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 :توطئة

 تعالى هللا فطره وقد جنسه، بني عن منعزالا  يعيش ال ياجتماع كائن اإلنسان     
 عالم يف نجدها بل الخاصية بهذه اإلنسان ينفرد ولم االجتماعية، النزعة هذه على

 شاراتواإل اللغات خالل من الحاجة هذه اإلنسان لبى ولقد. النبات عالم وفي الحيوان
 في ي البشر  المجتمع أكان سواءو . واآلمال واآلالم واألفكار والقيم والعادات واألصوات

 .اصةالخ االجتماعية حياته له فإن درجاته أدنى في أو المدني السلم درجات أرقى
 عاييرم جماعته ألعضاء يجعل فإنه مجتمع كل أفراد بين االنسجام يتحقق ولكي

 عن تميزي بشري  مجتمع كل أن كما .لها تبعاا  سلوكهم ويضبطون  إليها، يحتكمون 
 وديعت عادات إلى الوليد استقبال عادات من ابتداءا  االجتماعية ياةالح بهذه غيره
 .الميت

 وحديثاا، يماا قد والدارسين والمفكرين العلماء بال االجتماعية الحياة هذه شغلت ولقد    
 وسطرها والورق، والرق  واألشجار األحجار على االجتماعية الشعوب حياة ودّونت
 كل ةقص تحكي صور وكأنها االجتماعية، بصماتال هذه وحفظت واألدباء، الشعراء
 .أمة أو شعب

ذا      ون القان هو فما واألمم، الشعوب جميع لدى عاماا  االجتماعي القانون  هذا كان وا 
 وما عالقاته؟ وما قيمه؟ وما مالمحة؟ وما اإلسالمية؟ أمتنا يخص الذي االجتماعي
 كيفو  يسرهم؟ الذي وما أهله؟ يؤلم الذي وما أبطاله؟ ومن تاريخه؟ وما سلوكياته؟
 األحداث؟ يفسرون 
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 لكنناو  الفيزياء، أو الطب أو الفلك علم إلى نذهب لن األسئلة هذه على ولإلجابة
 !!الثقافة إلى سنتوجه

  :الثقافةمفهوم أواًل: 

 ق  اذ  ح  : ف  ق  وث   ف  ق  ث   ورجل   ،هق  ذ  ح  : فاا ق  ث   يءالش   ف  ق  ث   الثالثي الفعل من: لغة الثقافة    
 ف إ مَّا: )تعالى قال به، ظفرت إذا: هت  ف  ق  وث   ،تعلمه سرعة: أيضاا  الشيء ف  ق  وث   ،م  ه  ف  

م   نَّه  ب   ف ي ت ث ق ف  ر  رّ د   ال ح  (  م ن   ب ه م   ف ش  م  ل ف ه   نخلص المعاني هذه ومن ،(1)[75:االنفال]خ 
 .التعلم وسرعة واإلحاطة الحذق تعني اللغة في الثقافة أن إلى

 للعلوم متصنيفه السابقين علمائنا عن اشتهر فقد :االصطالح في الثقافة وأما    
 يرد ولم الفالحة،و  والفلك كالطب الكسبية والعلوم والتفسير، والحديث كالفقه الشرعية

 في كتباا  فناسل من العلماء كتب أن يسبق ولم .(الثقافة) باسم علم التصنيف ذلك في
 .المجال هذا

 الزمان من قرن  نصف قبل اإلسالمية بالدنا في بالظهور صطلحالم هذا بدأ وقد     
 لموادا في اإلسالمية الثقافة مساق أدخلت التي الشرعية الكليات إنشاء بداية مع

 .الكليات لهذه الدراسية

 عاتالمجتم عرفت فقد وتكّون؟ نشأ وكيف المصطلح؟ هذا علينا دخل كيف أما    
 الحظ يثح .البشرية السالالت وعلم االجتماعية تالدراسا خالل من الثقافية الغربية
 ونظام نونهوقا وفكره، وعقيدته وأخالقه بعاداته يتميز بشري  مجتمع كل أن العلماء
 المعقد لكلا هذا على فأطلقوا .له يتألم وما به، يعتز وما يحب، وما يكره، وما حياته،
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 الكل ذلك هي" (:م1751) تايلور أدوارد البريطاني العالم عند فالثقافة .ثقافة اسم
 لوك والعادات، والقانون  واألخالق والفن والعقيدة المعرفة يتضمن الذي المعقد

 (.2) "المجتمع في كعضو اإلنسان يكتسبها التي األخرى  المقومات

 واشتقت هعلي اعتمدت أخرى  تعريفات مصدر للثقافة هذا تايلور تعريف كان لقد    
 قافة،بالث الخاص مؤتمرها إلى خلص الذي يونسكو،ال منظمة تعريف ذلك ومن .منه

 عالواس بمعناها الثقافة": فيه جاء فقد م،1872 عام سيتي مكسيكو مدينة في المنعقد
 التي طفيةوالعا والفكرية والمادية الروحية السمات جميع أنها على إليها ينظر أن يمكن
 طرائقو  واآلداب لفنون ا تشمل وهي بعينها، اجتماعية فئة أو بعينه مجتمعاا  تميز

 (.3)"توالمعتقدا والتقاليد القيم ونظم لإلنسان األساسية الحقوق  تشمل كما الحياة،

 العربية دولال لجامعة التابعة والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة عرفت وقد   
 ماو  لواسع،ا بمعناهما والفني الفكري  النشاط مجموع تشمل الثقافة": بقولها الثقافة
 بجميع الروابط موصولة فهي الوسائل، من عليهما عيني   أو المهارات من بها يتصل
 ."بها مستعينة عليها، معينة بها، متأثرة األخرى، االجتماعي النشاط أوجه

. "الجتماعيةا البيئة تحدده كما الحياة، بأسلوب المتعلق الكل ذلك": كلنبرج وعرفها    
 كالتالمش وحل الحاجات إشباع تحقق فنية أساليب مجموعة": النفس علماء وعرفها
 ."البيئة مع والتكيف

 امنةوالك الظاهرة األساليب من مستمد تاريخي نسق": وكيلي كالكهون  وعرفها   
 :C.J. Ccarr وعرفها ".بعضهم أو الجماعة أعضاء كل فيها يشارك التي للحياة

 (.4) "تالمجتمعا في السائد للسلوك المنقول التراكمي النتاج"
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 بصورة عرفت فالثقافة: بقوله عرفها فقد – هللا رحمه – نبي بن مالك األستاذ أما    
 في تؤثر التي االجتماعية، والقيم الخلقية الصفات من مجموعة": أنها على عملية
 في الحياة بأسلوب سلوكه تربط التي العالقة شعورياا  ال وتصبح والدته، منذ الفرد

 طباعه ردالف في يشكل الذي المحيط": التعريف هذا على فهي "فيه ولد الذي الوسط
 (.7)"وشخصيته

 كون ت أن من أكثر السلوك في نظرية :"الثقافة أن زرزور عدنان الدكتور ويرى     
 (.6) "المعرفة في نظرية

: فقال ة،األم إلى أضيفت إذا الثقافة معنى األشقر سليمان عمر الدكتورقد بين و     
 الذي العمليةو  النظرية جوانبه جميع في والفكري  الحضاري  األمة تلك راثت بها المراد"

 طاراا إ يشكل مترابط، متداخل األمة ثقافة يشكل الذي التراث وهذا األمة، به تمتاز
 (.5) "أمة كل في والمجتمع واألسر األفراد يحكم ومحيطاا 

 على يونهمع تتفتح منذ يتشربون  المجتمعات من مجتمع كل في واألفراد": قال ثم     
 الفكري  نهمتكوي في الثقافة هذه في وتؤثر فيها، يعيشون  التي األمة ثقافة الحياة

 شيئاا  اليدهوتق عاداته وتتكون  مجتمعه، في بذلك الفرد ويندمج والخلقي، والعقائدي
 (.7)"فشيئا

 من يهاف بما واجتماعية وفكرية عقدية ظواهر الثقافة تجعل التعريفات هذه إن    
 إطالقها لىع الثقافة نعرف هنا ونحن .االجتماعي للضبط ومعايير وقيم وتقاليد عادات
 أو افةالثق إلنسانية اعتبار ودون  سلبيتها، أو الثقافة إيجابية عن النظر بغض

 مع لحالا هو كما إلهي، وضع من أو بالكلية البشر وضع من بكونها وال عنصريتها،
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 وفي صادرهام وفي خصائصها في وتتفاوت لثقافاتا تتمايز ثم ية.اإلسالم الثقافة
 .اختصاصها

 العام لمعنىا وتحديد العامة، األوصاف للثقافة الغربيين تعريفات من يهمنا والذي    
 حكامهمأ أما .البشرية المجتمعات لواقع وصف أنها تعاريفهم على يغلب حيث لها،
 من زءج الثقافة على الحكم نأل أحكامنا، وافق ما إال منها نقبل فال الثقافات على
 .الثقافة

 الغربية المجتمعات في بالثقافة االهتمام دواعي: 

 الذين مين،المسل القسطنطينية وفتح الصليبية الحروب فشل بعد أوروبا واجهت    
 الجتياحا هذا وأعقب والغرب، الشرق  من أوروبا على يطبقون  وكادوا فينا، إلى وصلوا
 حيث ن،والمسلمي باإلسالم بالغ وتأثر األوروبي، مجتمعال في عنيفة صدمة الكبير
 عقلال احترام من المسلمون  عليه كان وما اإلسالمية الحضارة على الغربيون  اطلع

 على ينفتح األوروبي العقل جعل مما ،والدين العلم بين والتكامل العلمي والبحث
 قادها لتيا تسنتيةالبرو  الديني اإلصالح حركة ظهر وقد والحرية، العلمي التفكير

 حدةو  على القائم القديم، النظام على احتجاجاا  الحركة هذه وكانت .(لوثر مارتن)
 التوراة – سالمقد الكتاب وقراءة الالتينية، واللغة الكاثوليكية الكنيسة وسيادة الدولة

 ريةالح الحركة هذه تنبت وقد الناس، عوام يفهما ال التي الرسمية، – واإلنجيل
 الدولة اموأم الكنيسة أمام لوجه وجهاا  تقف جعلها مما والسلوك، الفكر في الشخصية
 .الواحدة الدولة واختفاء القطرية الدول ظهور المواجهة هذه وأنتجت المقدسة، الرومانية

 لملء عةمقن بدائل عن لهم يبحثون  األوروبية البالد من بلد كل في المفكرون  وبدأ
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 جديدة وابطر  تكون  ألن البدائل هذه تصلح بحيث ديدة،الج الثورة أحدثته الذي الفراغ
 وتراثه جتهوله وقيمه شعب كل عادات في البدائل هذه فوجدوا الواحد، البلد أبناء بين

 فإنه البدائل هذه عن البحث يتم وكما. وأساطيره وأبطاله وآالمه وآماله وتاريخه السابق
 يقومل األخرى، والشعوب لشعبا هذا بين والتمايز االختالف جوانب عن البحث يتم

 خرى،أ جهة من األخرى  الشعوب مع واالختالف جهة، من الشعب أفراد بين التشابه
 (.الثقافة) اسم عليها أطلقوا االجتماعية الروابط من البدائل وهذه

 انتقلواف مالحظتها، بعد وتسجيلها الروابط هذه برصد والمفكرون  العلماء قام وقد    
 لذيا المصغر المجتمع بدور المدرسة وقامت الثقافة، علم إلى اشةالمع الثقافة من

 وتأصيلها، شابهةالمت العوامل تعميق الروابط، هذه لتركيز الكبير المجتمع ثقافة يتلقى
 .جيل إلى جيل من نقلها ووسيلة الثقافة حاضنة المدرسة فكانت

 واختلفت مياإلسال المالع على غارتها الغربية المجتمعات استأنفت :الثقافة تصدير   
 اللواالحت الجيوش خالل من األولى الغارة كانت فبينما سابقتها، عن الغارة هذه

 أرسلتف االجتماعي، واالحتالل الثقافي الغزو خالل من الثانية الغارة جاءت الجغرافي،
 هذه وصارت .والجامعات المدارس وأنشأت العلماء، من جيوشاا  المجتمعات هذه

 لىإ هويتهم من األمة أبناء ونقلت .اإلسالمية بالدنا داخل غربية عاتمجتم المدارس
 غربيةال األخالق إلى وقيمهم وأعرافهم وعاداتهم اإلسالمية أخالقهم ومن عدوهم، هوية

 .وقيمهم وأعرافهم الغربيين وعادات

 تنكرو  الذات، عن غربة المسلمين بالد في حدثت ولقد :والذات الهوية إلى العودة   
 مما ية،الغرب بالمجتمعات ملحقة اإلسالمية المجتمعات وأصبحت والشخصية، هويةلل
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 استخراجو  والهوية، الذات خصائص عن بالبحث المسلمون  المفكرون  يقوم أن استدعى
 ناصرالع هذه وتسجيل األوان، فوات قبل األمة هذه شخصية من األصلية العناصر
 أنواع أبشع من اتهوعالق وقلبه ووجدانه سلمالم عقل لتحرير للناشئة وتعليمها وتصنفيها

 تواجهل اإلسالمية الثقافة إلى الحاجة وبرزت .الثقافي االستعمار إنه أال االستعمار،
 .الغازية الثقافات
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  :اإلسالمية الثقافة تعريفثانيًا: 

 كثرت لقدف ية،اإلسالم الثقافة تعريف إلى نأتي الثقافة تعريفات مع الجولة هذه بعد    
 :منها فكان اإلسالمية، الثقافة تعاريف

 عن يةالكل والتصورات المعرفية النظرية وجهة اإلسالمية بالثقافة يتجه ما: أوالً 
 .اإلسالم

 الثقافة انتك التي المعارف": بقولهم وزمالؤه التميمي الدين عز الشيخ عرفها فقد   
 وعلوم القرآن علومو  والحديث التفسيرو  والفقه التوحيد كعلم بحثها في سبباا  اإلسالمية
 (.8) "األصول وعلم الحديث ومصطلح العربية اللغة وعلوم الحديث

 على صتحر  اإلسالمية الثقافة مادة إن": فقال عثمان الكريم عبد الدكتور وعرفها    
 تبحث ال فهي التفصيالت، في يدخل أن قبل اإلسالم عن شاملة صورة الطالب إعطاء
 قائمة علومك اإلسالمية العلوم من غيرها أو الحديث أو التفسير أو الفقه أو التوحيد في

 (.11) "ماإلسال حقيقة على للتعرف جمعياا  العلوم هذه من تستفيد ولكنها بذاتها،

 الماضي في بتفاعالتها اإلسالمي، الدين مقومات معرفة": بقوله عرفها من ومنهم   
 (.11) "مركزة نقية بصورة المقومات هذه منها استيقت التي والمصادر والحاضر،

: فهو ،شهوان رجب الدكتور إليه ذهب كما اإلسالمية للثقافة المميز التعريف أما   
 الدين ومقومات اإلسالمية األمة بمقومات المتعلقة المعاصرة التحديات معرفة"

 (.12)"موجهة مقنعة بصورة اإلسالمي
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 الكلية اتالتصور  دراسة علم": فهو شهوان راشد الدكتور عند المختار التعريف وأما    
 (.13)"رابطةمت شمولية بمنهجية والمسلمين باإلسالم المتعلقة والتحديات والمستجدات

 :االتجاه لهذا الموجه النقد

 لثقافةا يجعل أنه – ألصحابه االحترام مع – التعريف من االتجاه هذه على ولنا   
 بل ده،وح المسلم تخص ال المعنى بهذا والثقافة ومعلومات، معرفة نظرية اإلسالمية
 لمثقفا المعارف هذه تكّون  وال العلمية، المعارف لهذه الدارسين جميع معه يشترك
نما المسلم،  مؤمنين غير أم بها مؤمنين كانوا سواءا  النظريات جميع الدراسين تلقن وا 
 وكان تراكية،االش ثقافةال لدراسة الطلبة جميع يخضع السوفياتي االتحاد كان كما بها،
 النجاحو  العالمات على الحصول أجل من االشتراكية الثقافة يدرس الطلبة من كثير
 .فيها

 المستشرق ف علم أو معرفة أنها على اإلسالمية الثقافة مع التعامل تم إذا الحال وكذلك  
 والمسلمين المباإلس المتعلقة والتحديات والمستجدات الكلية بالتصورات عالماا  يكون  قد

 ثقافةال أهل من المستشرق  هذا يكون  أن يمكن فهل مترابطة، شمولية منهجية وفق
 تبعاا  القهوأخ وفكره سلوكه ويكون  اإلسالمية، بالثقافة عقله سيشحن أم اإلسالمية

 الغربية؟ للثقافة

 لهذه الحياتية والممارسة االجتماعي السلوك إلى يتطرق  لم االتجاه هذا إن   
 عاداتو  وانفعاالت وأحاسيس أفكار من تنشئ بما والتحديات والمستجدات التصورات

 .عنها ودفاع بها اعتزاز من ذلك يتبع ما ثم وقيم
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 :السلوكية النظرية إلى اإلسالمية بالثقافة يتجه ما: ثانياً 

 ستاذاأل رأسهم على كان المسلمين، المفكرين من عدد االتجاه هذا إلى ذهب لقد    
 الدكتورو  األشقر عمر والدكتور زرزور عدنان والدكتور – هللا رحمه – نبي ابن مالك
 عريفاتالت هذه من ونختار وزمالؤه، هندي صالح والدكتور وزمالؤه، السيد طه عزمي

 :يلي ما

 الفرد يةشخص تشكل التي ثقافتها لها اإلسالمية فاألمة" :األشق عمر الدكتور يقول
 (.14) "عداها عمن وتميزها واألمة

 تسبةمك عملية معرفة اإلسالمية الثقافة": وزمالؤه السيد عزمي الدكتور ويقول    
 تتجلىو  عقيدته، على ومؤسس اإلسالم، شريعة من مستمد معياري  جانب على تنطوي 

 الخالق مع أو) الوجود مع االجتماعية الحياة في تعامله في الواعي اإلنسان سلوك في
 (.17) "(والمخلوقات

 جميع يف المسلمون  يعيشها التي الحياة طريقة": بقوله هندي، صالح .د وعرفها    
 لذيا المادي المجال في سوداء وتصوراته اإلسالم نظر لوجهة وفقاا  الحياة مجاالت
 (.16) "بالحضارة يعرف الذي والفكري  الروحي المجال في أو بالمدنية، يسمى

 :اإلسالمية للثقافة المختار التعريف

 نظرية افةالثق كون  مع ينسجم ما فهو اإلسالمية للثقافة تعريفاا  يهنرتض ما وأما   
 جتماعيةاال الحالة": اإلسالمية الثقافة فتكون  االجتماعية، والعالقات والقيم للسلوك
 ."شريعةو  عقيدة اإلسالم من سلوكها ومظاهر واتجاهاتها قيمها تستمد التي الواقعية
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 :التعريف شرح

 أحكام لىع وال المجرد النظري  جانبها على تقتصر ال سالميةاإل الثقافة كانت لما    
نما الكتب، في المكتوبة اإلسالم  المسلم يراهاو  المجتمع، في المسلم يعيشها حياة هي وا 

 زئياتها،وج بكلياتها االجتماعية الحياة ومظاهر األلسنة وفلتات الجوارح حركات في
 الثقافة نّعرف ولم اجتماعية، كظاهرة قافةالث يتناول الذي التعريف هذا إلى توصلنا فقد

 فرداتم شرح يلي وفيما ومدركاتها، الثقافة حقائق يجمع علم أنها على اإلسالمية
 :التعريف

 اهرةظ يشكل الذي العملي، السلوك الواقعية بالحالة تقصد: واقعية حالة هي -1
 قهمأخالو  تصوراتهم ويضبطون  عليها، يخرجون  وال الجماعة، أعضاء بها يتمسك
 واقعية الةح يكون  فالصدق الحركي، إطارها في الفكرة وتكون  لها. تبعاا  وأفعالهم
 شيئاا  يكتم وال عملياا، السلعة حقيقة يبين الذي المسلم التاجر حالة في يأتي عندما
 كما لفتاة،ا تغض عندما واقعية حالة تكون  والعفة بيعه، في يدلس وال عيوبها من

 يقدمو  الرشوة أخذ عن العام الموظف يتنزه أو حارم،الم عن العيون  الفتى يغض
 عقيدته ملهتح عندما واقعية حالة التوحيد عقيدة وتكون  .وظيفته شروط وفق الخدمة
 الخالق باهلل إيمانه عن صادقة صورة مواقفه وتكون  واإلقدام، الحق في الجرأة على
 .الرازق 

 عقيدة ماإلسال من حياتها ومظاهر واتجاهاتها قيمها الواقعية الحالة هذه تستمد -2
 :من الواقعية الحالة هذه وتتألف وشريعة،
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 والشر خيروال الباطل، والحق بح،والق   سنللح   األساسية العامة المعايير وهي :القيم .أ
 .والكفر واإليمان والحرام، والحالل

 .المحمودة وغير ةالمحمود والرغبات الميول :االتجاهات .ب

 عاون كالت المجتمع في الفرد يمارسها التي االجتماعية خالقاأل :السلوك مظاهر .ج
كرام والتضحية، واأللفة واألخوة واإليثار  .الجار وا 

 اإلنسانية اةالحي تنظيم هي التي اإلسالمية، للثقافة كاملة صورة اإلسالم عرض فقد   
، وقدم من ةواالنفعالية والوجداني واألخالقية والسلوكية والفكرية االعتقادية بجوانبها

. كبيرة الو  صغيرة يغادر ال الذي خالل الكتاب والسنة نماذج كاملة للسلوك االجتماعي
ذا  أن الإ عليك فما بها، واعتنى اإلسالم، نظمها التي الجوانب هذه تبين أردت وا 

 من أو اإلسالمي الفقه كتب من أو النبوي  الحديث كتب من كتاب فهرس تستعرض
 بمختلف ليوميةا الحياة تفاصيل ألتباعه اإلسالم يقدم كيف رى لت النبوية الشمائل كتب

 .ودوائرها عالقاتها

 ووظيفتها وأهدافها اإلسالمية الثقافة موضوعات: 
 اإلسالمية الثقافة موضوعات: 

 ألن كافة؛ الحياة وموضوعات اإلسالم موضوعات اإلسالمية الثقافة تشمل    
 :هي الموضوعات وهذه وي،واألخر  الدنيوي  بشقيها الحياة هو اإلسالم

 وفياا مست مؤمناا  المسلم ليكون  اإليمان، أركان من تشمله بما: اإلسالمية العقيدة .1
 آثار له فالتوحيد عملية، حياة األركان هذه من ركن كل يعيش وأن اإليمان، ألركان
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 الكتبب كاإليمان األركان، من ركن كل وكذلك .المعاملة وفي النفس وفي السلوك في
 الكتبب واإليمان اآلخر، باليوم واإليمان بالمالئكة واإليمان بالرسل، واإليمان نزلة،الم

 بالقدر واإليمان اآلخر، باليوم واإليمان بالمالئكة، واإليمان بالرسل، واإليمان المنزلة،
 .وشره خيره

 هو ماك فعل مسلم المسلم ليكون  العملية اإلسالم أركان وهي :التعبدية الشعائر .2
 عالخشو  فيها واقعية حركة فالصالة، عمالا، األركان هذه يعيش وأن قول، ممسل

 ثارهآ تظهر والصيام والعامة، الخاصة الحياة في آثارها وتظهر والذكر، والخضوع
 .العبادات وسائر والزكاة الحج وكذلك المجتمع، في العبادية

 تغذي التي الروح منها ويهمنا اإلسالمية، واألنظمة المعامالت :القانونية الشرائع .3
 .يةاجتماع وممارسات عادات تشكل بحيث األنظمة، لهذه واالمتثال باإليمان المسلم

 من ثرأك التطبيقية الصور هنا منها ونريد الفردي، السلوك قواعد أي :األخالق .4
نما األخالق، نظريات تدريس بصدد هنا فلسنا .المجردة النظرية الصورة  هنا عنين وا 

 .غيره مع الفرد خاللها من يتصرف التي السلوكية باألخالق

 أصيالا  امنه كان ما سواءا  :الواقع هذا عناصر على والتعرف الثقافي الواقع تحليل .5
 .مرفوضاا  كان وما مقبوالا  كان وما طارئاا، كان ما أو

 عالجةم إلى والوصول االجتماعي والتحلل: الثقافي الضعف أسباب على التعرف.6
 .وعملياا  نظرياا  الضعف وأسباب االنحرافات فيها تأصلتس جذرية،
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 ألدمغة،ا وهجرة التخلف، ومشكلة الفلسطينية، كالقضية :والقضايا المشكالت .7
 اياوالقض المشكالت من ذلك وغير النسل، وتحديد المرأة، ومشكلة الموارد، ونقص

 .واالقتصادية واالجتماعية السياسية

 ليستو  اجتماعية، ظاهرة أنها على للثقافة عريفنات وفق الدراسة تكون  ولكي    
 إلى هدفن ال ألننا تفصيالا، اإلسالم دراسة عن نبتعد فسوف مجردة، عقلية نظريات
 الذين ثقفينالم نخرج أن نريد ولكن لغويين، وال مفسرين وال محدثين أو فقهاء تخريج

 سونؤس رغوب،الم غير ويتركون  المرغوب االجتماعي اإلسالمي السلوك يمارسون 
 لة.ثقافية ودورنا في حل هذه المشكويهمنا إبراز المشكلة ال .شرعاا  المرغوب للسلوك

 اإلسالمية الثقافة وظيفة: 

 لمجتمعاتا من مجتمع لكل وخصوصيتها وتعريفها الثقافة مفهوم على بالوقوف   
 يلي فيماو  .واألمم الشعوب حياة في الخطير الجانب لهذا اإلجمالية األهمية لنا يتبين

 :وأهدافها اإلسالمية الثقافة الوظيفة لهذه التفصيلية الجوانب

 :األمة دتوح   الثقافة: أوالً 

 تجعل لتيا وهي الواحدة، األمة أبناء توحيد في األكبر العامل اإلسالمية الثقافة دتع   
 عتقاداال يف األمة أبناء بين توحد الثقافة ألن وذلك النسيج، متحد مجتمعاا  المجتمع من

 المشاعر في األمة أبناء بين توحد التي هي والثقافة .األشياء إلى والنظر والتصور
 لبطولةا فتكون  والمفاهيم القيم في األمة أبناء بين توحد التي وهي واآلمال، واآلالم
 صالحو  عبدالسالم، بن العز الخطاب بن وعمر الوليد بن فخالد معناها، على متفقاا 



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

16 

 اللخ من بطولتهم جاءت وقد ثقافتنا، أبطال همر المختار، وعم ،األيوبي الدين
 ألنظارا توجهت هؤالء أمثال ذكر فإذا .العليا األمة أهداف خدمة في وتفانيهم جهادهم
ى . والثقافة ت و حد أبناء األمة علأجلها من وعاشوا تمثلوها، التي القيم إلى واألفكار

يئ   قا في الحب والكرة لألمة مزاجا متوافعادات وأعراف وتقاليد وأخالق، مما ي ه 
 األنماط عن مسؤولة الثقافة والمدح والذم. وبإطار عام فإن والغضب والرضى

 النسيج يف خاليا األفراد هؤالء وتجعل والفكرية، السلوكية والتوافقات االجتماعية
 عض  ب  لم  ا فيها أعمل اإلسالمية أمتنا كيان تمزيق الغربي االستعمار أراد وعندما .الواحد

 يروجها، عنها باا مندو  غربية ثقافة لكل وجعل الوافدة، للثقافات نوافذها ففتح الثقافي،
 والعربية سالميةاإل ثقافتنا من للنيل العنان أطلق نفسه الوقت وفي لها، ويدعو ويسوقها
 كري،العس الغزو من أخطر الثقافي الغزو فكان الناشئة، نظر في صحائفها وسود
 بينها، فيما مةاأل أجزاء وتتناقض واألمة، البالد لتتفكك الثقافي كياننا تفكيك وحاول
 األمة افإضع إلى مث   ومن والتقسيم، التجزئة في أهدافه إلى المستعمر يصل حتى

نسانها أرضها واحتالل  .وا 

 :األمة وجود على تحافظ اإلسالمية الثقافة: ثانياً 

 فمنها والشعوب، األمم أعمار عن التاريخ حدثنا فقد والفناء، الوجود يعتريها األمم   
 امتد قدف السنين، مئات استمر ما ومنها وتآكل، اندثر، ثم ،السنين عشرات بقي ما

 .الرومان وكذلك عام، خمسمائة قرابة اليونان عمر

 الثقافة كانت ولما الثقافة، تلك بقيت ما األمة بقاء على تحافظ القوية والثقافة   
 وأكثرها اداا اعتق وأسلمها فكراا  وأصدقها مدى وأبعدها وأعمقها ثقافاتال أوسع اإلسالمية



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

17 

نسانية، عدالا   رابةق عليها مضى التي اإلسالمية األمة وجود على حافظت فإنها وا 
 قوطس بعد لهم الوحيد التحدي الغرب زعماء هايعد قائمة، زالت وما قرناا  عشر خمسة

 .الشيوعية

 واألنباط المناذرةو  فالغساسنة ثقافياا، تفنى ولكنها ادياا،وم جسدياا  تفنى ال الشعوب إن   
نما لتناسل،ا عن يتوقفوا ولم أجسادهم تفن   لم والبابليون  واآلشوريون  والفينيقيون   فقدوا وا 
 .يهاف فذابوا وتمثلتهم ورثتهم أخرى  ثقافات فابتلعتهم الثقافي، وجودهم

 :األمة سور الثقافة: ثالثاً 

 وبينما ة،السياسي الحدود من أقوى  الحدود وهذه الشعوب، بين حدودال ترسم الثقافات   
 سايكس) ةاتفاقي فعلت كما ومؤامرات، دولية قرارات وفق السياسية الحدود تغير يمكن
 الشعب إلى صلت التي الثقافية فالحدود .الثقافية الحدود تغيير يصعب فإنه ،(بيكو

 األمة يانك في داخالا  الشعب هذا تجعل مثالا  الفلسطينية الساحة على المسلم العربي
ن .الواحدة  .السياسي كيانها في يدخل لم وا 

 الثقافية، ناأسوار  تحطيم في أهدافه لتحقيق الوسائل بمختلف االستعمار سعى لقد   
 وسيبقى عة،المني بأسوارها األمة تحيط اإلسالمية الثقافة وبقيت بالفشل، باء ولكنه
 .عهدهم سالف في كانوا كما واحدة وحدة يعودوال األمة أبناء يراود األمل

 :االجتماعي السلوك تعمم اإلسالمية الثقافة: رابعاً 

 من جعلفت األمة، أبناء بين االجتماعي السلوك نشر على اإلسالمية الثقافة تعمل   
، التاجر نم يأخذ فالطفل .ومتأثر ومؤثر ومتعلم معلم فيها الجميع كبيرة، مدرسة األمة
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 بطريقة تمي هذا وكل .الثقافي االجتماعي السلوك أنماط ؛الطريق في والسائر ،والعامل
 .مقصودة غير عفوية

 :األمة عن الدفاع خط اإلسالمية الثقافة: خامساً 

 وكل رها،وعساك بجنودها تدافع مما أكثر بثقافتها وحدودها وجودها عن األمة تدافع   
 لحصنا الثقافة يجعل مما األمة، نع يدافع جندي هو ثقافي سلوك أو ثقافية قيمة
 درسوها،ف الثقافية، بالمسألة الغزاة اهتم فقد هنا ومن األمة، عن الحاجز والخندق المنيع

 مصر، لىإ الفرنسية الحملة قاد عندما نابليون  فعل كما السهام، إليها ووجهوا وحللوها،
 عن قلي ال الجيش هذا وكان واآلثار، واالجتماع والتاريخ اللغة علماء استصحب فقد

 إلى ةشرس ضربة توجيه على هؤالء وعمل جيشه، في كانوا الذين والبحارة المشاة
 ندع جيشه ودمرت عشر الرابع لويس قهرت التي مصر في اإلسالمية الثقافة

 !هذا وقتنا حتى الثقافي نابليون  جيش ج  ر  خ  ت   لم ولكنها .المنصورة

 :األجيال رعب والسلوك اللغة تنقل الثقافة: سادساً 

 السلوك ومظاهر اللغة، عنهم فيأخذون  السلف، عن الخلف يتلقى الثقافة خالل ومن   
 خالل نم تلقيناها موروثاتنا فكل التراث، وألوان والعادات والقيم واألخالق االجتماعي

 .الثقافة

 :اجتماعي ضبط عنصر اإلسالمية الثقافة: سابعاً 

 اعةوالشج فالكرم واألخالقي، االجتماعي لوكالس أنماط اإلسالمية الثقافة تحدد   
الخروج  ال يمكن ثقافية، معايير إلى تتحول وغيرها والحرام والحالل والعفو والمروءة
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 قوة لثقافةا فتصبح عليها، مما يجعل األفراد يضبطون سلوكهم وفق هذه المعايير،
 .االجتماعي األمن صمام فالثقافة؛ خارجي جيش قوة هي كما داخلي أمن

 البشرية نحو اإلسالمية الثقافة وظيفة: 
 أو بها اإليمان خالل من جمعياا  البشر تقبل عالمية دعوة ثقافة اإلسالمية الثقافة .1

 .اإلسالمية األمة جسم في أعضاء ليكونوا معها والعهد الذمة عقد خالل من

 رجاتد لىإ البشر قسمت التي الغربية، الحضارة فعلت كما ادعاءا  القول هذا وليس    
 يزيد ما يمض رغم فيها، األسود الجنس صهر تستطع ولم جنسها، سوى  تستوعب ولم
 سهاجن لغير تحقق ولم .أراضيها إلى األسود الجنس وصول على قرون  ثالثة عن

 لحبشيا بالالا  أعطت فقد اإلسالمية الثقافة أما .الفرص تكافؤ وال االجتماعي العدل
 .القرشي العربي بكر ألبي طتهأع ما الرومي وصهيب الفارسي وسلمان

 على لقائمةا الوضيعة المناهج في التائهة للبشرية انقاذ ثقافة اإلسالمية الثقافة .2
 الدما نم البشرية إنقاذ على القادرة وهي والتراحم، الوئام على ال والتنافس الصراع
 لمشكالته الا ح االنتحار إلى الفرد يلجأ فال واالقتصادي، والسياسي واالجتماعي الفردي

 طمتهح الذي األسرة لكيان اإلنقاذ وفيها وشره، خيره بالقدر اإليمان إلى يلجأ بل
 .والعالقات األواصر وتقطيع الشهوات وطأة تحت األخرى  الثقافات

 وال ،ذاتية لمصالح طلباا  الدماء سفك تبيح ال وبناء، إعمار ثقافة اإلسالمية الثقافة .3
 في فتتعس وال تسرف، وال الطاقات، تهدر وال ها،وثروات الشعوب موارد تستبيح
 لي،الدو  والفقر العالمي، العوز مشكلة حل على القادرة وحدها وهي الحق، استعمال
 .البيئي والتلوث
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 جامعي كمتطلب اإلسالمية الثقافة أهداف: 

 :الجامعي الطالب لدى التالية األمور تحقيق إلى اإلسالمية الثقافة تهدف   

 النتماءا هذا بأهمية وتبصيره اإلسالمية، ألمته الجامعي الطالب ءانتما تأكيد -1
 لها أنو  واإلمامة، والشهادة الوسط موضع في تقع أمته أن ويشعر به يعتز حتى
 .ومستقبالا  سابقاا  البشرية حياة في عظيماا  دوراا 

 لعامةا المصلحة ر  ث  ؤ  ي   فاعالا، عضواا  ليكون  بالمجتمع، الجامعي الطالب ربط -2
 القدرات نم عنده ما أفضل ويقدم بنفسه، مجتمعه ويفدي الخاصة، مصلحته على

