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ملخص البحث:
أمثر تفاعل العقل املسلم مع القرآن الكرمي والسنة النبوية نتاجاً فكرايً هنض ابألمة وأسس حلضارة كان هلا أكرب األثر
على اإلنسانية ،وكان هلذا النتاج الفكري دور يف إسعاد اإلنسان وإحالل السالم احلضاري على البشرية ،وتظهر
مشكلة البحث يف جهل كث ٍري من أبناء اإلسالم ب قيقة هذا الفكر وذلك من جانبني :األول :عدم تفريق الكثريين
بني النص ،وبني مثرة تفاعل العقل مع النص ،والثاين :يف عدم معرفة أثر هذا الفكر على العرب خاصة واإلنسانية
عامة ،وألن هذا الفكر قائم على أسس متينة ومرتبط ابلوحي كان له من اخلصائص ما ال ميكن أن تُوجد يف فكر
إنساين ،وهذا ما حياول هذا البحث املوسوم بـ (الفكر اإلسالمي ،وأثره على اإلنسانية) أن يظهره ،والذي حرص
الباحث فيه على إبراز عوامل القوة يف هذا الفكر ،وأثره على اإلنسانية عامة والعرب خاصة ،مع إزالة اخللط احلاصل
بني اإلسالم والفكر اإلسالمي ،من خالل اتباع املنهجني :االستقرائي والتحليلي ،وأثبت البحث أن الفكر اإلسالمي
حالة اجتهادية حتتمل اخلطأ والصواب ،كما أثبت أن األسس اليت قام عليها هذا الفكر ،واخلصائص اليت متيز هبا ال
مثيل هلا يف فكر آخر ،وأكد البحث على ضرورة تعليم املنهج الصحيح ،ألن ذلك يعين عالج أصل الداء ال أعراضه؛
فغياب املنهج هو أصل الداء ،واألفكار اخلاطئة مظاهر هذا الداء.

 1دكتوراه يف احلديث الشريف وعلومه ،ويعمل مدير عام يف وزارة األوقاف ،غزة -فلسطني
ahmad-w-w@hotmail.com
 2طالب يف مرحلة الدكتوراه ،قسم الفقه وأصوله ،كلية معارف الوحي ،اجلامعة اإلسالمية العاملية يف ماليزاي.
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Abstract:
The interaction of the Muslim mind with the Holy Qur’an and the
Sunnah of the Prophet led to an intellectual product that revived the
ummah and foundations of a civilization that had the greatest impact on
humanity. This research tries to expose the role of this thought in the
prosperity ،preference for humanity ،through following deductive and
analytical approaches. However the research resulted to prove that they
are many characteristics to Islamic thought which cannot be that cannot
be found in other human thoughts and theories.This research was tagged
with (Islamic thoughts ،and its impact on humanity) ،in which the
researcher was sought to highlight the factors of strength In this thoughts ،
and its impact on humanity in general and the Arabs in particular, with
the elimination of the confusion between Islam and Islamic thought, and
to highlights that Islamic thoughts is a case of jurisprudence that bears
right and wrong. He also shed light on the foundations on which this
thought was based ،and the characteristics that distinguished it.
Keywords: Thought, Islamic, Impact, Humanity.
:املقدمة
 فالبشرية،غرو يف ذلك
َ  وال، فببعثته كان امليالد احلقيقي للبشرية،  ابلبشرية أن بعث هلم النيب من رمحة هللا

 حيث فقد اإلنسان إنسانيته وأضحى يعيش حياة هي أقرب من، كانت تتخبط يف دايجري الظالم عشية بعثته
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حياة احليوان ،ال رسالة له يف احلياة ،وال َه َّم له إال األكل والشرب ،لذا كانت بعثة حممد ِ منَّة من هللا لإلنسانية
ِ
ِ
اَّلل َعلَى الْم ْؤِمنِني إِ ْذ بـع َ ِ
آايتِِه َويُـ َزكِي ِه ْم
ُ َ ََ
حيث قال سبحانه﴿ :لََق ْد َم َّن َُّ
ث في ِه ْم َر ُسوالً م ْن أَنْـ ُفس ِه ْم يَـْتـلُو َعلَْي ِه ْم َ
ِ
ِ
ِ
ضال ٍل ُمبِ ٍ
العرب أبن
ْمةَ َوإِ ْن َكانُوا ِم ْن قَـْب ُل ل َِفي َ
َويُـ َعل ُم ُه ُم الْكتَ َ
اب َوا ْلك َ
ني﴾ [آل عمران .]164:ولقد َش ُرف ُ
قبل لفي
كانوا أول من أفاد من هذه الرمحة وتفاعل معها ،وبذا أضحت هلم رسالة يف هذه احلياة بعد أن كانوا من ُ
وعالة ،وها هي
ضالل مبني ،وأضحوا يف مقدمة األمم بعد أن كانوا يف مؤخرهتا ،وسادةً وقادة بعد أن كانوا عبيداً َ
البشرية بصفة عامة والعرب بصفة خاصة ،بعد أن َسعدوا زمناً طويالً يف ظالل اإلسالم ورحابه ،ترتد على أدابرها

ض
وتتنكب الطريق ،لتدفع الثمن غالياً ،فوضى عارمة يف كل مناحي احلياة ،وذلك مصداقاً لقوله تعاىلَ ﴿ :وَم ْن أَ ْع َر َ
ش ُرهُ يَـ ْوَم ال ِْقيَ َام ِة أَ ْع َمى﴾ [طـه.]124:
ض ْنكاً َوََْن ُ
َع ْن ِذ ْك ِري فَِإ َّن لَهُ َمعِي َ
شةً َ

وعرفَّه ُحجة اإلسالم أبو حامد الغزايل :أنه إحضار معرفتني يف القلب ليُستثمر منهما معرفة اثلثة ،ومثاله :أن
َّ

ال إىل العاجلة وآثر احلياة الدنيا وأراد أن يعرف أن اآلخرة أوىل ابإليثار من العاجلة فعليه أوالً أن يعرف أن
من َم َ
صل له من هاتني املعرفتني معرفة اثلثة وهي أن اآلخرة أوىل
األبقى أوىل ابإليثار ،مث يعرف اثنياً أن اآلخرة أبقى فَـيَح ُ
ابإليثار ،وال ُميكن أن تتحقق املعرفة أبن اآلخرة أوىل ابإليثار إال ابملعرفتني السابقتني.3

ونلُص مما سبق أن الفكر يعين :إمعان النظر والتأمل يف األشياء املعنوية واحلسية من أجل الوصول إىل حقيقة هذه
َ
األشياء ،وهذا يقتضي أن الفكر هو حركة الذهن لالنتقال من املعلوم إىل اجملهول ،وإذا كان الفكر عبارة عن حركة
عقلية يكتشف اإلنسان عن طريقها القضااي اجملهولة ،فهذا يؤكد أن اإلسالم إمنا يدعو بذلك إىل العلم واملعرفة
واكتشاف قوانني الفكر واجملتمع والطبيعة واحلياة ،لذا دعا هللا  الناس كافة إىل إمعان النظر والتأمل يف األشياء
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ايت َوالنُّ ُذ ُر َع ْن قَـ ْوٍم ال
ض َوَما تُـغْ ِِن ْاْل ُ
وإشغال العقل ابلفكر ،قال تعاىل﴿ :قُ ِل انْظُُروا َماذَا ِِف َّ َ َ
يُـ ْؤِمنُو َن﴾ [يونس  .]101:وجتدر اإلشارة أن الفعل َّ
"فكر" ورد مرة واحدة يف القرآن الكرمي ،قال تعاىل﴿ :إِنَّهُ فَ َّك َر

َّر﴾ [املدثر.]18 :
َوقَد َ

 3أبو حامد الغزايل ،إحياء علوم الدين( ،دار املنهاج ،طبعة سنة1432 :ه2011/م) ،ج ،9ص.239
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وقد ورد الفعل "يتفكرون" يف القرآن الكرمي إحدى وعشرين مرة ،منها على سبيل املثال ال احلصر ،قوله تعاىل:
﴿الَّ ِذين ي ْذ ُكرو َن َّ ِ
السماو ِ
ِِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ت َه َذا
ض َربَّـنَا َما َخلَ ْق َ
اَّللَ قيَاماً َوقُـعُوداً َو َعلَى ُجنُوِب ْم َويَـتَـ َف َّك ُرو َن ِِف َخل ِْق َّ َ َ
َ َ ُ
َب ِطالً سبحانَ َ ِ
تفكر اإلنسا ُن فيما حوله،
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
َ
اب النَّا ِر﴾ [آل عمران ،]191 :ويف كل ذلك دعوة صرحية لي َ
ويتخذ منه موقفاً ودليالً على قدرة هللا وحكمته ،هلذا يقول أبو حامد الغزايل عن أمهية الفكر" :فالفكر إذن هو املبدأ
واملفتاح للخريات كلها ،وهذا هو الذي يكشف لك فضيلة التفكر ،وأنه خري من الذكر والتذكر ألن الفكرة ذكر
ُ
وزايدة".4
"والفكر والتفكري من طبائع اإلنسان ومزاايه اليت ميتاز هبا عن كثري من املخلوقات ،وينشأ الفكر من تفاعل العقل
اإلنساين مع البيئة اليت حتيط به مبا فيها من أشياء ،وما جيري عليها من أحداث وما يعيش عليها من إنسان وحيوان،
ضل عن طريقه ،وقد يُصيب هدفه واحتماالت
والفكر اإلنساين كأي جهد بشري آخر ُمعرض للصواب واخلطأ قد يَ ُ
اخلطأ أكثر من احتماالت الصواب ،ألن اإلنسان بطبعه ضعيف يعرتيه النسيان ،وقد خيضع ألنواع الشهوات واملغرايت
وقد َتلُب فكره احليل ،وقد تـَُزيَّف احلقائق أمام انظريه ،ولكي ينجو اإلنسان من ضالل الفكر فالبد له من املعامل
اهلادية والدالئل املرشدة والرباهني الساطعة".5

مفهوم الفكر اإلسالمي :بناء على ما سبق ممكن أن أذكر مجلة تعريفات للفكر اإلسالمي:
 -1هو ذلك التصور الناشئ من تفاعل العقل اإلسالمي مع النصوص األزلية اخلالدة هلذا الدين املتمثلة ابلقرآن
الكرمي والسنة النبوية املطهرة.6

 4املصدر نفسه ،ج ،9ص.242

 5إبراهيم زيد الكيالين ،ومهام سعيد ،وصاحل هنداوي ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي( ،دار الفكر ،طبعة سنة1988 :م)،
ص.10
 6هذا تعريف الباحث.
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 -2هو التصور الناشئ عن استجابة العرب لإلسالم الذي أنزله هللا تعاىل على عبده ورسوله حممد .7
 -3إنه نتاج التأمل العقلي عن نظرة اإلسالم العامة للوجود ،واملتوافق مع قيم اإلسالم
ومعايريه ومقاصده.8
سن التنويه :أن الفكر اإلسالمي عبارة عن إفراز عقلي ،لذا فهو ُم َعَّرض للخطأ
ومن خالل التعريفات السابقة َحي ُ
والصواب وال َقبول والرد ،وبناءً عليه فمن اخلطأ أن نستعمل "الفكر اإلسالمي" أو "الفكرة اإلسالمية" مبعىن اإلسالم،
فهذا خلط بني "الوحي" الذي هو اإلسالم والذي حيمل مسة العصمة والقداسة وبني الفكر الذي ليس هذا شأنه،9
كما أنه ليس كل ما أنتجه املسلمون يصح أن نصفه أبنه إسالمي ،إمنا يُوصف الفكر امللتزم ابإلسالم فقط أبنه
إسالمي ،وتنطبق هذه احلقيقة على كل إنتاج فين وأديب أيضاً ،كما انطبقت على كل إنتاج فكري ،فال نسمي اإلنتاج

األديب أبنه أدب إسالمي ،إال إذا كان ملتزماً ابلقيم واملوازين اإلسالمية ،وحامالً طابع اإلسالم وروحه ،وكذلك ال
صبـغَةَ َِّ
س ُن
اَّلل َوَم ْن أ ْ
نسمي كل فن ينتجه الفنانون فناً إسالمياً إال إذا التزم ابلقيم واملوازين اإلسالمية ،قال تعاىلْ ِ ﴿ :
َح َ
ِمن َِّ
اَّلل ِ
ص ْبـغَةً َوََْن ُن لَهُ َعابِ ُدو َن﴾ [البقرة.]138:
َ
محلة الفكر اإلسالمي:
قد يتساءل املرء :من هم أولئك الذين محلوا هذا الفكر واستجابوا له ،بل كانوا أول املستجيبني له؟ وكيف كان حاهلم
عشية نزول القرآن الكرمي عليهم؟ لقد ذكر النيب  املرحلة أو احلالة اليت سبقت اإلسالم ،أو ذُكرت عنده فأقر ما

 7إبراهيم زيد الكيالين وزمالؤه ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي ،ص .10

