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 امللخص

13 

 

 تتغري ال ثابتة إهلية سننا الكون اهذ يف وضع وتعاىل سبحانه اهلل إن      

 بها أخذ فمن ، سواء أمامها البشر فجميع ، أحدا حتابي وال تتبدل، وال

 آيات يف ظهرها ، واملتأمل وراء تركته عنها ختلف ومن ، نتائجها إىل وصل

 البشري، االستخالف حتكم اليت اإلهلية السنن هذه بوضوح يدرك القرآن

 الباحث من حماولة البحث وهذا . البشري , واالجتماع الكون وعمارة

 . وأعمق أوسع دراسات حنو طريق لفتح ، النهوض عوامل لتلمس

 ويعد منشودة، نهضة أي حتقيق يف الرئيس املنطلق هو اإلنسان بناء إن    

املطلوب ، وكذا االنطالق من الوحي اىل العصر ,  التغيري إلحداث شرطا

من عوامل الضعف , والنهوض بتوازن , وامتالك أسباب القوة , والتخلص 

وتكامل ومشول مع االعتزاز بالذات والثقة بالنفس,  والرتكيز على 

القواسم  املشرتكة  , ومعرفة اآلخر على حقيقته , والتعامل معه  وفق 

 املنهج القرآني الرشيد.

 مفهوم:  األول املبحث :اآلتية املباحث خالل من البحث تناول ومت     

ثم عرض نتائج   النهوض عوامل:  الثاني واملبحث  البحث مصطلحات

 البحث وختمته بسرد املصادر واملراجع .
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: قدممدةامل  
إن اهلل سبحانه وتعاىل وضع يف هذا الكون سننا إهلية ثابتة ال تتغري وال تتبدل وال حتابي أحدا ، فجميع البشر 

أمامها سواء ، فمن أخذ بها وصل إىل نتائجها ، ومن ختلف عنها تركته وراء ظهرها، فهناك سنن للقوة 

وسنن لالستخالف، وسنن للنصر والتمكني،وسنن لالجتماع  والسقوط,والنهوض، وسنن للضعف 

كونية حتكم نظام الكون يف ليله ونهاره ، وظواهر  ًاالبشري،وسنن لألسباب واملسببات ، كما أن هناك سنن

الكون املختلفة يف جمال الفلك والكيمياء والفيزياء والطب وغريها من العلوم الطبيعية عموما، وغري ذلك 

 لسنن الكونية .من ا
واملتأمل يف آيات القرآن يدرك بوضوح هذه السنن اإلهلية اليت حتكم االستخالف البشري، وعمارة الكون      

 واالجتماع البشري .

وسيكون منطلق احلديث يف هذا البحث هو القرآن الكريم، منه استمداد اهلداية والرشد، ففيه القول        

َأال َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو  عامل مبا يصلح اإلنسان والكون ، وصدق اهلل القائل : الفصل ، وهو كالم اخلالق ال

ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر َما  ويقول :  2ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم  ويقول سبحانه:   1اللَِّطيُف اْلَخِبرُي

ِبَأْنُفِسِهْم ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما 
وإنها حلقيقة تلقي على البشر تبعة ثقيلة؛ فقد قضت مشيئة اهلل وجرت "   3

بها سنته ، أن ترتتب مشيئة اهلل بالبشر على تصرف هؤالء البشر، وأن تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم هلذه 

عمة وعافية وخري بضده ، ال يغري ما بقوم من ن -سبحانه  -و"قد اقتضت سنته ، أنه   4السنة بسلوكهم "

. فمنطلق  5حتى يغريوا ما بأنفسهم من طاعة إىل معصية؛ ومن مجيل إىل قبيح ، ومن صالح إىل فساد  " 

النهوض احلضاري يقوم على توفر إرادة التغيري ابتداًء من املنحنى النفسي ، فإذا توافرت اإلرادة واإلدارة التواقة 

ملية النهضة وصلت األمة إىل حتقيق وظيفة االستخالف والتمكني يف للنهوض  ضمن سنن اهلل اليت حتكم ع

 األرض.

وهذا املوضوع حيتاج لبحث حتليلي عميق ملا له من أثر على النهضة احلضارية ملن أراد صعود سلم النهضة       

دمني واملتأخرين يف ، ويؤكد ضرورة العناية به العالمة حممد رشيد رضا بقوله :" مل ُيَقصِّْر امُلصنفون من املتق

 .شئ من علم الكتاب والسنة كما قصروا يف بيان ما هدى إليه القرآن واحلديث من سنن اهلل تعاىل يف األمم

واجلمع بني النصوص اليت وردت يف ذلك، واحلث على االعتبار بها،ولو ُعُنوا بذلك بعض عنايتهم بفروع 

                                                           
 . 41ــ  سورة امللك ، اآلية :   1

 41من اآلية :  ــ سورة اإلسراء   2

 44ــ  سورة الرعد من اآلية :   3

 653/  1ــ  يف ظالل القرآن سيد قطب :   4

 7631/  4ــ  التفسري الوسيط  حممد سيد طنطاوي :  5
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ُظ به ديُنها ودنياها، وهو ما ال يغين عنه التوسع يف دقائق مسائل األحكام، وقواعد الكالم ألفادوا األمة مبا ُيْحَف

النجاسة والطهارة ، والسَّلم واإلجارة، فإن العلم بسنن اهلل تعاىل يف عباده ال يعلوه إال العلم باهلل تعاىل وصفاته 

 .1وأفعاله، بل هو منه، أو من ُطرقه ووسائله"

ه يف سياق املوقع التسخريي ملا أودعه اهلل يف األنفس واآلفاق  ومن إن االنسان  العاقل ينبغي أن يضع نفس    

 الغنب والظلم أال يرى العالقة التسخريية بني اإلنسان والكون واآلفاق واجملتمع.

 وهذا البحث حماولة من الباحث لتلمس عوامل النهوض ، لفتح طريق حنو دراسات أوسع وأعمق .      

 خالل املباحث اآلتية:وسيتم تناول  البحث من      

 املبحث األول : مفهوم مصطلحات البحث
 مفهوم السنن :

 السنن : مجع سنة  وقد تعددت تعريفات علماء اللغة للسنة ميكن إمجاهلا يف اآلتي : 

 . 3، والتوالي والتتابع واالطراد2اتفقوا على أن معناها : الطريقة والسرية 

مبوجبه أحداث ووقائع البشر أو هي الطريقة املتبعة يف معاملة اهلل والسنن هي : القانون العام الذي جتري 

تعاىل البشر بناء على سلوكهم وأفعاهلم وموقفهم من شرع اهلل وأنبيائه وما يرتتب على ذلك من نتائج يف 

  . 4الدنيا واآلخرة 
  وذكر بعض العلماء تعريفات أخرى منها :      

 5من نظامه يف خلقه  سنة اهلل : شريعته وطريقته وما جرى . 

  جمموعة القوانني اليت سنها اهلل عز وجل هلذا الوجود وأخضع هلا خملوقاته مجيعا ، على اختالف

 . 6أنواعها وأجناسها 
  هي القوانني املطردة الثابتة اليت حتكم حركة احلياة واألحياء ، وحتكم حركة التاريخ وتتحكم

 .1بالدورات احلضارية 

                                                           
 . 14غزالي ص : .وينظر: سر تأخر العرب واملسلمني، حممد ال 814/  7تفسري املنار ــ تفسري القرآن احلكيم  ــ حممد رشيد بن علي رضا  : ـــ    1

  633/   3، لسان العرب ، ابن منظور  :   36/  6، معجم مقاييس اللغة  ، ابن فارس :   661/    4ــ   ينظر :  الصحاح فى اللغة ، اجلوهري :  2

 ، القاموس احمليط ، الفريوز 774مادة سنن ، أساس  البالغة  ، الزخمشري :  666/   41سنن ،  تاج العروس من جواهر القاموس  ، الزبيدي :        

 .173مادة سنن ، مفردات ألفاظ القرآن ، الراغب األصفهاني:  761/    1آبادي    :        

 ،  777، أساس  البالغة   :  164/   3، لسان العرب   :   36/  6، معجم مقاييس اللغة   :   665/    4ــ  ينظر : الصحاح فى اللغة ، اجلوهري : 3

 . 761/    1القاموس احمليط  :               

 . 45،  46ــ  السنن االهلية يف األمم  واجلماعات واألفراد يف الشريعة االسالمية، د عبد الكريم زيدان :   4

 . 714ــ  معجم األلفاظ واألعالم القرآنية ، حممد امساعيل ابراهيم :   5

 57، أمحد حممد كنعان : ــ  أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق   6
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 2غيري أحوال األمم وتبدهلا تعلقا مبا تفعله هذه األم من خري أو شر النظم املتعلقة بت . 
مما سبق ميكن تعريف السنن بأنها : قوانني اهلل تعاىل املطردة الثابتة اليت جتري مبوجبها أحداث ووقائع      

املقدمات  وحتكم حركة التاريخ، وتتحكم بالدورات احلضارية نهوضا وسقوطا، وترتبط فيهاية، احلياة البشر

 بالنتائج مبقتضى عدل اهلل تعاىل.

منها  3وقد ورد ذكر لفظ ) سنة ( و ) سنن (  ) سنتنا ( يف عشر سور من القرآن الكريم يف ستة عشر موضعا

ي ُقُلوِب َوما َيْأِتيِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ كاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُؤَن .َكذِلَك َنْسُلُكُه ِفأربع  سور مكية وهي قوله تعاىل : 

اْلُمْجِرِمنَي .َلا ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَقْد َخَلْت ُسنَُّة اْلَأوَِّلنَي 
َوِإْن كاُدوا َلَيْسَتِفزُّوَنَك ِمَن اْلَأْرِض  ، وقوله :4

ِمْن ُرُسِلنا َوال َتِجُد ِلُسنَِّتنا َتْحِوياًل  ِلُيْخِرُجوَك ِمْنها َوِإذًا َلا َيْلَبُثوَن ِخالَفَك ِإالَّ َقِلياًل . ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلنا َقْبَلَك 

 5 : وقوله ، َأوَِّلنَي َأْو َيْأِتَيُهُم َوَما َمَنَع النَّاَس َأْن ُيْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُهُم اْلُهَدى َوَيْسَتْغِفُروا َربَُّهْم ِإلَّا َأْن َتْأِتَيُهْم ُسنَُّة اْل

ْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد َأْيَماِنِهْم َلِئْن َجاَءُهْم َنِذيٌر َلَيُكوُننَّ َأْهَدى ِمْن ِإْحَدى اْلُأَمِم َفَلمَّا َوَأ ،وقوله :   6اْلَعَذاُب ُقُبًلا 

ا ِبَأْهِلِه َفَهْل َيْنُظُروَن يُِّئ ِإلََّجاَءُهْم َنِذيٌر َما َزاَدُهْم ِإلَّا ُنُفوًرا .اْسِتْكَباًرا ِفي اْلَأْرِض َوَمْكَر السَّيِِّئ َوَلا َيِحيُق اْلَمْكُر السَّ

َأَفَلْم َيِسرُيوا ِفي   ،وقوله :  7ِإلَّا ُسنََّت اْلَأوَِّلنَي َفَلْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْبِديًلا َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّت اللَِّه َتْحِويًلا 

َكاُنوا َأْكَثَر ِمْنُهْم َوَأَشدَّ ُقوًَّة َوآَثاًرا ِفي اْلَأْرِض َفَما َأْغَنى  اْلَأْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم

َحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه َعْنُهْم َما َكاُنوا َيْكِسُبوَن . َفَلمَّا َجاَءْتُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلَبيَِّناِت َفِرُحوا ِبَما ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم َو

ُهْم ِإمَياُنُهْم َفَلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا َقاُلوا آَمنَّا ِباللَِّه َوْحَدُه َوَكَفْرَنا ِبَما ُكنَّا ِبِه ُمْشِرِكنَي . َفَلْم َيُك َيْنَفُع َيْسَتْهِزُئوَن .

، وست سور مدنية وهي قوله   8َلمَّا َرَأْوا َبْأَسَنا ُسنََّت اللَِّه الَِّتي َقْد َخَلْت ِفي ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَناِلَك اْلَكاِفُروَن 

َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َفاْنُظروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنَي   تعاىل : 
 , وقوله : 9

ُقْل   ،وقوله :   10ُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌمُيِريُد اللَُّه ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْهِدَيُكْم ُسَنَن الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َوَيُتوَب َعَلْي

َلِئْن َلْم   ،وقوله :   11ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَف َوِإْن َيُعوُدوا َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اْلَأوَِّلنَي 

                                                                                                                                                               
 43ــ  مراجعات يف الفكر والدعوة واحلركة . عمر عبيد حسنة :   1

 . 46ــ  سنة اهلل يف عقاب األمم يف القرآن الكريم ، عبد السالم بن نصر اهلل الشريف :   2

 . 133ــ  املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ، حممد فؤاد عبد الباقي :   3

 46ــ    44احلجر ، اآليات : ــ  سورة   4

 . 11ــ  13ــ  سورة االسراء ، اآليتان  :   5

 . 55ــ  سورة الكهف ، اآلية :  6

 . 16ــ   17ــ سورة فاطر ، اآليتان :   7

 . 15ــ   17ــ   سورة غافر ، اآليات :   8

 .  461ــ   سورة آل عمران  ، اآلية :   9

 . 37ــ  سورة النساء ، اآلية  :   10

 . 61ــ  سورة األنفال ، اآلية :   11
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 ) عوامل النهوض ( -سنن النهضة في القرآن الكريم

 

 

 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

ٌض َواْلُمْرِجُفوَن ِفي اْلَمِديَنِة َلُنْغِرَينََّك ِبِهْم ُثمَّ َلا ُيجاِوُروَنَك ِفيها ِإالَّ َيْنَتِه اْلُمناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَر

َتْبِدياًل  َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه  َقِلياًل . َمْلُعوِننَي َأْيَنما ُثِقُفوا ُأِخُذوا َوُقتُِّلوا َتْقِتياًل . ُسنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل


ِتي َقْد َخَلْت ِمْن َوَلْو قاَتَلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا اْلَأْدباَر ُثمَّ َلا َيِجُدوَن َوِليًّا َوال َنِصريًا . ُسنََّة اللَِّه الَّ ، وقوله : 1

َقْبُل َوَلْن َتِجَد ِلُسنَِّة اللَِّه َتْبِدياًل  
2. 

ياء املتماثلة   ... ولفظ السنة يدل على التماثل فإنه سبحانه إذا حكم يف األمور والسنة هي : "العادة يف األش  

املتماثلة حبكم فإن ذلك ال ينتقض وال يتبدل وال يتحول بل هو سبحانه ال يفوت بني املتماثلني وإذا وقع 

ا دل القرآن على تغيري فذلك لعدم التماثل ... وأنه سبحانه يسوي بني املتماثلني ويفرق بني املختلفني كم

َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن   وقوله :   4َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِمنَي َكاْلُمْجِرِمنَي كقوله تعاىل:  3هذا يف مواضع

  5َكاَن َفاِسًقا َلا َيْسَتُووَن 

 يتضح من خالل اآليات السابقة أن السنن الواردة يف اآليات تتسم باآلتي :

كية واملدنية ويف ذلك داللة على اهتمام القرآن الكريم بالوعي السنين وأهمية مشوهلا للسور امل .1

 دراسته والنظر فيه .

 ربط األسباب مبسبباتها .  .2
 الثبات واالطراد وعدم التخلف أو التبدل والتحول. .3
 تتناول السنن االجتماعية . .4
 الشمول لكل البشر  وال حتابي أحدا . .5
 ربانية السنن. .6

 مفهوم النهضة :

ذكر علماء اللغة معاني النهضة ميكن عرضها لتوضيح املفهوم " َنَهَض َيْنَهُض َنْهضًا وُنهوضًا، أي: قام .       

وَأْنَهْضُتُه أنا فاْنَتَهَض، واْسَتْنَهْضُتُه ألمر كذا، إذا أمرته بالُنهوِض له، وَتناَهَض القوُم يف احلرب، إذا َنَهَض كلُّ 

النُّهوُض : الَبراُح من املوضع والقياُم عنه، نَهَض َيْنَهُض َنْهضًا وُنهوضًا واْنَتَهَض  و " نهض 6فريٍق إىل صاحبه "

ُة ، َأي: قاَم ..وَأْنَهَضه: َحرَّكه للنُّهوض واْسَتْنَهْضته أَلمر كذا: ِإذا َأمرته بالنُّهوض له .. والنَّْهضُة: الطَّاقُة والقوَّ

                                                           
 . 37ــ  36ــ  سورة األحزاب ، اآليات :   1

 . 76ــ   77ــ  سورة الفتح ، اآليتان :   2

 . 55/  4ــ  جامع الرسائل ابن تيمية :   3

 . 65ــ  سورة القلم  اآلية :   4

 . 41ــ  سورة السجدة اآلية :   5

 755/  7:  الصحاح يف اللغة باب نهك ــ 6
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 ) عوامل النهوض ( -سنن النهضة في القرآن الكريم

 

 

 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

و " نهض النون واهلاء والضاد أصٌل يدلُّ على 1وَّاه على النُّهوِض به "وناهضته أي قاومته ، وَأنهضه بالشيء: ق

ومن  2حركٍة يف ُعُلو، وَنَهض من مكانه: قام، وما له ناِهَضٌة، أي قوٌم ينهضون يف أمره ويقومون به" 

 3معانيها:قام يقًظا نشيًطا

ويقال: كان من فالن نهضة إىل كذا:  النهضة : "الطاقة والقوة، والوثبة يف سبيل التقدم االجتماعي أو غريه،

حركٌة وهو كثري النهضات، والنهَّاض: الدءوب على أن يسلك سبيل التقدم، والكثري النهوض، ويقال:مكان 

 . 4نهاض:مرتفع "

وهي :حركة فكرية عامة حية منتشرة تتقدم باستمرار يف فضاء القرن وتطرح اجلديد دون قطيعة مع 

 .5املاضي

النهضة بأنها : السعي اجلاد لتفعيل الطاقات والقدرات ، والعمل الدءوب يف سبيل التقدم  وميكن تعريف     

باألمة يف كل جماالت احلياة ، وامتالك أسباب القوة ، ومغادرة مربع الضعف، وتقديم اجلديد النافع، مع 

 االستفادة من املاضي.