 .المجتمع هذا لخدمة والطاقات
 فهومم وتجلية خالقه عن الصحيح اإلسالمي بالتصور الجامعي الطالب نوعية -3

 .اإلنسانو  والحياة الكون  عن اإلسالمي بالتصور وتزويده بالحياة، وربطها العبادة
 في القاألخ بهذه يلتزم وأن السلوكية، اإلسالم بأخالق الجامعي الطالب تخلق -4

 .وقيمه اإلسالم ألحكام ينقاد وأن والغضب، والرضى والعلن السر
 ذورهاج على يتعرف وأن اإلسالمية، أمته تواجه التي المشكالت الطالب تفهم -7

 .لها حلول عن البحث في يسهم وأن ونتائجها
 وبين ينهاب التباين ووجوه األخرى  اتالثقاف فهم على الطالب لدى قدرة تكوين -6

 الذوبان على عصياا  والتحدي المواجهة على قادراا  ليكون  اإلسالمية الثقافة
 .اآلخر بثقافة وااللتحاق الثقافي واالستهواء

 األصيلة الثقافة عناصر فرز خاللها من يتمكن الطالب، لدى نقدية قدرة تكوين -5
 .الجاهلي من ميواإلسال البدعة، من والسنة الدخيلة، من

 الذي ودالمنش الثقافي التغيير في لإلسهام الجامعي الطالب لدى قدرة تكوين -7
 .الحياة جوانب جميع في اإلسالمية، الثقافة مادة معالمه حددت
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 معيجا كمقرر اإلسالمية الثقافة عليها تقوم التي المنهجية والمحاور القواعد: 

 :التالية والمحاور القواعد جامعي كمقرر اإلسالمية الثقافة دراسة عند يراعي

 : اجتماعية ظاهرة الثقافة -1

 قرراتوم إسالمية نظريات شكل على اإلسالمية الثقافة تدريس يأتي ما كثيراا     
 من النوع وهذا مباشرة، بصلة فيه نعيش الذي المجتمع واقع إلى تمت ال علمية

 سر  د  ت   نأ األمثل األسلوبو  ووظيفتها، أهدافها عن اإلسالمية الثقافة يخرج التدريس
 داتعا شكل على الناس بها يتعامل موجودة، اجتماعية كظواهر اإلسالمية الثقافة
 جرد،الم واالجتماعي التشريعي الجانب من األسرة تدرس فال وقيم، وأخالق وأعراف

: يةاالجتماع الظواهر مجموع على ونتعرف مجتمعنا، في األسرة واقع إلى ننظر بل
 كدور ايةالبد في دورنا ويكون  والنقوط، واالحتفاالت، والخطبة، الزواج، نوس كالمهر،
 الواقع ذاه توصيف إلى ويعمد الواقع، في موجودة ألشياء الصور يلتقط الذي المصور

 .هو كما

 : الثقافية الظواهر تحليل -2

 مدى على والتعرف وتحليلها بتفسيرها نقوم الثقافية الظاهرة على التعرف بعد   
يجاباا، سلباا  المجتمع على وآثارها ارهاانتش  الظاهرة، هذه مصادر على التعرف ثم وا 

رجاع  .األصلي مصدره إلى عناصرها من عنصر كل وا 
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 :إسالمياً  الثقافة تأصيل -3

 الكتاب من الدليل عن والبحث مصدره، إلى عنصر كل إرجاع على العمل وهو   
 ألن العمل بلفتق بالتقليد، تسلم وال ،الهوى  تتبع ال اإلسالمية الثقافة ألن والسنة،
 والحق سنة،وال البدعة بين نميز وبهذا الفعل، لهذا مستند من بد ال بل فعلوه، األجداد
 .والشر والخير والباطل،

 :الفاسدة ورفض الصالحة الثقافية العناصر على التأكيد -4

 لىع القدرة لىإ الدراسة خالل من نصل أن اإلسالمية الثقافة دراسة من الغاية إن   
 ونبذ بي،إيجا صالح عنصر كل على التأكد ثم الشرع، بميزان الثقافية الظاهرة وزن 
 التخلية ماأ والتحلية، التخلية: واحد آن في بعمليتين فنقوم سلبي، طالح عنصر كل
 لصالحةا بالعناصر الفرد تزويد فهي التحلية وأما المرفوضة، العناصر قلع فهي

 .ةعام اإلسالم وفي خاصة، اإلسالمية الثقافة في رئيسية قاعدة وهذه .الطيبة

 نؤكدهو  الصالح نزرع ونقلع، نزرع لم ما أغراضها تحقق ال للثقافة دراستنا إن    
 .المجتمع من ونلغيه الفاسد ونقلع ونحرسه، ونحميه

 :الثقافي التغيير إلى الوصول -5

 ونقل قافي،الث التغيير إلى دينابأي نأخذ لم إن اإلسالمية الثقافة دراسة من فائدة ال   
 وفي بناطال في فنزرع والقيادة، االبداع حال إلى والتبعية التخلف حال من المجتمع
 فسهن الوقت وفي حميدة، اجتماعية مفاهيم لديهم ونعمق جديدة، سلوكيات مجتمعنا
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 صورة لىإ بالمجتمع نصل وبذلك الوافدة، واالنحرافات الثقافية الشوائب من نخلصهم
 .جديدة

 :اجتماعياً  طبيباً  ليكون  نفسه اإلسالمية الثقافة عالم يهيئ أن -6

 لثقافيا المرض دائرة من المثقفين وينقل الثقافة، لمرضى الناجع الدواء يقدم    
 االعتزاز حالة فيهم وينشئ األصيلة، الذاتية الثقافة دائرة إلى والتقليد الثقافي واالستهواء

 .الثقافية ناحصون عن والدفاع بثقافتنا

 :اإلسالمية والنظم والفقه والسنة الكريم القرآن من علمية بقاعدة التزود -7

 البصيرة ادإليج الوسيلة ألنها الثقافة؛ لطالب مطلوبة العلمية المعرفية الجوانب إن   
يجاد التمييز، على تساعده التي الواعية  يمكن الو  األحكام إلى والوصول الحلول، وا 
 تزود أن اإلسالمية الثقافة كتب حرصت فقد لذا سليم، بعلم إال اطلوالب الحق معرفة
 الفقهو  والحديث كالتفسير اإلسالمية العلوم من أساسية معرفية بحصيلة الطالب

 .والعقيدة واألصول

 :المقارن  الثقافة منهج اعتماد -8

 شعوبال من غيرنا وثقافة ثقافتنا على التعرف المنهج هذا خالل من يتم حيث   
 انحرافات على نتعرف المقارن  المنهج هذا خالل ومن الغربية، الثقافة سيما وال مم،واأل

 الثقافة في أةالمر  ظاهرة تقابلها اإلسالمية ثقافتنا في المرأة فظاهرة األخرى، الثقافات
 على رصهاوح ثقافتنا، وسالمة منهجنا، صواب لنا يتبين المقارنة خالل ومن الغربية،
 .امرأة أو كان رجالا  نسانلإل الكرامة تحقيق
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 :وتصحيحها والمصطلحات المفاهيم توضيح -9

 وأحياناا  ية،الثقاف ورؤيتهم فهمهم عن تكشف الناس يتداولها كثيرة مفاهيم هنالك   
 إلى اجيحت خطأ المفهوم يكون  وأحياناا  توضيح، إلى يحتاج غامضاا  المفهوم يكون 

 من كبير رقد على تحتوي  الجاهلية ةالعربي الثقافة وجد اإلسالم جاء وعندما تصويب،
 .خراآل بعضها وتصحح بعضها، توضح النبوية السنة فكانت المفاهيم، هذه

 إلى تحتاج يالت والمصطلحات المفاهيم من كبيرة قائمة على تحتوي  اليوم وثقافتنا   
 ومتى ؟فيه الحق فما الناس، يتداوله ومصطلح مفهوم فاإلرهاب وتصويب، مراجعة
 اعتدى الذي العدو إرهاب أن فيه شك ال ومما مطلوباا؟ يكون  ومتى ماا؟مذمو  يكون 
 ،مطلوب مشروع إرهاب هو اليهودي كالعدو الحرمات وانتهك واألموال األوطان على
 هابإر  هو وحرياتهم وأعراضهم أموالهم على باالعتداء المجتمع أبناء إرهاب ولكن

 .منه والتخلص بدفعة مطالبون  ونحن مذموم،

 طأ،خ مصطلح فهذا الخمر، بها ويعني( روحية مشروبات: )القائل يقول ندماوع   
 والخمر باا،طي صالحاا  يكون  أن بد ال الروح إلى ينسب ما ألن للحقيقة؛ مناقض ومفهوم

 .الخبائث أم

 تصويب،و  مراجعة إلى تحتاج التي المفاهيم من كثير مجتمعاتنا في انتشرت لقد   
 .صحيحهاوت الثقافية المفاهيم مراجعة واجب وأستاذها فةالثقا طالب كاهل على ويقع
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  :ذلك لىع المترتبة والثمرة المسميات من بغيرها اإلسالمية الثقافة عالقةثالثًا. 
 :ذلك على المترتبة والثمرة بالدين اإلسالمية الثقافة عالقة -1

 :الدين تعريف

 من أو "نهيدي دانه": بنفسه متعد   فعل من الكلمة هذه تكون  أن إما: اللغة في الدين   
 معنى لدينا لكلمة ويكون  "به دان": بالباء متعد   فعل من أو "له دان": بالالم متعد   فعل
 .صيغة كل في محدد

 . وحاسبه وقهره ودبره وحكمه ملكه: فالمعنى "ديناا  دانه": قلنا فإذا .1

 دان من كيسال": الحديث وفي ،[3:الفاتحة] {الدين يوم مالك} :تعالى قوله ومنه   
 .القاضي الحكم: والّديان وضبطها، حكمها أي ،(15) "نفسه

ذا .2  لطاعةوا الخضوع هو هنا فالدين له، وخضع أطاعه: فالمعنى" له دان: "قلنا وا 
 .والورع والعبادة

ذا .3  هو: فالدين به، تخلق أو اعتاده أو اعتقده: فالمعنى: "بالشيء دان": قلنا وا 
 (.17)وعملياا  نظرياا  المرء اعليه يسير التي الطريقة

 إلى شيرت العرب عند الدين كلمة إن": هللا رحمه دراز عبدهللا محمد الدكتور يقول   
 ألولا الطرف بها وصف فإذا له، ويخضع اآلخر أحدهما يعظم طرفين بين العالقة
ذا وانقياداا، خضوعاا  كانت لزاماا،و  وحكماا  سلطاناا  كانت الثاني الطرف بها وصف وا   ا 
ذا  لكلت المنظم الدستور هي كانت الطرفين بين الجامع الرباط إلى بها نظر وا 

 (.18)"العالقة
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لى االعتقادات، في الحق إلى يرشد إلهي وضع :االصطالح في الدين     في يرالخ وا 
 .والمعامالت السلوك

 .تعالى هللا عند من تنزيل: إلهي وضع: ومعنى   

 هللا أرسل الذي بالدين صخ   ثم تعالى، هلل االستسالمو  االنقياد فمعناه اإلسالم أما   
 قوله في اإلسالم كلمة جاءت المعنى وبهذا ،(21)وسلم عليه هللا صلى محمداا  به

 {يناد اإلسالم لكم ورضيت نعمتي عليكم وأتممت دينكم لكم أكملت اليوم: }تعالى
 [.3: المائدة]

 :منها يرةكث أمور في الغربية ةالثقاف في عنه اإلسالم في الدين مفهوم ويختلف   

 واألخالق العقيدة على ويحتوي  واآلخرة، الدنيا يشمل اإلسالم في الدين -1
 يحددو  والغش واالحتكار الربا فيمنع االقتصاد ينظم وهو والمعامالت، والعبادات

 ويطالب المحكوم، ودور الحاكم دور ويحدد السياسة أمور وينظم التملك طرق 
 .موراأل جميع في بالشورى 

 فيه لب رموز، وال أسرار وال دين رجال طبقة وال كهنة اإلسالمي الدين في ليس -2
 .بّين واضح الدين في ما وكل وخالقه، العبد بين مباشرة العالقة

 الصيامو  كالصالة الشعائر على يقتصر ال اإلسالمي الدين في العبادة مفهوم -3
 تزمتل دامت ما واألخالق اتوالعاد المعامالت جميع فيها يدخل بل والزكاة، والحج
 .اإلسالم بأحكام
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 ضعتخ بينما منه، ينقصوا أن أو اإلسالمي الدين في يزيدوا أن للبشر ليس -4
 ناسال بعض زال وما الوحي، نصوص في حتى والنقص للزيادة األخرى  األديان
 .منها ويحذفون  أديانهم نصوص إلى يضيفون 

 وفي الظاهرة باألحكام الدنيا يف ألتباعه إلزامه بقوة يمتاز اإلسالمي الدين -7
 ختياراال صفة اتباعها على فيغلب األخرى  األديان أما والثواب، بالعقاب اآلخرة
 .اإللزام وضعف والتطوع

 :الدين وبين والملة والشريعة اإلسالم بين العالقة

 صواتهاأ الكلمات هذه من كلمة ولكل واحد، معنى على لتدل الكلمات لهذه تطلق قد   
 .الخاصة ومعانيها يةاللغو 

 : أوجه على الكريم القرآن في ورد فقد اإلسالم أما   

 [.18: عمران آل] {اإلسالم هللا عند الدين إن: }تعالى قال الدين بمعنى: أوالا 

 أي[ 73: عمران آل] {واألرض السموات في من أسلم وله: }تعالى قال اإلقرار،: ثانياا 
 .بالعبودية له أقر

 .أخلص: أي ،[131: البقرة] {أسلم ربه له قال إذ} :تعالى قال: إلخالصا بمعنى: ثالثاا 

 (21. )تعالى هللا ألحكام والخضوع للحق االنقياد واإلسالم،: رابعاا 

 من إللهيةا للطريق واستعير، الواضح الطريق نهج وهو عالشر   فمن :الشريعة وأما   
 مكالصو  ،به وأمر الدين من هللا سنّ  ما الشريعة: اللسان صاحب قال ،(22)الدين

 جعلنا لكل  : }تعالى هللا قول في قتادة وقال. البر أعمال وسائر والزكاة والحج والصالة
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 وقال ،(23)مختلفة والشريعة واحد الدين: [47: المائدة] {ومنهاجاا  شرعة منكم
 يف الطريق هي الشريعة وقيل ،العبودية بالتزام االئتمار: الشريعة: الجرجاني

 .(24)الدين

 .ألنبياءا من نبي كل بها جاء التي األحكام معنى الشريعة على يغلب فإنه وهكذا   
 والملة، يكتبه من مسمع على ألقيته أي، الكتاب للتأم   من المعنى فأصل :الملة وأما

 ،هللا وارج إلى به ليتوصلوا المرسلين لسان على لعباده هللا شرع ما وهي ،كالدين
 قوله نحو ليهإ تستند الذي ،النبي إلى إالّ  تضاف ال الملة أن ينالد وبين بينها والفرق 
 وال ،تعالى هللا إلى مضافة توجد وال[، 87:عمران] {حنيفاا  إبراهيم ملة فاتبعوا} :تعالى
 وديني ،هللا دين: يقال كما زيد ملة وال ملتي وال هللا ملة: يقال فال ،النبي أمة آحاد إلى
 (.27)زيد ودين

 وانقياده، هللا طاعة من فيه لما للشريعة واستعير ،والجزاء للطاعة فيقال :نالدي أما    
 [ وعليه7:ةالبين] {القيمة دين وذلك: }تعالى قوله في ،الملة على يطلق وقد ،للشريعة
 نزلت تيال باألحكام خاصة والشريعة ،نبي إلى تنسب ألنها أخص؛ والملة أعم فالدين
 .األنبياء من نبي على

 :اإلسالمية بالثقافة دينال عالقة

 قوة ى األخر  والشعوب األمم عند والثقافة الدين بين العالقة درجة تختلف بينما   
 الميةاإلس الثقافة فإن والتمام؛ الكمال درجة إلى التطابق هذا يصل أن دون  وضعفاا 
 الماإلس يقبله ماو  الثقافة ترفضه اإلسالم يرفضه وما ،والتمام بالكمال الدين مع تتطابق
ذا اإلسالمية الثقافة تقبله  ،كالعادات شرالب وضع من اإلسالمية الثقافة في شيء كان وا 
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 هي يةاإلسالم فالثقافة وعليه ،وأحكامه الدين لمبادئ والقوانين واألنظمة واألعراف
 .الحياة ميادين في وتطبيقه األرض على الدين صورة

 :اإلسالمية والثقافة الدين بين العالقة ثمرة

 .عالهاأف وضابط مرجعها وهو .معه ومتطابقة الدين عن صادرة اإلسالمية الثقافة   
 اإلسالمية الثقافة دإفرا وجميع .وترفضه اإلسالمية الثقافة تأباه ويرفضه الدين يأباه وما
رشاده الدين إللزام تخضع السلوك ومظاهر والعادات القيم من  ألفرادا هذه وتأخذ ،وا 

 .عالمينال رب هلل العبادة صفة

 :بالحضارة الثقافة عالقة -2

 البدو خالف والحضر ،المغيب نقيض حضورا   حضر من اللغة في الحضارة   
 المقيم والحاضر(. 26( )لباد   حاضر بيع ال: )الحديث وفي ،البادي خالف والحاضر

 إلى لبدوي ا يأتي أن الحديث في عنه والمنهي .البادية في المقيم والبادي ،المدن في
 حتى ،يعند اتركها: الحضري  له فيقول، رخيصة بيعها يريد سلعة ومعه ،المدينة
: ليقو  األصمعي وكان ،الحضر في اإلقامة( بالكسر) ارةوالح ض ،السعر يرتفع

 :القطامي وقال( بالفتح) الح ضارة

 (.25)ترانا بادية ،رجال فأي    أعجبته الحضارة تكن فمن   

 وألفة عواجتما ونمو ورقي تمدن حالة الحضارة نأ اللغوية المعاني هذه من ويستفاد   
 هللا ىصل النبي وقال وقد ،وجفاء ووحشة وغربة جهل حال هي التي البدواه بعكس
 (.27) ج" البادية سكن من": وسلم عليه
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 :الحضارة تعريف في اتجاهان فنهالك :االصطالح في أما   

 وتقوم، معللمجت العميقة الروح وهي ،الثقافة ترادف الحضارة أن يرى  :األول االتجاه   
( تايلور) رفويع، لإلنسان والعاطفية الفلسفية والحقيقة الروحية األصالة تأكيد على

 ون والقان واألخالق والفنون  والعقيدة المعرفة من مكون  معقد كل: بقوله الحضارة
 لجانبا ويستبعد والفكري  المعنوي  الجانب على االتجاه هذا ويقتصر .والتقاليد

 .االتجاه هذا لدى للثقافة مطابقة الحضارة وتكون  ،والمادي صناعيال

 فكري  من المختلفة المجتمع عناصر بين أصحابه يفصل :الثاني االتجاه  
 بمعنى ارةوالحض المدنية وتكون  ،المدنية مصطلح جميعاا  عليها ويطلقون  ،وتكنولوجية

 .  الفرنسية المدرسة اتجاه وهذا واحد

 ول) مثل، الحضارة تاريخ في كتبوا الذين جميع الثاني تجاهاال إلى ذهب وقد   
 يثح( السباعي مصطفى)و( حسن إبراهيم حسن)و( لوبون  وغرستاف)و( ديورانت
 هذا دىل الثقافة من أوسع الحضارة وتكون . والمادي الفكري  بجانبها للحضارة أرخوا
 .االتجاه

 العاداتو  السلوك ومظاهر لنظموا العقائد من مركب كل :للحضارة المختار التعريف   
 .ما مجتمع في واألدوات والوسائل والتكنولوجي العلمي التقدم

 اسيةالسي ونظمه وأحكامه اإلسالم عقيدة بها تعني إسالمية حضارة نقول وعندما   
 ذلك في بما ،وعناصرها البيئة توظيف في المسلمين وطرائق واالجتماعية واالقتصادية

 .والصناعات لمكتشفاتوا واألدوات الوسائل
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 :بالمدينة الثقافة عالقة -3

 ساناإلن حياة تقدمت حيث ،المدينة إلى نسبة اللغوي  المعنى أصل في المدنية   
 .المدينة إلى الريف أو البادية من انتقل عندما ،وسائله وتطورت

 :المدنية لتعريف اتجاهان فهناك :االصطالح في وأما   

 ظاهرم ويشمل الحياة من المادي الجانب على لمدنيةا في يقتصر :األول االتجاه   
 .واألدوات والوسائل والتكنولوجيا العمراني الرقي

 .والمادي الفكري  للجانبين جامعاا  عنواناا  المدنية يجعل اتجاه وهو :الثاني االتجاه    
 التقدمو  السلوك ومظاهر والعادات واألخالق العقائد من المركب الكل: المدنية فتكون 

 .ام مجتمع منها يتألف التي واألدوات واألساليب والوسائل والمادي لتكنولوجيا

 ملاألش المعنى وهو ،واحد بمعنى والمدنية الحضارة تكون  التعريف هذا وعلى   
 . واألعم

 تكون  وعليه. الحضارة من المادي الجانب هي المدنية أن المختار: والتعريف   
 .آخر دون  شعب بها يختص ال. البشر لبني شائعاا  ملكاا  المدنية

 المدنية اتحادو  ،الشعوب بين الثقافات الختالف مثالا  نبي بن مالك األستاذ ويضرب   
 وفي وظيفةال في مختلفين فردين ناحية من-تتصور أن ال بأس": فيقول الجميع عند

. نكليزي إ وراع إنكليزي  كطبيب ،واحد لمجتمع ينتميان ولكنهما ،االجتماعية الظروف
 إلى يانينتم ولكنهما والوظيفة العمل في متحدين فردين تتصور أخرى  ناحية منو 

 ،نكليزي إ وطبيب صيني كطبيب ،وتطورهما تقدمهما درجة فيمختلفين  مجتمعين
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 ما فيه لىيتج ،الرأي في معين بتماثل الحياة مشكالت إزاء سلوكهما يتميز فاألوالن
 على يدل جيبا،ع اختالفاا  أحياناا  اآلخرين كسلو  يختلف بينما ،اإلنجليزية الثقافة يسمى
 نتميي الذي المجتمع" يميز ألنه ؛صاحبه عن منهما كالا  يميز الذي الثقافة طابع
 ."إليه

 يف يتحدان والراعي اإلنجليزي  الطبيب أن إلى نبي بن مالك األستاذ وتوصل   
 تبوالك طبيةوال العلمية والمعارف والوسائل األدوات في اختالفهما مع ،الثقافة

 الطبيبو  الصيني الطبيب وأما .المدنية درجة في اختالفهما يكون  أي ؛والمختبرات
 نهماولك ،والعلوم والمعارف الوسائل حيث من المدنية في متحدان فهما اإلنجليزي 
 .الثقافة في مختلفان

 على قائمة والمدنية ،الخصوصية على قائمة الثقافة أن إلى هذا من ونخلص   
 معيناا  شعباا  أو معينة فئة يختص وال، الشيوع العموم

 :والمدنية والحضارة الثقافة بين العالقة ثمرة

 عنصربال تختص الثقافة أن إلى المصطلحات التعاريف اضطراب من خرجنا لقد   
 لماديا بالعنصر تختص والمدينة ،المجتمع حياة من واالجتماعي والسلوكي القيمي

 بين الجامع هي والحضارة ناجحة ووسائل نافعة أدوات من فيه بما، الصناعي
 أمة للك أن التوفيق هذا على ويترتب. والجسد الروح بين كالمجمع ،العنصرين
 حضارة غير الصين حضارة غير الهند فحضارة ،غيرها عن تميزها التي ،حضارتها
 ارةالحض من هي الثقافة وهذه ،الثقافة وهو ،الخاص طابعها لها والحضارة. المسلمين
 الوقت يوف ،غيرها عن خصوصيتها تعطيها التي وهي. واالنتماء والهوية كالنسب
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 جانب في منفتحة تكون  ،الثقافي الميدان في الحذر شديدة فيه األمة تكون  الذي
 جمع في غيرها وتنافس ،والوسائل واألدوات والمنجزات العلوم من النافع تأخذ المدينة

 لألمةا ويكون . واآلالت والمخترعات والزراعية يةالصناع والعلوم المدنية المكاسب
 التي ،منفتحةال الواعية مدنيتها على وعين ،المحافظة الواعية ثقافتها على عين: عينان
 .تردد بال نافع كل تأخذ

 :بالعلم الثقافة عالقة -4

 على أحدهما يطلقون  وقد. والعلم الثقافة بين التمييز الناس من كثير على يلتبس   
 لتيا السلوك وأشكال والقيم العقائد من اجتماعي إطار الثقافة أن عرفنا قدو  اآلخر
 . بطابعها ما مجتمع في األفراد تطبع

 تفكيره راحلم في البشري  العقل إليها توصل التي الحقائق مجموعة" :فهو العلم وأما   
 بتفاوت تلفتخ فال المتكررة باالمتحانات والمحررة زمنياا  المتسلسلة ومالحظاته وتجاربه
 للظواهر الموضوعية الدراسة": هو أو( 28) "المصالح بتطور تتغير وال األزمان
 والفيزياء والفلك فالرياضيات( 31) "للمعرفة بناء من ذلك على يترتب وما الواقعية
 :يلي بما العلم ويمتاز ،العلم دائرة في كلها تدخل والصرف والنحو

 إنسان من وال مكان إلى مكان من تختلف ال منظمة معارف مجردة حقائق العلم .1
 . السننو  القوانين لهذه مكتشف مجرد واإلنسان ،وسننه قوانينه وللعلم، إنسان إلى

 كل احبهص القيود وال الحدود يعرف وال، شعب وال لفرد ينتمي ال شائع عام لعلما .2
 .ويحصله إليه يصل من
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 ،تماؤهوان المعلم ثقافة كانت مامه راقية صفة منه واالزدياد فريضة العلم طلب .3
 خذأ فقد. وتطورها عليها تضيف وأن، األخرى  األمم علوم تحصل أن األمة وواجب

 أضافوا مث العربية اللغة إلى كتبهم وترجموا، واليونان والرومان الهند علوم المسلمون 
 . والنظريات المخترعات من أضعافها إليها

 وتراثها هاعقيدت من تستمدها التي ثقافتها أمة لكلف( الثقافة) وأما( العلم) هو هذا   
 االنتماء عنصر الثقافة على ويغلب. وآمالها واآلمها والتاريخية الجغرافية وظروفها

 إلنجليزيةا الثقافة عن تختلف الفرنسية فالثقافة ثقافتها أمة ولكل. والخصوصية
 ،اللغويةو  العرقية صولاأل في الشعبين اتحاد من بالرغم، األمريكية عن واإلنجليزية

 الذي تالوق وفي. غيرها عن الثقافي وتميزها الثقافي حضورها تؤكد الحية واألمة
 .عالمية تكون  ال الثقافة فإن عالمياا  العلم فيه يكون 

 :والعلم الثقافة بين العالقة على الثمرة

 :يلي ما نبين والثقافة العلم بين التفريق من سبق ما على تفريعاا    

 ألن ثقافية؛ال أسوارها تفتح وال األخرى  الثقافات عن ثقافتها ّصن  ت ح   الحية مةاأل   
 تفتح نفسه الوقت وفي، شخصيتها وطابع هويتها وهي ،خصائصها أخص هي ثقافتها
 تحصيلل ومبعوثيها طالبها وترسل، والتكنولوجية العلمية والمنجزات للعلم أسرارها
 نع مفصولة العلمية الحقائق أخذ على حرصوت ،المدني التطور وأساليب، العلوم
 حبائل في قعت والثقافة العلم بين الفاصل هذا األمة تدرك ال وعندما .الثقافي التأثير
ائهم أبن المسلمون  أرسل عندما ،عشر التاسع القرن  في حدث كما األخرى  الثقافات
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 حلمهم للعلم نم أقوى األوربية  بالثقافات تأثرهم فكان العلوم والمنجزات، لنقل أوربا إلى
 .لها وتقدم قوة وسيلة تكن أمتها، ولم على وباالا  البعثات هذه فكانت. األوربي

 :بالتربية الثقافة عالقة -5

فالن  بني في تو  ب  ر  و   ونما، زاد رباءا  أو ربواا  يربو الشيء ربا من :اللغة في التربية
 والزرع الولدك مي،ين   ما لكل وهذا. غذوته أي تربيةا  أربية فالناا  وربيت فيهم، نشأت
 ونحوه

 العاطفيو  المعرفي العقلي جانبه في الفرد تنمية فالتربية :االصطالح في وأما   
 لكمالا درجات في به والصعود االجتماعي، والسلوكي الحركي والجسمي االنفعالي
 .المجتمع مع التكيف درجات أعلى إلى الموصول

 :التالية الوظائف تحقق والتربية

 .كبيراا  أو كان صغيراا  الفرد إلى والمدنية الثقافة قلتن .1

 أعضائه من عضواا  ليكون  بالمجتمع الفرد تربط .2

 .حياته وأسلوب وأهدافها المجتمع قيم مع الفرد تكيف .3

 الخلف إلى السلف من والتراث والفكر الثقافة تنقل .4

 .المجتمع أفراد بين والتماثل التجانس من نوعاا  توجد .7
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 :اإلسالمية التربية ريفتع

 الحركيةو  واالجتماعية والسلوكية القيمية المعرفية التنشئة: اإلسالمية التربية   
 .وأخالقه وشريعته اإلسالم عقيدة وفق ،واالنفعالية

 تربيته معمجت لكل فإن الخاصة، ثقافته مجتمع لكل أن كما التربوية الخصوصيات   
أمريكية  يماا ق وتحقق أمريكي، فلسفي أساس من تنطلق األمريكية فالتربية الخاصة،
 وكما.  يكيةاألمر  والثقافة األمريكي للمجتمع المناسب المنهاج وتضع أمريكية، وأهدافاا 

 بد ال لمينالمس ونحن كذلك، تستورد ال التربية فإن الخارج من تستورد ال الثقافة أن
 يةاإلسالم وثقافتنا اإلسالمية من قيمنا تربيتنا تنطلق أن

 :التربيةو  قافةثال بين العالقة

 التربية إنف والتقاليد والعادات السلوك ومظاهر المجتمع قيم تشكل الثقافة كانت لما   
 الخلف، إلى سلفال من الثقافة وتنقل ،المجتمع أفراد بين الثقافة تعمم التي الوسيلة هي

 .صغيراا  مجتمعاا  التربوي  المحضن أو المدرسة وتجعل من

 عناصر ون المرب يجد وعندما الرشيد، الثقافي التغير إلحداث الوسيلة هي يةالترب   
 وسيلتهم يةالترب تكون  وبهذا منها، والتخلص قلعها على يعملون  مرغوبة غير ثقافية
 .تحقيقه في التربوية المؤسسات جميع وتشترك ،الهدف لهذا

 :والتربية الثقافة بين العالقة ثمرة

 التربوي؛ المحتوى  جوانب أهم هي الثقافة ألن والتربية؛ افةالثق بين تالزم هنالك   
 وآمال موذج،الن االجتماعي السلوك ومظاهر وعقائده المجتمع قيم تتضمن التربية وألن
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 عكسواي أن مجتمع أي في التربية على القائمون  ويحرص. وآالمه وتاريخه المجتمع
 تتولى ربيةفالت التربوية، ساتالمؤس داخل أفراده سلوك ومظاهر وعقائده المجتمع قيم

 .الثقافة على والتنشئة الثقافة تعليم

 أمر يترك الف المقصودة، والحركة بالتنظيم يمتاز التربية به تقوم الذي األمر وهذا   
 ناقشةم يمكن التربية خالل ومن البطيئة، المجتمع حركة حسب الثقافي التأثير

 .ردها أو وقبولها الثقافية العناصر

 :اإلسالمي بالفكر الثقافة عالقة -6

 الثقافةو  اإلسالم مع تفاعله بعد المسلم العقل انتجه ما مجموع هو اإلسالمي الفكر   
 القرآن عم وسلم عليه هللا صلى النبي عصر منذ المسلمون  تفاعل فقد. اإلسالمية

 وتنوعت الفكر هذا ميادين اتسعت وقد ،وقناعاته فهمه للمسلم وكان ،والسنة الكريم
 اآلخر هبعض واشتط ،والسنة الكتاب ومرجعية الهدى إطار في بعضه وكان تجاهاتها

 والفقهاء ون والمفسر  فالمحدثون  ،والسنة الكريم القرآن وقيم الشريعة ضوابط عن فخرج
 اخرةز  اإلسالمية والمكتبة ،وحملته اإلسالمي الفكر أصحاب هم وغيرهم والمؤرخون 

 يصدر ما فإن والنص العقل بين تفاعالا  اإلسالمي الفكر كان ولما .الفكر هذا بنتاج
 فكرال وهذا ،اإلسالمي الفكر في كلها تدخل واجتهادات ومقوالت نظريات من عنه

 عنوان حتت يدخل فإن تقاليده، من وتقليد مورثاته من كمورث المجتمع بقبله عندما
 وتحافظ ،رعاهوت، رالفك تصون  والثقافة .الفكر من مدلوالا  أوسع الثقافة أن إذ ،الثقافة
 .الوافدة األفكار وجه في عنه وتكافح ،عليه
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 :اإلسالمي والفكر الثقافة بين العالقة

 ناتهامكو  من واحد والفكر اإلسالمي، الفكر من مدلوال أوسع اإلسالمية الثقافة إن .1
 .والسلوك النظرية بين تجمع الثقافة ألن

 وهذا عظيم،ال العقلي نتاجاال بهذا يمدهاو  اإلسالمية الثقافة يغني اإلسالمي الفكر .2
 ظاهرم ثقافة تكون  أن قبل فكر، ثقافة أنها غيرها عن اإلسالمية الثقافة يميز ما

 . وتقاليد وعادات اجتماعية

 هجوم ومن االنحراف عوامل من ويصونها الثقافة عن يدافع اإلسالمي لفكرا .3
 قافةث عن منافحاا  جيشاا  القرون  مدى على اإلسالم مفكرون  كان وقد ،عليها األعداء
 .اإلسالم

 :اإلسالمي والفكر اإلسالمية الثقافة بين العالقة ثمرة

 يساول متكامالا  أنهما والفكر الثقافة بين العالقة معرفة خالل من لنا تبين .1
 .متعارضين

 .اإلسالمية الثقافة مكونات من واحد اإلسالمي الفكر أن لنا تبين .2

 يتجدد فيها رالفك وأن مورثة، منها أكثر معقولة ثقافة اإلسالمية ثقافةال أن لنا تبين .3
 .ويتسع

 ويعمل التقليد، وجمود االنحراف عوامل من الثقافة يصون  اإلسالمي الفكر .4
 .وترشيدها الثقافية األطر توسيع على باستمرار
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 :اإلسالمية بالنظم اإلسالمية الثقافة عالقة-7

 ىإل اإلسالمية النظم أو اإلسالم نظام مادة الجامعات يف الدراسية الخطط عرفت   
 اتينه بين الخطط تخلط أو الدارسون  يخلط ما وكثيراا  اإلسالمية، الثقافة جانب

 كثرأ إيجاد في الرغبة قبيل من التسمية اختالف وأن واحدة، مادة وكأنهما المادتين،
 ال لماذا: الدارسين أذهان في السؤال يثور ما وكثراا  واحدة، دراسية لمادة مسمى من

 ولكل واألهداف، المحتوى  في مختلفتان المادتين أن والحقيقة واحدة؟ بمادة يكتفي
 العاداتو  والقيم االجتماعي النشاط بصور تعني اإلسالمية فالثقافة. وظيفة منهما

 وتركز ،تكون  أن اإلسالم يريدها وكما المجتمع في هي كما الحياة وطرائق والتقاليد
 ياةبالح االعتزاز قيمة على وتؤكد الخاص، وطابعها األمة تميز على الثقافة مادة

 المادة مسمى فإن اإلسالم نظام مادة أما. الواحدة األمة شخصية وتبرز اإلسالمية،
 بين االنسجامو  والترتيب والجمع التأليف يعني اللغة في فالنظام محتواها، عن يكشف
قد يشبه وهو. كثيرة أجزاء  .حباته انتظام في الع 

 نم مجال عليها يشتمل التي واألحكام القواعد مجموعة :االصطالح في والنظام    
 كل أركانو  وفروعها، العقيدة أركان عن يتكلم العقيدة فنظام. اإلنسانية الحياة مجاالت

 أركان نع يتكلم العبادة ونظام. فيه يجوز ال وما يجوز وما ونواقضه، وشروطه فرع
 تكلمي االقتصاد ونظام. المجال هذا في يحرم وما يحل وما وشروطها عدهاوقوا  العبادة
 ذاه في يحرم وما يحل وما وفروعه وأحكامه وقواعده اإلسالمي االقتصاد أركان عن

 نظرية شكل على النظام يقدم وغيرها المجاالت هذه من مجال كل وفي المجال،
 .التفصيالت على تحتوي  متكاملة
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 تهدفو  النظم، وغير النظم تشمل ألنها النظم؛ من شمل فهي سالميةاإل الثقافة أما   
م وتبرز الكلية، النظرة العامة الصفات إبراز إلى ك   األحكام تبرز امم أكثر والفلسفة الح 

 .الخاصة

 المبارك محمد األستاذ يد على الجامعات إلى اإلسالم نظام مادة إدخال بدء لقد    
 معظم في انتشرت ثم م1874 عام دمشق بجامعة الشريعة كلية عميد هللا رحمه

 .الجامعات

 :اإلسالمية والنظم اإلسالمية الثقافة بين التفريق على المترتبة الثمرة

 :يلي ما يؤكد المادتين هاتين بين التفريق إن

 .اإلسالمية النظم أو اإلسالم نظام مادة من أعم اإلسالمية الثقافة .1

 موتقدي مجال كل في التفصيل وغرضها الثقافة من أخص مادة اإلسالم نظام. 2
 .المجال ذلك في متكاملة نظرية

 تركز النظم أو اإلسالم ونظام وهويتها، األمة تميز على تركز اإلسالمية الثقافة .3
 .القانونية واألوضاع والواجبات الحقوق  على

 وتغييراا تبعاا  اكاا ر ح فتشهد الثقافة وأما واالستقرار، الثبات إلى تميل اإلسالمية النظم .4
 ات،تغير  من حياته وأنماط وعاداته أخالقه على يطرأ وما المجتمع، وجهة لتغيير
 .وأحكامه اإلسالم مبادئ مع التغيير هذا يتناقض ال أن شريطة
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 ةالثقاف أما المعيارية، الموضوعية والجوانب العليمة المادة على تركز النظم .7
 القائم لوكيالس الجانب أو والثقافة، األفراد بين اعلالتف جوانب على فتركز اإلسالمية

 .الممارسة على

  :المثقف:مفهوم رابعا 

وصف، ولقب يطلق على شخص ومن ثم على فئات معينة في مجتمع،  ُمثَقف":"   
أو أمة، وهو وصف أفضلية؛ يعطي صاحبه موقعا قياديا في مجتمعه، وهذه القيادة 

يا، فضلية، منشؤها ليس تميزا عرقيا، وال جاها سياسواأل –ويسميها بعضهم بالسلطة  –
 وال رياشا ماديا، ولكنه تفوق معرفي مسخر لصالح األمة، والمجتمع.