 8انظر :أمحد حسن فرحات ،مصطلح الفكر اإلسالمي( ،ضمن ندوة "الدراسة املصطلحية والعلوم اإلسالمية ،معهد الدراسات
املصطلحية بكلية اآلداب ،ظهر املهراز ،بفاس -املغرب ،طبعة سنة ،)1996 :ج ،2ص .693
أيضا :حمسن عبد احلميد ،جتديد الفكر اإلسالمي،
 9انظر :حمسن عبد احلميد ،املذهبية اإلسالمية والتغيري الضاري ،ص  ،18و ً
(الوالايت املتحدة األمريكية :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1416 :1هـ1996/م) ،ص.42
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مسيت به يف حديث "اخلري والشر" ،حني قال حذيفة " :إان كنا يف جاهلية وشر"" ،إان كنا بشر"" ،إان كنا يف
شر فذهب هللا بذلك الشر".10
واحلق أن هذه الكلمات هي أفضل وأبلغ ما توصف به هذه احلالة وهذه املرحلة قبل بعثة النيب  ،ولقد أحسن
األستاذ أبو احلسن الندوي رمحه هللا وصف اجملتمع اجلاهلي عند بعثته  حيث قال" :بُعِث حممد  والعامل بِناء
أصيب بزلزال شديد هزه هزاً عنيفاً ،فإذا كل شيء فيه يف غري حمله ،فمن أساسه ومتاعه ما تكسر ،ومنه ما التوى
وانعطف ،ومنه ما فارق حمله الالئق به وشغل مكاانً آخر ،ومنه ما تكدس وتكوم ..نظر إىل العامل بنظر األنبياء،
فرأى إنساانً قد هانت عليه إنسانيته ،رآه يسجد للحجر والشجر والنهر وكل ما ال ميلك لنفسه النفع والضر ..رأى
إنساانً معكوساً قد فسدت عقليته فلم تَـعُد تسيغ البَدهيات ،وتعقل اجلليَّات ،وفسد نظام فكره ،فإذا النظري عنده
بدهي وابلعكس ،يسرتيب يف موضع اجلزم ،ويؤمن يف موضع الشك ،وفسد ذوقه فصار يستحلي املر ،ويستطيب
اخلبيث ويستمرئ الوخيم ،وبَطَ َل حسه فأصبح ال يبغض العدو الظامل وال حيب الصديق الناصح ..رأى جمتمعاً هو

الصورة املصغرة للعامل ،كل شيء فيه يف غري شكله أو غري حمله ،قد أصبح الذئب فيه راعياً ،واخلصم اجلائر قاضياً،
وأصبح اجملرم فيه سعيداً ِ
حظياً والصاحل حمروماً شقياً ،ال أنكر يف هذا اجملتمع من املعروف وال أعرف من املنكر ،ورأى
عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية وتسوقها إىل هوة اهلالك ..رأى معاقرة اخلمر إىل حد اإلدمان ،واخلالعة والفجور
إىل حد االستهتار وتعاطي الراب إىل حد االغتصاب واستالب األموال ،ورأى الطمع وشهوة املال إىل حد اجلشع

 10البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :املناقب ،ابب :عالمات النبوة يف اإلسالم ،ج ،4ص ،199حديث رقم ( ،)3606احملقق:

حممد زهري الناصر ،شرح وتعليق :د .مصطفى البغا( ،دار طوق النجاة ،ط 1422هـ) ،ومسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،كتاب:
اإلمارة ،ابب :األمر بلزوم اجلماعة ،ج ،3ص ،1475رقم ( ،)1847حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
ول َِّ
ِ
ت أَسأَلُهُ َعن الش ِ
َّر ََمَافَةَ أَن يُد ِرَك ِين
َّاس يَسأَلُو َن َر ُس َ
اَّلل َ عن اخلَ ِري َوُكن ُ
العريب) ،ونص احلديث :قال ُح َذيـ َفةَ ب َن اليَ َمانَ « :كا َن الن ُ
ِ
اَّللِ إِ َّان ُكنَّا ِيف ج ِ
ك الش ِ
َّر ِمن
اَّللُ ِهبَ َذا اخلَ ِري فَـ َهل بَـع َد َه َذا اخلَ ِري ِمن َش ٍر قَ َ
ت َاي َر ُس َ
اهلِيَّ ٍة َو َش ٍر فَ َجاءَ َان َّ
ول َّ
تَ :وَهل بَـع َد ذَل َ
ال نَـ َعم ،قـُل ُ
فَـ ُقل ُ
َ
ِ
ِ
ال :قَـوم يـه ُدو َن بِغَ ِري هديِي تَـع ِر ُ ِ
ِِ
ك اخلَ ِري ِمن َش ٍر؟
تَ :وَما َد َخنُهُ؟ قَ َ
َخ ٍري؟ قَ َ
ت :فَـ َهل بَـع َد َذل َ
ف منـ ُهم َوتـُنك ُر ،قُـل ُ
َ
ال :نَـ َعم َوفيه َد َخن ،قُـل ُ
َ
ِ
ِ
اَّللِ ِصف ُهم لَنَا ،فَـ َق َالُ :هم ِمن ِجل َدتِنَاَ ،ويَـتَ َكلَّ ُمو َن ِأبَل ِسنَتِنَا،
تَ :اي َر ُس َ
قَ َ
ول َّ
َج َاهبُم إِلَيـ َها قَ َذفُوهُ ف َيها ،قُـل ُ
ال :نَـ َعم ُد َعاة إِ َىل أَبـ َواب َج َهن ََّم َمن أ َ
ِ
ِِ
ك ال ِفَر َق
اعة َوَال إِ َمام ،قَ َ
ك؟ قَ َ
ال :فَاعتَ ِزل تِل َ
ت :فَ َما ََت ُمُرِين إِن أَد َرَك ِين ذَل َ
ت :فَِإن َمل يَ ُكن َهلُم َمجَ َ
ال :تَـلَزُم َمجَ َ
اعةَ ال ُمسلم َ
ني َوإِ َم َام ُهم ،قـُل ُ
قـُل ُ
ِ
ك» .
ُكلَّ َها َولَو أَن تَـ َع َّ
ت َعلَى ذَل َ
ض ِأبَص ِل َش َجَرةٍ َح ََّّت يُد ِرَك َ
ك ال َمو ُ
ت َوأَن َ
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والنهم ،ورأى القسوة والظلم إىل حد الوأد وقتل األوالد ..رأى ملوكاً اتذوا بالد هللا ُدوالً ،وعباد هللا َخ َوالً ،11ورأى
أحباراً ورهباانً أصبحوا أرابابً من دون هللا ،أيكلون أموال الناس ابلباطل ويصدون عن سبيل هللا ..رأى املواهب البشرية
ضائعة أو زائفة مل يُنتفع هبا ومل توجه التوجيه الصحيح ،فعادت وابالً على أصحاهبا وعلى اإلنسانية ،فقد حتولت
الشجاعة فتكاً ومهجية ،واجلود تبذيراً وإسرافاً واألنفة محية جاهلية والذكاء شطارة وخديعة ،والعقل وسيلة البتكار
اجلناايت واإلبداع يف إرضاء الشهوات ..رأى أفراد البشر واهليئات البشرية كخامات مل حتظ بصانع حاذق ينتفع هبا

يف هيكل احلضارة ،وكألواح اخلشب مل تَسعد بنجار يركب منها سفينة تشق بر احلياة ..رأى األمم قطعاانً من الغنم
ليس هلا ر ٍاع ،والساسة كجمل هائج حبله على غاربه ،والسلطان كسيف يف يد سكران َجير ُح به نفسه وجيرح به أوالده
وإخوانه".12

خصائص الفكر اإلسالمي :ميتاز الفكر اإلسالمي بكثري من اخلصائص والصفات النوعية الواضحة اليت ُمتيزه عن

كثري من غريه من األفكار والنظرايت ،ومتنحه احليوية والقدرة على احلركة والعطاء والنمو ،وميكن أن نلخص أهم هذه

اخلصائص مبا أييت:
أوالً :الرَبنية :ونعين ابلرابنية :االنتساب إىل الرب :أي هللا  ،ويطلق على اإلنسان أنه" :رابين" إذا كان وثيق
ِ
ِ
ِ
اب َوِِبَا ُك ْنـتُ ْم
الصلة ابهلل ،عاملاً بدينه وكتابه ،ويف القرآن الكرميَ ﴿ :ولَك ْن ُكونُوا َرََّبنِيِ َ
ني ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تُـ َعل ُمو َن الْكتَ َ
تَ ْد ُر ُسو َن﴾ [آل عمران.]79 :
واملراد من الرابنية هنا أمران :أوالً :رابنية الغاية والوجهة .اثنياً :رابنية املصدر واملنهج .فأما رابنية الغاية والوجهة،

فنعين هبا :أن اإلسالم جيعل غايته األخرية وهدفه البعيد هو حسن الصلة ابهلل تبارك وتعاىل وابتغاء مرضاته ،ومما ال

شك فيه أن هذا له فوائد وآاثر مجة منها:
 11أي عبيداً وخدماً وأتباعاً .انظر :جمد الدين أبو السعادات حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري ،النهاية ِف
غريب الديث واْلثر( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،طبعة سنة1399 :هـ1979/م) ج ،2ص.88

 12أبو احلسن علي بن عبد احلي الندوي ،ماذا خسر العامل َبَنطاط املسلمني( ،دار الكتاب العريب ،ط1385 :6ه1965 /م)،
ص .79-78
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 -1أن يعرف اإلنسان لوجوده غاية ،ويعرف حلياته رسالة ،وهبذا حيس أن حلياته قيمة ومعىن ،ولعيشه طعماً ،وأنه
ليس َملوقاً سائباً َخيبط َخبط عشواء يف ليلة ظلماء.

طلب اإلميا َن ابهلل تعاىل ،وال يُعوضها شيء غريه ،يقول
 -2أن يهتدي اإلنسان إىل فطرته اليت فطره هللا عليها واليت تَ ُ
اَّلل الَِِّت فَطَر النَّاس َعلَيـها ال تَـب ِديل ِِلَل ِْق َِّ
ت َِّ
ك لِ ِ
اَّلل﴾ [الروم ،]30 :وابهتداء
لدي ِن َحنِيفاً فِط َْر َ
تعاىل﴿ :فَأَقِ ْم َو ْج َه َ
َ َ َْ ْ َ
اإلنسان إىل فطرته يعيش يف وائم مع نفسه والوجود من حوله.
يح النفس البشرية شيء كما يُرحيها وحدة غايتها
 -3سالمة النفس البشرية من التمزق والصراع الداخلي ،فال يُر ُ
ووجهتها يف احلياة فتعرف من أين تبدأ ،وإىل أين تسري ومع من تسري ،وال يُشقي اإلنسا َن شيء مثل تناقض غاايته
وتباين اجتاهاته.

 -4التحرر من العبودية لألاننية والشهوات ،فالرابنية حني تستقر يف النفس حترر اإلنسان من العبودية للشهوات
واألاننية ،ومن اخلضوع واالستسالم ملطالبه املادية ورغباته الشخصية ،وذلك من خالل املوقف املتوازن الذي حيدثه
اإلميان بني مطالب النفس ومطالب الدين ،أما رابنية املصدر واملنهج :فنعين هبا أن املنهج الذي رمسه اإلسالم للوصول
إىل غاايته وأهدافه منهج رابين خالص ،ألن مصدره وحي هللا تعاىل إىل خامت رسله حممد .13
اثنياً :إنساين النزعة :ميتاز الفكر اإلسالمي بنزعته اإلنسانية الواضحة الثابتة األصيلة يف معتقداته وعباداته وتوجيهاته،
دم عِرقاً بعينه وال فئة معينة ،لذا وجدان
إنه دين اإلنسان ،فهو ليس فكراً عنصرايً وال إقليمياً وال طائفياً ،فهو ال خي ُ
كلمة "اإلنسان" تكررت يف القرآن ( )63مرة وكلمة "الناس" تكررت ( )240مرة ،هذه النزعة اإلنسانية يف اإلسالم
هي أساس مهم ملبدأ اإلخاء البشري الذي اندى به اإلنسان ،وهي أساس هام كذلك ملبدأ املساواة اإلنسانية الذي
دعا إليه اإلسالم ،وهي أساس مهم كذلك ملبدأ احلرية الذي قرره اإلسالم.14

 13انظر :يوسف القرضاوي ،مدخل ملعرفة اإلسالم( ،القاهرة :مكتبة وهبة ،طبعة سنة2008 :م) ص.140 –131
 14انظر :املصدر نفسه ص  ،149-141و معهد الفكر اإلسالمي  ،إسالمية املعرفة ،ص .112-103
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اثلثاً :الشمول :من اخلصائص اليت متيز هبا الفكر اإلسالمي عن كل ما عرفه الناس من األداين والفلسفات واملذاهب

"الشمول" ،ولقد عرب الشهيد حسن البنا رمحه هللا عن أبعاد هذا الشمول فقال" :إن اإلسالم نظام شامل يتناول

مظاهر احلياة مجيعاً فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة ،وهو خلق وقوة أو رمحة وعدالة ،وهو ثقافة وقانون أو علم
وقضاء ،وهو مادة وثروة أو كسب وغىن ،وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ،كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة،
سواء بسواء" ،15فالفكر اإلسالمي ليس موقواتً بعصر معني أو زمن َمصوص ينتهي أثره ابنتهائه ،كما أنه ليس

