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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 تمهيد

من رف األنبياء واملرسلني، سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه و السالم على أشرب العاملني والصالة و  احلمد هلل
 أما يعد؛ يه واسنت بسنته إىل يوم الدين.اهتدى هبد

لقد كان من تشريف اهلل تبارك وتعاىل وتكرميه علي أن أتلقى التعليم اجلامعي يف مدينة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم، ف
ومن بني املواد الدينية اليت قمت بتدريسها كانت مادة:  وفقين للتدريس والعمل فيها.ى بأن مث إنه تعاىل مّن علي مرة أخر 

لفرتة من الزمن غري يسرية، و لوال  باملدينة املنورة "، مبستوياهتا املختلفة لطالب وطالبات جامعة طيبة الثقافة اإلسالمية"
يف أقرب وقت ن يعيدين إليها مرة أخرى أسأل اهلل تبارك و تعاىل أ ، واليتليمية ملا غادرنا تلك البقعة املباركةظروف األوالد التع

، ألن من تشرف باإلقامة فيها وتشرف اهللإن شاء تعاىل أن يرزقين املوت فيها إنشاء اهلل، كما أين أسأل اهلل تبارك و ممكن 
مداد األحبر واألهنار يف بيان الفضائل حالوة اجلوار حلبيب اهلل املختار وآله األخيار، هان عليه الليل والنهار ونفدت  ذوقب

 واآلثار لآلل والصحب األطهار.

تعاىل نبيه حممدًا صلى اهلل عليه و سلم باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله وليخرج الناس من أرسل اهلل تبارك و 
ْم ِإىَلٰ ِكَتاٌب أَنْ زَْلَناُه ِإلَْيَك لِتُ   ۚ   الر ﴿الظلمات إىل النور بإذن ربه، قال تعاىل:  ْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإىَل النُّوِر بِِإْذِن َرهبِه

 آذاناً صماً وعيوناً عمياً. فتح فهدى اهلل به قلوباً غلفاً و  ،[١إبراهيم :  ] ﴾ِصرَاِط اْلَعزِيِز احلَِْميِد 

دون األصنام واألحجار األلباب أن الناس يف اجلزيرة العربية قبل مبعث سيدنا ونبينا حممد كانوا يعب ال خيفي على أويل
ْمُس َواْلَقَمرُ ﴿القمر، قال تعاىل: واألشجار ويسجدون للشمس و  َهاُر َوالشَّ ْمِس َواَل  ۚ   َوِمْن آيَاتِِه اللَّْيُل َوالن َّ اَل َتْسُجُدوا لِلشَّ

حكمة الباري عز وجل أن تعم العقيدة  شاءت. [73] فصلت:  ﴾ لِلَِّه الَِّذي َخَلَقُهنَّ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه تَ ْعُبُدونَ  لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا
وذلك بربكة فتوحات وجهود الصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني  ،والثقافة اإلسالمية أرجاء املعمورة شرقًا وغرباً، مشااًل وجنوباً 

الدعاة، و دخل الناس يف دين اهلل أفواجًا بعد أن كانوا يف ضالل مبني، قال التابعني والصاحلني من التجار و  وبربكة جهود
ِْْفْرهُ ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّه َواْلَفْتُح َورَأَْيَت النَّاَس يَْدُخُلوَن يف ِديِن اللَِّه أَفْ َواًجا َفَسبهْح حِبَْمِد َربهكَ  ﴿تعاىل:   ﴾ِإنَُّه َكاَن تَ وَّابًا ۚ    َواْستَ 
 [.7-1 :]النصر
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 بيل املاليو يف جنوب شرق آسيابالد أرخ دي اإلسالمي منذ قدمي الزمن،ومن تلك البالد اليت وصل إليها النور و اهل
البالد  (، واليت أسأل اهلل تبارك تعاىل أن يوفق قادة تلكمبا فيها بروناي وسنْافورة ،والفلبني وتايالند ندونيسيا وماليزياأ)

سلف الصاحل الأن يوفقهم للسري على هنج أسالفهم يف التمسك بالعقيدة اإلسالمية وهدي سالمية ملا حيبه تعاىل ويرضاه، و اإل
 يف مواجهة التيارات الفكرية والدينية املعادية لإلسالم واملسلمني. 

كمن يف حديث الناس عن االنفتاح العوملة تيف عصر صر الربكاين لألحداث والتطورات و إن أمهية هذا البحث يف هذا الع
واالنْالق، ألن العوملة كما يرى كثري من املفكرين اإلسالميني هتدف إىل إزالة احلواجز وتقريب املسافات وتذويب الفوارق 

املقابل خيشى  يفدون حدود وضوابط يف هذا العصر. و االقتصادية والثقافية والدينية. وهذا يعين بناء على هذا املفهوم االنفتاح 
املفكرون والعلماء على املسلمني من خطورة هذا االنفتاح املطلق من الذوبان الكلي أو اجلزئي يف أحضان تلك الثقافات 
الواردة. وعلى هذا نادى بعض املفكرين من املسلمني إىل إغالق األبواب أمام هذا السيل العرم والْازي اجلديد، و فضلوا 

أهدى سبياًل: الفئتني أقوم قياًل و  ظراً حلاهلم الضعيف وعدم القدرة على املقاومة. و السؤال هنا: أي منالفرار وعدم املواجهة ن
دعاة االنفتاح املطلق أمام الثقافات ما طاب منها و ما خبث، أم دعاة االنْالق املطلق،  هربًا من املواجهة ؟ كما أشار إىل 

 .1ظه اهلل ذلك العالمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حف

 املختلفة واملعادية لإلسالم، وثباهتم وجهادهم يف أرخبيل املاليو ضد التيارات الفكرية والعقدية إن تاريخ شعب املاليو
، لكي نرى منهجهم املميز، الوسطي والفريد يف االنفتاح على دير بالدراسة والتمعن فيهاوثقافتهم وحضارهتم اإلسالمية جل

مما ال يتعارض مع أسس العقيدة  ،ستفادة منها يف جمال العلم والصناعة والتجربة والتكنولوجياواال - الثقافات األخرى
وبني االنْالق على نفسها و عدم االستفادة من جتارب اآلخرين. لقد أصبح الشعب املاليوي يف  -اإلسالمية والسنة املطهرة 

بية واإلسالمية للسري على خطاها وهنجها، فهنيئًا لشعوهبا أرخبيل املاليو مضرب املثل وأسوة حسنة لكثري من البالد العر 
 رأيت كالماً مجياًل لألستاذ عبد اهلل جاد فودةحول هذه املسألة ة واالزدهار الصناعي والتكنولوجي. و وقادهتا هبذه الريادة الديني

زيا حتت قيادة حماضر حممد. قال أرى من املهم أن اقتبس فقرات بإجياز من دراسته العميقة عن سر تقدم مالي حفظه اهلل،
عين قافية،  لقد تساءل بعض الناس هل يلقد واجهت الشعوب املاليوية حتديًا كبريًا يف حياهتم الدينية و الث"   حفظه اهلل:

هم حيافظون و  ،كل شيء  بذلك ينتهيو  ،تلتزم بتطبيق الشريعة هل تعين بناء دولة إسالمية االسالمية "الثقافة " مصطلح
 ، لقد حدد- األندونيسيوالربوناوي و  - هذا هو احلال يف النموذج املاليزيتعدد الديين والعرقي، و العلى اهلوية اإلسالمية أمام 

                                                           

الوجيز في ، و انظر أيضاً: اخلالدي وزمالؤه: 11ص:  ، 2002، 2دار الشروق،  القاهرة، ط ،فتاح واالنغالقبين االن ثقافتناث انظر: القرضاوي، يوسف: 1 

 211-131ص:  ،2002، 1دار الفكر، عمان، األردن، ط ،الثقافة اإلسالمية



رؤية قرآنية ونبوية ------------------------------واالنغالقماليوية بين االنفتاح الثقافة اإلسالمية ال  

 

4 

 

 ةا بسالم بني شعوب خمتلفالصحيح هو العيش معً  الطريق هذه العالقة على أن اليوي يف أرخبيل املاليواخلطاب السياسي امل
" مع كافة األديان و الشعوب على قاعدة العيش املشرتك، السالم  " هوو يف ظل هذا النموذج . و  2و العرقيات الديانات

مع هذه الدولة ال تتفق يف تلك املناطق، ألن بناء دولة إسالمية  شعار بشكل حمدد واطرحي مل قادة الشعوب املاليوية وبالتايل
 بناء دولة حديثة حتقق األهداف فكروا يف قادة و ملوك تلك املنطقة و لكنأرخبيل املاليو، التعدد العرقي والديين يف  حقيقة

إميانية و  مبفهومه احلضاري قوة فاعلة تعطى طاقة عمليةقد نظر قادة أرخبيل املاليو إىل اإلسالم على أنه و م. العامة لإلسال
ائلة ه إميانية طاقاتله  ين رائعإنساوهلما: تكوين منوذج أهدفني هامني  قحيق لإلسالم على أنه وذلك من خالل فهم واع

ملواجهة حتديات العيش املشرتك. وقد أدرك الشعب املاليوي قدمياً  ةسالميستثمارها واالستفادة من القيم اإلا اليت ميكنو 
اهلندية واجهة زحف العناصر العرقية ملسالم بالنسبة املرتكزة على اإلو  أيضاً  احلاجة إىل التأكيد على اهلوية القوميةحديثًا و 

ي للحفاظ على ميكن أن جنمل العوامل واألسباب الرئيسة اليت دفعت بالشعب املاليو . و االستعمار الربيطاين والصينية منذ فرتة
، وما يتولد عنها من رؤية قد ال تتناسب ةالْربي أو اهلندية أو الصينية فاهيمامل قبول رفض -1العيش املشرتك:اهلوية اإلسالمية و 