وكما أن "الثقافة" تعريب لكلمة، أو كلمات غربية، كذلك مصطلح "مثقف" تعريب      
اج تلكلمات غربية، ولذا على الرغم من شيوعه، وكثرة تعاطيه، وانتحاله، فإنه يح

 تحريرا تتبعيا يتثبت من حقيقته.

 سأتناول مصطلح "مثقف" في خمس نقاط:   

 في اللغة العربية:  -أ

ت ق ف، وث ق ف، وث ق ف، وثقيف صفات للرجل تعني: حاذق، ف ه م ، ضابط لما     
 .(31)يحويه، قائم به، ذو فطنة وذكاء، ثابت المعرفة بما يحتاج إليه

ظور حديثا عن أم حكيم بنت عبدالمطلب: "إني وكذلك ثقاف؛ نقل ابن من      
 حصان فما أكلم وثقاف فما أعلم".
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فهي صفة أيضا للتفوق في العلم المرشد في الحياة بما يغني عن استعالم      
 (.32الغير)

المثقف عند العرب هو الغصن الرطب من الشجرة يؤطر بعود، أو حديدة مستقيمة    
ا، تقيم، فأثمرت هذه العملية أن جعلت الغصن مثقفتسمى "عود الثقاف" فيجف وهو مس

تقانا  وبما أن العرب تجاوزوا باللفظة دالالتها الحسية إلى المعنوية فطنة، وفهما، وا 
 حتى لو لم يتميز ابتداء بذكاء وفطنة فيكون  –للمعرفة، فأنه يصدق على الشخص 

ى امتلك من تربية حتالذي قام على نفسه أو تواله غيره بالرعاية تعليما، و  -ثقيفا 
أنه  –يصدق عليه  -المعرفة، والسمو، واالستقامة الشخصية ما يكون به متميزا 

مثقف، خاصة أن من معاني الثقافة التقويم الذي يدخل فيه التقويم الفكري تعليما، 
 والتقويم السلوكي تربية.

 المثقف: هو الذي يقوم بعملية التثقيف:   

 ل قال الشاعر:الحسية، بتثقيف الرماح كما -

 (33نظر المثقف في كعوب قناته       حتى يقيم ثقافه منادها)

 والمعنوية بالعلم، والقيم اإلنسانية النبيلة. -

هنا نستعيد خالصة المعاني اللغوية: " اللفظة الثقافة التي قلنا: إنها تتركز في      
من  –نرى ، لالتفوق الفكري لدى الشخص، وتقويم األشياء لتكون مستقيمة معتدلة

نما  –جهة  أن " المثقف" هو من يحقق فيه المعنى األول؛ لكن ال بالوهب الخالص، وا 
من خالل تثقيفه لنفسه، أو تثقيف من غيره، فيكون الذين أطلقوا وصف "المثقف" على 
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الفرد من فئة من يسمون اآلن بالمثقفين قد نظروا إلى هذا الجانب األساسي من 
 نب ال ينفك عنه من هذه صفته.عناصر شخصيته، وهو جا

ونرى من جهة ثانية أن "المثقف" هو من تحقق فيه المعنيان: التفوق الفكري      
الذي أهله للمعنى الثاني الذي هو التقويم والتهذيب، ولعل هذا المعنى أدق في وصف 

ن أوهذا ما حد بأحد الكتاب  –كما سيأتي  –هذه الفئة من الوصف األول " المثقف" 
( معلال بأن 34نون كتابا له عن المثقف بأن يشكله وفق هذه المنظور " المثق ف" )يع

 ، المثق ف فاعل، مرسل، مؤثر في غيره، حسب داللة االشتقاق، أما المثق ف فإنه متلق 
لكن الذي اشتهر في الفكر الراهن هو مصطلح " مثق ف" ال مثق ف، على الرغم من أن 

لة على المضمون المعاصر، ومع ذلك فأنه حتى لفظة لفظة " المثق ف" أدق في الدال
مثقاف مالئمة لذلك المضمون إذا أخذنا بالقاعدة العربية )يكفي في التسمية أدنى 

 سبب(.

 في الفكر الغربي: -ب
هذه اللفظة )مثقف( معربة عن ألفاظ غربية يذكرها الدارسون لهذه المسألة     

 منها: 
 (.intellectualانجليزية ) -
 (.intellecctuels فرنسية ) -
 (.Intellegenzألمانية ) -
 (.Intellegentyروسية ) -

 وخالصة ما تدل عليه هذه الكلمات أنها تعني:    
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 .أصحاب الجهد الفكري في مقابل أصحاب الجهد اليدوي 
  الذين يهتمون بالمسائل العامة للمجتمع في مقابل المحصورين في دوائر

 تخصصهم العلمي البحت.
 في التأثير على المجتمع؛ جماهيره، وسلطته، مقابل الذين يعيشون  الذين لهم جهد

 في عزلة فكرية عن مجتمعاتهم.

يذكر عدد من الكتاب العرب منهم محمد عابد الجابري في كتابه: " المثقفون في     
الحضارة العربية" أنه في نهاية القرن التاسع عشر ح كم في باريس على ضابط فرنسي 

يا، وحاول لماندريفوس" بالنفي إلى غويانا بتهمة التجسس الصالح أاسمه: " الفريد 
د عامين إثبات زيف ما اتهم به فاتجهوا إلى الري العام الفرنسي أهله، وأصدقاؤه بع

ة في خصيات كبير يستنهضونه للمطالبة بإعادة المحاكمة، واستطاعوا أن يجندوا ش
ريدة ا حمل تواقيعهم نشرته جمجال الفكر، األدب؛ حيث أصدرت هذه الشخصيات بيان

يها هذا أول مرة يستعمل ف  -حسب الجابري  -فرنسية عنوانه: "بيان المثقفين" وهذه 
اللفظ، كان أوال يستعمل بصفته وصفا ثم رفع إلى مستوى االسمية لصبح " مثقفون" 
 ةعلما على أولئك المفكرين، واألدباء، والمؤرخون الذين قاموا بتلك الحركة االحتجاجي

دفاعا عن ذلك الضابط، وطلبا لمحاكمة عادلة، ثم صار علما على كل معني  بالفكر، 
 وله آراء خاصة ويشارك في هموم المجتمع.

وكغيره من المصطلحات التي تبدأ من أمر عفوي يسير ثم ي سعى بها نحو اإلحكام     
ين، ر فإن مصطلح مثقف وضعت له تعريفات كثيرة لدى الغربيين خالل القرن العش

 وهي تعريفات تحدد المثقف من خالل شخصيته الثقافية، أو وظيفته:
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يقول "إدوارد شيلر": المثقفون هم: قطاع من بين المتعلمين يسعون إلى صياغة      
 ضمير مجتمعهم ليتجه اتجاها راشدا ويؤثرون على القرارات الكبرى لهذا المجتمع.

اص الذين تمكنهم قدراتهم ومواهبهم ويقول "ماكس فيبر": هم مجموعة من األشخ    
 الخاصة من النفاذ إلى منجزات ذات قيمة ثقافية.

ويقول "لويس فوير": إن المثقف هو الشخص الذي تمتد أفكاره إلى نطاق أبعد من    
 مهنته، ويهتم بالقضايا والمشكالت الحقيقية.

تي افة الوعند "تالكوت بارسونز": المثقفون هم المتخصصون في أمور الثق    
 يضعونها فوق االعتبارات االجتماعية اليومية المعتادة.

ويصفه "مانهايم": بأنه شخص يسهم مع أمثاله في تقديم تفسير للمعالم     
 .(37)لمجتمعه

وخالصة هذه التعريفات أن المثقف شخص مفكر قد يكون متخصصا، أو عاما،      
ذو فعل  –بالذات  –ة لمجتمعه لكنه متجاوز نطاق تخصصه، معني بالشؤون الثقافي

 مؤثر في مجتمعه.
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 المثقف في الفكر العربي:-ج

وافرة تعريفات المثقف في الفكر العربي ما بين مطول ومختصر؛ وهي كالتريفات      
 العربية، تنطلق من سمات المثقف الثقافية أو من وظيفته؛ منها:

 ل رسالة، خاصة تمكنه من حم تعريف إدوارد سعيد للمثقف بأنه: فرد يتمتع بموهبة
أو تمثيل وجهة نظر، أو موقف، أو فلسفة، أو رأي وتجسيد ذلك، واإلفصاح عنه 

 إلى مجتمع وتمثيل ذلك باسم هذا المجتمع.
  ،ويعرفه إيليا حريق بأنه: شخص يتعاطى األفكار خلقا، واستهالكا، واقتباسا

 وترويجا وتأثيرا بها في اآلخرين.
 :بأنه الذي يلتزم بموقف حيال قضايا مجتمعه، ويشارك في  وتعرفه شهيدة الباز

 تغيير هذا المجتمع.
  المثقف عند برهان غليون: هو الذي يجعل من التفكير في واقع مجتمعه ومصالحه

العامة أحد همومه الرئيسة، ويشارك في الصراع االجتماعي من جل دفع الواقع 
 نحو األفضل.

 ف خاصيتان هما:ويرى هشام شرابي أن ما يحدد المثق 
الوعي االجتماعي الذي يجعله يتصور المجتمع من زاوية شاملة، ويحلل  -

 قضاياه على مستوى نظري متماسك.
والدور االجتماعي؛ وهو النشاط الذي يؤديه صاحب هذا الوعي االجتماعي  -

 في الواقع مستثمرا كفاءته، وتخصصه المعرفي.
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  ن من الثقافة تؤهله لمقدار معاطف عضيبات المثقف عنده هو شخص يملك قدرا
النظر والشمولية، والنقدية أحيانا، ومقدارا من االلتزام تجاه مجتمعه، بما يجعله 

 .(36)منتجا علميا، أو أدبيا، مسهما في تنوير أفراد مجتمعه بقضاياهم الحيوية

أنها تأكيد لمفهوم المثقف الذي لدى  –خالصة هذه التعريفات وكثير سواها      
من حيث امتالك المثقف للقدرة الفكرية، وللفعل الثقافي في المجتمع فعال الغرب 

 ا.قائيا ترشيديارت

 د. العناصر األساسية لشخصية المثقف:

من الباحثين في شخصية المثقف من يوسع ال ستيعاب أصناف المشتغلين       
معارف  مبالمعرفة من علماء ومفكرين، وكتاب، وصحفيين، وفنانين، وغيرهم المتالكه

ثقافية مهما قلت واشتغالهم بها، في مقابل آخرين يضيقون مجال استحقاق هذا اللقب 
لدرجة حصره بعدد من الرواد التاريخيين الذين غيروا فكر المجتمعات وحياتها عند 
"بندا" األنبياء، ويمثل المسيح عليه السالم، وكبار الفالسفة، ويمثل بسقراط، 

 (.  35وأفالطون)

عل القول الوسط والعدل هو ما توجه إليه التعريفات السابقة للمثقف التي من ول      
خاللها، ومن خالل التأمل فيما يحيط بهذا اللقب الذي يشرف حاملوه به نستطيع أن 

 نقول إن الشخص ال يكون مثقفا إال إذا توفرت فيه عناصر خمسة هي:
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 :الصنعة الفكرية 

تميز المثقف عن غيره، ويراد بها أن تكون هذه هي القاعدة التي يقوم عليها 
 األولوية والبروز لديه للتفكير، والتخطيط النظري، وهذا يتطلب أمورا أربعة:

أولها: تحقيق معرفة تخصصية تكسبه منهجية علمية، أو تجعله قادرا على     
 اكتساب المنهجية العلمية المالئمة لمجال حركته الثقافية.

ا. وهذا ومعاصرا، محليا، وعالميرفي في المجال الثقافي تراثا، ثانيها: استيعاب مع   
 يتطلب جهدا وقراءة وتعرفا على التعارضات الفكرية، والسنن اإللهية في الحياة.

ثالثها: إنتاج ثقافي يستثمر فيه تخصصه، وتحصيله الثقافي في تحديد مواقف، أو    
 ته.تقديم آراء أو معالجة مشكالت لصالح مجتمعه، أو أم

رابعها: اإلبداع، المثقف ال يتحدد بكونه يحفظ، ويجمع كثيرا من المعارف، وال     
بكونه يكتب في الصحافة، وال بسرعة إصداره األحكام ارتجاال، أو تقليدا لغيره؛ المثقف 
هو المبدع، واإلبداع ليس محصورا بقصيدة تركب كلماتها، أو شكل يرسم، إنه العملية 

 فة، وهو سبيل النهوض بالمجتمع من قبل مثقفيه.األساسية في الثقا

تمع و من مجفالمقلد الذي ينقل وصفات لإلصالح سواء من تراثه التاريخي، أ    
معه فالمبدع هو الذي يحرر ما يصلح مجتير لمجتمعه ليس مثقفا ألنه ليس مبدعا، مغا

 مستثمرا بعقل نقدي معطيات تراثه التاريخي والتراث اإلنساني عموما.

ذن فالصنعة الفكرية لدى المثقف الحقيقي ليست مجرد استهالك لفكر الغير،      وا 
وال اكتفاء بجمع المعارف، وال تفيهق بالخطابة، أو الكتابة بحشو من الكالم الخالي م 
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أية قيمة علمية؛ إن الصنعة الفكرية المقصودة عمق علمي، وشمولية معرفية، وفقه 
 وجهد إبداعي يقدم شيئا جديدا نافعا.لحركة الحياة، ومنهجية سليمة 

 :التكيف الشخصي وفق المستوى المعرفي الذي يحمله 

فال يتناقض سمته، وسلوكه، وتعامله، وعالقاته مع ذلك المستوى، بل يكون هذا    
السمت مواكبا للمنزلة الفكرية التي يتبوؤها بقدر المستطاع إنسانيا، ولهذا يذكر بعضهم 

وذوقيا، مستوى القدوة في مجتمعه إنسانيا، تقاء إلى من شروط المثقف االر 
 .(37)وحضاريا

والمهم هنا أن ال يتناقض سلوكه وقناعاته الفكرية، وما يدعو إليه فال يسوغ لمن   
يدعو للعقالنية واعتماد المنهجية العلمية أن يتعاطى الدجل، والشعوذة، والسحر، وال 

لحق ، والتعبير عن آرائهم أن يصادر هذا المن يتبنى الحرية، وحق الناس في التفكير
عمليا باإلقصاء، وتكميم األفواه إذا فاهت بما يخالف وجهته، وأي قيمة ثقافية، بل 

نهبا، ، وغشا و إنسانية لذلك المثقف الذي يدعو لمحاربة الفساد االجتماعي استغالال
م تراه راتعا ، ثللحقوق، وشيوعا للرذيلة، مؤكدا أنها العائق عن تحقيق نهوض المجتمع

 في هذا الفساد بأنواعه.

ما عند ك –إن المثقف في تحديد معرفية مترفع عن االنسحاق للشهوة المادية      
بندا، يجسد رسالته في حياته كما عند إدوارد سعيد، يمثل نموذجا وأسوة للناس كم عند 

داقيته صصالح جرار، وبغير هذا التكيف العملي مع المستوى الفكري لديه يفقد م
 بصفته مثقفا في مجتمعه.
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 :امتالك رؤية تشمل على منظومة مفاهيم في تفسير الوجود والكون واإلنسان 

فالمثقف الذي يصفه كروسيه بأنه: "صوت الضمير، وحارس المبادئ في عالم     
( وهو قبل ذلك حامل لهذه المبادئ، والذين قالوا بالعالقة بين 38الرياء السياسي)

لضيق؛ ابمعناه  داخال ال ينبغي أن يفهم الدين هناقافة تطابقا، أو تالدين، والث
المحصور باألديان التاريخية ذات األصل السماوي، إذ كل عقيدة = تفسير للوجود 

 تقام عليه حركة الحياة هو دين.

وحينما يقال عن عدم التزام فالسفة األنوار في أوروبا بالمرجعية الدينية فإن ذلك      
نما أصبحت الفلسفة لديهم هي البديل الذي  ال يعني خلوهم من أي رؤية وجودية، وا 

منه تستمد المبادئ الجديدة الضرورية... مبادئ: الحرية، المساواة أمام القانون، 
 (.41التضامن االجتماعي، المصلحة العامة، سيادة األمة ... إلخ )

مل م، واالشتراكية...ونحوها يحهذه المبادئ، ومثلها قيم التحرر، والعدالة، والتقد    
 كل منها مضامين تشكل بمجموعها رؤية معينة للحياة.

المهم بالنسبة للمثقف ليس مجرد انتمائه للرؤية، أو إعالنه بها؛ أن المهم هو أن     
يكون تبنيه لها مرتكزا على قناعة بها، وبقدرتها على تحقيق النهوض لمجتمعه، وأن 

 ثمرها في جهده الثقافي.يكون واعيا بها، وأن يست

 :الواقعية االجتماعية 

ا مجال حركته الفكرية، والعملية مرتبط –أو أمته  –بحيث يكون ميدان مجتمعه     
 بهذا الميدان من خالل قناتين:
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القناة األولى: التصور الصحيح، الشامل، المتماسك للواقع االجتماعي بأبعاده      
ة عن والظرفية حتى تتشكل لديه صوره سليمة متكامل الثقافية واالجتماعية والتاريخية

الواقع، وهذا هو المنطلق السليم للعمل الثقافي المتمثل بأحكام؛ سواء ظهرت بصفتها 
آراء، أو مواقف، أو خططا، أو غيرها ومن قواعد العلم عند المسلمين وغيرهم: "أن 

سالمة ه مؤذنة بالحكم على الشيء فرع عن تصوره" والتصور هو المنطلق؛ فسالمت
الحكم، وفساده مؤد إلى ضالل الحكم، وهذه القناة هي التي سماها هشام شرابي فيما 
نقلناه عنه قبال ب"الوعي االجتماعي": " الذي يمكن الفرد من رؤية المجتمع وقضاياه 

 من زاوية شاملة، وتحليل هذه القضايا على مستوى نظري متماسك".

 السليم ال بد للمثقف من أمرين:ومن أجل تحقيق هذا التصور    

  خاصة للقطاع الذي هو ميدان جهده الثقافي.  –المعايشة االجتماعية المباشرة
ه، ، وسلبياته، وظواهره، ومشكالتيالبسه مالبسة تكشف له إيجابياتهبحيث 

 واألسباب القائمة وراءها.
 المجتمع  إجراء الدراسات الميدانية، واستيعاب الدراسات المنجزة عن األمة أو

خاصة في هذا العصر الذي لم تعد فيه الحياة سهلة، عفوية، يحاط بها بمجرد 
نما أصبحت معقدة في طرائقها، وسريعة في تحوالتها، ومتعددة  النظر السريع، وا 
في مؤثراتها؛ داخلية، وخارجية فال بد لتحقيق تصور سليم للواقع من استثمار تلك 

ظواهر المجتمع ومشكالته، وعالقاته، وطبيعة الدراسات الميدانية التي تناولت 
 أفراده، وخلفيته التاريخية، وسائر مؤثراته.
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القناة الثانية: الجهد العملي في الواقع االجتماعي؛ إصالحا له، ونهوضا به،     
سهاما في حل مشكالته، وحفظا لمكتسباته، وتكثيرا لها، يقوم بذلك عبر القنوات  وا 

المثقفين في مجتمعه، في هذا الجهد، ألن اإلصالح، والنهوض المتاحة له ويتعاون مع 
نما عبر تعاضد  يحقق  الجهود وتكاملها بماال يتحقق من خالل جهود أفراد مشتتين، وا 

ل اإليجابي تفاعالالقوى المؤثرة فيه على لها قوة مؤثرة في المجتمع تحمل جماهيره، 
 مع هذه الجهود.

ن المثقف في حال تواصل إيجابي مع مجتمعه وخالصة الواقعية االجتماعية أ   
مداخلة له وتصورا لحاله، ودراسة ألوضاعه، وعمال في إصالحه يرتكز ذلك على 

 ة.ومن ثم في ريادته الثقافي إخالص منه للمجتمع، وثقة من المجتمع في ثقافته

  :النزعة النقدية 

دارسين ال النقد قدرة وفعال عنصر مهم في شخصية المثقف، حتى إن بعض     
عر ف المثقف بأنه الشخص الناقد، وقد عر ف األفغاني المثقف بأنه الذي يتمتع 
بالروح الفلسفية النقدية ويستخدمها في مراجعة ماضيه، والتأمل في حاضره؛ لكي 

 يفسر النبل اإلنساني ويضيء الطريق ألبناء مجتمعه، ويرشدها سواء السبيل.

ة، الركون إلى المهادنة، وتقبل األفكار الجاهز  فليس من طبيعة المثقف الحقيقي    
لسلطة التراث، أو السلطة والوالء المخدر لحس النقد لديه، ونزعة الرضا الدائم 

الحضارية السائدة، أو لضغط فكر زمني، أو لما يريده الجمهور أو ألهواء سياسية، 
 أو لغيره ذلك.
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ني ه، وتاريخه، والتراث اإلنسامجال النقد لدى المثقف هو واقع مجتمعه، أو أمت    
الذي يريد أن يتعاطى معه، ونقد ذاته هو بصفته مثقفا؛ نقد سماته الثقافية، وآلياته، 

 ومسيرته في العمل الثقافي ونحو ذلك.

إذن فإن النزعة النقدية مطلوبة في المثقف أيا كان، لكن حدود النقد ومنطلقاته     
مكاناته، والثقافة التي يتحر تختلف بين المثقفين بحسب رؤية كل من ك في هم، وا 

 جوها.

 وظيفة المثقف:-ه

لئن كان تحرير عناصر شخصية المثقف يحيل إلى إدراك وظيفته في المجتمع؛    
 فإن معرفة وظيفته تجلي عناصر تلك الشخصية.

هناك تصورات في وظيفة )دور( المثقف، وهناك تطبيقات عملية؛ أي ممارسات لهذه 
 الوظيفة.

  هر عن )ماركس( قوله: إن وظيفة المثقف هي تغيير العالم، ال تفسيره، أشت
الم، ال يمكن أن يحدث إال بناء عل تفسير لهذا العومنطقي أن تغييرا ينشده طالبوه، 

 فالمراد أن ال يكتفي بالتفسير، دون الحراك العلمي للتغيير.

رجل قع الطبيعي لهذه الوظيفة ليست جديدة مع التفسير الماركسي، إنها المو     
الهداية الذي يملك من المعرفة ما ال يملكه سائر الناس من حوله؛ إنها الوظيفية التي 
مارسها األنبياء، ثم تابعوهم من )العلماء( أو من تبوأوا ألنفسهم هذا المقام؛ كمفكري 
 النهضة األوروبية، بعد إزاحة رجل الدين عن توجيه الحياة االجتماعية في الغرب.
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ن وظيفة الموظف هنا صياغة المشاريع، وتقديمها للناس، والتجند، والتجنيد إ   
 لتحقيق تبنيها في المجتمع. 

لكن النقد الموجه للمثقف العصراني إثر فشلة في تحقيق هذه الوظيفية التي انتدب   
هذا  امتد إلى الوظيفة ذاتها، حيث عد بعضهم –في العالم العربي  –نفسه للقيام بها 

داب تجاوزا من المثقف لحدوده، وهو من أسباب سقوطه، "حينما يزاول مهنته االنت
متلبسا عباءة الرسالة، ويؤدي دوره تحت غطاء القداسة؛ متوهما أنه تنطق باسم 

مة" واللغة، والثقافة، واألالمشروعية الحقة، المتمثلة بالحفاظ على الهوية، والذاكرة 
اية كما يقول صاحب نه –عند المثقفين هو ( " إن الدور الذي يستحق التشييع 41)

بالذات دورهم فوق الثقافي: الدور النبوي المزعوم: دور الهداية، واإلرشاد،  -الداعية
 (. 42والخالص، واجتراح الحلول السحرية لنوازل الدنيا والدين")

 تمثل: –لدى مثل هؤالء -إن وظيفته 

 ل للعالم المحيط في جوانبهاإلسهام بأدوات القوة العلمية في تقديم فهم أفض 
المختلفة؛ في االقتصاد، واالجتماع، والسياسة، واالستراتيجية، والفكر؛ بحيث يزود 

ما أن وظيفته تنزل عن مسمى اإلنقاذ الرسالي؛ فإنها ال المجتمع برؤية أشمل؛ فك
تهبط لالندارج في المستوى الجماهيري )إن وظيفة المثقف ليست ترداد ما يعتقده 

 (.43ر، بل في انتاج معرفة نظرية ال يستطيعها غيره()الجمهو 
  ويرى بعضهم أن وظيفة المثقف هي صنع الحوافز الضرورية التي تجعل أبناء

المجتمع يفكرون، ويكتشفون حقيقة وجوهر تلك األحداث، فهو يحفزهم، ويحركهم 
 (.44)إنه دينمو ومحرك ألفراد المجتمع باتجاه االهتمام بقضاياهم؛
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 ضهم حصر وظيفة المثقف بكونه وسيطا بين الناس )الجمهور(، وبين ويرى بع
المعرفة خاصة في هذا الوقت الذي أصبحت فيه المعرفة مجاال مشتركا بين 

 وبين العصر، وبينه وبين السلطة. -الجمهور –الجميع، ووسيطا بينه 
 رهناك من يرى أن دور المثقف يتركز في النقد، فبما أنه ال ينبغي له أن يبش 

بمشروع، وال أن يقدم أفكاره على أنها الحق الذي يلزم الجميع اعتماده... فال مجال 
له سوى أن يمارس مهمة النقد للواقع، ولألفكار، ولشؤون االجتماع المختلفة؛ كاشفا 

 جوانب الحق، والزيف فيها داعيا لألولى، محذرا من الثانية.
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 الثانية الوحدة

 مصادر الثقافة اإلسالمية ومقوماتها وأهم معاملها

 :المصادر 
 .القرآن الكريم -
 .السنة النبوية -
 .الفكر والتراث اإلسالمي -
 الخبرات البشرية -

 :المقومات 
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 وحدة الفكر -
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 مصادر الثقافة اإلسالمية

 مدخل إلى المصادر:

بدأت األصول التاريخية للثقافة اإلسالمية منذ بدء الخليقة، فقد أوجد هللا تعالى      
 نسان ليعمر هذا الكون، وجعله خليفة في األرض،هذا الكون بإرادته وحكمته، وخلق اإل

ل يف ةا((]البقرة:  ل  ف ي األ ر ض  خ  اع  ة  إ نّ ي ج  بُّك  ل ل م ال ئ ك  [، فلم 31فقال سبحانه ))و ا  ذ  ق ال  ر 
يبدأ خلق اإلنسان صدفة وال طفرة، كما تدعي الثقافة الغربية المادية العلمانية، ولم 

ان آخر، بل خلقه هللا تعالى في أحسن تقويم على شكله يتطور هذا اإلنسان عن حيو 
القائم اآلن، وكان خلقه منذ اللحظة األولى ليكون على هذه األرض، قال تعالى: 
م   ك  م ر  ت ع  ن  األ ر ض  و اس  أ ك م مّ  ل يف ةا((، وقال تعالى: ))ه و  أ نش  ل  ف ي األ ر ض  خ  اع  ))ج 

ا((]هود :  ظة األولى مزوداا بأسباب الهداية والرشاد فاجتمع [، وخلقه منذ اللح61ف يه 
له العقل الواعي والرسول الهادي، ولم يترك هذا اإلنسان سدى، قال تعالى: ))ق ل ن ا 

ل ي ه م  و   ف  ع  و  اي  ف ال  خ  نّ ي ه داى ف م ن ت ب ع  ه د  م مّ  يعاا ف إ مَّا ي أ ت ي نَّك  م  ا ج  ن ه  ال  ه م  اه ب ط وا  م 
ن   ز  ((]البقرة : ي ح  ذا كان اإلنسان قد بدأ تجريبياا في أمور المادة كالزراعة 37ون  [، وا 

والصناعة فقد بدأ معلماا في القيم واألخالق والعالقات االجتماعية واألوضاع القانونية، 
وا  ب ه  ش   ر ك  م  أ الَّ ت ش  ل ي ك  م  ع  بُّك  رَّم  ر  ا  أ ت ل  م ا ح  ال و  اناا ي  قال تعالى: ))ق ل  ت ع  س  ي ن  إ ح  ب ال و ال د  ئاا و 

ب وا  ال ف و اح ش  م ا ظ ه ر   ز ق ك م  و ا  يَّاه م  و ال  ت ق ر  ن  ن ر  ن  إم ال ق  نَّح  م مّ  ك  ت ل وا  أ و ال د  م ا و ال  ت ق  ا و  ن ه   م 
قّ  ذ ل ك م   رَّم  ّللّا  إ الَّ ب ال ح  ت ل وا  النَّف س  الَّت ي ح  صَّ  ب ط ن  و ال  ت ق  ب وا  و  و و ال  ت ق ر  ق ل ون  لَّك م  ت ع  اك م  ب ه  ل ع 

ف وا  ال ك ي ل  و ال م يز ان  ب ال   ه  و أ و  دَّ ل غ  أ ش  تَّى ي ب  ن  ح  س  لّ ف  م ال  ال ي ت يم  إ الَّ ب الَّت ي ه ي  أ ح  ط  ال  ن ك  ق س 
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ل و   ل وا  و  د  ا و ا  ذ ا ق ل ت م  ف اع  ع ه  س  ساا إ الَّ و  د  ّللّا   ن ف  ب ع ه  ب ى و  ان  ذ ا ق ر  اك م ب ه   ك  صَّ ف وا  ذ ل ك م  و  أ و 
((]األنعام: ون  لَّك م  ت ذ كَّر   [.172 -171ل ع 

 مزايا مصادر الثقافة اإلسالمية:

لما كانت الثقافة حركة واقعية تنشئ القيم واالتجاهات ومظاهر السلوك      
هر دفعة واحدة، ولم تظهر في مكان واحد االجتماعي، فإن مصادر هذه الحركة لم تظ

وال من جهة واحدة، وال بد أن تكون نامية متطورة، وتبلغ هذه المصادر درجة من 
الكثرة حتى يختلط القديم بالجديد، واألصيل بالدخيل، والمعقول بالالمعقول، وفي العادة 

قاتها، و تتم عملية صهر لمنتجات هذه المصادر حتى تفقد عناصرها خصوصياتها وفر 
كما يحدث في وعاء الطبخ الذي يفكك العناصر، ويذهب خصائصها، ويجعل من 
الكل وحدة واحدة، ويتلقى األفراد هذا المزيج المتجانس بفعل الصهر بوعي أو بغير 
وعي، هذا في حالة الثقافات البشرية أما الثقافة اإلسالمية فتمتاز مصادرها بمزايا 

 ذه الدرجة من الذوبان في الكل، ومن هذه المزايا: فريدة، وال تصل عناصرها إلى ه

تحافظ الثقافة اإلسالمية على نسبة كل عنصر إلى مصدره ونشأته، فقد يكون  .1
مصدر عنصر من العناصر كتاب هللا تعالى أو سنة النبي صلى هللا عليه وسلم أو 

اليهودية  اإلجماع أو موروثات قديمة ترجع إلى الجاهلية األولى، أو إلى العقائد
 والنصرانية أو إلى الحضارة الغربية، ولكن يبقى لكل عنصر مرجعيته.

وكما تتمايز المصادر عن بعضها فإنها تتفاوت في قوة إلزامها، فالمصدر القرآني  .2
مقدم على غيره، والسنة النبوية مقدمة على االجتهاد، وأما في الثقافات األخرى ففي 

 قدم المساواة، وليس ألحدها أولوية دون غيره.الغالب تقف المصادر كلها على 
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إن تمايز مصادرنا الثقافية تجعل ثقافتنا اإلسالمية قادرة على الفرز في أية مرحلة  .3
تاريخية، ويمكن ربط كل جزئية ثقافية بأصلها ومصدرها، فيقال هذه بدعة، وهذه سنة، 

 وهذا جاهلي، وهذا إسالمي.

