأعطوا 8والعادات واألعراف ... قال اهلل تعاىل:} وآتوا النساء َصُدقاهتن َنلة {] النساء:

 57اجبة.النساء مهورهن عطية و 
وحتت هذا اإلمجال صور كثرية تتعلق مبقدار املهر. وأكثر النصوص جمملة هبذا املعىن لتستوعب هذا 

 العدد اهلائل من املسائل املستجدة.
 مثال تفصيل ما ال يتغير.

أحكام املرياث الت فيها حتديد نصيب كل وارث حبيث يبقى هذا النصيب ثابتا ال يتغري  
كنصيب االبن والبنت واألب واألم ... وغريهم. فلما كانت أنصبة هؤالء ال تتغري جاءت 

 النصوص مفصلة ألحكامهم.
 ومن أسباب تطور الحضارة اإلسالمية تجديد الدين بمعناه الصحيح.

 الدين.تعريف تجديد 
ذُكر جتديد الدين يف السنة كما يف حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل 

 58عليه وسلم قال:))إن اهلل تعاىل يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها((.
 فما هو جتديد الدين لألمة اإلسالمية؟ اجلواب هو:

ظ النصوص الصحيحة نقية، ومتييز ما هو من الدين إحياء وبعث معامل الدين العلمية حبف
ِما هو ملتبس به، وتنقيته من االَنرافات والبدع النظرية والعملية والسلوكية، وبعث مناهج النظر 
واالستدالل لفهم النصوص على ما كان عليه السلف الصاحل، وبعث معامله العملية بالسعي 

اجملتمع النموذجي األول من خالل: وضع احللول  لتقريب واقع اجملتمع املسلم يف كل عصر إىل

                                                           

 .22. ص/( املختصر يف التفسري57)
 .8791داود كتاب املالحم باب ما يذكر يف قرن املائة رقم: رواه أبو ( 58)
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اإلسالمية لكل طارئ، وجعل أحكام الدين نافذة على أوجه احلياة، ووضع ضوابط القتباس النافع 
أو هو  59 الصاحل من كل حضارة، على ما أبانته نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصاحل.

وبعث معامله العلمية والعملية، الت أبانتها نصوص  باختصار شديد: جتديد الدين هو إحياؤه
 60 الكتاب والسُّنَّة وفهم السلف.

فيدخل يف معىن التجديد يف الدين تعليم اجلاهلني، وتذكري الغافلني، وتصحيح املفاهيم 
اخلاطئة، واالجتهاد يف الوقائع والنوازل الستنباط حكمها الشرعي. وليس معىن جتديد الدين 

ك ما كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم واألولون واخرتاع دين آخر يتماشى مع اإلسالمي تر 
األهواء والشهوات. وليس معىن تطور الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية بأن الدين كان ناقصا 
مث تطور وارتقى فصار كامال، أو أنه ناقص يبقى يف تطور دائم ليبلغ الكمال... فهذا وما يف معناه 

 مراد.غري 
 الخاصية السادسة: الحضارة اإلسالمية حضارة علم.

احلضارة اإلسالمية حضارة علم، بل هي بنت العلم، وال مكان للجهل فيها، وهناك عدة 
 آيات وأحاديث يف فضل العلم وأهله ويف الرتغيب فيه من ذلك:

ِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ) / قوله1 نَساَن ِمن  َعَلق  )1تعاىل:} اق  رَأ  بِاس  ( اق  رَأ  َوَربَُّك 7( َخَلَق اإل ِ
َرُم ) َك  نَساَن َما ملَ  يَ ع َلم  )8( الَِّذي َعلََّم بِال َقَلِم )0األ   [.9-1({ ] العلق:9( َعلََّم اإل ِ

سلم، األمر بالقراءة، وفضل العلم والكتابة وهذا أول ما نزل على نبينا حممد صلى اهلل عليه و 
واخلط، ويف هذه األولية داللة واضحة عل أن اإلسالم دين العلم، وأن احلضارة اإلسالمية حضارة 
العلم، من حيث أن العلم يكون قبل العمل سواء كان العمل يتعلق بالعبادات كالطهارة والصالة 

يوع والشركات والزواج والطالق واجلهاد والوصايا والزكاة والصيام واحلج، أو باملعامالت كالب
واملرياث، أو باحلياة كالصحة والبناء والصناعة والزراعة، أو النُّظُم كاحلكم والقضاء والفتوى 

 واالجتهاد ... وهذا من أن يكون العمل صحيحا ناجحا مفيدا.
                                                           

 املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة. إشراف وختطيط ومراجعة: الدكتور مانع بن محاد اجلهين( 59)
 .(7/1317)نشر دار الندوة العاملية للطباعة والنشر والتوزيع. .1818. 0ط/

اململكة العربية  -بسطامي حممد سعيد خري. مركز التأصيل للدراسات والبحوث، جدة  مفهوم جتديد الدين. (60)
 .(78ص/)م.  7317 -ه   1800. 1السعودية.ط/
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لك اهلل به /  وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))من سلك طريقا يطلب فيه علما س7
طريقا من طرق اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رض ا مبا يصنع، وإن العامل 
ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض واحليتان يف جوف املاء، وإن فضل العامل على العابد  

نبياء مل يورِّثوا كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، وإن األ
 61دينارا وال درمها إمنا ورَّثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر((.

طلب العلم النافع يف احلضارة اإلسالمية من أجل العبادات إذا كان بنية خالصة هلل تعاىل، سواء  
كان العلم شرعيا أو دنيويا، وبالعلم يعرف الطالب أسباب دخول اجلنة الت ذكرت يف القرآن 

رمي والسنة النبوية، وبالعلم النافع ينال الطالب رضا اهلل تعاىل وكرامته، وبالعلم النافع ينري الك
الطالب للناس الطريق إىل سعادهتم يف دنياهم وآخرهتم، وأفضل العلم هو العلم الذي تركه لنا 

م أخذا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهو علم الكتاب والسنة، وأفضل العلماء من كان أكثره
 من هذا املرياث النبوي.

إال إذا  -بل ملعونة–/ اعترب النيب صلى اهلل عليه وسلم الدنيا بكاملها ال قيمة هلا 0
ازدانت بالعلم وذكر اهلل عز وجل، فقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) الدنيا ملعونة 

 62(.ملعون ما فيها إال ذكر اهلل وما وااله، أو عاملا أو متعلما (
وقد كان لذلك كله أثر بعيد املدى يف الدولة اإلسالمية بعد ذلك، حيث ولد نشاطا 
علميا واسعا يف خمتلف ميادين العلم واملعرفة، نشاطا مل يعهد له التاريخ مثيال، ِما جعله حيقق 
ازدهارا حضاريا عظيما على أيدي علماء املسلمني، وميد الرتاث اإلنساين بذخرية علمية رائعة، 

 63يظل العامل بأسره مدينا هلا.
 
 
 

                                                           

 أيب الدرداء رضي اهلل عنه.( رواه أمحد وأصحاب السنن األربعة عن 61)
 ( رواه الرتمذي وابن ماجة عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.62)
 .(198ص/)( ما ذا قدم املسلمون للعامل؟ راغب السرجاين. 63)
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( 229/ لفظ ]العلم[ يف القرآن الكرمي ورد بتصريفاته املختلفة سبعمائة وتسعا وسبعني )8
مرة مبعدل سبع مرات يف كل مرة مشفوعا معظمها بالدعوة إىل التدبر يف آيات اهلل املسطورة، كما 

[، والتفكر يف آياته 0لمون{] ُفصَِّلت:يف قوله تعاىل:  } كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يع
املبثوثة، كما يف قوله سبحانه:} وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر 

 [.92قد فصلنا اآليات لقوم يعلمون{]األنعام:
/  والعلم قسمان: العلم الديين، العلم الدنيوي. وليس معناه الفصل بينهما؛ وإمنا معناه 9

علم الديين له صلة مباشرة بالدين، والعلم الدنيوي له صلة مباشرة بالدنيا. ومها مرتبطان أن ال
يسريان يف خطني متوازيني، فال تستقيم دنيا الناس وال دينهم إال هبما معا، فلو أمهلنا العلم 
 الشرعي الذي هو طب القلوب واألرواح، واعتنينا بالعلم الطيب الذي هو طب األبدان واألجسام

فإن اإلنسان ال يستطع أن حيقق خالفة اهلل تعاىل يف أرضه؛ لدخول العلل والعطب عليه من جهة 
قلبه وروحه، فإنه وإن صحت األجسام وقويت األبدان فما الفائدة منها إذا فسدت القلوب 
بالشهوات والشبهات وخبثت األنفس باملعاصي والسيئات؟ وما قيل يف الطب يقال يف املال 

والتجارة والبيوع، فإذا مل يكن مع هذه علم من الشرع يهدي إىل الصراط املستقيم فإهنا  واالقتصاد
تتحول إىل وسائل ملعامالت حمرمة مدمرة كالربا، وبيع املخدرات، واستغالل الضعفاء، وجتارة 

 اجلنس ...
ها،  / الدين حاكم على العلوم؛ فال جيوز تعلم العلوم الت ختالف الدين، أو الت هنى عن9

كما ال جيوز استعمال العلوم فيما ُيالف الدين. وهذا هو السر يف تقييد النيب صلى اهلل عليه 
 وسلم العلم بصفة النفع وهذا يدل على أن هناك علما نافعا، وعلما ضارا.

عن أم سلمة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح / أ
 64إين أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعمال متقبال ((.حني يسلم: )) اللهم 

 

                                                           

 .290( صحيح ابن ماجة: 64)
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عن زيد بن األرقم رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول: )) ... / ب
اللهم! إين أعوذ بك من علم ال ينفع، ومن قلب ال ُيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال 

 65يستجاب هلا((.
جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))سلوا اهلل  عن/ ج

 66علما نافعا وتعوذوا باهلل من علم ال ينفع ((.
عن أيب برزة األسلمي، وجندب بن عبد اهلل البجلي رضي اهلل عنهما، عن النيب صلى / د

نفسه مثل الفتيلة تضيء للناس وحترق اهلل عليه وسلم قال: )) مثل الذي يعلم الناس اخلري وينسى 
 67نفسها ((.
 وفي الحضارة اإلسالمية العلم: إلهي المبدأ، إلهي الوسيلة، إلهي الغاية. / 2

 وهذا متفرع عن األصل السابق:
أن اهلل تعاىل هو الذي علم اإلنسان ابتداء، كما قال تعاىل:} وعلَّم  أ.العلم إلهي المبدأ، أي:

[، أي: لبيان منزلة آدم عليه السالم؛ علمه اهلل تعاىل أمساء األشياء  01البقرة:آدم األمساء كلها {] 
 68كلها من احليوان، واجلماد ... وغري ذلك، ألفاظها ومعانيها.