حمدوداً مبكان وال أبمة وال بشعب وال بطبقة إنه ميتاز ابلشمول ،خياطب كل األمم وكل األجناس وكل الشعوب وكل
الطبقات ،كذلك جند هذا الشمول يتجلى يف العقيدة والتصور ،ويتجلى يف العبادات والتقرب ،ويتجلى يف األخالق
والفضائل ،ويتجلى يف التشريع والتنظيم ،ولعل السبب األساسي لسعة الفكر اإلسالمي ومشوله ،هو سعة املصادر
اليت يعتمدها هذا الفكر ،قال تعاىلَ ﴿ :ما فَـ َّرطْنَا ِِف الْكِتَ ِ
اب ِم ْن َش ْي ٍء﴾ [األنعام ،]38 :وقال تعاىلَ ﴿ :ونَـ َّزلْنَا
َعلَي َ ِ
اب تِْبـيَاانً لِ ُك ِل َش ْي ٍء﴾ [النحل.]89 :
ْ
ك الْكتَ َ
رابعاً :الوسطية والتوازن :من أبرز خصائص الفكر اإلسالمي "الوسطية " ويعرب عنها أيضاً بـ "التوازن" ،ونعين
ابلوسطية :التوسط أو التعادل بني طرفني بيث أيخذ كل طرف حقه وال يطغى على الطرف اآلخر ،والوسطية
والتوازن واضحة جلية يف الفكر اإلسالمي حيث تتجلى يف كثري من مفردات هذا الفكر منها :التوازن بني العقل
والوحي ،وبني العلم واإلميان ،وبني املادة والروح ،وبني احلقوق والواجبات ،وبني الفردية واجلماعية ،وبني النص
واالجتهاد ،وبني املثالية والواقعية ،وبني احلاضر واملستقبل ،وبني الدنيا واآلخرة وبني الثبات واملرونة 16وهكذا ،فإن
الفكر اإلسالمي هو الفكر الوحيد الذي يتسم هبذه السمة وذلك لكونه فكر رابين ،وهللا  هو القادر على إعطاء
ٍ
َّرهُ تَـ ْق ِديراً﴾ [الفرقان.]2 :
كل شيء يف الوجود حقه بساب وميزان وصدق  إذ يقولَ ﴿ :و َخلَ َق ُك َّل َش ْيء فَـ َقد َ
خامساً :اجلمع بني الثبات واملرونة :من اخلصائص اليت يتميز هبا الفكر اإلسالمي واليت ال توجد يف شريعة مساوية
وال وضعية" :التوازن بني الثبات والتطور" ،أو "الثبات واملرونة" ،والثبات يدل على اخللود ،واملرونة تدل على التطور،
وهذا من روائع اإلعجاز يف هذا الدين وآية من آايت عمومه وخلوده وصالحيته لكل زمان ومكان ،ويتجلى هذا

15حسن البنا ،الرسائل( ،بريوت :املؤسسة اإلسالمية للطباعة والصحافة ،طبعة سنة1404 :هـ1984 /م) ص .356

 16انظر :يوسف القرضاوي ،اِلصائص العامة لإلسالم( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1409 :7هـ 1989 -م) ص.156-127
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الثبات يف املصادر األصلية القطعية للتشريع املتمثلة ابلكتاب والسنة ،وتتجلى املرونة يف "املصادر االجتهادية" اليت
اختلف فقهاء األمة يف مدى االحتجاج هبا ما بني موسع ومضيق مثل اإلمجاع والقياس واملصاحل املرسلة وأقوال
الصحابة وشرع من قبلنا ،كما جند الثبات يتمثل يف العقائد األساسية واألركان العملية اخلمسة واحملرمات اليقينية
وأمهات الفضائل ويف شرائع اإلسالم القطعية ،كما تتجلى املرونة يف الوسائل واألساليب ويف الفروع واجلزئيات
مثاال لتوضيح ما ذكرته :يتمثل
والشئون الدنيوية والعلمية ،وإذا كان ابملثال يتضح املقال ،فال أبس أن أذكر هنا ً

ورى بَـْيـنَـ ُه ْم﴾ [الشورى ،]38 :ويف قوله تعاىل
الثبات يف مثل قوله تعاىل يف وصف جمتمع املؤمننيَ ﴿ :وأ َْم ُر ُه ْم ُش َ
للرسول ﴿ :و َشا ِوْر ُه ْم ِِف ْاْل َْم ِر﴾ [آل عمران ،]159 :فال جيوز حلاكم وال جملتمع أن يلغي الشورى ألهنا من
رتك للناس وزماهنم ومكاهنم.17
الثوابت اإلسالمية ،وتتمثل املرونة يف عدم حتديد شكل معني للشورى إمنا يُ ُ

سادساً :حيرتم العقل ويُقدره :أعطى الفكر العريب اإلسالمي العقل دوراً ابرزاً ومهمة أساسية ،فللعقل حق الفهم
واالستنباط واكتشاف املعارف واملفاهيم والنظرايت من القرآن والسنة وإسنادها إىل هللا تعاىل "وكان من احرتام هذا
الفكر للعقل أن كانت معجزته عقلية وليست معجزة حسية ،فاملعجزة القرآنية تقوم على البيان واملعاين والتشريع
والنظر والتدبر والتفكر ،وأن حظ العقل يف هذا الفكر أوفر من حظه يف أي مذهب عقلي خالص".18
سابعاً :الواقعية :جاء الفكر اإلسالمي لكي يعاجل واقع اإلنسان كفرد وواقعه كمجتمع ،أي أنه فكر بعيد عن اخليال

أو الوهم ،فقد عاجل مشاكل اإلنسان واحتياجاته وترتيب عالقاته وتنظيم قوانينه العامة واخلاصة ،فهو مل يكن فكراً
مثالياً نظرايً ،وإمنا كان مثالياً منسجماً مع العمل والتطبيق ،لقد راعى الفكر اإلسالمي واقع احلياة والكون ،فاإلسالم

 17انظر :القرضاوي ،مدخل ملعرفة اإلسالم ،ص.185 – 173

 18انظر :كيالين وزمالؤه ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي ،ص.40
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هو دين واقعي يف العبادة والعقيدة واألخالق والرتبية والتشريع ويف التحليل والتحرمي ،كما هو واضح يف نصوصه اليت
تثبت واقعية التشريع اإلسالمي والشريعة اإلسالمية ،واإلسالم كدين مساوي.19
اثمناً :الوضوح :ميتاز الفكر اإلسالمي أبنه فكر واضح جلي بعيد عن الغموض والتعقيد والضبابية ،فهو ينسجم مع
فهم اإلنسان وقدراته العقلية ،فالفكر اإلسالمي واضح يف كل مفرداته سواء ما يتعلق ابألصول والقواعد أم ابملصادر

واملنابع ،أم ابألهداف والغاايت ،أم ابملناهج والوسائل.20
اتسعاً :يُـ َق ِدر اِلربة اإلنسانية والتَجارب البشرية :من خصائص الفكر العريب اإلسالمي أنه ال يضع احلواجز
والسدود بينه وبني خربات األمم السابقة ،بل إنه فكر منفتح يتعامل مع اجلميع ويستفيد من خربات اآلخرين ،على
ِ ِ
َح ُّق ِهبَا" ،21وجاء عن
ضالَّةُ ال ُمؤِم ِن ،فَ َحي ُ
اعتبار أن الرتاث اإلنساين ملك للجميع "ال َكل َمةُ احلك َمةُ َ
ث َو َج َد َها فَـ ُه َو أ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َح ُد ُكم أَن َأي ُخ َذ احلِك َمةَ ِممَّن َِمس َع َها
علي  قوله" :العل ُم َ
ضالَّةُ ال ُمؤم ِن فَ ُخ ُذوهُ َولَو من أَيدي ال ُمش ِرك َ
ني َوَال َأينَف أ َ
ِ 22
ِ
نكر فضل أهل الفضل.
منهُ"  ،وهذا دليل على أن هذا الفكر ال يَغمط الناس حقهم وال يُ ُ

 19انظر :القرضاوي ،اِلصائص العامة لإلسالم ،ص ،157وسيد قطب ،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته( ،ط
1388هـ1968/م) ،ص ،190و حممد عقله :اإلسالم ..مقاصده وخصائصه( ،مكتبة الرسالة احلديثة ،ط1405 :1هـ1984 /م)
ص .63
 20انظر :القرضاوي ،اِلصائص العامة لإلسالم ،ص.187

 21أبو عيسى حممد بن سورة الرتمذي ،جامع الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،طبعة سنة
 ،)1998كتاب العلم ،ابب ما جاء يف فضل الفقه على العبادة ،ج ،4ص ،348حديث رقم ( ،)2687أبو عبد هللا حممد بن يزيد
القزويين ،سنن ابن ماجه ،ج ،2ص  ،1395حديث رقم  ،4169حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،واحلديث إسناده ضعيف ،ولكن
معناه صحيح ومقبول.

 22أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب ،جامع بيان العلم وفضله ،حتقيق :أبو األشبال الزهريي( ،السعودية :دار ابن
اجلوزي ،ط1414 :1هـ1994/م) ،ج ،1ص .421
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صور فكرية من اجملتمع اجلاهلي قبل اإلسالم :لقد تقدم يف حديث حذيفة  وصف اجملتمع اجلاهلي واحلالة اليت

كان عليها العرب قبل اإلسالم أبهنا "جاهلية وشر" ،وهذه اجلاهلية مل تكن جاهلية الكتاب واحلساب ،وإن كان قل
فيهم الكتاب واحلساب ،وإمنا جاهليتهم كانت يف أمور أخرى هلا صور وأشكال َمتلفة ،أذكرها يف النقاط التالية:

الصورة اْلوىل :أفكارهم تنبع من عقيدة وثنية :كان العرب قبل اإلسالم مشركني ابهلل مل يكن هلم حظ من الدين

سوى أواثن يعبدوهنا ،خيرتعوهنا مث سرعان ما يستبدلوهنا ،يعتقدون أهنا تقرهبم من هللا زلفى كما حكى القرآن الكرمي
وان إِ َىل َِّ
َّ ِ
اَّلل ُزلْ َفى[ ﴾..الزمر .]3 :يقول أبو رجاء
ين َّاَّتَ ُذوا ِم ْن ُدونِِه أَ ْولِيَاءَ َما نَـ ْعبُ ُد ُه ْم إَِّال لِيُـ َق ِربُ َ
ذلك عنهمَ ﴿ :والذ َ
23
ِ
َخذ َان اآل َخَر فَإِذَا َمل َِجند َح َجًرا َمجَعنَا ُجثـ َوةً
العطارديُ " :كنَّا نـَعبُ ُد احلَ َجَر فَإِذَا َو َجد َان َح َجًرا ُه َو أَخ َريُ منهُ أَل َقيـنَاهُ َوأ َ
ِمن تـُر ٍ
اب ُمثَّ ِجئـنَا ِابلشَّاةِ فَ َحلَبـنَاهُ َعلَي ِه ُمثَّ طُفنَا بِِه" ،24وقد انغمس العرب يف عبادة األصنام يف أبشع صورها
َ
وأشكاهلا ،يقول الكليب " :كان ألهل كل دار من مكة صنم يف دارهم يعبدونه فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما
يتمسح به ،وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله يتمسح به أيضاً ...وكان الرجل
يصنع يف منزله أن َّ
إذا سافر فنزل منزالً أخذ أربعة أحجار فنظر إىل أحسنها فاتذه رابً وجعل اثلث أاثيف لقدره ،وإذا ارحتل تركه"،25
ول:
وذكر األزرقي أن رسول هللا  يوم دخل مكة كان حول الكعبة وفنائها ثالمثائة وستون صنماً ،فَ َج َع َل يَطعُنُـ َها َويـَ ُق ُ
ِ
ئ الب ِ
ِ
ِ
يد».26
اط ُل َوَال يُعِ ُ
« َجاءَ احلَ ُّق َوَزَه َق البَاط ُل ،إِ َّن البَاط َل َكا َن َزُهوقًاَ ،جاءَ احلَ ُّقَ ،وَما يـُبد ُ َ
وكان بعض العرب يعبدون املالئكة واجلن والكواكب ،وكان بعضهم يعتقد أن املالئكة بنات هللا فيتخذوهنم
شفعاء

هلم

عند

هللا،

وقد

حكى

القرآن

الكرمي

عنهم

ذلك،

قال

تعاىل:

ِ
ِ
وعة ..انظر :علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،املخصص ،حتقيق :خليل إبراهيم
وجثوة :يَـع ِين احل َج َارة ال َمج ُم َ
 23يـُ َقالَ :جثـ َوة وجثوة ُ
جفال( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،ط1417 :1هـ ،)1996/ج ،4ص.415
 24البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب :املغازي ،ابب :وفد بين حنيفة ،ج ،5ص ،171حديث رقم .4376

 25أبو املنذر هشام بن حممد أيب النضر ابن السائب ابن بشر الكليب ،كتاب اْلصنام ،حتقيق :أمحد زكي ابشا (القاهرة :دار الكتب
املصرية ،ط2000 :4م) ،ص .33
 26انظر :أبو الوليد حممد بن عبد هللا األزرق ،املعروف ابألزرقي ،أخبار مكة وما جاء فيها من اْلاثر ،حتقيق :صبحي صاحل حملس،
(بريوت :دار األندلس) ،ج ،1ص.121
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ني َو َّاَّتَ َذ ِم َن ال َْمالئِ َك ِة إِ َاناثً إِنَّ ُك ْم لَتَـ ُقولُو َن قَـ ْوالً َع ِظيماً﴾ [اإلسراء .]40 :وقال أيضاً :
﴿أَفَأ ْ
َص َفا ُك ْم َربُّ ُك ْم َِبلْبَنِ َ
﴿أَم َخلَ ْقنَا الْمالئِ َكةَ إِ َاناثً وهم َش ِ
اه ُدو َن﴾ [الصافات ،]154-150 :قال الكليب" :كانت بنو ُمليح من خزاعة
ْ
َُْ
َ
يعبدون اجلن" ،27وقال صاعد :كانت ِمحري تعبد الشمس ،وكِنانة القمر ،وخلم وجذام املشرتي ،وطئ سهيالً ،وقيس
ِ
الشعرى ،وأسد عطارد.28