وإمنا ورد ذكر مصطلحات متقاربة معه يف  مصطلح النهضة مل يرد ذكره يف القرآن الكريم بلفظه         

 املعنى واملدلول ومنها:

   االستخالف قال تعاىل َوِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة  6  إنِّي جاِعٌل ِفي "

كما قال تعاىل:   7َقْرٍن َوِجيًلا َبْعَد جيل اْلَأْرِض َخِليَفًة َأْي: َقْوًما َيْخُلُف َبْعُضُهْم َبْعًضا َقْرًنا َبْعَد

 َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْلَأْرِض
َوَلْو َنشاُء  َوَقاَل:   9َوَيْجَعُلُكْم ُخَلفاَء اْلَأْرِض  وقال : 8

ان بأنه "سيتوىل فقد حدد النص القرآني مهمة اإلنس  10َلَجَعْلنا ِمْنُكْم َمالِئَكًة ِفي اْلَأْرِض َيْخُلُفوَن

                                                           
 مادة : نهض 416/  46باب نهض ، وينظر : تاج العروس من جواهر القاموس :  661/ 41ــ لسان العرب :   1

 536/  5ــ  معجم مقاييس اللغة  :   2

 45ــ  العامي الفصيح من إصدارات جممع اللغة العربية بالقاهرة باب النون :   3

 353/ 7ــ املعجم الوسيط باب النون :    4

 41ــ  من الصحوة اىل اليقظة ، جاسم السلطان :   5

 . 66ـــ  سورة البقرة من اآلية :  6

 471/  4ــ  تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري :   7

 . 435ــ  سورة األنعام من اآلية :   8

 . 37ــ  سورة النمل من اآلية  :   9

 . 36ــ سورة الزخرف  من اآلية :   10
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

وتلك اخلالفة "فما قام اإلنسان خليفة هلل على هذه   1قيادة هذا الكوكب، ويكون خليفة اهلل فيه"

 . 2األرض، إال ليعمرها، ويفتح مغالقها، ويستخرج الطيب الكريم منها"

ن وقد "ظهرت آثار اإلنسان يف هذه اخلالفة على األرض، وحنن نشاهد عجائب صنعه يف املعد      

والنبات، ويف الرب والبحر واهلواء، فهو يتفنن ويبتدع ويكتشف وخيرتع وجيد ويعمل، حتى غري شكل 

األرض فجعل احلزن سهال، واملاحل خصبا، واخلراب عمرانا، والرباري حبارا أو خلجانا، ... أليس من 

يف األرض،  حكمة اهلل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أن جعل اإلنسان بهذه املواهب خليفته

 .  3يقيم سننه، ويظهر عجائب صنعه، وأسرار خليقته، وبدائع حكمه، ومنافع أحكامه"
وقد أعطى اهلل اإلنسان القدرة "وإذن فهي املشيئة العليا تريد أن تسلم هلذا الكائن اجلديد يف       

بداع والتكوين، الوجود، زمام هذه األرض، وتطلق فيها يده، وتكل إليه إبراز مشيئة اخلالق يف اإل

والتحليل والرتكيب، والتحوير والتبديل وكشف ما يف هذه األرض من قوى وطاقات، وكنوز 

 قال تعاىل:  4يف املهمة الضخمة اليت وكلها اهلل إليه" -بإذن اهلل -وخامات، وتسخري هذا كله
 َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْلَأْرِض

اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا  َوَعَد لتحقيق وعد اهلل   5

 . 6الصَّاِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم

وهذا "االستخالف يف األرض إمنا هو لعباد اهلل الصاحلني ؛ ألن االستخالف قائم على تعمري      

خلري فيها ، وإحسان استخراج كنوزها وبركاتها ، ولن يتحقق إال األرض وإصالحها ، ونشر ا

 7باإلميان والعمل الصاحل ، والسري يف األرض على أساس شرع اهلل ومنهاجه "

 : التسخري قال تعاىل َعَمُه َأَلْم َتَرْوا َأنَّ اللََّه َسخََّر َلُكْم َما ِفي السَّمواِت َوما ِفي اْلَأْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِن

ظاِهَرًة َوباِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن ُيجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َوال ُهدًى َوال ِكتاٍب ُمِنرٍي 
   ، وقال :  8

ْشُكُروَن .َوَسخََّر اللَُّه الَِّذي َسخََّر َلُكُم اْلَبْحَر ِلَتْجِرَي اْلُفْلُك ِفيِه ِبَأْمِرِه َوِلَتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلِه َوَلَعلَُّكْم َت

َلُكْم َما ِفي السَّمواِت َوما ِفي اْلَأْرِض َجِميعًا ِمْنُه ِإنَّ ِفي ذِلَك َلآياٍت ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن 
9 . 

                                                           
 . 13/  4قرآني للقرآن ،عبد الكريم  اخلطيب : ــ  التفسري ال  1

 . 44/  1ــ التفسري القرآني للقرآن :   2

 . 741/   4ــ  نفسري املنار   :   3

 . 53/  4ــ  يف ظالل القرآن :   4

 . 435ــ  سورة األنعام من اآلية :   5

 . 55ــ سورة النور من اآلية :   6

 . 433لإلسالم د صالح اخلالدي : ــ وعود القرآن الكريم بالتمكني   7

 .  77ـــ  سورة  لقمان اآلية:  8

 . 46و  47ــ  سورة اجلاثية  اآليتان  :    9
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

فمن مظاهر التسخري اإلهلي للكون أن "أتاح هلم االنتفاع به فى كل وجه من وجوه االنتفاع،        

رف فيه، ففى السماء النجوم ، والكواكب.. وهى مسخرة بأمر حسب استعدادهم وقدرتهم على التص

اهلل سبحانه وتعاىل، فى دورانها فى أفالكها، على ما يرى الناس منها، فى مجيع األوقات..وهى 

قائمة على ما أقامها اهلل عليه، من إرسال أضوائها، وأنوارها على األرض، دون أن يكون للناس شأن، أو 

ها، أو تغيري نظامها..ثم إن للناس مع هذا أن ينتفعوا بكل ما أمكنهم االنتفاع حول، فى حتويل مدارات

به منها.. فإذا كشف هلم العلم عن إمكان اختزان الطاقة احلرارية للشمس، واستخدام هذه الطاقة 

فذلك مما سخر اهلل للناس،  -فى إدارة احملركات، وتسيري البواخر، والقاطرات، والسيارات، وغريها

هلم االنتفاع به.. وقل مثل هذا فى كل ما ميكن أن حيصل عليه اإلنسان من عامل السماء..  ويسر

وفى األرض.. ما ال حيصى من قوى الطبيعة املختزنة فيها، واليت جعل اهلل مفاحتها فى يد اإلنسان، 

العصر من  مبا يكشف له العلم من أسرار.. فهذا البناء الشامخ للمدنية، وما تزخر به احلياة فى هذا

هو مما أودعه اهلل سبحانه وتعاىل فى هذه األرض، وهو ما استطاعت يد  -ألوان ال حصر هلا

 . 1اإلنسان أن تطوله"
نسان مكانات على ظهرها ويف باطنها ما جيعل اإلهلل األرض وأودعها من الطاقات واإلفقد خلق ا     

ستدال بها على قدرة اخلالق ووحدانيته، سيدا عليها كاشفا عما أودعه اهلل فيها،ومنتفعا به , وم

منتفعا بها يف دنياه ،ومستعينا بها على طاعته ،فإذا مل حيسن هذا ويطلق الطاقات يف األنفس 

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم واألرض والكون من حوله، فإنه يعد بذلك عاصيا هلل، معطال لسننه قال تعاىل: 

مام الشوكاني :" قال ابن كيسان: خلق لكم أي من أجلكم، وفيه ول اإليق   2َما ِفي اْلَأْرِض َجِميعًا 

دليل على أن األصل يف األشياء املخلوقة اإلباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا 

مكنه اهلل تعاىل من أسباب احلياة والنهوض والسيادة على هذه األرض يف ظل عبودية هلل 3األصل"

 ه، ملتزما مبنهج اهلل القويم.خالصة، وشكر نعم اهلل ومنن

 عمار قال تعاىل: اإل ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْلَأْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيها 4 فكل  5أي : وجعلكم عمارا فيها

، وقد مكن اهلل لقوم صاحل وأعطاهم من  6حركة يف احلياة تؤدي إىل عمارة األرض فهي من العبادة

                                                           
 . 764/  46ــ  التفسري القرآني للقرآن :   1

 . 73ــ  سورة البقرة من اآلية :   2

 . 14/  4ــ  فتح القدير حممد بن علي الشوكاني :   3

 . واستعمل االستعمار يف عصرنا مبعنى استيالء الدول القوية على بالد املستضعفني واستثمارها واستعباد أهلها  34ية : ـــ  سورة هود من اآل 4

 . 464/  47ملصاحلهم " تفسري املنار :                                          

 . 464/  47ــ  تفسري املنار :   5

 . 4613/  7ــ تفسري الشعراوي :   6
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

ياة كما قال تعاىل على لسان ن ي اهلل صاحل عليه السالم معددا أدوات العمارة لألرض ومقومات احل

َواْذُكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء ِمْن َبْعِد عاٍد َوَبوََّأُكْم ِفي   نعم اهلل عليهم مما يستوجب عبادته وحده :

وخالفة اإلنسان على األرض   .1اْلَأْرِض َتتَِّخُذوَن ِمْن ُسُهوِلها ُقُصورًا، َوَتْنِحُتوَن اْلِجباَل ُبُيوتًا.

 تقتضي أن يعمرها  ويوظف مجيع الطاقات واملواهب املتعددة واجلهود املتساندة للقيام بهذه املهمة.

  : التمكني قال تعاىل  َوَيْسَئُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرَنْيِن ُقْل َسَأْتُلوا َعَلْيُكْم ِمْنُه ِذْكرًا . ِإنَّا َمكَّنَّا َلُه ِفي

" لقد مكن اهلل له يف األرض، فأعطاه سلطانا وطيد الدعائم،    2ْرِض َوآَتْيناُه ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َسَببًا اْلَأ

ويسر له أسباب احلكم والفتح، وأسباب البناء والعمران، وأسباب السلطان واملتاع.. وسائر ما هو من 

كَّنَّاُهْم ِفي اْلَأْرِض َأقاُموا الصَّالَة َوآَتُوا الَِّذيَن ِإْن َم:  3شأن البشر أن ميكنوا فيه يف هذه احلياة"

 .  4الزَّكاَة َوَأَمُروا ِباْلَمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه عاِقَبُة اْلُأُموِر
  : التغيري  قال تعاىل ِإنَّ اللََّه َلا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم

رادة اهلل مطلقة شاملة إ 5

رادات تستمد عملها من إرادة اهلل سبحانه، "وفى تعليق تغيري أحوال الناس بتغّير ما ومجيع اإل

بأنفسهم، إشارة إىل أن النفس اإلنسانية هى جهاز التفكري، والتقدير، ومركز اإلرادة والتوجيه، وأنها 

واله، فإذا غّيرت النفس اجتاه مسريها، تغّير تبعا هى السلطان اآلمر لإلنسان، واملوّجه لكل أعماله وأق

قد اقتضت سنته،  -تعاىل -يقول حممد سيد طنطاوي : "إن اهلل 6لذلك سري اإلنسان فى احلياة"

ال يغري ما بقوم من نعمة وعافية وخري بضده، حتى يغريوا ما بأنفسهم من طاعة  -سبحانه -أنه

 .  7ىل فساد"إىل معصية ومن مجيل إىل قبيح، ومن صالح إ

  : اإلصالح قال تعاىل  َوما ُأِريُد َأْن ُأخاِلَفُكْم ِإىل َما َأْنهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اْلِإْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوما

َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيُب 
عود صالحه ، "اإلصالح العام للحياة واجملتمع الذي ي 8

َفَلْوال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلوا َبِقيٍَّة  وقال :  9باخلري على كل فرد وكل مجاعة فيه"

                                                           
 . 11ــ  سورة األعراف اآلية :    1

 . 11و  16ــ سورة الكهف اآليتان :   2

 . 7736/  1ــ  يف ظالل القرآن :   3

 . 14ـــ  سورة احلج اآلية :  4

 44ـــ  سورة الرعد  من اآلية :  5

 . 17/   1ــ  التفسري القرآني للقرآن :    6

، تفسري املراغي أمحد بن مصطفى  1656ــ   1613/  1، يف ظالل القرآن :  11/  6ح القدير: ، وينظر : فت 156/  1ــ  التفسري الوسيط :   7

، أضواء القرآن يف إيضاح القرآن  573ــ  575/  5، التفسري احلديث حممد عزت دروزة : 13/  7، صفوة التفاسري  الصابوني : 11/  46املراغي: 

  . 761ــ  763/  7بالقرآن  الشنقيطي : 

 . 11ـ  سورة هود  من اآلية : ـ  8

 . 4374/  1ــ  يف ظالل القرآن :   9
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ُنوا وا ِفيِه َوكاَيْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِفي اْلَأْرِض ِإالَّ َقِلياًل ِممَّْن َأْنَجْينا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا َما ُأْتِرُف

ُمْجِرِمنَي . َوما كاَن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلها ُمْصِلُحوَن 
1 

 وهذه املعاني وثيقة الصلة مبفهوم النهضة ومتطلباتها ،ومن خالهلا سيتم حتديد نقاط البحث.
 املبحث الثاني : عوامل النهوض :

 بناء اإلنسان الصاحل .1

" شرطا إلحداث التغيري املطلوب  نطلق الرئيس يف حتقيق أي نهضة منشودة، ويعدإن بناء اإلنسان هو امل       

اإلنسان هو هدف احلضارة ووسيلتها، وهو حمل الثقة وحاملها، لذلك ال يتخيل وجود حضارة ال تركز على 

رتامًا حلقوقه اإلنسان: اهتمامًا بواقعه، وحتسينًا ألحواله الصحية والتعليمية واملعيشية، وحاًل ملشكالته واح

األساسية حتى ينشط للحركة ويتطلع للريادة،إن املعيار الذي ميكن أن تقاس به احلضارات هو موقع اإلنسان 

  2يلتزم بها ومدى احرتامها إلنسانيته ومقوماته"فيها، وتصورها عنه، وطبيعة القيم اليت 

حل الذي يستوعب احلياة بكل جوانبها لتحقيق أساس بناء اإلنسان: اإلميان الصادق املؤثر ، والعمل الصا      

َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا  مقتضى العبودية هلل تعاىل ،وقد حدد القرآن الكريم بوضوح هذا األمر فقال اهلل تعاىل:

ْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهُم الَِّذي ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اْلَأْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِم

َبْعَد َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َلا ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا َوَمْن َكَفَر 

أشارت اآليتان إىل شروط من   3ا الزََّكاَة َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَناْلَفاِسُقوَن .َوَأِقيُموا الصََّلاَة َوآُتو

يستحق النهوض والتمكني وهي: )اإلميان بكل معانيه وبكافة أركانه، وممارسة العمل الصاحل ، بكل أنواعه ، 

ربة الشرك بكل أشكاله وأنواعه واحلرص على كل أنواع اخلري وصنوف الرب ، وحتقيق العبودية الشاملة ، وحما

وخفاياه ، وأما لوازم استمرار التمكني فهي : إقامة الصالة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

فإذا حتقق اإلنسان بهذه الشروط حتققت فيه صفة الصالح اليت بها يستحق وراثة األرض بعد استكمال 4(

 وعد اهلل .حقيقة اإلميان اليت بها يتحقق 

) إن حقيقة اإلميان اليت يتحقق بها وعد الّله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط اإلنساني كله وتوجه النشاط  

اإلنساني كله، فما تكاد تستقر يف القلب حتى تعلن عن نفسها يف صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله 

ّله واستسالم ألمره يف الصغرية والكبرية ، ال يبقى معها إىل الّله ال يبتغي به صاحبه إال وجه الّله ،وهي طاعة ل

                                                           
  . 441ــ  443ـــ  سورة هود اآلتيان :  1

 عصام أمحد البشري  سنن اهلل يف احلضاراتــ    2

 53ــ  55ان : ــ سورة النور اآليت 3

 416ــ فقه النصر والتمكني يف القرآن الكريم  ، علي الصالبي:  4

http://sudansite.net/index.php/مقالات-عامة/سنن-الله-في-الحضارات.html
http://sudansite.net/index.php/مقالات-عامة/سنن-الله-في-الحضارات.html
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صلى الّله عليه  -هوى يف النفس ، وال شهوة يف القلب ، وال ميل يف الفطرة إال وهو تبع ملا جاء به رسول الّله 

 من عند الّله،فهو اإلميان الذي يستغرق اإلنسان كله ، خبواطر نفسه ، وخلجات قلبه، وأشواق روحه ، -وسلم 

وميول فطرته ، وحركات جسمه ، ولفتات جوارحه ، وسلوكه مع ربه يف أهله ومع الناس مجيعا، ويتوجه بهذا 

كله إىل الّله ..يتمثل هذا يف قول الّله سبحانه يف اآلية نفسها تعليال لالستخالف والتمكني واألمن : 

ن ، والتوجه إىل غري الّله بعمل أو شعور هو لون من والشرك مداخل وألوا« . َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا»

 .1ألوان الشرك بالّله (

فاإلنسان الصاحل هو عنصر االرتكاز يف أي نهضة تطلق طاقاته وقدراته فـ )اإلسالم يضع النظام الذي يضمن       

   2ري جمراه النظيف (الفرص العادلة لكل فرد ، ثم يدع النشاط اإلنساني املتنوع الالزم للخالفة يف األرض جي

ولتحقيق وظيفة االستخالف كان اإلنسان الصاحل املوحد أول أهداف الرتبية يف اإلسالم ، ومن أجله أرسل اهلل 

الرسل وأنزل الكتب لكي يسري يف احلياة على بصرية من أمره يرتكز على عقيدة راسخة تقوم على احلجة والربهان 

َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن  وترفض التقليد األعمى قال تعاىل : 

 .  3َعْنُه َمْسُئوال  

فاملسلم شخص إجيابي جاد يسعى للبناء وليقدم للبشرية شيئا ويقابلها السلبية اليت تعين املوت املعنوي ؛ألن         

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَِّه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما  دعوة القرآن يف قوله تعاىل :االجيابية حياة وهي 

ُيْحِييُكْم 
،وقصة اهلدهد كانت مثاال واضحا للمبادرة اإلجيابية حول  5واالجيابية فطرة حتى يف الطيور 4

مل قطع املسافات الكبرية يف سبيل ختليص شعب من العبودية لغري وجود شعب عابد لغري اهلل، مما أثار لديه حت

َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي َلا َأَرى اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن   اهلل وكان له ذلك فدخل شعب اليمن يف اإلسالم قال تعاىل :

َبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْلَطاٍن ُمِبنٍي . َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحْطُت ِبَما َلْم ِمَن اْلَغاِئِبنَي . َلُأَعذَِّبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو َلَأْذ

ْدُتَها َلَها َعْرٌش َعِظيٌم . َوَجُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقنٍي . ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيْت ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َو

َفُهْم َلا َيْهَتُدوَن . َألَّا  َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َلُهُم الشَّْيَطاُن َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل

ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن  اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َربُّ اْلَعْرِش َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي السََّمَواِت َواْلَأْرِض َوَيْعَلُم َما 

                                                           
 7571/  1ـــ يف ظالل القرآن  :   1

 7314/  5ــ املصدر السابق :  2

 63ــ سورة اإلسراء اآلية :   3

 71ــ سورة األنفال اآلية :   4

 467ــ اإلسالم والتحدي احلضاري ،  د محدي والي :    5
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َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي َوَأْسَلْمُت َمَع ُسَلْيَماَن ِللَِّه َربِّ  وكانت النتيجة ما سجله القرآن:  1اْلَعِظيِم 

  2اْلَعاَلِمنَي 

لصاحل أن يكون إجيابيا منتجا ، ومن مظاهر ذلك : انطالقه آمرا باملعروف من هذه القصة يتعلم اإلنسان ا      

ِإنَُّهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن   ناهيا عن املنكر  مقتديا يف ذلك بأنبياء اهلل الذين أثنى عليهم القرآن فقال اهلل تعاىل :

 . 3ِشِعنَيِفي اْلَخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا َوَكاُنوا َلَنا َخا

واملتأمل يف القرآن جيد مناذج كثرية منها على سبيل املثال : الرجل املؤمن من آل فرعون الذي كان يكتم      

َجاَءُكْم  َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإمَياَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجًلا َأْن َيُقوَل َربَِّي اللَُّه َوَقْدإميانه، قال تعاىل : 

ُكْم ِإنَّ اللََّه َلا َيْهِدي َمْن ِباْلَبيَِّناِت ِمْن َربُِّكْم َوِإْن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبُه َوِإْن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكْم َبْعُض الَِّذي َيِعُد

ِض َفَمْن َيْنُصُرَنا ِمْن َبْأِس اللَِّه ِإْن َجاَءَنا َقاَل ِفْرَعْوُن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب . َيا َقْوِم َلُكُم اْلُمْلُك اْلَيْوَم َظاِهِريَن ِفي اْلَأْر

َعَلْيُكْم ِمْثَل َيْوِم اْلَأْحَزاِب . ِمْثَل َما ُأِريُكْم ِإلَّا َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإلَّا َسِبيَل الرََّشاِد . َوَقاَل الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُف 

 َعَلْيُكْم َيْوَم التََّناِد . َيْوَم ِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َوَما اللَُّه ُيِريُد ُظْلًما ِلْلِعَباِد . َوَيا َقْوِم ِإنِّي َأَخاُفَدْأِب َقْو

َلُه ِمْن َهاٍد ُتَولُّوَن ُمْدِبِريَن َما َلُكْم ِمَن اللَِّه ِمْن َعاِصٍم َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما 
حركه اإلميان إلعالن هذا املوقف  4

على الرغم من املخاطر اليت ميكن أن تعرتضه ، ولكن إجيابيته املنتجة جعلته ينصح قومه ويدفع عن ن ي من 

 أنبياء اهلل . 