 [.9وقال تعاىل:} علَّم اإلنسان ما مل يعلم {]العلق:
؛ ألن -وسلم السابقةكما جاء يف أدعية النيب صلى اهلل عليه -وهلذا نسأل اهلل تعاىل العلم النافع 

اهلل تعاىل هو الذي يعلمنا ما ينفعنا، ويعيننا بتوفيقه ومبا آتانا من الوسائل يف أنفسنا ويف هذا 
َرَجُكم  ِمن  بُطُوِن أُمََّهاِتُكم  اَل تَ ع َلُموَن َشي ئ ا َوَجَعَل َلُكُم  الكون ... كما قال تعاىل: }َواللَُّه َأخ 

َب َصاَر وَ  َع َواأل  ُكُروَن{] النحل:السَّم  َف ِئَدَة َلَعلَُّكم  َتش  [. وقال تعاىل:} ُهَو الَِّذي َجَعَل 28األ 
َساَب َما َخَلَق اللَُّه َذلِ  َرُه َمَنازَِل لِتَ ع َلُموا َعَدَد السِِّننَي َواحلِ  َس ِضَياء  َوال َقَمَر نُور ا َوَقدَّ قِّ الشَّم  َك ِإالَّ بِاحلَ 

يَاِت لَِقو    [.9م  يَ ع َلُموَن {] يونس:يُ َفصُِّل اآل 

                                                           

 .وغريه .7277: ( رواه مسلم65)
 .1911. الصحيحة: ( رواه ابن ماجة وغريه66)
 .172، 179. صحيح الرتغيب ( رواه الطرباين67)
 (.9)ص/ ( املختصر يف التفسري.68)
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هو اهلل تعاىل كالقراءة  ؛وشرعها العلم الذي أرشد إىل وسائل ب. العلم إلهي الوسيلة، أي:
والكتاب والكتابة والصحف واألسفار والقلم والقرطاس واخلط والنسخ والرقيم واملرقوم والَرق واللوح 

 .سائل اإلهلية جاء ذكره يف القرآن الكرميوكل الذي ذكرُت من هذه الو  69واملداد واملنشور والورق.
وهذه الوسائل الت ذكرنا ليست هي الوحيدة للعلم كما يدل على هذا الواقع، فقد 
استحدث اإلنسان وسائل أخرى يف القدمي واحلديث حىت وصل إىل ما َنن عليه من التطور 

قى تلك الوسائل اإلهلية املتالحق إىل درجة يصعب فيها حصر وسائل العلم اليوم ... إال أنه تب
املشار إليها هي األصل وغريها تبع تفرع عنها فال جديد إذن يف أصل وسائل العلم، وإمنا اجلديد 

 يف وصف هذه الوسائل.
 ج.العلم إلهي الغاية:

.. وال غري يبتغي الطالب من العلم الذي يتعلمه وجه اهلل تعاىل، ليس رياء وال مسعة . أي:
 ذلك من املقاصد السيئة. 

قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به 
 70السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه؛ فهو يف النار ((.

وكما يف حديث الثالثة الذين هم أول الناس من يُقضى عليه يوم القيامة، فعن أيب هريرة 
 عنه قال: قال: رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )) ... ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ رضي اهلل

القرآن، فُأيت به فعرَّفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك 
ل، القرآن قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عامل، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قي

 71مث أُمر به فُسحب على وجهه حىت أُلقي يف النار ...((.
 

                                                           

 .99-98( معجم ألفاظ القرآن الكرمي يف علوم احلضارة. اآلثار والعمران والفنون. عثمان عثمان إمساعيل. ص/69)
( رواه الرتمذي عن كعب بن مالك رضي اهلل عنه، ورواه ابن ماجة عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما واللفظ البن 70)

 ماجة.
 .وغريه.1939: ( رواه مسلم71)
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-ومن الغايات اإلهلية أن يستعمل العلَم الذي تعلمه فيما حيبه اهلل تعاىل ويرضاه، كالتعليم 
، والرتبية، والتوجيه، والفتوى، والقضاء، و االجتهاد، واالخرتاع -سواء كان دينيا أو دنيويا

 كتشاف ... واالبتكار، والتطوير، واال 
وال ُيفى أن أجلَّ وأعظم الغايات من طلب العلم؛ العلم باهلل تعاىل وتوحيده وعبادته، 
والعلم بدينه بأقسامه الثالثة: اإلميان واإلسالم واإلحسان، والعلم بنبيه صلى اهلل عليه وسلم وسنته 

من ربك؟ ما دينك؟ من  وسريته. والعلم هبذه العلوم الثالثة هي الت يقع عليها السؤال يف القرب:
 نبيك؟

 ال تعارض بين الدين وبين العقل في الحضارة اإلسالمية./ 8
فالشرع القومي ال يتعارض مع العقل السليم، وإذا وجدنا تعارضا بينهما فهنا أحد 
احتمالني: إما يكون ما ُنسب إىل الشرع ليس من الشرع، وإما يكون ما ُنسب إىل العقل ليس من 

 العقل.
يوجد تناقض البتة بني الشرع وبني احلقيقية العلمية الصحيحة، وال بني الشرع وبني  وال

 القضية العقلية الصحيحة. 
ويف القرآن الكرمي آيات كثرية فيها خماطبة العقل، والدعوة إىل استعمال العقل ولواحقه  

مي ال يتناقض مع العقل كالفكر والتدبر واملَثل والعلم واالعتبار  ... ِما يدل على أن القرآن الكر 
 السليم والفكر الصحيح.

ولكن ال ينبغي جعل العقل مستقال يف تفكريه عن القرآن الكرمي؛ ألن قدرة العقل حمدودة 
مهما اتسعت معلوماته ومعارفه، أما القرآن فقد أنزله اهلل تعاىل بعلمه، واهلل تعاىل بكل شيء عليم، 

قل سليم، والعقل الذي يفكر مبعزل عن القرآن الكرمي فالعقل الذي يفكر بنور القرآن الكرمي ع
 عقل سقيم.

واحلضارة اإلسالمية الت قامت على أساس القرآن الكرمي استجابت لدعوة القرآن الكرمي 
إىل إعمال العقل يف حدوده وجماله، وذلك يف علوم شىت أشار إليها القرآن الكرمي وليس هذا يف 

العلوم كعلم الطب والفلك والصيدلة واإلنسان واحليوان العلوم الشرعية فحسب بل حىت يف 
 والنبات واألجنة والكواكب والبحار واألهنار والرباكني والزمن احلساب ...
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ومن خالل ما سبق يتبني البون الشاسع بني موقف اإلسالم من العلم والعقل ... / 9
للعلم والعلماء ووصل هبم وبني موقف املسيحية احملرفة يف العصور الوسطى حيث كانت معادية 

احلد إىل إنكار احلقائق العلمية الصحيحة، واحلجر على العلماء واملفكرين، بل وصل األمر إىل 
(. وقد دامت جاليليو(، وسجنهم مدى احلياة ك  )برونو(، وقتلهم ك  )كوبرنيكساضطهادهم ك  )

دة الفعل من ِقبل العلماء هذه الفرتة ما يقارب عشرة قرون تسمى بالعصور املظلمة. مث جاءت ر 
والفالسفة خاصة أمثال)ديكارت( و )فولتري( فسعوا إىل هدم سلطان الكنيسة وحمو الدين متاما 
واالجتاه إىل اإلحلاد والعلمانية ... حىت آل أمر الدين إىل حصره يف جدران الكنيسة ال يعدو أن 

 72يكون وعظا وترنيم.
يف احلضارة اإلسالمية حق اجلميع، وليس لطبقة خاصة وال لفئة معينة، وقد  العلم /11

ساد يف احلضارة اإلسالمية علماء، وكان يشار إليهم بالبنان، وأصلهم من املوايل والعبيد. قال النيب 
 73صلى اهلل عليه وسلم: )) طلب العلم فريضة على كل مسلم ((.

 74مية يف مظاهر منها:وجتسد تعميم التعليم يف احلضارة اإلسال
املفتوحة لعموم الناس باجملان، وقد وجدت هذه املكتبات بكثرة يف كل مدن  أ.المكتبات العامة

العامل اإلسالمي، ولعل من أشهرها مكتبات: بغداد، وقرطبة، وإشبيلية، والقاهرة، والقدس، 
 ودمشق، وطرابلس، واملدينة، وصنعاء، وفاس، والقريوان. 

حيث سبق املسلمون إىل هذا النوع من اجملالس الت يلتقي فيها   مجالس العلم العامة. ب. ظهور
كبار العلماء بعامة الناس، وِما ذُكر عن ابن اجلوزي أن جملسه كان حيضره مائة ألف إنسان 

 أغلبهم من عامة الناس. 
تنافس بني املسلمني وهذا فتح باب ال ج. اعتبار اإلنفاق على العلم صدقة وقربة إلى اهلل تعالى.

 يف بناء املدارس واملكتبات والوقف على طلبة العلم...
 

                                                           

 .127-198م املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. ص/ ماذا قد( انظر: 72)
 .0910( رواه البيهقي يف شعب اإلميان عن أنس بن مالك رضي اهلل عنه، ورواه غريه. صحيح اجلامع الصغري: 73)
 .129-128راغب السرجاين. ص/ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. (  74)
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  :((50))امسة احملاضرة اخل
 
 

 خصائص احلضارة اإلسالمية
 ] اجلزء الثاني [

 .اخلاصية السابعة: احلضارة اإلسالمية متزج بني املادة والروح 
 .اخلاصية الثامنة: حلضارة اإلسالمية حضارة األمانة 

 األمانة. أنواعأ( 
 / أمانة الودائع.7            / أمانة العبادة.1
 / أمانة الوالية واملسؤولية.8           / أمانة الوظيفة.0
 / األمانة العلمية.9              / أمانة السر.9

 بعض النماذج الت فيها األمانة العلمية عند املسلمني.ب( 
 .مناذج للخيانة العلمية عند الغربج( 

 اخلاصية التاسعة: احلضارة اإلسالمية حضارة العدل. -
 أمهية العدل واملساواة.جماالت العدل.       