الصورة الثانية :فكر يورث أدواء ُخلقية واجتماعية :أما من جهة األخالق فكانت فيهم أدواء وأمراض متأصلة،

فكان شرب اخلمر فيهم واسع الشيوع والرسوخ ،حَّت شغلت جانباً كبرياً من شعرهم وأدهبم ،وكان القمار من مفاخر
احلياة اجلاهلية ،حَّت أهنم كانوا يـَعُ ُّدون عدم املشاركة يف جمالس القمار عاراً ،قال قتادة " :كان الرجل يف اجلاهلية

يقامر على أهله وماله فيبقى حزيناً سليباً ينظر إىل ماله يف يَدي غريه ،فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاء" ،29كما
كان العرب واليهود يف اجلاهلية يتعاطون الراب حَّت َرسخ فيهم وجرى جمرى األمور الطبيعية وصاروا ال يُفرقون بينه
وبني التجارة الطبيعية ،وقالوا كما حكى القرآن عنهم﴿ :إِ ََّّنَا الْبَـْي ُع ِمثْ ُل ِ
الرَب﴾ [البقرة.]275 :

أما الزان فكان غري مستنك ٍر استنكاراً شديداً ،فكان من العادات أن يَتخ َذ الرجل خليالت ويتخذ النساء أخالء بدون
عقد ،وكانوا يُكرهون إماءهم على الزان ،قال جابر بن عبد هللا :جاءت ُم َسي َكة – أََمة لبعض األنصار – فقالت إن
سيدي يُكرهين على البِغاء فأنزل هللا َ ﴿ :وال تُ ْك ِرُهوا فَـتَـيَاتِ ُك ْم َعلَى الْبِغَ ِاء﴾ [النور :من اآلية.30]33

 27الكليب ،كتاب اْلصنام ،ص .34

 28انظر :الدكتور السيد عبد العزيز سامل ،دراسات ِف اتريخ العرب قبل اإلسالم( ،مؤسسة شباب اجلامعة) ،ج  ،1ص-412
.428
 29أبو جعفر حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان ِف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد شاكر( ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 :1هـ2000/م)
ج ،10ص ،573أبو الفرج ابن اجلوزي ،زاد املسري ِف علم التفسري( ،املكتب اإلسالمي ودار ابن اجلوزي ،طبعة سنة1423 :هـ/
2002م) ص .405

 30أمحد بن شعيب النسائي ،تفسري النسائي ،حتقيق :صربي بن عبد اخلالق ،وسيد بن عباس اجلليمي( ،مؤسسة الكتب الثقافية،
ط1410 :1هـ1990 /م) ،ج ،2ص.123
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الصورة الثالثة :صور فكرية حتتقر املرأة ِف اجملتمع اجلاهلي :كانت املرأة يف اجلاهلية تُورث كما يُورث املتاع أو
وحترم إرثها وتُعضل بعد الطالق أو وفاة الزوج من أن تَنكح زوجاً ترضاه،
الدابة ،كما كانت تُؤكل حقوقها وأمواهلا ُ
قال ابن عباس رضي هللا عنهما" :كان الرجل إذا مات أبوه أو محيمه فهو أحق ابمرأته ،إن شاء أمسكها أو حيبسها
حَّت تفتدي منه بصداقها أو متوت فيذهب مباهلا" ،31وكان يُسوغُ للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء من غري
حتديد ،وقد بلغت كراهة البنات إىل حد الوأد ،وكانت مذاهب العرب َمتلفة يف وأد األوالد :فمنهم من كان يئد
البنات ملزيد الغَرية وَمافة حلوق العار هبم من أجلهن ،ومنهم من كان يئد البنات من كانت زرقاء أو شيماء أو بَرشاء
– برصاء – أو كسحاء ،تشاؤماً منهم هبذه الصفات ،ومنهم من كان يقتل أوالده خشية اإلنفاق وخوف الفقر،
ومنهم من يقول :املالئكة بنات هللا – سبحانه عما يقولون – فأحلقوا البنات به – تعاىل -فهو  أحق هبن ،وكانوا
يقتلون البنات بقسوة اندرة ،ويف بعض األحيان قد يتأخر وأد املوءودة لسفر الوالد وشغله فال يئدها إال وقد كربت
وصارت تعقل ،وقد َحكوا يف ذلك عن أنفسهم مبكيات وقد كان بعضهم يُلقي األنثى من شاهق.32
الصورة الرابعة :فكر يعزز العصبية القبلية والدموية :وكانت العصبية القبلية شديدة جاحمة ،وكان أساسها شعارهم
اجلاهلي املأثور" :انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً" ،فكانوا يتناصرون ظاملني ومظلومني ،وكانت الطبقية من ُم َسلَّمات
اجملتمع العريب ،فكان يف هذا اجملتمع بيواتً ترى لنفسها فضالً على غريها وامتيازاً ،فترتفع على الناس وال تشاركهم يف

عادات كثرية حَّت يف بعض مناسك احلج ،فال تقف بعرفة مع الواقفني ،كما تتقدم الناس يف اإلفاضة ،33وكانت
احلرب والغزو مما طُبِعت عليه طبيعتهم العربية ،حَّت كانت احلروب تنشب بينهم ألدىن األسباب مثل :حرب البسوس،

وداحس والغرباء.34

 31حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان ِف أتويل القرآن ،ج ،8ص.106

 32انظر :عبد العزيز سامل ،دراسات ِف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،1ص.296
 33حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان ِف أتويل القرآن ،ج ،4ص.184

 34انظر :حممد أمحد جاد املوىل ،وعلي حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم ،كتاب أايم العرب ِف اجلاهلية( ،بريوت :دار اجليل،
ط1408 :هـ1988/م) ،ص.246 ،142
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الصورة اِلامسة :فكر ال عقالنية فيه عند القيام َبلشعائر والعبادات :حيث كانوا يطوفون ابلبيت عُراة ال يلبسون

ما يسرت العورة بجة أهنم ال يعبدون هللا مبالبس اقرتفوا فيها الذنوب واآلاثم ،35كما كانوا يستعملون أثناء طوافهم
ِ
ِ
الصفري والتصفيق ،وقد حكى القرآن الكرمي ذلك عنهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وَما َكا َن َ
صال ُُتُ ْم عْن َد الْبَـْيت إَِّال ُم َكاءً
وتَ ْ ِ
اب ِِبَا ُك ْنـتُ ْم تَ ْك ُف ُرو َن﴾ [األنفال.36]35 :
صديَةً فَ ُذوقُوا ال َْع َذ َ
َ
مالمح وسط الركام وملعات ِف الظالم :ورغم كل هذا الركام من األخالق الفاسدة واالحندار اخللقي واالهنيار
االجتماعي والسياسي إال أنه كانت تلوح يف األفق مالمح وصفات جيدة هلؤالء العرب تؤهلهم حلمل هذه الرسالة

العظيمة والفكر السامي ،أذكر من هذه الصفات وتلك املالمح:
 -1كانوا أصحاب فطرة سليمة وأصل نقي ومعدن كرمي وأصحاب إرادة قوية ،إذا مل يفهموا احلق بوضوح أو استعصى
عليهم انصبوه العداء وحاربوه ،فإذا انكشف الغطاء عن عيوهنم ،ورأوا احلق واستوعبوه سرعان ما حيتضنونه وحيبونه،
ويستميتون يف سبيل الدفاع عنه.
 -2كانوا مشهورين ابلصدق ،ال يعرفون الكذب حَّت على خصومهم وأعدائهم ،وكانوا يعتربون الكذب معرة وعيباً،
فهذا أبو سفيان يدعوه "هرقل" ويسأله عن حممد  ،فال يسعه إال أن يقول الصدق وذلك خشية أن يؤخذ عليه
ٍ
َن ِهرقل أَر َسل إِلَي ِه ِيف رك ٍ
ب ِمن قُـَري ٍ
اَّللِ ب َن َعبَّ ٍ
اس أ َّ
ش َوَكانُوا
الكذب ،فقد روى َعبد َّ
َ
َن أ ََاب ُسفيَا َن ب َن َحرب أَخ َربَهُ "أ َّ َ َ َ
ِ
اد فِ َيها أ ََاب ُسفيَا َن َوُك َّف َار قـَُري ٍ
اهم ِيف َجملِ ِس ِه
اَّلل َ م َّ
ِجتَ ًارا ِابلشَّأِم ِيف ال ُمدَّةِ الَِّيت َكا َن َر ُس ُ
ول َّ
ش فَأَتَـوهُ َوُهم ِبِِيليَاءَ ،فَ َد َع ُ
وحولَه عظَماء ُّ ِ
ِ
ال أَبُو ُسفيَا َن
يب؟ فَـ َق َ
اهم َوَد َعا بَِرت ُمجَانِِه ،فَـ َق َ
ب نَ َسبًا ِهبَ َذا َّ
الر ُج ِل الَّذي يـَزعُ ُم أَنَّهُ نَِ ي
الروم ُمثَّ َد َع ُ
ال :أَيُّ ُكم أَقـَر ُ
ََ ُ ُ َ ُ
ِ
ال لَِرت ُمجَانِِه ،قُل َهلُم :إِِين َسائِل
وهم عِن َد ظَه ِرهُِ ،مثَّ قَ َ
ت :أ ََان أَقـَرُهبُم نَ َسبًا ،فَـ َق َ
ال :أَدنُوهُ م ِين َوقَـ ِربُوا أَص َحابَهُ فَاج َعلُ ُ
فَـ ُقل ُ

 35انظر :عبد الرمحن بن حممد بن إدريس احلنظلي ،الرازي ابن أيب حامت الرازي ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :أسعد حممد الطيب،
(السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط 1419 :3ه) ،ج ،5ص.1456
 36انظر :أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد البغوي ،معامل التنزيل ِف تفسري القرآن ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي( ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب ،ط1420 :1ه) ،ج ،2ص.291
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ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َعنهُُ ،مثَّ َكا َن أ ََّوَل َما َسأَلَِين
َه َذا َعن َه َذا َّ
الر ُج ِل ،فَإِن َك َذبَِين فَ َكذبُوهُ ،فَـ َوا ََّّلل لَوَال احلَيَاءُ من أَن َأيث ُروا َعلَ َّي َكذ ًاب لَ َك َذب ُ
ِ
ت ُهو فِينَا ذُو نَس ٍ
ب …… إخل ".37
َعنهُ أَن قَ َ
ال َكي َ
ف نَ َسبُهُ في ُكم قُـل ُ َ
َ
 -3كانوا حيبون املساواة واحلرية وأينفون من الرق والعبودية ويكرهون الذل واخلنوع ،فالعريب على قلة القوت يف أرضه
وشح الطبيعة فيها ال يبيع شرفه ليأكل ،وليس الطعام والشراب غاية حياته ،حَّت إنه يُفضل اجلوع مع العزة على
الشبع مع الذلة واملوت مع الكرامة على احلياة مع اهلوان ،قال عنرتة:
ال تسقين ماء احلياة بذلة
ماء احلياة بذلة كجهنم

بل فاسقين ابلعز كأس احلنظل
وجــهنم ابلع ــز أطيب منزل

38

-4كانوا يتميزون ابألمانة والشجاعة وال حيبون النفاق والتآمر ألنه ٍ
مناف لطبيعتهم ،وكانوا شجعاانً يف احلروب
أصحاب َجلَد َوتَـ َق ُّشف يف احلياة ،وكانت الفروسية واجلندية صفة ابرزة من صفاهتم ألن عصرهم كان عصر حروب
ومغامرات وفتوة وبطولة.