اخلربات  إىل استيعاهبا واالستفادة من ايف ذات الوقت دعو  م أي قادة الشعب املاليوي، لكنهاليويتمع املخصوصيات اجمل مع
مواجهة حتديات احلياة يف أرخبيل  إن -2.اإلسالمية التكنولوجية املتقدمة، وتسخريها خلدمة املصاحل الوطنية مع مراعاة القيم

الثقافية واالجتماعية واالقتصادية  وخصوصياته املاليوي مؤداها االنطالق من واقع اجملتمع أساسيةتبدأ من فكرة  املاليو
جتاه  معتدالً  فقد تبىن هؤالء منهجاً  ،ةغالبية مسلم اليت من حوهلا بكوهنم خرىاألمع االنفتاح على الثقافات و  .والدينية

سالمي يف جمال كل املشروعات ذات الطابع اإل لبعض ع أنظمةوضإضافة إىل  .االجتماعيةم الدينية و بناًء على ظروفهاآلخرين 
إقامة  ا علىشجع النظام أيضً سالمية و و عدد من املعاهد اإل العاملية سالميةاإل اتإنشاء اجلامع كما مت. من البنوك و التأمني

احلكومات يف أرخبيل  حرصت قدو  - تايالند و بروناي وسنْافورةيف كل من إندونيسيا وماليزيا و  – مسابقات للقرآن الكرمي
 .  3 .."سالميةاإل عرب بعض املؤسسات الدينية على تنظيم اجتماعات مع غري املسلمني لتأكيد الطابع العاملي للقيم املاليو

اخلصائص واملصادر ثقافة اإلسالمية من حيث ضواء على بعض اجلوانب املشرقة املتعلقة بالهذه الورقة ستسلط األ
أن ملثل هذه املوضوعات  شكواالنفتاح احملذور. ال الثقافة اإلسالمية ودالئل االنفتاح يف واألمهية والعالقة بالثقافات األخرى 

، و ما التعرف واالطالع على ما عند هذا الشعب الباسل، ولكن حسبنا من ذلك اإلطاللة و صفحات هذه الورقة ال تكفي
 رتك جله، و صلى اهلل على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلم.  ال يدرك كله ال ي

  

                                                           

http://umranyat.blogspot.com/2008/05/blog-post.html 2  انظر: عبداهلل جاد فودة؛ اإلسالم وتجربة التنمية الماليزية: أسلمة ذات مالمح مميز ة   
   بإجياز وتصرف شديداملرجع السابق،    3 

http://umranyat.blogspot.com/2008/05/blog-post.html
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 و ما يتعلق بها الثقافة اإلسالمية مقدمات عن: المبحث األول

 غيرها من الثقافاتبين  لغة واصطالحًا، عالقتها بالعلم والحضارة، الفرق بينها و معنى الثقافة المطلب األول:

 فما املراد من هذه التسمية واستعماالهتا. الباحثون حول معىن الثقافة ختلفا :للثقافةاالصطالحي و  المعنى اللغويأوال: 
 ثَ َقفَ  )تقة من مادة مش فهي من األصل الثالثي :استعماالتعدة على عدة معان و  عند العرب وردت الثقافةقال العلماء:   ؟
 نة يفطْ الفِ و  قُ ذْ احلِ  سريع الفهم. فهي منو وفطن  ثَ ْقٌف أي حاذقرجل وهّذبه، و  ؛ َحَذقهأي ( وثَقاَفةً  –ثَ ْقفًا  –يَ ثْ َقُف  –

 فيقولون: ثقفه يف موضع كذا، أي أدركه وظفر به، ،والظفر بالشيء مث جتّوَز به واستعمل يف معىن اإلدراك .والقضايا إدراك األمور
ُهْم يف احلَْْرِب َفَشرهْد هِبِْم َمْن  ﴿: قوله تعاىل[، و 191، ] البقرة:  ﴾ َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمَواقْ تُ ُلوُهْم  ﴿تعاىل:  منه قولهو  ا تَ ثْ َقَفن َّ فَِإمَّ

ُرونَ    [.23، ] األنفال:﴾  َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَّ

تعمال املادي احملسوس، أصله من : االساألول ،من االستعمالكما أن معاجم اللْة تدلنا أن هلذه الكلمة نوعني 
: الثانيتقومي اعوجاجها. واالستعمال : أي تسويتها و تثقيف الرماحهي حديدة يقوم هبا الشيئ املعوج، ومنه قوهلم: ( و لث َِّقافا)

 تثقيف العقولفهو متصل مبا سبق من املعاين من احلذق والتعلم و الفهم، كقوهلم:  االستعمال الثانوي غري احملسوس،هو 
 . أدبه و هّذبه وعّلمهيقال: ثّقف األستاذ التلميذ: أي و : أي مبعىن تأديبها و هتذيبها، واألفكار المعوجة

قال  .همملخص آرائسنحاول بإذن اهلل يف هذه الورقة أن نذكر  .راء حوهلااآلتضاربت  ح:أما الثقافة في االصطالو 
يف دراسة علم  والتخصص التبحرو  ال يراد منها التعمقو األخذ من كل علم بطرف، "  :إذا أطلقت يراد هبا العلماء: إن الثقافة

 يء عن شيئ لتكون عالماً.ش تعلم كل  و  ،تعلم شيئًا عن كل شيء لتكون مثقفاً منه قوهلم: ، و أو فن من الفنون من العلوم
بعد  و ."حسن الفهم هلايف إدراكها و  وسريعاً  ما مل يكن حاذقاً  والفنون  يف مجلة من العلوم ومتبحراً  فاإلنسان ال يكون مثقفاً 

واألحكام : " مجلة من العقائد والتصورات، سالمية للثقافة اإلالنظروالتحليل ملا سبق من األقوال منيل إىل اختيار هذا التعريف 
املخرتعات اليت تشكل شخصية الفرد وهوية األمة والقيم واملبادئ، والعوائد واألعراف، والفنون واآلداب، والعلوم و التشريعات و 

 4وفق أسس و ضوابط اإلسالم " 
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 والثمرة المترتبة على ذلك ،"المدنية" و "الحضارة" و "العلم" و "الدين ِ" ب اإلسالمية الثقافة عالقةثانياً: 

وما يرفضه اإلسالم ترفضه الثقافة اإلسالمية وما  تتطابق مع الدين بالكمال والتمام إن الثقافة اإلسالميةيقول العلماء: 
بد يقبله اإلسالم تقبله الثقافة اإلسالمية. وإذا كان شيئ يف الثقافة اإلسالمية من وضع البشر كالعادات واألعراف واألنظمة فال 

وتطبيقه يف ميادين  عليه فالثقافة اإلسالمية هي صورة الدين على األرضبادئ الدين اإلسالمي وأحكامه، و مل أن تكون موافقة
الثقافة  تأباه ترفضهمية وضابطها، وما يأباه الدين و فة اإلسالمرجع الثقا هو احلياة. إذن؛ فثمرة هذه املسألة أن الدين اإلسالمي

إرشاده، وبالتايل فإن العادات ختضع إللزام الدين و و  5 ع املسائل املتعلقة بالثقافة اإلسالمية من القيماإلسالمية وترفضها، ومجي
  منظومة هذه املسائل الثقافية تأخذ صفة العبادة هلل رب العاملني شريطة حسن النية.  وتنفيذ تطبيق

ألن الثقافة خصوصية مميزة ألمة معينة، بينما العلم  من العلم؛ هو أن الثقافة أخص " لمالع " و "الثقافة" الفرق بني  وأما
 أيضاً إرث إنساين مشرتك، وهو قائم على التجربة ونتائجها واحدة، وال تتأثر بالفكر والعاطفة هو مشرتك عام بني األمم. والعلم

دي، و احلاضر املقيم يف املدن، واحلاضر خالف البا يقابل البداوة،ما يعنون باحلضارة  7العرب؛ ف" الحضارة" مصطلحوأما . 6
ة، ة للثقاف: يرى أن احلضارة مرادفاألولاالتجاه فهناك اجتاهان يف تعريف احلضارة،  أما يف االصطالحوالبادي املقيم يف البادية. و 

حصر هبذا املفهوم تنالفلسفية والعاطفية لإلنسان. و ة تقوم على تأكيد األصالة الروحية واحلقيقوهي الروح العميقة للمجتمع، و 
حلضارة مطابقة ملفهوم الثقافة. و على هذا  تكون ا الصناعي واملادي. احلضارة يف اجلانب املعنوي والفكري ويستبعد اجلانب

هو تكنولوجي، ويطلقون  عناصر اجملتمع بني ما هو فكري و مابني فصل ال، هو اجتاه املدرسة الفرنسية اليت ترى االتجاه الثانيو 
قد ذهب إىل هذا االجتاه الثاين  . و حسب هذا االجتاه فليس هناك فرق بني احلضارة و املدنية، و المدنية :عليها مجيعًا مصطلح

حسن إبراهيم حسن، ، مثل )غوستاف لوبون، ول ديورانت و املسلمنييف تاريخ احلضارة من الْربيني و  كثري من الذين كتبوا
ىل اختيار هذا د النظر والتحليل فيما سبق منيل إوبع ضارة جبانبيها ا لفكري واملادي. ؤالء أرخوا للحهف( عي..ومصطفى السبا

كل مركب من العقائد والنظم ومظاهر السلوك والعادات والتقدم العلمي والتكنولوجي والوسائل   هي" : التعريف للحضارة
سية ياسلوكه ونظمه السقيدة اإلسالم وأحكامه و اإلسالمية فنعين هبا: ع. وعندما نقول: احلضارة " واألدوات، في مجتمع ما

ا أمو  8يةوسائل واألدوات واملكتشفات الصناعواالقتصادية واالجتماعية وطرائق املسلمني يف توظيف البيئة، مبا يف ذلك ال

                                                           