، لثقافة اإلسالمية يمكن مراجعتها وتقويمها وتصويبهاومن نتائج هذا التمايز فإن ا .4
فيقال: هذا طارئ مناف  ألصولنا، وهذا أصيل، ويمكن التخلص من العناصر غير 

 .المرغوبة، ولو طال عليها الزمن
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 الكريم القرآن: األول املصدر

 ثقةمنب رى األخ والمصادر اإلسالمية، للثقافة األول المصدر هو الكريم القرآن     
 وتبدو هوتصورات وحقائقه وعلومه، مناهجه في اإلسالم أساس وهو به، ومرتبطة عنه
 هو هللا وكالم وتعالى، سبحانه هللا كالم كونه من اإلسالم في األولى القرآن منزلة

 المك يلتزم أن بد وال البشر، كالم على المهيمن والحاكم واألعظم، واألهم األساس
 !إليه يرجع وأن به، البشر

ل ن ا: ))تعالى قال. شيء لكل تبياناا  فجعله بالقرآن، المسلمين على هللا ومنّ      ن زَّ  و 
ل ي ك   لّ   ت ب ي اناا  ال ك ت اب   ع  ء   لّ ك  ي  م ةا  و ه داى ش  ر ح  ر ى  و  ب ش  ل   و   [.78: النحل]((م ين  ل ل م س 

 أحتاج ما لكل حاا وتوضي اا بيان القرآن في جعل الحكيم فاهلل البيان، من مشتق( التبيان)و
ظهاره بيانه إلى المسلمون   .ودنياهم دينهم بأمور يتعلق مما وتوضيحه، وا 

 وسلم، يهعل هللا صلى هللا رسول هو البيان وجوه من القرآن في لما مبين وأول     
ل ن ا: ))تعالى قال. للناس هذا بيان مهمته من هللا جعل الذي ر  ال إ ل ي ك   و أ نز  ك   ب يّ ن  ل ت   ذّ 
م   إ ل ي ه م   ن زّ ل   م ا ل لنَّاس   لَّه  ل ع  ون   و   [.44: النحل(( ]ي ت ف كَّر 

 :التالية قاطالن في اإلسالمية للثقافة األول المصدر باعتباره القرآن عن وسنتحدث    

 :القرآن تعريف .1

 تباا ك نزلأ وقد ،(القرآن) اسم للبشرية هدى جعله الذي األخير لكتابه هللا اختار    
 على نزلهأ الذي والزبور موسى، على أنزلها التي كالتوراة سابقين، رسل على سابقة
 اسخاا ن القرآن وجعل والسالم، الصالة عليهم عيسى، على أنزله الذي واإلنجيل داود،
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ل ن ا: ))تعالى قال. الكتب لتلك قّ   ال ك ت اب   إ ل ي ك   و أ نز  قاا  ب ال ح  دّ  الّ   م ص   ال ك ت اب   م ن   ي ه  ي د   ب ي ن   م 
ناا  ي م  م ه  ل ي ه   و   [.47: المائدة(( ]ع 

 الجمع وه اللغة في والق ر ء ،(ق ر ء) الثالثي جذرها: مشتقة عربية كلمة( القرآن)و    
 ماتوالكل الحروف ضم والقراءة(: ))المفردات) في األصفهاني الراغب قال .والضم
 تاببالك خص وقد.. درمص صلاأل في والقرآن ..الترتيل في بعض إلى بعضها
 أنزل لما ماس التوراة أن كما كالعلم، له فصار وسلم عليه هللا صلى محمد على المنزل
 ضبع قال... والسالم الصالة عليهما عيسى على أنزل لما واإلنجيل موسى، على

 ،السابقة تبهك لثمرة جامعاا  لكونه هللا، كتب بين من قرآناا  الكتاب هذا تسمية: العلماء
 (.1...( )العلوم جميع ثمرة لجمعه بل

تقول: قرأ، يقرأ، قراءة، وقرآنا. ورد  (القراءة) معنى من قريب مصدر،( القرآن)و    
ل   إ نَّ : ))تعالى قوله في كما ،هذا المصدر في آيات القرآن بمعنى القراءة ع ه   ي ن اع  م   ج 

ق ر آن ه    جمع علينا إن: أي ،[17-15: القيامة(( ]17) ن ه  ق ر آ ف اتَّب ع   ق ر أ ن اه   ف إ ذ ا( 15) و 
 .له قراءتنا فاتبععليك  قرأناه فإذا. عليك وقراءته القرآن

 ليهع هللا صلى محمد على المنزل هللا كالم: هو االصطالح في القرآن تعريف    
 .بتالوته المتعبد وسلم،

 نأ التعريف في واألصل المعرف، على وداللة إيجازاا  التعاريف أكثر هو هذا    
 .-يقولون  كما –( مانعاا  جامعاا ) يكون 

 .بعده أتيت التي للقيود وتمهيد وأساس التعريف، في جنس :"كالم" القرآن عن قولنا   
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ضافة      األنس من هللا، غير كالم به خرج. أول قيد "هللا كالم": هللا إلى الكالم وا 
 .قرآناا  يسمى ال فكالمهم والمالئكة، والجن

، قيد :"المنزل"و      في نزلالم هللا كالم ونسبة المنزل، غير هللا كالم به خرج ثان 
 كتبه يف المنزل كالمه ألن تذكر، تكاد ال المنزل غير كالمه إلى رسله على كتبه

 ألن! له نهاية وال حصر وال حد ال فإنه المنزل غير كالمه أما ومحصور، محدود
 لَّو   ق ل: ))تعالى قال. لها نفاد وال نهاية ال هللا وصفات هللا، صفات من صفة الكالم
ان   ر   ك  اداا  ال ب ح  د  ل م ات   م  بّ ي لّ ك  ر   ل ن ف د   ر  ل   ت نف د   أ ن ق ب ل   ال ب ح  بّ ي م ات  ك  ل و   ر  ئ ن ا و  ث ل ه   ج   ب م 
داا   [.118: الكهف(( ]م د 

 المنزلة قةالساب هللا كتب به خرج ثالث، قيد :"وسلم عليه هللا صلى محمد على"و    
 .واإلنجيل والزبور كالتوراة السابقين، رسله على

 الصالة يف المسلم يتلوه عبادة، وقراءته تالوته أن :"بتالوته المتعبد" ومعنى    
 اذةالش القراءات به خرج رابع، قيد وهو ذلك، على األجر له ويضاعف وخارجها،
 (. 2)الصالة في قراءتها زتجو  وال قرآنا، ليس فهي التفسيرية، والقراءات

 أية هإلي نضيف أن إلى تحتاج ال الموجز، التعريف بهذا القرآن نعرف وعندما    
 .منه فائدة ال بما التعريف وتزيد له، داعي ال حشو ألنها أخرى، كلمات

 نه،م سورة بأقصر المعجز هللا كالم هو: القرآن تعريف في نقول ألن داعي ال    
 هذه ألن .بالتواتر المنقول الناس، سورة من آية بآخر المختوم اتحة،الف بسورة المبدوء
 .تعريفه في تذكر فال عليها، مجمع القرآن، في متحققة الصفات
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 :وصفاته القرآن أسماء .2

 :اثنان القرآن أسماء    

( 1) يس: ))تعالى قوله في كما. المرات عشرات القرآن في ورد. القرآن: األول    
ك يم  ال   و ال ق ر آن    [.2-1: يس (( ]ح 

 لمآ: ))ىتعال قوله في كما. أيضاا  المرات عشرات القرآن في ورد. الكتاب: الثاني    
ى ف يه   ر ي ب   ال   ال ك ت اب   ذ ل ك  ( 1)  [.2-1: البقرة(( ]لّ ل م تَّق ين   ه دا

 الراغب اإلمام قال ،"الكتابة" معنى من قريب "الك ت ب" من مصدر "الكتاب"و    
 روفالح ضم: التعارف وفي... بالخياطة أديم إلى أديم ضم: الك ت ب: )صفهانياأل

 (.3...(( )بالخط بعض إلى بعضها

لى طبيعته إلى يشيران هللا لكتاب اللطيفان االسمان وهذان      فهما. فظهح وسيلة وا 
 ألن للقرآن، القولي اللفظي الجمع معنى على يدل القرآن: الجمع معنى على يدالن
 ويخرجها مه،ف في وكلماتها حروفها ويضم يجمع فإنه القرآنية اآلية يقرأ عندما سلمالم

 فالكاتب ،الورقة على للقرآن الكتابي الجمع معنى على يدل والكتاب !بصوته مجموعة
 تبدوف السطر، على أمامه وكلماتها حروفها ويضم يجمع فإنه اآلية، يكتب عندما

 .!مكتوبة مجموعة

 معاا، نهمام بد ال لحفظه، متالزمتان مجتمعتان وسليتان وكتابته آنالقر  وقراءة    
 على يحيله فإنه مصحف طبع أراد ومن المكتوب، القرآن من ويحفظ يقرأ فالقارئ 
 !ليدققه القرآن حافظ
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 وجوب لىإ إشارة االسمين بهذين تسميته وفي: ))دراز عبدهللا محمد الدكتور قال    
 الصدور يف حفظه يجب أنه نعني. واحد موضع في ال موضعين، في بحفظه العناية

 افظح بحفظ لنا ثقة فال األخرى، إحداهما فتذكر إحداهما تضل أن جمعياا، والسطور
 على جيل، بعد جيالا  إلينا المنقول األصحاب، من عليه المجمع الرسم يوافق حتى
 عند هو ام يوافق حتى كاتب بكتابة لنا ثقة وال مرة، أول عليها وضع التي هيئته
 (.4...(( )المتواتر الصحيح باإلسناد الحفاظ

 بمعنى درمص والكتاب له، اللفظي الجمع إلى يشير القراءة، بمعنى مصدر القرآن    
 .له التدويني الكتابي الجمع إلى يشير الكتابة

 :أهمها من كثيرة، فهي اآليات في المذكورة القرآن صفات أما    

ي ال ق ر آن  و   ص: ))تعالى قال: الذكر .1 ر   ذ  ك   ألنه بذلك؛ ووصف ،[2-1: ص...((]الذّ 
 .ربهب ويصله قلبه، فيوقظ وحقائق، وزواجر مواعظ من فيه بما قارئه يذكر

ي ت ب ار ك  : ))تعالى قال: الفرقان .2 ق ان   ن زَّل   الَّذ  ل ى ال ف ر  ه   ع  ب د  ال م ين   ي ك ون  ل   ع  يراا  ل ل ع  (( ن ذ 
 الباطل،و  الحق بين فيه وفصل فرق  هللا ألن بذلك، لقرآنا ووصف ،[1:  الفرقان]

 الفهخ ما وكل وخير، وهدى وصواب حق فهو القرآن في ما فكل والضالل، والهدى
 .وعمى وجاهلية وضالل باطل فهو

ذ ل ك  : ))تعالى قال: الروح .3 ك  ي ن ا و  ح  وحاا  إ ل ي ك   أ و  ن   ر  ر ن ا مّ   ،[72:  رى الشو ...(( ]أ م 
 افعة،ن حية مبصرة يقظة فيجعلها المؤمنة، القلوب يحيي ألنه بذلك؛ ووصف
 .كرامةو  بعزة حياتها وتعيش األمم، بين بواجبها فتقوم المسلمة، األمة ويحيي
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ا ي ا: ))تعالى قال: النور .4 م ق د   النَّاس   أ يُّه  اءك  م   مّ ن ب ر ه ان   ج  بّ ك  ل ن او   رَّ م   أ نز   ن وراا  إ ل ي ك 
 ونور قوية وحجة ساطع، ودليل واضح، برهان القرآن إن ،[154: نساءال(( ]مُّب يناا 
 ريقهمط للمسلمين وينير حوله، من الظالم ويبدد حياته، للمسلم ينير مبين،

 .المستقيم
ن ن زّ ل  : ))تعالى قال: الشفاء .7 ا ال ق ر آن   م ن   و  ف اء ه و   م  م ة   ش  ر ح  ن ين  لّ ل م   و  م   ي ز يد   و ال   ؤ 

اراا  إ الَّ  ين  الظَّال م   س   يف اإلنسان تصيب التي لألمراض شفاء إنه ،[72: اإلسراء(( ]خ 
 على اءبالقض كفيل وهو ومعالم، حقائق من له يقدمه بما وروحه، وقلبه نفسه

 والتوتر القلقو  والبخل، والذل كالجبن والعصبية، والقلبية والروحية النفسية األمراض
 والضياع والشبهة، والشهوة والهوى  والقنوط، سواليأ النفسي واإلحباط والعصبية،
 ...واالنحراف

آئ ر   ه ـذ ا: ))تعالى قال: البصيرة .6 م   م ن ب ص  بّ ك  م ة   و ه داى رَّ ر ح  ن ون   م  لّ ق و   و  م   ((ي ؤ 
 لىع يتعرف قاطعة، حقائق للمسلم تقدم هادية، بصائر إنه ،[213: األعراف]

 وتحذره ،أعدائه على وتعرفه منه، طلوبالم له وتحدد ومهمته، ووظيفته هويته،
 كما صيرة،ب على ويسلكها المؤمنين سبيل وكيانه قلبه فيبصر الباطل، طرق  من

 (.7...(( )البصيرة على ويحذرها المجرمين سبيل يبصر

 وبالغ، بيان ورحمة، هدى حكيم، علي مبارك،: األخرى  القرآن أوصاف ومن    
 ...الحديث أحسن مبين، عربي فصل، تذكرة، عزيز، تنزيل، ونذير، بشير
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 :منجماً  القرآن نزول .3

 ر بّ   ت نز يل  ل   و ا  نَّه  : ))تعالى قال. وسلم عليه هللا صلى محمد على القرآن هللا أنزل    
ال م ين   وح   ب ه   ن ز ل  ( 182) ال ع  ل ى( 183) األ  م ين   الرُّ ل ب ك   ع  ر ين   م ن   ل ت ك ون   ق  ( 184) ال م نذ 

ب يّ   ان  ب ل س    [.187-182: الشعراء(( ]مُّب ين   ع ر 

ر  : ))تعالى قال. رمضان في القرآن إنزال ابتداء وكان     ه  ان   ش  ي   ر م ض   ف يه   أ نز ل   الَّذ 
ب يّ ن ات   لّ لنَّاس   ه داى ال ق ر آن   ق ان   ال ه د ى مّ ن   و   القدر ليلة وفي[. 177: البقرة(( ]و ال ف ر 

 صلى هللا رسول إلى جبريل جاء – رمضان شهر ليالي إحدى هي التي – بالتحديد
: عالىت قال. القرآن من نزل ما أول عليه وأنزل حراء غار في وهو وسلم، عليه هللا
ل ن اه   إ نَّا)) ل ة   ف ي أ نز  ر   ل ي   [.1: القدر(( ]ال ق د 

م  ب ا ر أ  اق  : ))تعالى قوله وهو. العلق سورة صدر هو القرآن من نزل ما وأول     بّ ك   س   ر 
ل ق   الَّذ ي ل ق  ( 1) خ  ان   خ  نس  ل ق   م ن   اإل   بُّك   اق ر أ  ( 2) ع  ر  ر م   و  لَّم   الَّذ ي( 3) األ  ك  ل م   ع   ب ال ق 

لَّم  ( 4) ان   ع  نس  ل م   ل م   م ا اإل    [.7-1: العلق(( ]ي ع 

. سنة شرينوع الثاا ث استمرت التي النبوية، الفترة مدة طيلة القرآن نزول واستمر    
 .المدينة في سنوات وعشر الهجرة، قبل مكة في سنة عشرة ثالث منها

 نزل لذيوا ،(المكي القرآن) يسمى الهجرة قبل غيرها أو مكة في نزل الذي والقرآن    
 .المدينة إلى نسبة ،(المدني القرآن) يسمى الهجرة بعد

ماا  اتَّق وا  و  : ))تعالى قوله هي نزلت آية آخر أن والراجح     ع ون   ي و   ث مَّ  ّللّا   إ ل ى يه  ف   ت ر ج 
فَّى ب ت   مَّا ن ف س   ك لُّ  ت و  س  ل م ون   ال   و ه م   ك   [.271:  البقرة(( ]ي ظ 
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 ق،عل من له هللا وخلق اإلنسان، والدة عن تتحدث أنزلت آيات أول أن ويالحظ    
 القيامة ومي ليحاسب هللا، لىإ ورجوعه اإلنسان وفاة عن أنزلت آية آخر تتحدث بينما
 وموضوعاته القرآن توجيهات نزل ما وآخر نزل ما أول بين وما... عمل ما على

 لعمليةا ومهمته الحية، القرآن هذا طبيعة إلى إشارة هذا في ولعل؛ وحقائقه وأحكامه
 إلى مسيرته في ويوجهه حياته، له وينظم والدته، من اإلنسان يتناول حيث المتحركة،

 (.6! )اآلخرة في يحياها التي الثانية حياته على يعرفه ثم ته،وفا

 أنزل ماك واحدة، جملة وسلم عليه هللا صلى رسوله على القرآن ينزل لم هللا إن    
 واحدة، ةدفع السالم عليه موسى على التوراة أنزل حيث رسله، على السابقة كتبه
 تعالىو  سبحانه بحكمته وشاء واحدة، دفعة السالم عليه عيسى على اإلنجيل وأنزل
 زولهن واستمر والمناسبات، واألسباب الحوادث حسب( منجماا ) مفرقاا  القرآن ينزل أن

 .سنة وعشرين ثالثاا  المنجم

 قة،الساب كالكتب واحدة دفعة إنزاله وطبلوا ذلك، على المشركون  اعترض وقد    
ق ال  : ))تعالى قال. عليهم ورد اعتراضهم، القرآن وذكر ين   و  وا الَّذ  ف ر  ل ي ه   ن زّ ل   و ال  ل   ك   ع 
ل ةا  ال ق ر آن   م  ةا  ج  د  ذ ل ك   و اح  ك   ب ه   ل ن ث بّ ت   ك  تَّل ن اه   ف ؤ اد  ر  ت ي و   [.32: الفرقان(( ]الا ت ر 

 عليه هللا صلى النبي فؤاد تثبيت هي مفرقاا  القرآن إنزال حكمة أن اآلية ذكرت    
ذ ل ك  : ))الحق على وسلم ك   ب ه   ل ن ث بّ ت   ك  تَّل ن اه   ف ؤ اد  ر  ت يالا  و   فالرسول ،[32: الفرقان( ](ت ر 
 ثباتاا  بها يزدادو  جديدة، آيات عليه نزلت كلما وأنساا  يقيناا  يزداد وسلم عليه هللا صلى
 .رامالك الصحابة إلى بالنسبة وكذلك الباطل، مواجهة على وتصميماا  الحق، على
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: لىتعا قوله وهي ذلك، من والحكمة مفرقاا، القرآن إنزال ىإل أخرى  آية وأشرات    
ق ر آناا )) ن اه   و  ق  ر أ ه   ف ر  ل ى ل ت ق  ل ى النَّاس   ع  ث   ع  ل ن اه   م ك  ن زَّ  [.116: اإلسراء(( ]يالا ت نز   و 

 "مكث على الناس على لتقرأه": مكث على الناس على قراءته لتتم القرآن هللا فرق     
 ات،اآلي من جديدة مجموعة كل فهم ويحسنوا قراءته، المسلمين على ليسهل وذلك

 تتحقق ال لمعانيا وهذه. عليها أنفسهم ويربوا احكامها، وتنفيذ بها االلتزام من ويتمكنوا
 (.5)واحدة جملة القرآن نزل لو فيما فيهم

 :وجمعه وكتابته القرآن حفظ .4

 فقال قصان،والن والزيادة ريفوالتح والتعديل التغير من القرآن بحفظ هللا تكفل    
ن   إ نَّا: ))تعالى ل ن ا ن ح  ر   ن زَّ ك  اف ظ ون   ل ه   و ا  نَّا الذّ   ألنه بذلك هللا وتكفل ،[8: الحجر(( ]ل ح 
 كتاباا  هللا ينزل وال له، بديل فال الساعة، قيام إلى فيها الباقي للبشرية، األخير الكتاب
نما ظها،بحف هللا يتكفل لم التي يل،واإلنج السابقة الكتب بعكس بنسخه، آخر  أوكل وا 

 م اب.   . )) :تعالى قوله ذلك إلى وأشار والنصارى، اليهود من أصحابها إلى حفظها
ف ظ وا   ت ح  ان وا   ّللّا   ك ت اب   م ن اس  ك  ل ي ه   و  اء ع  د  ه   [. 44: المائدة...((]ش 

نما ا،عليه يحافظوا ولم الكتب، تلك يحفظوا لم السابقين ولكن      وغيروها وهاحرف وا 
 من لهك هذا أن وزعموا كالمهم، له وأضافوا فيها، الذي هللا كالم وأضاعوا وبدلوها،

ي ل  : ))تعالى فقال. الزعم هذا في هللا كذبهم وقد هللا عند ين   ف و  ت ب ون  ي   لّ لَّذ  يه م   ال ك ت اب   ك   ب أ ي د 
ند   م ن   ه ـذ ا ي ق ول ون   ث مَّ  وا  ل   ّللّا   ع  ت ر  ي ل   ق ل يالا  ث م ناا  ب ه   ي ش  مَّا لَّه م ف و  ت ب ت   مّ  يه م   ك  ي ل   أ ي د  و   م  لَّه   و 
مَّا ب ون   مّ  س   [.58: البقرة(( ]ي ك 
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 حابهوأص وسلم عليه هللا صلى الرسول ألهم أنه للقرآن هللا حفظ مظاهر ومن    
 إشارة رونشي الكريم، القرآن ابه حفظوا التي الدقيقة المأمونة الوسائل اتخاذ الكرام
 :التالية النقاط في للقرآن حفظهم إلى جداا  مجملة

 منه ينسى ال أن ووعده القرآن، وسلم عليه هللا صلى رسوله بتحفيظ هللا تكفل .1
ن ق ر ئ  : ))تعالى قوله في وذلك شيئًا: ى ف ال   ك  س  اء م ا إ الَّ ( 6) ت نس  ل   إ نَّه   ّللاَّ   ش   م  ي ع 
ر   ه  م ا ال ج  ف ى و   نع وسلم عليه هللا صلى رسوله هللا ونهى ،[5-6:األعلى((]ي خ 
 القرآن، من دةالجدي باآليات عليه ينزل عندما السالم، عليه جبريل مع لسانه تحريك
رّ ك  ت   ال: ))  تعالى قال. إياها سيحفظه هللا ألن شيئاا، منه ينسى أن خشية  ب ه   ح 
ان ك   ل   ل س  ج  ل ي ن ا نَّ إ  ( 16) ب ه   ل ت ع  ع ه   ع  م  ق ر آن ه   ج  ( 17) ق ر آن ه   ف اتَّب ع   ق ر أ ن اه   ف إ ذ ا( 15)و 

ل ي ن ا إ نَّ  ث مَّ   [.18-16:القيامة((]ب ي ان ه   ع 

 عندما واعياا، اا تام حفظاا  مباشرة، اآليات يحفظ وسلم عليه هللا صلى هللا رسول كان    
 .ليهع يعيدها أن جبريل من يطلب وال حرفاا، منها ينسى فال جبريل، من يسمعها

 يدعو جبريل عنه يذهب أن فبمجرد :النازلة اآليات ويكتبون  يحفظون  الصحابة .2
 يحضر أن واحد كل من ويطلب الكاتبين، الحافظين من الصحابة، من مجموعة

 ياتاآل عليهم يتلو وكان النخل، جريد أو العظم أو كالحجر الكتابة، أدوات معه
وكتبها.  آلياتا تلك حفظ منهم وكل يغادرونه وكانوا ويكتبونها، ظونهافيحف الجديدة،

 عبك بن وأ بي ثابت بن وزيد وعلي وعثمان وعمر بكر أبو: الوحي كتاب ومن
 .عنهم هللا رضي سفيان أبي بن ومعاوية جبل بن ومعاذ
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 هللا سولر  يأتي جبريل كان حيث :وسلم عليه هللا صلى للرسول جبريل مدارسة .3
 عليه نزل فيما ويراجعه القرآن، يدارسه رمضان في عام كل وسلم عليه هللا صلى
 هللا رسول يهف توفي الذي العام وفي حفظه تثبيت على للتأكيد ،"له يسمعه"و منه،
 .مرتين القرآن دارسه وسلم عليه هللا صلى

 ،كامالا  القرآن بحفظ الصحابة من كبير عدد قام :كامالً  مكتوب محفوظ القرآن .4
 تابةالك أدوات على القرآن بكتابة منهم كبير عدد قام كما متقناا... تاماا  حفظاا 

 نم ومنهم معظمه، كتب من ومنهم كله، كتبه من منهم عهدهم، في المعروفة
 في محفوظاا  القرآن كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول توفي ولما.. .بعضه كتب

 نم مجموعة بيوت في ومكتوباا  المتقين، الحفاظ الصحابة من مجموعة صدور
 هذا؟ من وأدق أكثر وتوثيقاا  حفظاا  نريد وماذا. الكاتبين الصحابة

 ثرتك عنه هللا رضي الصديق بكر أبي خالفة في: الصديق زمن القرآن جمع .7
 وكثير ك،المعار  تلك في الحفاظ واشترك الكفار، ضد الجهادية والمعارك الفتوحات

 ثابت نب زيد وكلف القرآن، جمع بكر أبا هللا لهموأ شهيداا، هللا وجه لقي منهم
 .صورة أتم على به فقام بذلك، عنه هللا رضي األنصاري 

 بةمرت واحدة، نسخة في المصحف كتابة هو الثاني الجمع هذا من الهدف وكان    
 هللا سولر  جبريل فيها عارض التي األخيرة العرضة في كان ما على والسور، اآليات
 بعضه كني لم الصحابة بعض بيوت في مكتوباا  كان ما ألن وسلم؛ عليه هللا صلى
 تلك نسخ عنه هللا رضي الصديق فأراد واآليات، السور مرتب بعضه يكن ولم كامالا،
 والسور، اتاآلي مرتبة واحدة، نسخة في الصحابة بيوت في المتفرقة الصحيحة النسخ
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 والحافظون  قارئون ال إليها ليعود. هاوغير  التفسيرية كالقراءات القرآن غير من فيها وليس
 .المعتمد مرجعهم فتكون  والكاتبون،

 عتتوس عنه، هللا رضي عفان بن عثمان خالفة وفي :عثمان زمن القرآن جمع .6
 مصر،و  والعراق الشام مثل اإلسالم، في جديدة بالد ودخلت اإلسالمية، الفتوحات
 الجدد لمينالمس يعلمون  حة،المفتو  البالد تلك في الحفاظ القراء الصحابة وانتشر
 بنسخ وذلك للقرآن،( الثالث الجمع) إلى الحاجة فدعت إياه، ويحفظونهم للقرآن،
! نهع هللا رضي بكر أبي خالفة في المكتوبة المصحف نسخة من عديدة، نسخ
 ار،واألنص المهاجرين من الكاتبين الحافظين الصحابة من لجنة عثمان فشكل
 توزيعهاو  األولى، النسخة من نسخ عدة لنسخ عنه، هللا رضي ثابت بن زيد بإمرة
 والبصرة، مكة،: من كل إلى نسخة فأرسلت اإلسالمية، األقاليم عواصم على

 ...المدينة في عثمان عند نسخة وبقيت والشام، والكوفة،

 غير يءش فيها ليس واآليات، السور مرتبة القرآن، لكل جامعة النسخ تلك وكانت    
 ثمانع اعتمدها التي النسخ، تلك عن المصاحف ينسخون  الكاتبون  وصار القرآن،
 (.7)عليها إقراره على الصحابة وأجمع عنه، هللا رضي

 :الرباني مصدره وأدلة القرآن إعجاز .5

 به، بواوكذ كفروا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول من القرآن الكفار سمع لما    
 وكذبوا، نكرواأ هللا كالم القرآن أن أخبرهم اولم هللا، أرسله رسوالا  يعتبروه أن ورفضوا
 القرآن فواووص افتراءا، هللا إلى نسبه آخر، بشر كالم من أو ،هو كالمه من أنه وزعموا
فك وكذب وشعر سحر بأنه  .وا 
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 سجل دوق مثله، كالم تأليف على قادرون  أنهم فزعموا عنادهم، في درجة وارتقوا    
ل ي ه م   ت ت ل ى ا  ذ او  : ))تعالى قوله في ذلك القرآن ن اس   ق د   ق ال وا   آي ات ن ا ع  اء ل و   م ع  ل ن ا ن ش  ث ل   ل ق   م 
ير   إ الَّ  ه ـذ ا إ ن   ه ـذ ا اط  ل ين   أ س   [.31: األنفال(( ]األوَّ

 القرآن ثلم كالم وتأليف السابق، زعمهم تنفيذ منهم وطلب هللا، تحداهم ذلك عند    
نت م   و ا  ن: ))تعالى قوله منها. آية من أكثر في التحدي هذا وورد ي   ف ي ك  مَّا ب  ر  ل ن ا مّ   ن زَّ
ل ى ن ا ع  ب د  ور ة   ف أ ت وا   ع  ث ل ه   مّ ن ب س  ع وا   مّ  م و اد  اءك  د  ه  ن ت م   إ ن   ّللّا   د ون   مّ ن ش  ق ين   ك  اد   ((ص 

 [.23:البقرة]

ت ر اه   ي ق ول ون   أ م  : ))تعالى قوله ومنها     ر   ف أ ت وا   ل  ق   اف  ر   ب ع ش  و  ث ل ه   س  ي ات   مّ  ت ر  ع وا   م ف   و اد 
ت م م ن   ت ط ع  نت م   إ ن ّللّا   د ون   مّ ن اس  ق ين   ك  اد   [.13: هود(( ]ص 

 يف القرآن مثل هي سور، بعشر أو بسورة يأتوا أن الكفار من المطلوب وكان    
 القرآن مثل بسور اناإلتي منهم يطلب مول( بيانية مثلية) كانت فالمثلية وأسلوبه، تعبيره،

 .ومعانيه وأحكامه موضوعاته في

نما ،بالمطلوب اإلتيان من يتمكنوا ولم القرآن، معارضة على الكافرون  يقدر ولم      وا 
 هذاو  زعموا كما بشر كالم وليس هللا، كالم القرآن أن على عجزهم ودل عنه، عجزوا

 .وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هو محمداا  أن على دل

 يانب أمام عاجزون  أنهم فبما القرآن، إعجاز يثبت القرآن معارضة عن عجزهم إن    
 .لهم معجزاا  يكون  القرآن
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 لدلي أهم هو إنما هللا، كالم أنه على الوحيد الدليل هو القرآن إعجاز وليس    
 نم هللا، عدن من القرآن كون  حقيقة تؤكد أخرى، أدلة إليه وتضاف. ذلك على
 :أهمها

 بجوانبه بالغي عالم عن القرآن حديث بها ويقصد: القرآن في الصادقة الغيب أنباء .1
: الحاضر وغيب القرآن، في السابقين قصص في المتمثل: الماضي غيب: الثالثة
 المالئكة عن وحديثه وأفعاله، وأسمائه هللا صفات عن القرآن حديث في المتمثل
 راطكأش: ستقع أحداث عن القرآن حديث يف المتمثل: المستقبل وغيب والجن،
 .النار وعذاب الجنة، ونعيم القيامة، ومشاهد الساعة،

 عديدة، ميةعل حقائق القرآن آيات في ورد لقد :القرآن في الصادقة العلمية الحقائق .2
 من جبواوتع بها، فأعجبوا المعاصرون، العلماء فيها نظر كثيرة، علمية ولفتات
 العصر يف إال يعرفوها لم أنهم مع قرناا، عشر خمسة من أكثر قبل لها القرآن إيراد

 وي تح التي القرآن وآيات! متطورة علمية ووسائل وتجارب جهود بعد الحديث،
 واألرض، السموات خلق بداية عن تحدثت آيات فهناك عديدة، علمية مضامين

 يللوال والنجوم، والقمر والشمس والفضاء، الفلك عالم وعن الكون، نشأة وعن
 ةماد ناحية من اإلنسان وعن واألنهار البحار وعن والنبات، الماء وعن والنهار،
 لعلميةا الموضوعات من ذلك وغير ومشاعره، وحواسه أمه، رحم في وتطوره خلقه

 .العجيبة
 بة،صائ عادلة حكيمة وأحكامه القرآن، تشريعات إن :السامية القرآن تشريعات .3

 ال وبما به، فأمره لإلنسان يصلح بما العالم ير،الخب الحكيم هللا عند من ألنها
 القرآن في انهان وما طيب، بكل إال القرآن في هللا أمرنا وما عليه، فحرمه له يصلح
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 طيبة اةحي عاشوا القرآن بتشريعات المسلمون  التزم ولما خبيث، ضار كل عن إال
 العصر ذاه في وتشريعاته المتحضر العالم قوانين زالت وما كريمة، عزيزة سعيدة
ن العالية، السامية القرآن تشريعات مستوى  دون  المتقدم  مخالفة ثمن عتدف البشرية وا 

 تخسرو  القرآن، في هللا حرمه ما ارتكاب ضريبة وتقدم عالياا، القرآن تشريعات
 على ظتلحاف القرآن تشريعات التزمت ولو ووجودها... وأبنائها أموالها من الكثير
 (.8)...وحياتهم وأعصابهم وصحتهم وأعراضهم وأموالهم وجودهم في أبنائها

 ويقف هللا كالم القرآن أن على عالية شهادة تقدم التي اليقينية األدلة أهم هي هذه    
 .الهادية األدلة مقدمة في القرآن إعجاز

 :المسلمين حياة في القرآن .6

 في حققهاي أساسية مقاصد وللقرآن الطيبة، العزيزة للحياة دعوة القرآن هللا جعل    
 :القرآنية المقاصد أهم ومن وجماعات، أفراداا  المسلمين، حياة

 ماناإلي نور إلى والجاهلية، الكفر ظلمات من بإخراجهم :هللا إلى الناس هداية 
د ي ال ق ر آن   ه ـذ ا إ نَّ : ))تعالى قال. والطاعة م   ه ي   ل لَّت ي ي ه   [.8: راءاإلس(( ]أ ق و 

 وتنشئتهم آن،القر  على األفراد بتربية :المتوازنة المتكاملة لقرآنيةا الشخصية إيجاد 
ان   م ن أ و  : ))تعالى قال. المستقيم الطريق على وسيرهم آياته، على ي ي ن اه   ي تاا م   ك   ف أ ح 

ل ن ا ع  ي ن وراا  ل ه   و ج  ش  م ن النَّاس   ف ي ب ه   ي م  ار ج   ل ي س   الظُّل م ات   ف ي مَّث ل ه   ك  ا ب خ  ن ه  ذ ل ك   مّ   ك 
يّ ن   ان وا   م ا ل ل ك اف ر ين   ز  م ل ون   ك   [.122: األنعام(( ]ي ع 

 يجعل والذي وحقائقه، القرآن بتوجيهات الملتزم :الرباني القرآن المجتمع إيجاد 
فيه تطبيقاا ألحكام القرآن. هذا المجتمع القرآني يكون عزيزا كريما،  الحياة منهاج
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ا ي ا: ))تعالى قال ركاا،مبا حياا  طيبا سعيدا، ين   أ يُّه  ي آم ن وا   الَّذ  ت ج  ول   ِل ّ   ب وا  اس  ل لرَّس   و 
ع اك م إ ذ ا م   ل م ا د  ي يك   .[24: األنفال(( ]ي ح 

 رس على المسلمة األمة يعّرف فالقرآن: أعدائها مواجهة في المسلمة األمة قيادة 
 ...مأهدافه وعلى أعدائها، على يعرفها كما فيها، القوة عناصر وعلى حياتها،

 الرفعة إلى ابأيديه ويأخذ والهزيمة، النصر أسباب على ويدلها وأساليبهم، ومكائدهم
 ....والتمكين والنصر والسيادة

 ويرشدهم م،ويسعده يربيهم وجماعات، أفراداا  المسلمين، حياة في كبير دور وللقرآن    
 وسعدوا وتمكنوا عزوا بالقرآن، محياته في السابقون  المسلمون  صدق ولما ويوجههم،