 -5كما كانوا يتميزون ابلواقعية اجلادة ،ال َخيدعون غريهم وال أنفسهم وال حيبون اخلداع ،اعتادوا السداد يف القول
والقوة يف العزم على تنفيذ ما يريدون ،ويربز االمتثال للحق فيهم بوضوح.39

 -6كما كانوا يتصفون مبثالية النزعة واالجتاه ،يقول حممد املبارك" :لقد كان العريب قبل االسالم يتجه حنو املثل األعلى
سن تصوره ،فهو مثايل النزعة
ويندفع بدوافع معنوية مثالية ولو أخطأ املثل األعلى أو أخطأ فهم املثل األعلى ُ
وح َ
واالجتاه ولو ضل يف االهتداء إىل املثل األعلى احلقيقي واحنرف عنه وإىل هذا املعىن تشري اآلية القرآنية الكرميةَ ﴿ :وإِ ْن
ِ
ف َكا َن بدء الوح ِي إِ َىل رس ِ
اَّللِ ؟ حديث رقم (.)7
ول َّ
الوح ِي ،اببَ :كي َ
 37البخاري ،صحيح البخاري ،كت ُ
َُ
َ ُ َ
اب بَدء َ

 38انظر :عباس إبراهيم ،شرح ديوان عنرتة بن شداد( ،بريوت :دار الفكر العريب ،ط1998 :2م) ص ،99واحلنظل :ضرب من
النبات مثره مر جداً ،ويستخرج منه زيت يشبه زيت اخلروع.
 39إبراهيم حممد العلي ،من نبوءات الرسول  ،حديث "اِلالفة واْلمراء"( ،دار العلم والدار الشامية ،ط1417 :1هـ 1996 -م)
ص.53
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ِ
ِ ِِ
ني﴾ [البقرة ،]198 :واصفة حال العرب ومبثل هذا الوصف ُخوطب الرسول  نفسه
ُك ْنـتُ ْم م ْن قَـْبله ل َِم َن الضَّال َ

ضاالً فَـ َه َدى﴾ [الضحى .]7 :وال شك أن هذه املثالية يف النزعة واالجتاه والدافع
يف اآلية األخرىَ ﴿ :وَو َج َد َك َ

كانت تظهر يف الوفاء والنجدة واإلابء والشيم والكرم وحسن اجلوار وغريها من املكارم ،وإن كانت كثرياً ما تضل
طريقها حَّت تذهب إىل إتالف املال ابسم الكرم وإزهاق الروح وقتل الولد خوفاً من العار وحفظاً للشرف".40

 -7كانت عقوهلم نظيفة مل تلوثها الفلسفات اخليالية واجلدال العقيم ،فقد كانوا بعيدين عن احلضارات العريقة يف
فارس والروم ومصر ،فكانوا كاملادة اخلام اليت مل تتناوهلا يد الصانع ،فحافظوا على أصلهم وظلت قواهم العقلية مذخورة
فيهم مل تستهلك" ..إن العرب مل يصابوا بعيوب احلضارة ،بل كانوا يف جزيرهتم كاألرض البكر اليت مل جير عليها احملراث
ومل تزرع حَّت جاء أوان الزرع ،فكان الزارع نبياً رسوالًَ ،علَّمه ربه  -تبارك وتعاىل -كيف حيرث وكيف يزرع ،وقد

ول
ضرب هذا مثالً له وألمته يف القرآن الكرمي بعد أن ضرب املثل نفسه يف التوراة واإلجنيل ،قال تعاىلُُ ﴿ :مَ َّم ٌد َر ُس ُ
َشدَّاء َعلَى الْ ُك َّفا ِر ر َمحَاء بـيـنَـهم تَـراهم رَّكعاً س َّجداً يـبـتـغُو َن فَ ْ ِ ِ
اَّلل وِر ْ ِ
ِ
َِّ َّ ِ
اه ْم ِِف
ُ ُ َْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ َْ َ
يم ُ
ض َواانً س َ
ضالً م َن َّ َ
ين َم َعهُ أ ُ
اَّلل َوالذ َ
ِ ِ
السج ِ
ك َمثَـلُ ُه ْم ِِف التـ َّْوَراةِ َوَمثَـلُ ُه ْم ِِف ْاإل ِْْن ِ
استَـ َوى
استَـغْلَ َ
ود ذَلِ َ
ج َشطْأَهُ فَ َ
ظ فَ ْ
آزَرهُ فَ ْ
ُو ُجوه ِه ْم م ْن أَثَ ِر ُّ ُ
يل َك َزْر ٍع أَ ْخ َر َ
اع لِيغِي َ ِِ
ِِ ِ
ار﴾ [حممد.41]29 :
ب ُّ
الزَّر َ َ
ظ ِب ُم الْ ُك َّف َ
َعلَى ُسوقه يُـ ْعج ُ
اْلسس العامة للفكر اإلسالمي:
األساس هو القاعدة اليت يقوم عيها البناء ،وأسس الفكر اإلسالمي هي قواعده املنهجية والفكرية اليت يقوم عليها،
وهي اليت تُشكل جمموعةَ األركان اليت ال يستغين عن واحد منها ،بيث إذا فُقد أحدها فإن ذلك ُخيرج هذا الفكر

عن كونه فكراً إسالمياً ،وهذه األسس هي:

 -1فكر أساسه التوحيد اِلالص :فهذا الفكر يقوم على التوحيد وهو معرفة هللا تعاىل أبمسائه وصفاته وتوحيده
هبذه الصفات ،مث توحيد هللا ابلطاعة والعبادة والتشريع ..وهذا التوحيد تقوم عليه أجزاء هذا الفكر ،ويدخل يف كل

 40حممد املبارك ،اْلمة العربية ِف معركة حتقيق الذات( ،دمشق :مؤسسة املطبوعات العربية ،ط1375 :1هـ1959-م) ،ص.94
 41انظر :إبراهيم زيد الكيالين وزمالؤه ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي ،ص.12-11
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جزئية منها ،وهو املبدأ األول يف اإلسالم ،ولكل شيء إسالمي وفحوى هذا املبدأ أن اإلله هو هللا ،وأنه ال إله غريه،
وأنه تعاىل هو الواحد األحد ،الفرد الصمد ،وأنه مطلق الكمال بكل املقاييس﴿ ،ل َْيس َك ِمثْلِ ِه َشيء و ُهو َّ ِ
يع
السم ُ
ٌْ َ َ
َ
الب ِ
صريُ﴾ [الشورى.]11 :
َ
 -2إسالمية املصدر :يستمد الفكر اإلسالمي وجوده من الوحي الذي أنزله هللا تعاىل على عبده ورسوله حممد 

سواء ما كان من هذا الوحي متلواً وهو القرآن الكرمي ،أو غري متلو وهو السنة النبوية الشريفة ،والوحي اإلهلي أييت
ابملعرفة الصحيحة املعصومة من اخلطأ البعيدة عن آفاق اجلهل والنسيان ،وهذا األساس حيمي األمة من العثرات
املنهجية والسقطات الفكرية والضالالت الفلسفية واألهواء املستبِدة وردود األفعال ،وبينما َتخذ الثقافات األخرى
ُ
فكرها من الت جارب اإلنسانية والرتاكمات الرتاثية اليت جتمع بني الغث والسمني والسقيم والعدل ،والظلم والعلم
واجلهل ،فإن أمة اإلسالم تسلمت من أول وهلة مفتاح اهلداية والرشاد ،فالفكر العقدي يف اإلسالم مل ِ
أيت نتيجة

صل إىل التوحيد اخلالص ،بل جاء التوحيد اخلالص َدفعة واحدة من أول حلظة ،قال
تطور النظرة إىل الدين ،حَّت تَـ َو َّ
ِ
َح ٌد* َّ
تعاىل﴿ :قُ ْل ُه َو َّ
َح ٌد﴾ [سورة اإلخالص] ،والفكر
اَّللُ َّ
الص َم ُد* َملْ يَل ْد َوَملْ يُولَ ْد* َوَملْ يَ ُك ْن لَهُ ُك ُفواً أ َ
اَّللُ أ َ
االقتصادي مل أيت نتيجة تطور وسائل اإلنتاج ،وال مثرة الصراع الطبقي ،وإمنا جاءت مبادئه وحياً من عند هللا تعاىل.
أيت نتيجة حاجات اجتماعية معقَّدة ،وإمنا هو وحي من عند هللا تعاىل ،ومكانة املرأة مل ِ
والفكر االجتماعي مل ِ
َتت
ُ
نتيجة اجلمعيات النسائية والنقاابت العمالية ،وإمنا جاءت مبادئها وحياً من عند هللا تعاىل ،واملساواة اإلنسانية مل ِ
َتت

نتيجة ظهور الدميقراطية أو غريها ،بل جاءت وحياً من عند هللا ..إن الفكر اإلسالمي يفقد خصائصه إذا تلى كلياً
أو جزئياً عن الوحي ،والذين يظنون أن هذا الوحي مرحلة اترخيية مضت ،أو أنه طور انقضى وجاءت بعده أطوار ال
تقوم على الوحي هم أانس ال ينتمون إىل هذا الفكر ،وهم برآء منه وهو بريء منهم .والذين يظنون أن الفكر
اإلسالمي هو تلك "اخلَلطة" اإلسالمية اليواننية اليت جتمع بني اإلسالم والفلسفة اليواننية هم وامهون بنسبة هذا الفكر
الغريب لإلسالم أو للعرب ،فالفكر اإلسالمي يرفض "اخلَلطة" الفكرية اليت جتمع بني الوحي والعلمانية ،أو بني النظام
اإلسالمي وبني النظام الرأمسايل يف املال ،وهذه االستدراكات ال تعين أن الفكر اإلسالمي يرفض الفكر اآلخر مطلقاً
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ِ ِ
َح ُّق ِهبَا" ،42وإمنا يرفض كل فكرة ال تستقيم مع منهجه
ضالَّةُ ال ُمؤِم ِن ،فَ َحي ُ
بل "ال َكل َمةُ احلك َمةُ َ
ث َو َج َد َها فَـ ُه َو أ َ
التوحيدي ،أو تتعارض مع أصوله الرابنية.43

القيمِ :
ِ
القي َمة :هي الفضائل الدينية واخللقية واالجتماعية ،44وبناء عليه فهي املعيار الذي يقاس به
 -3إسالمية َ
الفكر والسلوك ،والقيم ركن أساسي يف كل فكر ،فالفكر اليهودي له قيمه ،والفكر الغريب له قيمه ،والفكر اإلسالمي
له قيمه ،وقيم الفكر اإلسالمي مستمدة من اإلسالم ،فالصدق واألمانة واملروءة والعدل والشجاعة والرمحة واحلياء،
وغري ذلك مما جاء به اإلسالم ،قِيَم ال تتغري مع تغري األزمان واألشخاص ..وهذه القيم ال تضع للواقع املريض ،وال

حتكمها املصاحل اهلابطة ،فالعدل ،مثالً قيمة اثبتة مطلقة ،وليست نسبية ،يعين أهنا واجبة االلتزام يف كل الظروف،
َّ ِ
ين
مع النفس واألحباء واألقرابء ،واآلابء حَّت مع األعداء ،وال تتأثر ابملصلحة أو املنفعة ،يقول تعاىلَ ﴿ :اي أَيُّـ َها الذ َ
ِ
ِِ
آمنُوا ُكونُوا قَـ َّو ِام ِ ِ
ِ
ني﴾ [النساء ،]135:فالعدل فوق
ني َِبلْق ْسط ُش َه َداءَ ََّّلل َول َْو َعلَى أَنْـ ُفس ُك ْم أَ ِو ال َْوال َديْ ِن َو ْاْلَقـ َْربِ َ
َ
َ
اجلميع حكاماً وحمكومني.
 -4وحدة الدنيا واْلخرة :وهذا الفكر يقوم على اعتبار الدنيا ممراً إىل اآلخرة ،وأن اآلخرة هي دار القرار ،وإليها

املصري ،وهي احليوان "ذات احلياة الكاملة" ،وأن الدنيا هي دار العمل ،واآلخرة هي دار اجلزاء ،واملطلوب من املؤمن
وجي َهد ويكافح ويبين ويع ِمر ويشَّيِد ،على أن تكون اآلخرة نيَّته وغايته وأمله" ،فصالح دنيا املرء
يف الدنيا أن يعمل َ
يؤدي إىل صالح آخرته ،وصالح آخرته مشروط بصالح دنياه ،وهذا يعين أن اإلميان ابآلخرة يؤدي إىل صالح

 42سبق ترجيه ،ص .11
 43وانظر :املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،إسالمية املعرفة (املبادئ العامة -خطة العمل -اإلْنازات)( ،ط 1406هـ1986 -م)
ص.78
 44الوارد يف املعاجم القدمية استعمال القيمة مبعىن الثمن ،ومبعىن الثبات واالستقرار ،وقد أجاز جممع اللغة املصري االستعمال املعاصر
فعلمت قِيمتك،
"وقومتُك
هلا مبعىن الفضائل اليت تقوم عليها حياة اجملتمع اإلنساين
اعتمادا على ورود هذا املعىن يف قول اجلاحظَّ :
ً
ُ
فوجدتك قد انهزت الكمال" ،وملا كان وزن األمة مرتبطًا مبا فيها من فضائل صارت هلا سجااي اثبتة ال تتغري ،فإن العالقة قائمة بني
املعنيني القدمي واحلديث .انظر :أمحد َمتار عمر مبساعدة فريق عمل ،معجم الصواب اللغوي( ،القاهرة :عامل الكتب ،ط1429 :1هـ
 2008م) ،ج ،1ص.61119
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الدنيا .ويف الوقت الذي يكفر فيه اإلنسان ابآلخرة فإنه يفقد مسوغ وجوده يف الدنيا ،وال جيد نفسه بعد ذلك ملزماً
ابلقوانني والقيم واألخالق ،فتصبح املصلحة الفردية هي احملرك واملسوغ والقيمة واملبدأ ،وواقع اجملتمعات املادية يثبت
ذلك؛ فأنت ترى أن الفلسفة النفعية هي الفلسفة اليت يقوم على أساسها واقع هذه اجملتمعات".45
 -5مشولية الفكر واستغناؤه عن غريه :والفكر اإلسالمي ال حيتاج إىل غريه ،فهو شامل لنواحي احلياة كلها ،وإن