  :مناذج من األخالق والقيم يف احلضارة  ) حضارة أخالق وقيم.اخلاصية العاشرة
 .(اإلسالمية

 .اخلاصية احلادية عشرة: حضارة وسطية وتوازن 
 متطلبات الروح ومتطلبات املادة. التوازن بني (أ   
 الوسطية باجلمع بني علوم الشرع وعلوم احلياة.  (ب 
 التوازن بني الدنيا واآلخرة. (ج 
 التوازن باجلمع بني املثالية والواقعية. (د  
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 الخاصية السابعة: الحضارة اإلسالمية تمزج بين المادة والروح.
اإلسالمية متزج بني املادة والروح، بني مصلحة اجلسم وبني مصلحة القلب  احلضارة

والروح. على عكس احلضارات األخرى الت تُغلب اجلانب املادي كاحلضارة الغربية الرأمسالية، 
 واالشرتاكية، أو كالت تغلب اجلانب الروحي كاحلضارة اهلندية البوذية. 

إلسالمية واعتداهلا، ونلمس هذا مثال يف إجنازاهتا وهذا مظهر من مظاهر وسطية احلضارة ا
فما قدمته احلضارة اإلسالمية فيه ما ُيدم الروح والقلب والنفس، وفيه  -كما سيأيت-وعطاءاهتا 

 ما ُيدم اجلسم ورغباته وميوالته.
وأصل هذه اخلاصية يرجع إىل حقيقة خلق اإلنسان الت َفصَّلها اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي 

آيات عدة، جند فيها أن اإلنسان جسد وروح، وبالتايل لكل واحد منهما متطلبات، والسبيل  يف
األمثل لتلبيتها هو املزج والتكامل والتوازن الذي جيعل اإلنسان يسري على الصراط املستقيم جبسد 

 سليم وروح سامية.
ء  َخَلَقُه َوَبَدَأ خَ  َسَن ُكلَّ َشي  ن َساِن ِمن  ِطني  )قال اهلل تعاىل:} الَِّذي َأح  ( مُثَّ َجَعَل 2ل َق اإل ِ

َلُه ِمن  ُساَلَلة  ِمن  َماء  َمِهني  ) َب َصاَر 8َنس  َع َواأل  ( مُثَّ َسوَّاُه َونَ َفَخ ِفيِه ِمن  ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّم 
ُكُروَن {] السجدة: َف ِئَدَة قَِليال  َما َتش   [.9-2َواأل 

املادي اجلسدي وإمهال اجلانب املعنوي الروحي يؤدي إىل  وتغليب متطلبات اجلانب
اإلغراق يف امللذات والشهوات، واالعتناء بالظاهر دون الباطن، وترك األخالق والقيم، وانتشار 

 اجلرائم واآلفات...
وتغليب متطلبات اجلانب املعنوي الروحي يؤدي إىل الغلو يف العناية بالقلب والنفس، 

دون الظاهر، والتشدد باالمتناع عن املباحات، وإهالك اجلسم، والدخول يف واالهتمام بالباطن 
 اخلواطر والوسواس... 

فعلى احلال األوىل أو الثانية ال تقوم حضارة متكاملة متوازنة بركنيها املادي املدين واملعنوي 
احلضارة الثقايف وإمنا تقوم حضارة عرجاء سرعان ما تسقط وتزول لعجز اإلنسان الذي هو باين 

بسبب عدم سلوك املنهج السليم يف تعامله مع متطلبات روحه وجسده. وهلذا قال النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم: 



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 -أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

111 

 76أي: الزموا الطريق الوسط املعتدل.75تبلغوا ((. القصدَ  )) ... والقصدَ 
 وال أرضا قطع. ومن األمثال العربية السائرة ويُروى حديثا ولكنه ال يصح: ال   ُمن َبتُّ ال ظهرا أبقى،

واملنبت هو املتشدد يف ركوب الدابة حيث ال يعطيها فرصة للرتويح واالستجمام، مهُّه فقط 
هو أن يصل إىل البالد الت قصدها، ولعدم توازنه يف تعامله مع دابته هلكت، والنتيجة هي أنه مل 

 يصل إىل املكان املقصود، ومل حيافظ على الدابة الت حتمله.
هو املركب الذي حيمله لتحقيق مقاصده، فإذا غلب عليه  -جبسده وروحه-ان فكذلك اإلنس

 اجلانب املادي مل يصل، وإذا غلب عليه اجلانب الروحي مل يصل.
فالتكامل الزم لتحقيق خالفة اإلنسان يف األرض، وتكامل الشخصية اإلنسانية ال يتم إال 

لمية والقلية والروحية والسياسية واالجتماعية باجلمع بني جوانبها ومقوماهتا املختلفة الدينية والع
واالقتصادية، لكي تستطيع بعد تكاملها أن حتقق هدفها وغايتها يف إرضاء اهلل تعاىل، ومن هنا 

  77تصل إىل سعادهتا األبدية.
يف اإلسالم ميكن أن منزج  -الت هي ملصلحة اجلسم-وِما يناسب ذكره هنا أن املباحات 

لقلب بأن ينوي هبا نية صاحلة. وهلذا كان من قواعد املقاصد والنيات: معها مصلحة الروح وا
 املباحات إذا اقرتنت بالنيات الصاحلات حتولت إىل قربات وطاعات. 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: الزواج بنية العفاف، والنوم بنية االستيقاظ لصالة الفجر أو 
 قيام الليل، واألكل والشرب بنية السحور والصوم.

 
 
 
 
 

                                                           

 عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.( رواه البخاري ومسلم عن 75)
 (.11/798) ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين.76)
م. دار 7337-ه1878. 1منهج اإلسالم يف مواجهة التحديات احلضارية املعاصرة. نصر الدين مصباح القاضي. ط/ (77)

 (.139ص/)والنشر. القاهرة. الفكر للطبع 
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 الخاصية الثامنة: لحضارة اإلسالمية حضارة األمانة.
احلضارة اإلسالمية حضارة األمانة، ويدخل يف معىن األمانة كل ما استأمننا اهلل تعاىل عليه   

من األوامر والنواهي وغريمها، واألمانة يف األوامر بفعلها، واألمانة يف النواهي برتكها، وعليه يتبني 
يس كما يعتقد الكثري من الناس بأهنا حفظ الودائع فقط، وإمنا هلا مفهوم واسع أن مفهوم األمانة ل

َ أن حيملنها. يقول اهلل  جدا وهلذا ملا عرض اهلل تعاىل األمانة على السموات واألرض واجلبال أَبَ ني 
َِباِل َفأَب َ  َر ِض َواجل  ََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواأل  َنا األ  َها َومَحََلَها تعاىل:} ِإنَّا َعَرض  َن ِمن   َفق  َ َأن  حَي ِمل نَ َها َوَأش  ني 

ن َساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوم ا َجُهوال  {] األحزاب" [.أي: إنا عرضنا التكاليف الشرعية، وما حيفظ 27اإل ِ
من أموال وأسرار، على السماوات وعلى األرض وعلى اجلبال، فامتنعن من محلها، وخفن من 

 78نسان، إنه كان ظلوما لنفسه، جهوال بعاقبة محلها.عاقبته، ومحلها اإل
 واآلية تفيد عظم األمانة الت حتم لها اإلنسان.

 على وحيافظ ينبغي، الدين كما فروض فيؤدي بالتكاليف، املسلم يلتزم أن األمانة فمن
 رب هلل بأمانة نؤديها أن علينا الت جيب الفروض من ذلك وغري الوالدين، وبر والصيام الصالة
 جوارحك حفظ فيها فيدخل حبفظه، أمره وأمرك اهلل استودعك ما كل تشمل واألمانة .العاملني

 مجيع أيض ا تعم واألمانات الناس، حقوق من ائتمنت عليه ما وحفظ، اهلل يرضي ال ما عن كل
 ق اهللحقو  من الناس فيه يتساوى ما وهو ابتداء، عليه كان واجب ا سواء اإلنسان على الواجبات

 من األسباب من لسبب واجب ا كان أو وغريها، واحلج والزكاة والصيام عباده كالصالة لىتعاىل ع
 والنذور. كالكفارات -تعاىل- حقوق اهلل

 من وسلم: )) مخس عليه اهلل اهلل صلى رسول قال :قال هعن اهلل رضي الدرداء أيب وعن  
 وضوئهن على اخلمس الصلوات على من حافظ :اجلنة دخل إميان مع القيامة يوم هبن جاء

 اهلل، وامي - يقول وكان - هبا النفس طي ب ماله من الزكاة ومواقيتهن، وأعطى وسجودهن وركوعهن
اهلل عنه:  قال رضي األمانة؟ أداء وما الدرداء أبا يا :قالوا األمانة، وأد ى إال مؤمن، ذلك يفعل ال

 79غريه. دينه من شيء على آدم ابن يأمن مل -تعاىل- اهلل فإن اجلنابة، من الغسل

                                                           

 .872( املختصر يف التفسري. ص/78)
 .099( رواه أبو داود والطرباين والفظ له. انظر: صحيح الرتغيب والرتهيب: 79)
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وال تنايف بني تفسري األمانة بالتكليف، وبني ما روي عن بعض السلف يف تفسري األمانة ببعض 
 الواجبات كما روي عن بعضهم أنه قال: األمانة: الصالة، والصوم، واالغتسال من اجلنابة.

: األمانة: هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. وقال آخرون: الدين وقال بعضهم
والفرائض واحلدود. وقال ابن مسعود رضي اهلل عنه: األمانة أداء الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم 
رمضان، وحج البيت، وصدق احلديث، وقضاء الدين، والعدل يف املكيال وامليزان، وأشد من هذا  

د بن أسلم: هو الصوم، والغسل من اجلنابة، وما ُيفى من الشرائع. وقال كله الودائع. وقال زي
 80بعضهم: هي أمانات الناس، والوفاء بالعهود.

 81أنواع األمانة.
 أمانة العبادة./ 1

كفرائض العبادات من الصالة والزكاة والصيام واحلج والطهارة ...، وكاجتناب احملرمات من الكبائر 
. وأعظم األمانات الت أمر اهلل هبا هي أمانة التوحيد أن يعبد اهلل وحده وال يشرك به واملوبقات

 سبحانه مع كمال احلب له وغايته، ومع كمال الذل له وغايته. 
 أمانة الودائع./ 2

كوديعة املال واليتيم والعامل واخلادم والبهائم والسمع والبصر والزوجة واألوالد ... ِما استودعنا اهلل 
 تعاىل عليه، فيجب حفظه كما أمر اهلل وال ينبغي تضييعه.

ومن الودائع الت هي من أعظم األمانات املال العام الذي يشرتك يف االنتفاع به عامة املسلمني  
 كمال املؤسسة والشركة والبلدية ...