َل يا ُموسى ِإنَّ اْلَمَلَأ َوجاَء َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسعى قا  وهذا رجل إجيابي آخر قال اهلل عنه :        

ويظهر أنه مؤمن آل فرعون الذي كان يكتم   (22)5َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي

ِلنَي . اتَِّبُعوا َمْن َلا َيْسَأُلُكْم َوَجاَء ِمْن َأْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َقاَل َيا َقْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَس إميانه ، وأمنوذج آخر:

"ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء   6َأْجًرا َوُهْم ُمْهَتُدوَن . َوَما ِلَي َلا َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن 

على الرسل،وهذا مسرعا، وأنه بلغه همُّ أهل املدينة برجم الرسل أو تعذيبهم، فأراد أن ينصحهم خشية عليهم و

  .7ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به يف اإلسراع إىل تغيري املنكر"

 ويف تنكري الرجل مع أنه كان معروفا معلوما عند اهلل فائدتان :    

 األوىل: أن يكون تعظيما لشأنه أي رجل كامل يف الرجولية.

                                                           
 73ــ  76سورة النمل اآليات :  ــ  1

 11ــ سورة النمل اآلية :   2

 36ــ سورة األنبياء اآلية :   3

 66ــ  71ــ سورة غافر اآليات :   4

 . 76ــ  سورة القصص اآلية :   5

 77ــ  76ــ سورة يس اآليات :   6

 . 633/   77ــ  التحرير والتنوير ابن عاشور :   7
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 حيث آمن رجل من الرجال ال معرفة هلم به فال يقال الثانية: أن يكون مفيدا لظهور احلق من جانب املرسلني 

وداللة "التعبري  1إنهم تواطؤا، قوله: يسعى تبصرة للمؤمنني وهداية هلم، ليكونوا يف النصح باذلني جهدهم

بقوله :  يسعى  : يدل على صفاء نفسه ، وسالمه قلبه ، وعلو همته ، ومضاء عزميته ، حيث أسرع باحلضور إىل 

 -كما يفعل الكثريون  -قومه ، ليعلن أمام اجلميع كلمة احلق ، ومل يرتض أن يقبع فى بيته  الرسل وإىل

 2بل هرول حنو قومه ، ليقوم بواجبه فى األمر باملعروف والنهى عن املنكر "

وقد ضرب القرآن الكريم أمثلة متعددة لإلنسان الصاحل، فهذا العبد الصاحل الذي شد موسى عليه السالم     

َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن  ه الرحال ليتعلم منه أول صفة من صفاته :إلي

َتِطيَع َمِعَي َصْبًرا . ْسَلُدنَّا ِعْلًما.  َقاَل َلُه ُموَسى َهْل َأتَِّبُعَك َعَلى َأْن ُتَعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشًدا . َقاَل ِإنََّك َلْن َت

ا . َقاَل َفِإِن َوَكْيَف َتْصِبُر َعَلى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا . َقاَل َسَتِجُدِني ِإْن َشاَء اللَُّه َصاِبًرا َوَلا َأْعِصي َلَك َأْمًر

بدا موحدا هلل، متفوقا علميا ، يبين وال كان ع 3اتََّبْعَتِني َفَلا َتْسَأْلِني َعْن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكًرا 

 يهدم ، ويصلح وال يفسد، وحيفظ وال يضيع  .

فاألنبياء عليهم السالم كانوا قدوة الناس الصاحلني ،وكان من دعائهم أن يكونوا من الصاحلني فيقول       

وقال عن نوح وداود  4ِمَن الصَّاِلِحنَي   َوَأْدَخْلَناُه ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّه  سبحانه عن ن ي اهلل لوط عليه السالم :

  5َوَأْدَخْلَناُهْم ِفي َرْحَمِتَنا ِإنَُّهْم ِمَن الصَّاِلِحنَي  وسليمان وأيوب وإمساعيل وإدريس وذا الكفل عليهم السالم:

َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ  َفَتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني وقال عن سليمان عليه السالم: 

، وقال عن يونس عليه  6َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرَضاُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّاِلِحنَي 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت  املؤمنني:  وقال عن 7َفاْجَتَباُه َربُُّه َفَجَعَلُه ِمَن الصَّاِلِحنَي السالم : 

، وكان أيضا ِمن  9 َربِّ َهْب ِلي ِمَن الصَّاِلِحنَي  وكان من دعاء األنبياء:  8َلُنْدِخَلنَُّهْم ِفي الصَّاِلِحنَي 

َن اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأْن ُيْدِخَلَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم َوَما َلَنا َلا ُنْؤِمُن ِباللَِّه َوَما َجاَءَنا ِم طلب من آمن من أهل الكتاب: 

َوَأْنِفُقوا وهو ما يتمنى اإلنسان عند املوت التأخري حتى يكون من أهل الصالح قال تعاىل:  10الصَّاِلِحنَي 
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ال َأخَّْرَتِني ِإىل َأَجٍل َقِريٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكْن ِمَن ِمْن َما َرَزْقناُكْم ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِتَي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل َربِّ َلْو

 .  1الصَّاِلِحنَي 

فالرتبية يف اإلسالم تسعى لرتبية  اإلنسان الصاحل وليس املواطن الصاحل فحسب كما يف الرتبية        

وال يضر،النافع لنفسه  الوضعية ، الصاحل يف عقيدته وسلوكه ، الذي يصلح وال يفسد، ويبين وال يهدم، وينفع

وجمتمعه ، اإلنسان الذي يعيش إنسانيته بكل عمقها ونبلها، املصلح ذو البناء الرتبوي املتكامل ،املستقل يف 

تفكريه ، احملقق لشروط االستخالف، الذي يعمل لبناء األسرة املسلمة ، ثم إلقامة اجملتمع املسلم الصاحل، 

د الكون لتحقيق العيش الكريم الالئق بكرامة اإلنسان "إننا نريد ويسعى ليكون سيد العامل فيستغل موار

 .   2إنسان النهضة الذي لديه مخس صفات :الرباني، العامل، املفكر ،اجلريء، املنتج " 

وهذا هو الذي تتسابق يف بنائه األمم احلية "إن قوة األمم ونهضاتها إمنا تقاس خبصوبتها يف إنتاج        

فبناء الطاقات الكافية القادرة على القيام  3وافر فيهم شرائط  الرجولة الصحيحة "الرجال الذين تت

بفريضة النهوض باألمة مهمة عظيمة لبناء إنسان إميان وعقيدة ونسك ، وعبادة وخلق وفضيلة ، وشريعة 

 .4ومنهج ، ودعوة وجهاد ، وعقل وعلم ،وعمارة وانتاج 

م،  يدعو وال يفرت ، قوي ال يضعف ، يعمل ويبين بروح اجلماعة سالإنسان إميان وعمل ،رباني نسبه اإل   

،يسلك يف احلياة بتوازن واعتدال، يتطلع إىل املستقبل وال ُيْغِفل امتداده احلضاري، يبين وال يهدم ، ُيَوحِّد وال 

 ْسَعد وُيْسِعد .ُيفرِّق، يبدع ويبتكر، يتقدم وال يتقادم ، يتحمل مسؤولياته جبدارة ، بصالحه تصلح احلياة ، َي

وهذا يتطلب إجياد بيئة صاحلة لرتبية وإعداد القادة الربانيني ، وبناء جيل قادر على حتمل املسؤوليات ،   

 م باألمة نو صروح اجملد والعز . والتقد

 االنطالق من الوحي إىل العصر. .2

ة ال تعرف التمييز بني الناس إن املنهج الذي استطاع بناء أمة فريدة سادت األرض بقيم العدل واحلري      

بسبب لون أو جنس أو لغة ، يستطيع اليوم وبكل جدارة أن يعيد لألمة جمدها وعزها ، ويزيل التشوهات اليت 

حلقت بالفكر اإلسالمي ، فقد قدم املسلمون يف كل عصر ما يناسب العصر الذي يعيشون فيه ، وتركوا لنا 

 يصح أن يصبح مانعا من النظر يف النص الذي من خالله نهل األوائل تراثا يعد أحد مصادر االعتزاز ، ولكن ال

فننهل منه كما نهلوا لنعيد للمسرية اإلسالمية صفاءها ونقاءها ، يقول حممد الغزالي : " إن ما ترون يف 

                                                           
 . 46ــ  سورة املنافقون اآلية :   1

 475ــ قوانني النهضة  :   2

 466ــ املصدر نفسه :  3

 . 761ــ  413ــ  ينظر : مدخل ملعرفة االسالم  ، يوسف القرضاوي :   4



 

842 
 

 م  2014ديسمبر  -يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 ) عوامل النهوض ( -سنن النهضة في القرآن الكريم

 

 

 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

شؤوننا ليس ما أنزل اهلل من كتاب ، وال ما قدم رسوله من أسوة، إن ما ترون هو عوج أمة نسيت ما لديها 

 . 1ومضت مع هواها "
فالوحي بشقيه القرآن والسنة جاء ليبين أمة وينشئ حضارة ونهضة ، فأوجد من رعاة الغنم قادة أمم ، ومن       

الشتات أمة ذات بأس وقوة ، ومن اجلهل إىل العلم ، ومن الضيق إىل السعة ، فأول ما خاطب القرآن الن ي صلى 

ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق. َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق . اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم .الَِّذي  اْقَرْأ اهلل عليه وسلم بقوله تعاىل:

 .  2َعلََّم ِباْلَقَلِم . َعلََّم اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم 

روح ، فإذا فقدت األمة  وميثل الوحي الروح هلذه األمة  حتيا به وتنهض ) إن لألمم روحا حتيا به ، كما للفرد   

َوَكَذِلَك َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا  فالقرآن روح:  3روحها أصبحت أفرادا بغري رباط أو بناء بغري أساس (

اِدَنا َوِإنََّك َلَتْهِدي ِإَلى ِصَراٍط َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب َوَلا اْلِإمَياُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه ُنوًرا َنْهِدي ِبِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَب

ُمْسَتِقيٍم 
َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه   وبالوحي حياة ، فاإلميان حياة ، والكفر والضالل موت قال تعاىل : 4

ٍج ِمْنَها َوَجَعْلَنا َلُه ُنوًرا َيْمِشي ِبِه ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِفي الظُُّلَماِت َلْيَس ِبَخاِر
5 . 

يقول سيد قطب : " كذلك كان املسلمون قبل هذا الدين. قبل أن ينفخ اإلميان يف أرواحهم فيحييها،      

ويطلق فيها هذه الطاقة الضخمة من احليوية واحلركة والتطلع واالستشراف .. كانت قلوبهم مواتا. 

فتهتز ، وإذا أرواحهم يشرق فيها النور فتضيء ،  وكانت أرواحهم ظالما .. ثم إذا قلوبهم ينضح عليها اإلميان

ويفيض منها النور فتمشي به يف الناس تهدي الضال ، وتلتقط الشارد ، وتطمئن اخلائف ، وحترر املستعبد ، 

وتكشف معامل الطريق للبشر وتعلن يف األرض ميالد اإلنسان اجلديد. اإلنسان املتحرر املستنري الذي خرج 

ه من عبودية العبيد! أفمن نفخ الّله يف روحه احلياة ، وأفاض على قلبه النور  كمن حاله أنه بعبوديته لّله وحد

 .6يف الظلمات ، ال خمرج له منها؟ "

نعلم أن منهج القرآن يف غرس اإلميان كان سهال ميسورا ال غموض فيه وال تعقيد كما حصل فيما بعد      

يف جمال احلكم واجلهاد ، وال يعين هذا إهمال ما أنتجه من جدل وفلسفات كدرت صفو اإلميان ، وهكذا 

الفكر اإلسالمي من ثروة علمية والذي ميثل ذاتيتنا احلضارية ، وإبداع رائع لسلفنا ،وعبقرية أمتنا، وبيان 

اخلصائص اليت متيز حضارتنا  عن غريها من احلضارات والذي ميثل طاقة مبدعة وخالقة، وروح متكنة يف 

جدانها  فننتقي منه ما يالئم عصرنا فالفتوى تتغري زمانا ومكانا وشخصا وبيئة ،وال يعين أيضا عقل األمة وو

                                                           
 . 1ــ  سر تأخر العرب واملسلمني  :    1

 5: 4ت : ــ سورة العلق اآليا 2

 5ــ جيل النصر املنشود د يوسف القرضاوي  :   3

 57ــ سورة الشورى اآلية :   4
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اجلمود وإمنا االنطالق الواعي احلر القادر على التمييز على وفق رؤية واضحة جتعل من الوحي أساسا 

 للنهوض احلضاري والتجديد .

يف األمة الناهضة روح التحضر  ل، وإمنا هي انبعاثى وال تقنية تنتقاحلضارة ليست سلعة تشرت إن         

فتحشد قواها املذخورة وتفجر طاقاتها الكامنة ، وتوقظ قواها اخلفية ، وتواكب روح التطور احلاصل اليوم 

بالوحي كما نزل حاكما على الذاتيات  متخلية عن الواقع املتخلف تاركة سلبيات املاضي ، متصلة مباشرة

فقه احلوادث املاضية اليت ال تتصل باحلاضر ، متطلعة حنو مستقبل اخلرافات أو وبال تأثري البشرية، بال هوى، 

َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس  تكون هلا الريادة فيه ممتثلة قول اهلل تعاىل: 

َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا 
ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة  ر اهلل سبحانه هذه األمة لتصحيح مسار البشرية اختا 1

ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر 
2 . 

وهذا  املبين لغري الفاعل ، يدل على أن هناك من أخرج هذه األمة وهو اهلل تعاىل« ُأْخِرَجْت»إن التعبري بكلمة     

.. وهذا ما ينبغي أن  ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِسيعين أنها :" أمة ذات دور خاص، هلا مقام خاص ... : 

تدركه األمة املسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها ، وتعرف أنها أخرجت لتكون طليعة ، ولتكون هلا القيادة ، مبا 

ون القيادة للخري ال للشر يف هذه األرض، ومن ثم ال ينبغي هلا أن تتلقى من أنها هي خري أمة، والّله يريد أن تك

غريها من أمم اجلاهلية، إمنا ينبغي دائمًا أن تعطي هذه األمم مما لديها، وأن يكون لديها دائمًا ما تعطيه، ما 

عرفة الصحيحة ، تعطيه من االعتقاد الصحيح ، والتصور الصحيح ، والنظام الصحيح ، واخللق الصحيح ، وامل

والعلم الصحيح ... واجبها أن تكون يف الطليعة دائما ، ويف مركز القيادة دائما، وهلذا املركز تبعاته ، فهو ال 

يؤخذ ادعاء ، وال يسلم هلا به إال أن تكون هي أهال له ... وهي بتصورها االعتقادي ، وبنظامها االجتماعي أهل 

 أهال له كذلك ..  -قياما حبق اخلالفة  -العلمي ، وبعمارتها لألرض له. فيبقى عليها أن تكون بتقدمها 

ومن هذا يتبني أن املنهج الذي تقوم عليه هذه األمة يطالبها بالشيء الكثري ويدفعها إىل السبق يف كل       

تقوم على جمال .. لو أنها تتبعه وتلتزم به ، وتدرك مقتضياته وتكاليفه، ويف أول مقتضيات هذا املكان ، أن 

صيانة احلياة من الشر والفساد .. وأن تكون هلا القوة اليت متكنها من األمر باملعروف والنهي عن املنكر، فهي 

تعاىل الّله عن ذلك كله  -خري أمة أخرجت للناس. ال عن جماملة أو حماباة ، وال عن مصادفة أو جزاف 

َنْحُن َأْبناُء اللَِّه ن أهل الكتاب يقولون : وليس توزيع االختصاصات والكرامات كما كا -علوا كبريا 

.. كال! إمنا هو العمل اإلجيابي حلفظ احلياة البشرية من املنكر ، وإقامتها على املعروف ، مع  َوَأِحبَّاُؤُه

.. فهو النهوض  وَن ِباللَِّهَتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُناإلميان الذي حيدد املعروف واملنكر : 

بتكاليف األمة اخلرية ، بكل ما وراء هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما يف طريقها من أشواك .. إنه التعرض 

                                                           
 416ــ سورة البقرة من اآلية :  1

 446ــ  سورة آل عمران من اآلية :  2
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للشر والتحريض على اخلري ، وصيانة اجملتمع من عوامل الفساد .. وكل هذا متعب شاق ، ولكنه كذلك 

 .1ولتحقيق الصورة اليت حيب الّله أن تكون عليها احلياة " ضروري إلقامة اجملتمع الصاحل وصيانته ،

كل هذا يطلب العودة إىل ينابيع اإلسالم الصافية ، وفهمه فهما صحيحا متكامال، خاليا من احلشو     

والشوائب، بعيدا عن فهوم عصور التخلف وسلبيتها، ونبذ اجلمود والتقليد والعصبية املذهبية والساللية 

 واملناطقية .

 تصحيح الفهوم اخلطأ : .3

ُثمَّ َقفَّْينا َعلى آثاِرِهْم ِبُرُسِلنا َوَقفَّْينا ِبِعيَسى اْبِن إن تصحيح الفهوم اخلاطئة منهج قرآني قال تعاىل :        

ًة اْبَتَدُعوها َما َكَتْبناها َعَلْيِهْم ِإالَّ َمْرَيَم َوآَتْيناُه اْلِإْنِجيَل َوَجَعْلنا ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْهباِنيَّ

فاِسُقوَن اْبِتغاَء ِرْضواِن اللَِّه َفما َرَعْوها َحقَّ ِرعاَيِتها َفآَتْيَنا الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُهْم َأْجَرُهْم َوَكِثرٌي ِمْنُهْم
َوَرْهباِنيًَّة  2

هم أي ما شرعناها هلم وإمنا هم التزموها من تلقاء اْبَتَدُعوها أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها علي

فقد شرعوا ألنفسهم مامل بأذن به اهلل "فالراهب ميتنع من التزوج خيفة أن تشغله زوجه عن  3أنفسهم."