 29-21، ص 2002، 1األردن، ط –،  دار الفكر، عمان الوجيز في الثقافة اإلسالميةسعيد، مهام & اخلالدي، صالح& محودة، حممود:  5 
 22-20، ص  الوجيز في الثقافة اإلسالميةنظر أيضاً: صالح عبد الفتاح اخلالدي وزمالؤه: ، و ا13، ص  الثقافة اإلسالميةبادحدح، علي عمر:  6 
 مادة: حضر ، دار صادر، بريوت، لبنان، ط.د، ت.د، لسان العربانظر: بن منظور، مجال الدين بن مكرم؛  7 

  8 اخللدي، صالح عبد الفتاح وزمالؤه: الوجيز في الثقافة اإلسالمية، 2002،  ص 70-29
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هنالك اجتاهان يف تعريف الح، يف االصطو املدينة، نسبة إىل  أصل معناها اللْوي،ن "، فيقول العلماء إالمدنيةمصطلح "
: واالتجاه الثانيمن احلياة مشتملة على مظاهر الرقي العمراين والتكنولوجيا.  : أهنا تقتصر على اجلانب املاديألولا -املدنية:

والعادات ذلك الكل المركب من العقائد واألخالق :"وعلى هذا تكون املدنيةاملادي. و أن املدينية عنوان للجانبني الفكري 
 . "في مجتمع ماولوجي والمادي والوسائل واألدوات ومظاهر السلوك والتقدم التكن

 -:العالقة بين هذه المصطلحات الثمرة من هذهو 

 تصر على اجلانب القيمي والسلوكي واالجتماعي للمجتمع.أن الثقافة تق -1

 مفيدة.تصر على اجلانب املادي الصناعي مبا فيه من أدوات ووسائل واملدنية تق -2

 .اجلامع بني العنصرين؛كاجلمع بني اجلسد و الروحواحلضارة هي   -7

، وحضارة فحضارة املاليو غري حضارة الصني و يرتتب على هذا التوفيق أن لكل أمة حضارهتا اليت متيزها عن غريها.
 واهلل أعلم. 9،...اخلدو حضارة اهلنغري األتراك 

 :أهمية الثقافة اإلسالمية: ثالثاً 

 :تيةقافة اإلسالمية يف النقاط اآلحصر أمهية الثميكن  

الدكتور يوسف القرضاوي حفظه هلل يف هذا الصدد ".. واألمم بال ريب ختتلف يف ثقافاهتا اختالفًا كبرياً،  فضيلة يقول
ها ما يتصل فمنها ما تتجه ثقافتها حنو الروح، ومنها حنو العقل، ومنها حنو احلس أو املادة، ومنها ما يتصل باألرض، ومن

حاكماً أعلى الذي  به معبوداً وال يعرتف به بالسماء، ومنها ما يعرتف باهلل رباً خالقاً وال يعرتف به إهلاً معبوداً، ومنها ما يعرتف
من حقه أن بأمر و أن ينهى و أن يشرع لعباده، و حيل و حيرم. ومن الثقافات ما جيمع بني هذه األمور كلها، فال يبْي غري اهلل 

 .10اً، وال يتخذ غري اهلل إهلاً و ال يبتْي غري اهلل َحَكماً.." رب

إن كان املثقفني يف كل جماالت احلياة، و إن املسلم املثقف يتميز عن غريه من : أواًل: التميز في الهوية و المقومات
ع أن يذوب فهو ال يستطيمميزاً يف أخالقه وسلوكه وتعامله وأكله وشربه.  ى املسلم ه يف اإلنسانية أو البشرية. فرتمشرتكاً مع غري 

 ﴿ ، قال تعاىل:ترعاه من االنصهار والذوبانقافته اإلسالمية هي اليت حتفظه و إن عاش يف أوساطها. ثيف اجملتمعات األخرى و 
                                                           

  9 املرجع السابق، بتصرف شديد، ص 71-70   
 19، ص ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالقالقرضاوي، يوسف؛   10
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 [37، ] الفرقان:﴾قَاُلوا َساَلًما اجْلَاِهُلونَ َخاطَبَ ُهُم َوِعَباُد الرَّمْحَِٰن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا 

باط بالتاريخ هلا ارتأصلها ثابت وفرعها يف السماء، تتسم بالعمق، الثقافة اإلسالمية و: االرتباط التاريخيثانياً: العمق و 
لكن و . هناك دول متطورة صناعياً وتكنولوجياً، هلا صلة وثيقة مباضيها. فهي ليست ثقافة مولدة أو مكتسبةاإلسالمي املشرق، و 

َنا ِإَلْيَك َوَما  َشرَعَ ﴿ ، قال تعال:ماٍض سحيق هلويتها الدينيةليس هلا عمق تارخيي و  يِن َما َوصَّٰى بِِه نُوًحا َوالَِّذي أَْوَحي ْ َلُكْم ِمَن الده
َنا بِِه ِإبْ رَاِهيَم َوُموَسٰى َوِعيَسٰى َأْن أَِقيُموا ا يَن َواَل تَ تَ َفرَُّقوا ِفيهِ َوصَّي ْ  [17:، ] الشورى﴾ لده

وهذا ال  االفتخار،كيانه و يف سويداء قلبه بالعز والكرامة و   حيس يف املثقف املسلم: ثالثاً: االعتزاز و االنتماء الحضاري
انتماؤه احلضاري اإلسالمي . فرتاه متحضرًا و مؤدبًا و حمرتمًا لآلخرين. رين وإخباس حقهم أو ظلمهميعين التعايل على اآلخ

، ] ﴾ َوِلَرُسولِِه َولِْلُمْؤِمِننَي َولَِٰكنَّ اْلُمَناِفِقنَي اَل يَ ْعَلُمونَ  اْلِعزَّةُ َولِلَِّه  ﴿ ، قال تعاىل: السلوكدفعه إىل هذا النوع من األخالق و ي
يًعا اْلِعزَّةُ فَِللَِّه  اْلِعزَّةَ َمْن َكاَن يُرِيُد  ﴿ :وقال تعاىل[، 1املنافقون:  [10، ] فاطر:﴾ مجَِ

مر أتباعه بالسعي يف والثقافة اإلسالمية هلا قدرة إجيابية فاعلة. فهذا اإلسالم يأ :11 رابعاً: القدرة على التفاعل الواقعي
ْحَساِن َوِإيَتاِء  ﴿ :سلوكه يتمثل يف تطبيق قول اهلل تعاىلإعمارها، ويف جمال احلياة االجتماعية األرض و  ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ

ْْيِ  َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَ  ُرونَ  ۚ   ِذي اْلُقْرََبٰ َويَ ن ْ  .[90النحل:] ،﴾ .يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ

 ًً   من الثقافاتغيرها بين الثقافة اإلسالمية و  الفرق: رابعًا

سالمية عن ثقافتها ابتعدت األمة اإل مىتومتيزها عن غريها، و  ؛رد واألمةاإلسالمية هلا ثقافتها اليت تشكل شخصية الفاألمة 
، ففيها احلق األمم األخرى أما ثقافات .اهلالكشك أن مصريها سيكون إىل الزوال و ال  ؛السامية وآداهبا الربانية وتشريعاهتا

..اخل،  البشرية الوضعية لنظرياتابفيما بينها وخمتلطة ومتناقضة متصارعة تكون متعارضة و قد و  والباطل ألهنا من وضع البشر،
ُْونَ أََفُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة  ﴿ ، قال تعاىل:12 األخرى يف ثقافات األمم والضعف اخللل هناو  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكًما ِلَقْوٍم  يَ ب ْ

 [20] املائدة: ،﴾يُوِقُنونَ 

                                                           

  33-37، ص الثفافة اإلسالميةبا دحدح، علي عمر وزمالؤه ؛   11 
، وانظر أيضاً: القرضاوي، يوسف؛   13-2،  ص 2003، 1، دار السالم، القاهرة، طخصائص الثقافة العربية واإلسالميةانظر: مصطفى، نادية حممود،  12 

 22-19، ص 2002، 2، دار الشروق،  القاهرة، طاالنغالقثقافتنا بين االنفتاح و 
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 غير اإلسالم ثقافات األمم سباب التغير الثقافي و إلى أي مدى: أخامساً 

حديثاً، وقد رأينا احلقية التارخيية وجدت قدمياً و  التبدل. هذهأن ثقافات األمم قابلة للتْيري و العلماء يرى كثري من املفكرين و 
يف  ؛يف بالد البلقان 13الداخلية واالستعمارتها احلروب شاهدناها أيضًا يف القرن العشرين لدى الدول اليت مزقهذه احلقيقة و 

ريقة منهجية باسم نشر ثقافة . مت هذا التْيري الثقايف يف البوسنة ويف كوسوفا بطمؤخراً  اهلرسك ويف دوليت يف كوسوفاالبوسنة و 
 وقوات حفظ السالم متعددة واملنصرين واملبشرين باسم تقدمي املساعدات اإلنسانية من قبل األمم املتحدةتارة و الدميوقراطية 

يم اجتماعية منحطة لدى ما وضعت احلرب أوزارها ظواهر اخالقية وق أصبجنا نشاهد بعدلقد اجلنسيات والعرقيات واألديان. و 
الظاهرة ال قوة إالباهلل العلي العظيم. هذه واملسلمات، فوا اهلل املستعان وعليه التكالن والحول و  نا وأخواتنا املسلمنيإخوانأبنائنا و 

كما أهنا واالستعمار اهلوالندي والربتْايل هلذه البالد املاليوية.   ،الربيطاين والفرنسي  املشرق العر ي أيام االستعماروجدت أيضاً يف
يف حرب العراق  ويف العصر الراهن بان سقوط اخلالفة اإلسالمية للدولة العثمانية يف تركيالقرن العشرين إوجدت يف بدايات ا

رى من الضروري أن أنقل بإجياز كالم الشيخ الدكتور عمر سليمان األشقر، حيث يقول تان. حول هذه املسألة املهمة أوأفْانس
غري ثقافات العرب يف جاهليتها، والنصارى غريوا ثقافة سالم " ثقافات األمم قابلة للتْيري والتبدل، فاإل فضيلته:

ري من األمم كثع العرب و ، كما اقتناقتناع أمة أو مجاعة بدين أمة أخرى أو ثقافتها التْيري الثقايف له أسبابه...منها:املسلمني...و 
السادة املتبوعني رأيهم و جهدهم يف إحداث تْريات جوهرية يف أممهم، و أقرب الكافرة باإلسالم..ومنها: إعمال أهل الرأي و 

لسحاق اوالزنا و اللواط و  ا هلم اإلجهاضقد أحلو رجال احلكم فيهم من تْريات..فلى ذلك ما يقوم به علماء الْرب و مثال ع
 .14..." والطالق

 مهتعادام و ثقافاهتاإلسالم ، غري ، فبدخول الناس إىل اإلسالموأما المدى الذي غير إليه اإلسالم ثقافات األمم
اإلسالم من قيم وفضائل وأخالق يوافق ن هذه الثقافات أمران: األول: ما ، والذي تبقى ماملخالفة اإلسالم البشرية متشريعاهتو 

لذا ترى اختالفًا يف املساكن متنوعة متعددة، و طعمة و األباح، فدائرة املباح يف اللباس و وتشريعات..و الثاين: ما بقي يف دائرة امل
 ات و تربجالشركية من عبادة األصنام ووأد البنغري كثريًا من القضايا العقدية والفكرية و عادات األمم..كما أن اإلسالم قد 

طواف بالبيت، والسعي الشعائر الصحيحة اليت كانت عند العرب كتوحيد الربوبية، والالنساء..فإنه أقر بعض العقائد والفصائل و 
للشر  متجهاً  عملهافكرها و  ن األمم ال ميكن أن يكونيقول العلماء إالسر يف ذلك كما بني الصفا واملروة وإكرام الضيف..و 

إقرار اخلري لدى و  ،هلي من السماء لتقومي االعوجاجلق، ولكن اخلري خيتلط بالشر، وهنا يتدخل الوحي اإلاملطالشر  الكلي أو 

                                                           

 32-30، ص 1939، 7، دار الوفاء، املدينةاملنورة، طالغزو الفكري للعالم اإلسالميأساليب انظر:، جريشة، علي &الزيبق، حممد شريف،  13 
 72-77، ص 2001، 12األردن، ط -،  دار النفائس، عماننحو ثقافة إسالمية أصيلة شقر،األ 14 
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يف هذه ، و 15بالكامل، ألن الفضائل تتعدد ودائرة املباح واسعة   يسلخهم عن مألوفهمفاإلسالم مل جيردهم ومل تلك األمم.
إنصافه يف تعامله مع الثقافات اآلخرى. لقد حافظ اإلسالم على اهلوية القومية من تظهر قوة اإلسالم ومساحته وعدالته و  النقطة

العرقية لكل الشعوب الذين دخلوا يف دين اهلل، ومل ينهج اإلسالم منهج  16الضياع واالنصهار، كما أنه حافظ على اخلصائص 
يف ألمساء األشخاص واألماكن واآلثار التارخيية، ومل التطهري العرقي أو القتل اجلماعي أو التجريد الكلي أو التْيري الطوبوغرا

ندلس مع املسلمني والصرب كما فعلت النصرانية يف األ  ،يسلخهم من اخلصائص والسمات املوروثة لكل األمم والشعوب
ة اخلصائص مع صريح الكتاب وصحيح السنشريطة أن ال تتعارض تلك السمات و  ولكنه حافظ عليها كس مع األلبان.األرثوذ 
 . 17النبوية

 وأهم معالمها ،وماتهامق، مصادر الثقافة اإلسالميةالثاني: المبحث 

 .18كل مصدر من تلك املصادر  بيان فضل إجياز شديد عنمع  كن حصر مصادر الثقافة اإلسالمية يف اآليتمي

و  حممد صلى اهلل عليهالقرآن الكرمي هو كالم اهلل عز و جل، املنزل على رسوله : القرآن الكريم -أ المطلب األول:
  إلينا بالتواتر، املعجز بآية أو سورة منه، املوجود بني دفيت املصحف. واصلسلم، املتعبد بتالوته، ال

لالتباع  ةمل تعد صاحلو سخت الشرائع السابقة نُ  بنزوله دون غريه من الكتب، و  القرآن الكرمي هو وحده جدير باالتباعو 
ْساَلمُ  ﴿ قال تعاىل:والسري وراءها،  يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ ْساَلِم ﴿، وكما قال تعاىل:  [ 19 آل عمران:] ، ﴾ ِإنَّ الده َر اإْلِ َوَمْن يَ ْبَتِغ َغي ْ

و  الصافيةهلداية االهلية الربانية ، فهو وحده الذي ميلك ا[ 12 :آل عمران]، ﴾  ِديًنا فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يف اآْلِخرَِة ِمَن اخْلَاِسرِينَ 

                                                           

الموافقات في أصول راهيم بن موسى اللخمي الْرناطي،  حول دائرة املباح و القضايا األخرى اإلسالمية املتعلقة هبذه املسألة..انظر: الشاطيب، أبو إسحاق إب 15 
 13-37، ص 1، ج2002، 1،  دار الكتب العلمية، بريوت، ط الشريعة

  22-9، ص 1993، 10، مؤسسة الرسالة، بريوت، طالخصائص العامة لإلسالمانظر: القرضاوي، يوسف،  16 
 71-19،ص: نفتاح واالنغالقثقافتنا بين اال، القرضاوي، يوسف، 20 -73، ص نحو ثقافة إسالمية أصيلة انظر: االشقر، 17 

لفات العالمة والباحث من املراجع املهمة لتطوير القدرات واملهارات العلمية و االخالقية لألجيال اإلسالمية و طالب املدارس واجلامعات ينصح بالرجوع إىل مؤ    18  
سبل النهوض بالطالب خلقياً وعلمياً إلى  -1امللك فيصل العاملية، أ.د. مقداد ياجلن من تركبا، من بني تلك املؤلفات: الرتبوي االجتماعي و احلاصل على جائز 

تريبة األجيال على أخالقيات وآداب المناقشة والمحاورة  -2،  1999، 1، دار عامل الكتب للطباعة، اململكة العربية السعودية طمستوى أهداف األمة
 2002، 1، دار الكتب العاملية، اململكة العربية السعودية، طعلميةوالمناظرة ال
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َا ُهْم يف  ۚ   فَِإْن آَمُنوا مبِْثِل َما آَمْنُتْم ِبِه فَ َقِد اْهَتَدْوا ﴿ اهلدي اإلهلي يف غريه أضله اهلل قال تعاىل: 19من ابتْى َوِإْن تَ َولَّْوا فَِإمنَّ
ِميُع اْلَعِليُم  ۚ   َفَسَيْكِفيَكُهُم اللَّهُ  ۚ   ِشَقاقٍ    [ 173 البقرة:]، ﴾ َوُهَو السَّ

يكن نزوله دفعة أو مل و كان من حكمة اهلل عز وجل أن يتم نزول القرآن منجماً، : الحكمة من نزول القرآن منجماً  -ب
ليقود على هديه البشر، ويداوي به  صلى اهلل عليه و سلم والقرآن هدى وشفاء، تشريع وتكليف، نزل على الرسولمجلة واحدة. 

أمراضهم االجتماعية، وميدهم بطاقة مادية وروحية، وهو ليس بالقصري الذي ميكن قراءته يف جلسة، أو حفظه يف يوم، وهلذا  
هذه  هلذا النوع من التنزيل حكم تربوية عظيمة جنملها يفو . مفرقاً  صلى اهلل عليه وسلم كان من حكمة اهلل أن ينزل على الرسول

التدبر للقرآن تسهيل احلفظ و  -2 .معاجلة بناء األمة اإلسالمية وفق التدرج، اليت ختضع له سنة احلياة بشكل عام -1:النقاط
سلم يف  تثبيت فؤاد النيب صلى اهلل عليه و -3 .يتدبروه ذلك بإتاحة الفرصة لتلقي القرآن فرتة بعد فرتة، حىت حيفظوه وو الكرمي 

االستفتاءات مناسبات األحداث واألسئلة و  ةمراعا -2 .التحديات الكبرية اليت كان يواجهها يف حياتهقال و مواجهة األحداث الث
التنجيم فيه التنبيه على أن القرآن  -5 املنافقني أو غريهم إلنزال اآليات لبيان تلك األسرار.وما تتحدث به نفوس املؤمنني و 

الكرمي من عند اهلل عز وجل، فآيات عتاب الرسول صلى اهلل عليه و سلم، فيها أعظم دليل على أن القرآن الكرمي من عند اهلل 
تَ ْقرَأَُه َعَلى النَّاِس َعَلٰى َوقُ ْرآنًا فَ َرقْ َناُه لِ  ﴿ مفرقاً. قال تعاىل: هكم من نزولهذه احلِ  بعض آن الكرمي إىلقد أشار القر و  .20 عز وجل

ِلَك لُِنثَبهَت بِِه   ۚ   َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل نُ زهَل َعَلْيِه اْلُقْرآُن مُجَْلًة َواِحَدةً ﴿قال تعاىل: ، و [103اإلسراء:]، ﴾ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَ ْنزِياًل  َكذَٰ
 72الفرقان:]، ﴾  َوَرت َّْلَناُه تَ ْرتِياًل  ۚ   فُ َؤاَدكَ 

جنزم ابتداء بأن و ، فنقرر 21القرآن الكرميوأما عن املوضوعات اليت اشتمل عليها : القرآن الذي من أجله نزلالسبب  -د
وليخرجهم من الظلمات  هلداية الناس ز وجل على رسوله صلى اهلل عليه وسلمأنزله اهلل ع .عقيدةهوكتاب هداية و  القرآن الكرمي

اسي الذي من أجله أنزل هذا هو الْرض االساً. فيه سعادة اإلنسان العاجلة واآلجلة، و نذير للعاملني بشريًا و ليكون و  إىل النور
زياء أو غري ذلك. وإمنا فيه رياضيات أو جْرافيا أو كيمياء أو الطب أو الفعلم كتاب يف األصل   القرآن الكرمي ليسالقرآن. و 