املدائن وروي عن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أنه ملا جيء بكنوز كسرى يوم فتح 
وكانت كنوزا عظيمة نظر إليها فقال: )) إن قوما أدوا هذا ألمناء ((، فقال له علي بن أيب طالب 

 82َت َلرَتعت((.رضي اهلل عنه: )) إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتَ ع  
                                                           

( انظر: خيانة األمانة يف تاريخ احلضارة اإلسالمي. ) دراسة تارُيية قانونية (. عبد اهلل سعدون الشمري. جامعة سانت 80)
. فلسفة يف التاريخ احلضارة اإلسالمية. أطروحة قدمت إىل جامعة سانت آليمنتس العاملية وهي جزء من آملنتس العاملية

 .(82-89ص/)م. 7313-ه1801متطلبات نيل درجة الدكتوراه. بغداد.
 .(97-89ص/)( املرجع نفسه. 81)
َت وهَلَو َت... . لو(2/92)( انظر: البداية والنهاية، البن كثري. 82)  َرتَ ع َت: لو تَ نَ عَّم 
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 أمانة الوظيفة./ 3
كمن استؤجر ألداء عمل فال بد من أدائه على وفق الشروط، قال اهلل تعاىل: }يا أيها 

وأداء  ، فعليه بالوفاءأو راتب   أجر   مقابلَ  ل إليه عمل  كِ [ فمن ُو 1الذين آمنوا أوفوا بالعقود{]املائدة:
ما وكل إليه كما ينبغي، وإال فإنه مل يؤد األمانة. وكما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) 

  83املسلمون على شروطهم ((.
 أمانة الوالية والمسؤولية. /3

كأمانة اخلليفة وامللك واألمري والرئيس والوزير والوايل واملدير والزوج والزوجة ... قال النيب 
صلى اهلل عليه وسلم: ))  كلُّكم راع وكلُّكم مسئول عن رعيته، فاإلمام راع وهو مسئول عن 

لة عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها وهي مسئو 
رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع يف مال أبيه وهو مسئول عن 

 84رعيته، فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته((.
 أمانة السر./ 5

من األمانات الت جيب حفظها أمانة السر، حيث يستأمن املسلم أخاه املسلم على بعض 
ل النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))إ ذا حدَّث الرجل حبديث مث التفت أسراره فال ينبغي إفشاؤها. قا

واملراد من احلديث أن جاء الرجل إىل رجل صاحبه وقبل أن حيدثه باحلديث  85فهي أمانة ((.
جعل يلتفت مينة ويسرة وخلف من أجل أن ال يسمعه أحد فهذه أمارة على أنه استأمن صاحبه 

 ه.على سر، والواجب حفظه وعدم إفشائ
ويدخل يف أمانة السر أسرار الدولة واملؤسسات والشركات واملعلومات اخلاصة ... كأسرار 
الزوجني فيما يكون بينهما من أمر االستمتاع. وقد هنى عن هذا النيب صلى اهلل عليه وسلم حيث 

ث مبا يكون بينه وبني أهله، أو عسى امرأة حتدث مبا يكون بينها وبني دِّ قال: )) عسى رجل حيُ 

                                                           

 ( رواه أبو داود وغريه عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.83)
 ( رواه البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما.84)
 ( رواه أمحد وأبو داود والرتمذي عن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما.85)
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زوجها، فال تفعلوا، فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة يف ظهر الطريق فغشيها والناس 
 86ينظرون ((.
 األمانة العلمية./ 1

ويدخل يف األمانات األمانة العلمية وهي نسبة العلم إىل أهله. وقد قامت احلضارة 
سالمية هبذا النوع من األمانات أحسن قيام حيث نسبت العلوم والكتب والنظريات إىل اإل

أصحاهبا، وإن كانت احلضارة اإلسالمية مل تقتصر على جمرد النقل اجملرد وإمنا طروت وأضافت 
 وابتكرت ِما جعلها سيدة الركب يف العامل ملدة عشرة قرون كاملة.

ت اقتبست من احلضارة العربية القدمية ببالد الرافدين ومن وهذا على عكس احلضارة اليونانية ال
احلضارة املصرية ومل تصرح، وكاحلضارة األوربية الت أخذت من احلضارة اإلسالمية ومل تصرح بل 
أضافت ذلك إىل نفسها؛ بل جتاوزت ذلك فأنكرت إجنازات وعطاءات احلضارة اإلسالمية 

 رة اليونانية.واعتربهتا ساعي بريد بينها وبني احلضا
 87بعض النماذج التي فيها األمانة العلمية عند المسلمين.

ما نصه: ))  (معرفة مساحة األشكال البسيطة والكروية)ذكر أوالد موسى بن شاكر يف كتاهبم / 1
، وإال فكل ما وصفنا يف كتابنا فإنه من عملنا، إال معرفة احمليط من القطر؛ فإنه من عمل أرمشيدس

 معرفة وضع مقدارين بني مقدارين لتتواىل على نسبة واحدة؛ فإنه من عمل ماناالوس((.
: ))ولقد -من أعظم الكتب يف تاريخ الطب–يقول أبو بكر الرازي صاحب كتاب "احلاوي" / 7

مجعت يف كتايب هذا مجال وعيونا من صناعة الطب ِما استخرجته من كتب)أبقراط(، 
سوس، ... ومن دوهنم من قدماء فالسفة األطباء، ومن بعدهم من احملدثني و)جالينوس(، و)أرما

يف أحكام الطب مثل: )بولس(، و)آهرون(، و)حنني بن إسحاق(، و)حيي بن ماسويه( ... 
 وغريهم((.

 

                                                           

 د رضي اهلل عنها.( رواه أمحد الطرباين عن أمساء بنت يزي86)
م. 7339-ه1803. 7ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين. ط/( 87)

 .(189-188ص/)مؤسسة اقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة. القاهرة. 
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 88 نماذج للخيانة العلمية عند الغرب.
سرقة اخرتاع ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى حيث قام بتسجيلها بدقة يف كتابه: / 1

)شرح تشريح القانون( غري أن هذه احلقيقة ظلت خمتفية قرونا طويلة، ونسبت فيما بعد ومها إىل 
ة الطبيب اإلجنليزي )وليام هاريف( الذي حبث يف دورة الدم بعد وفاة ابن النفيس بأكثر من ثالث

قرون، وظل الناس يتداولون هذ الوهم حىت أبان عن احلقيقة الدكتور املصري حمي الدين التطاوي. 
وأعاد احلق إىل صاحبه، وذلك حني عثر على نسخة من خمطوطة )شرح تشريح القانون( البن 

نب النفيس يف مكتبة برلني، وقا بإعداد رسالة يف الدكتوراه عنها، وُعين فيها جبانب واحد من جوا
 م.1978-ه1080هذا الكتاب العظيم، أال وهو موضوع: الدورة الدموية وذلك سنة 

نسبة علم االجتماع إىل دوركامي اليهودي الفرنسي، بينما الذي اكتشف هذا العلم وأسسه هو / 7
 ه[.838العالمة املسلم عبد الرمحن بن  خلدون]

هذه القوانني عاملان مسلمان مها:  ُنسبت قوانني احلركة إلسحاق نيوتن، بينما الذي اكتشف/ 0
 ه[.993، وهبة اهلل بن ملكا]ه[878ابن سينا]

( فصل كامل هو الفصل اخلامس، ما cepus majusيف كتاب )روجر بيكون( املعروف ب )/ 8
هو إال ترمجة حرفية لكتاب )املناظر( البن اهليثم، وذلك دون أن يشري بتاتا إىل املؤلف األصلي 

 للمادة.
 التاسعة: الحضارة اإلسالمية حضارة العدل.الخاصية 

اهلل تعاىل:}ِإنَّ اللََّه يَأ ُمُر  العدل هو وضع الشيء يف موضعه، وإعطاء كل ذي حق حقه. قال
َشاِء َوال ُمن َكِر َوال بَ غ ِي يَِعُظُكم  َلَعلَّ  َساِن َوِإيَتاِء ِذي ال ُقر ىَب َويَ ن  َهى َعِن ال َفح  ِل َواإل ِح  ُكم  بِال َعد 

 [.93َتذَكَُّروَن{] النحل:
 
 
 
 

                                                           

 .(188-189ص/)( املرجع نفسه. 88)
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 مجاالت كثيرة: لعدلول
ََمانَاِت ِإىَل كالعدل يف احلكم والقضاء، قال اهلل تع/ 1 اىل: } ِإنَّ اللََّه يَأ ُمرُُكم  َأن  تُ َؤدُّوا األ 

ِل {] النساء: َ النَّاِس َأن  حَت ُكُموا بِال َعد  ُتم  بَ ني  ِلَها َوِإَذا َحَكم  [.أي: إن اهلل يأمركم أن توصلوا  92أَه 
 متيلوا وجتوروا يف كل ما ائتمنتم عليه إىل أصحابه، ويأمركم إذا قضيتم بني الناس أن تقسطوا وال

 89احلكم.
العدل يف الشهادة حىت مع القريب، قال اهلل تعاىل: } َوِإَذا قُ ل ُتم  فَاع ِدُلوا َوَلو  َكاَن َذا / 7

[. أي: وَحرَّم عليكم أن تقولوا غري الصواب يف خرب أو شهادة دون حُمَاباة 197قُ ر ىَب{] األنعام:
 90قريب أو صديق.

العدل يف معاملة األعداء واملخالفني. قال اهلل تعاىل: } يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا / 0
ِط َواَل جَي رَِمنَُّكم  َشَنآُن قَ و م  َعَلى َأالَّ تَ ع ِدُلوا اع ِدُلوا ُهَو أَق  َربُ   لِلت َّق َوى َوات َُّقوا قَ وَّاِمنَي لِلَِّه ُشَهَداَء بِال ِقس 

[. أي: يا أيها الذين آمنوا باهلل وبرسوله، كونوا قائمني 8اللََّه َخِبري  مبَا تَ ع َمُلوَن {] النساء: اللََّه ِإنَّ 
حبقوق اهلل عليكم مبتغني بذلك وجهه، وكونوا شهداء بالعدل ال باجلور، وال حيملنكم بُ غ ض قوم 

أقرب إىل اخلوف  على ترك العدل، فالعدل مطلوب مع الصديق والعدو، فاعدلوا معهما، فالعدل
من اهلل، واجلور أقرب إىل اجلسارة عليه، واتقوا اهلل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن اهلل خبري مبا 

 91تعملون، ال ُيفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها.
ث  ىَن َوُثاَلَث العدل بني الزوجات. قال اهلل تعاىل:} فَان ِكُحوا َما طَاَب َلُكم  ِمَن النَِّساِء مَ / 8

ُتم  َأالَّ تَ ع ِدُلوا فَ َواِحَدة {] النساء:  [.0َورُبَاَع فَِإن  ِخف 
العدل بني األوالد. قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))اتقوا اهلل واعدلوا يف / 9

 92أوالدكم((.