عبادته، وميتنع من خمالطة األصحاب خشية أن يلهوه عن العبادة، ويرتك لذائذ املآكل واملالبس خشية أن 

احلرام، وألنهم أرادوا التشبه بعيسى عليه السالم يف الزهد يف الدنيا وترك التزوج، يقع يف اكتساب املال 

فلذلك قال اهلل تعاىل: ابتدعوها، أي أحدثوها فإن االبتداع اإلتيان بالبدعة والبدع وهو ما مل يكن معروفا، أي 

وا َأْحباَرُهْم َوُرْهباَنُهْم َأْربابًا اتََّخُذ  4أحدثوها بعد رسوهلم فإن البدعة ما كان حمدثا بعد صاحب الشريعة."

ُه َعمَّا ُيْشِرُكوَنِمْن ُدوِن اللَِّه َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا ِإهلًا واِحدًا َلا ِإلَه ِإالَّ ُهَو ُسْبحاَن
5 . 

صلى اهلل عليه وسلم فر إىل الشام وكان قد عن عدي بن حامت رضي اهلل عنه أنه ملا بلغته دعوة رسول اهلل       

تنصر يف اجلاهلية فأسرت أخته ومجاعة من قومه ثم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على أخته وأعطاها، 

فرجعت إىل أخيها فرغبته يف اإلسالم ويف القدوم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقدم عدي إىل املدينة 

يئ وأبوه حامت الطائي املشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول اهلل وكان رئيسا يف قومه ط

صلى اهلل عليه وسلم ويف عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه اآلية اختذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 

رام فاتبعوهم بلى إنهم حرموا عليهم احلالل وأحلوا هلم احل»دون اهلل قال: فقلت: إنهم مل يعبدوهم فقال: 

 .  6« «فذلك عبادتهم إياهم

                                                           
 111ــ  113/  4ــ يف ظالل القرآن :  1

 . 71سورة احلديد  ، اآلية  :  ــ   2

 . 34/   1ــ  تفسري القرآن العظيم ، ابن كثري  :   3

 177/  71ــ  التحرير  والتنوير  :   4

 . 64ــ  سورة التوبة ، اآلية  :   5
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتُقوُلوا َراِعَنا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا َوِلْلَكاِفِريَن   ويف ضبط األلفاظ يقول تعاىل :      

َعَذاٌب َأِليٌم 
أي: راع  َراِعَنالدين: " كان املسلمون يقولون حني خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر ا 1

أحوالنا، فيقصدون بها معنى صحيحا، وكان اليهود يريدون بها معنى فاسدا، فانتهزوا الفرصة، فصاروا 

خياطبون الرسول بذلك، ويقصدون املعنى الفاسد، فنهى اهلل املؤمنني عن هذه الكلمة، سدا هلذا الباب، ففيه 

وفيه األدب، واستعمال األلفاظ، اليت ال حتتمل إال احلسن، وعدم  النهي عن اجلائز، إذا كان وسيلة إىل حمرم،

الفحش، وترك األلفاظ القبيحة، أو اليت فيها نوع تشويش أو احتمال ألمر غري الئق، فأمرهم بلفظة ال حتتمل 

النهي  " ومن ثم جاء  2فإنها كافية حيصل بها املقصود من غري حمذور" َوُقوُلوا اْنُظْرَناإال احلسن فقال: 

للمؤمنني عن اللفظ الذي يتخذه اليهود ذريعة، وأمروا أن يستبدلوا به مرادفه يف املعنى، الذي ال ميلك 

 . 3السفهاء حتريفه وإمالته. كي يفوتوا على اليهود غرضهم الصغري السفيه! "

ْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعًضا َلا َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَُّسوِل َبْيَنُك ويف تصحيح السلوكيات يقول سبحانه :     
وقال  4

يٌم . َيا َأيَُّها الَِّذيَن َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َعِل  سبحانه : 

النَِّبيِّ َوَلا َتْجَهُروا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم ِلَبْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم  آَمُنوا َلا َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت

 .  5َوَأْنُتْم َلا َتْشُعُروَن  

نهما، روى االمام البخاري بسنده َعِن اْبِن َأِبي ُمَلْيَكَة، َقاَل: " كاد اخَليَِّران أن َيهلكا أبو بكر وعمر رضي اهلل ع      

رفعا أصواتهما عند الن ي صلى اهلل عليه وسلم حني قدم عليه ركب بين متيم، فأشار أحدهما باألقرع بن 

فقال أبو بكر لعمر: ما أردت  -قال نافع ال أحفظ امسه  -حابس أخي بين جماشع، وأشار اآلخر برجل آخر 

يا أيها الذين آمنوا ال ترفعوا هلل: إال خاليف، قال: ما أردت خالفك فارتفعت أصواتهما يف ذلك، فأنزل ا

فما كان عمر يسمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعد هذه اآلية حتى »" اآلية، قال ابن الزبري:   أصواتكم

، يقول اإلمام ابن كثري: " هذه آيات أدب اهلل تعاىل بها 6«يستفهمه، ومل يذكر ذلك عن أبيه يعين أبا بكر

 . 1عاملون به الرسول صلى اهلل عليه وسلم من التوقري واالحرتام والتبجيل واإلعظام "عباده املؤمنني، فيما ي

                                                           
 . 461ــ  سورة البقرة ، اآلية  :   1

 51يف تفسري كالم املنان  ، السعدي : ــ  تيسري الكريم الرمحن   2

 . 464/    4ــ  يف ظالل القرآن  :   3

 . 36ــ  سورة النور ، من اآلية :   4

 .7,  4ــ  سورة احلجرات اآليتان :   5

.وروى أيضا عن موسى بن أنس َعْن  1115قم : حديث ر 111:  {اَل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت النَِّبيِّ}ــ  صحيح البخاري ، كتاب التفسري ، باب    6

َقاَل َرُجٌل: َيا َرُسوَل اللَِّه، َأَنا َأْعَلُم َلَك ِعْلَمُه، َفَأَتاُه َفَوَجَدُه َأَنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اللَُّه َعْنُه: َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم اْفَتَقَد َثاِبَت ْبَن َقْيٍس، َف

ِبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِمْن َأْهِل ًسا ِفي َبْيِتِه، ُمَنكًِّسا َرْأَسُه، َفَقاَل َلُه: َما َشْأُنَك؟ َفَقاَل: َشرٌّ، َكاَن َيْرَفُع َصْوَتُه َفْوَق َصْوِت النََّجاِل

اَرٍة َعِظيَمٍة، َفَقاَل: " اْذَهْب ِإَلْيِه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَأْخَبَرُه َأنَُّه َقاَل َكَذا َوَكَذا، َفَقاَل ُموَسى: َفَرَجَع ِإَلْيِه امَلرََّة اآلِخَرَة ِبِبَشالنَّاِر، َفَأَتى الرَُّجُل النَِّبيَّ َصلَّى اهلُل

وروى أيضا َعِن اْبِن ُجَرْيٍج، َقاَل: َأْخَبَرِني اْبُن َأِبي ُمَلْيَكَة، َأنَّ َعْبَد اللَِّه ْبَن  1113رقم  111  َفُقْل َلُه:  ِإنََّك َلْسَت ِمْن َأْهِل النَّاِر، َوَلِكنََّك ِمْن َأْهِل اجَلنَِّة "



 

844 
 

 م  2014ديسمبر  -يوليو  الرابع العدد  جامعة الناصرمجلة 

 ) عوامل النهوض ( -سنن النهضة في القرآن الكريم

 

 

 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

انتشرت عرب التاريخ اإلسالمي فشوهت الصورة الصحيحة الناصعة البانية  إن كثريا من الفهوم اخلطأ    

الذي دخل على اإلجيابية ، وكانت من األسباب اليت أعاقت الفعل احلضاري اإلسالمي نتيجة للفهم السقيم 

 بعض الفهوم اإلسالمية ، ومن تلك الفهوم القاصرة  :

َوما َخَلْقُت مبا خيالف قوله تعاىل  2ـ مفهوم العبادة فقد مت حصر العبادة يف الشعائر خالية املضمون 1 

ابي يف عمارة الكون مما أدى إىل ختلي اإلنسان املسلم عن دوره اإلجي   (3)اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن 

والنهوض احلضاري الالئق بكرامة االنسان على اهلل ، والنظر إىل الدنيا مقابل اآلخرة فِإما الدنيا أو اآلخرة ، 

مما جعل احلياة السلبية تورث ختلفا ونكوصا حضاريا جعل األمة تتحول من صدارة األمم إىل هامش احلياة ، 

فكار الغريبة والغزو الفكري املدمر ، وختلفا ماديا، فأسباب القوة هزمية روحية عند البعض فصار فريسة لأل

 امتلكها اآلخرون وختلت عنها أمتنا.

إن النظرة اإلسالمية للحضارة هي العبادة مبفهومها الشامل فالعبادة اليت يريد اهلل للعباد أن يعيشوا بها      

ُقْل ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي ته ومماته قال تعاىل : هي العبادة اليت جتعل من الفرد عابدا قلبه وجوارحه وحيا

فهي عبادة حية تطلق    4َوَمْحياَي َوَمماِتي ِللَِّه َربِّ اْلعاَلِمنَي . َلا َشِريَك َلُه َوِبذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي (

لتذلل واخلضوع بفعل ما أمر اهلل به، طاقات الفرد يف جماالت احلياة إبداعا وبناًء ونهضة ، فهي تعين: ا

واجتناب ما نهى عنه على وفق ما جاء به الشرع، وترك ما نهى عنه من أجل حتقيق غاية الوجود اإلنساني، فهو 

وجود هادف يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف بيان مفهوم العبادة : " هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من 

نة والظاهرة فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة ؛ وبر األقوال واألعمال الباط

الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن املنكر . واجلهاد للكفار واملنافقني 

اء والذكر والقراءة واإلحسان إىل اجلار واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم والدع

وأمثال ذلك من العبادة . وكذلك حب اهلل ورسوله ... وإخالص الدين له ...والتوكل عليه ...؛ وذلك أن 

                                                                                                                                                               
مِِّر الَقْعَقاَع ْبَن َمْعَبٍد، َوَقاَل ُعَمُر: َبْل َأمِِّر اأَلْقَرَع ْبَن َأُبو َبْكٍر: َأ الزَُّبْيِر َأْخَبَرُهْم: َأنَُّه " َقِدَم َرْكٌب ِمْن َبِني َتِميٍم َعَلى النَِّبيِّ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل

َيا َأيَُّها الَِّذيَن  }َذِلَك: َحتَّى اْرَتَفَعْت َأْصَواُتُهَما "، َفَنَزَل  ِفي  َحاِبٍس، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َما َأَرْدَت ِإَلى، َأْو ِإلَّا ِخاَلِفي، َفَقاَل ُعَمُر: َما َأَرْدُت ِخاَلَفَك، َفَتَماَرَيا

 . 1111برقم :   111[ َحتَّى اْنَقَضْت اآلَيُة  : 4]احلجرات:  {آَمُنوا اَل ُتَقدُِّموا َبْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه

 . 616/  1ــ  تفسري القرآن العظيم :   1

 وما بعدها .  414ليمان املشوخي : ــ ينظر : جمتمعنا املعاصر أسباب ضعفه ووسائل عالجه د عبد اهلل س  2

 53ــ  سورة الذاريات ، اآلية  :    3

 .436/  437ــ   سورة األنعام ،  اآليتان :    4
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َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ  }العبادة هلل هي الغاية احملبوبة له واملرضية له اليت خلق اخللق هلا كما قال تعاىل : 

َواْلِإْنَس إلَّا ِلَيْعُبُدوِن 
 . 2وبها أرسل مجيع الرسل "  1

فالنهوض احلضاري الصحيح هو الذي حيقق غاية الوجود اإلنساني، فهي تشمل كل نشاط هادف يقوم به     

اإلنسان حبثا، وتنقيبا ،وإعمارا ، وإطالقا وتوظيفا للطاقات، وإعماال لسنن التسخري اليت أودعها اهلل يف 

لذي جيعل اإلنسان يعمل يف احلياة مبا يل ي احلاجة الطينية يف األنفس واآلفاق، يف ظل املنهج الرباني ا

التكوين البشري والنفخة العلوية، فهو ميشي على األرض مبنهج السماء، ويقوم مبهمة االستخالف قال تعاىل 

 : َوِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة
ُكْم ِمَن اْلَأْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ُهَو َأْنَشَأ وقال :  3

ِفيَها
والعمارة تتطلب علما وتقانة وتوظيفا للطاقات واإلمكانات، وحفزا للهمم والعزائم، ومعرفة بسنن   4

 التسخري.

فالعبادة تشمل احلياة مجيعا ،فهي إضافة إىل الشعائر تشمل نشاطات اإلنسان من آداب األكل والشرب          

الدولة، وسياسة احلكم ،وسياسة املال وشؤون املعامالت ، وأصول العالقات الدولية يف السلم واحلرب ، إىل بناء 

َوما كاَن ِلُمْؤِمٍن وهي انقياد ملنهج اهلل وشرعه، وكل من يتبع غري منهج اهلل فقد أشرك يف عبادته قال تعاىل: 

َأْن َيُكوَن َلُهُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضالاًل َوال ُمْؤِمَنٍة ِإذا َقَضى اللَُّه َوَرُسوُلُه َأْمرًا 

 .  5 ُمِبينًا (

واألعمال االجتماعية النافعة عبادة وعمل اإلنسان يف معاشه إذا كان العمل مشروعا وتصحبه النية       

َواْبَتِغ ِفيما قال تعاىل :  6 ، وال يشغل عن الواجبات الشرعية الصاحلة ويؤدى باتقان ويلتزم فيه حبدود اهلل

اْلَفساَد ِفي اْلَأْرِض آتاَك اللَُّه الدَّاَر اْلآِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنيا َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْيَك َوال َتْبِغ 

ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا ُنوِدَي ِللصَّالِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإىل ِذْكِر وقال:  7

َفْضِل  ْرِض َواْبَتُغوا ِمْناللَِّه َوَذُروا اْلَبْيَع ذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن . َفِإذا ُقِضَيِت الصَّالُة َفاْنَتِشُروا ِفي اْلَأ

اللَِّه َواْذُكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
وهذا جيعل حركة املسلم يف احلياة وأخذه باألسباب ضمن  8

                                                           
 . 53ــ  سورة الذاريات ، اآلية  :    1

 . 456ــ  413/  46ــ  جمموع الفتاوى  تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني   2

 . 66سورة البقرة ، من اآلية :   ــ   3

 . 34ــ  سورة هود من اآلية :    4

 , 63ــ  سورة األحزاب ،اآلية  :   5

 13ــ     11ــ  ينظر : يف الثقافة اإلسالمية  د أمحد نوفل وآخرون :    6

 11ــ  سورة القصص ، اآلية :    7

 .46ــ  3ــ  سورة اجلمعة ، اآليتان :    8
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املفهوم الصحيح لتوكله على اهلل فهو يعمل األسباب املادية وفق ماشرع اهلل سبحانه مستمدا العون والتوفيق 

 كال على اهلل وقلبه معلق بالسماء ،مربهنا على صدق إميانه قال تعاىل :من اهلل ،أي : ميشي على األرض متو
  َوَعَلى اللَِّه َفَتَوكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي

1 

ـ مفهوم العمل  العمل املطلوب هو: بذل اجلهد الواعي لتحقيق مقاصد الشرع من اإلنسان فوق هذه األرض  2
 : 3، وذلك لتحقيق ثالثة مقاصد،ويعد العمل مثرة اإلميان احلق  2

  (4.)َوما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِن   األول : العبادة ، قال تعاىل : ) 

ْن ُيْفِسُد َم الثاني : اخلالفة ،قال تعاىل:)َوِإْذ قاَل َربَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأْرِض َخِليَفًة قاُلوا َأَتْجَعُل ِفيها 

 ( .5ِفيها َوَيْسِفُك الدِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك قاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما َلا َتْعَلُموَن )

َلْيِه ِإنَّ َربِّي ُهَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اْلَأْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا ِإالثالث : العمارة ، قال تعاىل : )

  (6. )َقِريٌب ُمِجيٌب 

لقد شاب مفهوم العمل عند بعض املسلمني ما شاب مفهوم العبادة ،بل هو انعكاس له فأسيئ مفهوم       

التوكل والقضاء والقدر فحلت السلبية والفوضى واالتكالية  ،ومت لدى البعض الفصل بني اإلميان والعمل 

ىل سلبية ، مبعنى أنه ال داعي للعمل ما دام أن املوت آت ، إضافة إىل تعطيل نصف ،وحتى مفهوم املوت حتول إ

اجملتمع ــ املرأة ــ عن القيام بوظيفتها املالئمة هلا ،واإلسالم ينظر إىل املرأة باعتبارها شقيقة الرجل ، وشريكته 

َواْلُمْؤِمُنوَن   نكر قال تعاىل :وعونه يف أداء الرسالة والقيام بوظيفتها يف األمر باملعروف والنهي عن امل

َوُيْؤُتوَن الزَّكاَة َواْلُمْؤِمناُت َبْعُضُهْم َأْوِلياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّالَة 

لََّه َعِزيٌز َحِكيٌم َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسوَلُه ُأولِئَك َسَيْرَحُمُهُم اللَُّه ِإنَّ ال
،فهم يتعاضدون فيما بينهم للقيام بهذه  7

َمْن َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثى   الرسالة واهلل سبحانه ال يضيع جزاء أعماهلم يف الدنيا واآلخرة فقال :

 . 8ِبَأْحَسِن َما كاُنوا َيْعَمُلوَن َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم

وضاق مفهوم العمل الصاحل بقصره على  الشعائر ، علما أن اإلميان قول وعمل ونية ،فالقول والعمل ركنان   

يف مسمى اإلميان ، قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل: " كان اإلمجاع من الصحابة والتابعني ِمن بعدهم وَمن 

                                                           
 . 76ملائدة من اآلية : ــ  سورة ا  1

  471ــ  473ــ  مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده ، د يوسف القرضاوي :   2

 36ــ  ينظر : الذريعة اىل مكارم الشريعة ، الراغب األصفهاني :   3

 . 53ــ  سورة الذاريات ، اآلية  :   4

 . 66ــ  سورة البقرة ، اآلية  :   5

 . 34ة  : ــ  سورة هود ، من اآلي   6

 . 14ــ  سورة التوبة اآلية :   7

 . 31ــ  سورة النحل اآلية :   8
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وقال ابن القيم رمحه  1ان قول وعمل ونية، ال جيز  واحد من الثالثة إال باآلخر" أدركناهم يقولون: اإلمي

اهلل: " من جعل اإلميان جمرد التصديق وإن مل يقارنه فعل واجب وال ترك حمرم ،وهذا من أحمل احملال أن 

ر اإلميان مقرونا .القرآن الكريم يذك 2يقوم بقلب العبد إميان جازم ال يتقاضاه فعل طاعة وال ترك معصية " 

والعصر إن اإلنسان لفي خسر اال اللذين آمنوا وعملوا  بالعمل ،ويكفي ما ذكره اهلل يف سورة العصر:  

الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب 
َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلحاِت ُأولِئَك  وقال تعاىل :  3

ُدوَنَأْصحاُب اْلَجنَِّة ُهْم ِفيها خاِل
4 .. 