توقف الفكر اإلسالمي عن مواكبة احلياة انشئ عن توقف احلياة اإلسالمية نفسها ،وليس انشئاً عن عجز الفكر أو
قصوره ..وهذا الفكر ال يقبل الرتقيع ،كما يفعل بعض الناس الذين أيخذون االقتصاد من الفكر املاركسي أو الرأمسايل،
واألخالق أو االجتماع من الفكر الغريب ،ويعجبون بكل جديد أو غريب فيضمونه إىل الفكر اإلسالمي ،ظانني
بذلك أهنم يقدمون خدمة هلذا الفكر ،وهم يف احلقيقة خيرجونه عن مبادئه ويشوهون صورته ،ويُلحقونه أبفكار فاشلة

حكمت على نفسها ابخلسران واخليبة.46
أثر الفكر اإلسالمي على اإلنسانية:

كانت اإلنسانية قبيل بعثة حممد  يف حالة من االحتضار ،فجاء الفكر اإلسالمي لينقلها نقلة فريدة متميزة مل
حيدث مثلها يف اتريخ البشرية ،كانت هذه النقلة عبارة عن انقالب شامل يف كل مناحي احلياة ،يقول العالمة أبو
احلسن الندوي رمحه هللا واصفاً هذه احلالة اجلديدة" :لقد كان هذا االنقالب الذي أحدثه حممد  يف نفوس
املسلمني وبواسطتهم يف اجملتمع اإلنساين أغرب ما يف اتريخ البشرية ،وقد كان هذا االنقالب غريباً يف كل شيء،
كان غريباً يف سرعته ،وكان غريباً يف عمقه ،وكان غريباً يف سعته ومشوله ،وكان غريباً يف وضوحه وقربه إىل الفهم ،فلم
يكن غامضاً ككثري من احلوادث اخلارقة للعادة ومل يكن لغزاً من األلغاز" .47وهذه بعض مظاهر هذا االنقالب:

 45بسام جرار ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي( ،البرية ،فلسطني :مركز نون للدراسات واألباث القرآنية ،ط1427 :2هـ/
2006م) ،ص.18
 46انظر :كيالين وزمالؤه ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي ،ص. 40-36
 47أبو احلسن الندوي ،ماذا خسر العامل َبَنطاط املسلمني ،ص.85
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اْلثر اْلول :عقيدة التوحيد النقية الواضحة :تعترب منحة الفكر اإلسالمي الكربى لإلنسانية :عقيدة التوحيد النقية

الصافية ،فهي عقيدة اثئرة معجزة ،متدفقة ابلقوة وابحلياةُ ،مقلبة لألوضاعُ ،مدمرة لآلهلة الباطلة ،مل تَنل ولن تنال

كع ويسجد ألشياء اتفهة ال تنفع وال تضر ،كان يسجد للجبال
اإلنسانية مثلها إىل يوم القيامة ..كان اإلنسان قبلها ير ُ
واألهنار واألشجار واحليواانت واألرواح والشياطني واحلشرات والديدان ،وكانت نتيجة ذلك أن عاش هذا اإلنسان يف
حالة من اهلواجس واألوهام واجلنب والوهن والفوضى الفكرية والقلق النفسي ،فأعلن القرآن الكرمي –أصل هذا الفكر–
أن هذا العامل ليس بال َملك وال دولة مشرتكة لعدد من امللوك ،بل له ملك واحد ،وهو خالقه وصانعه وحاكمه ومدبِره
مر﴾ [األعراف ،]54 :وال حيدث يف هذا العامل شيء إال أبمره
له اخللق واألمر كله وله احلكم﴿ ،أال لَهُ اِلَ ُ
لق واْلَ ُ
َسلَ َم َم ْن ِِف
وقدرته ،وإن العلة احلقيقية لوجوده هي إرادته وقدرته ،وإن هذا الكون كله خاضع ومنقاد له ﴿ َولَهُ أ ْ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
ض طَْوعاً َوَك ْرهاً َوإِل َْي ِه يُـ ْر َجعُو َن﴾ [آل عمران ..]83 :لقد أغىن هذا الفكر اإلنسانية هبذه العقيدة
َّ َ َ
فتخلَّص هبا من كل خوف ووجل وصار ال خياف أحداً إال
الصافية النقية السهلة ،احلافزة للهمم الباعثة على احلياةَ ،
وعلِ َم عل َم اليقني :أن هللا وحده هو الضار والنافع واملعطي واملانع … ..إخل.48
هللا َ
اْلثر الثاين :مبدأ الوحدة اإلنسانية واملساواة البشرية :كان اإلنسان موزعاً بني قبائل وأمم وطبقات ،وكان التفاوت

بني هذه الطبقات تفاواتً هائالً كالتفاوت بني اإلنسان واحليوان ،ومل تكن هناك فكرة عن الوحدة واملساواة إطالقاً،
وذلك ِيف خطبته َو َس ِط
فأعلن النيب  بعد قرون طويلة من الصمت املطبق ذلك اإلعالن الثائر املدهش للعقول َ
ِ ُ
ال« :اي أَيـُّها النَّاس أََال إِ َّن ربَّ ُكُم و ِ
ِ
احد ،أََال َال فَض َل لِ َعَرٍِيب َعلَى أَع َج ِم ٍي َوَال
احدَ ،وإِ َّن أ ََاب ُكم َو
أََّايم التَّش ِر ِيق ،فَـ َق َ َ َ
َ َ
ُ
ِ
ِ ِ
اَّللِ ،49"
ت» :قَالُوا" :بـَلَّ َغ َر ُس ُ
ول َّ
ل َع َجم ٍي َعلَى َع َرٍِيبَ ،وَال ألَمحََر َعلَى أَس َوَدَ ،وَال أَس َوَد َعلَى أَمحََر إَِّال ِابلتـَّق َوى أَبـَلَّغ ُ
فتضمن هذا اإلعالن دعامتان يقوم عليهما السالم العاملي ومها :وحدة الربوبية ،والوحدة البشرية ،فاإلنسان أخو
اإلنسان مرتني :األوىل :ألن الرب واحد .والثانية :ألن األب واحد .لذلك كان الدين اإلسالمي حقاً َمشاعاً وثروة
مشرتكة جلميع األمم والشعوب ،والعناصر واألجناس واألسر والبيواتت والبالد واألوطان ،ليس فيه احتكار مثل

 48انظر :أبو احلسن الندوي ،اإلسالم وأثره ِف الضارة وفضله على اإلنسانية( ،دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،ط1420 :1هـ -
1999م) ص.36-20
 49أمحد بن حنبل ،املسند ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وحممد نعيم العرقسوسي ،وحممد رضوان العرقسوسي ،وإبراهيم
الزيبق ،وكامل اخلراط( ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 :1هـ )2001/ج ،38ص ،474حديث رقم  ،23489وإسناده صحيح.
21

)July (1441-2020

VOL. 4. No. 3
Islamic thought and its impact on humanity
Yuosif ali farahat- Nour Riyadh Eid -

e-ISSN: 2600-8394

احتكار بين الوي من اليهود أو الربامهة من اهلنود ،وال يتميز فيه شعب عن شعب وال نسل عن نسل ،وليس االعتماد
فيه على العرق والدم بل االعتماد فيه على احلرص والشوق وحسن ِ
التلقي والتفوق يف اجلهاد واالجتهاد ،لذلك وجدان
أبناء العجم الذين تفوقوا يف حسن ِ
التلقي واجلهاد واالجتهاد هم زعماء العامل ومراجع املسلمني يف مجيع عواصم
اململكة اإلسالمية الواسعة يف آخر القرن األول اهلجري ،قد انتهت إليهم رائسة العلم وال ُفتيا والفقه واحلديث ..إن
هذا اإلعالن اهلائل الثائر الذي اندى به رسول هللا  يف حجة الوداع أصبح اليوم حقيقة يومية عادية تنادي هبا
كل مؤسسة سياسية واجتماعية يف العامل ،ومنها "ميثاق حقوق اإلنسان" الذي محلت لواءه األمم املتحدة.
هذا وقد اعرتف كبار فضالء الغرب وكبار املستشرقني والباحثني بِعظم دور اإلسالم يف إقرار مبدأ املساواة البشرية،
يقول املؤرخ الفيلسوف "توينيب" يف كتابه "احلضارة يف االمتحان"" :إن القضاء على الفوارق الساللية والعصبيات
اجلنسية والدموية من أعظم مآثر اإلسالم ومفاخره ،أما العصر احلايل الذي نعيش فيه فإن الفضيلة هي أكرب حاجات
العصر" ،ويقول "الرنس" يف كتابه "" "the prospects of Islamمستقبل اإلسالم"" :إن األخوة اليت أعلنها
اإلسالم كانت أمراً واقعاً وشيئاً طريفاً ال عهد للشعوب الشرقية به ،إننا نشك يف أن مسيحيي سوراي كانوا يعاملون
مسيحيي إيران معاملة األ خوة ابألخوة كما أن مسلمي الشام يعاملون إخواهنم يف الدين اإليرانيني ويعتربوهنم أعضاء
أسرة واحدة".50
اْلثر الثالث :إعالن كرامة اإلنسان ومسوه :ومن مآثر الفكر اإلسالمي وأثره على اإلنسانية" :إعالن كرامة اإلنسان

ومسوه" ،فقد بلغ اإلنسان قبل البعثة احملمدية إىل حضيض الذل واهلوان ،فلم يكن على وجه األرض شيء أصغر منه
وأحقر ،وكان ت بعض احليواانت املقدسة وبعض األشجار املقدسة اليت علقت هبا أساطري ومعتقدات خاصة أكرم
وأعز عند عُبَّادها من اإلنسان ،فأعاد هذا الفكر إىل اإلنسانية كرامتها وشرفها ورد إليها اعتبارها وقيمتها وأعلن :أن
اإلنسان أعز موجود يف هذا الكون وأغلى جوهر يف هذا العامل ،وليس هنا شيء أشرف وأجدر ابحلب وأحق ابحلفاظ
ض َِ
عليه منه  ،إنه رفع مكانته حَّت خلق له العامل وسخر الكون خلدمته ﴿ ُه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك ْم َما ِِف ْاْل َْر ِ
َج ْيـ ًعا﴾
اه ْم ِِف ال َِ
ْرب َوالْبَ ْح ِر
[البقرة ،]29 :وأنه أشرف خلق هللا ،ويف مكان الرائسة والصدارةَ ﴿ :ولََق ْد َك َّرْمنَا بَِِن َ
آد َم َو َمحَلْنَ ُ
اهم َعلَى َكثِ ٍري ِِمَّن َخلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
اهم ِمن الطَّيِب ِ
ات َوفَ َّ
ضيالً﴾ [االسراء ،] 70:وليس أدل على كرامته
ْ
َ
ضلْنَ ُ ْ
َوَرَزقـْنَ ُ ْ َ
 50انظر :أبو احلسن الندوي ،اإلسالم وأثره ِف الضارة وفضله على اإلنسانية ،ص.52-36
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فأحب اخللق إىل هللا من أحسن إىل عياله» ،51ومن صور التكرمي
يال هللا
اخللق عِ ُ
واالعرتاف بفضله من قوله ﷺُ « :
ُ
الر ِامحُو َن يـَر َمحُ ُهم
هلذا اإلنسان :أن جعل  الرمحة على بين آدم الشرط الالزم جللب رمحة هللا تعاىل ،قال ﷺَّ « :
الرمحَ ُن ار َمحُوا أَهل األَر ِ
الس َم ِاء».52
َّ
ض يـَر َمح ُكم َمن ِيف َّ
َ
فخم
اْلثر الرابع :تفخيم شأن العلم واالرتقاء بوسائل املعرفة :من مآثر الفكر اإلسالمي وأثره على اإلنسانية :أنه َّ

وحث عليه حثاً ال مزيد عليه ،فكانت النتيجة الطبيعية وجود حركة علمية وَتليفية ال يوجد مثيلها يف
من شأن العلم َّ
اتريخ األدوار واملدنيات اليت قامت على أساس الدين والرساالت السماوية ،وذلك بسبب الرابط املقدس الذي أقامه
اإلسالم بني الدين والعلم ،وذلك بعد أن عانت اإلنسانية من ذلك ِ
الفصام النكد والعداء املستَح َكم بينهما َردحاً
ُ
كبرياً من الزمن ،وأكرب دليل على ذلك أن أول آية يف دستور هذا الفكر خاطبت اإلنسان بـ "اقرأ" ،ويف آايت أخرى
شرف القرآن قَدر العلم ورفع منزلة العلماء إىل درجة ال يوجد هلا مثيل يف الصحف السابقة ويف الدايانت القدمية،
َّ
وحسب القارئ قوله تعاىلَ ﴿ :ش ِه َد َّ
اَّللُ
وأضفى على العلم والعلماء نُعواتً بلغت إىل درجة أدىن من درجة األنبياءَ ،
ِ
ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
يم﴾ [آل عمران ،53]18 :كما
أَنَّهُ ال إلَهَ إ َّال ُه َو َوال َْمالئ َكةُ َوأُولُو الْعل ِْم قَائماً َبلْق ْسط ال إلَهَ إ َّال ُه َو ال َْع ِز ُيز ا ْلَك ُ
قرر اإلسالم َ-تكيداً على هذا االجتاه وحتقيقاً هلذا الغرض -أنه ال يكتفي يف الوصول إىل احلقيقة واملعرفة استعمال
احلواس والعقل فقط ،فهااتن الوسيلتان من وسائل املعرفة ال حتققان دائماً النتائج املرجوة بل مها معرضتان للخطأ
والزلل ،لذا جاء اإلسالم ليضيف وسيلة أخرى من وسائل املعرفة ،وهي "الوحي" الذي يتصف ابلعصمة ،وبذا َسلم
فكر األمة من الشطط واالحنراف والضاللة ،يقول الدكتور القرضاويَّ :
لكن
"إن العقل نعمة عظيمة ،وال ريب ،و َّ
الوحي أعظم منه ،وإن هداية العقل أعلى وأرسخ من هداية احلواس ،ولكن هداية الوحي أعلى وأرسخ من هداية

خرج أحاديثه وحكم عليها :حسني سليم أسد( ،دمشق :دار املأمون للرتاث ،ط:1
 51أبو يعلى املوصلي ،املسندَّ ،
1404ه1984/م) ،ج ،6ص  ،194حديث رقم  ،3478وإسناده ضعيف.
 52أبو عيسى حممد بن سورة الرتمذي ،جامع الرتمذي ،كتاب :الرب والصلة ،ابب :ما جاء يف رمحة املسلمني ،حتقيق :بشار عواد
معروف( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط1998 :1م) ج ،3ص  ،388رقم  ،1924وإسناده صحيح ،أمحد بن حنبل ،املسند،
ج ،11ص ،33رقم ِ ،6494بسناد صحيح لغريه.