                                                           

 .(82ص/). ( املختصر يف التفسري89)
 . (189ص/). ( املرجع نفسه90)
 .(138ص/). ( املرجع نفسه91)
(

92
 .ارواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي هللا عنهم (
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َر ِض العدل يف حق احلياة. قال اهلل تعاىل:} َمن  قَ َتَل نَ ف س ا ِبَغري ِ نَ ف س  َأو  فَ / 9 َساد  يف األ 
يع ا {] املائدة: َيا النَّاَس مجَِ َا َأح  َياَها َفَكَأمنَّ يع ا َوَمن  َأح  َا قَ َتَل النَّاَس مجَِ [. فحق احلياة يف 07َفَكَأمنَّ

 اإلسالم مكفول لكل الناس على اختالف األجناس واللغات واأللوان والديانات...
قتضي املساواة، واملساواة تقتضي العدل إذا كان اهلل تعاىل وفرق  بني العدل واملساواة، فالعدل ال ي

 أمر هبا.
وبخاصية العدل سادت الحضارة اإلسالمية وقادت، وشعر الناس فيها بالطمأنينة، 

 لما علموا أن حقهم لن يضيع، وأن كرامتهم لن تداس.
وال وفي تاريخ الحضارة اإلسالمية شواهد من وقائع العدل تأتي في كتاب مستقل. 

لرستم قائد الفرس: اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة  -املشهورة–ننس كلمة ربعي بن عامر 
 93العباد إىل عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم.

 قصة املخزومية الت َسرقت، وما فيها من عدل النيب صلى اهلل عليه وسلم.ويف 
دل واملساواة مل تكن يوما  من األيام قيم نظرية فقط؛ بل طبقت على مدار "إن قيم الع

التاريخ اإلسالمي يف صور عملية، ومت االلتزام هبا من احلكام واحملكومني على حد سواء؛ فتأيت 
قريش إىل أسامة بن زيد وقد أمههم شأن املرأة املخزومية الت سرقت، كيف تُقطع يدها ؟ وهي من 

سادات قريش، فرييدون هلا استثناء من العقوبة نظرا   ملكانتها، ومكانة قومها. فيكلم  بين خمزوم من
أسامة بن زيد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فماذا كان جواب رسول اهلل ؟ أتشفع يف حد من 

ن حدود اهلل يا أسامة ؟ مث يقرر قاعدة هلالك األمم، وزواهلا، واندثار حضارهتا ) إمنا أهلك من كا
قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد ( مث يقرر أن 
ال استثناءات، وال ِميزات يف القانون حىت لو كان للحاكم نفسه أو ألقرب املقربني إليه ) واهلل لو 

 95."94فاطمة بنت حممد َسَرَقت لقطعت يدها (أن 
                                                           

م. الناشر: دار إحياء الرتاث 1988-ه1838. 1ه [. احملقق: علي شريي. ط/228( البداية والنهاية، البن كثري] 93)
 .(2/82)العريب.

 أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها. ( رواه البخاري ومسلم عن94)
 العدل واملساواة قيم أصيلة يف احلضارة اإلسالمية. حممد زاهي مقدادي.  (95)

https://www.wasatyea.net/ar/content . م.7318جوان  77األحد 
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اإلسالم يف أحكامه وقضاته وحماكمه التفرقة بني مسلم وغري يقول الزحيلي: )) ال يعرف 
مسلم، فالكل أمام احلق والعدل سواء، وال حماباة ملسلم على غري املسلم يف أي مظهر أو وضع 

كما يؤكد على هذا املعىن راغب السرجاين فيقول : )) فالعدل   96من مظاهر القضاء وأوضاعه ((.
فال يفرق بني حسب ونسب، وال بني جاه ومال، كما ال  يف اإلسالم ال يتأثر حبب أو بغض،

يفرق بني مسلم وغري مسلم؛ بل يتمتع _ بالعدل_  مجيع املقيمني على أرضه من املسلمني وغري 
 97.املسلمني مهما كان بني هؤالء وأولئك من مودة أو شقاق ((

 98أهمية العدل والمساواة.
النظر عن دينه ولونه، فحينما ختاصم أبو أهنا تعبري حقيقي عن كرامة اإلنسان بغض / 1

ذر مع رجل فقال أبو ذر له: يا ابن السوداء، فشكى ذلك الرجل للنيب، فقال النيب صلى اهلل عليه 
       99وسلم أليب ذر : )) أعريته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية((.

يقرر }إن فال اللون وال اجلنس مها أساس املقايسة واملفاضلة، بل جند النص القرآين 
 [،}ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر{10أكرمكم عند اهلل أتقاكم{]احلجرات:

 [.23]اإلسراء:
يقول علي حسن الطوالبة: ))الشريعة اإلسالمية وضفت مبادئ احلرية والعدل واملساواة يف       

ن كرامة اإلنسان الت خط واحد، يكمل أحدمها اآلخر؛ ألن هذه املبادىء هي الت تعرب حقيقة ع
تنشدها حقوق اإلنسان يف الدساتري والصكوك الدولية؛ فالشريعة اإلسالمية سباقة يف حفظ 

 100سنة((.1833الكرامة اإلنسانية منذ 
 
 

                                                           

 (.1/029)التفسري الوسيط، وهبة الزحيلي.  (96)
 (.21ص/)جاين. األخالق والقيم يف احلضارة اإلسالمية، راغب السر  (97)
 ( العدل واملساواة قيم أصيلة يف احلضارة اإلسالمية. حممد زاهي مقدادي. 98)
 عن أيب ذر رضي اهلل عنه.. 1991: ، ومسلم9393( رواه البخاري:99)
 .(11ص/). (   حق املساواة يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية100)



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 -أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

120 

ميزان اهلل على األرض يؤخذ للضعيف حقه، وينصف املظلوم ِمن ظلمه، ومت كن  أهنا/ 7
صاحب احلق من الوصول إىل حقه يف أقرب الطرق وأيسرها. ويف خطاب أيب بكر الصديق رضي 
اهلل عنه يقرر هذه القاعدة ؛ حيث استفتح به خالفته، إذ يقول: ))الضعيف فيكم قوي عندي 

 101إن شاء اهلل تعاىل((. يف عندي حىت آخذ منه احلقحىت آخذ له حقه، والقوي ضع
أهنا حتقق االستقرار والطمأنينة يف اجملتمع املسلم؛ فاملطالع البصري ملا جيري يف الوقت / 0

احلاضر من خراب ودمار يف بالد املسلمني يعرف أن السبب األول والرئيس هو غياب العدالة 
ينة فعلينا أن نطبق هذه القيم تطبيقا عمليا ال نظريا؛ حىت واملساواة. وإذا ما أردنا استقرارا  وطمأن

يطمئن كل فرد يف اجملتمع أن كرامته مصانة، وحقه حمفوظ، وأنه ال متايز، وال طبقية، وال 
استثناءات. فهذه القيم تعمل على استقرار اجملتمع، وحتقيق األمن، كما يقول الطوالبة: )) لو مت 

كومات واألنظمة السياسية يف البلدان الت تدين باإلسالم، وحتكم تطبيق هذه املبادئ من قبل احل
مببادئه ملا شهدنا فرقا  يف حقوق اإلنسان، وانتهاكا  لكرامة اإلنسانية، ولكانت هذه البلدان 
أمنوذجا حيتذي يف احرتام حقوق اإلنسان، ولكن االبتعاد عن الشريعة اإلسالمية، واالستهانة 

وضعتها من أجل اإلنسان هو الذي جعل البلدان اإلسالمية يف مؤخرة الدول  باملبادئ النبيلة الت
 102املعنية حبقوق اإلنسان((.

 حضارة أخالق وقيم.الخاصية العاشرة: 
احلضارة يف معناها احلقيقي ليست تقدما ماديا، بل هي تعين القيم اخللقية، والتطور  إن

الروحي الذي هو أساس التطور احلقيقي يف بناء احلضارة يف حني أن التخلي عن هذه القيم يفضي 
 103إىل السقوط احلضاري.

 
 

                                                           

م. الناشر: دار 1992-ه1812. 1حتقيق: عمر عبد السالم تدمري. ط/ ه [ .903( الكامل يف التاريخ، البن األثري]101)
 (.7/197)لبنان. –الكتاب العريب، بريوت 

 (.11ص)حق املساواة يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية.  (102)
. 7313موقف القرآن الكرمي من احلضارة. قيس عبد الرمحن جاسم. العدد السادس واألربعون. جملة ديايل/ (103)
 .(078-039ص/)
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ليه، تُعد األخالق السياج الراقي للحضارة اإلسالمية، وهي األساس الذي قامت ع
فمبادئ القيم واألخالق تتدخل يف كل نظم احلياة، ويف خمتلف أوجه نشاطها، سواء يف السلوك 
الشخصي، أم يف السلوك االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي ... ففي احلكم، ويف العلم، ويف 

ية يف التشريع، ويف احلرب، ويف السلم، ويف االقتصاد، ويف األسرة ... ُروعيت املبادئ األخالق
احلضارة اإلسالمية تشريعا وتطبيقا. وبلغت يف ذلك شأوا ساميا بعيدا، مل تبلغه حضارة يف القدمي 
واحلديث، ولقد تركت احلضارة اإلسالمية يف ذلك آثارا تستحق اإلعجاب وجتعلها وحدها من بني 

 104احلضارات الت كفلت سعادة اإلنسانية سعادة خالصة ال يشوهبا شقاء.
صيل جوانب كثيرة تتعلق باألخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية عند وسبق لنا تف

 بيان مصادر الحضارة اإلسالمية. 
 

 105 نماذج من األخالق والقيم في الحضارة اإلسالمية.
إشارات خمتصرة إىل بعض النماذج من األخالق والقيم يف احلضارة اإلسالمية مع مالحظة أن  هذه

 بعض هذه األخالق والقيم هي يف نفس الوقت من خصائص احلضارة اإلسالمية.
 