إن " اإلميان ال يكون حتى ينبثق منه العمل الصاحل، فأما الذين يقولون: إنهم مسلمون ثم يفسدون يف        

األرض، وحياربون الصالح يف حقيقته األوىل وهي إقرار منهج اهلل يف األرض، وشريعته يف احلياة، وأخالقه يف 

َفَمْن َيْعَمْل ِمَن الصَّاِلحاِت َوُهَو  5هلم من ثواب اهلل شيء" اجملتمع، فهؤالء ليس هلم من اإلميان شيء، وليس 

ُمْؤِمٌن، َفال ُكْفراَن ِلَسْعِيِه، َوِإنَّا َلُه كاِتُبوَن
 ..فاجلزاء يرتتب على العمل الصاحل واإلميان . 6

إلميان.. وهو و"هذا هو قانون العمل واجلزاء.. ال جحود وال كفران للعمل الصاحل متى قام على قاعدة ا   

مكتوب عند اهلل ال يضيع منه شيء وال يغيب،وال بد من اإلميان لتكون للعمل الصاحل قيمته، بل ليثبت للعمل 

الصاحل وجوده، وال بد من العمل الصاحل لتكون لإلميان مثرته، بل لتثبت لإلميان حقيقته، إن اإلميان هو 

هذا الوجود، والرابطة اليت تشد الوجود مبا فيه ومن فيه إىل قاعدة احلياة، ألنه الصلة احلقيقية بني اإلنسان و

خالقه الواحد ... وال بد من القاعدة ليقوم البناء. والعمل الصاحل هو هذا البناء. فهو منهار من أساسه ما مل 

 يقم على قاعدته، والعمل الصاحل هو مثرة اإلميان اليت تثبت وجوده وحيويته يف الضمري. واإلسالم بالذات

عقيدة متحركة ... ومن ثم يقرن القرآن دائما بني اإلميان والعمل الصاحل كلما ذكر العمل واجلزاء. فال 

ومما يؤهل   7جزاء على إميان عاطل خامد ال يعمل وال يثمر. وال على عمل منقطع ال يقوم على اإلميان."

 ن على صدق اإلميان .األمة املسلمة للنهوض احلضاري الشامل العمل اجلاد الباني الذي يربه

ومن املعلوم أنه"حيثما اجتمع إميان القلب ونشاط العمل يف أمة فهي الوارثة لألرض يف أية فرتة من فرتات       

التاريخ. ولكن حني يفرتق هذان العنصران فامليزان يتأرجح ... وما على أصحاب اإلميان إال أن حيققوا مدلول 

َأنَّ اْلَأْرَض َيِرُثها وض بتبعات اخلالفة ليتحقق وعد اهلل، وجتري سنته: إميانهم، وهو العمل الصاحل، والنه

                                                           
 . 714ــ اإلميان: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراني :  1

 34ــ الصالة وحكم تاركها  حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل  ابن قيم اجلوزية  :  2

  عصر ــ  سورة ال  3

 . 17ــ  سورة البقرة ، اآلية :    4

 13/  4ــ  يف ظالل القرآن   5

 . 31ــ  سورة األنبياء ، اآلية :   6

 7631/  1ــ  يف ظالل القرآن   7
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ِعباِدَي الصَّاِلُحوَن
والعمل مبفهومه الواسع الذي يشمل  2.. فاملؤمنون العاملون هم العباد الصاحلون.." 1

 الدنيا واآلخرة .

 ـ مفهوم اجلهاد 3 

 . 3واجملاهدة : استفراغ  الوسع يف مدافعة العدو اجلهاد :مصدر جاهد جياهد جهادا وجماهدة  واجلهاد

و اْلُمَباَلَغِة يف وهو :َبْذِل اْلُوْسِع َوالطَّاَقِة ِباْلِقَتاِل يف َسِبيِل اللَِّه عز وجل ِبالنَّْفِس َواْلَماِل َواللَِّساِن أو َغْيِر ذلك أ 

 ذلك .

 ( مرة . 34وقد تكرر ذكر اجلهاد باشتقاقاته  يف القرآن الكريم  )      

فإن مفهوم اجلهاد عند بعض املسلمني تعرض للتشويه فهناك فئة تريد أن تلغي اجلهاد من حياة األمة 

بدعاوى خمتلفة منها : الدعوة إىل اسالم والتسامح  مع املخالفني، ومنها جتفيف املنابع اليت يستقى منها 

لشجاعة يف احلق ، واملقارعة للباطل ، واالستعداد اإلسالم احلق الذي يغرس العزة والكرامة يف نفس املسلم ، وا

 للبذل والعطاء والتضحية .

 . 4وهناك فئة أخرى تريد أن جتعل من اجلهاد حربا على العامل كله ، من سامل منهم ومن حارب

ومفهوم اجلهاد أوسع من ذلك : فقد يكون باللسان وبالقلم, كما يكون بالسيف والسنان, ويكون أيضا     

،أو تربويا وتعليميا،أو اجتماعيا، أو اقتصاديا ،أو سياسيا، وآيات القرآن الكريم توضح ذلك جبالء ومن  فكريا

َوجاِهْدُهْم ِبِه ِجهادًا َكِبريًا   ذلك قوله تعاىل : 
اْنِفُروا ِخفافًا َوِثقااًل َوجاِهُدوا ِبَأْمواِلُكْم  وقوله :  5

ُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َوَأْنُفِسُكْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ذِل
َوالَِّذيَن جاَهُدوا ِفينا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنا   وقوله :  6

َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننَي 
7 . 

 . مفهوم الشورى 3 

صحاب العقول حتى الشورى تعين : تقليب اآلراء ووجهات النظر املختلفة املطروحة يف قضية من القضايا من أ

وتعد الشورى خصيصة من خصائص  8يتوصل إىل الصواب أو أصوبها ليعمل به للوصول إىل أحسن النتائج 

                                                           
 . 465ــ  سورة األنبياء ،  من اآلية  :   1

 7166/  1ــ  يف ظالل القرآن   2

 714ــ  مفردات القرآن  الراغب :    3

 . 473/  4ر : فقه اجلهاد  د يوسف القرضاوي : ــ  ينظ  4

 . 57ــ سورة الفرقان من اآلية :   5

 . 14ــ سورة التوبة اآلية :   6

 . 33ــ سورة العنكبوت  اآلية :   7

 . 761/  7حل اخلطيب : ، السنن االهلية يف احلياة االنسانية د شريف الشيخ صا 13ــ  ينظر : النظام السياسي يف االسالم د حممد أبو فارس :   8
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َوالَِّذيَن اْسَتجاُبوا ِلَربِِّهْم َوَأقاُموا الصَّالَة َوَأْمُرُهْم ُشورى َبْيَنُهْم َوِممَّا َرَزْقناُهْم ُيْنِفُقوَن  املؤمنني قال تعاىل :
1 

إلسالم الشورى أساس احلكم حتى الينفرد االنسان بالرأي  فيضيف اىل عقله عقول اآلخرين واىل علمه جعل ا

  3وشاورهم يف األمر قال تعاىل : 2علوم اآلخرين على املستوى الفردي واألسري وحياة اجملتمع والدولة  

والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني  وقال:  
4  

هوم الشورى للتشوه حيث كان أول أمر صودر يف حياة األمة الشورى وحل حمله التوريث وقد تعرض مف      

وامللك العضوض وامللك اجلربي وغيبت الشورى ، وتعرضت أيضا إىل تقزيم يف األداء حبصرها يف فئة 

م حمدودة أو إبقائها صورة وتفريغها من مضمونها من خالل تضليل األمة أو مصادرة رأيها ,واختل مفهو

األمانة يف احلياة العملية حيث مت حصرها يف أداء الودائع، والقرآن الكريم ذكر األمر بوضوح ال يقبل اللبس 

ِإنَّ اللََّه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْلَأماناِت ِإىل َأْهِلها  قال تعاىل :
 6يقول االمام ابن كثري : "َحَكُمَها َعامٌّ "  5

 وقدرات األمة وإشراكها يف كل جماالت النهوض .والنهوض يتطلب حشد طاقات 

 . العالقة مع اآلخر 8

ميتاز االسالم  بأنه قدم منهجا للحياة واألحياء تنتظم فيه البشرية  مبختلف أجناسها وألوانها ولغاتها ،        

لمني أن فرسالة حممد عليه الصالة والسالم رمحة للعاملني ، ورسالته للناس كافة ، وقد فهم بعض املس

العالقة هي عالقة حرب ، وإن املتأمل يف املنهج القرآني والنبوي جيد بوضوح منهجا واضحًا، فالناس أمام 

 اإلسالم : 

o  مؤمن به 

o مسامل له آمن 
o . حمارب له 
وقد سجل القرآن الكريم األحكام املتعلقة بكل صنف من أصناف الناس ومن ذلك : فهو ال يكره أحدا على        

َلا ِإْكراَه ِفي الدِّيِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ يف االسالم بل على القناعة قال تعاىل: الدخول 
" َلا ُتْكِرُهوا  7

"ويف هذا املبدأ يتجلى تكريم اهلل لإلنسان  8َأَحًدا َعَلى الدُُّخوِل ِفي ِديِن اْلِإْسَلاِم، َفِإنَُّه َبيٌِّن َواِضٌح، َجِليٌّ " 

                                                           
 61ــ  سورة الشورى اآلية :   1

 .  461ــ   465ــ ينظر : مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده  :    2

 . 453ــ  سورة آل عمران من اآلية :   3

 . 767ــ  سورة البقرة من اآلية :   4

 . 51ــ  سورة النساء من اآلية :    5

 . 666/  7ــ  تفسري القرآن العظيم  :   6

 . 753ــ  سورة البقرة ، من اآلية :   7

 . 574/  4ــ  تفسري القرآن العظيم  :   8
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ام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما خيتص باهلدى والضالل يف االعتقاد وحتميله تبعة واحرت

اْدُع  والعالقة تقوم على أساس الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة واحلوار قال تعاىل:  1عمله وحساب نفسه"

اِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه ِإىل َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوج

  َوال ُتجاِدُلوا َأْهَل اْلِكتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم  قال تعاىل:   2َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِديَن "
َهبا ِإىل ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغى . َفُقوال َلُه َقْواًل َليِّنًا َلَعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْخشى اْذوقال :  3

ُقْل َيا َأْهَل اْلِكتاِب  وقال:  4

ِخَذ َبْعُضنا َبْعضًا َأْربابًا ِمْن ُدوِن َتعاَلْوا ِإىل َكِلَمٍة َسواٍء َبْيَننا َوَبْيَنُكْم َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ اللََّه َوال ُنْشِرَك ِبِه َشْيئًا َوال َيتَّ

 . 5اللَِّه َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن
أن تبادل املنافع واملصاحل منهج أصيل يف   6وبني القرآن الكريم الذي ميثل دستور العالقة مع غري املسلمني    

َم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُهْم " اْلَيْو التعامل مع اآلخرقال تعاىل:

ِننَي َغْيَر ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِص َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُهنَّ

اِسِريَن ُمَساِفِحنَي َوَلا ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمْن َيْكُفْر ِباْلِإمَياِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي اْلآِخَرِة ِمَن اْلَخ
  ،وقال: 7

ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ  َلا َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُكْم ِمْن

َياِرُكْم َوَظاَهُروا اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطنَي . ِإنََّما َيْنَهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم ِفي الدِّيِن َوَأْخَرُجوُكْم ِمْن ِد

، وقد حددت أول وثيقة نبوية مكتوبة   8َيَتَولَُّهْم َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن "َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن 

 . 9العالقات والواجبات بوضوح يف حال السلم واحلرب

َوما َلُكْم َلا ُتقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل  ولقد ُشرع القتال يف االسالم لتحرير الناس وملنع الفتنة عنهم قال تعاىل :    

الظَّاِلِم َأْهُلها َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّجاِل َوالنِّساِء َواْلِوْلداِن الَِّذيَن َيُقوُلوَن َربَّنا َأْخِرْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْرَيِة اللَِّه 

ِل اللَِّه الَِّذيَن َوَقاِتُلوا ِفي َسِبي ،وقال :  "10َواْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا َواْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا 

ُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم ُيَقاِتُلوَنُكْم َوَلا َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن  َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجو

                                                           
 . 734/  4ــ  يف ظالل القرآن  :   1

 . 475ــ  سورة النحل ، اآلية :   2

 . 13ــ  سورة العنكبوت ، من اآلية :   3

 . 11،  16ــ  سورة طه ، اآليتان :   4

 . 31اآلية : ــ  سورة آل عمران ،   5

 . 15ــ  ينظر : املسلم واآلخر حممد سليم العوا :   6

 . 5ــ  سورة املائدة ، اآلية :   7

 . 3،  1ــ  سورة املمتحنة ، اآليتان :   8

ملضمون والداللة د فما بعدها ، وثيقة املدينة ا 41ــ ينظر : جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة  د حممد محيد اهلل :   9

 . 43ــ  44أمحد قائد الشعي ي : 

 . 15ــ  سورة النساء ، اآلية :   10
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

َحَراِم َحتَّى ُيَقاِتُلوُكْم ِفيِه َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َوَلا ُتَقاِتُلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْل

ٌة َوَيُكوَن الدِّيُن ِللَِّه َفِإِن َكَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفِريَن . َفِإِن اْنَتَهْوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم . َوَقاِتُلوُهْم َحتَّى َلا َتُكوَن ِفْتَن

 .  1اَن ِإلَّا َعَلى الظَّاِلِمنَي اْنَتَهْوا َفَلا ُعْدَو

 املعدة اهلاضمة وأخذ النافع  .4

 اإلسالم يربي معتنقيه على يقينيات ورؤية واضحة لإلنسان والكون واحلياة ، خيوضون غمار احلياة      
بكل تفاصيلها ، فقد انطلقوا يف شرق األرض وغربها ومشاهلا وجنوبها، وتعاملوا مع حضارات وثقافات   

نوعة ، وكانوا يتعاملون مع كل ذلك مبعدة هاضمة استطاعوا صهرها مجعا يف بوتقة اإلسالم فاستفادوا مت

من النافع واملفيد ،والرتاث البشري جتربة بشرية ،منه النافع ومنه غري ذلك، واحلكمة ضالة املؤمن فحيث 

ُقْل َيا َأْهَل  ال تعاىل:والشخصية املسلمة شخصية متميزة منفتحة على اآلخر ق2وجدها فهو أحق بها 

 َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا َأْرَباًبا اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِإَلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأال َنْعُبَد ِإال اللََّه َوال ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوال

،وقد استطاعت احلضارة اإلسالمية أن تنفتح على   3ا ُمْسِلُمونِمْن ُدوِن اللَِّه َفِإْن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّ

سائر احلضارات والثقافات برشد ووعي، فأخذت بالنافع املفيد من منطلق الواثق بنفسه ، املتمكن مما عنده 

من إمكانات وطاقات ،فيجد الباحث أن القرآن الكريم عرض يف مواضع عدة التجارب البشرية من خالل 

رآني حتى يتم أخذ النافع وجتنب الضار ، التقى املسلمون مع احلضارة الرومانية والفارسية القصص الق

واهلندية وغري ذلك فتعاملوا معها بأسلوب املعدة اهلاضمة فصهرت تلك احلضارات يف احلضارة اإلسالمية 

ى إكراه حبا يف لغة وحتولت شعوب وأمم إىل احلضارة اإلسالمية ، بل وختلى البعض عن لغته طواعية دون أدن

،  4القرآن الكريم ، والدارس ألصول الفقه يعرف أن من األدلة الشرعية : شرع من قبلنا شرع لنا ما مل ينسخ 

) إنه جيب علينا أن نستعني على 5فالوعي بالذات فرع عن الوعي باآلخر والوعي باآلخر فرع عن الوعي بالذات 

ك سواء أكان مشاركا لنا يف امللة أو غري مشارك ، طاملا كان ما حنن بسبيله مبا قاله من تقدمنا يف ذل

                                                           
 .436ــ   436ــ  سورة البقرة ، اآلية :   1

 و عيسى:  وقال أب 2447رقم :  41/  4ــ  اجلامع الصحيح سنن الرتمذي ، كتاب : العلم ، َباُب َما َجاَء ِفي َفْضِل الِفْقِه َعَلى الِعَباَدِة :   2

 هذا حديث غريب ال نعرفه إال من         

 هذا الوجه و إبراهيم بن الفضل املدني املخزومي  يضعف يف احلديث من قبل حفظه  قال الشيخ األلباني : ضعيف جدا :         

 31ــ  سورة آل عمران اآلية :   3

 وما ورد اإلمجاع عليه عند علمائنا أخذنا وما صح عنهم ومل يرد يف  ــ  اختلف فيه األصوليون فما ورد يف شرعنا ما يؤيده أخذنا به 4

 شرعنا ما يؤيده وال ما يعارضه فيه اخلالف. ينظر : اإلبهاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي         

 حممد بن علي بن حممد الشوكاني  قيق احلق من علم األصول، إرشاد الفحول إلي حت  847/ 4تاليف: علي بن عبد الكايف السبكي  :        

 141ـ  177:        

 . 413ــ ينظر : هي.. هكذا  كيف نفهم األشياء من حولنا  عبد الكريم بكار :   5
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إن طبيعة اإلسالم اليت تساير العصور واألمم ، ال تأبى أبدا االستفادة من كل نظام صاحل ال  1صوابا (

يتعارض مع قواعد اإلسالم الكلية وأصوله العامة يقول حسن البنا: "وإذا كان اإلسالم يدعو إىل أن نأخذ من 

ء أحسنه ، وينادي بأن احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها ، وال مينع من أن تقتبس كل شي

األمة اإلسالمية اخلري من أي مكان ، فليس هناك ما مينع من أن ننقل كل ما هو نافع مفيد عن غرينا  

كل ذلك بتميز فريد ) وقد اتصلت هذه األمة  2ونطبقه وفق قواعد ديننا ونظام حياتنا وحاجات شعبنا "

اإلسالمية بغريها من األمم ونقلت كثريا من احلضارات، ولكنها تغلبت بقوة إميانها ومتانة نظامها عليها 

مجيعا ، فعربتها أو كادت، واستطاعت أن تصبغها وأن حتملها على لغتها ودينها مبا فيها من روعة وحيوية 

أخذ النافع من هذه احلضارات مجيعا من غري أن يؤثر ذلك يف وحدتها االجتماعية أو ومجال، ومل مينعها أن ت

)إن لكل أمة عظيمة هويتها وخصوصيتها الثقافية، ولن يكون ألمة نهضة وهويتها غائمة أو  3السياسية (

 . 4مضطربة، وفلكها الثقايف ممزق( 

سالم والبيئة اإلسالمية ، ومنها العلوم الطبيعية فالعلوم املختلفة منها ما يأخذه املسلم من مصادر اإل    

والصناعية وعلوم التقانة فهذه تعد تراثا إنسانيا ميكن االستفادة منه من املسلمني ومن غريهم ، وكل علم 

، وهذا يتطلب اجلمع  5ومعرفة يوضع يف ميزان اإلسالم، فما كان نافعا أخذنا به، وما كان ضارا وجب رده

قوى؛ ألن اجلمع بني التقانة والتقوى مما يقدم للبشرية اليوم صورة فريدة خالية من الفساد بني التقانة والت

واالحنراف ، تسعى لسعادة البشرية ، وإبعاد أسباب الشقاء ، تكون فيها التقانة خادمة للتقوى ، حارسة هلا ، 

ق مقتضيات االستخالف يف ومن أدلة التقوى العملية  إعمار الكون واكتشاف كل جديد ونافع للبشر لتحقي

 األرض.