السرار تلك العلوم ألن  التدبرث الدراسة و بحطالب بالاإلنسان املسلم مافعة. و  تلك العلوم البشرية النمفاتيح إىلإشارات و 
                                                           

، لألستاذ الدكتور حسن ضياء الدين  المعجزة الخالدةحول عظمة معجزات القرآن وإعجازه العلمي و التشريعي و اخللقي و أثره يف اللْة واآلداب..انظر:     19 
 ،131- 122، ص 2عرت، دار نور املكتبات، جدة، ط

، و انظر ايضاً: 32-30، ص 1، ج2، دار املاليني، بريوت، طمناهل العرفان في علوم القرآنفصيل حول هذه املسألة انظر: الزرقاين، عبد العظيم، للت 20 
، وانظر ايضاً: 111- 102، ص 7، دار املعارف،  الرياض، ط مباحث في علوم القرآنالقطان، مناع، 

http://www.balagh.com/mosoa/ejaz/ay0zqw4o.htm 
 20 -73، ص 2001، 12األردن، ط -،  دار النفائس، عماننحو ثقافة إسالمية أصيلة للتوسع..انظر، االشقر، 21 
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  .22املفاتيح بيده 

فهو معجز يف بنائه التعبريي وتنسيقه الفين،   :جوانب اإلعجاز القرآينميكن بإجياز مالحظة : إعجاز القرآن الكريم -ه 
معجز يف بنائه و تناسق أجزائه وتكاملها فال  وهو .ثابتحيث ترى خصائصه التعبريية على مستوى واحد و على نسق واحد 

التأثري القلوب و يف مداخله إىل النفوس و وهو معجز  .موضوعاهتاتعارض وال تناقض وال صدام بني أجزائها وآياهتا وسورها و 
 .مشوهلاته وصالحيتها و هو معجز يف أحكامه و تشريعا. اآلتيةواملْيبات املاضية و   أخباره عن عامل الْيبهو معجز يفو  .عليها

أما واجباتنا حنو القرآن الكرمي فهي كثرية، ولكن الباحث سيوجزها يف مخس واجبنا نحو القرآن الكريم : أخيرًا و  –ز 
:  بعض أهل العلم دون التفصيل. ذكر نقاط ََ واجب التالوة أن واجبات املسلمني حنو القرآن الكرمي ميكن إجيازها يف:أواًل

واجب  خامساً: ،واجب العمل والتخلق رابعاً: ،التدبر والتعلماجب و ، ثالثاً: واجب الحفظ والتمكين، ثانياً: والتجويد
املقام يف هذه الورقة العلمية و  .23.. هلذا الكتاب العزيز التعظيمواجب الحب واإلجالل و و ميكن أن نضيف  الدعوة والتعلم

 بيان تفصيلها إىل حني آخر بإذن اهلل تعاىل. للمؤمتر ال يسمح بالتوسع يف هذه النقاط فنؤجل

يقول  .(سّن السنة لْة: من مادة )ذكر العلماء أن : تعريف السنة لْة واصطالحاً أواًل:  : الثاني: السنة النبوية المطلب
:)سننت الشيئ واطراده بالسهولة. واألصل هو جريانمطرد، و  السن والنون أصل واحد" بن فارس يف  معجم مقايس اللْة: ا

سّناً، وسّن للقوم سنة وسنناً، السّن مصدر سّن احلديد أسنه سّنًا إذا أرسلته إرسااًل ". وقال ابن األعرا ي: "  املاء على وجهي
سنة النيب صلى اهلل عليه ن املنطق حسنه، فكأنه صقله" . و . وسنّ سّن اإلبل يسّنها سّنًا إذا أحسن رعيتها، حىت كأنه صقلهاو 
يستفاد من هذه املعاين و دها، وصقل احلياة اإلنسانية هبا... ن جريان األحكام واطرااملعاين اللْوية، ملا فيها م حتمل هذه سلمو 

إمرار الشيء على الشيء من أجل إحداده و صقله..وسن اهلل ة فيها معىن التكرار واالعتياد وفيها معىن التقومي و اللْوية أن السن
املعىن  القرآن الكرمي سبع عشرة مرة، و أمره وهنيه، و قد ورد ذكر السنة والسنن يف: أحكامه و اهلل سّنةُ أي بني طريقًا قومياً، و  سنة

  .24يف مجيع املواضع أحكام اهلل اجلارية املطردة 

                                                           

وانظر  33-19، ص 2002،  1،  الرياض، طمفاتح تدبر القرآن و النجاح في الحياةللتوسع حول هذه املسألة..انظر: الالحم، خالد بن عبد الكرمي،   22 
 12-29، ص 2001، 1جملة البيان، ط –،  كتاب املنتدى اإلسالمي تدبر القرآنسلمان بن عمر،  أيضاً: السنيدي،

كيف  ، القرضاوي، يوسف؛ 23-70، ص 1993، 2،  دار املعرفة، القاهرة، طكيف نتعامل مع القرآنحول هذه املسألة املهمة..انظر : الْزايل، حممد،   23 
، 1، دار املعرفة، بريوت، طالسنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، وانظر: الْزايل، حممد؛ 92-20، 2001، 2، مؤسسة الرسالة، بريوت، طنتعامل مع القرآن

 72-2، ص 1992
 22-27، ص : الوجيز في الثقافة اإلسالميةاخللدي، صالح عبد الفتاح وزمالؤه 24 
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اته ال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله وتقرير أقو  هيأصول الفقه يف إمجاهلا يف اصطالح علماء احلديث و أما السنة و 
السبب يف اختالفهم يف التعاريف كان بسبب اختالف االختصاص لكل علم. فأهل احلديث نظروا اخلُلُقية واخلَْلِقية، و اته وصف

، وأهل األصول نظروا بصفته املشرع و املبني عن اهلل تعاىل،  وسلم إىل السنة من باب االقتداء والتأسي برسول اهلل صلى اهلل عليه
ٍَ وحرمة...اخل.فأخذوا عنه ما يصلح أن يكون دل  ياًل حلكم شرعي من حلٍّ

  وجوه: فهي على  من القرآن 25 منزلة السنةأما  -ثانياً  

  .ملا يف كتاب اهلل تعاىل، كاألمر بالصالة والزكاة تهاموافق          -أ
مشرعة بأحكام هلا أصل يف الكتاب، كنهي الرسول صلى اهلل عليه و سلم عن أكل اللحوم األهلية وأكل كل  -ب

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل ﴿ ناب من السباع. وأصل هذا التحرمي قوله تعاىل:ذي  لُّ هَلُُم الطَّيهَباِت َوحُيَرهُم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ َوحيُِ
 [ 123 األعراف:]، ﴾  الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ 

حترمي الرسول صلى اهلل عليه و سلم اجلمع بني املرأة شرعة ألحكام مستقلة مل ترد يف كتاب اهلل عز وجل، مثل م  -ج
مبينة ملا جاء يف كتاب اهلل جمماًل، أو موضحة للمبهم، أو خمصصة : رابعاً وعمتها واملرأة وخالتها يف النكاح..

َ لِلنَّاِس َما نُ زهلَ  ﴿ للعام، أو مقيدة للمطلق، قال تعاىل: ، ﴾ُرونَ إِلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ  َوأَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك الذهْكَر لُِتبَ نيه
كذلك بني الرسول مكان القطع يف وكذلك األمر يف الزكاة، و  . وقد األمر بالصالة مطلقُا عاماً،[ 22النحل:]

مستدلني بقوله  ومصدريتها لألحكام واالحتجاج هبا السنة النبوية 26 حجية. وقد أمجع العلماء على اليد..اخل
 ،﴾ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ  ۚ   َوات َُّقوا اللَّهَ  ۚ   آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُه فَانْ تَ ُهواَوَما  ﴿ :تعاىل

ُة ِمْن َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن هَلُُم اخْلِيَ رَ ﴿ ، وقوله تعاىل:[3احلشر:]
 [73األحزاب:] ﴾  َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد َضلَّ َضاَلاًل ُمِبيًنا ۚ   أَْمرِِهمْ 

ية والسمات الشخصية فاملسلمون يستمدون القيم واالجتاهات والعادات والقضايا القانون مصدرية السنة للثقافة:: ثالثاً 
ذجاً بشرياً قرآنياً فريداً. وقد و مبينة ملا أمجله القرآن الكرمي و محلت إىل البشرية أمنو لنبوية الصحيحة، ألن السنة مفصلةمن السنة ا

                                                           

د: د/فايز حابس، د/رضا حممد السنوسي، د/ حممد با جابر، مركز النشر العلمي، جامعة امللك عبد العزيز، جدة، ، من اعداالمستوى الثاني –الثقافة اإلسالمية  25 
 121-172، ص 2003، 1ط
لألستاذ   تقسيم السنة  إلى تشريعية وغير تشريعيةحول هذه املسائل املتعلقة بالسنة النبوية من حيث تقسيمها إىل تشريعية وغري تشريعية وحجيتها..انظر:  26 

للتوسع ، و 72-11ص ، 2001حمي الدين بن قدرت بن شريين السمرقندي فرج اهلل عنه و يسراهلل أمره، دار الكتب العلمية، بريوت،  ،الدكتور واألخ الفاضل الزميل
 330-323، ص1، جالموافقات في أصول الشريعةو املزيد راجع املوسوعة األصولية لإلمام الشاطيب: 



رؤية قرآنية ونبوية ------------------------------واالنغالقماليوية بين االنفتاح الثقافة اإلسالمية ال  

 

14 

 

ينا حممد صلى اهلل عليه تركت السنة أثارها العميقة يف العامل اإلسالمي وغري اإلسالمي واعرتف بذلك الْربيون بأن شخصية نب
 وسلم فس الرتبة األوىل يف قائمة العظماء. وقد ذكر بعض العلماء  آثار السنة على الثقافة اإلسالمية 27 يف هذه النقاط:

 ضوابط حاكمة، بيلة. والسنة تشكل قواعد ملزمة و جمموعة ضخمة من القيم واملعايري واألهداف الن السنة النبوية تنشئ
بعضها يف بعضها يف السلم و و  ،ميدان الدولةواألمثلة على ذلك يف ميدان الشخصية الفردية وميدان اجملتمع و 

من رأى منكم منكراً قال صلى اهلل عليه و سلم:" " ، و  28  الدين النصيحةاحلرب..قال صلى اهلل عليهو سلم: " 
 من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد سلم: " .."، وقال صلى اهلل عليه و فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه

" 29. 
 وتطالب باملنطق والدليل السليم، قال صلى  ،جتفف منابع األوهام واألساطريو  ،بوية تبني طرق املعرفة الصحيحةالسنة الن

والتكون إال بأمر اهلل، ومعىن ال  ،حتمية "، أي أن العدوى ليست 30 ال عدوى وال طيرة وال غولاهلل عليه و سلم:" 
ار إن طفإن طار ميينًا تفاءلوا، و  رياً،هو أسلوب عند العرب يف اجلاهلية كانوا يطلقون طِطيَ رََة: التطري: هو التشاؤم، و 

 هو الكائن اخلرايف الذي يكثر يف القصص لتخويف األطفال.مشااًل تشاءموا، ومعىن ال غول: نفي وجود الْول و 

  ليس منا من لم السنة النبوية تنشئ منظومة واسعة من األخالق العملية والسلوكية، مثل قوله صلى اهلل عليه وسلم: " و
 .31.." ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر"، وقوله:"  يعرف شرف كبيرنايرحم صغيرنا و 

 

 :فكر والتراث اإلسالميالمصدر الثالث: ال

انية ولقد أصاب من قال: أنا أفكر فأنا موجود. واحلياة اإلنس، املسلم من أخص خصائص اإلنسان الفكر اإلسالمي
ثقافتنا ينطلق من  تفاعل بني العقل والوجود، وخلف كل عمل أو حركة فكرة. وللثقافة اإلسالمية فكرومفكرون، والفكر يف

                                                           

، دار القلم، الشباب المسلم في مواجهة التحديات، وانظر: علوان، عبد اهلل ناصح؛  : الوجيز في الثقافة اإلسالميةح عبد الفتاح وزمالؤهاخلالدي، صال 27 
 232 -221، ص 2دمشق، ط

 ( 1923، والرتمذي )2932، أحمد في مسندهأخرجه  28

 (1311يف صحيحه ) و مسلم (، 2393،  ) البخاري في صحيحه أخرجه 29

 (.7279، وابن ماجة ) 1/239، أحمد في مسندهأخرجه  30

 (.2091، و أبو داود ) 712/ 1(، و أمحد يف مسنده، 91، )مسلم في صحيحهأخرجه  31
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:، ومن خصائص الفكر والتفكيرخصائص هذه الثقافة  

  ثقافات األخرى نتيجة حاجة لتحسني احلياة وحل املشاكل..قال تعاىل: ضة إسالمية، بينما عند اليأن الفكر والتفكري فر
ُرونَ ...﴿ ُ اللَُّه َلُكُم اآْليَاِت َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَّ ِلَك يُ بَ نيه  [.219، ]البقرة: ﴾  َكذَٰ

  :َوَلْو َردُّوُه  ﴿الفكر والتفكري من وسائل فهم الشريعة واستنباط األحكام إن مل يرد نص من الكتاب أو السنة. قال تعاىل
ُهمْ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَ ْنِبطُونَُه ِمن ْ [، وهذا هو االجتهاد املطلوب الذي 17] النساء:،﴾ ِإىَل الرَُّسوِل َوِإىَلٰ أُويل اأْلَْمِر ِمن ْ

 .32أحالت الشريعة الكثري من األحكام الشرعية الذي فيه احلل للمستجدات واحلوادث  

  ومعالمها الثقافة اإلسالمية قوماتمالمبحث الثالث: 

 المقومات:  :أوالً 

عند املسلمني هو صانع  اإلسالمي : ال شك أن الدين هو العنصر األساسي يف تكوين الثقافات، ولكن الدينالدين -1
ثقافتهم واحملافظ عليها واجملدد هلا. واإلسالم قد ربط عناصر الثقافة اإلسالمية كلها برباط عقيدة التوحيد واجلزاء واملصري، فقيمها 

قال  كاحلق والعدل والصدق واإلخالص واإلميان واألخالق والتعاون واإليثار وإكرام اجلار وصلة األرحام،  ؛إسالمية وإنسانية
 [132،] األنعام:﴾َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه َربه اْلَعاَلِمنيَ  َوُنُسِكيُقْل ِإنَّ َصاَليت  ﴿ تعاىل:

بتلك  عتبار واالتعاظواهلدف من دراسة التاريخ هو اال ،مهم جداً للمثقف املسلم لتاريخعلم او : التاريخ اإلسالمي -2 
، والتأمل يف عوامل النهوض والرقي، و أسباب االهنيار جتارب تلك األمم السابقةعلى  والوقوف ،األحوال والتنصح هبا

رَةٌ َلَقْد َكاَن يف َقَصِصِهْم ﴿، قال تعاىل:والسقوط ِكْن َتْصِديَق الَِّذي بَ نْيَ يََدْيِه َوتَ ْفِصيَل   ِعب ْ أِلُويل اأْلَْلَباِب َما َكاَن َحِديثًا يُ ْفتَ َرٰى َولَٰ
 يفلألمة اإلسالمية، و  هاماً  سجالً  املسلم مثقفللفهو يعترب بالنسبة ، [111يوسف:]، ﴾ًدى َوَرمْحًَة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن ُكله َشْيٍء َوهُ 

مشرقة كما أن فللتاريخ صفحات بيضاء  ك نروي تاريخ اخللفاء الراشدين والعلماء األبرار املصلحني واجملاهدين األخيار.ذل وءض
 .33 بشقيه املضيء واملظلم فهذا هو املنهج اإلسالمي يف قراءة التاريخله صفحات سوداء مظلمة، 

                                                           

لم، ، و انظر أيضاً: مس12-31، ص 2002، 1، دار اليقني، املنصورة، طالثقافة اإلسالمية و أثرها في تكوين الشخصية اإلسالميةانظر: املرصقي، سعيد؛  32 
، ص، وانظر؛ اخلالدي، 2002، 1، مؤسسة الرسالة، بريوت، طتحدياتها -مجاالتها -مصادرها -الثقافة اإلسالمية: تعريفهامصطفى & الزغيب، فتحي حممد؛ 

 232 -221، ص حدياتالشباب المسلم في مواجهة الت، وانظر أيضاً: علوان، عبد اهلل ناصح؛  : الوجيز في الثقافة اإلسالميةصالح عبد الفتاح وزمالؤه
 72-11، 2002، 7، دار االندلس، حائل، ط محاضرات في الثقافة اإلسالميةانظر املراجع السابقة بالتوسع، وانظر أيضاً: اجلنيدي، عبد اهلل شاكر:  33 
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. ةهلا أمهية خاصة يف حياة اإلنسان عمومًا  املسلم املثقف خاص ،اللْة العربية خاصةو  ،اللْات عامة: اللغة العربية -3
والسنة  كرمي، إال أن للقرآن العليه وسلم كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل  به واللْة العربية هي الوعاء الذي حفظ

إىل  اللْة العربية يف غريها من اللْات عرب العصور فضاًل على اللْة العربية، ولوال القرآن الكرمي والسنة النبوية الضمحلت النبوية
اضعة للتْيري خاصة مفرداهتا اإلسالمية األساسية غري خو  –قصى درجات الكمال و هي من مث فهي بلْت أ” ، يومنا هذا

رَ قُ ْرآنًا َعَربِيًّا  ﴿، ألن اهلل تبارك و تعاىل يقول: “والتطوير.. ُقونَ  ِعَوجٍ ِذي  َغي ْ  طريق يفهم منو  ، [ 21الزمر: ]  ،﴾ ..َلَعلَُّهْم يَ ت َّ
لدى بقية  وهذه حقيقة مشاهدة وملموسة .التطويركون فيها اإلعوجاج، أو التْيري و مفهوم املخالفة أن بقية اللْات ميكن أن ي

قها، استجابتها لنواحي التجديد، سعة اشتقامرونتها و زايايا عديدة، منها: متتاز اللْة العربية عن غريها من اللْات مباللْات، و 
 .34 احلديثة املصطلحات العلمية والتفاعل مع قدرهتا على بيانصالحيتها ملواكبة العصر و 

على سالمية نزلت بلْة العرب و ن هذه الشريعة اإلأل، ال حتتاج إىل بيان قضية عربية للمسلم املثقفاللْة ال أمهية تعلمو 
ال مدخل ا على ما تعرف من معانيها، و تعاىل خاطب العرب بلساهنن اهلل تبارك و إاإلمام الشافعي  معهود العرب، وكما قال

من جهة لسان العرب يفهم و ال سبيل إىل  -أي القرآن  – تفهمهمن أراد و  : "قال اإلمام الشاطيبو  فيها. عجميةلأللسن األ
فضل القرآن الكرمي على اللْة العربية يظهر بأنه حافظ عليها إىل قيام الساعة، فلو ال القرآن و   ." تفهمه من غري هذه اللْة

واللهجة  ،هجة القبطية يف مصرلكانت اللْة العربية جمرد هلجة حملية يتعرف عليها جمموعة من البشر مث متحى، كما حصل لل
 واللهجة اآلرامية يف الشام.   ،النبطية يف العراق

فاظ اليت مل تكن بالغية و بعض األلتراكيب لفاظ جديدة و خل فيها من معان و أكما أن القرآن الكرمي رقّاها مبا أد
العربية، كما ساعد على انتشارها مع انتشار اإلسالم، ألن التعبد بتالوة القرآن ال يكون إىل باللْة  يضاً أ القرآن الكرميمألوفة. و 