 

                                                           

 .(93ص/)ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين.( 104)
( القيم احلضارية يف السنة النبوية. عيسى بن عوض الُعضيَّاين. مدخل إىل تاريخ احلضارة العربية واإلسالمية. شحادة 105)

منهج اإلسالم يف  .(729ص/)م. دار األمل للنشر والتوزيع. إربد. 1989. 1. مجيل بيضون. ط/الناطور. أمحد عودات
م. دار الفكر للطبع والنشر. 7337-ه1878. 1مواجهة التحديات احلضارية املعاصرة. نصر الدين مصباح القاضي. ط/

. (77-73ص/)د احلليم عويس. . احلضارة اإلسالمية. إبداع املاضي وآفاق املستقبل. عب(138-139ص/)القاهرة. 
م. الناشر: دار 1999-ه 1.1873ه [. ط/1088مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا.مصطفى بن حسين السباعي]

. خصائص احلضارتني اإلسالمية والغربية.دراسة يف احلوار (29-29ص/)الوراق للنشر والتوزيع،بريوت، املكتب اإلسالمي.
ليمان حسني اجلبوري إىل جملس كلية أصول الدين.اجلامعة اإلسالمية وهي جزء من احلضاري.أطروحة تقدم هبا رعد س

. القيم (99-99ص/)م. 7332-ه1872متطلبات نيل درجة الدكتوراه يف فلسفة أصول الدين.ختصص فكر إسالمي.
 السحيم.احلضارية يف رسالة خري البشرية صلى اهلل عليه وسلم. القيم العلمية. حممد بن عبد اهلل بن صاحل 

جممع   ( ه1803 م/حمرم ربيع األول7339مارس-الربيع)يناير-اجمللد الرابع واألربعون-جملة الدراسات اإلسالمية. العدد األول
 اجلامعة اإلسالمية العاملية إسالم آباد.باكستان. -البحوث اإلسالمية
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 مبدأ العدالة وعدم التعدي والجور والظلم وهي شعار اإلسالم./ أ
م الشرك به. والعدالة مع النفس باحملافظة وهي ثالثة أقسام: العدالة مع اهلل بتوحيده وعد

عليها من كل ما يعود عليها بالضرر يف دينها ودنياها وآخرهتا. العدالة مع الناس مع اختالف 
 العالقة والدين ... بعدم ظلمهم يف دمائهم وأعراضهم وأمواهلم ...

 مبدأ الرحمة./ ب
ما مل يكونوا  ،وإمنا تتعداهم إىل سواهم من غري املسلمني ؛وهي ليست خاصة باملسلمني

  حماربني، وتشمل حىت احليوانات.
 مبدأ التكافل االجتماعي./ ج

فالوحدة والتآلف واالجتماع من مقاصد الشريعة، وهذا شأن اجملتمع الرشيد، اجملتمع الذي 
 سيه مباله، وكذا بقية أفراد اجملتمع.أبناؤه وأفراده، فهم كاجلسد الواحد يشعر الغين بأمل الفقري فيوا

 مبدأ الحرية./ د
سبق وأن فصلنا يف هذه القيمة، والت اعتىن هبا اإلسالم بصفة ال نظري هلا، فقد أقر 
اإلسالم يف إطاره احلرية الدينية، واحلرية العلمية والعقلية، احلرية امللكية ... وغريها من أنواع 

 احلريات.
 مبدأ العلم./ ـه

لنا احلديث عن هذه القيمة اجلليلة يف اإلسالم وحضارته، وبينا نظرة اإلسالم  سبق
 وحضارته إىل العلم وهي نظرة متكاملة متوازنة. ملا حتدثنا عن خاصية العلم يف احلضارة اإلسالمية.

 مبدأ الشورى واعتبار آراء اآلخرين وترك االستبداد بالرأي دون اآلخرين./ و
مبراعاة نفوس أهله، واألخذ خبواطرهم وجرب قلوهبم، ومن ذلك نبذ  دين اإلسالم دين يتين

االستبداد بالرأي والتفرد به والقطع به دون الرجوع إىل اآلخرين، ما من شأنه أن يوغر صدور 
الناس بعضهم على بعض، وهذا خالف مقصود الشارع الذي يتشوف إىل التآلف واحملبة...وقد 

عليه وسلم بأن يستشري أصحابه، وسار هذا النهج أصحابه رضي اهلل أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل 
 عنهم من بعده.
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 التسامح الديني العجيب./ ز
حضارتنا هذا التسامح الديين العجيب الذي مل تعرفه حضارة مثلها قامت على  قيم من

الدين. إن الذي ال يؤمن بدين وال بإله ال يبدو عجيب ا إذا نظر إىل األديان كلها على حد سواء، 
وإذا عامل أتباعها بالقسطاس املستقيم، ولكن صاحب الدين الذي يؤمن بأن دينه حق وأن 

ئد وأصحها، مث يتاح له أن حيمل السيف، ويفتح املدن، ويستويل على احلكم، عقيدته أقوم العقا
وجيلس على منصة القضاء، مث ال حيمله إميانه بدينه، واعتزازه بعقيدته، على أن جيور يف احلكم، أو 
ينحرف عن سنن العدالة، أو حيمل الناس على اتباع دينه. إن رجال  مثل هذا لعجيب أن يكون يف 

فكيف إذا وجد يف التاريخ حضارة قامت على الدين وشادت قواعدها على مبادئه مث هي التاريخ، 
من أشد ما عرف التاريخ تساحم ا وعدالة ورمحة وإنسانية ! وحسبنا أن نعرف أن حضارتنا تنفرد يف 

 التاريخ بأن الذي أقامها دين واحد ولكنها كانت لألديان مجيع ا.
 األخوة والصحبة. / ح

قيم احلضارة اإلسالمية أن املسلمني تربطهم رابطة األخوة يف اهلل تعاىل، أي: األخوة  من
الت تقوم على التعاون على الرب والتقوى والتناهي عن اإلمث والعدوان، وال تقوم على ضد ذلك،  

 كما أهنا هلل، أي: ليست ملصلحة شخصية تزول بتحقيقها.
هي أعلى من أخوة القرابة والنسب؛ فهي ال تزول األخوة يف اهلل وهلل أصلها اإلميان، و 

َ َأَخَوي ُكم  بزواهلما، كم قال اهلل تعاىل:  َوة  َفَأص ِلُحوا بَ ني  َا ال ُمؤ ِمُنوَن ِإخ  لقد  [ .13] احلجرات:ِإمنَّ
ذُكرت األخوة يف القرآن ما يقرب من ست وتسعني مرة، مبعاين خمتلفة؛ منها ما يدل على املعىن 
احلقيقي لألخوة من النسب، ومنها ما يدل على الصحبة، ومنها ما يدل على حسن املعاشرة، 

 ومنها ما يدل على االتباع يف منهج واحد، ومنها ما يدل على األخوة يف الدين...
يف الدين هي الت رىب النيب صلى اهلل عليه وسلم عليها أصحابه رضي اهلل عنهم، واألخوة 

فضربوا لنا أروع األمثلة يف حقيقة األخوة، وأهنا ليست كلمة تُقال، أو دعوى تُعلن أو شعار يُرفع، 
 وإمنا هي حب صادق من القلب، وترمجة عملية باألفعال فيها النصرة والتأييد واملواساة.
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ؤاخاة الت عقدها النيب صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار صفحة ناصحة ويف امل
يف صفحات التاريخ اإلسالمي ملن يريد أن يقتدي ... وال نعلم دينا من األديان استهدف 
الغايات الت ذكرت لصالح حال اجملتمعات، ليصل اإلنسان بعدها إىل أقصى درجات األخوة 

  االسالم، هذا الدين الذي أكمله اهلل، وأمته، ورضيه للناس دينا. والسمو اإلمياين، غري
 الطهارة. ط/ 

وهذه القيمة فريدة من نوعها يف احلضارة اإلسالمية، فالدين اإلسالمي يعترب الطهارة عبادة 
واجبة على كل مسلم ومسلمة، وقد جاءت أدلة كثرية من اآليات واألحاديث على فضلها 

  .. ، وهي خلق من أجل األخالق احلسنة، وسلوك حضاري راقي:وحكمها وأنواعها .
أَُلوَنَك َعِن ال َمِحيِض ُقل  ُهَو أَذ ى فَاع َتزُِلوا النَِّساَء يف ال َمِحيِض  يقول اهلل تعاىل:}أ/  َوَيس 

َربُوُهنَّ َحىتَّ َيط ُهر َن فَِإَذا َتَطهَّر َن َفأ ُتوُهنَّ ِمن  َحي ُث أََمرَكُ  ُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الت َّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ َواَل تَ ق 
َوِإذ  قَاَلِت ال َماَلِئَكُة يَا َمر مَيُ ِإنَّ اللََّه اص طََفاِك َوَطهََّرِك  [. }777({] البقرة:777ال ُمَتَطهِّرِيَن )

ُتم  ِإىَل يَا أَي َُّها  [. }87({] آل عمران:87َواص طََفاِك َعَلى ِنَساِء ال َعاَلِمنَي ) الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقم 
ِ َوِإن   الصَّاَلِة فَاغ ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوأَي ِدَيُكم  ِإىَل ال َمرَاِفِق َوام َسُحوا ِبُرُءوِسُكم  َوأَر ُجَلُكم  ِإىَل ال َكع ب َ  ني 

ُتُم ُكن ُتم  ُجنُب ا فَاطَّهَُّروا َوِإن  ُكن ُتم  َمر َضى َأو  َعَلى َسَفر  َأو  جَ  اَء َأَحد  ِمن ُكم  ِمَن ال َغاِئِط َأو  اَلَمس 
ا طَيِّب ا فَام َسُحوا ِبُوُجوِهُكم  َوأَي ِديُكم  ِمن ُه َما يُرِيُد ا َعَل النَِّساَء فَ َلم  جتَُِدوا َماء  فَ تَ َيمَُّموا َصِعيد  للَُّه لَِيج 

ُكُروَن )َعَلي ُكم  ِمن  َحرَج  َوَلِكن  يُرِيُد لُِيطَهِّرَُكم  َولِ  [. } 9({]املائدة:9يُِتمَّ نِع َمَتُه َعَلي ُكم  َلَعلَُّكم  َتش 
َواهلِِم  َصَدَقة  ُتَطهِّرُُهم  َوتُ زَكِّيِهم  هِبَا َوَصلِّ َعَلي ِهم  ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكن  هَلُم  َواللَّهُ   مسَِيع  َعِليم  ُخذ  ِمن  أَم 

ِجد  ُأسَِّس َعَلى الت َّق َوى ِمن  َأوَِّل يَ و م  َأَحقُّ َأن  [. } اَل تَ ُقم  ِفيِه 130({] التوبة:130) ا َلَمس  أََبد 
[. } َوِإذ  بَ وَّأ نَا 138({] التوبة:138تَ ُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجال  حيُِبُّوَن َأن  يَ َتَطهَُّروا َواللَُّه حيُِبُّ ال ُمطَّهِّرِيَن )