 والتعامل آن،القر  على الصادق باإلقبال إال اليوم للمسلمين فالح وال وانتصروا، وفازوا
 جاهز والقرآن... معه المتحركة والحياة لتشريعاته، الملتزم والتنفيذ معه، الجاد اإليجابي

 (.11)!لصالحينا السلف مع ذلك أدى كما المسلمين، حياة في الكبير دوره ألداء
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 الشريفة النبوية السنة: الثاني املصدر

 مية،اإلسال الثقافة مصادر من األول المصدر هو الكريم القرآن أن ذكرنا أن سبق    
 للذكر عالىت هللا يسره وقد .وغاياته ومقاصده وكلماته آياته في المعجز الكتاب وهو

 الكليات،و  المقاصد على فاحتوى  لدين،ا هذا دستور ليكون  الكتاب هذا ونزل والتالوة
 اختالف على ينللعالم تعالى هللا دين اإلسالم كان ولما والجزئيات، التفاصيل فيه وقلت

 إلى ي ك ل   نأ تعالى هللا حكمة اقتضت فقد واألحوال والظروف والبالد والدهور العصور
 الوظيفة ذهه وكانت .والتفصيل البيان مهمة وسلم عليه هللا صلى المصطفى نبيه
 المهمة بهذه يقوم من هبين من تعالى هللا اختار الذي البشري، للجنس وتشريفاا  كرامة

يّ ين   ف ي ب ع ث   الَّذ ي ه و  : ))تعالى هللا يقول الجليلة، والا  األ  مّ  ل ي ه م   ي ت ل و ن ه م  مّ   ر س   آي ات ه   ع 
كّ يه م   ي ز  لّ م ه م   و  ي ع  ك   ال ك ت اب   و  ان وا و ا  ن م ة  و ال ح  ل  ض   ل ف ي ق ب ل   م ن ك   [.2: الجمعة(( ]مُّب ين   ال 

ن  ): )تعالى هللا بقول مستدالا  الشافعي اإلمام يقول كما السنة هي والحكمة     ك ر   و اذ 
م ة   ّللاَّ   آي ات   م ن   ب ي وت ك نَّ  ف ي ي ت ل ى م ا ك   هو الكريم القرآن فإن ،[34: األحزاب(( ]و ال ح 
 صلى بيالن أزواج – تعالى – هللا أمر التي الحكمة هي والسنة هللا، آيات من يتلى ما
 .بذكرها وسلم عليه هللا

 محمد هخلق من هللا خيرة عن صدرت التي النموذجية اإلسالمية الحياة هي والسنة    
 هللا ابكت في جاء ما فقو  الكامل البشري  األنموذج هذا وكان وسلم، عليه هللا صلى
 والدنيا معادوال المعاش أمور في وسلم عليه هللا صلى النبي سنة فصلت لقد ى،تعال

 فطرة راعيت اجتماعية، خلقية سلوكية نشأة السنة هذه هدي في المسلم فنشأ واآلخرة،
ذا العالمين، رب هلل العبودية باتجاه به وتسمو خلقه، وطبيعة اإلنسان  الثقافة كانت وا 
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 السنة من أوفى نجد فلن اإلسالم، من المستمدة المعاشة يةالواقع الحالة هي اإلسالمية
 .اإلسالمية الشخصية وتحقيق اإلسالمية الثقافة بناء في النبوية

 والحديث السنة مفهوم: 

 عرفةم ثمرة كانت وعلومه بالحديث – الصحابة من ابتداء – المسلمين عناية إن     
 هذا عنهم هللا رضي الصحابة تلقى دفق .إليها والحاجة ومعناها بالسنة وأكيدة عميقة
تعبد به، وكان ما يتلقونه إما قرآنا يتلى، وي   وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن الدين

ما أقوالا وتقريرات وصفات صادرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم،  رسول تبارهباع وا 
 وفعله لهقو  في معصوم محمداا  أن تعالى هللا كتاب به أخبرهم مما وكان العالمين، رب

قراره م ا: ))وصفته وا  ق   و  ي   إ الَّ  ه و   إ ن  ( 3) ال ه و ى  ع ن   ي نط  [ 4-3: النجم(( ]ي وح ى و ح 
ول   آت اك م   م ا: ))  لهم وقال ذ وه   الرَّس  م ا ف خ  اك م   و  ن ه   ن ه   وجعل ،[ 5: الحشر...((]ف انت ه وا ع 

يع و  و ا  ن: ))هدايتهم في سبباا  له طاعتهم ت د وا ه  ت ط   الذين وحذر[. 74: النور(( ]ت ه 
ذ ر  : ))أمره يخالفون  ل ي ح  ين   ف  ال ف ون   الَّذ  ر ه   ع ن   ي خ  يب ه م   أ ن أ م  يب ه م   أ و   ت ن ة  ف   ت ص   ع ذ اب   ي ص 

 أن) شهادة معنى عنهم هللا رضي الصحابة أدرك فقد هنا ومن ،[63:  النور(( ]أ ل يم  
 هادةالش هذه مقتضى وأن اإليمان، أركان من األول الركن شق وأنها( هللا رسول محمد
 الرسول مهمة كانت ولما وسلم، عليه هللا صلى الكريم النبي به جاء ما بجميع التسليم
 والصغير أة،والمر  والرجل والجماعة والفرد واآلخرة، الدنيا تتناول وسلم عليه هللا صلى

 وعقولهم لوبهمق تستيقظ أن عليهم كان فقد ،والعلن والسر والشريعة، والعقيدة والكبير،
 تقريراتهو  وأفعاله أقواله أن وأدركوا هديه، على والسير للمتابعة وأسماعهم وأبصارهم
 .اإلسالمية افةالثق صناعة في مباشراا  دخوالا  تدخل وكلها سنة، كلها أحواله في وصفاته
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 :واالصطالح اللغة في السنة

: (اللغة مقاييس معجم) في فارس ابن يقول ،(سنّ ) مادة من :اللغة في السنة    
 لواألص. سهوله في واطراده الشيء، جريان وهو مطرد، واحد أصل والنون  السين)

 (.11( )إرساالا  أرسلته إذا سّناا  أسّنه وجهي على الماء سننت: قولهم

 وسنّ  ناا،وسن سّنة للقوم وسنّ  سّناا  الحديد سنّ  مصدر السن: )األعرابي ابن وقال     
 (.صقله كأنهف حّسنه، المنطق وسّنن صقلها، كأنه حتى رعيتها، أحسن إذا يسّنها اإلبل

 جريان من هافي لما اللغوية، المعاني هذه تحمل وسلم عليه هللا صلى النبي وسّنة    
 لىع السائر المجتمع وجه فيكون  بها، اإلنسانية الحياة وصقل واطرادها، األحكام
 التكرار معنى هافي السنة أن اللغوية المعاني من ويستفاد. وبركتها بخيرها ناضرا هديها

مرار التقويم، معنى وفيها واالعتياد،  .قلهوص إحداده أجل من الشيء على الشيء وا 

 ذكر ورد قدو  ونهيه، وأمره أحكامه: هللا وسّنه قويماا، طريقاا  بين: سّنه هللا وسنّ     
: المعنى يكون  المواضع جميع وفي مرة، عشرة سبع الكريم القرآن في والسننّ  السنة
 .المطردة الجارية هللا أحكام

 أو قول من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن صدر ما :االصطالح في وأما    
لقية، صفة أو تقرير أو فعل  فعالا  أو قوالا  سنةال تأتي وقد وفاته، حتى بعثته مبدأ من خ 
 التابعين من أو مشكاتها، من المقتبسين نبوةال عصر شهود باعتبارهم الصحابة، من

 .النبوة عصر إلى الناس وأقرب الصحابة، عصر شهود باعتبارهم
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 يف السنة على يزيد أنه إذ المفهوم، حيث من السنة من أعم فهو :الحديث وأما    
 عليه ليس منسوخاا  كان ولو حتى وسلم عليه هللا صلى النبي عن صدر ما لكل تناوله
ل قية وسلم عليه هللا صلى النبي صفات يتناولو  العمل،  وجسمه نهلو  حيث من الخ 
ب ّلية وصفاته وطوله، وشعره  الطعام من إليه يميل وما ومرضه، صحته حيث من الج 
 .فيه يرغب ال وما

 الكريم القرآن من السنة مكانة: 
 :السنة به جاءت ما لكل أصل الكريم القرآن .1

 يقول م،الكري القرآن آيات في أصولها وجدنا يفةالشر  السنة نصوص تتبعنا إذا    
 (: 12)السنة مفتاح كتابه في الخولي عبدالعزيز األستاذ

 آلياتا ذلك على يدل قرآني، أصل له يكون  أن بد ال المعاني من السنة في ما كل))
 لرسولا وأن به، كمل قد الدين وأن الكريم، القرآن في شيء كل أن على تنص التي
 قوله مثل ذلكو  ربه، من إليه أنزل ما وتبليغ البيان، وظيفته وسلم يهعل هللا صلى
ل ن ا: ))تعالى ن زَّ ل ي ك   و  ء   لّ ك لّ   ت ب ي اناا  ال ك ت اب   ع  ي  م   و ه داى ش  ر ح  ر ى  ةا و  ب ش  ل م ين   و   النحل(( ]ل ل م س 
ن ا مَّا: ))وكقوله ،[78:  ء   م ن الك ت اب   ف ي ف رَّط  ي  م  : ))وكقوله[ 37:  ماألنعا(( ] ش   ال ي و 

م ل ت   م   ل ك م   أ ك  ين ك  م   و أ ت م م ت   د  ل ي ك  م ت ي ع  يت   ن ع  ر ض  ال   ل ك م   و  س  يناا  م  اإل   [.3:  المائدة(( ] د 

 يلجأ لم أنه على األخبار دلت وقد: )- هللا رحمه –( 13)الخولي األستاذ ويقول    
 – باسع ابن فهذا. أصالا  فيه لها وجد إال ةمسأل في الكريم القرآن إلى مفكر عالم
ل ه  : ))تعالى بقوله يستدل -عنهما هللا رضي م  ال ه   و ح  ف ص  ث ون   و  راا ش   ث ال  :  األحقاف(( ]ه 
ال ه  : ))قوله مع[. 17 ف ص  ي ن   ف ي و   تكون  قد الحمل مدة أن على ،[14:  لقمان(( ]ع ام 
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 لفيءا في له الحظ الصحابة سب من أن على استدل أنس بن مالك وهذا أشهر، ستة
: األنصارو  المهاجرين بين الفيء تقسيم معرض في تعالى بقوله( الغنيمة من نوع)
ين  )) اؤ وا و الَّذ  م   م ن ج  ه  د  بَّن ا ي ق ول ون   ب ع  ف ر   ر  ن ا ل ن ا اغ  و ان  خ  ين  الَّ  و إل   ب ق ون ا ذ  يم ان   س   و ال   ب اإل  

ع ل   اّلا  ق ل وب ن ا ف ي ت ج  ين   غ  ن وا لّ لَّذ   استدل سعيد بن المنذر وذاك ،[11:  الحشر(( ] آم 
ّللّا  : ))تعالى بقوله العربية على مطبوع غير العربي أن على م و  ك  ر ج   ب ط ون   مّ ن أ خ 

ات ك م   ل م ون   ال   أ مَّه  ي ئاا  ت ع   [.57:  النحل(( ] ش 

 :ألحكامه وتفصيل القرآن آليات بيان السنة .2

 لىع أحالت اآليات هذه ولكن مجملة، عامة أكثرها في الكريم القرآن آيات جاءت    
م ا: ))تعالى قوله في كما والتفصيل، البيان دور ألسنة ول   آت اك م   و  ذ وه  ف   الرَّس  م ا خ  اك م   و   ن ه 
ن ه   ل ن ا: ))وقوله ،[5:  الحشر(( ] ف انت ه وا ع  ر   إ ل ي ك   و أ نز  ك   ن زّ ل   م ا س  ل لنَّا ن  ل ت ب يّ   الذّ 
 ال رموز إلى الكريم القرآن ستحال ال الشريفة النبوية السنة ولوال ،[44:النحل((]إ ل ي ه م  
 – افعيالش اإلمام عن أثر وقد منها، تعالى هللا مراد معرفة يمكن وال تنفيذها، يمكن
 ماك أنه ههذ عبارته ومعنى(( غطاء والسنة وعاء، القرآن: ))قال أنه – هللا رحمه
 آنالقر  محتويات عن الكاشفة هي السنة فإن اإلناء، محتويات عن الغطاء يكشف
 فبينت ؤقتة،م أنها وبين بالصالة أمر الكريم، فالقرآن: ))الخولي األستاذ يقول الكريم،
 الزكاةب القرآن وأمر يبطلها، وما وصفتها منها كل ركعات وعدد وعددها أوقاتها السنة
 (.14) ((إلخ...منها تخرج التي واألموال ومقاديرها، ونصبها اتهاأوق السنة وبينت
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 :الكريم القرآن يذكرها لم أحكاماً  تشرع السنة .3

 يحّرم آنيالقر  النص أن فكما التشريع، حيث من الكريم القرآن قوة في السنة أن إذ    
 الكريم لقرآنا ذكر فقد كذلك، التحريم أو التحليل يفيد الصحيح الحديث فإن ويحلل،
 التها،خ أو عمتها على المرأة زواج يذكر ولم النساء من منهن الزواج يجوز ال الالتي
 يذكر ولم ،(17)خالتها أو وعمتها المرأة بين الجمع حرمة على نصت السنة ولكن
 ،(16)المفترسة الحيوانات وال الجارحة، الطيور الذبائح محرمات في الكريم القرآن
 ولهرس بطاعة – تعالى – هللا أمر وقد حرمتها، على صتون ذكرتها، السنة ولكن
ا ي ا: ))قال عندما وسلم عليه هللا صلى ين   أ يُّه  يع وا   آم ن وا   الَّذ  يع وا  و   ّللّا   أ ط  ول   أ ط   الرَّس 
ل ي ر   و أ و  م   األ م  نك   قلةمست وسلم عليه هللا صلى رسوله طاعة فجعل ،[78:  النساء((]م 
 سولهر  طاعة بوجوب يعتقد وال – يزعم كما – وحده هللا طاعة جوببو  يعتقد من ألن

 لسنةا في الواردة فاألحكام اإلسالم، ملة من خارج كافر فهو وسلم عليه هللا صلى
 .نفسه الكريم القرآن كأحكام فهي القرآن، يذكرها ولم استقالالا، الصحيحة

 الفكر ابكت من المثبت نصال اقرأ بها واالحتجاج السنة مصدرية بيان من ولمزيد    
 (.15)المحدثين عند المنهجي

 بها واالحتجاج لألحكام السنة مصدرية: 

م ا: ))تعالى هللا لقول الشرعية األحكام مصادر من مصدر السنة،     ول  ا آت اك م   و   لرَّس 
ذ وه   م ا ف خ  اك م   و  ن ه   ن ه   لشريعةا مصادر العلماء يرتب وعندما ،[5:الحشر(( ]ف انت ه وا ع 
 بمعنى يؤخذ الو  والشرف، الذكر في ترتيب الترتيب هذا فإن السنة ثم القرآن: قائلين
 .الكريم القرآن عن مصدريتها في متأخرة السنة أن
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 في جاء ما باب: )فقال( الكفاية) كتابه من فصالا  البغدادي الخطيب عنون  ولقد    
 من وسلم، هعلي هللا صلى هللا رسول سنة وحكم تعالى هللا كتاب حكم بين التسوية
 (. التكليف ولزوم العمل وجوب حيث

 حيث من ريمالك القرآن بعد الثانية المرتبة في تأتي معظمها في السنة أن ريب وال    
 .بالتواتر نقل ما السنة من وقليل متواتر، كله الكريم القرآن إذ ثبوتها،

 يحرم، رآنوالق تحلل، والسنة لل،يح فالقرآن الشرعية، لألحكام إفادتها حيث من أما    
 تبيح، السنةو  يبيح، الكريم والقرآن تندب، والسنة يندب، الكريم والقرآن تحرم، والسنة
فادة التشريع في الكريم القرآن مثل فالسنة  يكرب معد بن المقدام روى  وقد األحكام، وا 
 يوشك أال له،ومث القرآن أوتيت إني أال: )) قال أنه وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن
 فأحلوه اللح من فيه وجدتم فما القرآن، بهذا عليكم: يقول أريكته، على شبعان رجل
 ناب يذ كل وال األهلي، الحمار لحم لكم يحل ال أال فحرموه، حرام من فيه وجدتم وما
 (.17(( )صاحبها عنها يستغني أن إال معاهد لقطة وال السباع، من

 معدودة، اتهوكلم محدودة، آياته كانت وتالوة تعبد هللا كتاب مالكري القرآن كان ولما    
 فيه ورد ماو  والجزئيات، بالفرعيات يعني مما أكثر بالكليات يعني مجمل، دستور وهو
 السنة ىعل الكريم القرآن أحال فقد ولذا المواريث، آيات في كما األحكام تفاصيل من

 سنة غير نم الكريم والقرآن النسخ، أو التفريع أو االبتداء، وجه على األحكام لتبين
 إنما السنة يف ويشككون  وحده، القرآن يقبلون  والذين تطبيقه، يمكن وال فهمه، يمكن ال

 على ملون يع وهم المسلمين، من كثير عن يغيب قد خبيث، بأسلوب القرآن يحاربون 
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 قال اهكذ القرآن، إلى السنة من السنة إلى أحوج فالقرآن العمل، عن القرآن تعطيل
 (.18)ولمكح

 – عنهما هللا رضي – حصين بن عمران أن الحسن إلى بسنده الخطيب روى     
 فقال :قال بالقرآن، إال تحدثونا ال: القوم من رجل فقال أصحابه، ومعه جالساا  كان
 صالة يهف تجد أكنت القرآن إلى وأصحابك أنت وكلت لو أرأيت: فقال فدنا، أدن،: له

 وكلت لو أرأيت اثنتين؟ في تقرأ ثالثاا، والمغرب أربعاا  العصر ةوصال أربعاا  الظهر
 والمروة؟ ابالصف والطواف سبعاا، بالبيت الطواف تجد أكنت القرآن إلى وأصحابك أنت
 (.21)لتضلنّ  تفعلوا إال وهللا فإنكم عنا خذوا: قوم أي: قال ثم

 للثقافة السنة مصدرية: 

 سنة وكذلك اإلسالمية، للثقافة الكريم القرآن مصدرية وجوه بعض سبق فيما عرفنا    
 والمراكز العاداتو  واالتجاهات القيم المسلمون  يستمد فمنها وسلم، عليه هللا صلى النبي

ذا الشخصية، والسمات القانونية  قدمت نةالس فإن وأسس أصل قد الكريم القرآن كان وا 
 أسوة هللا علهج فريداا، رآنياا ق بشرياا  أنموذجاا  البشرية إلى وحملت والدقائق، التفاصيل

 .صالحة وقدوة حسنة

 حتى جمع،أ العالم في العميقة آثارها وسلم عليه هللا صلى النبي سنة تركت وقد    
 األولى لرتبةا تأخذ وسلم عليه هللا صلى محمد شخصية بأن الغربيون  المفكرون  اعترف

 .واألنبياء والعظماء العلماء سير في
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 إلسالميةا الثقافة في السنة آثار جميع نتابع أن العجالة ذهه في نستطيع وال    
 :اآلثار هذه من أطرافاا  وسنذكر

 والمعايير، واألهداف القيم من ضخمة مجموعة وتنشئ تؤكد النبوية السنة -1
 :وقواعدها الحياة مبادئ وتحدد حاكمة، وضوابط ملزمة، قواعد تشكل والسنة

 ميدان في هابعض كثيرة، وسلم عليه هللا صلى يالنب أحاديث من هذا على واألمثلة    
 وبعضها الدولة، ميدان في وبعضها المجتمع، ميدان في وبعضها الفردية، الشخصية

 .الحرب في وبعضها السلم، في

نما بالنيات األعمال إنما: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال      ما مرئ ا لكل وا 
 (.21(()نوى 

 (.22(( )النصيحة الدين: ))وسلم عليه هللا صلى وقال    

 يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكراا  منكم رأي من: ))وسلم عليه هللا صلى وقال    
 (.23(( )اإليمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه،

(( رد فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من: ))وسلم عليه هللا صلى وقال    
(24.) 

 لمهديين،ا الراشدين الخلفاء وسنة بسنتي عليكم: ))وسلم عليه هللا صلى وقال    
 (.27(( )بالنواجذ عليها عضوا

 (.26(( )عليه مات ما على عبد كل يبعث: ))وسلم عليه هللا صلى وقال   
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 منابع ففوتج الصحيحة، المعرفة طرائق وتبين تؤكد الشريفة النبوية السنة -2
 :لكذ على األمثلة ومن السليم، والمنطق بالدليل وتطالب واألساطير، األوهام

 :وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه، هللا رضي عبدهللا بن جابر عن    
 (.25(( )غول وال طيره وال عدوى  ال))

 .هللا بأمر إال العدوى  تكون  وال حتمية، العدوى  ليست أي: عدوى  ال ومعنى   

 قون يطل كانوا حيث العرب عند أسلوب ووه التشاؤم، التطير،: طيره ال ومعنى   
ن تفاءلوا، يميناا  طار فإن طيراا،  .تشاءموا شماالا  طار وا 

 يف ذكره يكثر الذي الخرافي الكائن وهو الغول، وجود نفي: غول ال ومعنى   
 .منه األطفال ويخوف الشعبية، القصص

 تخدمتسو  السلوكية، العملية األخالق من واسعة منظومة تنشئ النبوية السنة -3
 :ذلك على األمثلة من النافعة، وأساليبها الناجعة التربية وسائل لذلك

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن    
 (.27(( )مهرح فليصل أثره في له ينسأ أو رزقه في له يبسط أن سره من: ))يقول

 ليس: ))لموس عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال العاص بن عمرو بن عبدهللا عن   
 (.28(( )كبيرنا شرف ويعرف صغيرنا، يرحم لم من منا

 الجنة دخلي ال: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال مسعود بن عبدهللا عن   
 حسناا، هثوب يكون  أن يحب الرجل إن: رجل فقال كبر، من ذرة مثقال قلبه في كان من
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( (الناس وغط الحق، بطر الكبر الجمال، يحب جميل هللا نإ: قال حسنة؟ ونعله
(31.) 

 .قائله على ورده دفعه: الحق بطر ومعنى

 .احتقارهم: الناس غمط ومعنى
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 اإلسالمي والرتاث الفكر

 ،موجود فأنا أفكر أنا: قال من أصاب ولقد اإلنسان، خصائص أخص من الفكر    
 أفكاراا، تنتج التي التفكير عملية خالل من والوجود العقل بين تفاعل اإلنسانية والحياة
 من يحصى ال عدداا  البشري  التاريخ عرف ولقد فكرة، حركة أو عمل كل وخلف

 .ومفكروها فكرها ثقافة ولكل واألفكار، المفكرين

 خصائص نم ينطلق ثقافتنا في الفكر ولكن ومفكرون، فكر اإلسالمية وللثقافة    
 : الخصائص هذه بعض الدارس أخي ليكوا   الثقافة، هذه

 نتيجة ألخرى ا الثقافات في الفكر يأتي فبينما :إسالمية فريضة والتفكير الفكر .1
 لتفكيرا يجعل اإلسالم فإن مشكالتها، وحل الحياة لتحسين دنيوي، دافع أو حاجة
 إلى يصل نأ قبل التفكير عمليات على ويؤجر ربه، إلى المسلم بها يتقرب عبادة،
لَّ  اآلي ات   ل ك م   ّللّا   ي بيّ ن   ذ ل ك  : ))  تعالى قال ومنافعها، جهانتائ ون   ك م  ل ع   ف يو ت ت ف كَّر 
ن ي ا ر ة   الدُّ ت و ي  ه ل   ق ل  : ))تعالى وقال ،[ 221-218: البقرة((]و اآلخ  م ى ي س   األ ع 

ير   ون   أ ف ال   و ال ب ص  ل ق   ف ي نَّ إ  : ))تعالى وقال ،[71:  األنعام((]ت ت ف كَّر  م او ات   خ   السَّ
ت ال ف   و األ ر ض   ار   اللَّي ل   و اخ  ل ي آلي ات   و النَّه  ين  ( 181) األل ب اب   ألّ  و  ون   الَّذ  ك ر   ّللّا   ي ذ 

ق ع وداا  ق ي اماا  ل ى   و  ن وب ه م   و ع  ون   ج  ي ت ف كَّر  ل ق   ف ي و  م او ات   خ  بَّن ا األ ر ض  و   السَّ ل ق ت   م ا ر   خ 
الا  ه ذا ان ك   ب اط  ب ح  : تعالى وقال ،[181-181: عمران آل((]النَّار   ع ذ اب   ف ق ن ا س 
ت ل ك  )) ث ال   و  ا األ  م  ر ب ه  م   ل لنَّاس   ن ض  لَّه  ون   ل ع   [.21:  الحشر(( ]ي ت ف كَّر 

 الثقة أعطاهف وأساليبه، ووسائله الفكر أدوات إلى اإلنسان الكريم القرآن نبه ولقد    
 هذه على تبور  بحواسه، الثقة وأعطاه والمسئولية، التكليف مناط العقل وجعل بعقله،
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 هذه ينب الكريم القرآن وجعل يعاقب، أو صاحبها، يثاب كبيرة، مسؤوليات الحواس
 ثم ليونانيةا الثقافة ماعرفته اإلسالمية ثقافتنا تعرف ولم تكامالا، والوسائل األدوات
 وفالسفته همذاهب للعقل فكان والحواس، العقل بين صدام من الغربية الثقافة وريثتها
 ستوأوجي أرسطو) مثل وفالسفتها مذاهبها للحواس وكان ،(وهيجل أفالطون ) مثل

 .بالخطأ األخرى  على تحكم فلسفة وكل الفلسفتين، بين لقاء وال( كونت

 نص ابه يرد لم التي األحكام واستنباط الشريعة فهم وسائل من والتفكير الفكر .2
وه   ل و  ))   تعالى قال :والسنة الكتاب في دُّ ول   إ ل ى ر  ل ي و ا  ل ى الرَّس  ر  ا أ و  ن ه م   أل م  ل م ه   م   ل ع 

ين   ت نب ط ون ه   الَّذ  ن ه م   ي س   عليه الشريعة أحالت الذي االجتهاد وهذا[ 73:  النساء] (( م 
 .ثاتوالحاد للمستجدات الحل وفيه الشرعية، األحكام من الكثير

 :االجتهاد تعريف

هد من مأخوذ: اللغة في االجتهاد     هد، الج   يف الوسع بذل وهو الطاقة، وهو والج 
 (.31)ومشقة كلفه يستلزم الذي األمر طلب

 بحكم نّ ظ لتحصيل الوسع الفقيه استفراغ: األصوليين اصطالح في واالجتهاد    
 .شرعي

 ريةالبش والقدرات الممكنة وسائلال جميع يستخدم أن: الوسع استفراغ ومعنى    
 .الطلب من مزيد لديه يبقى ال حتى المتاحة،

 جوهاا و  تحمل التي الظنية، األمور في يكون  االجتهاد أن(: ظن لتحصيل) ومعنى    
 .القطعيات في االجتهاد يكون  ال مختلفة، ومعاني كثيرة
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 ادئالمب وهذه :وعقلية شرعية وبدهيات مبادئ من ينطلقان والتفكير الفكر .3
 بعض منحرفال التفكير قاد وقد واالنحراف، الشطط من التفكير تصون  وبالبدهيات
 الدمار،و  االنتحار إلى كثيرة شعوباا  اليوم ويقود الجماعي، االنتحار إلى المجموعات

 يزيد ما أنتج ةالعقلي والبدهيات الشرعية المبادئ خارج الجنسية األمور في فالتفكير
 المكتسب المناعة نقص مرض يحملون  إنسان ليون م وسبعين خمسة على
 ودمار مدماره إلى النازيين قاد العرقية المشاعر في المنحرف والتفكير ،(اإليدز)

 توحيد من يرالتفك ينطلق عندما أما. واإلفساد الفساد إلى اليوم اليهود ويقود غيرهم،
 والتسليم انية،اإلنس لكرامةا واحترام اإلنسان وتقدير له، بالعبودية واإلقرار تعالى هللا

 شاهدةوالم المالحظة من التفكير طرائق والتزام والحواس، العقل واحترام للوحي،
 .مكين في األرضالت له ويحقق يشقيه، وال اإلنسان يسعد التفكير هذا فإن والتجربة،
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 الرتاث

 فإن ،والعقار الاألمو  من للخلف السلف يخلفه ما الميراث كان إذا :التراث مفهوم    
 ئلوالوسا واألفكار واألخالق والقيم العادات من للخلف السلف يخلفه ما التراث

 واألعراف والعادات واآلداب واللغة فالتاريخ جوانبها، جميع في الحياة وأنماط واألساليب
 أمة وكل التراث، من هذا كل والبناء، والعمارة والمالبس واألشربة واألطعمة واآلثار

 .التراث ىيسم كله المنقول وهذا سلفها، عليه كان ما جميع خلفها إلى تنقل مماأل من

 وأعمالنا ،والزمان المكان في حركته يكون  أن بعد التاريخ، في اإلنسان حركة فالتراث
 افةالثق مصادر من خصب مصدر والتراث تراثاا، صبحي عنا تنفصل أن بمجرد

نما إطالقه على مصدراا  التراث نجعل ال لكننا اإلسالمية،  ظل يف مصدريته تأتي وا 
 .وتدع التراث من تتخير نظرية

 غير من البالغ وفي تلقائي، بشكل جيل إلى جيل من التراث نقل يتم :التراث نقل    
 نم كثير وعند يعقل، ال وما يعقل وما يضر، وما ينفع ما أحدنا ينقل وقد وعي،
 ألضرحةا قداسة تنقل كما الدين، إلى ئهالنتما إما القداسة، طابع التراث يأخذ الناس

 يجوز، ال أمر لإلسالم التقديس هذا نسبة بأن علماا  مقدساا، تراثاا، وتصبح والقبور،
ما البدع، هذه من بريء واإلسالم  يرهم،غ أو العرب من الماضيين لآلباء النتمائه وا 

ما  .القديم البشري  التاريخ إلى النتمائه وا 

 ذاه وعلى كلمته، أو اإلنسان حركة والتراث هللا، كلمة حيالو  :والوحي التراث    
 لإلنسان خلد ال ألنه التراث؛ من يخرجان النبوية والسنة الكريم القرآن فإن التفريق
 تخدامواس الكتابية، والمادة المصحف، خط مثل الشكلية األمور بعض في إال بهما،



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

93 

 لحاسوب،ا إلى أو التسجيل شريط إلى المصحف ونقل والتجليد، والتغليف األلوان،
 لمحمد ليسو  تعالى، هللا كالم الكريم فالقرآن التراث، في تدخل الشكلية األمور فهذه
 باعتبار هللا دعن من وحي والسنة البيان، ثم والقراءة، الحفظ سوى  وسلم عليه هللا صلى
 .وأفعاله أقواله في وسلم عليه هللا صلى نبيه عصم قد تعالى هللا أن

 اللغة ووه بالوحي، الرتباطه التراث، مفهوم من يخرج أن بد ال ثالث أمر لكوهنا    
 وهذه عجاز،واإل العصمة صفة أكسبها الكريم القرآن ألن الكريم، القرآن بها نزل التي
 لغة مبكر عهد في اللغة علماء ضبط وقد معها، النص ويدور النص مع تدور اللغة

 أما لوحي،ا قداسة لها القرآني للفظ اللغوية موالمفاهي ،غيرها عن وميزوها التنزيل،
 وهذه والخطأ، للصواب المعرض التراث في تدخل فإنها للنص، التالية اللغوية المفاهيم
 األمم من ألمة رتتواف ال ،السنة بها وتمتاز ،ولغته الكريم القرآن بها يمتاز التي الميزة

 وأصالته، صالبته ففقد نسان،اإل حركة مع اختلط المسلمين غير عند فالوحي األخرى،
 .للنقد التراث يخضع كما للنقد ويخضع التراث من ويعتبر

 خطئي واإلنسان التاريخ، في اإلنسان حركة التراث دام وما :معصوماً  ليس التراث    
 األقدمين كتب من كتاب في نقرأ وعندما والصواب، الخطأ يحتمل التراث فإن ويصيب،

 السليم، العقلو  المعصوم، النص ويؤيدها واليقين، لطمأنينةبا نستقبلها نصوصاا  سنجد
 ليم،س عقل و معصوم، نص لها يشهد ال أخرى  نصوصاا  وسنجد الصالح، والوجدان

 اختالف مع الطالح إلى الصالح نسبة وتختلف منها، ينفر بل الوجدان، يقبلها وال
 مشحونة رةالمتأخ روالعصو  وأنقى، أسلم األولى فالعصور العصور، واختالف المؤلفين
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 والقبول هيبةوال القداسة فكرة التراث عن ننفي فإننا وبهذا عقل، ال وحي يقبله ال بما
 .المطلق

 إال ثالترا في والصواب الخطأ من االحتماالت هذه كل ومع :غيرنا وتراث تراثنا    
واألسطورة،  الخرافة عن وأبعدها العالم، في التراث أنواع أنقى يبقى اإلسالمي تراثنا أن
ن العصور، مختلف على معيارية ضوابط تحكمه كانت تراثنا وأن سيما ال  كان وا 

 .االلتزام من الدرجة بنفس الضوابط هذه يستحضرون  ال الناس

 من والعادات والقيم األفكار إلى النظر المعيارية الضوابط ومن :والبدعة السنة    
 حيالو  خالف وما السنة، فهو منطقة ووافق الوحي وافق فما والبدعة، السنة منظار
 .البدعة فهو

 لسنةا بضابط تراثها تضبط تاريخها مدار على اإلسالمية األمة هذه وستبقى    
 مكانها فتأخذ اءاألشي فيه تدخل ضخماا  حوضاا  غيرنا عند التراث يعتبر فبينما والبدعة،
 عليه دخلت لتراثيا حوضنا فإن تتفاوت فال األمور وتختلط أولوية، أو ترتيب دونما

 .أمرها يختلط ال متمايزة، وتبقى األشياء

 ركوت جملة التراث إهمال يعني ال التراث من النقدي موقفنا إن :التراث قراءة    
 من بد ال ةالواعي القراءة وقبل الواعية، القراءة من بد ال نأخذ أو نترك حتى بل قراءته،

 ستطيعن وعندئذ معطياته، ومعرفة وحيال بدراسة ذلك ويكون  المعايير، على الحصول
 درسي أن يستطيع أحد كل وليس ،(النافع التراث) أو( الحي التراث) نستخرج أن

 معرفة لىع القائمة األصولية الدراسة من بد ال بل صحيحة، دراسته تكون  ثم الوحي،
 ية،النبو  والسنة( النص ظروف أي) النزول وأسباب والمنسوخ والناسخ النص لغة
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 بدونها مالفه يكون  ال التي المبادئ من ذلك غير إلى والمقيد والمطلق والعام، اصوالخ
 .صحيحاا 
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 النافعة البشرية اخلربات

 اختالف على والشعوب األجناس استوعبت ثقافة بأنها اإلسالمية الثقافة تمتاز    
 هذه عدوت مهارتها،و  ومنجزاتها الشعوب خبرات أهتماها في ويدخل واألمكنة، األزمنة
 صهر على الثقافة هذه قامت وقد اإلسالمية، الثقافة مصادر من البشرية الخبرات
 وقد احدة،و  حضارة في ورثتها التي والحضارات إليها وصلت التي الثقافات مختلف
 لخال من السالفة والحضارات األخرى  الشعوب منجزات مع الثقافة هذه تعاملت
 :التالية المبادئ