واملتأمل يف القرآن الكريم جيد أن التقوى تتصل جبميع جوانب احلياة الفردية واألسرية واالجتماعية    

 والسياسية واالقتصادية وغريها ، واملتأمل يف آيات القرآن جيد ذلك بارزا يف كل شأن من شؤون احلياة 

 ة اآلخر على حقيقته االعتزاز بالذات والثقة بالنفس ومعرف .5
االعتزاز بالذات والثقة بالنفس واليقني بالقدرة على املشاركة احلضارية شرط أساس للنهوض      

متتلك " منهجا متكامال ربانيا نتمكن من خالله أن نعطي صورة فريدة يف احلضاري، والذات املسلمة 

ية تعتمد على قواعد وأسس علمية التعامل مع الذات ومع اآلخر متنح احلياة حيوية ومصداقية ورؤ

                                                           
 741ــ من أقوال ابن رشد نقال عن :االستقالل احلضاري د حممد عمارة :  1

  463ــ  جمموعة الرسائل حسن البنا:   2

 411ـ جمموعة الرسائل : ـ 3

  67ــ  مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري  مجال سلطان :  4

 461ـــ  ينظر : حوار احلضارات د موسى إبراهيم اإلبراهيم  :  5
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بعيدا عن اإلمالء أو االستعالء سوى استعالء اإلميان من غري تكرب وال مذلة، حنفظ لذاتنا وهجها 

ونقاءها، وقوتها وصالبتها يف احلق، واعتزازها بدينها، وكرامتها بني األمم، واستمرار عطائها 

تحوالت املتسارعة على الساحة العاملية، احلضاري للبشرية، واستعصائها على الذوبان يف ظل ال

وشخصيتها املميزة املستقلة، وحترتم اآلخر وتعمل على التعاون معه مبا حيقق املصاحل ويزيل املفاسد 

،كل ذلك يف إطار من الصدق واملوضوعية، ويعد اخلالف بني البشر جزءا من طبيعة هذه احلياة 

 قاعدة ذلك كله :  1اخلالف يثري احلياة "الدنيا وطبيعة أهلها، وهو سنة ربانية وهذا 
 . إرادة قوية ال يتطرق إليها ضعف 

  . ووفاء ثابت ال يعدو عليه تلون وال غدر 
 . وتضحية عزيزة  ال حيول دونها طمع وال خبل 
   ومعرفة باملبدأ وإميان به وتقدير له يعصم من اخلطأ فيه واالحنراف عنه واملساومة عليه واخلديعة

 . 2بغريه 
إن ما يعتقده املسلم وما حيمله من منهج وقيم جتعله يعتز بذاته ، ويعرتف بوجود اآلخر القريب والبعيد          

، والصديق والعدو، وأن لديه شيئا ما ميكن أن نستفيد منه، وهذا يتطلب معرفة ما لدى اآلخر من خري وشر 

اجملال الصناعي والتنظيمي واالداري ،وما  واجناز وقصور ، وما أسرار تقدمه لكي نكتشف أسباب ختلفنا يف

لديه من مشكالت يعاني منها وكيف يعاجلها هو ألن العوملة تعمم املعرفة والتقانة واملشكالت مما جيعلنا 

َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَم َتْلِبُسوَن اْلَحقَّ   قال تعاىل : 3نتعامل بوعي وفق منهج القرآن، فالبشر ليسوا كتلة واحدة 

َل َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَه اْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن . َوَقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزِب

يَنُكْم ُقْل ِإنَّ اْلُهَدى ُهَدى اللَِّه َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل النََّهاِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن . َوَلا ُتْؤِمُنوا ِإلَّا ِلَمْن َتِبَع ِد

ٌع َعِليٌم . َيْخَتصُّ ِبَرْحَمِتِه َما ُأوِتيُتْم َأْو ُيَحاجُّوُكْم ِعْنَد َربُِّكْم ُقْل ِإنَّ اْلَفْضَل ِبَيِد اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِس

ْأَمْنُه و اْلَفْضِل اْلَعِظيِم . َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن َتْأَمْنُه ِبِقْنَطاٍر ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتَمْن َيَشاُء َواللَُّه ُذ

مِّيِّنَي َسِبيٌل َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَِّه ِبِديَناٍر َلا ُيَؤدِِّه ِإَلْيَك ِإلَّا َما ُدْمَت َعَلْيِه َقاِئًما َذِلَك ِبَأنَُّهْم َقاُلوا َلْيَس َعَلْيَنا ِفي اْلُأ

َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُكوا َوَلَتِجَدنَّ َأْقَرَبُهْم  وقال :  4 اْلَكِذَب َوُهْم َيْعَلُموَن

َوِإَذا َسِمُعوا َما  ا َنَصاَرى َذِلَك ِبَأنَّ ِمْنُهْم ِقسِّيِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأنَُّهْم َلا َيْسَتْكِبُروَن.َمَودًَّة ِللَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ

َع الشَّاِهِديَن. َفاْكُتْبَنا َم ُأْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل َتَرى َأْعُيَنُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن اْلَحقِّ َيُقوُلوَن َربََّنا آَمنَّا

                                                           
 566ــ 573:  4ة جــ  الذات واآلخر يف القصص القرآني : :للباحث قدم إىل املؤمتر الدولي السادس الذات واآلخر يف الثقافة العربية واإلسالمي  1

 51ــ جمموعة الرسائل :  2

 . 431ــ    437ــ  ينظر : هي .. هكذا  بكار :   3

 .  15ــ    14ــ  سورة آل عمران اآليات :   4
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وهذا يدعو النظر  1 نَيَوَما َلَنا َلا ُنْؤِمُن ِباللَِّه َوَما َجاَءَنا ِمَن اْلَحقِّ َوَنْطَمُع َأْن ُيْدِخَلَنا َربَُّنا َمَع اْلَقْوِم الصَّاِلِح

ن إىل السلبيات واإلجيابيات بإنصاف وهو احلق الذي الينبغي أن حنيد عنه حتى نستفيد من النافع م

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّاِمنَي ِللَِّه   التجارب البشرية وإقامة العالقات على أسس واضحة قال تعاىل :

َه ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي ِبَما ُقوا اللَُّشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَلا َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّا َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواتَّ

 َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا ُتْفِسُدوا ِفي اْلَأْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَها  وقال :  2َتْعَمُلوَن

من حقوقهم، يف بيع أو شراء أو حق مادى أو "وال تنقصوا الناس شيئا   3َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي

معنوي، وقد أمرهم شعيب بالوفاء يف الكيل والوزن، ونهاهم عن نقص الناس شيئا من حقوقهم بعد األمر 

قال  كي تستقيم احلياة على منهج اهلل ، 4بعبادة اهلل مباشرة وذلك ألن هذه اخلصلة كانت فاشية فيهم "

 . 5َأْشياَءُهْم َأنَُّهْم َكاُنوا َيْبَخُسوَن النَّاَس ِفي ُكلِّ اْلَأْشَياِء، َوِقيَل: َكاُنوا َمكَّاِسنَي الشوكاني: َوَظاِهُر َقْوِلِه:
ويدخل يف ذلك خبس اإلنسان ــ فردا أو مجاعة أو أمة ــ حقه من العلوم ،  ومن حسن املعاملة والتوقري       

 .6الالئق به وبيان فضله على ما هو عليه للسائل عنه

 االنطالق من القواسم املشرتكة ووضوح الرؤية يف التعامل مع اخلالفات الفكرية والفقهية .6

ومن تلك املشرتكات : "حرية اإلنسان يف الكلمة القواسم املشرتكة نقطة ارتكاز يف التعامل البشري      

إلنسان ،وجتعله عبدا هلا ، والرأي العاقل والتعبري الباني ، واستبعاد األهواء والشهوات اليت حتط من قدر ا

وحرية التدين ، وحرية االنتقال والعمل ، وحرية اختيار من تراه األمة أهال لتولي شؤونها ، وحرية االنتظام يف 

املنظمات واهليئات والنقابات  وهكذا .. ، ومنها أيضا العدل واملساواة وهذا مما تتوق له النفس اإلنسانية احلرة 

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق  قال تعاىل:  7حد "فالناس أصل خلقتهم وا

ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثرًيا َوِنَساًء 
ْن الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اْلِإْنَساِن ِم وقال :  8

، وان امتالك الرؤية يف كيفية التعامل مع اخلالفات الفكرية والفقهية شرط للنهضة املنشودة   9ِطنٍي 

 إلزالة كل أسباب النزاع وذهاب الريح لتكون أداة لإلثراء والتكامل . 

                                                           
 . 11ــ  17ــ  سورة املائدة اآليات :   1

 . 1ــ  سورة املائدة اآلية :   2

 . 15ــ  سورة األعراف من اآلية :   3

 . 161/    4الواضح  حممد حممود حجاز : ــ  التفسري  4

 واملكس : امليم والكاف والسني كلمٌة تدلُّ على َجْبِي ماٍل وانتقاٍص من الشيء.   753/  3، وروح املعاني اآللوسي :  755/  7ــ  فتح القدير :   5

 س.مك 615/  5وَمَكس، إذا َجَبى. وامَلْكُس: اجِلباية معجم مقاييس اللغة  :         

 .. 737/  1، التفسري املنري يف العقيد ة والشريعة واملنهج  د وهبة الزحيلي :  676/  5ــ  ينظر : التفسري الوسيط  :   6

 551:  4ــ الذات واآلخر يف القصص القرآني للباحث ضمن حبوث املؤمتر الدولي السادس الذات واآلخر يف الثقافة العربية واالسالمية ج  7

 1ساء اآلية:  سورة النـ   8

 7سورة السجدة اآلية : ـ  9
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 الشمول والتوازن والتكامل يف حركة النهوض .11

ية تتسم بالشمول والتوازن والتكامل ، وهذه ان النهوض احلضاري السليم يتطلب حركة نهضو      

إحدى خصائص اإلسالم ألنه دين اهلل الذي أحاط بكل شيئ علما ، فهو يشمل احلياة واألحياء، فهو دين 

ودولة ، يتناول مظاهر احلياة مجيعها، وعملية النهوض جيب أن تكون كذلك ، مما يتطلب أن تكون 

واآلخرة ، وعامل الغيب والشهادة، والروح والبدن، والعلم  حركة النهوض توازن بني متطلبات الدنيا

 والعمل ،والدعوة والسلوك ، والقيم والفردية واجلماعية .

الَِّذي  قال تعاىل : .1إن نظام الدين ال يكتمل إال بنظام الدنيا، وإن نظام الدنيا شرط لنظام الدين      

ي َخْلِق الرَّْحَمِن ِمن َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل َتَرى ِمن ُفُطوٍرَخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت ِطَباًقا مَّا َتَرى ِف
 وقال:   2

َك َوال َتْبِغ َواْبَتِغ ِفيما آتاَك اللَُّه الدَّاَر اْلآِخَرَة َوال َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنيا َوَأْحِسْن َكما َأْحَسَن اللَُّه ِإَلْي

نَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَناْلَفساَد ِفي اْلَأْرِض ِإ
"فالبشرية اليوم حباجة اىل حضارة جديدة تعطيها   3

الدين وال تفقدها العلم ، تعطيها اإلميان وال تسلبها العقل، تعطيها الروح وال حترمها املادة ، تعطيها 

األخالق وال تسلبها احلرية ... يف  اآلخرة وال ُتحرِّم عليها الدنيا، تعطيها احلق وال متنعها القوة ، تعطيها

حاجة إىل حضارة تتصل فيها األرض بالسماء، وتتعانق فيها املعاني الربانية واملصاحل اإلنسانية ... 

 . 4وليست هذه احلضارة اال حضارة االسالم "

 .امتالك أسباب القوة 11

 ضاري ومن ذلك :إن امتالك أسباب القوة مبفهومها الشامل من أهم شروط النهوض احل     

   إعمال سنن االجتماع البشري 
لقد سجل القرآن الكريم والسنة النبوية كثريا من سنن االجتماع البشري اليت جيب على      

َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّقوا  األمة األخذ بها وإعماهلا يف واقع احلياة فأصل البشر واحد قال تعاىل :

ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم 
وأن تعدد أجناسهم وشعوبهم ولغاتهم للتعرف ال  5

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا   التعالي، وأن ميزان التفاضل بني الناس هو األتقى هلل قال تعاىل :

َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ 

                                                           
 . 471ــ   471ــ ينظر :االقتصاد يف االعتقاد االمام الغزالي  :  1

 6ــ سورة امللك  اآلية  :   2

  11ــ سورة القصص اآلية :   3

 . 413ــ  االسالم حضارة الغد د القرضاوي :   4

 . 4ــ  سورة النساء من اآلية :   5
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اللََّه َعِليٌم َخِبرٌي
فال يسخر شعب من شعب ،وال مجاعة من أخرى ، وال فرد من آخر، قال  1

ِمْن  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا ِمْنُهْم َوَلا ِنَساٌء  تعاىل :

ْلُفُسوُق َبْعَد ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ َوَلا َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َوَلا َتَناَبُزوا ِباْلَأْلَقاِب ِبْئَس اِلاْسُم ا

 .  2اْلِإمَياِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 
َوِإنَّ هِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاتَُّقوِن . َفَتَقطَُّعوا  إن املسلمني أمة واحدة  قال تعاىل :     

َأْمَرُهْم َبْيَنُهْم ُزُبرًا ُكلُّ ِحْزٍب ِبما َلَدْيِهْم َفِرُحوَن 
وعلى األمة أن جتتمع كلمتها وتوحد  3

َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّه  َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّهصفها إنطالقا من قوله تعاىل : 

َرٍة ِمَن َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخوانًا َوُكْنُتْم َعلى َشفا ُحْف

والتغلب على أسباب   4آياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدوَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنها َكذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم 

َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوال َتناَزُعوا  الفرقة كي يبقى الصف قويا ومتماسكا قال تعاىل: 

  5َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع الصَّاِبِريَن 

 علمية  إنشاء املراكز البحثية ال 

النهوض احلضاري اجلاد يطلب عمال علميا يتناول مجيع جماالت احلياة) إن الزعامة يف 

ميدان العلم والعمل اليوم ال ريب مكفولة ملن يتقدم بالدنيا إىل األمام ال ملن جيذبها إىل الوراء ، 

أن ينبغ يف فإذا كان اإلسالم يريد أن يعود إىل مكانته من سيادة العامل فال سبيل إليه إال 

املسلمني رجال من أصحاب الفكر والتحقيق ... ثم ميارسون مشاهدة اآلثار والفحص عن 

 ففي جمال البحث العلمي يقول تعاىل :  6احلقائق على هدى األسلوب القرآني للفكر والنظر ( 
 َلى اللَِّه َيِسرٌي . ُقْل ِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َأَوَلْم َيَرْوا َكْيَف ُيْبِدُ  اللَُّه اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َع

 ويقول :  7َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَُّه ُيْنِشُئ النَّْشَأَة اْلآِخَرَة ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر
 َناُه ُنْطَفًة ِفي َقَراٍر َمِكنٍي، ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِإْنَساَن ِمْن ُسَلاَلٍة ِمْن ِطنٍي، ُثمَّ َجَعْل

َخْلًقا آَخَر  َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحًما ُثمَّ َأْنَشْأَناُه

                                                           
 . 46جرات  اآلية : ــ  سورة احل  1

 . 44ــ سورة احلجرات اآلية :   2

 . 56،  57ــ  سورة املؤمنون اآليتان :   3

 . 466ــ  سورة آل عمران اآلية :    4

 . 13ــ  سورة األنفال اآلية :   5

 73ــ حنن واحلضارة الغربية  أبو األعلى املودودي  :  6

 . 76،  43ــ  سورة العنكبوت اآليتان :   7
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َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّمَواِت َواْلَأْرَض َكاَنَتا   : ويقول  1َفَتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْلَخاِلِقنَي

 وغري ذلك من اآليات ، 2َرْتًقا َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفَلا ُيْؤِمُنوَن

ُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوا ِفي اْلَأْرِض َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِل  ويف جمال البحث السنين يقول تعاىل :     

فاجملتمعات الراشدة تركز اهتمامها بعامل املعرفة  3َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنَي

وتسهم بفاعلية يف انتاج املعرفة وامتالك ناصيتها ؛كي تصل إىل الرشد العلمي،  ومغادرة مربع 

مراكز األحباث العلمية التخصصية ،  ة إنشاءالتخلف العلمي، وهذا يفرض على األم
وتوفري الكفاءات العلمية املبدعة الالزمة للقيام بالدراسات العلمية االسرتتيجية، وفق أدق معيري 

 البحث العلمي ومن ذلك : 

 مركز الدراسات االقتصادية. 

 مركز الدراسات السياسية . 
 مركز الدراسات النفسية واالجتماعية . 
 ت العسكرية واألمنية .مركز الدراسا 
 مركز الدراسات االعالمية . 
 مركز الدراسات الرتبوية . 
 مركزالدراسات التارخيية واحلضارية . 
 مركز الدراسات املائية  
 مركز الدراسات البيئية . 
 مركز الدراسات النسوية والشبابية . 
 مركز الدراسات الطبية . 
 مركز الدراسات الفضائية . 
 ية والتكنولوجية .مركز الدراسات التقن 
 مركز الدراسات التطبيقية . 
 مركز الدراسات الزراعية . 
 مركز الدراسات االحصائية والتخطيطية . 

                                                           
 41ــ  47ــ سورة املؤمنون  اآليات :   1

 . 66ــ  سورة األنبياء اآلية :   2

 . 461ــ سورة آل عمران اآلية :   3
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 مركز الدراسات القيمية . 
 مركز رعاية وتأهيل املبدعني. 