 53انظر :أبو احلسن الندوي ،اإلسالم وأثره ِف الضارة وفضله على اإلنسانية ،ص.104-94
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العقلَ ..وفَـرق ما بني العقل والوحي هو فرق ما بني البشرية واأللوهية ،فرق ما بني اخلالق واملخلوق ،فرق ما بني
العجز الذايت والقدرة املطلقة ،فرق ما بني العلم املح َدث النسيب احملدود والعلم اليقيين احمليط بكل شيء".54
ُ

ولقد َّبني اإلمام أبو حامد الغزايل يف كتابه "املنقذ من الضالل" :أن أقوى احلواس -وهو البصر– تتعرض للخطأ،

فتحسب الظل ساكناً ،وحتكم بنفي احلركة عنه ،وهو يف الواقع يتحرك ببطء ،وتنظر إىل الكوكب فرتاه صغرياً يف مقدار
55
أيمن العقل
الدينار ،مث األدلة اهلندسية تدل على أنه أكرب من األرض يف املقدار  ،فاحلواس إذن غري مأمونة ،فمن ُ
أن خيطئ؟ وهو كثرياً ما يعتمد على احلواس ،كما يعتمد على مقدمات َحيسبها يقينية ،وهي ظنية ،وكثرياً ما ُخيطئ

يف ترتيبها واستخالص النتائج منها.

اْلثر اِلامس :التشريع الرَبين العادل :وهذه مأثرة أخرى من مآثر هذا الفكر حيث جاء لإلنسانية بتشريع رابين،
هدفه إقامة العدل املطلق بني الناس مجيعاً ،وحتقيق اإلخاء بينهم ،وصيانة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم وعقوهلم ،كما
صان دينهم وأخالقهم ،فغايته حتقيق مصاحل العباد يف املعاش واملعاد ،كما قرر الفقهاء ،فليست غايته حتقيق مصلحة
َ
طبقة دون طبقة ،وال شعب دون شعب ،وليست غايته حتقيق املصلحة املادية االقتصادية مع إمهال الناحية اخلُلقية
والروحية ،وليست غايته حتقيق املصلحة الدنيوية ،بقطع النظر عن املصلحة األُخروية ،كما تفعل القوانني األرضية،
وال عكس ذلك ،كما هو شأن بعض الدايانت والنِحل املغالية يف نزعتها الروحية.

ومراعاة هذه االعتبارات كلها مستحيل أن يتحقق يف تشريع بشري ،فإن مراعاهتا مجيعاً حتتاج إىل علم إله ،وحكمة
إله ،ورمحة إله ..فاإلنسان دائماً ينظر من زاوية ،ويغفل زوااي كثرية.

 54انظر :يوسف القرضاوي ،املرجعية العليا ِف اإلسالم للقرآن والسنة( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1414 :1هـ1993/م)،
ص.332-331
 55انظر :أبو حامد الغزايل ،املنقذ من الضالل واملوصل إىل ذي العزة واجلالل ،حققه وقدم له :الدكتور مجيل صليبا ،والدكتور كامل
عياد( ،دار األندلس ،ط1401 :10هـ 1981 -م) ص.84
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أما الذي ينظر النظرة احمليطة بكل شيء وكل جانب ،فهو اخلالَّق العليم ،الذي و ِسع ُكل ش ٍ
يء رمحة وعلماً﴿ ،أَال
َ َ َّ َ
اِلَبِريُ﴾ [امللك.56]14:
يف ْ
يَـ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َق َو ُه َو اللَّ ِط ُ
لذا وجدان العامل قبل اإلسالم حيتكم إىل قوانني وأنظمة كثرياً ما تُوصف ابلسذاجة والال منطقية والظلم ،وكان أرقى

التشريعات اليت وصل إليها اإلنسان التشريع الروماين ،وهو تشريع غري منطقي يف كثري من نصوصه ،ويكفي إلثبات
سذاجته أنه كان حياكم اجلماد واحليوان ،وينزل هبما العقوبة ،وكانت احملاكم تقدم احلجارة واألتربة للمحاكمة ،مث َتمر
ِببعادها وطردها خارج البالد ،وكان املدين الذي ال يقدر على الوفاء حيكم عليه ابلرق ،فيضع الدائن حبالً يف عنقه،
(َ )57
وميلكه هبذا الدين الذي عليه .
مث جاء التشريع اإلسالمي لينقل العامل إىل آفاق العدل والسماحة ،فلم نعد نسمع مبحاكمة البيوت واجلدران واحليوان،
وأضحت ا لنصوص القرآنية والنبوية اليت تشيع خلق الرمحة واحملبة والتيسري هي اليت حتكم عالقات الناس بعضهم
ٍ ِ ِ
ِ
س َرةٍ ﴾ [البقرة ،]280 :وقوله : 
ببعض ،ومن هذه النصوص قوله تعاىلَ ﴿ :وإ ْن َكا َن ذُو ُع ْس َرة فَـنَظ َرةٌ إ َىل َم ْي َ
وسب رجل ِممَّن َكا َن قَـبـلَ ُكم فَـلَم يوجد لَه ِمن اخلَ ِري َشيء إَِّال أَنَّه َكا َن رج ًال م ِ
ِ
َّاس َوَكا َن َأي ُم ُر
وسًرا َوَكا َن ُخيَالِ ُ
َُ ُ
ُ َُ ُ
« ُح َ َ ُ
ط الن َ
58
اَّلل َ حنن أَح ُّق بِ َذلِ َ ِ
س َعن
غِل َمانَهُ أَن يـَتَ َج َاوُزوا َعن ال ُمع ِس ِر فَـ َق َ
ُ َ
ال َُّ
ك منهُ َجتَ َاوُزوا َعنهُ»  ،وقوله َ « :من نـَ َّف َ
اَّلل َعنهُ ُكربةً ِمن ُكر ِ
مسلٍِم ُكربةً ِمن ُكر ِ
ب يـَوِم ال ِقيَ َام ِةَ ،وَمن يَ َّسَر َعلَى ُمع ِس ٍر ِيف ُّ
ب ُّ
اَّللُ َعلَي ِه
الدنـيَا يَ َّسَر َّ
ُ
َ
َ
َّس َُّ
َ
َ
الدنـيَا نـَف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ َعلَيه ِيف ُّ
الدنـيَا َواآلخَرةَِ ،وَمن َس ََرت َعلَى ُمسل ٍم ِيف ُّ
ِيف ُّ
اَّللُ ِيف َعون ال َعبد َما َكا َن ال َعب ُد
الدنـيَا َواآلخ َرةَِ ،و َّ
الدنـيَا َس ََرت َّ
ِيف عو ِن أ ِ
َخ ِيه».59
َ

 56انظر :يوسف القرضاوي ،شريعة اإلسالم( ،بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط1407 ،4هـ1987/م) ص.20
 57انظر :إبراهيم الكيالين ،وزمالؤه ،دراسات ِف الفكر العريب اإلسالمي ،ص. 35

 58أبو عيسى حممد بن سورة الرتمذي ،جامع الرتمذي كتاب :البيوع ،ابب :ما جاء يف إنظار املعسر والرفق به ،ج  ،2ص،590
ِ
ص ِحيح.
رقم ،1307 :وقَ َ
الَ :ه َذا َحديث َح َسن َ

 59املصدر السابق :كتاب :الرب والصلة ،ابب :ما جاء يف السرت على املسلم ،ج ،3ص ،390حديث رقم  ،1930وقال :حديث
حسن.
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اْلثر السادس :حترير املرأة من ظالم اجلاهلية وإعالء شأهناِ :من مآثر الفكر اإلسالمي وأثره على اإلنسانية :أنه

أعلى من شأن املرأة ورفع مكانتها ،وذلك بعد أن حررها من ظالم اجلاهلية وظلمها ،فأعطاها اإلسالم حقوقها
العادلة وكرَمها ابعتبارها إنساانً وبنتاً وزوجة وأُما وعضواً يف األسرة واجملتمع.
خامتة البحث :بعد أن وفقين هللا  إلمتام هذا البحث ،أقف على مجلة من النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها:
أوالً :النتائج:
 -1الفكر عبارة عن حركة عقلية يكتشف اإلنسان عن طريقها القضااي اجملهولة ،وهذا يؤكد أن اإلسالم إمنا يدعو
بذلك إىل العلم واملعرفة واكتشاف قوانني الفكر واجملتمع والطبيعة واحلياة.
 -2إن الفكر اإلسالمي عبارة عن إفراز عقلي لذا فهو معرض للخطأ والصواب وال َقبول والرد ،وبناءً عليه فمن اخلطأ
أن نستعمل الفكر اإلسالمي مبعىن اإلسالم ،فهذا خلط بني الوحي الذي هو اإلسالم والذي حيمل مسة العصمة
والقداسة وبني الفكر الذي ليس هذا شأنه.
 -3يُعد العرب هم محلة الفكر اإلسالمي ،وبرغم من أهنم كانوا يعانون من االحندار اخللقي واالهنيار االجتماعي
والسياسي ،إال أهنم كانوا يـَتَ َحلون جبملة من الصفات اجليدة تؤهلهم حلمل هذه الرسالة العظيمة والفكر السامي.
 -4لقد كان االنقالب الذي أحدثه حممد  يف نفوس املسلمني وبواسطتهم يف اجملتمع اإلنساين أغرب ما يف اتريخ
البشرية ،وقد كان هذا االنقالب غريباً يف كل شيء ،كان غريباً يف سرعته ،وكان غريباً يف عمقه ،وكان غريباً يف سعته
ومشوله ،وكان غريباً يف وضوحه وقربه إىل الفهم ،فلم يكن غامضاً ككثري من احلوادث اخلارقة للعادة ومل يكن لغزاً من
األلغاز.

وحث عليه حثاً ال مزيد عليه ،فكانت
فخم من شأن العلم َّ
 -5من مآثر الفكر اإلسالمي وأثره على اإلنسانية :أنه َّ
النتيجة ال طبيعية وجود حركة علمية وَتليفية ال يوجد مثيلها يف اتريخ األدوار واملدنيات اليت قامت على أساس الدين
والرساالت السماوية.
26

)July (1441-2020

VOL. 4. No. 3
Islamic thought and its impact on humanity
Yuosif ali farahat- Nour Riyadh Eid -

e-ISSN: 2600-8394

ِ -6من مآثر الفكر اإلسالمي وأثره على اإلنسانية :أنه أعلى من شأن املرأة ورفع مكانتها وذلك بعد أن حررها من
ظالم اجلاهلية وظلمها ،فأعطاها اإلسالم حقوقها العادلة وكرمها ابعتبارها إنساانً وبنتاً وزوجة وأماً وعضواً يف األسرة
واجملتمع.

 -7يقوم الفكر اإلسالمي على جمموعة من القواعد املنهجية ال يَستغين عن واحد منها ،بيث إذا فُقد أحدها فإن
ذلك ُخيرج هذا الفكر عن كونه فكراً إسالمياً.