ب  رَاِهيَم َمَكاَن ال بَ ي ِت َأن  اَل ُتش   رِك  يب َشي ئ ا َوَطهِّر  بَ ي ِتَ لِلطَّائِِفنَي َوال َقاِئِمنَي َوالرُّكَِّع السُُّجوِد إِلِ
َِتِه َوأَن  زَل َنا ِمَن السََّماِء َماء  79({] احلج:79) َ َيَدي  َرمح  ر ا بَ ني  [. } َوُهَو الَِّذي أَر َسَل الرِّيَاَح ُبش 

 [.88({] الفرقان: 88َطُهور ا )
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َن الصَّاَلَة َوآِتنَي الزََّكاَة َوَأِطع َن ا } َوقَ ر نَ  ُوىَل َوأَِقم  َاِهِليَِّة األ  َن تَ بَ رَُّج اجل  للََّه َوَرُسوَلُه يف بُ ُيوِتُكنَّ َواَل تَ بَ رَّج 
َل ال بَ ي ِت َويَُطهِّرَُكم  َتط ِهري ا ) َس أَه  ِهَب َعن ُكُم الرِّج  َا يُرِيُد اللَُّه لُِيذ  [. } إِنَُّه 00اب:({] األحز 00ِإمنَّ

ُنون  )22َلُقر آن  َكرمي  ) [. 29-22({] الواقعة: 29( اَل مَيَسُُّه ِإالَّ ال ُمَطهَُّروَن )28( يف ِكتَاب  َمك 
  [.8({] املدثر:8} َوثَِياَبَك َفَطهِّر  )

))ما من عبد يذنب  106.ب. وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) الطهور شطر اإلميان ((
ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور مث يقوم فيصلي ركعتني مث يستغفر اهلل بذلك الذنب إال غفر اهلل له 

ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب اهلل عليه فيصلي هذه الصلوات اخلمس  )) 107((.
فأحسن  )) من اغتسل يوم اجلمعة فأحسن الغسل وتطهر 108.إال كانت كفارة ملا بينهن ((

الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب اهلل له من طيب أو دهن أهله مث أتى املسجد فلم 
)) هو الطهور ماؤه احلل  109.يلغ ومل يفرق بني اثنني غفر اهلل له ما بينه وبني اجلمعة األخرى ((

س مرات، يعين: ماء البحر. )) أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخ 110ميتته ((
هل يبقى من درنه شيء؟ (( قالوا: ال يبقى من درنه شيء. قال: )) فكذلك مثل الصلوات 

 111.اخلمس، ميحو اهلل هبن اخلطايا ((
 وتحت ضوء هذه النصوص القرآنية والحديثية نستخرج هذه الفوائد:

واجلسد، وليست ومفهوم الطهارة هو النقاء والزكاة والنظافة، وهي ظاهرة وباطنة تشمل القلب أ/ 
 قاصرة على نظافة الظاهر.

 والطهارة تكون يف القول وتكون يف العمل من املعاصي واملخالفات. ب/ 
 كما تكون يف املطعم وامللبس واملشرب واحلي والشارع ...ج/  
 وتكون الطهارة حسية كالطهارة من النجاسات احلسية، وتكون معنوية كالطهارة من الشرك د/ 

 والكفر النفاق والرياء والكبائر ... ومن مجيع الذنوب وآثارها. 

                                                           
(

106
 .رواه مسلم وغيره عن أبي مالك األشعري رضي هللا عنه (

(
107

 .عن أبي بكر الصديق رضي هللا عنه أحمد وغيره رواه (
(

108
 .ن رضي هللا عنهرواه مسلم عن عثما( 

(
109

 .د وغيره عن أبي ذر رضي هللا عنهرواه أحم (
(

110
 .غيره عن أبي هريرة رضي هللا عنهرواه أحمد و (

(
111

 .مسلم عن أبي هريرة رضي هللا عنهرواه البخاري و (
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ومن وسائل الطهارة سنن الفطرة، والوضوء واالغتسال والصيام والعمرة واحلج ...فهذه / ـه
 العبادات وغريها حيصل هبا طهارة الظاهر مع الباطن.

الب والروح والبدن نظافة الطهارة يف احلضارة اإلسالمية منظومة متكاملة فهي نظافة القلب والق
فسبحان  املسكن وامللبس واحلي والشارع نظافة الثوب والفرش واألثاث نظافة يومية وأسبوعية...

 من شرع هذا الدين الذي يتضمن كل ما فيه صالح البشر وصالح احلياة واألحياء.
 112رؤية الغربية للبيئة.الالنظافة الشخصية و 

أوضح املظاهر الت تُثبت أنَّ الرؤية الغربية للبيئة كانت استنزاف ا واستعماال  فقط دون  من
 مباالة جلانب احلماية للموارد البيئية، مسألة النظافة الشخصية ونظافة البيوت والطرق واألماكن.

ترى من الزهد االبتعاد عن النظافة  ؛منذ العصور الوسطى سرت بني الرهبان حركة واسعة
والتطهر باملاء، وبلغوا يف هذا غرائب! فلقد كان أعظمهم هو أزهدهم يف املاء، حىت إنَّ الراهب 

، (iv/ص)ليكي: تاريخ أخالق أوربا  ]أنتوين ُسجِّل من "مناقبه" أنَّه "مل يقرتف إمث غسل الرجلني طول عمره"
 .([191/ص)نقال  عن: أيب احلسن الندوي: ماذا خسر العامل باَنطاط املسلمني 

يف القرن الرابع اهلجري )العاشر امليالدي( صورة  عن روسيا  ينقل الرَّحَّالة املسلم ابن فضالن
يقول فيها: "وهم أقذر خلق اهلل ال يستنجون من غائط  وال بول، وال يغتسلون من جنابة، وال 

م بأقذر ماء  يغسلون أيديهم من الطعام... وال بُدَّ هلم يف كلِّ يوم  من غسل وجوههم ورءوسه
يكون وأطفسه، وذلك أنَّ اجلارية توايف كلَّ يوم  بالغداة ومعها قصعة  كبرية  فيها ماء فتدفعها إىل 
موالها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه فيغسله ويسرِّحه باملشط يف القصعة، مُثَّ ميتخط 

رغ ِما حيتاج إليه محلت اجلارية ويبصق فيها وال يدع شيئ ا من القذر إال فعله يف ذلك املاء، فإذا ف
القصعة إىل الذي إىل جانبه ففعل مثل فعل صاحبه، وال تزال ترفعها من واحد  إىل واحد حىت 

] ُتديرها على مجيع من يف البيت، وكلُّ واحد  منهم ميتخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها"
 .[197، 191رسالة ابن فضالن ص

 

                                                           

 ./https://islamstory.com/ar/articalغرب للبيئة. راغب السرجاين.( انظر: النظافة الشخصية ورؤية ال112)
 م.12/8/7312تاريخ:

https://islamstory.com/ar/artical/
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احلالة يف لندن يف النصف الثاين من القرن السابع  (يورانتول د)يصف املؤرخ الكبري و 
ماء املطر  -مزهوة  –عشر امليالدي، يقول: "ومل تكن الشوارع فيها مرصوفة فكانت العربات ترش 

أو الوحل على املشاة وهي تصطدم باجلدران يف األزقة الضيقة، وكانت املنازل ضيقة جدًّا بعضها 
صقة متقابلة ِمَّا ال يدع جماال  لضوء الشمس املتقطع أن ينفذ إليها. من بعض، واألدوار العليا متال

ومل يكن نظام اجملاري احلايل معروف ا يف لندن آنذاك، بل كانت مراحيض خارجية وبالوعات، 
وكانت العربات حتمل الفضالت وتقذف هبا خارج حدود املدينة أو يف هنر التيمز بطريق  خفيفة  

 .[07/178انت: قصة احلضارة ول ديور  ]غري مشروعة"
ال يتحرك أحد  لتغيري هذا الوضع إال عندما تبدأ املشكالت يف الظهور، ولقد ظهرت 
ا يف عام  األزمة البيئية إلمهال الصرف الصحي بشكل واضح يف منتصف القرن التاسع عشر وحتديد 

يف لندن، وقد تسبَّبت  ؛ فلقد انتشر وباء الكولريا يف منطقة سوهو(جون سنو)م على يد 1898
أوبئة الكولريا ومحَّى التيفود يف أن تفقد املدن املزدمحة يف أوربا مئات اآلالف من األشخاص الذين 
لقوا مصرعهم يف أسوأ حاالت تفشِّي املرض، وقد اتَّفق كثري  من األطباء أنَّ للمرض عالقة بالقذارة 

ت تراكم بول وبراز اإلنسان خمتلط ا بنفايات  إىل حدٍّ كبري؛ فقد شهد الصرف الصحي يف هذا الوق
أخرى متعفِّنة يف بالوعات جماري نتنة يف الشوارع، وكانت حاالت الوفاة أخطر بني الفقراء يف 
الضواحي املزدمحة الرطبة القذرة الت ال يُوجد هبا صرف  صحيٌّ مناسب. لقد سادت فكرة أنَّ 

ملتسبب يف الكولريا، بينما أثبت الطبيب الربيطاين اهلواء املتعفن من أثر الصرف الصحيِّ هو ا
أنَّ األمراض تنتقل عن طريق املاء امللوَّث، واستخدم خريطة  لبحث انتشار املرض  (جون سنو)

ليكتشف أنَّ ضحايا الكولريا يسكنون بالقرب من بئر  معني ومضخة  يف أحد شوارع لندن، وأمَّا 
م مل ُيصابوا إال إذا   (سنو)أرسلوا أطفاهلم مدارس بالقرب من هذه املضخة، ومل َّا أزال اآلخرون فإهنَّ

مقبض هذه املضخة لئالَّ يتمكَّن أحد  من فتحها واستعماهلا انتهى املرض تقريب ا، وهبذا ثبت انتقال 
 ..([087، 081/ص)ديفيد إليارد: موسوعة االكتشافات العلمية ] .املرض عرب املاء
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القرن التاسع عشر وأثناء حماولة الطبيب النمساوي  م أي يف منتصف1882يف عام 
تَ َفهُّم كثرة حاالت الوفاة بني السيدات حديثي الوالدة يف فيينا مبرض محَّى  (إجناز مسيلويس)

ظهر له كثرة حاالت الوفيات يف القسم الذي  -حىت بلغت واحدة من كلِّ عشر نساء-النفاس 
توفيات عن القسم الذي يتدرَّب فيه القابالت يتدرَّب فيه طالب الطب على تشريح جثث امل