 استثمار خريات األرض وحسن توظيفها من خالل إعمال سنن التسخري 
يف األرض وسخر له مافيها وما عليها وأوكل اليه مهمة عمارة خلق اهلل سبحانه اإلنسان وجعله حلفة     

فالواجب على   1ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَأْرِض َجِميًعا األرض واستثمار خرياتها قال تعاىل : 

لَُّه ال  املسلمني أن يكونوا  سباقني إىل استغالل هذه املنافع واخلريات وإحسان توظيفها ، قال سبحانه :

َسخََّر َلُكُم اْلُفْلَك الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكْم َو

َقَمَر َداِئَبْيِن َوَسخََّر َلُكُم اللَّْيَل ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمِرِه َوَسخََّر َلُكُم اْلَأْنَهاَر . َوَسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْل

 َظُلوٌم َكفَّاٌرَوالنََّهاَر . َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّه َلا ُتْحُصوَها ِإنَّ اْلِإْنَساَن َل

رض تزخر بكثري من ولن يتم ذلك إالمن خالل اكتشاف سنن التسخري وإعماهلا يف الواقع ، فاأل2

اخلريات يف جمال املعادن والطاقة ،والزراعة ،والثروة احليوانية ،والثروة البحرية ، والثروة املتعلقة 

جبمال الكون للسري والنظر ، والثروة البشرية ، وغري ذلك، وإن مما يساعد على ذلك إنشاء مراكز 

ملال الالزم والكفاءات الكافية والظروف أحباث علمية تعمل على أدق قواعد البحث العلمي وتوفري ا

 املالئمة .
  حسن توظيف اإلمكانات وتنسيق اجلهود وتكاملها من خالل توظيف سنن التدبري حبيث

نتقن فن العالقة مع خالقنا ، ومع الكون من حولنا ، ومع اإلنسان املتفق  واملغاير ، وقد ضرب لنا 

الل قصة ذي القرنني وكيف وظف طاقات األمة، القرآن الكريم مثال حيا يف سورة الكهف من خ

واستخدم العلم الصناعي يف خدمة البشرية، وأجنز عمال عظيما خلد اهلل ذكره إىل قيام الساعة فقال 

َيا َذا اْلَقْرَنْيِن ِإنَّ َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َبْيَن السَّدَّْيِن َوَجَد ِمْن ُدوِنِهَما َقْوًما َلا َيَكاُدوَن َيْفَقُهوَن َقْوًلا .َقاُلوا  تعاىل :

ا .َقاَل َما َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اْلَأْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك َخْرًجا َعَلى َأْن َتْجَعَل َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم َسدًّ

ًما .آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَن َمكَّنِّي ِفيِه َربِّي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْل َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم َرْد

ْظَهُروُه َوَما الصََّدَفْيِن َقاَل اْنُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَلُه َناًرا َقاَل آُتوِني ُأْفِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا . َفَما اْسَطاُعوا َأْن َي

والعمل الصاحل ، والقوة الفائقة ، وتسخري القوى  فهو قائد " مجع بني اإلميان  3اْسَتَطاُعوا َلُه َنْقًبا 

                                                           
 . 73ــ  سورة البقرة من اآلية   1

 . 61ــ   67ــ  سزرة ابراهيم اآليات   2

 . 31ــ   36ــ سورة الكهف اآليات :   3
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والطاقات املهيأة لإلنسان، واستخدم الوسائل املوجودة يف عصره ، فاستخدم كل ذلك ... يف صاحل 

 . 1اإلنسان ، ويف خدمة البشرية"
ن وتقتضي سنن التدبري حسن التخطيط وإدارة املوارد لكل جمال من جماالت احلياة ،وقد سجل القرآ    

صورة ناصعة من حياة يوسف عليه السالم يف رسم اخلطط وحسن التدبري ملواجهة األزمة االقتصادية 

َيْأِتي َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِلِه ِإلَّا َقِليًلا ِممَّا َتْأُكُلوَن. ُثمَّ  فقال تعاىل:

يِه ْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما َقدَّْمُتْم َلُهنَّ ِإلَّا َقِليًلا ِممَّا ُتْحِصُنوَن. ُثمَّ َيْأِتي ِمْن َبْعِد َذِلَك َعاٌم ِفِمْن َبْعِد َذِلَك َس

 .  2ُيَغاُث النَّاُس َوِفيِه َيْعِصُروَن 
  ممارسة احلرية إلطالق الطاقات والقدرات الكامنة يف األمة 
مي هي : القدرة على عمل كل شيئ حيقق مصلحة يف العاجل أو اآلجل أو احلرية يف املفهوم اإلسال   

وإن مامتلكه األمة من طاقات وقدرات حتتاج إىل حتويل قيمة احلرية 3فيهما معا دون إضرار باآلخرين 

إىل سلوك عملي ؛كي تنهض األمة جبميع أبنائها.وفضاء احلرية املكفولة يف هذا الدين كفيلة 

داع واالبتكار والتنافس حبيث التبقى طاقة معطلة فتتوجه حنو الكشف والتطوير ، بإطالق طاقات اإلب

 وتسخريهما يف جتارب احلياة  والدفع بها يف مسار النهوض احلضاري .
فهذا ن ي اهلل سليمان عليه السالم يف جو حر يصغي لرأي اهلدهد ويعلن فتح باب التنافس يف األسرع    

َوَتَفقََّد الطَّْيَر َفَقاَل َما ِلَي َلا َأَرى من وأحسن توظيف القدرات قال تعاىل : اتيانا بعرش ملكة سبأ بالي

َطاٍن ُمِبنٍي . َفَمَكَث َغْيَر اْلُهْدُهَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبنَي . َلُأَعذَِّبنَُّه َعَذاًبا َشِديًدا َأْو َلَأْذَبَحنَُّه َأْو َلَيْأِتَينِّي ِبُسْل

ْت ِمْن َل َأَحْطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقنٍي . ِإنِّي َوَجْدُت اْمَرَأًة َتْمِلُكُهْم َوُأوِتَيَبِعيٍد َفَقا

شَّْيَطاُن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيٌم . َوَجْدُتَها َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن ِللشَّْمِس ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَزيََّن َلُهُم ال

سََّمَواِت َواْلَأْرِض َأْعَماَلُهْم َفَصدَُّهْم َعِن السَِّبيِل َفُهْم َلا َيْهَتُدوَن .َألَّا َيْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي ُيْخِرُج اْلَخْبَء ِفي ال

يِم . َقاَل َسَنْنُظُر َأَصَدْقَت َأْم ُكْنَت ِمَن َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعِلُنوَن .اللَُّه َلا ِإَلَه ِإلَّا ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظ

اْلَكاِذِبنَي .اْذَهْب ِبِكَتاِبي َهَذا َفَأْلِقْه ِإَلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعْنُهْم َفاْنُظْر َماَذا َيْرِجُعوَن
َقاَل َيا َأيَُّها   وقال :   4

ُتوِني ُمْسِلِمنَي . َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اْلِجنِّ َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن اْلَمَلُأ َأيُُّكْم َيْأِتيِني ِبَعْرِشَها َقْبَل َأْن َيْأ

ْرَتدَّ ِإَلْيَك َمَقاِمَك َوِإنِّي َعَلْيِه َلَقِويٌّ َأِمنٌي . َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َي

                                                           
 . 761ــ  دراسات قرآنية أبو احلسن الندوي :   1

 . 13ــ   11ــ  سورة يوسف اآليات :   2

 . 45ــ  ينظر : احلرية يف القرآن الكريم د علي الصالبي :   3
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ْشُكُر َرآُه ُمْسَتِقرًّا ِعْنَدُه َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َربِّي ِلَيْبُلَوِني َأَأْشُكُر َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َيَطْرُفَك َفَلمَّا 

 وهذا شأن القيادة الراشدة .  1ِلَنْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِريٌم 

وسلم النموذج العملي الذي اطلق لألمة احلرية لتبدي رأيها يف  وقد مثل رسول اهلل صلى اهلل عليه      

أخطر القضايا ، فما فعله رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قبل خروجه إىل معركة بدر من طلب 

وهذا اخلبري العسكري احلباب بن املنذر يتقدم بأدب جم إىل 2املشورة بقوله:  "أشريوا علي أيها الناس" 

يارسول اهلل أرأيت هذا املنزل أمنزال أنزلكه اهلل ليس لنا أن نقدمه وال نتأخر عنه أم هو  القيادة قائال : "

الرأي واحلرب واملكيدة ؟ قال: بل هو الرأي واحلرب واملكيدة ، فقال يا رسول اهلل :فإن هذا ليس مبنزل 

، ثم نبن ي عليه فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ثم تغور ما وراءه من الُقُلب

حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب وال يشربون ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لقد 

أشرت بالرأي . فنهض رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ومن معه من الناس فسار حتى إذا أتى أدنى ماء 

 . 3من القوم نزل عليه" 

لى رأي احلباب دعم وتشجيع لالستفادة من خربة اخلرباء، فثناء الرسول صلى اهلل عليه وسلم ع     

 وجتارب اجملربني، فلم يضق رسول اهلل برأي . 

فكم من طاقات يف األمة معطلة بسبب االستبداد ومصادرة احلريات ، فاحلرية ليست شعارًا يرفع أو     

لكل فرد يف األمة  دعوى تدعى، بل هي ممارسة حياتية وفق ضوابط الشرع تفجر الطاقات واإلبداع

 ؛حبيث توظف مجيع الطاقات لتحقيق نهوض شامل .

 : القدرة الدفاعية لألمة حلماية إجنازاتها واستمرار النهضة.قال تعاىل  َوَأِعدُّوا َلُهْم َما

ِريَن ِمْن ُدوِنِهْم َلا َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم َوآَخ

" وَلا ُقوَة ِإلَّا ِبالعْلِم َوامَلاِل   4َنَيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ ِإَلْيُكْم َوَأْنُتْم َلا ُتْظَلُمو

هديد إجنازات األمة، وتوفري أمن فال بد من بناء قوة دفاعية قادرة على ردع كل من يسعى لت 5"

واستقرار، تنطلق يف ظله عملية البناء الشامل، والنهوض املتوازن يف حدود استطاعة األمة ، ُتْرِهُبوَن ِبِه 

َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَُّكْم معناه: " أعدوا هلم ما استطعتم من القوة احلربية الشاملة جلميع عتاد القتال وما 

، ومن الفرسان املرابطني يف ثغوركم وأطراف بالدكم حالة كونكم ترهبون بهذا حيتاج إليه اجلند
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عدو اهلل الكافرين به، ومبا أنزله على رسوله، وعدوكم  -أو املستطاع من القوة والرباط  -اإلعداد 

وهذا  الذين يرتبصون بكم الدوائر ويناجزونكم احلرب عند اإلمكان. واإلرهاب: اإليقاع يف الرهبة ...

التقييد إلعداد املستطاع من القوة ومن رباط اخليل بقصد إرهاب األعداء اجملاهرين واألعداء 

ومن سيظهر من األعداء للمؤمنني ...دليل على تفضيل جعله سببا ملنع  -املستخفني وغري املعروفني 

تنعوا عن احلرب على جعله سببا إليقاذ نارها، فهو يقول: استعدوا هلا لريهبكم األعداء عسى أن مي

اإلقدام على قتالكم، وهذا عني ما يسمى يف عرف دول هذه األيام بالسالم املسلح، بناء على أن الضعف 

والقوة املطلوبة شاملة لكل صور القوة عقدية ،وعلمية،  1يغري األقوياء بالتعدي على الضعفاء "

 وأخالقية، واقتصادية، وقوة الساعد والسالح، وقوة الوحدة والتالحم. 

 إزالة أسباب الضعف  .12

 الفرقة واالختالف 
الفرقة واالختالف سبب رئيس من أسباب الضعف اليت منية به األمة، فتحولت قوتها إىل ضعف ،    

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه ووحدتها إىل فرقة ،واجتماع كلمتها إىل شتات، وهذا خالف لقوله تعاىل : 

ُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه َجِميًعا َوَلا َتَفرَُّقوا َواْذُك

َياِتِه َلَعلَُّكْم ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم آ

َوَأِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلا َتَناَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ اللََّه َمَع وقوله :  2وَنَتْهَتُد

 . 4وال قوة مع اخلالف والنزاع والتفرق واالنقسام""  3الصَّاِبِريَن
الف والتنازع مدعاة الفشل، وهو اخليبة وال تتحقق النهضة املنشودة يف ظل فرقة وتنازع ؛ "فإن االخت   

والنكول عن إمضاء األمر، وأكثر أسبابه الضعف واجلنب... فإن كل واحد من املتنازعني يف األمر 

مييل إىل غري ما مييل إليه اآلخر، وهذا أظهر هنا. وأما قوله تعاىل: َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم فمعناه : تذهب 

 . 5عدوكم عليكم... وتستعار للقوة والغلبة "  قوتكم، وترختي أعصاب شدتكم فيظهر

 وقد ذكر الرازي أن التنازع يوجب أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول الفشل والضعف.   

                                                           
  611/  46و   313/  5، والتفسري القرآني للقرآن : 133/    45، وينظر : مفاتيح الغيب  :   51و  55/    46ــ  املصدر نفسه:   1

 وما بعدها. 414/  3التفسري الوسيط  : 4516/ 6، يف ظالل القرآن  :         

 466ــ  سورة آل عمران اآلية  :   2

 13ــ  سورة األنفال اآلية :   3

 776/  7ــ  تفسري املنار :   4

 76/  46ــ تفسري املنار :   5
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 1والثاني : ذهاب الريح 

ُت َوال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَُّقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم اْلَبيَِّنا وحذر من ذلك فقال: 

ِإنَّ الَِّذيَن َفرَُّقوا ِديَنُهْم َوَكاُنوا ِشَيعًا َلْسَت ِمْنُهْم ِفي   وقال: 2َوُأْوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم  

 . 3َشْيٍء

فالتنازع ) مهدر للطاقات، ومقّوض لبنية اجلماعات، وسبيل إلذهاب احلماسة، وتبديد القوة،       

اإلقبال واإلقدام، فلقد هلكت األمم باختالفها وكثرة آرائها  والعصف بوجود الدولة، وإزالة روح

وينبغي أن يعلم أن سسبب االختالف هو اهلوى والتعصب واجلهل  )فليس  4واعرتاضاتها (

الذي يثري النزاع هو اختالف وجهات النظر ، إمنا هو اهلوى الذي جيعل كل صاحب وجهة يصر 

يف كفة ، واحلق يف كفة وترجيح « الذات»ا هو وضع عليها مهما تبني له وجه احلق فيها! وإمن

، وجيب على قادة األمة وعقالئها االلتقاء على كلمة سواء حتى  5الذات على احلق ابتداء(

 تتمكن األمة من النهوض بقوة.

 ومن احلكم املأثورة ألب ينصح أبناءه قائال هلم :     

 قوا آحاداكونوا مجيعا يا بين إذا اعرتى        خطب وال تتفر

 6تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا      وإذا افرتقن تكسرت أفرادا

 وما أضعف األمة اليوم بسبب التفرق التنازع، وال بد من مغادرة هذا املربع .

  اجلهل والتخلف العلمي والرتبوي 

، مما اجلهل آفة األفراد واجملتمعات واألمم، فأي أمة يفشو فيها اجلهل تصبح يف ذيل األمم     

يؤدي اىل اندراس معامل الشريعة ،وظهور البدع، وشيوع الفرقة واخلرافة  ،واجلهل بقواعد جلب 

املصاحل ودرء املفاسد ، واجلهل مبا يسع فيه اخلالف ومبا ال يسع، واجلهل بأصول االفرتاق ، 

 واجلهل بقواعد الشرع العامة .
اْقَرْأ  صلى اهلل عليه وسلم هي قوله تعاىل: إن أمتنا تعلم أن أول آية نزلت على قلب حممد       

 . َعلََّم ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق . َخَلَق اْلِإْنَساَن ِمْن َعَلٍق . اْقَرْأ َوَربَُّك اْلَأْكَرُم . الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم

 ، وال يستقيم واقعها اليوم مع ذلك العلم .  1اْلِإْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم 

                                                           
 121/  4،التحرير والتنوير  :  844/  14:  ــ  ينظر: مفاتيح الغيب    1

 465ــ  سورة آل عمران اآلية :   2

 453نعام اآلية : ــ  سورة األ  3

 75/  46ــ التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج   :  4

 4573/  6ــ  يف ظالل القرآن :   5

 م :  الباب الثامن والعشرون                    ,4313ــ    جممع احلكم واألمثال أمحد قبش  دمشق   6
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إن اجلهل والتخلف أثرا على حياة األمة مما جعل األمة يف آخر الركب بني األمم ، إن األمم 

اليوم تتنافس مبقدار ما تقدم للبشرية من إنتاج علمي وهنا تتبوأ مراتب الصدارة، وآن األوان 

 اليوم لكي تزيل هذا التخلف واجلهل من حياتها كي تنهض بني األمم .

  العشوائية 
ن سوء التخطيط واالرجتالية والعبثية تؤدي إىل السقوط احلضاري، وال مكان للعشوائية إ        

، وامللحوظ يف   2َأَفَحِسْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْينا َلا ُتْرَجُعوَن  يف ديننا قال تعاىل :

يط، وهذا يتنافى مع سنن اهلل يف واقع أمتنا اليوم تفشي العشوائية واالرجتالية ، وسوء التخط

نهضة األمم ، والدارس حلياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يدرك بوضوح النموذج العملي يف 

 حماربة العشوائية إذ حياته كلها قامت على التخطيط الدقيق .
 االستبداد والفساد والتبعية 
ة ، فهو يعطل الطاقات ، وجيمد االستبداد يعين االنفراد باألمر وفرضه على اآلخرين بالقو     

االبدع ، ويفسد احلياة ، سواء متثل يف فرد أومجاعة أو طائفة أو حزب أو قبيلة ، وقد قال رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن هؤالء فيما رواه حذيفة رضي اهلل عنه عن الن ي صلى اهلل عليه 

بون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على وسلم  أنه قال: ) إنها ستكون عليكم أمراء َيظلمون وَيكذ

ظلمهم فليس مين، ولست منه، ولن َيرَد على احلوض، ومن مل يصدقهم بكذبهم، ومل يعنهم على 

 . 3ظلمهم فهو مين وأنا منه، وسريد على احلوض(
) تقضي مباد  اإلسالم بأن يشعر كل فرد أن له دورا يف حياة اجملتمع واجلماعة، والشورى    

أمام كل فرد لكي يقدم ما يستطيع من جهود وأفكار وآراء ومهارات خلري اجملتمع،  تتيح الفرصة

 . 4كما تتيح الفرصة أمام كل فرد ليعرب عن رأيه يف الشئون العامة.(

فاملستبد يستخف بعقول الناس ويصادر حرياتهم، وقد صور القرآن الكريم شخصية املستبد      

َيا َأيَُّها اْلَمَلُأ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيِري  اىل:على حقيقتها الكاحلة الفجة فقال تع
وقال  5

َما ُأِريُكْم ِإلَّا َما َأَرى َوَما َأْهِديُكْم ِإلَّا َسِبيَل الرََّشاِد  تعاىل : 
"فأصبح ليس هناك رأي، وال   6

ه، وكان يتهدد كلَّ َمن مشورة، وال تفكري، إال مبا يقوله فرعون نفسه، وما ميليه على َمن حوَل

                                                                                                                                                               
 . 5ــ   4ــ  سورة العلق اآليات :   1

 . 445املؤمنون اآلية : ــ  سورة   2

 7161رقم  166ص  4ــ مسند البزار  يف مسند حذيفة رضي اهلل عنه  ج  3

 146ــ فقه النصر والتمكني  :  4

 61ــ سورة القصص اآلية : 5

 73ــ سورة غافر اآلية : 6
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خيالفه بالرأي، ويأتي برأي غري رأيه، أو مذهب غري مذهبه، أو جيتهد يف أمر خبالف ما يريده 

َلِئِن اتََّخْذَت ِإَلهًا َغْيِري َلَأْجَعَلنََّك ِمَن  وقال :   1فرعون؛ بالقتل والسجن، ولذلك قال ملوسى"

اْلَمْسُجوِننَي 
2 . 