اضفى عليها طابع القداسة، وقد أثر عن عمر بن اخلطاب أنه قال: "من استطاع أن يتكلم  السنة باللْةأن ارتباط القرآن و 
 ات العامية احملليةيقضوا على اللْة العربية ينشر ودعم اللهجوحديثًا أن  قد حاول األعداء قدمياً بالعربية فال يتكلم بْريها"،  و 

إبعاد العرب املسلمني عن لْتهم األم بأساليب عديدة، منها مزامحة اللْات األجنبية حىت تضعف ويقل و  ،حمل الفصحى لتحل
 .35تأثريها 

إن لكل ثقافة من الثقافات عالمات تدل عليها ومتيزها عن غريها.  بإجياز شديد نقول :معالم الثقافة اإلسالميةثانياً: 
ثقافة العربية اجلاهلية سلطان اجلن والعرافني على احلياة.. ومن الفمن معامل الثقافة الْربية طلب املتعة الدنيوية بكل أنواعها، ومن 

                                                           

 130-122، ص 2002، 2، دار القلم، دمشق، طالشباب المسلم في مواجهة التحدياتانظر: علوان، عبد اهلل ناصح؛  34 
 12-17، ص 2000، 2األردن، ط -، دار الفكر، عمانالثاقفة اإلسالمية أنظر: صاحل هندي وزمالؤه؛ 35 
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بناء العقل  -1ة اإلسالمية فمعاملها كثرية، فمن هذه املعامل: معامل احلضارة اليونانية والرومانية االهتمام باجلسد ومتعته. أما الثقاف
متيز األمة  -2 ،بناء الشخصية اإلسالمية-7 غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة املبنية على نورالتوحيد -2، والوعي السليم

 .عمارة األرض وإصالحها -2، املسلمة

خصائص الثقافة اإلسالمية: المبحث الرابع  

فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي يف كتاب له عن ثقافة الداعية يف هذا العصر، فذكر باختصار أن الداعية يفتقر إىل  أشار
، الثقافة التاريخيةو ، األدبيةوالثقافة اللغوية و ، الثقافة الدينيةستة أنواع من الثقافات لبيان دعوته و إيضاح فكرته، و هي: 

 .36 والثقافة الواقعية، الثقافة العلميةو وم االجتماعية، ما يتصل بالعل الثقافة اإلنسانيةو 

 :الثقافة اإلسالمية بين الثقافات األخرى مكانة حول

 يقول العالمة د.القرضاوي حفظه اهلل: 

" واألمم بال ريب ختتلف يف ثقافاهتا اختالفًا كبرياً، فمنها ما تتجه ثقافتها حنو الروح، ومنها حنو العقل، ومنها حنو احلس 
 أو املادة، ومنها ما يتصل باألرض، ومنها ما يتصل بالسماء، ومنها ما يعرتف باهلل رباً خالقاً وال يعرتف به إهلاً معبوداً، ومنها ما

و أن يشرع لعباده، و حيل و حيرم. ومن  ،حاكمًا أعلى الذي من حقه أن بأمر و أن ينهى به معبودًا وال يعرتف به يعرتف
 .37هذه األمور كلها، فال يبْي غري اهلل رباً، وال يتخذ غري اهلل إهلاً و ال يبتْي غري اهلل َحَكماً.." الثقافات ما جيمع بني 

حنن العرب واملسلمني عامة  –ن ثقافتنا ذكر ذلك العالمة يوسف القرضاوي، إكما –و حنن يف هذا الصدد نريد أن نؤكد 
أهي ألبانية أم ماليوية  -:وأضيف وأتساءل أنا أيضاً  –ثقافة متميزة، ولكن كثريين يسألون عن هوية هذه الثقافة: أهي عربية  –

؟ وكأن إثبات أحدمها ينفي اآلخر بالضرورة، وهذا غري صحيح، ألن العروبة هي لسان اإلسالم، ولسان قرآنه  -أم تركية...اخل 
من  -غري العرب أيضاً  وأقول – لسان التفاهم املشرتك بني علمائه. واإلسالم هو الذي أخرج العربوسنة نبيه ولسان عبادته، و 

الظلمات إىل النور، وحوهلم من رعاة غنم إىل رعاة أمم..مث يضيف الشيخ القرضاوي قائاًل: "..ومن هنا نرى أنه ال تناقض بني 
ال نقول هذا  -العروبة واإلسالم، وال جند غضاضة يف وصف ثقافتنا اليت نعتز هبا واالنتماء إليها: أهنا ثقافة عربية إسالمية معاً 

                                                           
 117-97، ص  2002، 17، مكتبة وهبة، القاهرة، ط ثقافة الداعيةالقرضاوي، يوسف؛   36
 22-70ص: ،اإلسالمية و أثرها في تكوين الشخصية اإلسالميةالثقافة ؛ صفياملر  ، وانظر: 19، ص ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالقالقرضاوي، يوسف؛   37
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وحنن نقول أيضًا تعقيباً   .38 ال متلقًا للعروبة بل هي احلقيقة الناصعة اليت دلت عليها الدالئل والرباهني.." جماملةلإلسالم، و
على كالم الشيخ حفظه اهلل: ال تناقض بني املاليوية أو األلبانية أو الرتكية واإلسالم، وال جند أي غضاضة يف وصف ثقافتنا اليت 

فة عربية إسالمية من جانب، و أيضًا بأهنا ثقافة إسالمية ألبانية أو ماليوية أو تركية من جانب نعتز هبا وننتمي إليها بأهنا ثقا
 واهلل أعلم. آخر،

 ( اإلسالمية ..الخالتركية –األلبانية  –الماليوية  –فمن خصائص هذه الثقافة ) العربية 

. وفيما اقعية، واإلنسانية، واألخالقية،  والعالميةالربانية، الشمولية والكمال، التوازن واالعتدال، التطور والثبات، الو 
 . بإجياز شديد هذه اخلصائصبيان يلي 

. والربانية نسبة إىل الرب تبارك وتعاىل، ألن التصور ند اهلل تبارك وتعاىل: فثقافتنا ثقافة إهلية منزلة من عالربانيةأواًل: 
تكميل وتام ال حيتاج إىل تتميم، وهو هدى ونور ورمحة وسعادة، فهي اإلسالمي تصور رباين. واإلسالم دين كامل ال حيتاج إىل 

ربانية احلقائق  ثقافة مباركة طيبة، يأخذها املسلم بثقة واطمئنان بتفاعل وحيوية. فهي ربانية املصدر، ربانية الوجهة واالنطالق،
واخلطأ، تتوافق مع العلم وال تتعارض، ليس فيها والتصورات وربانية النتائج والثمرات. مبادئها سامية، ساملة من النقص واجلهل 

 التناقض وال التعارض وال التمزق وال اضطراب، يسرية وواضحة، منسجمة مع الفطرة اإلنسانية السليمة.

 : ًً ي أهنا : ومعىن " الشمول"، أهنا تستوعب كل جوانب احلياة وتدخل يف كل جماالهتا، ومعىن " الكمال" أالشموليةثالثًا
مل ونظام كامل، فهو دين ودولة، وعقيدة وعبادة، وهو حكم ال عجز يف مبادئها. فاإلسالم دين شاية ال نقص فيها و تامة واف

وسياسة واقتصاد، وعلم وخلق، وتوجيه وعلم. ومن مظاهر انون، ومصحف وسيف، وجهاد ودعوة، شريعة وقوقضاء، و 
عبودية كل خملوق هلل تعاىل، ومشول النظرة إىل حقيقة تركيب وخلق و إفراد اهلل بالعبادة واإلميان، الشمول: توحيد األلوهية أي 

يف النظرة إىل الدنيا واآلخرة، ومها ليسا متنافرتني والشمول  .اإلنسان. فهو ثالثي الرتكيب متوازن متكامل؛ من عقل وروح وجسد
 ة، فمن زرع يف الدنيا حصد يف اآلخرة.ن متكاملتان، فالدنيا متهد لآلخرة وهي مزرعة اآلخر اراوال متضادتني، وإمنا مها د

اإلسالمية ، و هذه اخلصيصة متصلة اتصااًل وثيقًا بالشمول، فالثقافة ثالثاً: التوازن واألعتدال والوسطية وعدم التطرف
اسق جور فيه وال تطرف وال مْاالة. فمعىن التوازن: هو التنثقافة شاملة وكاملة، ومشوهلا وكماهلا متوازن معتدل وسطي، ال 

بال وكس وال شطط وال غلو وال تقصري وال   ﴾قيمتَ املسْ  طاسِ سْ بالقِ  ﴿أو  ﴾ طِ سْ بالقِ  ﴿ط، حبيث يعطي حقه واالنسجام والرتاب

                                                           

 ة بتصرف يسريجع السابقااملر  38 
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َماَء َرفَ َعَها َوَوَضَع اْلِميزَاَن  ﴿طْيان وال إخسار..، كما إشار إىل ذلك القرآن الكرمي:  َْْوا يف اْلِميزَانِ  َوالسَّ  -3الرمحن:، ]﴾ َأالَّ َتْط

من مزايا الوسطية والتعادل: أن . و 39يف كل شيء..و يف خلق اإلنسان يف الكون و  ةادل أو التوازن موجود، فظاهرة التع[ 1
والوسطية متثل األمان والقوة، ستقامة، والوسطية دليل اخلريية، الوسطية أليق بالرسالة اخلالدة، تعين العدل، وأن الوسطية تعين اال

 وأن الوسطية مركز الوحدة. 