 شأنها رينك ال حضارات، سبقها بل الصفر، من تبدأ لم اإلسالمية قافةالث إن -1
ثارة العمران مجال في  اإلنسان دتساع التي واألساليب الوسائل واختراع األرض وا 
 .المختلفة شؤونه في

 انياإلنس التراث وأن بها، الناس أحق فهو وجدها أنى المؤمن، ضالة الحكمة إن -2
 .جمعاء للبشرية ملك هو

 برالك) وألن الحق، عن العين إغماض يجوز وال أهله، إلى ينسب فضلال إن -3
 لحقا وبطر: "وسلم عليه هللا صلى النبي قال كما( الناس وغمط الحق بطر
 (.32) "فضله وتجاهل محاسنهم إنكار الناس وغمط ومنعه، دفعه

 صناعةال مجال في لإلنسان النافعة والعلمية المادية المنجزات بين التفريق -4
 ذهاأخ يجب أمور وهذه عام، بشكل والوسائل والفلك والدواء والطب زراعةوال

 والدينية كريةوالف الثقافية المنجزات وبين الكفاية، فروض من وهي بها، واالعتناء
 منها، رالحذ يجب أمور فهذه والفلسفة، والشرائع واألعراف والعادات كالعقائد
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 الوثنية العقائدف يقبله، ال وما منها الماإلس يقبله ما ومعرفة دراستها، عند والتيقظ
 رفضهاي األمور هذه كل االجتماعية، والعالقات والقوانين واألساطير والتنجيم
 ما إال وقيم،  وأفكار وعادات شرائع من لديه بما عنها يستغني أو اإلسالم،

 .والشورى  والبر والرحمة كالعدل وأصوله اإلسالم بناء في داخالا  كان

 كتب نم فترجموا المنجزات، بين التفريق في المبدأ هذا اإلجالء علماؤنا ركأد وقد    
 وتنظيم راعةوالز  والرياضيات والهندسية بالطب منها تعلق ما والفرس والهنود اليونان
 يترجموا فلم ،والعقائد والشرائع والقوانين واألساطير القصص وتركوا والدواوين، الجيوش

: أمين حمدأ األستاذ يقول الوثنية، والعقائد اإللهة أخبار من فيها لما هوميروس( إلياذة)
 حين بيالعر  والذوق  أبطال، عبادة وفيه متعددة آلهة فيه وثني، أدب اليوناني األدب)

 (.33( )الوثني األدب من النوع هذا يستسغ لم مسلم ذوق  العلوم ترجم

 :السابقة الخبرات تطوير

 نتوكا أميين، كانوا بل واسعة، علمية معارف اإلسالم قبل العرب عند تكن لم    
 والزراعي والصناعي والمهني العلمي التقدم من كبيرة درجة على األخرى  األمم

 أخذ لىإ المسلمون  بادر ولقد .والقبط والفرس، والرومان، اليونان، سيما وال والحربي،
 بن الدخ وسلم عليه هللا صلى النبي أرسل فقد مبكر، وقت في األمم هذه منجزات
 ناعةص ليتعلم الرومان، حكم تحت كانت وقد جرش، إلى العاص بن وسعيد الوليد

 عن لدفاعل الخندق وسلم عليه هللا صلى الني واستخدم السالح، وليشتري  الدبابات
 األمم من أخذوها التي األسلحة المسلمون  طور ولقد فارسي، أسلوب وهو المدينة
 (.34)األخرى 
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 دأواب والفارسي، والروماني اليوناني العلمي التراث على مون المسل وقف وعندما    
 ذلك انوك الميادين، مختلف في المتخصصة العلمية الكتب هذه من اآلالف بترجمة

 لطبا كتب العربية إلى فنقلوا العباسية، الدولة وبداية األموية الدولة أواخر مع
 واحدة ظرةون والمنطق، هندسةوال والرياضيات واألسلحة والفالحة والكيمياء والصيدلة

 والفارسية ةوالروماني اليونانية المكتبة تجد النديم البن الفهرست كتاب على تلقيها
 مكتوبة وجدت ال اليوناني التراث كتب فإن هذا من وأكثر المسلمين، أيدي بين والهندية

 سليدوأق وأفالطون  أرسطو فكر على حافظت التي اللغة فهي العربية، باللغة إال
 .العربية األصول وبقيت فنيت، اليونانية األصول أن إذ وفيثاغورس،
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 اإلسالمية الثقافة مقومات

 ثقافة لكل أن ماوك وتشكيلها، تكوينها في رئيسية عناصر الثقافات من ثقافة لكل    
 تكون و  لها، سيةالرئي المقومات بداية مع الثقافة بداية وتكون  نهاية، ثقافة لكل فإن بداية

 سواء دينية فاتثقا بدأت الثقافات من وكثير شكلتها، التي المقومات انتهاء مع نهايتها
 واملع تكوينها في أسهم المعاصرة والثقافات باطل، دين أو حق دين الدين هذا كان
 الثقافة قوماتم من كبير مقوم الغربي العالم في الصناعية فالثورة الدين، إلى ترجع ال

 المقدمة هذه من وانطالقاا  ثالث، مقوم الفردية والحرية آخر مقوم سماليةوالرأ الغربية،
 .الثقافة هب تقوم أو الشيء به يقوم الذي الركن وهو المقوم، معنى على نتعرف فإننا

 .المقوم هذا انهدم إذا الثقافة وتنهدم

 قافتنالث تحليلية نظرة إن اإلسالمية؟ ثقافتنا عليها تقوم التي المقومات هي فما    
 :التالية المقومات على توقفنا اإلسالمية

 ولكن ات،الثقاف تكوين في مهماا  عنصراا  دائماا  كان الدين أن فيه ريب ال مما :الدين .1
 لحيويتها، والمجدد عليها والمحافظ الثقافة صانع كان اإلسالمية ثقافتنا في الدين
 نسبة تحققت نأ البشر ختاري في يحدث ولم اإلسالم، إلى الثقافة انتسبت فقد ولذلك
 .اإلسالم إلى اإلسالمية الثقافة نسبة تحققت كما دين إلى ثقافة

 من مائهاعل من جاء والنصرانية كاليهودية دين إلى انتسبت سالفة ثقافة كل إن    
 الدين من أقوى  كانت أخرى  مقومات وجود وعن النسبة، هذه ضعف عن يكشف
 وأحباؤه هللا اءأبن نحن: يقولون  جعلتهم التي قيتةالم اليهودية فالعصبية أثراا، وأعمق
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 من المسيحية ةالثقاف تشكيل بي أقوى  اليونانية والفلسفة نفسه، الدين من أقوى  كانت
 .نفسه الدين

 جمعياا  ابينه وربط بسلكه، كلها اإلسالمية الثقافة عناصر سلك قد اإلسالم إن    
 إلى هاكل عناصرها وشد والمضمون، والشكل واألعراض الجواهر منها وكون  برباطه،
 الصدقو  والعدل كالحق إسالمية قيم الثقافة فقيم والمصير، والجزاء التوحيد عقيدة

كرام واإليثار كالتعاون  إسالمية أخالق الثقافة وأخالق واإليمان،  وصلة الجار وا 
 بها يتكلم التي اللغة حتى اإلسالم، من المسلمون  استمدها عادات والعادات األرحام،
 .وحافظها مرجعها وأصبح ارتبطت العربية اللغة وهي الثقافة هذه أصحاب

 :هللا رحمه المبارك محمد األستاذ يقول    

 نم قبله من كانوا الذي األعلى، المثل العرب إلى بالنسبة اإلسالم غدا لقد)    
 الفكري  والجو ،الوجود في وفلسفتهم الحياة، إلى نظرتهم هو وأصبح الحائرين، الضالين
ذا يعيشون، جوه في الذي والنفسي  فإن بيعيةالط بيئتهم والبادية الصحراء كانت وا 
ن والمعنوية، الثقافية بيئتهم غدا اإلسالم  أن الفهم يف الخطأ ومن للتاريخ الظلم من وا 
 (.37( )األخرى  لألمم بالنسبة كالدين العرب ألولئك بالنسبة اإلسالم نجعل

 الكون  لىإ ينظرون  خالله ومن الحياة، فلسفة إليهم بالنسبة كان لقد: )يقول ثم    
لى والوجود  والحكم كالسلو  وقواعد لألخالق مفاهيمهم تتمثل وفيه واإلنسان، اإلله وا 
 خضعوا امع ونظام بها، ودانوا تبنوها، شاملة فلسفة بالجملة وهو االجتماعية، والروابط
 (.36( )أساسه على حياتهم ونظموا لحكمه،
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 بضع قافةث تعيش أن وقلّ  بغيرها، وتستبدل وتذوى، تموت الثقافات نرى  وبينما    
 وستبقى قرناا، عشر الخمسة عمر على ناهزت اإلسالمية الثقافة فإن السنين، من مئات
 .طالقاإل على مقوماتها أعظم هو الذي الخالد، الدين إلى الخلود هذا ومرجع هللا، بإذن

 :العربية اللغة .2

 موزهار  ووضع أصواتها اإلنسان اكتشف أن منذ اللغة وظيفة في ألصلا :اللغة    
 عن قوم كل بها يعبر أصوات: )أنها جني ابن عرفها وقد والتفاهم االتصال هو

 (.35()أغراضهم

 يريده ماع بالتعبير وظيفتها ثم أصوات، من المؤلف أصلها التعريف بهذا فحدد    
 .للتعبير المجتمع ملهايستع ظاهرة إذن فهي أغراض، من المجتمع

 حديدالت هذا حول تدور وكلها الحديث العصر في اللغة تعريفات تعددت وقد    
 من ظامن أنها(: )سوسير دي) فعرفها هائالا  تطوراا  اللغوي  الدرس تطور من بالرغم
 التعريفين نلهذي ومضمون ( الصوتية والصور المعاني بين الربط الوحيد جوهره الرموز
 (.37( )هال تعريف أعم في العالقات من نظام فهي تعريفاتهم في غويينالل لدى شاع

 مقومات من اللغة أن ومع اإلسالمية، الثقافة مقومات من مقوم العربية اللغة إن    
 من مقوم ينيةالص واللغة الفرنسية الثقافة مقومات من مقوم الفرنسية فاللغة الثقافات
 أعظم ميةاإلسال الثقافة بناء في العربية اللغة دور أن إال الصينية، الثقافة مقومات

 الكريم، رآنالق لغة العربية اللغة أن إلى يرجع وذلك ثقافتها، في أخرى  لغة أية دور من
 يرث أن لىإ اللغة بهذه البشر إلى هللا خطاب وسيبقى جمعياا، الناس هللا خاطب وبها
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 حتى ربةوالغ العجمة من حفوظةم العربية اللغة بقيت هنا ومن عليها، وما األرض هللا
 عادت قدف العربية لغتها سلخ وأراد متطاولة، مدداا  االستعمار حكمها التي البالد في
 .العودة هذه على مثاالن وتونس والجزائر الحبيبة، لغتها إلى

 قدمت لكنو  ومستعمرين، فاتحين لغة أنها على ال نفسها العربية اللغة قدمت دقول    
رشاد هداية لغة أنها على نفسها  امم أكثر العرب غير فأعطاها وحياة، ورحمة وا 
 .لبالغا في العرب غير من وبالغتها وصرفها نحوها علماء فكان العرب، أعطاها

 سهام يهاإل توجهت فقد اإلسالمية الثقافة مقومات من مقوماا  العربية اللغة ولكون     
 لذلك نشأواوأ المحلية، واللهجات ميةالعا إلى ونقلها لتشويهها جهودهم وبذلوا األعداء،
 عواوض وقد المحلية، للهجات قواعد وضع وحاولوا اللغات، ومعاهد الدراسات مراكز
 والثقافة واحدةال الحضارة فتت مما شتى، لغات إلى انقسمت التي الالتينية اللغة مثالهم
 .وثقافات حضارات إلى الواحدة

 واألوردية ةكالفارسي اإلسالمية، البالد لغات واستعملته العربي الحرف انتشر وقد    
 أراد الذي وركأتات كمال يأتي أن قبل قريب، عهد إلى والتركية والماليزية واإلندونيسية

 سلخ مما وكان(. 38)اإلسالمية الثقافة مقومات سلخ على فعمل التركية، األمة سلخ
 .العربي والحرف العربية اللغة

 :اإلسالمي التاريخ .3

 شأن يصل فلن ثقافتها، مقومات من مقوماا  األمم من أمة عند التاريخ انك إذا    
 إلسالمية؛ا الثقافة تكوين في اإلسالمي التاريخ شأن إليه وصل ما إلى التاريخ ذلك
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 فالتاريخ ة،الفكر  هذه لتحقيق وحركة وفكرة عقيدة تاريخ الحالة هذه في التاريخ ألن
 .له تاريخاا  التاريخ يكون  الدين ذاله ينتمى من وكل دين، تاريخ اإلسالمي

 سلمهو  المشرقة وصفحاته الكبرى  أحداثه خالل من اإلسالمي التاريخ أسهم لقد    
 ثم وعواطفهم، ينالمسلم نفسية تكوين في وأبطاله وعلمائه ونكباته وانتصاراته وحربه
 .األمم من غيرهم عن ميزهم

 ينتمي ألمةا بهذه يلتحق شعب أو فرد كل فإن عقيدة تاريخ هنا التاريخ كان ولّما    
 لعاشرا القرن  حدود في اإلسالم دخلوا الذين فاإلندونيسيون  تاريخها، إلى مباشرة
 ،قادتهم أبرز من األيوبي الدين وصالح معاركهم، أعظم من بدراا  يعدون  الهجري 
 وة،والجف الغربةب تشعر فإنها جاهليتها عهد في تاريخها إلى الشعوب هذه تنظر وعندما

 .اإلسالمي التاريخ في إال وسعادتها إلفها تجد وال

 :اإلسالمي التاريخ أهمية

 وجود تحفظ التي الذاكرة وهو وحركتها أعمالها سجل األمم من أمة تاريخ إن    
 التاريخ إنف التواريخ من غيره مع اإلسالمي التاريخ فيه يشترك ما على وعالوة األمة،

 لإلنسانية ختاري هو بل عرقاا، أو بعينه شعباا  يخص وال وهداية، نبوة تاريخ اإلسالمي
 :التالية األمور في اإلسالمي التاريخ أهمية وتبرز والمكان، الزمان مدى على

 صلى يالنب رأسه على يقف وسنة، وهداية وشريعة دين تاريخ اإلسالمي التاريخ 
 أعظم النبوية سيرةوال بإحسان، لهم والتابعون  الكرام الصحابة ومعه وسلم، عليه هللا
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 للوحي ؤرخي أن شرفاا  اإلسالمي التاريخ ويكفي اإلسالمي، التاريخ فصول من فصل
 .اإللهي

 الجانبو  وأمراء، حكام تاريخ من أكثر ودعوة وحضارة علم تاريخ اإلسالمي التاريخ 
 عن براا مع السياسي الهبوط يكن ولم الجوانب، بقية من شأناا  أقل منه السياسي
 السياسية باألحداث مليئاا  كان المماليك فعصر اإلسالمي، ريخالتا حقيقة

 المدارسب اإلسالمي التاريخ عصور أبهى من كان ولكنه الحكام، وتغير واالنقالبات
 .والصناعات العلوم وتطور والجامعات

 المادة في نوعت وفيه والدقة، والكتابة التوثيق عنصر عليه يغلب اإلسالمي التاريخ 
 التراجم بطض أي الوفيات وتاريخ السنوات، أي الحوليات تاريخ يهفف التاريخية،

 والنحاة واألدباء كالشعراء والعلوم الفنون  وتاريخ البلدان، وتاريخ الوفاة، بسني
 وغير الحنابلةو  والشافعية والمالكية والحنفية والفقهاء والمحدثين والوزراء والقضاة

 .واألصناف األنواع من ذلك
 على والحفاظ اإلسالمية األمة تكوين في رئيس عنصر مياإلسال التاريخ 

 اعيةو  قراءة وقراءته األمة، على األعداء وتكالب المحن رغم وهويتها شخصيتها
 لثقافةل حافظ وعاء خير اإلسالمي والتاريخ حيويتها، وتجدد ذاكرتها، لألمة تعيد

 .العصور مدى على اإلسالمية

 :سالمياإل للتاريخ الموجهة األعداء مكائد

 ر،والحاض الماضي في اإلسالم أعداء من شرس لهجوم اإلسالمي التاريخ تعرض    
 فحاتص الكريم القرآن سجل وقد المدينة، في والمنافقون  اليهود الهجمة هذه بدأ وقد
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 غزوة داثأح في والمنافقين اليهود تناقش كانت عمران آل فسورة الكيد هذا من عديدة
 والمسلمين، ماإلسال من للنيل الفرص تحّين في الكفار أساليب على ورّدت وأهدافها أحد
 الصحابة ضببع األمر ووصل مات، قد وسلم عليه هللا صلى النبي أن الكفار أشاع فقد
م ا: ))تعالى هللا قول فجاء القتال، عن يتوقفوا وأن سالحهم يتركوا أن مَّد  م   و  ول   إ ال ح   ر س 
ل ت   ق د   ل ه   م ن   خ  ل  الرُّ  ق ب  ل ب ت م   ق ت ل   أ و   م ات   أ ف إ ن   س  ل ى ان ق  ق   ع  م  أ ع  م ن   اب ك  ل ب   و  ل ى ي ن ق   ع ق ب ي ه   ع 
رَّ  ف ل ن   ي ئاا ّللاَّ   ي ض  ز ي  ش  ي ج  س  اك ر ين   ّللاَّ   و   [.144: عمران آل(( ]الشَّ

 الكفار طيلأبا السور من وكثير الفتح وسورة األنفال وسورة التوبة سورة ردت وقد    
 .اإلسالم لتاريخ الموجهة والمنافقين

 تاريخال من ينالوا أن األعداء حاول وقد هذا، يومنا حتى المعادية المكائد واستمرت    
 :منها نذكر كثيرة، بأساليب اإلسالمي

 حتى كارهاوأف ورجالها نشأتها عن والكالم بينها، والصراع الفرق  بتاريخ االهتمام 
 أنفسهم، ينالمسلم بين والعقيدية الفكرية الخصومة هذه هو ماإلسال أن للدارس خّيل
 والزنادقة ةالزندق بتاريخ الكائدون  هؤالء اهتم فقد الفرق  بتاريخ االهتمام هذا ومع

ظهار  .اإلسالمي التاريخ في أبطال أنهم الزنادقة وا 
 البابليو  الفرعوني التاريخ على الضوء وتسليط اإلسالمي التاريخ وراء القفر 

حياء اآلشوري و   عصور لىإ يرجع بلد لكل خاص تاريخ وتأليف القديمة، النعرات وا 
 .اإلسالم قبل ما



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

106 

 العباسيينو  كاألمويين أ سر تاريخ أنه بتصويره اإلسالمي التاريخ تمزيق محاولة 
 بعضها عن بعضها منفصل أقاليم تاريخ أو والعثمانيين والمماليك والفاطميين

 .اآلخر
 والتضحيات واالنتصارات البطوالت وتصوير اإلسالمي تاريخال تفسير في التعسف 

 .العائليةو  الشخصية والمكاسب والجاه المال وحب وشهوات صغيرة دوافع وراءها أن
 ربي،الغ التاريخ دراسة إلى اإلسالمي التاريخ دراسة عن المسلمين أبناء صرف 

 احاتالمس كانت حتى المسلمين، أبناء أعين في الغربيين صورة وتعظيم
 أوسع عام كلبش األوروبي والتاريخ واألمريكية الفرنسية الثورة لتاريخ المخصصة

 .والمسلمين اإلسالم لتاريخ خصص مما
 
 :الفكر وحدة .4

 اإلسالمية ثقافةال في والفكر مكوناتها، من رئيسياا  جزءاا  ثقافة أية في الفكر يشكل    
 والعقل اإلسالم بين التفاعل مليةلع استجابة كان الفكر هذا ألن مقوماتها، أبرز أحد

 جاءت وارهاأط وكل اإلسالم، على سابقة فكرية أطوار اإلسالمية للثقافة وليس المسلم،
 وفق اإلنسان حاجات مع والتفاعل الشريعة، فهم على الفكر هذا ومدار اإلسالم، بعد

 .الشريعة هذه أحكام

 وعندما ر،الفك جوانب من جانب راالنتشا الواسعة األثر العميقة الفقهية فالمذاهب    
 نعلم مالكاا  ماماإل العربي المغرب في آخر ويتبع حنيفة، أبا أفغانستان في مسلم يتبع
 .المسلمين حياة في الفكر هذا أّثر كم
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 حكمهي واحدة، أصول إلى مشدوداا  ويبقى التباينات فيه تقل اإلسالمي والفكر    
 والتباينات، التناقضات من حالة الغربي الفكر نجد بينما النبوية، والسنة الكريم القرآن
 .الزراعي فكرال يناقضه التجاري  والفكر الرأسمالي، الفكر نقيض االشتراكي فالفكر

 كان قدف العشرين القرن  في وتباينات تشوهات من اإلسالمي الفكر أصاب ما وأما    
 شتراكيةواال كالقومية غربية، أفكاراا  نشرت التي الماكرة، االستعمارية الغزوة بفعل

 .والعلمانية

 وظهرت بية،الغر  الحلول فشلت أن بعد عافيته، يستعيد اإلسالمي الفكر بدأ ولقد    
 في افدةالو  األفكار تلك نشرت التي الخفية األصابع المسلمون  واكتشف عوراتها،
 (.41)بالدنا
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 اإلسالمية الثقافة معامل

 الثقافة ممعال فمن غيرها عن وتميزها عليها، تدل ماتعال الثقافات من ثقافة لكل    
 بل اإلسالمق العربية الثقافة معالم ومن مداها، أقصى إلى الدنيوية المتعة طلب الغربية
 الهتماما والرومانية اليونانية الحضارة معالم ومن الحياة، على والعرافين الجن سلطان
 :المعالم هذه من كثيرة لمهافمعا اإلسالمية الثقافة أما وعبادته، بالجسد

 :الواعي العقل بناء .1

 مع عاملهت في أدواره أعظم وكان كبيرة، عناية العقل اإلسالمية الثقافة أولت لقد    
 بل يها،ف كبير دور للعقل يكن لم معجزات من سبق لما خالفاا  الكريم، القرآن معجزة
 من وبالرغم بآذانهم ويسمعونها بعيونهم الناس يراها مادية، حسية معجزات كانت

 يأتيهم نأ وتكراراا  مراراا  العرب حاول حتى المجردة، العقلية المعجزة مع التعامل صعوبة
 إلى مكان نم الجبال ونقل والجنان الكنوز فيها بمعجزة وسلم عليه هللا صلى النبي
ق ال وا  : ))تعالى قال مكان، م ن   ل ن و  تَّى ل ك   نُّؤ  ج ر   ح   أ و  ( 81) ي نب وعاا  أل ر ض  ا م ن   ل ن ا ت ف 
نَّة   ل ك   ت ك ون   يل   مّ ن ج  ن ب   نَّخ  ر   و ع  ار   ف ت ف جّ  ا األ ن ه  الل ه  ي خ  ج  ق ط   أ و  ( 81) راا ت ف  م اء ت س   السَّ
م ا ل ي ن ا ز ع م ت   ك  فاا  ع  ة   ب اِّل   ت أ ت ي   أ و   ك س   ر ف  ز خ   مّ ن ب ي ت   ل ك   ي ك ون   أ و  ( 82) ق ب يالا  و ال م آلئ ك 
ق ى أ و   م اء ف ي ت ر  ل ن السَّ م ن   و  تَّى ل ر ق يّ ك   نُّؤ  ل ي ن ا ت ن زّ ل   ح  ؤ ه   ت اباا ك   ع  ان   ق ل   نَّق ر  ب ح  بّ ي س   ل  ه   ر 

نت   راا  إ الَّ  ك  والا  ب ش   [.83-81: اإلسراء((]رَّس 

 وما اة،والحي لمالع مجاالت مختلف في اإلنساني العقل الثقافة هذه أعملت ولقد    
 اإلعمال، ذاه على يدل وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النبي بين حوار من يجري  كان
 .قولالع خالصة استخراج الشورى  ألن المبدأ، لهذا تطبيقاا  إال الشورى  سيادة وما
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 أعمل ذاإ إال كامالا  يكون  ال تعالى هللا على التوكل أن الثقافة هذه فقهت لقد    
وا: ))تعالى قال الحياة في األسباب دور اإلنسان دُّ ت م   م ا ل ه م   و أ ع  ت ط ع   ن  م   اس 

 [.61: األنفال((]ق وَّة  

 قافاتالث وضعتها التي الحواجز جميع العقل طريق من الثقافة هذه أزالت لقد    
 هاب جاء ما وعادات والكهنة العرافين وتهويمات وأسرار طالسم شكل على األخرى،

ذا .عقل وال شرع  إلى فانظر غيرها على اإلسالمية الثقافة فضل تعرف أن أردت وا 
 مالبسها، أجمل تلبس أن موته بعد لزوجها وفاءا  المرأة تأمر التي الهندوسية الثقافة
 عندماو  ألسماكه، طعاماا  يبتلعها( الكنج) نهر إلى تزف ثم زينتها، أكمل تأخذ وأن

 ليها،ع تقضي أن استطاعت الشاذة رافاألع هذه مثل أمام اإلسالمية الثقافة وقفت
 .منها المسلمة األمة تحرر وأن

 األرض لمجاهيل المسلمين ارتياد في اإلسالم بفضل العقل انطالق أثر ظهر لقد    
 التي وائقالع طريقهم في تقف فلم المعمورة، أصقاع في وجيوشهم دعوتهم وانتشار
 .غيرهم طريق في تقف كانت

 فلم امه،وأحك دائرته خارج ينشغل لم أنه اإلسالمية الثقافة في العقل تمام من إن    
 عقلال تسلم بل الميتافيزيقا، عالم إلى حدوده عن الخروج المسلم العقل يحاول

 .وأراح فاستراح الوحي بواسطة( الغيب عالم) الميتافيزيقا
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 :الصحيحة العقيدة غرس .2

 األوهام ائرةد من العقيدة والسنة يمالكر  القرآن بفضل اإلسالمية الثقافة أخرجت لقد    
 أو اإلله مثل الشعوب من شعب فكل والهداية، والرشد الحق دائرة إلى واألساطير

 تىح القاصرة العقول وأبعدت واألحجار، األشجار من كثيرة صور شكل على اآللهة
 قوساا ط اآللهة هذه لعبادة وجعلت اآللهة، مراتب إلى والحشرات الحيوانات أوصلت

 تجلىي اإلسالمية العقيدة فجاءت هذا، يومنا إلى قائمة الحال هذه تزال وال عابد،وم
ل وا  : ))تعالى قال معانيه، أعظم في التوحيد فيها ع  اء ِل ّ   و ج  ك  ر  ل ق ه م   نَّ ال ج   ش  ق وا   و خ  ر   و خ 
ب ن ات   ب ن ين   ل ه   ل م   ب غ ي ر   و  ان ه   ع  ب ح  ال ى س  ت ع  ف و  ع مَّا و  يع  ( 111) ن  ي ص  م او ات   ب د   و األ ر ض   السَّ
ل د   ل ه   ي ك ون   أ نَّى ل م   و  ب ة   لَّه   ت ك ن و  اح  ل ق   ص  ء   ك لَّ  و خ  ي  ء   ك لّ  ب   وه و   ش  ي  ل يم   ش  ( 111) ع 
م   ّللّا   ذ ل ك م   بُّك  ال ق   ه و   إ الَّ  إ ل ـه   ال ر  لّ   خ  ء   ك  ي  وه   ش  ب د  لّ   ل ىع   و ه و   ف اع  ء   ك  ي  ك يل   ش  ( 112) و 
ه   الَّ  ر ك  ار   ت د  ر ك   و ه و   األ ب ص  ار   ي د  يف   و ه و   األ ب ص  ب ير   اللَّط   [.113-111: األنعام(](ال خ 

 عقيدة هيو  والتجسيم، التشبيه عن بعيدة خالصة صافية العقيدة هذه بقيت لقد    
 العقيدة هذه يف الكرام الرسل ةمكان أما والجاهل، والعالم والكبير الصغير يعرفها معلنة،
 األبناء ابه تسمى عظيمة أسماء جمعياا  الرسل وأسماء لك، يحلو كما نقائها عن فحّدث

 .واألحفاد

 ئكةالمال أن ويعلم إال مسلم من فما شائعة، شعبية ثقافة كلها العقيدة وأركان    
ب اد  )) ، ع  ر م ون  ب ق ون ه   ال   مُّك  ل   ي س  ر ه  ب   و ه م ب ال ق و  م ل ون   أ م   [.26: نبياءاأل((]ي ع 

 قرآنال في وصفها جاء كما والنار، والجنة والصراط والميزان والعرض والحشر    
 إلى وال كهنةو  أسرار إلى تلقيها يحتاج ال ذائعة، شائعة إسالمية ثقافة والسنة، الكريم
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 األمواتب ثةواستغا بالقبور تمسح من الصحيحة العقيدة هذه يعارض ما وكل طالسم
 وال ابتداءا، مرفوض هذا كل عقائدهم، في األمة ألعداء ومتابعة مذموم وتواكل والجن
 .ثقافتنا في له مكان

 نحو تتجه فكانت الصناعية الثورة قبل أما والنهاية البداية في أوروبا اشتطت لقد    
 الجديدة الغربية قافةالث فشو بعد ولكنها الكنائس، في الصور واستخدام والتشبيه التجسيم
 .مادياا  تفسيراا  كلها األمور وتفسير قاموسها، من الغيب إلغاء إلى اتجهت

م لة مع اتجهت وأّنى      مصائبوال األزمات عند كالمهم تجد اإلسالمية الثقافة هذه ح 
 .بقدره شيء وكل إليه، كله واألمر اآلخذ، وهو المعطي، هو فاهلل واحداا،

 :اإلسالمية الشخصية بناء .3

 إلسالمية،ا ثقافتنا في هو كما وعبادة ديناا  الشخصية بناء ثقافة أية في يكن لم    
 حقوق  لىإ ولباس وشراب طعام من المادية حقوقه تتجاوز التنشئة في الطفل فحقوق 
 األسماء نبأحس تسميته ثم الدين، ذات الصالحة الزوجة باختيار أمه، زواج قبل تبدأ

 الحسنة القدوة هامن عديدة بوسائل سلوكاا، وسلوكاا  لبنة بنةل شخصيته بناء ثم وأجملها،
 السلوك ببناء نهاومحاس بضوابطها الثقافة تقوم ثم والعقاب، والثواب والترهيب والترغيب
كرام األرحام، وصلة الوالدين، فبر وتزكيته، وتصويبه  على التعاون و  والضيف، الجار وا 
 هاتزرع األخالق ودقائق الخصال ومئات المضطر، وا غاثة اللهفان، وا غاثة الخير،
 .المسلم شخصية في اإلسالمية الثقافة



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

112 

 لكثرة سانلإلن هللا تكريم من وذلك – والتفصيل التعقيد غاية في الشخصية إن    
 التشوهات،و  باالنحرافات تملؤها واألهواء لألوهام التعقيدات هذه تترك وعندما -وظائفه
 نباتات ةالشخصي حقول في انتشرت فقد األخرى، الثقافات في بالفعل حدث ما وهذا
لهذه الشخصية ما يملؤها خيرا وعطاء ورشدا،  وجد فقد اإلسالمية الثقافة أما نكدة،

ن ين   ق ل)) التوجيهفإذا انحرفت العين في تتبع العورات جاء  م  واي   لّ ل م ؤ  م   م ن   غ ضُّ ار ه   أ ب ص 
ف ظ وا ي ح  م   و  ه  وج   حد غةبال العين تكون  أن قبل التوجيه هذا يأتي بل ،[31:  النور(( ]ف ر 
م  : ))تعالى قال اآلثم النظر نك  ت أ ذ  ين   ل ي س  م   م ل ك ت   الَّذ  ين   أ ي م ان ك  ل غ وا ل م   و الَّذ  ل م   ي ب  م   ال ح  نك   م 
ث   ة   ق ب ل   م ن م رَّات   ث ال  ال  ر   ص  ين   ال ف ج  ع ون   و ح  م ت ض  ن   ث ي اب ك  م ن ه ير ة  لظَّ ا مّ  د   و  ة   ب ع  ال   ص 
اء ش  ث   ال ع  ر ات   ث ال  م   ل ي س   لَّك م   ع و  ل ي ك  ل ي ه م   و ال   ع  ن اح   ع  ه   ج  د   قارن [ 77:  النور(( ]نَّ ب ع 
 دون  جمعون،أ البيت أهل فيها يتعرى  التي األوروبية الشخصية صورة مع الصورة هذه
 .حياء وال ستر

 أمام ساءوالن الرجال أمام عوراتهم الرجال يكشف الرياضية والمراكز المسابح وفي    
 .الغربية الثقافة وانعكاسات الغربية الشخصية سمات من وهذا النساء،

 :المسلمة األمة تميز .4

 لجمعةا أمة فهي األمم، من غيرها عن المسلمة األمة تميز اإلسالمية الثقافة تحقق    
 يف المتميزة وهي مساجدها، من حركتها تنطلق التي الوحيدة األمة وهي والجماعة،
 .وغسلها ووضوئها وطالقها وزواجها وذبائحها حجها وفي صيامها

 على تقوم يهوديةال فالثقافة أفضلية، تميز من أكثر وظيفة تميز حياتها في والتميز    
 لبشرية تنكر ال فإنها اإلسالمية الثقافة أما البشر، على وتعاليهم العرقي اليهود تميز
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ق ال ت  : ))تعالى هللا لقول استمع البشر ار ى  ال ي ه ود   و  ن   و النَّص  بَّاؤ ه   ّللّا   ن اءأ ب   ن ح  ل م   ق ل   و أ ح   ف 
م ب ك  ذّ  م ي ع  ر   أ نت م ب ل   ب ذ ن وب ك  مَّن   ب ش  ل ق   مّ  ف ر   خ  اء   ل م ن ي غ  ب  و   ي ش  اء   م ن ي ع ذّ  ِل ّ   ي ش   م ل ك   و 

م او ات   م ا األ ر ض  و   السَّ ير   و ا  ل ي ه   ب ي ن ه م ا و   الرد أن اآلية في ونجد ،[17:  المائدة(( ]ال م ص 
نما غيرهم، عن نفوه ما عنهم ينف   لم والنصارى  اليهود على ر   نت مأ   ب ل  : ))قال وا   ب ش 
مَّن   ل ق   مّ   فقال انهسبح إليه األمر جعل بل المغفرة، صفة للمسلمين يثبت ولم(( خ 
اء   ل م ن ف ر  ي غ  )) ب   ي ش  ي ع ذّ  اء   م ن و   ((.ي ش 

مامة ورحمة ومسؤولية بر تميز اإلسالمية الثقافة في التميز إن      حتى ير،الخ في وا 
 لنوعا هذا ظهر وقد الهداية، أجل من بل القتل، أجل من القتال يكون  ال القتال عند
 المسلمين جيش بقيادة البط أبي بن علي يكلف وسلم عليه هللا صلى والنبي التميز من
 تىح أقاتلهم الناس؟ أقاتل عالم وقال علي، توقف عندما اليهود، لقتال خبير في

 اإلسالم، إلى ادعهم ثم بساحتهم، تنزل حتى رسلك على انفذ: )فقال مثلنا؟ يكونوا
 خير واحداا  الا رج بك هللا يهدي ألن هللا فو فيه، هللا حق من عليهم يجب بما وأخبرهم

 (.41(( )النعم حمر لك يكون  أن نم لك

 من تكثرويس الباحة، وملذاتها الدنيا شهوات من المسلم يقلل أن التميز لوازم ومن    
ار   ّللاَّ   آت اك   ف يم ا و اب ت غ  : ))تعالى قال لذلك ويعمل اآلخرة، ثواب ر ة  ا الدَّ خ   ت نس   و ال   آل 