صص صورة جلية تضمنت خالصة لعاقبة اإلستبداد والطغيان السياسي وقد قدمت سورة الق   

ِتْلَك الدَّاُر اْلآِخَرُة َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َلا ُيِريُدوَن ُعُلوًّا ِفي اْلَأْرِض َوَلا َفَساًدا   واالقتصادي قال تعاىل :

 . 3َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي

نفس والعقل، واحلياة بشعبها املتعددة، وهو خلل وسوء فالفساد قرين االستبداد، فساد ال    

َوِإذا َتَولَّى َسعى ِفي اْلَأْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها استغالل ، وقد ذكر القرآن الكريم أمنوذجا فقال تعاىل: 

َخَذْتُه اْلِعزَُّة ِباْلِإْثِم َفَحْسُبُه َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّه َلا ُيِحبُّ اْلَفساَد . َوِإذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأ

َجَهنَُّم َوَلِبْئَس اْلِمهاُد  
..ينتشر الفساد تارة باسم احلرية، وهو فساد شامل للعقائد واألخالق،  4

واالدارة واحلكم واالقتصاد، والتعليم واإلعالم والبيئة، فال بد من تطهري احلياة من الفساد حتى 

َفَلْوال َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلو َبِقيٍَّة نهوض من جديد، قال تعاىل تستحق األمة اجملد وال

ُفوا ِفيِه َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَساِد ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َقِلياًل ِممَّْن َأْنَجْيَنا ِمْنُهْم َواتََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا َما ُأْتِر

اَن َربَُّك ِلُيْهِلَك اْلُقَرى ِبُظْلٍم َوَأْهُلَها ُمْصِلُحوَن َوَكاُنوا ُمْجِرِمنَي، َوَما َك
5 . 

ومن صور الفساد أيضا التبعية الفكرية والسياسية واإلقتصادية ... اخل اليت تعد أحد أهم    

دعائم الضعف يف األمة؛ كونها تعد سببا رئيسا للتفرقة والتنازع الذي حل بأمتنا.ونكل فيه 

ِإنَّ اللََّه   رسم القرآن الكريم قانونا بني فيه أن عاقبة الفساد إىل زوال فقال تعاىل :بأبنائها ، وقد 

،واألمر حيتاج إىل    6َلا ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِديَن . َوُيِحقُّ اللَُّه اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِه َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن 

، وكل   7ِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَنَوَجَعْلَنا ِمْنُهْم َأصرب قال تعاىل: 

ُقْل َلا َيْسَتِوي اْلَخِبيُث َوالطَّيُِّب َوَلْو   ذلك خبيث وزبد سيذهب مبجيئ احلق قال تعاىل: 

َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ ، وقال :   8َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن َأْعَجَبَك َكْثَرُة اْلَخِبيِث َفاتَُّقوا اللََّه َيا ُأوِلي اْلَأْلَباِب

                                                           
 ــ االستبداد: شريط صوتي مسجل سلمان العودة 1

  73ــ سورة الشعراء اآلية  : 2

 . 16القصص اآلية : ــ  سورة   3

 . 763،  765ــ سورة البقرة ، اآليتان :  4

 441ــ  443ــ سورة هود اآلية :  5

 . 17و  14ــ  سورة يونس اآليتان :   6

 . 71ــ  سورة السجدة اآلية :   7

 . 466ــ  سورة املائدة اآلية :   8
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َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة ِبَقَدِرَها   ، وقال :  1َوَزَهَق اْلَباِطُل ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُهوًقا

ِفي النَّاِر اْبِتَغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمْثُلُه َكَذِلَك  َفاْحَتَمَل السَّْيُل َزَبًدا َراِبًيا َوِممَّا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه

َأْرِض َيْضِرُب اللَُّه اْلَحقَّ َواْلَباِطَل َفَأمَّا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوَأمَّا َما َيْنَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اْل

 .  2َكَذِلَك َيْضِرُب اللَُّه اْلَأْمَثاَل 

 نتائج البحث          
 ميكن إمجال أهم النتائج على النحو اآلتي:

 سنن النهضة تتعلق مبجموع األمة .  -1

 للنهضة اإلسالمية عوامل إذا توافرت جمتمعة حتققت النهضة املنشودة   -2
 فإذا حتققت العوامل وانتفت املوانع حتقق املطلوب .       
 ق حنو املستقبل املنشود .االنطالق من الوحي إىل العصر هو مفتاح االنطال   -3
 حتقيق النهوض احلضاري فريضة شرعية وضرورة حياتية . -4
 النهضة ال تقوم على األمنيات وإمنا تقوم على العمل اجلاد واملستمر . -5
 امتالك أسباب القوة واالستعداد شرط للنهضة الشاملة . -6
 مغادرة مربع الضعف شرط للنهوض احلضاري املنشود. -7
 هود من كافة القوى احلية يف األمة حكاما وحمكومني وقوى سياسية ال بد من تظافر اجل -8

 من أجل تكامل اجلهود لتحقيق ما تنشده األمة .   

 النهضة لن تتحقق أهدافها املنشودة إال إذا كانت شاملة ومتوازنة تعتمد العلم أساسا   -9
 مع الذات واآلخر . هلا ، واحلرية شعارا وسلوكا هلا، واحلوار أسلوبا هلا يف التعامل      
 سنن اهلل التتبدل فهي ثابتة.  -12
 اعتماد البحث العلمي طريقا للنهوض السوي واملتوازن . -11
 اليقني اجلازم بأن املستقبل لإلسالم . -12

 

 

                                                           
 . 14ــ  سورة اإلسراء اآلية  :   1

 . 14ــ سورة الرعد اآلية :   2
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم                

عبد الكايف السبكي ، دار  اإلبهاج يف شرح املنهاج على منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي  علي بن .1

 هـ.1424بريوت ، الطبعة األوىل ،  –الكتب العلمية 

إرشاد الفحول إلي حتقيق احلق من علم األصول حممد بن علي بن حممد الشوكاني ـ  حتقيق : الشيخ  .2

 م .1999 -هـ 1419أمحد عزو عناية ، دار الكتاب العربي الطبعة : الطبعة األوىل 

 . 52وء سنة اهلل يف اخللق أمحد حممد كنعان كتاب األمة رقم أزمتنا احلضارية يف ض .3
أساس  البالغة  ، جار اهلل أبي القاسم حممود بن عمر الزخمشري حتقيق عبد الرحيم حممود دار املعرفة  .4

 م .1979هـ ــ 1399بريوت ب ط 
 االستبداد سلمان العودة شريط صوتي مسجل  . .5
 م.2228مصر  اجليزة الطبعة الثانية  االستقالل احلضاري د حممد عمارة نهضة  .6

 م .1995هـ ــ 1416اإلسالم حضارة الغد د يوسف القرضاوي مكتبة وهبة القاهرة الطبعة األوىل   .7
 م . 2227اإلسالم والتحدي احلضاري د محدي والي  شروق للتشر والتوزيع مصر الطبعة األوىل   .8

بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي   أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن  حممد األمني .9

 مـ . 1995 -هـ  1415دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت  

االقتصاد يف االعتقاد أبو حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي وضع حواشيه:عبد اهلل حممد  .12

 اخلليلي 

تيمية احلراني احلنبلي الدمشقي  اإلميان: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن  .11

 م : .1996هـ/1416حتقيق: حممد ناصر الدين األلباني ،املكتب اإلسالمي، عمان، األرد ن ،الطبعة: اخلامسة، 

تاج العروس من جواهر القاموس ،حمّمد بن حمّمد بن مرتضى، الزَّبيدي ، دراسة وحتقيق : علي  .12

 شريي، املطبعة احملمدية ، القاهرة . 

ير والتنوير ، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي  الدار التونسية التحر .13

 هـ . 1984تونس ،  –للنشر 
بريوت  –التعريفات ،علي بن حممد بن علي اجلرجاني حتقيق : إبراهيم األبياري  دار الكتاب العربي  .14

 ه .1425،    1، ط

 هـ . 1383الكتب العربية ، القاهرة ، التفسري احلديث، حممد عزت دروزة ،دار إحياء .15

 م( . 1997تفسري الشعراوي ، حممد متولي الشعراوي  مطابع أخبار اليوم ) نشر عام  .16
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تفسري القرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،دار الكتب العلمية، منشورات حممد  .17

 هـ . 1419،  1بريوت ط –علي بيضون 

 ،عبد الكريم يونس اخلطيب ، دار الفكر العربي ، القاهرة .التفسري القرآني للقرآن  .18

تفسري املراغي،  أمحد بن مصطفى املراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احلل ي وأوالده،  .19

 م . 1946 -هـ  1365، 1مصر ، ط

تفسري املنار  ) تفسري القرآن احلكيم (، حممد رشيد بن علي رضا  القلموني احلسيين اهليئة   .22

 م . 1992املصرية العامة للكتاب 

التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج ، وهبة بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر املعاصر ، دمشق،   .21

 هـ. 1418،  2ط

 هـ . 1413،  12بريوت ، ط –التفسري الواضح  ، حممد حممود حجازي، دار اجليل اجلديد  .22

القاهرة ،   –سيد طنطاوي ، دار نهضة مصر ، الفجالة التفسري الوسيط للقرآن الكريم،  حممد  .23

 م  . 1998م  و  1997

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن ناصر  السعدي،حتقيق:عبد الرمحن  .24

 بن معال اللوحيق، دار السالم، الرياض 

مد رشاد سامل دار العطاء ، جامع الرسائل، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، حتقيق : حم .25

 م.2221 -هـ 1422،  1الرياض، ط

اجلامع الصحيح ) سنن الرتمذي ( ، أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي حتقيق : أمحد حممد  .26

 م.1978هـ ـــــ 1398،  2شاكر مطبعة مصطفى البابي احلل ي      وأوالده ، ط
نصاري اخلزرجي القرط ي،  حتقيق : هشام اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األ .27

 م 2223هـ ــ  1423مسري البخاري، دار عامل الكتب، الرياض، 

 جيل النصر املنشود  ، يوسف القرضاوي ، د ط و ت . .28

،  1احلرية يف القرآن الكريم ،  علي حممد حممد الصالبي ،دار التوزيع والنشر،  القاهرة،  ط .29
 م .2212هـ ــ 1424

ات وطبيعة الصراع بني احلق والباطل، موسى إبراهيم اإلبراهيم ، دار االعالم ، عمان ، حوار احلضار .32

 م .2223هـ ــ 1423،  1ط

،  أبو احلسن علي احلسين الندوي،  إعداد سيد عبد املاجد الغوري، دار ابن كثري دراسات قرآنية .31

 م .2212هـ ــ 1431،  2،دمشق، ط
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

إلسالمية، املؤمتر الدولي السادس ، حبوث علمية حمكمة ، جامعة الذات واآلخر يف الثقافة العربية وا .32

 م.2229املنيا، 

الذريعة اىل مكارم الشريعة،  الراغب األصفهاني ،حتقيق: أبو اليزيد العجمي، دار الوفاء، املنصورة ،  .33

 م .1987هـ  ــ  1427،  2ط
حممود ابن عبداهلل احلسيين  روح املعاني  يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني، شهاب الدين .34

 األلوسي .

 م .2225،  7سر تأخر العرب واملسلمني، حممد الغزالي ، دار  نهضة مصر ، ط .35

سنة اهلل يف عقاب األمم يف القرآن الكريم ، عبدد السالم بن نصر اهلل الشريف ، دار املعراج الدولية  .36

 م.1994هـ ــــ 1415، 1للنشر، الرياض ،ط

األمم واألفراد يف القرآن الكريم أصول وضوابط ،جمدي حممد حممد عاشور، دار السنن االهلية يف  .37

 م .2226هـ ــ 1427،  1السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمحة ،القاهرة ، ط

السنن االهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة االسالمية،  عبد الكريم زيدان ، مؤسسة  .38

 م .1993هـ ــ 1414،  3الرسالة ،بريوت، ط

السنن االهلية يف احلياة االنسانية وأثرها يف العقيدة والسلوك ،شريف الشيخ صاحل أمحد اخلطيب  .39

 م .2224هـ ــ 1425،   1منكتبة الرشد، الرياض والدار العثمانية عمان،  ط

الم اون ،متاح على موقع  إس 2229نوفمرب  28سنن اهلل يف احلضارات، عصام أمحد البشري، األحد,  .42

 الين .

 1سنن اهلل يف حياة األمم يف ضوء الكتاب والسنة،  حسني شرفة،  مؤسسة الرسالة، بريوت ـ دمشق ، ط .41
 م . 2228هـ ــ 1429، 

السرية النبوية ،عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،حتقيق طه عبد الرءوف سعد، دار  .42

 هـ . 1411اجليل، بريوت، ب ط ،  
 اللغة  اجلوهري   . الصحاح يف .43

،  1صحيح البخاري،  أبو عبد اهلل حممد بن امساعيل البخاري، دار احياء العربي، بريوت ، ط .44
 م .2221هـ ــ 1422

 م . 1981 -هـ  1422،  4بريوت، ط –صفوة التفاسري ، حممد علي الصابوني، دار القرآن الكريم  .45

ابن قيم اجلوزية، حتقيق: بسام عبد الوهاب  الصالة وحكم تاركها ، حممد بن أبي بكر أيوب الزرعي .46

 م.1996 – 1416،  1بريوت، ط –اجلابيف ، دار ابن حزم ، قربص 

 العامي الفصيح من إصدارات جممع اللغة العربية القاهرة . .47
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 فرحان خالد مقبل ناجيد/                         

فتح القدير،  حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني ، دار ابن كثري ـــ  دار الكلم الطيب ،  .48

 هـ .  1414،  1وت طدمشق ـــ  بري

فقه اجلهاد دراسة مقارنة ألحكامه وفلسفته يف ضوء الكتاب والسنة ، يوسف القرضاوي، مكتبة  .49

 م.2229هـ  ـــ 1422،  1وهبة، القاهرة ،ط

هــ ــ 1428فقه النصر والتمكني يف القرآن الكريم،  علي حممد الصالبي، دار ابن اجلوزي، القاهرة  ،  .52

 م .2227
اإلسالمية  ،  أمحد نوفل وحممد عبد الغين املصري وحممود أمحد عويضة، دار عمار يف الثقافة  .51

 م .  1984هـ ــ 1424،  1،عمان ط

 1422،   9القاهرة،  ط -يف ظالل القرآن ، سيد قطب إبراهيم حسني الشاذلي،  دار الشروق ، بريوت .52

 م .1982هـ ــ 

 م .1982ه ـــــ 1422العامة للكتاب ،  القاموس احمليط ، الفريوز آبادي ، اهليئة املصرية .53

القرآن الكريم ومقومات النهضة  ،جمموعة من الباحثني، مجعية احملافظة على القرآن الكريم،  .54

 م .2212هـ ــ 1433،  1عمان ، ط

قوانني النهضة القواعد االسرتاتيجية يف الصراع والتدافع احلضاري، جاسم حممد السلطان ،  .55

 م.2227هــ ــ  1428 3ة والتوزيع،  املنصورة، طمؤسسة أم القرى للرتمج

 م .1993هـ ــ 1413،   3لسان العرب،  ابن منظور، مؤسسة التاريخ العربي، بريوت ،  ط .56

جمتمعنا املعاصر أسباب ضعفه ووسائل عالجه،  عبد اهلل سليمان املشوخي، مكتبة املنار ،الزرقاء،  .57

 م. 1987هـ ــ 1427،   1ط

 م.1979ال أمحد قبش  دمشق جممع احلكم واألمث  .58

جمموع الفتاوى  أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني، حتقيق : أنور الباز وعامر  .59

 م  2225هـ /  1426،  3اجلزار، دار الوفاء ،ط
 م.1989هـ ــ 1412جمموعة الرسائل، حسن البنا ،دار الدعوة، االسكندرية،   .62

نبوي واخلالفة الراشدة ،مجع وحتقيق : حممد محيد اهلل ، جمموعة الوثائق النبوية للعهد ال .61

 م .1956القاهرة،  

حماسن التأويل، حممد مجال الدين القامسي، حتقيق: حممد باسل عيون السود ندار الكتب  .62

 هـ . 1418 1العلميه، بريوت ط

سة مدخل ملعرفة االسالم  مقوماته .. خصائصه.. أهدافه .. مصادره،  يوسف القرضاوي ،مؤس .63

 م .2221هـ ــ 1422،  1الرسالة ،بريوت، ط
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 مراجعات يف الفكر والدعوة واحلركة ،عمر عبيد حسنة ، دار اهلدى ، اجلزائر ، د ط  وت  . .64

 م .2229هـ ــ   1432،  1املسلم واآلخر ،حممد سليم العوا ،مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة ، ط .65

اخلالق املعروف بالبزار ،حتقيق : حمفوظ الرمحن مسند البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد  .66

م، 1988 1املدينة املنورة ط  -زين اهلل، وعادل بن سعد ،وصربي عبد اخلالق الشافعي  ،مكتبة العلوم واحلكم 

 م(.2229و 
 . 2معجم األلفاظ واألعالم القرآنية ، حممد امساعيل ابراهيم ، دار الفكر العربي،  القاهرة،  ط .67

،  2هرس أللفاظ القرآن الكريم ، حممد فؤاد عبد الباقي ،دار اجلديث، القاهرة ، طاملعجم املف .68
 م .1988هـ  ــ 1428

املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية  قام بإخراجه ابراهيم مصطفى وأمحد حسن الزيات وآخران،  .69

 م .1989،   2دار الدعوة ،استانبول ، ط

فارس بن زكريا،  حتقيق : عبد السالم حممد هارون،   معجم مقاييس اللغة ، أبو احلسني أمحد بن .72

 م.1979 -هـ 1399دار الفكر، 

مفاتيح الغيب ، أبو عبد اهلل حممد بن عمر التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي ،دار إحياء  .71

 هـ . 1422،  3الرتاث العربي ، بريوت ، ط

وان عدنان داودي ، دار القلم، دمشق ، الدار مفردات الفاظ القرآن ،  الراغب األصفهاني ، حتقيق: صف .72

 م . 1972هـ  ــ  1418،  2الشامية ،بريوت، ط

 مقدمات يف سبيل مشروعنا احلضاري ،  مجال سلطان د ط و ت. .73

ــ 1429،  2مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده ،  يوسف القرضاوي ، مؤسسة الرسالة، بريوت ، ط .74 هـ 

 م. 2228

،  3إسرتاتيجية اإلدراك للحراك ، جاسم حممد السلطان،  أم القرى طمن الصحوة اىل اليقظة  .75
 م .2227هـ ــ 1428
حنن واآلخر تعارف وحوار أم صدام ودمار،  حممد بن علي اهلريف ،مكتبة دار املعامل الثقافية، االحسا  .76

 م . 2225هـ ــ  1426،  1، ط

 م .1984هـ  ــ 1424ودية للنشر والتوزيع ، حنن واحلضارة الغربية،  أبو األعلى املودودي،  الدار السع .77

هـ ــــ 1427،  2النظام السياسي يف االسالم  حممد عبد القادر أبو فارس، دار الفرقان ، عمان ، ط  .78

 م .1986
 2هي .. هكذا كيف نفهم األشياء من حولنا ،  عبد الكريم بكار ،مؤسسة االسالم اليوم ، الرياض، ط .79
 هـ  . 1432، 
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ــ 1433،  2ة املضمون والداللة ،  أمحد قائد األسودي، مكتبة الوسطية ،صنعاء  ،طوثيقة املدين .82 هـ 

 م.2212

 1432، 2وعود القرآن الكريم بالتمكني لإلسالم ،  صالح عبد الفتاح اخلالدي ،دار القلم ،دمشق ، ط .81

 م .2229هـ ــ 

  
        

 
 