واملمرضات، مُثَّ اكتشف اكتشاف ا ذا داللة؛ ذلك أنَّ األطباء يتوجهون مباشرة  من تشريح اجلثث 
املصابة دون غسل أيديهم إىل توليد النساء األخريات، فينقلون بذلك العدوى حبمَّى النفاس من 

ديهم يف حملول اجلري املعاجل بالكلور اَنفضت الوفيات إىل املتوفيات، وعندما قام الطالب بغسل أي
% فقط، ومل يلق اكتشافه هذا ارتياح ا من 1%، وعندما مت تطهري أدوات اجلراحة اَنفضت إىل 7

زمالئه الذين رفضوا أن يكون سلوكهم "غري النظيف" هو السبب يف الوفيات السابقة، فرفضوا 
 ([.097، 091/ص)إليارد: موسوعة االكتشافات العلمية ديفيد  ]... آراءه وطردوه من فيينا

لقد كان من الطبيعيِّ أالَّ ينتبه فكر  تأسَّس على استهالك البيئة إىل محايتها، طاملا مل تبلغ أضرار 
 ... تلوثها ما يُؤثِّر على األرباح املتوقعة، وهذا ما أدَّى إىل معركة البيئة مع الفكر املادي

 حضارة وسطية وتوازن.ة: الخاصية الحادية عشر 
واملقصود بالوسطية هنا عدم التشدد وعدم االَنالل فكالمها منهي عنهما شرعا، أما 
التشدد فإنه يفضي إىل محل النفس على ما ال تطيق من األوامر والنواهي، وأما االَنالل فإنه 

 يؤدي إىل ترك األوامر والوقوع يف النواهي.
شرع اهلل تعاىل التيسري ورفع احلرج والرُّخصة والضرورة واحلاجة؛ ليتمكن اإلنسان من  وهلذا

 االستمرار يف عبادة اهلل وعدم االنقطاع عنها.
وأصل الوسطية يف احلضارة اإلسالمية نابع من هداية القرآن الكرمي و هدي السنة النبوية 

يف مجيع جماالهتا الدينية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية -الذي ن جعال احلضارة اإلسالمية 
 حضارة متوازنة كجناحي الطري يسري يف طريق مستقيم، الذي هو أقرب -والعلمية والرتبوية ...

 الطرق إىل احلق وأسهلها.



 

------------------------------------------------------ 
 إعداد األستاذ: ساعد غالب 

 -أ.ت.م – / أ.ت.ث 1س    اإلسالميةاحلضارة العربية  قياس:مناذج من حماضرات م  بوزريعة  باملدرسة العليا لألساتذة 

129 

[. أي: جعلناكم أمة خيار ا 180قال اهلل تعاىل:} وََكَذِلَك َجَعل َناُكم  أُمَّة  َوَسط ا {] البقرة:
، وسط ا بني األمم كلِّها، يف العقائد والعبادات واملعامالت.  113عدوال 

وقال:  114((.وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )) أحب الدين إىل اهلل احلنفية السمحة 
 116وقال : )) القصد القصد تبلغوا ((. 115))بعثت باحلنيفية السمحة ((.

 واحلنيفية السمحة هي امللة السهلة والدين اليسر وهذا أصل يقوم عليه اإلسالم وحضارته.
وقد تبني من تاريخ احلضارات السابقة أن كالًّ من اجلوانب الروحية البحتة، أو املادية البحة وحدها 

ح أن تكون سبيال لسعادة اإلنسان، فليس يف مسلك الروحية البحتة سوى التخلف، ال تصل
وتعطيل اإلرادة والتفكري وطاقات العمل، وقتل آدمية اإلنسان، وخسارة منافع الكون، وكذلك 
ليس يف مسلك املادية البحت سوى الطغيان والظلم واالستعباد والذل، والتحكم الغاشم باألرواح 

 عراض.واألموال واأل
 117من مظاهر الوسطية والتوازن.

 .التوازن بين متطلبات الروح ومتطلبات المادة/ أ
أو بني املادية والروحية اإلنسانية، فتصبح الروحية املهذبة أساس املادية املهذبة، وعندها 

قائمة ينعم اإلنسان باإلرادة واحلرية والتفكري ومثرة اجلهود والعمل، يف إطار من اإلميان واألخالق ال
 على العدل واألمن واالستقرار والرمحة واحملبة.

 
 
 
 

                                                           

 .(77ص/)( املختصر يف التفسري. 113)
 .881( رواه أمحد وغريه عن عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما. السلسة الصحيحة: 114)
 .7978( رواه أمحد وغريه عن أيب أمامة رضي اهلل عنه. املرجع نفسه: 115)
 . عن أيب هريرة رضي اهلل عنه. 9890( رواه البخاري: 116)
. احلضارة (99-99ص/)ماذا قدم املسلمون للعامل ؟ إسهامات املسلمني يف احلضارة اإلنسانية. راغب السرجاين.  (117)

 .(77، 73ص/)بل. عبد احلليم عويس. اإلسالمية. إبداع املاضي وآفاق املستق
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 الوسطية بالجمع بين علوم الشرع وعلوم الحياة. / ب
فقد جاءت كلمة )العلم( يف كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 

وعمارة األرض ... مطلقة، دومنا تقييد أو حتديد، فهي تشمل كل علم نافع يهدف إىل خري الدنيا 
وكل علم يهدف إىل إصالح الناس، والقيام السليم بواجبات اخلالفة البشرية على هذا الكوكب، 

العلم بشقيه الشرعي واحليايت ...وكل ما جاء من مدح للعلماء، فهو -يف أكثر األحيان-فهي تعين
توازن مغاير لتلك لكل عامل نفع الناس بعلمه، سواء كان شرعيا أو حياتيا. وهذا املنهج امل

احلضارات الت سيطر فيها الدين على القوى الفكرية والعلمية، وبات مينع العلم ويكبل التفكري 
 وإعمال العقل.

 التوازن بين الدنيا واآلخرة./ ج
ُمَعِة فَا َعو ا ِإىَل يدل عليه قوله تعاىل:} يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمن  يَ و ِم اجلُ  س 

ِر اللَِّه َوَذُروا ال بَ ي َع َذِلُكم  َخي  ر  َلُكم  ِإن  ُكن ُتم  تَ ع َلُموَن ) ( فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَان  َتِشُروا يف 9ذِك 
ِلُحوَن ) ِل اللَِّه َواذ ُكُروا اللََّه َكِثري ا َلَعلَُّكم  تُ ف  َر ِض َواب  تَ ُغوا ِمن  َفض  [. ففي 13-9({] اجلمعة:13األ 

هاتني اآليتني توازن عجيب بني مطالب الدنيا كالبيع والشراء وبني مطالب اآلخرة كصالة اجلمعة، 
حيث جعل لكل مطلب وقته مع دوام كثرة ذكر اهلل تعاىل على كل حال؛ ألنه من أسباب النجاح 

 يف الدنيا واألخرة.
 التوازن بالجمع بين المثالية والواقعية./ د

مثايل ويف ذات الوقت واقعي، فهو ينشد للمسلم الكمال واملثل العليا دائما، اإلسالم دين 
وال يكلف الناس إال وسعهم. ففي املثالية حترص احلضارة اإلسالمية على إبالغ اإلنسان إىل أعلى 
أفق ِمكن من املستوى العايل الرفيع، يف يسر وراحة وطمأنينة، ويف الواقعية تراعي حضارة اإلسالم 

 اإلنسان وفطرته، وحدود طاقته، وطبيعة تكوينه، وواقع حياته.ظروف 
وليس يف اإلسالم تلك املثالية اخليالية الت ال وجود هلا إال يف عامل األحالم، مثل الت أنشأها 
أفالطون يف املدينة الفاضلة، والت هي بعيدة كل البعد عن واقع اإلنسان وما ركب فيه من غرائز 

 نقص وقصور. ونزعات، ويعرتيه من
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كما أنه ليس يف اإلسالم تلك الواقعية الت تعين الرضا بالواقع أيا كان وضعه وصورته، أو أن تطوِّع 
 حضارة اإلسالم مبادئها لتوافق شهوات الناس وأنظمتهم وأوضاعهم املختلة وتقليدهم املعوجة ...

 التوازن في الحقوق والواجبات./ ـه
حق لفرد أو مجاعة إال كان واجبا على غريه؛ فحقوق  فاحلضارة اإلسالمية ترى أنه من

ومني إمنا هي واجبات على احلكام، وحقوق املستأجرين إمنا هي واجبات على املالكني، كاحمل
وحقوق األوالد إمنا هي واجبات على الوالدين ... وهكذا، ومن خالل أداء الواجبات تراعى 

 احلقوق.
يف احلقوق والواجبات بني الفرد واجلماعة؛ ليوازن بني وقد اجته اإلسالم إىل حتقيق التوازن 

النزعة الفردية واملصلحة االجتماعية؛ فاإلنسان ليس وحدة حياتية مستقلة عن بقية أفراد اجملتمع، 
بل ال بد له أن يعيش ضمن دائرة اجملتمع، ويتبادل املنافع واملصاحل، وينشئ العالقات، ومن تلك 

 جبات، الت نظمتها الشريعة اإلسالمية.الروابط نشأت احلقوق والوا
هذه هي بعض خصائص حضارتنا وميزاهتا يف تاريخ احلضارات، ولقد كانت بذلك حمل 
إعجاب العامل، ومهوى أفئدة األحرار واألذكياء من كل جنس ودين، يوم كانت قوية حتكم وتوجه 

نظار يف تقدير قيمة وهتذب وتعلم، فلما اهنارت وقامت من بعدها حضارة أخرى، اختلفت األ
حضارتنا، فمن مزر  هبا ومن معجب، ومن متحدث عن فضائلها، ومن مبالغ يف االنتقاص منها، 
هكذا ختتلف أنظار الباحثني الغربيني اليوم يف حضارتنا، وما كانوا ليفعلوا ذلك لوال أهنم وهم 

ون بدفة احلضارة اليوم، الذين بيدهم مقاييس احلكم وعنهم تؤخذ اآلراء، هم األقوياء الذين ميسك
وإن الذين حُيكم عليهم وعلى حضارهتم هم الضعفاء، الذين تتطلع أبصار األقوياء إىل استالب 
خرياهتم، وحكم بالدهم بشره وجشع، ولعله هو موقف القوي من الضعيف يزري به وينتقص 

أنصفنا الناس قويهم قدره. كذلك فعل األقوياء يف كل عصور التاريخ، إال َنن يوم كنا أقوياء فقد 
وضعيفهم، وعرفنا الفضل ألهله شرقيهم وغربيهم، ومن ِمثلُنا يف التاريخ، عدالة حكم، ونزاهة 

 قصد، واستقامة ضمري ؟
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