يب ك   ن ي ا م ن   ن ص  ذاو [. 55:  القصص(( ] الدُّ  فإنه الدنيا بإعمار مأموراا  المسلم كان ا 
 .الناس على الحياة ولتسهل البشري، الجنس لصالح يعمرها

 

 



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

114 

صالحها األرض عمارة .5  :وا 

 إنسانها لثقافةا هذه نقلت ولقد المجاالت، جميع في إيجابية ثقافة اإلسالمية الثقافة    
 وقد اردالمو  وتكثير لتحضروا المدينة عهد إلى الموارد وندرة والرعي البداوة عهد من

 :التالية األسس من الثقافة هذه انطلقت

 له، مذللة وهي لإلنسان، مسخر فيها ما وكل :اإلنسان لحياة مهيأة األرض 
ن اه ا و األ  ر ض  : ))تعالى قال ليديه، مطاوعة م   ف ر ش  م ن( 47) ال م اه د ون   ف ن ع   ك لّ   و 
ء   ي  ن ا ش  ل ق  ي ن   خ  ج  و  لَّ  ز  ون   ك م  ل ع  د   و األ  ر ض  : ))وقال[ 48-47: الذاريات((]ت ذ كَّر   ذ ل ك   ب ع 
اه ا ح  ر ج  ( 31) د  ا أ خ  ن ه  م ر ع اه ا م اءه ا م  ب ال  ( 31) و  اه ا و ال ج  س  ت اعاا ( 32) أ ر   لَّك م   م 

م   ل ي نظ ر  : ))وقال ،[37-33: النازعات((]و أل  ن ع ام ك  ان   ف  نس   أ نَّا( 24) ه  ط ع ام   إ ل ى اإل  
ب ب ن ا ّباا  ال م اء ص  ن ا ث مَّ ( 27) ص  ق ق  ّقاا  األ  ر ض   ش  ا ف أ نب ت ن ا( 26) ش  ّباا  ف يه  ن باا ( 25) ح   و ع 
باا  ق ض  ي ت وناا ( 27) و  ز  الا  و  ن خ  ائ ق  ( 28) و  د  ل باا  و ح  ةا ( 31) غ  ف اك ه   مَّت اعاا ( 31) و أ ّباا  و 
م   لَّك م    [.32-24: عبس(](و أل  ن ع ام ك 

 أ ك م ه و  : ))تعالى قال :األرض هذه على السيادة صاحب اإلنسان  أل ر ض  ا مّ ن   أ نش 
م   ك  م ر  ت ع  ا و اس  ر  : ))وقال  ،[61:  هود((]ف يه  خَّ س  ل ك   ل ك م   و  ر ي   ال ف  ر  ا ف ي ل ت ج  ر ه   ل ب ح   ب أ م 

ر   خَّ س  ، ل ك م   و  ار  خَّر األ ن ه  س  آئ ب ين   و ال ق م ر   م س  الشَّ  ل ك م   و  خَّ  د  س  ار   اللَّي ل   ل ك م   ر  و  ((  و النَّه 
 [.33-32:  إبراهيم]
 لحج،وا والصيام الصالة على يؤجر كما المسلم، عليها يؤجر عبادة األرض عمارة 

 منه أكلفي زرعاا، يزرع أو غرساا، يغرس مسلم من ما: ))وسلم عليه هللا صلى قال
 (.42(( )صدقة به له كان إال مةبهي أو إنسان، أو طير
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 االكتشاف في الذهن إعمال شريطة ،البشر من عليها لمن كافية األرض أقوات 
ر  : ))تعالى قال واالستثمار، ق دَّ ا و  ا ف يه  ب ع ة   ف ي أ ق و ات ه  ائ ل ين   و اءس   أ يَّام   أ ر   ((لّ لسَّ

 [.11:فصلت]

 كلش على تأتي السكانية لزيادةا بأن يقول الذي( مالثوس) مذهب خالف وهذا    
 في دعاو  األرض، على قوتاا  تجد ال البشرية على زمان وسيأتي هندسية، متواليات
 .النسل تحديد إلى نظريته

 فيها أواوأنش معادنها، األرض من المسلمون  استخرج فقد التطبيقي الجانب في أما    
 يالت المشكالت وحلوا عجيبة، هندسية بأساليب المياه وأجروا الغناء، الحدائق

 .اليوم الزراعة وهي الفالحة في كتباا  وألفوا والبحث بالتجربة اعترضتهم
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 اإلسالمية الثقافة عن املسلمني احنراف

 لها ديع فلم بالوهن، األمة أصابت الضعف من حالة األخيرة القرون  شهدت لقد    
 من ن الطامعو  فيها وطمع ،القافلة ذيل في أصبحت بل العظيم، القيادي الدور ذلك

 الميادين يف تخلفت كما بحملها، هللا شرفها التي الرسالة حمل عن وتخلفت األعداء،
 مزق ف االستعمار، قبضة في ووقعت والعلمية، واالقتصادية والسياسية االجتماعية
 وجعل رواتهاث ونهب المباركة، فلسطين بقاعها أعز وسبلها أوصالها قطع وقد وحدتها،

 اإلسالم أمة دهى الذي فما لثقافته، استقبال ومركز لبضائعه استهالكياا  سوقاا  منها
 الحال؟ هذا إلى األمر بها وصل حتى

 األولى لمرةا وليست ثقافياا، وانهياراا  ثقافية أزمة تكون  أن تعدو ال األعراض هذه إن    
 وكانت دة،ديع مرات لمثله تعرضت فقد االنهيار، هذا لمثل أمتنا فيها تتعرض التي
 .كبوتها من وتنهض ضعفها، تعالج مرة كل في

 ض،النهو  على قادرة أنها اإلسالمية وثقافتنا أمتنا خصائص من خاصية وهذه    
 نهيارا أن نعلم فنحن االنهيار؟ هذا وراء الحقيقية األسباب هي ما نتساءل ولكننا

 ال وأنها كارها،أف خلفت انهيارها سبب يكون  فقد الثقافة، حمله إلى يرجع قد الثقافات
 يعد لم تشريعي نظام إلى أو ،ومنطقها إيجابيتها فقدت عقيدة إلى أو للحياة تصلح
صالح تالفيها يصعب األسباب وهذه .والتجديد التطور مطالب يلبي  وقد ، عفهاض وا 
 خلل وأ ،إرادتهم في وخور الثقافة، أبناء  أصاب عجز إلى واالنهيار الضعف يرجع
ذا .افتهملثق فهمهم في  وأن ر،يتغي لم العدم من أمة بعث الذي اإلسالم أن عرفنا وا 

 يتغير، مل العالم عرفها وحضارية واجتماعية سياسية حركة أعظم انتجت التي العقيدة
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 نم فذكروا اإلسالم، ألعداء حتى صالحها ثبت بل تتخلف، لم اإلسالم أنظمة وأن
 هذا كل ناعرف إذا بها، األخذ إلى امهمأقو  يدعون  جعلهم ما تشريعاتها وعظيم حيويتها

 لثقافةا إنسان أصاب وما والتطبيقات الممارسات في الخلل أسباب نلتمس أن بد فال
 لطبيبا إرشادات يتبع لم الذي المريض كحال حالنا ويكون  وتشوهات، انحرافات من
 ة،ريقط فضل البوصلة أو الخارطة بإرشادات يلتزم لم الذي الطريق في كالسائر أو
 ما نهام نذكر الضعف أسباب من جملة عن تكشف الثقافي لواقعنا فاحصة نظرة وأن
 : يلي

 عناصر علينا وتكاثرت الزمان بنا تطاول لقد :والمصطلحات المفاهيم في انحراف .1
 بغير شياءاأل فسميت ومصطلحاتنا، مفاهيمنا انحرفت حتى والتشويه، التشويش
 والجيل اللغة أهل عند حالها كان كما اها،معن كامل الكلمات تأخذ ولم أسمائها،
 :التالية األمثلة لهذا وتضرب – عنهم هللا رضي – الصحابة من األول

 قسمين لىإ تنقسم الشرعية الفروض أن معلوم :الكفاية فرض معنى فهم االنحراف :
 ثالم عادة ويضرب كفاية وفرض والحج، والزكاة والصيام كالصالة عين فرض
 إلسالمية،ا الثقافة كتب حتى فقيهاا، نجد نكاد وال الجنازة، الةص: الكفاية لفرض

 ودهمشه أن الناس من كثيراا  أقنع مما: الكفاية لفرض المثال هذا ويستخدم إال
 هو فايةالك فرض أن والحق كلها، الكفاية فروض عنهم أسقط فقط الجنازة صالة
 ذمةب يتعلق وال ة،العام بالذمة الفرض هذا ويتعلق األمة وفرض الجماعة، فرض

 هذاو  مجتمعة، األمة بها تكلف الشرعية التكاليف بعض أن يعني وهذا خاصة،
 لمنكر،ا عن والنهي بالمعروف فاألمر وأهميتها، التكاليف هذه خطورة على دليل
قامة العلم، وتبليغ الدعوة، ونشر نشاء اإلسالم، دولة وا   نفعال ذات المؤسسات وا 
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قامة ،....العام  فروض من األمور هذه كل الجنازة وصالة المسلم، عالمجتم وا 
 فروض في فرطت المعنى هذا األمة جهلت وعندما األمة، فروض أو الكفاية،
 في وأخفقت العين فروض في فنجحت العين، فروض على وحرصت الكفاية،
 .الكفاية فروض

 لّ ف   ال  )) :الكريمة اآلية فهم في انحراف ساا  ّللّا   ي ك  او   إ الَّ  ن ف  ع ه   الجهد بذل (:(س 
 بفهم ياةالح في دورتهم المسلمون  بدأ ولقد األمم، وقيام الحضارات إنشاء في أساس
 جلأ من جهده قصارى  يقدم أن حريصاا  المسلم وكان والجهاد، الجهد بذل معنى
لّ ف   ال  : ))اآلية وفهم أهله، وا عزاز الدين نشر ساا  ّللّا   ي ك  س   إ الَّ  ن ف  او   نأ على(( ع ه 

 أدوار عن لهم يبحثون  كانوا األعذار أصحاب حتى واإلمكان، الطاقة منتهى الواسع
 رجتيبع ألطأن: ))يقول الجموح بن عمرو فهذا لهم، تعالى هللا إعذار من بالرغم
 القادسية في المسلمين راية يحمل أعمى وكان مكتوم أم بن عبدهللا وهذا(( الجنة هذه

 ال ألنه ةالفيل أمام يثبت جعله الذي بالعمى، الصعبة المهمة هذه على ويستعين
 اليسير النزرو  القليل أقل بأنه( الوسع) الناس فهم فقد المتأخرة القرون  في أما يراها،

 تىح دورهم، ن وجنودها األمة حراس فتخلى والوقت، والمال الجهد في والفضلة
 .ينظرون  وهم الثقافية، صروحهم تهاوت

 كامل امنظ أنه على الدين األوائل المسلمون  فهم فقد: الدين مفهوم في االنحراف 
 حياة ينب الفصل يعرفوا ولم الدين، من شيء كل وكان واآلخرة، الدنيا في لإلنسان
 وأخرى  يةدين مدارس بين وال ديني، وقانون  مدني قانون  بين وال دينية، وحياة مدنية

 القرون  في سلمينالم ولكن واالقتصاد، الدين بين الفصل يعرفوا ولم علمانية،
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 ضيقة زوايا يف الدين فحصروا وطبيعته، الدين معنى فهم في يخلل ابتلوا المتأخرة
 .محدودة اجتماعية ولعالقات لألموات الدين وأصبح

 مل،وع قول اإليمان أن األوائل المسلمون  فهم فقد :اإليمان مفهوم في االنحراف 
 من الرحم صلة وأن يماناإل من الغنيمة خمس أداء أن فهموا وشرائع، شعائر

 ال اإليمان فأصبح الفهم خلل أصابهم ثم اإليمان، من األمة وحدة وأن اإليمان،
 .صلة والسلوك العمل وبين بينها ليس وعبادات وعقائد أقواالا  يعدو

 فالهندي: الدين لهذا ينتمي من كل تشمل فكانت األمة مفهوم في االنحراف 
 عند تظمون ين واحدة، أمة أبناء كلهم والتتري  والمغولي والعربي والتركي والصيني
 اءأبن األمة أصبحت حتى انحرف المفهوم هذا ولكن واحدة، قيادة تحت األخطار
 .قرية أو بلدة أبناء أو معينة، قبيلة أبناء أو معين شعب

 كل البدعةو  المسلمين، بين والخرافات البدع انتشرت لقد :والخرافات البدع فشو .2
 البدع، يهف وظهرت إال الحياة أبواب من باب يبق فلم الدين، يف أصل له ليس أمر

 من يروكث السنة، وهجروا بالبدعة الناس تمسك حتى السنن البدع هذه ونازعت
 ماو  الموضوعة النبوي  المولد كقصة واهية، موضوعة أحاديث على بني البدع

 راجعوالم اإلسراء وقصة الدين، في أصل لها ليس وشعائر طقوس من تتضمنه
 ماوأ عبادة، موسم ولكل صالة ليلة لكل وجعلوا عباس، ابن بمعراج المعروفة
 عن تحدثه خرافة على إال الطفل ينام وال سلطانها وامتد ذكرها انتشر فقد الخرافات
 الحيات عن األسمار وكانت نظاراتها ولبس ليلى جدة أكل الذي والذئب الغول

 هنةوالك والسحر والتطير التشاؤم شروانت واألشباح والمردة والجن، والعقارب
 يفزع اركةمب شجرة أو ولي ضريح بلدة أو شارع أو قرية كل في وأصبح  والعرافون 
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 لطرق ا لبعض وكان الستر، يطلبون  الذين واللصوص والعوانس المرضى إليها
 عالم يعرفون  ال فهم خارقة قدرات لمشايخهم فجعلوا الميدان، هذا في واسع جهد

نما البشري  بالجهد يعترفون  وال األسباب  .كرامة عندهم شيء كان وا 

 الناس على سلطان لها مازال والخرافات البدع أن إال الوعي عودة من وبالرغم    
 الدجالين إلى والذهاب بالجن واالستعانة السحر وفك السحر طلب األيام هذه كثر فقد

 التلفزة، نواتوق المجالت يف رتيباا  باباا  الحظوظ ومعرفة األبراج وأصبحت والمشعوذين
 !مجاناا؟ الخدمة هذه لك يقدم الذي المحمول التليفون  إلى األمر وصل حتى

 لتوازن ا بسمة ظهورها منذ اإلسالمية ثقافتنا اتسمت :االجتماعي التوازن  فقدان .3
 نم جانب كل في التوازن  هذا وبرز والتطرف الغلو تأبى وكانت االجتماعي،

 المرأة،و  الرجل وبين والجماعة، الفرد بين توازن  فهي ة،االجتماعي الحياة جوانب
 لتوازن ا هذا في خلل من عانت المتأخرة القرون  في ولكنها والمحكوم، الحاكم وبين
 المصالح على الخاصة المصالح وتقدمت الجماعة دور على الفرد دور فطغى
 ظيفة،وو  تكليفاا  منه أكثر تشريفاا  الحكم وأصبح المحكوم، دور وطغى العامة،
 فكانت ألمة،ا مصالح على واإلقليمية والجهوية والفئوية الفردية المصالح وتغلبت
 .بالدور القيام في وتخلفاا  عاماا  ضعفاا  النتيجة

 رون ق عدة منذ أمتنا عانت لقد :الهوية وفقدان الذات تقدير وعدم االنتماء ضعف .4
 وهذا حاق،واإلل عيةالتب بداء فأصيبت وتاريخها، ثقافتها إلى االنتماء ضعف من

 ائعاا ط وثقافته قيمه عن تخليه عن يعلن التابع ألن الخارجي، الغزو من أخطر
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 أمته آمال نم وينسلخ والسلوك الفكر في يقلده العدو، صف إلى يهرع ثم مختاراا،
 .التحق ماك باآلخرين يلحق بأن غيره ويطالب ولغتها، وبطوالتها وتاريخها وآالمها

 لحر،ا المذهب وفكر الفرنسية الثورة مبادئ األمة أبناء من نخبةال تشربت لقد    
 لمو  ومصر، العثمانية الدولة في الهرم رأس على كانت قيادات الفكر هذا وحملت
 العلم بينو  – اآلخرين عن تنقل أن يجوز ال التي – الثقافة بين القيادات هذه تفرق 

 .والتكنولوجيا

 قتصاديةواال واالجتماعية السياسية النظريات ترجمة في التعبية هذه ظهرت وقد    
نشاء بالدنا في لها والترويج الغربية  لوطنيةا فالنظرية أساسها، على األحزاب وا 
 على قلهان تم النازية القومية والنظرية وطنية، أحزاب شكل على نقلها تم الفرنسية
 شيوعية ابأحز  لشك على نقلها تم االشتراكية الشيوعية والنظرية قومية، أحزاب شكل

 .واشتراكية

 لشرابوا الطعام كعادات بالدنا، إلى بالدها من نقلها تم فقد واألعراف العادات أما    
 .نقله تم الغرب في ما وكل واألتراح واألفراح والزواج واللباس

 الذي األحمر رميدفالق ببيوتهم، وبيوتنا بأسواقهم وأسواقنا بفنونهم فنوننا وألحقت    
 بشكله دنابال إلى نقل الغزيرة األمطار تجمع ليمنع المائل بشكله الغربي ناءالب دخل
 قهاوشق وميادينها بأسواقها الغربية المدينة ونمط ثلج، وال مطر ال حيث المائل

 وصدق له،نق تم ذلك كل الفاضحة واألزياء الصاخبة الموسيقى من فيها وما ودهاليزها
 (.43(( )موهمتبعت ضب جحر دخلوا لو حتى: ))ئلالقا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
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 الجامعةف الثقافة، هذه أرباب بيد كانت التغيير وسائل جميع أن بله الطين زاد وقد
 هذه لك والتلفزيون، والراديو والصحيفة والمجلة النشر ودار والمستشفى والمدرسة
 .بترغ وال تنفر تقليدية وسائل فكانت وسائلنا أما .بأيديهم كانت الوسائل

 فبدأت كري،الف والغزو الثقافي االستهزاء ترفض اإلسالمية ثقافتنا طبيعة ولكن    
 مؤسساتنا نم والكثير وشاباتنا شبابنا اليوم نرى  وأصبحنا والهوية، الذات إلى بالعودة
 .واإلياب العودة ىإل الثقافي الغزو ضحايا وتدعو الثقافي انتماءها وتؤكد بهويتها تعتز

 :اإلسالمية الثقافة عن نحرافاال  آثار

 في وشوهتها اإلسالمية الثقافة انحراف إلى أدت التي السابقة العوامل جملة إن    
 :التالية النتائج إلى أدت أبنائها نفوس

  دول دتع لوم كيانات، بل واحداا  كياناا  الواحدة األمة تعد فلم السياسي التمزق 
 .مصالحو  وقضايا حدود دولة لكل وأصبح دوالا، بل،

 ينفلسط ضياع وكان ومياها، وثرواتها أرضها في األمة أعداء الحال هذا أطمع 
 .والتشويه االنحراف هذا ثمار من ثمرة اإلسالم أرض درة

 اركةالمش في الشعوب دور وضعف الشورى  وغياب السياسي االستبداد ظهور 
 .والسلطة

 ألسرةا أفراد بين كانت كما االجتماعية العالقات تعد فلم االجتماعي، التفكك 
 الثقافة يف األسري  التفكك عدوى  انتقلت حيث البلدة، وأبناء العشيرة وأبناء
 .ثقافتنا إلى الغربية
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 ادتوأع جديد، من اإلسالمية الثقافة إحياء على عملت إيجابية فعل ردة قيام 
 .ثقافتهم حظيرة إلى التائهين الشاردين

 :المراجع 
 .667 المفردات، .1
 .11-8 لدراز، ظيم،الع النبأ: انظر .2
 .688 المفردات، .3
 .7 للدراز، العظيم، النبأ .4
 .48-38 الخالدي، لصالح القرآن، هذا: انظر .7
 .75-74 للخالدي، القرآن، هذا: انظر .6
 .71-54 زرزور، عدنان للدكتور القرآن، علوم: انظر .5
-71انظر: جمع القرآن وتدوينه عن كتاب علوم القرآن للدكتور عدنان زرزو: .7

111. 
 يالبيان القرآن إعجاز كتاب من الرباني القرآن مصدر دالئل: فصل :انظر .8

 .453-377 للخالدي،
 .72-56 للخالدي، القرآن، مع للتعامل مفاتيح: انظر .11
 .3/61 فارس البن اللغة، مقاييس معجم .11
 .5ص السنة، مفتاح الخولي، عبدالعزيز .12
 .5ص السابق، المرجع .13
 .11ص السنة، مفتاح الخولي، عبدالعزيز .14
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 أبي حديث من( 1417) ومسلم(. 7111) و( 7118) البخاري  هأخرج .17
 .جابر حديث من( 7117) أيضاا  البخاري  وأخرجه هريرة،

 (.1832) ومسلم( 7731) البخاري، صحيح انظر .16
 .31-31ص المحدثين، عند المنهجي الفكر عبدالرحيم، همام .15
 والترمذي( 4617) داؤود وأبو ،6/7 ،(مسند) في أحمد مختصراا  أخرجه .17
 ،1/117 المستدرك في والحاكم ،(13) حبان وابن ،(13) ماجة وابن( 2663)

 من تضيع التي األموال من نجده ما: واللقطة حسن، حديث الترمذي وقال
 .أصحابها

 مامإ الدمشقي الفقيه وهو التابعين، كبار أحد ومكحول ،45ص الكفاية .18
 .11/278 التهذيب تهذيب( هـ113) سنة توفي الشام، أهل
 .47ص للخطيب، يةالكاف .21
 مسنده في وأحمد ،(1815) ومسلم ،(1) البخاري  أخرجه صحيح، حديث .21
 ،(4225) ماجه وابن ،(1645) والترمذي( 2211) داؤود وأبو ،1/27

 من( 337) حبان وابن ،(57) الكبرى  وفي ،1/77 المجتبى في والنسائي
 .الخطاب بن عمر المؤمنين أمير حديث

 في والنسائي( 1826) والترمذي ،2/285 مسنده في أحمد أخرجه .22
 داؤود وأبو( 87( )77) مسلم وأخرجه هريرة، أبي حديث من ،5/175 المجتبى

 أثرب اإليمان كتاب في البخاري  اإلمام وعنون  الداري  تميم حديث من( 4844)
 (.النصيحة الدين) وسلم عليه هللا صلى النبي قول باب( 76) حديث
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 داؤود أبو ،(48) ومسلم ،3/11 مسنده في أحمد أخرجه صحيح حديث .23
 والنسائي( 1257) ماجه وابن( 2152) والترمذي( 4341) و( 1141)
 .الخدري  سعيد أبي حديث من ،7/111
 داؤود وأبو( 1517) ومسلم( 2685) البخاري  أخرجه صحيح حديث .24
 .عائشة حديث من( 26) حبان وابن ،6/53 مسنده في وأحمد( 4616)
 والترمذي( 4615) داؤود وأبو ،4/126 مسنده في أحمد أخرجه .27
 سارية، بن العرباض حديث من( 7) حبان وابن( 43) ماجه وابن( 2656)

 .صحيح حديث: الترمذي وقال
 .جابر حديث من( 2757) صحيحه في مسلم أخرجه .26
 يعلى وأبو ،(3738) ماجه وأبن ،1/268 مسنده في أحمد أخرجه .25
 صفر، وال هامة وال طيرة وال عدوى  ال بلفظ عباس ابن حديث من( 2333)

 ،(1617) والترمذي ،(2222) و ،(2221) ومسلم ،(7515) البخاري  وأخرجه
 ورواياتهم الصحابة من واحد غير عن ،3/117 وأحمد( 3735) ماجه وابن

 .متقاربة
 من( 1683) داؤود وأبو ،(2775) ومسلم ،(2165) البخاري  أخرجه .27

 .مالك بن أنس حديث
( 377) المفرد األدب في والبخاري  ،2/177 مسنده في أحمد أخرجه .28

 عبدهللا حديث من ،1/62 والحاكم ،(1821) والترمذي ،( 4843) داؤود وأبو
 .العاص بن عمرو بن
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 ورواياتهم ،1/171 مسنده في وأحمد( 81) صحيحه في مسلم أخرجه .31
 .بعض على فيه يزيد وبعضهم متقاربة،

 .جهد مادة العرب، لسان .31
 .تخريجه سبق .32
 .1/271 اإلسالم، ضحى أمين، أحمد. د .33
 .بعدها وما 162ص اإلسالمية، العربية العسكرية خطاب، شيت محمود .34
 .المبارك محمد لألستاذ الذات، تحقيق معركة في العربية األمة .37
 .111ص السابق، المرجع .36
 .13ص اللغوي، واألمن العربية ،17/22 الخصائص جني ابن .35
 .27ص السابق، المرجع جني، ابن .37
 .31لمعاصر، لألستاذ محمد المبارك ص المجمع اإلسالمي ا .38
: ظران اإلسالمي، الفكر عل الغربية الغزوة أثر على االطالع من لمزيد .41

 – بهيال محمد للدكتور الغربي باالستعمار وصلته الحديث اإلسالمي الفكر
 .-هللا رحمه

 .سعد بن سهل حديث من( 2416) ومسلم( 4211) البخاري  أخرجه .41
(، 2321، والبخاري )3/137ي مسنده حديث صحيح، أخرجه أحمد ف .42

 ( من حديث أنس.1372(، والترمذي )1773ومسلم )
 وابن ،(5321) والبخاري  ،471و ،2/325 مسنده في أحمد أخرجه .43

 .هريرة أبو حديث من( 6282) يعلى وأبو( 3884) ماجه
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 اإلسالمية الثقافة خصائص

 افاتالثق من غيرها عن وميزتها، بها اختصت خصائص اإلسالمية للثقافة 
، مجاالتو  أبعاد ولها ،وأصول قواعد لها، سامية عالية متميزة ثقافة وجعلتها، األخرى 
 على باشرم أثر ولها ،المسلمين حياة في إيجابي حيوي  دور ولها، ونتائج ثمرات ولها

 . األخرى  الثقافات

 ،األديان خاتم وهو، متميز دين ألنه، اإلسالم من جاءتها الخصائص وهذه 
 الثقافة إلسالما يصبغ أن غرابة فال. هللا عند المقبول والوحيد ،منها سبقه لما والناسخ

 . بصبغته إلسالميةا

 ن والتواز ، والكمال والشمول، الربانية: اإلسالمية الثقافة خصائص أهم ومن 
  .والعالمية، واإلنسانية، والواقعية، واإليجابية، والثبات والتطور، واالعتدال

 الربانية:: أوالا 

 منبثقة األخرى  الخصائص وكل ،وأهمها اإلسالمية الثقافة خصائص أولى الربانية    
 . الخصائص لتلك التصوري  األساس فهي، عليها ومبينة عنها

، ربانية ثقافة اإلسالمية الثقافة إن: وتعالى سبحانه الحكيم الرب إلى نسبة والربانية    
ن ن ،رباني دين اإلسالم وا   . رباني تصور اإلسالمي التصور وا 

 تهاومجاال انهاوأرك وحقائقها فأساسها، اإلسالم عن منبثقة اإلسالمية الثقافة    
. غيره نم مستمد أو، اإلسالم على غريب شيء فيها فليس، نفسه اإلسالم من مستمدة
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 اكملت اليوم ) تعالى قال. ديناا  لهم ورضيه، المسلمين على به أنعم هللا دين واإلسالم
  المائدة(  أفضل المصحف من تنزل اآلية دينكم لكم

 لىإ يحتاج ال وتام، تكميل إلى يحتاج ال كامل فهو هللا دين اإلسالم أن وبما    
 يحتاجون  وال ،به ويستغنون ، المسلمون  به يلتزم، وسعادة ورحمة ونور هدى وهوتتميم، 
  .البشر وتشريعات ومناهج أفكار من غيره إلى

، نناواطمئ بثقة المسلم يأخذها، مباركة فهي، هللا عند من اإلسالمية والثقافة    
 .  يويةوح بتفاعل معها ويتعامل

 : الربانية مجاالت أهم

 : اآلتية المجاالت في اإلسالمية الثقافة في( الربانية) وتتجلى

 هو يالذ، الكريم القرآن هو الثقافة لهذه األساسي المصدر: المصدر ربانية -1
 الذكر لنانز  نحن إن)  :تعالى قال. بحفظه هللا تكفل الذي ،المحفوظ هللا كالم
  8 الحجر سورة( 

 تصوراتهاو ، القرآن من مستمدة الثقافة هذه حقائق: والتصورات لحقائقا ربانية -2
 بثقة منه المسلم يأخذ، القرآن من مقررة وتوجيهاتها وقيمها، القرآن من مستنبطة
 . واطمئنان

، عملية نتائج تحقيق إلى تهدف، جادة الثقافة هذه: والثمرات النتائج ربانية -3
 ومبادئها يمهاق ونشر، حقائقها على لمينالمس تربية وتريد، واقعية ثمرات وقطف
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 إصالح يه إنما ،عقلية وأفكار، نظرية تصورات مجرد ليست فهي، حياتهم في
 .  واألفكار التصورات بتلك للواقع عملي

 : تعالى ولهبق منها نكتفي ،قرآنية آيات عدة اإلسالمية الثقافة ربانية إلى وأشارت    

  21 – 18 عمران ال...  االسالم هللا عند الدين إن"     

 الدين وه اإلسالم: مثل ،األساسية االعتقادية الحقائق بعض اآليتان هاتان تقرر    
 ختالفا وكان، هللا عند صاحبه من يقبل ال آخر دين وأي، هللا عند المقبول الوحيد
 اإلسالم في ايدخلو  لم أنهم وبما، بينهم البغي بسبب ؛لهم العلم مجيء بعد الكتاب أهم
 هللا صلى محمد النبي ومتابعة، اإلسالم في للدخول لهم موجهة والدعوةفار، ك فهم
 . والفوز الهدايةحققوا  واوأسلم الدعوة لبوا فإن. وسلم عليه

 : الربانية اإلسالمية الثقافة مميزات

 الثقافات نم غيرها عن ميزتها. عظيمة مزايا لها جعلت اإلسالمية الثقافةربانية  إن    
 : المزايا هذه أظهر ومن، الربانية غير رى األخ

 شراقها، قيمها وعظمة، مبادئها سمو  . اوصوابه ودقتها وصحتها، وصفاؤها وا 
 والهوى  والخطأ والجهل النقص من سالمتها . 
 وعدم، ليمالس العقل مع وانسجامها، له معارضتها وعدم، الصحيح العلم مع توافقها 

 . معه تصادمها
 واالضطراب والتمزق  واالختالف، تعارضوال التناقض من خوله . 
 مقرراتها وتطبيق، معها والتفاعل استيعابها وسهولة، ووضوحها يسرها . 