 -8الفكر اإلسالمي ال حيتاج إىل غريه ،فهو شامل لنواحي احلياة كلها ،وإن توقف الفكر اإلسالمي عن مواكبة
احلياة انشئ عن توقف احلياة اإلسالمية نفسها ،وليس انشئاً عن عجز الفكر أو قصوره.
 -9يستمد الفكر اإلسالمي وجوده من الوحي الذي أنزله هللا تعاىل على عبده ورسله حممد  والوحي اإلهلي أييت
ابملعرفة الصحيحة املعصومة من اخلطأ البعيدة عن أفاق اجلهل والنسيان ،وهذا األساس حيمي األمة من العثرات
املنهجية والسقطات الفكرية والضالالت الفلسفية واألهواء املستبِدة وردود األفعال.
ُ
 -10ميتاز الفكر اإلسالمي بكثري من اخلصائص والصفات النوعية الواضحة اليت ُمتيزه عن كثري من غريه من األفكار
والنظرايت ،ومتنحه احليوية والقدرة على احلركة والعطاء والنمو ،من هذه اخلصائص :الرابنية ،وإنسانية النزعة،
والشمول ،والواقعية ،والتوازن ،وتقديره للخربات البشرية ،ومجعه بني الثبات واملرونة.
اثنياً :التوصيات:
 -1جيب على املسلم اليوم أن يراعي املعاصرة ،وذلك أبن نعيش يف عصران وزماننا يف أفكاره وقيمه وسلوكياته ،يف
انتصاراته وهزائمه ،ومع أهله األحياء املتحركني ،يفكر كما يفكرون ويعمل كما يعملون ،وأن يعيش الواقع املاثل ،ال
املاضي الزائل.
 -2حنن يف حاجة إىل فتح ابب كبري وخطري ابلنسبة للرتاث ،ليس هو ابب االجتهاد فحسب ،فقد عاجل كثري من
العلماء هذا املوضوع مبا فيه الكفاية ،إمنا هو ابب فهم النصوص ،نصوص الكتاب ونصوص السنة ،ابب التعرف
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املباشر على النصوص ،ابب التعامل املباشر مع النصوص ،ابب االهتداء ابلنصوص ،وهنا أنصح طالب العلوم
الشرعية بقراءة كتاب :كيف نتعامل مع القرآن الكرمي ،وكيف نتعامل مع السنة ،وكالمها للدكتور القرضاوي ،ابإلضافة
إىل كتاب :كيف نتعامل مع القرآن الكرمي للشيخ حممد الغزايل.
 -3الدعوة إىل قراءة ومعرفة ما عند اآلخرين  -كل اآلخرين  -فإذا كانت معرفة من حولنا مسألة ضرورية للتكيف
االجتماعي ،فهي أكثر ضرورة لإلصالح والتغيري االجتماعي والدعوة للخري ابملعروف والنهي عن املنكر.
 -4إن تعليم املنهج الصحيح يعين عالج أصل الداء ال أعراضه؛ فغياب املنهج هو أصل الداء ،واألفكار اخلاطئة
مظاهر هذا الداء ،وجمرد أفكار صحيحة مقابل أفكار خاطئة يشبه تفيف أو عالج أعراض املرض ال أصل املرض،
وإذا استمر امليكروب ابجلسم فسيظل يفرز آاثره حَّت يستأصل امليكروب.
 -5البد من حتديد ما هو اختصاص الوحي والعقل ،فكما ميكن أن يتعدى العقل حدوده ،وخيوض يف أمور هي
من اختصاص الوحي كالعقائد الغيبية والعبادات واألخالق ،كذلك ميكن أن يتعدى الوحي -على يد املتدين اجلاهل-
حدوده ،وخيوض يف أمور هي من اختصاص العقل ،كتفاصيل العلوم اإلنسانية واملادية والصناعات والنظم ،على أن
هناك حلقة أو حلقات اتصال بني جمال الوحي وجمال العقل أيضاً؛ إذ إن التعامل مع الوحي ال يستغين عن العقل،
فالعقل الذكي اليقظ البد منه ليؤمن ابلوحي وليفهم ابلوحي ،مث ليطبقه ،والعقل ال يستغين عن الوحي يف جماالت
اختصاصه من علوم وصناعات ونظم.
 -6ينبغي العمل على تشجيع القراءة ،والبحث العلمي ،والسيما على مستوى الدولة فيجب عليها كما تدعم اخلبز
أن تدعم العقول ،فالتخلف كما يكون ابجلوع يكون ابجلهل ،وليس ابخلبز وحده حييا اإلنسان ،وإمنا به وحده حييا
احليوان.
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قائمة املصادر واملراجع
Iḥya ‘Ulūm al-Dīn ،Ḥujjah al-Islām ،Taḥqīq: Sayyid ‘Imrān ،Dār al- Ḥadīth ،alQāhira.
Akhbār Makkah wa mā jāʾ fīhā min al- Āthār ،Abū al-Walīd Muḥammad bin ‘Abd
Allāh al-Azraq ،al-M‘arūf bi al-Azraqī ،Taḥqīq: Ṣabuḥī Ṣāleḥ Muḥlis ،Dār alUndulus- Bairut.
Al- Islām (Maqāṣiduhū wa khaṣāʾiṣuhū) ،Muḥammad Aqlah ،Maktabah al-Risālah
al- Ḥadīthah ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Al- Islām Wa Atharuhū fi al- Ḥaḍārah wa Faḍluhū ‘alā al-Insāniyyah ،Abū al-Ḥasan
al-Nadwī ،Dār Ibn Kathīr ،Dimashq- Bairut ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Islāmiyyah al-M‘arifah (Al-Mabādī al- ‘Āmmah-Khuttah al-‘Amal-al-Injāzāt) ،
Alm‘ahad al- ‘Ālī lī al-Fikr al-Isālmī ،al-Tab‘ah.
Al-Ummah al-‘Arabiyyah fī M‘arikah Taḥqīq al-Dhāt ،Muḥammad al-Mubārak ،
Muʾassasah al-Matbu‘āt al-‘Arabiyyah ،Dimashq ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Ayyām al-‘Arab fī al-Jāhiliyyah ،Muḥammad Aḥmad Jādd al-Maulā ،wa ‘Alī
Muḥammad al-Yajāwī ،wa Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm ،Dār al-jīl ،Bairut ،
al-Tab‘ah.
Tajdīd al-Fikr al-Isālmī ،Muḥsin ‘Abd al-Ḥamīd ،Iṣdār Alm‘ahad al- ‘Ālī lī al-Fikr
al-Isālmī ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Tafsīr al-Qurʾān al-‘Azīm ،li Abī Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad
bin Idrīs al-Ḥanẓalī ،al-Rāzī Ibn Abī Ḥātim al-Rāzī ،Taḥqīq: As‘ad Muḥammad al29
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Tabīb ،Maktabah Nazzār Muṣtafā al-Bāz ،al-Mamlakah al-Sa‘udiyyah ،al-Tab‘ah
al-Thālithah.
Tafsīr al-Nasai ،Taḥqīq: Ṣaburī bin ‘Abd al-Khāliq ،wa Sayyid bin ‘Abbās alJulaimī ،Muʾassasah al-Kutub al-Thaqāfiyyah ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Jām‘e al-Bayān fī Tʾāwīl al-Qurʾān ،Abū J‘afar Muḥammad bin Jarīr al-Tabarī ،
Taḥqīq: Aḥmad Shākir ،Muʾassasah al-Risālah ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Jām‘e al-Tirmidhī ،Abū ‘Isā Muḥammad bin Sawrah al-Tirmidhī ،Taḥqīq: Basshār
‘Awwād M‘arūf ،Dār Gharb al-Islāmī ،Bairut.
Jām‘e Bayān al-‘Ilm wa Faḍlihī ،Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullāh bin ‘Abd al-Bar
al-Qurtubī ،Taḥqīq: Abū al-Ashbāl al-Zuhairī ،Dār ibn al-Jawzī ،al-Sa‘ūdiyyah ،
al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
khaṣāʾiṣ al-Taṣawwur al-Islāmī wa Muqawwimātuhū ،al-Shahīd Sayyid Qutub alDīn ،al-Tab‘ah.
Al-khaṣāʾiṣ al-‘Āmmah li al-Islām ،Yūsuf al-Qarḍāwī ،Muʾassasah al-Risālah ،alTab‘ah al- Sābi‘ah.
Dirāsāt fi al-Fikr al-‘Arabī al-Isālmī ،Bassām Jarrār ،Markaz Nūn li al-Dirāsāt wa
al-Abḥāth al-Qurʾāniyyah ،al-Bīrah ،Filastin ،al-Tab‘ah al- Thāniyah.
Dirāsāt fi al-Fikr al-‘Arabī al-Isālmī ،Ibrāhīm Zaid al-Kilānī ،wa Hammām Saʾīd
wa Sāleh Hindāwī ،Dār al-Fikr.
Dirāsāt fi Tārīkh al-‘Arab Qabl al-Islām ،al-Sayyid ‘Abd al-Azīz Sālim ،Muʾassasah
Shabāb al-Jāmia.
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Rasāʾel al-Shahīd Ḥasan al-Bannā ،al-Muʾassasah al-Islāmiyyah li al-Tabā‘ah wa alṢaḥāfah ،Bairut.
Zād al-Siyar fi ‘Ilm al-Tafsīr ،Abū al-Farj Ibn al-Jawzī ،al-Maktab al-Islāmī wa Dār
bin al-Jawzī.
Shraḥ Dīwān ‘Antharah bin Shaddad ،‘Abbās Ibrāhīm ،Dār al-Fikr al-‘Arabī ،
Bairut: al-Tab‘ah al- Thāniyah.
Min Nabwʾāt al-Rasūl (SAW) ،Ḥadīth “al-Khilāfah wa al- ʾUmarā” ،Ibrāhīm
Muḥammad al-‘Alī ،Dār al-‘Ilm ،wa al-Dār al-Shāmiyyah ،al-Tab‘ah al-ʾŪlā.
Sharī‘ah al-Islām ،al-Qarḍāwī ،al-Maktab al-Islāmī ،al-Tab‘ah al-Rābe‘ah.
Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī ،Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī ،Al-Muhaqqiq: Muḥammad
Zuhair al-Nāṣir ،Shraḥ wa T‘alīq: Muṣtafā al-Baghā ،Dār Tauq al-Najāt .
Ṣaḥīḥ al-Muslim ،Muslim bin al-Ḥajjāj al-Nīsāburī ،Taaqīq: Muḥammad Fuwād
al-Bāqī ،Dār Ihyā al-Turāth al-‘Arabī ،Beirut.
Kitāb al-Aṣnām ،Abū al-Mundhir Hishām bin Muḥammad Abī al-Naḍar ibn alSāʾeb al-Kalabī ،Aḥmad Zakī Bāshā ،Dār al-Kutub al-Miṣriyyah ،al-Qāhirah.
Lisān al-‘Arab ،Ibn al-Manẓūr ،Māddah: Fikr ،Dār Ṣādir ،Bairut ،al-Tab‘ah alThālithah.
Mādhā Khasiar al-‘Ālam bi Inḥitāt al-Muslimīn ،Abū al-Ḥasan ‘Ali bin ‘Abd alḤayy al-Nadwī ،Maktabah al-ʾĪmān ،al-Manṣurah-Miṣr.
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Al-Mukhaṣṣiṣ ،li Abī al- Ḥasan ‘Alī bin Ism‘āīl bin Sayyidah al-Mursī ،Taḥqīq:
Khalīl Ibrāhīm Jafāl ،Dār Ihyā al-Turāth al-‘Arabī ،Beirut ،al-Tab‘ah al- ʾŪlā.
Madkhal li M‘arifah al-Islām ،al-Qarḍāwī ،Maktabah Wahbah ،al-Qāhirah.
Al-Madhhabiyyah al-Islāmiyyah wa al-Taghayyur al-Ḥaḍārī ،Muḥsin ‘Abd alḤamid ،Iṣdār al-M‘ahad al- ‘Ālī lī al-Fikr al-Isālmī ،al-Tab‘ah al-ʾŪlā.
Al-Marja‘iyyah al-‘Ulyā fi al-Islām li al-Qurʾān wa al-Sunnah ،Yūsuf al-Qarḍāwī ،
Muʾassasah al-Risālah ،al-Tab‘ah al-ʾŪlā.
Musnad Abī Y‘alā ،Abū Y‘alā Aḥmad bin ‘Alī al-Tamīmī al-Mūsilī ،Kharraja
Aḥādīth wa Ḥakama ‘Alyhā: Ḥussain Sālim Asad ،Dār al-Mamūn li al-Turāth ،
Dimashq ،al-Tab‘ah al-ʾŪlā.
Musnad Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaybāni ،Taḥqīq: Sho‘aib al-Arnaʾūt ،Muʾassasah
al-Risālah ،al-Tab‘ah al-ʾŪlā.
Muṣtalah al-Fikr al-Isālmī ،Aḥmad Ḥasan Farhāt. Ḍimn Nadwah “Al-Dirāsāt alMuṣtalahiyyah wa al-‘Ulūm al-Islāmiyyah” M‘ahad Al-Dirāsāt al-Muṣtalahiyyah ،
bi Kulliyyah al- Ādāb ،Ẓahr al-Mihrāz ،bi Fās ،al-Maghrib ،al-Tab‘ah.
M‘ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurʾān ،Abū Muḥammad al-Ḥussain bin Mas‘ūd bin
Muḥammad al-Baghawī ،Taḥqīq: ‘Abd al-Razzāq al-Mahdī ،Dār Ihyā al-Turāth
al-‘Arabī ،Beirut ،al-Tab‘ah.
M‘ojam al-Ṣawāb al-Lughawī ،Aḥmad Mukhtār ‘Umar bi Musā‘adah Farīq ‘Amal ،
‘Ālam al-Kutub ،al-Qāhira al-Tab‘ah al-ʾŪlā.
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Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʾān ،Abū al-Qāsim al-Ḥussain bin Muḥammad alAṣfahānī ،Taḥqīq: Muḥammad Sayyid Kīlānī ،Dār al-M‘arifah ،Bairut.
Al-Munqidh min al-Ḍalāl ،wa al-Mūsil ilā dhi al-‘Izzah wa al-Jalāl ،Haqqaqahu wa
Qaddama lahū: Jamil Salbiyā ،wa Kāmil ‘Ibād ،Dār al-Undulus ،al-Tab‘ah al‘Āshirah.
Al-Nihāyah fī Gharīb al-Ḥadīth wa al-Athar ،li Majd al-Dīn Abū al-S‘aādāt
Muḥammad bin Muḥammad Ibn ‘Abd al-Karīm al-Shaybānī al-Jazarī Ibn al-Athīr ،
Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah ،Bairut.
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