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

131 

 طبيقوت، معها اإلنسان هللا فطر التي السليمة اإلنسانية الفطرة مع انسجامها 
 . مقرراتها

 :والكمال الشمول :ثانياا 

، العالمين بر  عند من أنها فيما، يتهاربان عن ناتج وكمالها اإلسالمية الثقافة شمول    
  .فاضله مباركة، كاملة شاملة فهي

 وتدخل ،الحياة جوانب كل تستوعب أنها: اإلسالمية الثقافة في" الشمول" معنى 
 .وجوانبها مرافقها كل في وتسري  مجاالتها، كل في

 عجز وال ،فيها نقص ال، وافية تامة أنها: اإلسالمية الثقافة في" الكمال" ومعنى 
 . توجيهاتها في ضعف وال ومبادئها حقائقها في

 الناس اةحي لينظم هللا أنزله، هللا عند من ألنه، كامل ونظام، شامل دين اإلسالم 
، وقانون  وشريعة، وقضاء حكم وهو، وعباده عقيدة وهو، ودولة دين فهو. جميعاا 
 . وعلم وتوجيه، وخلق وعلم، واقتصاد وسياسة

 ويقيمه ،وينظمه إال والجماعية الفردية الحياة جوانب من انباا ج اإلسالم يترك ال 
أسسه وتوجيهاته، له كلمة الفصل في كل شيء، إنه يربي الفرد، وينشئ المجتمع،  على
 سلمينالم حياة ويضبط، التشريع ويحدد، الحياة وينظم ،الدولة ويقيم، األمة ويوحد

 . واألخالقية تماعيةواالج والثقافية والعلمية واالقتصادية السياسية

 أو ديناا  دتج وال ،اإلسالمية الثقافة في كوجوده ثقافة أي في الشمول يوجد وال 
 .اإلسالم فعل كما والكمال الشمول بهذا الحياة مع يتعامل منهجاا  أو تصوراا 
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 : اآلتية المظاهر أبرزها من، عديدة اإلسالمية الثقافة في الشمول مظاهر

 الوجود ذاه في شيء لكل والخالق، العالمين رب هو وحده هللا إن :األلوهية توحيد ،
 هذا في شيء يحدث وال، وأصنافها صورها اختالف على، إليه ترد األمور وكل
راداته مشيئته ووفق، وقدره هللا بأمر إال الكون   . وا 

 ق مخلو  سواه ما كل فإن، الخالق هو وحده هللا كان إذا :هلل مخلوق  كل عبودية ،
 لهاك والمخلوقات، شيء كل في هللا إلى محتاج، عاجز ضعيف نهأ معناه وهذا

 . قدره فيها ينفذ، له مستعبده، هلل خاضعة
 قلع أو، فقد جسم أنه على لإلنسان اإلسالم ينظر فلم :لإلنسان النظرة شمول 

نما، فقط جسم أو ،فقط : من كونةممتكاملة،  متوازنة "ثالثية" عتبارهبا إليه نظر وا 
 الوعاء وه وجسم، فيه والتدبر التفكير مظهر هو وعقل ،فيه ام ضلأف هي روح
 .والعقل الروح يحمل الذي

 في حددم هدف المسلم لإلنسان: إليه ووسيلته اإلنسان هدف تحديد في الشمول 
 إلى عاهود، شيء بكل العالم، الخبير الحكيم هللا هو له حدده والذي، الحياة هذه

 . لتحقيقه إليه السير

 طاعته يف بسعادة دنياه يعيش بأن" هللا رضوان نيل" هو حياته في لمالمس هدف-أ
  .النعيم جنات في اآلخرة في مويتنع، هلل

 ادقةالص الحقة العبادة هي السامي الهدف ذلك لتحقيق المحددة المسلم ووسيلة-ب
 .  هلل المخلصة
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 تنافرتينم استلي اإلسالم في واآلخرة الدنيا :واآلخرة الدنيا إلى النظرة في الشمول 
، آلخرةل مزرعة وهي، لآلخرة تمهد الدنيا، متكاملتان داران هما إنما. ادتينمتض وال
  .اآلخرة في حصد الدنيا في زرع فمن

 :التطرف وعدم والوسطية واالعتدال التوازن: ثالثاا 

 الثقافةف"الشمول"؛  السابقة بالخصيصة وثيقاا  اتصاالا  متصلة الخصيصة هذه    
 يهف جور ال، وسطي معتدل متوازن  وكمالها وشمولها، كاملة شاملة ثقافة اإلسالمية

 . مغاالة وال تطرف وال

 إلسالمل يساء ال وحتى، فهمها يساء ال حتى، المصطلحات هذه تحديد من بد وال    
 . للمسلمين اتهام وسيلة تتخذ ال وحتى، معناها في للبس، للمسلمين أو

 : ن أواًل: التواز

، صالواالت والترابط واالنسجام التناسق بمعنى وهو، الميزان من مأخوذ: التوازن     
 ابحس على ذلك في يزاد فال، المحددة ومساحته، المحدد حجمه جانب كل يأخذكي 

 مقرر لتوازن ا في المعنى .. وهذا.ناقصاا  مبتوراا  فيكون  منه ينقصال و ، األخرى  الجوانب
  8- 5 الرحمن" الميزان ووضع هارفع والسماء" :تعالى قال. هللا كتاب في

 تنسق لربانيةا الثقافة هذه أن بذلك نعني فإننا، متوازنة بأنها الثقافة نصف وعندما    
 وتحسن ،والجزئيات الخطوط بين وتجمع، البشرية حياة في المختلفة الجوانب بين

 همساحتو  وحجمه حقه منها واحد كل تعطى بحيث، الجزئيات تلك على المساحة توزيع
 . تفريط أو إفراط بدون  ،ووزنه
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  :االعتدالثانيًا 

 وال عيه يزاد فال ؛حقه حق ذي كل إعطاء وهو، العدل من مأخوذاالعتدال:     
ن، ظلم منه النقص فإن، منه ينقص  المساواة وه واالعتدال والعدل ظلم، عليه الزيادة وا 
 . المتساوية األجزاء بين

 صفةمن: ثقافة أنها بذلك نعني فإننا ،باالعتدال اإلسالمية الثقافة نصف وعندما    
 . حكمها في محقة، توزيعها في عادلةتقديرها،  في

 وفي، قرارهمو  حكمهم وفي، تقديرهم وفي نظرتهم فيبالعدل  المسلمين هللا أمر وقد    
  :الوسطية ثالثاً 

 ناواإلنس. فيه ما خير وهو، منتصفه الشيء ووسط، الوسط من مأخوذة: الوسطية
 يءش في يبالغ وال، اآلخر حساب على الجانبين ألحد يميل ال الذي هو الوسطي
 اءواألشي لألمور نظرته في "مطففاا " يكون  وال. آخر شيء في التفريط مقابل

 ! عليه الذي الواجب من قيالا  ويؤدي ،حقه من أكثر فيأخذ، واألشخاص

 قافةث أنها: ذلكب نعني فإننا، بالوسطية اإلسالمية الثقافة نصف وعندما 
 . ونتائجها أحكامها وفي، وحقائقها مقرراتها وفي، نظرتها في منصفة

، الدقيق التوزيع وتجيد ،والتنسيق التوازن  تحسن، وسطية اإلسالمية الثقافة 
 وال، جانب إلى تميل ال ،حقه فيها شيء كل وتعطي. المتساوية األشياء بين وتساوي 
 . توجيه أو حكم في تتطرف وال ،يرتقر  في تبالغ وال، نظرة في تغالي
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 وراتالتص بينما، للوسطية العادل المفهوم بهذا" الوسطي" الدين هو واإلسالم 
طففة، م أو مبالغة، متساهلة أو مغالية، مفرطة أو متطرفة تصورات األخرى  البشرية

 . التناسق أو الوسطية تعرف ال

 هاوثقافت. الوسط الدين هو ينهاد ألن ".الوسط" األمة وحدها هي المسلمة واألمة    
 وأمة .والقيادة الدعوة أمة جعلتها األمة هذه ووسطية .الوسطية الثقافة هي والسيادة
، متطرفة مغالية ظالمة أمم األخرى  األمم بينما .والشهادة التقويم وأمة .والسيادة التوجيه
  .وسطية بشرية ثقافات نتاج ألنها

 قال ،مماأل نبي ودوها منزلتها ذلك على ورتبلوسطية، بهذه ا األمة لهذه هللا شهد وقد
  143 البقرة) (  تعالى

 : التطرفرابعًا 

 طرف على كان ومن ،وحافته حرفه الشيء وطرف ،الطرف من مأخوذ: التطرف    
 على مشيي كمن. عليه وتقضي به تطيح حركة أية ألن، خطر في يكون  فإنه الشيء
 !! جدار حافة أو سطح طرف

 .شخاصواأل األشياء إلى النظر في والمبالغة الغلو يعني ألنه: مذموم رفوالتط 
 بها توصف التي الحميدة الصفة نقيض وهو، عنه اإلسالمية الثقافة ننزه ولذلك

 (. الوسطية)

ذا   ثقافاتال فإن، متطرفة غير وسطية عادلة متوازنة اإلسالمية الثقافة كانت وا 
 غير اليةمغ مجحفة ثقافات فهي، ذلك من العكس على ثقافات لها المخالفة البشرية
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 غير عصبةمت متشددة متطرفة ثقافات وهي، معتدلة غير مبالغة ثقافات وهي، متوازنة
 !! .  وسطية

 أو رفاا متط وليس، وسطي معتدل متوازن  اإلسالمية بالثقافة الملتزم والمسلم 
 .! متعصباا  أو مغالياا  أو متشدداا 

 سورة) (  تعالى قال، فيها الطغيان عن ونهاه، الطاعة لىع باالستقامة هللا أمره 
 ،أحكامه تطبيق في المغاالة أو ،اإلسالم أخذ في التطرف هو والطغيان 112 هود
 .  ذلك في والتساهل والتهاون  التفريط أو

 حلل من كلف. والتضييع التفريط هو وهذا ،الحرام تحليل في يكون  قد التطرف 
)  تعالى الق .وتساهله تهاونه في متطرفاا  يكون ، بالواجب مالقيا في قصر أو الحرام
  النحل(  تقولوا وال

، هللا بادهللا، والتشديد على ع على واالفتراء، الحالل بتحريم يكون  قد والتطرف 
 .  االعراف)   (  تعالى قال . هللا عند مذموم ذلك وفاعل

 : التطرف عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نهى

 على نكروأ، والمبالغة التطرف عن وسلم عليه هللا صلى هللا رسول هىن وقد 
 اديثأح في ورد وقد. المتوازنة الوسطية إلى وأعادهم، أصحابه من ذلك في فكر من

 : يلي بما منها نكتفي، عديدة

 هطر  ثالثة جاء: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن ومسلم البخاري  روى  -1
لى ، يسألون عن عبادة النبي صوسلم عليه هللا صلى النبي أزواج بيوت إلى
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، هللا صلى بيالن من نحن أين: فقالوا، تقالوها كأنهم أخبروا فلماهللا عليه وسلم، 
 !! تأخر وما ذنبه من تقدم ما له غفر وقد

 وال الدهر أصوم أنا: آخر وقال...  أبداا  الليل أصلي فإني أنا أما: أحدهم قال      
 أبدا. أتزوج فال النساء أعتزل أنا :آخر وقال...  أفطر

فجاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وهللا      
 فمن، نساءالإني ألخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 

 ... () (   مني فليس سنتي عن رغب

د ب إلى هللا، ولكنهم أخطأوا الطريق الصحيح لذلك، فأرالقد أراد الصحابة الثالثة التقر 
األول تحريم النوم المباح على نفسه، وأراد الثاني تحريم الطعان المباح في النهار 
على نفسه، وأراد الثالث تحريم النكاح المباح على نفسه، وهذا هو التطرف والتشديد 

أرادوا  عليه وسلم، وخوفهم بأن ماالمهم النبي صلى هللا الذي ال يقره اإلسالم، ولذلك 
فعله مخالف لسنته "الوسطية" المتوازنة، ومن رغب عنها فليس منه في شيء ... 

 فعدل الصحابة عما كانوا يريدون فعله، وعادوا إلى التوازن واالعتدال.

 هللا صلى هللا رسول دخل: قال عنه هللا رضي مالك بن أنس عن مسلم روى  -2
، زينبل: قالوا هذا؟ ما: فقال! ساريتين بين ممدود وحبل، المسجد وسلم عليه

 مأحدك ليصل...  حلوه: قال...  به أمسكت فترت أو كسلت فإذا، تصلي
 ... ( ) ( قعد فتر أو كسل، فإذا نشاطه

 في لوهاغ عنها هللا رضي زينب على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أنكر     
 به سكتأم كسلت المسجد، فإذا في حبالا  ربطت أنها ذلك في مبالغتها الصالة، ومن
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الة، الص مع متفاعل نشيط وهو أحدهم يصلي أن على أصحابه ودل. تنام أن خشية
 ! يقعد أن حرج فال كسل فإذا

 هل ال؟ أم متطرف المسلم هذا وأن ال؟ أم تطرف الفعل هذا أن يحدد الذي من     
 زماا ملت مسلم تطرفاا، وكل كله اإلسالم يعد المسلم غير ألن. ال المسلم؟ غير هو

 ! متطرفاا  باإلسالم

 تطرفم بأنه غير متهاون  مسلم على للحكم ليس أهالا  المتهاون  المفرط والمسلم    
 !! متطرفاا  مثله متهاوناا  مفرطاا  ليس من يعد كل متشدد، ألنه

 هو هإن. واالعتدال والتوازن  الوسط دين نفسه اإلسالم هو التطرف يحدد الذي     
 لجادا االلتزام أمامتطرفا،  للمباح محرم وكل، متطرفاا  للحرام مرتكب كل يعد يالذ

نما، تطرفاا  يوماا  كان فما، وأحكامه وشرائعه اإلسالم يقيم الصادق  والتوسط زانالتو  هو وا 
 !! واالعتدال

 : التوزان مظاهر أهم

 : هي اإلسالمية الثقافة في التوزان مظاهر أهم أن
 . إدراكه لىع يقد الذي الشهادة وعالم، العقل يدركه ال الذي لغيبا عالم بين التوازن  -
 . باإلنسان الكون  وصلة، الكون  في اإلنسان فاعلية بين التوازن  -
 .هوميدان محله ليالعم وللنشاط، وقتها التعبدية فللشعائر .والعمل العبادة بين التوازن  -
 ماعةالج تأكل وال، ةالجماع على الفرد يطغى فال، والجماعة الفرد بين التوازن  -

 . الفرد حقوق 
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 !واجب يقابله إال حق من فما، والواجبات الحقوق  بين التوازن  -
 

 :والثبات التطور: رابعاا 
 فهي "والثبات التطور" بين التوازن  االسالمية الثقافة في التوازن  مظاهر من    
 ثابته قافةث ليست أنها كما، شيء على تثبت ال، شيء كل في متطورة ثقافة ليست
 . والتقوقع التجميد إلى يقود ثباتاا ، شيء كل في
 هذا ةاإلسالمي الثقافة وراعت، والمجاالت المظاهر بعض في منه بد ال التطور 

 وراعت. ئقوالحقا سساأل بعض في منه بد ال والثبات، متطورة فيه فكانت الجانب
 . ثابته فيه فكانت الجانب هذا اإلسالمية الثقافة
 كل أعطت بحيث، والثبات التطور بين دقيقاا  توزاناا  اإلسالمية فةالثقا ووازنت 
 لمف ،اآلخر الجانب حساب على الجانبين حدأ إلى تمل لم ولكنها، حقه حق ذي
 .المتطور ابحس على الثابت في تبالغ ولم ،فيها الثابت على المتطور حجم تكبر
 فإن ،باتوالث تطورال بين الدقيق بتوازنها اإلسالمية الثقافة تميزت وبينما 

 ناقضت في فوقعت، التوازن  ذلك فقدت األخرى  والتصورات واألفكار الثقافات
 ذلك في خطأها عرفت ولما ،الثابت غير على جامداا  ثباتاا  ثبتت ألنها ،واضطراب
 !!. ثابت كل على وخرجت، فلتاا مت تطوراا  تطورت

 : والثبات التطور أساس

 إطار اخلد الحركة" :هو االسالمية الثقافة في لثباتوا التطور بين التوازن  أساس     
 . "ثابت محور لوحو ، ثابت
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 بين فيما والتطور...  الخارجي واإلطار، الداخلي المحور: جانبين في الثبات      
 . المتطورة المتحركة االشياء من، الثابتين الجانبين

 تتغيرو  تتطور أن البد التي، واالشياء والمظاهر االشكال في المتطورة الحركة     
 . تجمدتو  وتقوقعت الحياة توقفت األشكال هذه وتتطور تتحرك لم فإن، وتتحرك

 منعوي ،يضبطها الذي اإلطار بذلك منضبطة واألشياء األشكال هذه حركة لكن    
 ،أمامها من ودمرت، تحطمت اإلطار ذلك عن انفلتت إذا ألنها، وانفالتها خروجها
 . وتالشت وضاعت

 الثابت رواإلطا ،اإلسالمية للثقافة ساسيةاأل الحقائق في يتمثل الثابت المحور     
 وجيههات وتحسن ،حركتها وتضبط الحياة تنظم اليت ،واالحكام الحدود في يتمثل

 . المأمونة الواجهة

 شكاللأل الحتمي التغيير في تتمثل واإلطار المحور بين ما المتطورة والحركة    
 . وتطورها تغيرها الزمن يوجب التي ،واألشياء عواألوضا والمظاهر

 : الثبات أثار من
 التطور ألن، ضروري  اإلسالمية الثقافة في الثابتة والقيم الحقائق في الثبات إن 

  ....للحياة وتخريب دمار المنفلت
 روري ض جديد كل محارة أو ،الرجعية أو التخلف أو الجمود يعني ال الثبات وهذا 
 سلمينالم حياة في المنظورة فالحركة ،شرعاا  المباحة واألشكال هرالمظا في نافع
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 ماوك ،ثابت محور وحول ثابت إطار داخل تتم، منضبطة حركة لكنها، مستمرة
 ! االنفالت يعني ال التطور كذلك. التخلف أو الجمود يعني ال الثبات أن

 : المسلمين حياة في الثبات وثمار آثار أهم ومن
 مامأ ويقف، الصحيحة األمة وعادات، وقيمه الدين حقائق على يحافظ الثبات -

 . اإللحاد
 ،الفكري  الغزو طوفان أمام ويقف ،هاأعدائ أمام المسلمة األمة يحصن الثبات -

 . والسقوط واالنحراف الفساد ووسائل
 تحاكمون ي الذي والميزان، إليها يرجعون التي  المرجعية للمسلمين يضمن الثبات -

 .إليه
 الثقافات طوس تذوب فال ووجودها، وشخصيتها هويتها المسلمة لألمة يحفظ الثبات -

 . األخرى  والحضارات
 

 :الواقعية: خامساا 

  خصائصها؟ من الخاصية هذه معنى فما. واقعية ثقافة اإلسالمية الثقافة    

 الوجود ذات ،الواقعة الموضوعية الحقائق مع اإلسالمية الثقافة تعامل: تعني إنها    
 . البشر حياة في اإليجابي الواقعي واألثر، اليقيني الحقيقي

 لشهادةا وعالم الغيب عالم وحقائق ،الشهادة وعالم الغيب عالم عن اإلسالم يتحدث    
 . حقيقياا  مادياا  واقعياا  اا وجود موجودة
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 فيه وما القبر – والبرزخ، والجن، ومالئكته ،هللا :الموجودة الغيب عالم حقائق من    
 رضواأل ،السماء: نراها التي الموجودة الشهادة عالم حقائق ومن...  والجنة، روالنا –

 . واإلنسان

 : اإلسالمية للواقعية خاطئان فهمان

 : االسالم في الواقعية لمعنى خاطئان فهمان هناك 

، عيةالواق بعدم اإلسالم بعضهم يتهم: واقعي غير خيالي مثالي اإلسالم: األول    
 مثالي يند ألنه ،الحياة واقع في تطبقه يمكن وال ،للواقع يصلح ال دين أنه بمعنى
 ،والخيال لالفضائ عالم في بالمسلم ويحلق ،المجردة المثالية إلى المسلم يدعو ،خيالي

 عن جزع حياته في بها االلتزام المسلم أراد فإذا ،مجردة نظرية اإلسالم وتوجيهات
 ...  الحياة مع تصطدم ألنها ،ذلك

، ياليتهوخ مثاليته في اإلسالم مع البقاء إما: يختار أن إلى المسلم هؤالء عوويد    
ما. والحركة والحياة الواقع حساب على  تركو  ،بالحياة واالستمتاع الواقع معايشة وا 
 ! الحياة تعطل التي اإلسالم قيود

 ،وه ماك بالواقع يرضى أن اإلسالم على أنه بمعنى: واقعي دين اإلسالم: الثاني    
ذا ،لواقعا مع متوافقة وآدابه وأحكامه وتوجيهاته قيمه يجعل وأن ،معه يتعايش وأن  وا 

 ! الواقع مع لتنسجم يمحورها أن بد فال الواقع هذا مع اختلفت

 هو الماإلس ويجعل، والحكم األصل هو الواقع يجعل للواقعية الخاطئ الفهم وهذا    
 . الواقع عم يصطدم ال كي مبادئه في يعدل، له التابع
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 من المباإلس الملتزم للمسلم بد فال – الفهم هذا على – واقعي اإلسالم أن وبما     
 هذا اتوعاد أعراف إلى يحتكم وأن، هو كما بالواقع يقبل أن بمعنى واقعياا  يكون  أن

ذا، لإلسالم مخالفتها بحجة عليها يعترض وأال ،الواقع  جيهاتتو  بعض في وجد وا 
  للواقع! مراعاة عنها يتخلى أن فعليه للواقع مخالفة اإلسالم

 ذاه ألن ،بالرجال واالختالط الترج إلى المرأة الخاطئ الفهم هذا أصحاب يدعو    
 الواقعية من ألنه بالربا التعامل إلى الرجل ويدعون !! االجتماعية الواقعية من

 مع قيتف ال ألنهومقاومة المحتل  الجهاد ترك إلى المسلمين ويدعون !! االقتصادية
 !!. الدولية يةالواقع

 عم يصطدم ال واإلسالم ،خيالية مثالية نظريات مجرد وليس ،واقعي االسالم    
 مع عامليت ،واقعي واإلسالم...  والخير الفطرة مع المتوافق ،الطيب الصحيح الواقع
ن، وتوجيهاته مبادئه مع المتفق الواقع لكنه ،الواقع  فإنه، عهم الواقع هذا اصطدم وا 
 ،والحكم صلاأل هو اإلسالم ألن، معه ليتفق برمجته ويعيد، يصوبهو  ويعدله يغيره
 . له تابع والواقع

 ستوى م أرفع إلى تهدف ألنها ،واقعية مثالية أو ،مثالية واقعية اإلسالم واقعية     
 ) (.إليه تصعد أن البشرية تملك ،نموذج وأكمل

 : بارزين مجالين في اإلسالم واقعية وتجلى

 إلسالما عنها يتحدث التي الحقائق :الموجودة الموضوعية الحقائق واقعية: األول    
 أو خرافات ليست وهي، قائم واقعي مادي وجود لها ،موجودة موضوعية حقائق
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 ظريةن معان تسولي، تخيالت أو أفكار أو تصورات مجرد ليست نهاأ كما، أساطير
، الغيب المع من ألنه بعيوننا تراه ال قد...  متيقن ووجود ،قائم واقع إنها. مجردة عقلية
 عدم رغم ،واقعياا  وجوداا  موجودون  فالمالئكة ،وجوده معند يعني ال له رؤيتنا عدم لكن

 .!والنار والجنة الجن وكذلك ،لهم رؤيتنا

 سالماإل يريد الذي اإلسالمي المنهج :المنشود اإلسالمي المنهج واقعية: الثاني    
 من بعض ظني قد كما، للتطبيق قابل غير، نظرياا  مثالياا  وليس ،واقعي منهج تطبيقه

 جاهز هوو  ،األوائل المسلمين وحياة واقع في المنهج هذا طبق وقد. اإلسالم يفهمون  ال
 . ومكان زمان كل في للتطبيق

 : التالية األمور في الواقعية هذه وتبدوا

 عليهم أوجب المسلمين على الواجبات هللا أوجب عندما :الفردية التكاليف واقعية 
 الطاقةو  الوسع ضمن اإلسالمية التكاليف فكل، وأدائه تنفيذه على يقدرون  ما

 276 البقرة( يكلف ال) :تعالى قال البشرية
 يف سواءا  ،للمضطر "الرخص" أوجد هللا أن اإلسالمية التكاليف واقعية ومن    

ذا ،اإلسالم أركان من ركن فالصيام، المحرمات في أو الواجبات  المسلم كان وا 
 لصالةا في والقيام، ذلك بعد القضاء وعليه، اإلفطار له جاز مسافراا  أو مريضاا 
 ،رممح الميتة وأكل، قاعداا  يصلي فإنه، قائماا  الصالة عن عجز من ولكن، ركن
 . للمضطر يباح ولكنه

 حياة وانبج لمختلفة شاملة والتشريعات األحكام هذه :والتشريعات األحكام واقعية 
 ،العملي بيقللتط قابلة واقعية وهي، سياسيةلاو  واالقتصادية االجتماعية ،المسلمين
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، لمسلمينا على هللا سبيل في الجهاد أوجب فاإلسالم ،للمسلمين المصلحة وفيها
 دين ونشروا ،دالبال ففتحوا، ادهجلاب تحركوا نيمالمسل أن بدليل، واقعي تكليف وهو
 إلى به مااللتزا يؤدي ،واقعي تحريم وهذا ،المسلمين على الربا حرم واإلسالم ،هللا

 !!  المدمرة اآلفة هذه من ومجتمعاتهم أموالهم تطهير
 عملي يواقع والتشريعات واألحكام الفردية التكاليف على الجزاء :الجزاء واقعية، 

 توعد وهللا ،فيها نعماا م يبقى، األنهار تحتها من تجري  جنات بها التزم لمن فاهلل
 عملي عيواق اآلخرة في فالعقاب، جهنم نار في تعذيبه وهو، بالعقاب خالفها من

 . محسوس عملي واقعي اآلخرة في والثواب ،محسوس
 : اإلسالمية الثقافة واقعية آثار
عية وواقعية ضو واقعية الحقائق المو -ية الثقافة اإلسالمية في جانبهاواقعأنتجت     

 جابية في حياة المسلمين، من أهمها:آثار إي-التكاليف الشرعية
 السرية فطرته تراعي ألنها، أدائها في وحيوتيه، الشرعية التكاليف مع المسلم تفاعل، 

 .اآلخرة في الواقعي ثوابها إلى ينظر ومن، واستطاعته ووسعه قدرته ضمن وهي
 من ملك أنه على المسلم مع اإلسالم يتعامل فمل، البشري  بالضعف االعتراف 

نما، المالئكة  ولكنه ،هخطأ فيستوعب ،ويصيب ويخطئ يضعفن، إنسا أنه على وا 
 .به والرضا ،إليه الركون  عدم إلى يدعوه

 ةبالعزيم هنفسه وأخذ، وهواه لضعفه ومجاهدته، سامة عالية آفاق إلى المسلم يترق 
 .الجادة التربية هذه في ونجاحه الهمة وعلو

 إسالم انتفك، حياتها في اإلسالم تمثلت التي، الناجحة العملية بالنماذج االقتداء 
الصالة  يهمعل الكرام الرسل :مثل ،وسلوكها تصرفاتها خالل من، حياا  واقعياا  عملياا 
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 ذهه الجاد المسلم فيجعل...  العاملين والعلماء، والتابعين الصحابةو  ،السالم
 على لسيرل وعزيمته همتهب يرتقيو  ،بها لالقتداء يسعى، له مليةعة و قد النماذج
 !!طريقها

 :اإلجيابية: سادساا 
  .واالنعزالية السلبية عكس واإليجابية ،إيجابية ثقافة اإلسالمية الثقافة 

 دياناأل بعض بعكس، وتوجيهاته ومبادئه حقائقه في إيجابي دين واإلسالم    
 وفي، وتصوره هفهم في إيجابي والمسلم ،واالنعزال السلبية على تركز التي والتصورات

 لسلبيةا يؤثرون  الذين ،والتصورات األديان أتباع بعض بعكس، حوله لمن نظرته
 . الحياة من واالنسحاب ،والعزلة

 : لإليجابية مظاهر ثالثة

 : تيةاآل المظاهر في اإلسالمية اإليجابية تبدو    

 والصفات ىالحسن األسماء له العالمين رب هللا :هللا صفات في الفاعلية اإليجابية 
 بحياةو  بالكون  تتصل ،مؤثرة فاعلة إيجابية وتعالى سبحانه وصفاته ،العلى

 يرجع هإلي، يريد لما فعال، قادر، مهيمن، مدبر ،مريد ،خالق ،موجود فاهلل ،اإلنسان
 ...كله األمر

 كل يسير لذيا وهو، وتدبيره وتقديره، وعلمه بإرادته إال الكون  في شيء يقع ال    
 لاللي يقلب الذي وهو ،والكواكب والنجوم والقمر الشمس من ،الكون  في شيء
 الذي هللا ربكم إن)  تعالى قال. واألشجار النبات وينبت ،األمطار وينزل ،والنهار
   االعراف سورة(  واالرض السموات خلق
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 لسابقا المظهر من متفرع المظهر وهذ :المسلم حياة في المسلم صفات إيجابية ،
 وكلفه قهخل الذيهو  هللا...  مؤثرة فاعلة إيجابية المسلم حياة في هللا فصفات
، كان نماأي معه وهو، ويسقيه يطعمه الذي وهو، ويحفظه يرزقه الذي هوو  ،ورعاه
 يميته يالذ وهو، منه يصدر ما كل عليه يسجل الذي وهو ،وبصره وسمعه بعلمه
 . القيامة يوم يبعثه ثم

، هلل مراقب، مطمئناا  أمناا  يجعله المسلم حياة في اإليجابية الحقيقة هذه واستقرار    
 . لنواهيه تاركاا  ه،بأوامر  ملتزماا  بمعيته، شاعراا 
  5 المجادله(  هللا أن تر ألم:  تعالى قال

 المسلم على اإلسالم إيجابيات تنعكس :الحياة في المسلم وظيفة في اإليجابيات، 
 دوراا  له وأعد ،الحياة في وظيفته اإلسالم له حدد وقد، عملياا  إيجابياا  مسلماا  فتجعله
 . مؤثر فاعل إيجابي الدور وهذا، فيها يؤديه
 ،ؤثرةم فاعلة قوة أنه يحس حتى المسلم ضمير في يستقر اإليمان يكاد وال    
 صوراا ت ليس اإلسالمي والتصور...  حوله من الكون  وفي ،نفسه ذات في فاعلة
 أو ،ظريةن مثالية صورة في هناك بوجوده قانعاا  ،الضمير عالم في يعيش سلبياا 

 ...  ميمالتص هذا وفق إنشاؤه مطلوب لواقع "التصميم" هو إنما! روحانية تصوفية
 : اإلسالمية الثقافة إيجابية آثار

 األفراد مستوى  على ،الحياة في إيجابية آثاراا  اإلسالمية الثقافة إيجابية تحقق    
 : اآلثار هذه أهم ومن. اإلسالمي والمجتمع



 كلية اللغات                                                                       الثقافة اإلسالمية 
 

 

148 

 ينقضيت أخطر وهما ،وعمره رزقه على يأمن ألنه ،والقلق الخوف أسباب زوال 
 رزقه نبأ يعتقد والمؤمن، واالضطراب القلق لهم وتسببان ،الناس بال تشغالن
 .عليهما يقلق فال ،وحده هللا بيد وعمره

 العملية وظيفته ألن ،عمره ساعات في واستفادته ،لوقته المسلم استغالل حسن 
 الكسل أو غبالفرا  يشعر فال، كله عمره تستغرق  اإلسالم له حددها التي اإليجابية

 . والمخدرات المسكرات إلى يهرب وال، الملل أو
 أو أقارب واكان سواءا  ،لهم ومشاركته، بإخوانه واهتمامه: للمسلم الفاعلة االجتماعية 

 . أصدقاء أو معارف أو جيراناا  أو أرحاماا 
 مةاأل وصيانة ،المسلمين لحرب جهودهم أمام والوقوف، األعداء ومكر كيد إيقاف 

 . منهم
 :والعاملية اإلنسانية: سابعاا 
 ،نسانيتهإ على وتركز ،باإلنسان تهتم أنها بمعنى: إنسانية اإلسالمية الثقافة    
 مع املهتع كيفية على هوتعرف ،وتوجهه وتعلمه ،ومنزلته فضه على وتدله

  .حوله من المخلوقات
 أو نزما في ،خاص إلنسان ليست فإنها ،اإلنسان إنسانية تخاطب أنها وبما    
 لكل هي إنما، خاصة لغة أو ،خاصة ثقافة أو، خاص لون  له أو ،خاص مكان
 زمانه أو ،وشكله لونه أو ،وعلمه لغته أو ،قومه أو جنسه كان مهما ،إنسان
 . ومكانه

 العرب ليست فهي ،أجمع للعالم رسالة أنها بمعنى: عالمية اإلسالمية والثقافة 
 . البشر بني من للعالمين هي إنما ،وحدهم للسابقين أو ،وحدهم
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 : ة"والعاملي اإلنسانية" مصطلح فهم يف االحنراف

 ،هبإنسانيت واإلشادة تكريمه بهدف ،اإلنسان إلى نسبة "اإلنسانية" مصطلح    
 وتوحيدها ،ودوله وشعوبه العالم أفراد بين الجمع بهدف ،العالم إلى نسبة" العالمية"و

 ثقافة ابأنه اإلسالمية الثقافة وصفنا ولذلك ،طيب معنى وهذا. مشتركة أسس على
 . وعالمي إنساني دين اإلسالم أن اعتبار على" وعالمية إنسانية"

 أصحاب همو  ،"والعالمية اإلنسانية" مصطلح واستخدام فهم يسيئون  المغرضين لكن    
 باإلنسان االهتمام واحتكار ،العالم على والوصاية الهيمنة تدعي التي الدعوات
 .العالمية اإلنسانية والقيم المبادئ ونشر ،وحقوقه

 رتباطهاا يخفى ال والتي ،عنها والمنظمات ،العالمية" الماسونية" هؤالء رأس وعلى    
  .بالصهيونية الوثيق

لى" العالميةو  اإلنسانية" إلى هؤالء يدعو      بني بين تفرق  التي األديان إلغاء وا 
 بإقرار ويطالبون ، العالم ودول شعوب بين والحروب النزاعات تسبب يتوال ،اإلنسان
 ،وعادات أعراف عنها ينبثق ،عالمية إنسانية وحقوق ، عامة عالمية إنسانية مبادئ
 فاختال على ،الناس لجميع ملزمة تكون  ،وتصرفات وممارسات ،وسلوكيات وقيم

 ... أماكنهم

 إلزام ردون وي ،يبتدعونها ،هم واختيارهم وضعهم من واألعراف والقيم المبادئ وهذه    
 تشريع وأ مبدأ أي ويعتبرون  ،مخالفتها أو تجاوزها عدم إلى ويدعونهم، بها الناس كل
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 إلنسانا وحقوق  ،العالمي والنظام ،والعالمية اإلنسانية على خارجاا  لها مخالف قانون  أو
 ! به والتزم طبقه من كل وتجريم ومعاقبة ،إلغائه من والبد، العالمية

 قرهمي ال اإلسالم أن يعلمون  ألنهم ،األول المقام في اإلسالم بذلك يقصدون  وهم    
ا اسهبلإ ثم ،جهمزاوم هواهم ووفق ،أنفسهم عند من أعراف ونظم مبادئ ابتداع على
 بتدعونهي ما تخالف وتوجيهاته اإلسالم مبادئ أن ويعلمون ، والعالمية اإلنسانية ثوب

 .ويخترعونه

 هو مواشباه والماسونية ةالصهيوني دعاة عند" والعالمية اإلنسانية" مصطلح إن     
 التخلي إلى ودعوة ،األولى الدرجة في ،وتوجيهاته وقيمه ومبادئه اإلسالم على حرب
 !! عالمياا  إنسانياا  حضارياا  اإلنسان ليكون  عنها

 : اإلسالمية الثقافة إنسانية آثار
 : اإلسالمية الثقافة إنسانية آثار أهم من

 والدعوة ،وانالحي عن بها تميز التي، األصلية اإلنسانية قيمه وا عالء ،اإلسالم تكريم -
 الق به واالهتمام، اإلنسان عن الحديث عند واعتمادها واعتبارها مالحظتها إلى

 .51 اإلسراء سورة(  كرمنا ولقد: تعالى
، ى األخر  المخلوقات كل على وسيداا ، األرض في خليفة اإلنسان هذا هللا جعل -

 لكم وسخر" تعالى قال. له تابعة وجعلها، لخدمته األخرى  المخلوقات كل وسخر
 .13 الجاثية(  في ما

 اإلقليمية لمث، الكريمة اإلنسانية الروابط تقطع التي والنزاع الفرقة دعوات محاربة -
 أو للون ا أو القوم أو القبيلة أو للعشيرة التعصب أو، العنصرية أو الطائفية أو
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)  تعالى قال ،اإلنسانية وتوجيهاته اإلسالم لروح مخالفة واعتبارها، الجنس
 .113عمران آل(  بحبل واعتصموا

 يليق الف، والزنا كالخمر ،إنسانيته مع ويتناقض، باإلنسان يضر ما كل تحريم -
 والمرأة الرجل إنسانية مع يتفق وال، والمخدرات بالخمر عقله يضيع أن باإلنسان
 هابعض المتاجرة بالمرأة يليق وال ،الشهوة أساس على الجسدي االلتقاء مجرد

 .اإلسالم حرمه ما باقي وهكذا وجسدها
 تمثل نهاأل ،الوحيدة التجمع رابطة هي هللا دين في واآلخرة هللا في العقيدة جعل -

 سانيةإن تحقق ال ألنها األخرى  التجمع روابط غاءلا  ، و اإلنسان في ما وأطيب أكرم
 تتفق ألنها ،هللا عند الوحيد والتكريم التنافس أساس هي التقوى  واعتبار .الكريمة

 الحجرات ( الناس يأيها)  تعالى قال وضعفه، واهله ومجاهدته اإلنسان إنسانية مع
13. 

 تحقيق إلى ودعوته ،والدنيا للهوى  وعبوديته، لإلنسان عبوديته من اإلنسان رتحري -
 والطمع لذلا من والتحرر ،والكرامة العزة تعني هلل فالعبودية ،وحده هلل عبودتيه
 يمةالكر  اإلنسان حقوق  تحقيق إلى والدعوة، هللا لغير الخضوع وعدم ،والخوف
 على وللزوج ،الزوج على للزوجة حقوقاا  اإلسالم رتب حيث ،إنسانية مع المتفقة
 لىع للراعي وحقوقاا  ،ءاألبنا على ولآلباء ،اآلباء على لألبناء وحقوقاا  ،الزوجة
 . وهكذا...  الراعي على وللرعية ،الرعية
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 : اإلسالمية الثقافة عالمية آثار
 : اإلسالمية الثقافة عالمية آثار أهم من

 السابقة انواألدي الشرائع ونسخ ،هللا عند المقبول الوحيد الدين هو اإلسالم اعتبار -
 آل ةسور (  حآجوك فإن: تعالى قال ،اإلسالم في الدخول إلى أصحابها ودعوة ،به

  21 عمران
 به سهمأنف ليسعدوا ،بينهم نوره ونشر ،جميعاا  للعالمين اإلسالم تبليغ وجوب -

 ماإلسال إال يعالجها وال يحلها ال ،ومشكالت أمراض من يعانون  مما ويتخلصوا
  18االنعام(   القرآن هذا إلى وأوحي: تعالى قال

 وما)  تعالى قال .عليها بها ينعم ونعمة ،البشر بها يرحم هللا رحمة هو اإلسالم -
  115االنبياء(  أرسلنك

 تعالى قال تهرفض إن نفسها قيوتش ،به واهتدت أخذته إن نفسها تسعد والبشرية    
  طه سورة(  جميعاا  منها اهبطا قال) 

 مشكالتهم لحل االختالف عند الناس إليها يرجع ،واحدة عالمة مرجعية تحديد -
 العالمي اإلنساني الرباني ماإلسال هذا في تتمثل، ربانية مرجعية إنها ،وخالفاتهم

 78 النساء"(  شيء في تنازعتم فإن)  :تعالى قال

 