يمكن مالحظة هذه الوسطية ف .40يف العقيدة والعبادة والشعائر واألخالق..اخل، وجماالهتا يف اإلسالم مظاهر الوسطيةوأما 
نفسه و باهتمام أوالده و  هو مأمور أيضاً أن اإلنسان مأمور بعبادة ربه، ولكن جبانب ذلك ف :أو التوازن يف عدة جماالت، منها

 قال تعاىل:[، و 3التحرمي:] ،﴾ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْ ُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا ﴿قال تعاىل: و هذا أيضاً نوع من التعبد، جمتمعه،
اَر اآْلِخرَةَ ﴿ نْ َيا ۚ   َوابْ َتِغ ِفيَما آتَاَك اللَُّه الدَّ  [ 33القصص: ] ،﴾  َواَل تَ ْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

، ﴾ اَل ُيَكلهُف اللَُّه نَ ْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴿قال تعاىل: ،  تكلف البشر فوق ما يطيقونفالشريعة اإلسالمية ال: رابعاً: الواقعية
الْىن. فالتشريعات اإلسالمية يف الفقر و  ،واملرضعسر، يف الصحة السالم يراعي حال البشر يف اليسر و أن اإلو  [213 البقرة:]

األمثلة يف هذا الباب كثرية، فهي أباحت و ، الفرحان من حيث هو إنسان، فيه القوة والضعف، فيه احلزن و موضوعة لإلنس
على ، والزكاة واجبة رللمضطر أكل احلرام من الطعام، و أوجب التيمم حني فقد املاء، ورخصت باجلمع و القصر يف السف

 فاحلمد هلل أواًل و آخراً.اخل، ...األغنياء وليس اللفقراء

إن لألخالق احلميدة أثر عظيم يف نفوس املسلمني. واإلسالم وسع يف هذا اجملال وربط األخالق  :األخالقيةخامساً: 
ورفع األخالق مكاناً  ،اجلاهلية ، جزاء يف الدنيا وجزاء يف اآلخرة، وحررها من غلورة اإللزام واجلزاءكفلها بص، و وأبأهداف راقية

وفصل آدابًا للعامل واملتعلم والقارئ  .41 " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالقسالة احملمدية، " ى للر عليًا عندما جعلها غاية أمس
ق رمرة اإلميان والسامع والباحث واملناظر..آدابًا يف كل شيء يف احلياة، من أدب املائدة إىل بناء الدولة. واعترب اإلسالم األخال

َْْتْب  ۚ   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنه ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنه ِإمثٌْ ﴿ ، قال تعاىل:الصادق والتعبد اخلالص ُسوا َواَل يَ  َواَل جَتَسَّ
بُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموهُ  ۚ   بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا [. 12]احلجرات: ،﴾ ِإنَّ اللََّه تَ وَّاٌب َرِحيمٌ  ۚ   َوات َُّقوا اللَّهَ  ۚ   َأحيُِ

                                                           

 92-19، ص الوجيز في الثقافة اإلسالمية، وانظر: اخلالدي وزمالؤه؛ 171-129، ص الخصائص العامة لإلسالمانظر: القرضاوي، يوسف؛ 39 
 121-170ص الخصائص العامة لإلسالم، القرضاوي، يوسف؛  40 

 20، ص 1910، 1بريوت، ط، األدب المفردرواه اإلمام البخاري يف   41
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لشر شر وال تعرتف ثقافتنا اإلسالمية بتجزئة األخالق: أخالق ملعاملة املسلمني وأخرى لْري املسلمني، فاخلري خري للجميع، و ا
فحرام  يلينيللجميع، واحلالل حالل للكل واحلرام حرام على الكل،ال كما جاء يف توراة اليهود احملرفة أن الربا إذا كان بني اإلسرائ

اإلسالمية بني األخالق ! ومن مث ال انفصال يف ثقافتنا  42 إذا كان مع غري اإلسرائيلي عليهم، وال بأس بالربا وال حرج فيه
 .  43ال بني األخالق والسياسة وال بني األخالق واحلرب األخالق واالقتصاد، و األخالق والعلم، وبني  بنيوالعمل، و 

 : ًً ورعاية  ،احرتام اإلنسان افتنا اإلسالمية. فروح اإلسالم هيواإلنسانية أيضًا من أهم خصائص ثق اإلنسانية:سادسًا
َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلبَ ره  ﴿مكرم، قال تعاىل: فطرة اإلنسان وكرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان، ألن اإلنسان خملوق 
 ،له [، وأن اهلل تبارك وتعاىل جعله خليفة30] اإلسراء: ﴾  َواْلَبْحِر َوَرَزقْ َناُهْم ِمَن الطَّيهَباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي ممَّْن َخَلْقَنا تَ ْفِضياًل 

 ُهوًدا َأَخاُهمْ َوِإىَلٰ َعاٍد ﴿قال تعاىل: مكرم بإنسانيته قبل ديانته، نساناإل. فلسماوات وما يف األرض مجيعًا منهما يف ا له وسخر
، ] ﴾ ُشَعْيًبا َأَخاُهمْ َوِإىَلٰ َمْدَيَن  ﴿[، وقال تعاىل:31، ]هود:﴾ َصاحِلًا َأَخاُهمْ َوِإىَلٰ رَمُوَد  ﴿:[، وقال تعاىل20، ]هود:﴾

مع اختالف الدين  ،فاألنبياء عليهم السالم، كما قال العلماء، كانوا إخوة يف اإلنسانية بني بين جنسهم[، 12األعراف:
عندما مرت جنازة ميت، فقيل له إهنا كما ورد يف صحيح البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قام واقفاً و  فيما بينهم. واملعتقد

كما ورد يف و  .44جنازة يهودي؟ فقال: أليست نفسًا ؟ بلي يا سيدي يا رسول اهلل، فإن لكل نفس يف اإلسالم حرمة ومكان
صحيح البخاري أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قام واقفًا عندما مرت جنازة ميت، فقيل له إهنا جنازة يهودي؟ فقال: أليست 

 .45؟ بلي يا سيدي يا رسول اهلل، فإن لكل نفس يف اإلسالم حرمة ومكان نفساً 

إن ثقافتنا اإلسالمية ثقافة إنسانية للعامل أمجع، ورسالتها عاملية للناس أمجعني دون استثناء، وهذه الثقافة العالمية:ابعاً: س
 ،وملوكًا وعبيداً  ،وأغنياء وفقراء ،ًا وسوداً جاءت وعملت على تقريب الفوارق بني الناس، فألجل ذلك ترى بني املسلمني بيض

 –ومن كان يهودياً أو نصرانيًا أو جموسياً. وقد أكدنا من قبل ونؤكد هنا مرة أخرى ال تنايف وال تناقض من كون مصادر ثقافتنا 

                                                           
  107-99، 23-23، ص 2002، 2، الدار الشامية، بيروت، طاليهود المعتدون ودولتهم إسرائيل في مؤلفات محمد الغزاليانظر: دولة، محمد علي؛   42 

، 2، دار القلم، دمشق، طدستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، والْزايل، حممد؛ بتصرف، 22-27، ص ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالقالقرضاوي، يوسف؛  43 
  23-19، ص 2007

      99- 23ص الخصائص العامة لإلسالم، القرضاوي، يوسف؛ ؛  :وانظر،  22-22القرضاوي، يوسف؛ املرجع السابق،  44
      99- 23ص الخصائص العامة لإلسالم، القرضاوي، يوسف؛ ؛  :وانظر،  22-22القرضاوي، يوسف؛ املرجع السابق،  45
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عاملية من جهة أخرى، ألهنا عاملية ومفتوحة لكل اجلماعات و وإسالمية  ، من جهة -..اخل عربية أو ماليوية أو ألبانية أو تركية
البشرية وليس منْلقة على نفسها وال متعصبة ضد غريها، مثل الثقافة اليهودية املنْلقة على نفسها، اليت تقوم على متجيد جنس 

الم، واإلسالم نفسه عاملي إن كتبت باألحرف العربية إال أهنا انطلقت من اإلسوأما ثقافتنا و . 46خاص أو شعب معني خمتار 
ُقونَ  ﴿الرسالة، قال تعاىل:  قال [، و 21البقرة: ، ]﴾ يَا أَي َُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَ ت َّ

[، 103، ] األنبياء:﴾ َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة لِْلَعاَلِمنيَ  ﴿  تعاىل:[، و قال 1، ] الفاحتة:﴾ احلَْْمُد لِلَِّه َربه اْلَعاَلِمنيَ  ﴿تعاىل: 
َماَواِت َواأْلَْرضِ  ﴿وقال تعاىل:  يًعا الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّ  [121األعراف:، ]  ﴾ ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإينه َرُسوُل اللَِّه ِإلَْيُكْم مجَِ

ثقافتنا اإلسالمية متتازعن بقية الثقافات أيضًا بكوهنا متساحمة مع غريها من الثقافات على أساسني إن  :ثامناً: التسامح
مبشيئة اهلل تعاىل وحكمته، وليس ألحد التدخل يف تْيري سنن اهلل  بشر يف األديان والثقافات إمنا هواثنني: األول: أن اختالف ال

ًة َواِحَدةً َوَلْو َشاَء َربَُّك جلََ  ﴿وحكمته، قال تعاىل:  ِلَك َخَلَقُهمْ  ۚ   َواَل يَ زَاُلوَن خُمَْتِلِفنَي ِإالَّ َمْن َرِحَم َربُّكَ  ۚ   َعَل النَّاَس أُمَّ ، ﴾ َوِلذَٰ
ن حساب ضالهلم واحنرافهم على اهلل تعاىل يوم . الثاين: إقال المفسرون: أي لالختالف والتنوع خلقهم[، 119-111هود: ]

ِلَك فَادْعُ  ﴿ ناس اليوم، قال تعاىل:وليس ألحد من ال ،القيامة َوُقْل آَمْنُت مبَا  ۚ   َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهمْ  ۚ   َواْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ  ۚ   فَِلذَٰ
َنُكمُ  ۚ   أَنْ َزَل اللَُّه ِمْن ِكَتابٍ  َنُكمُ  ۚ   لََنا َأْعَمالَُنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكمْ  ۚ   اللَُّه َرب َُّنا َوَربُُّكمْ  ۚ   َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَ ي ْ نَ َنا َوبَ ي ْ َة بَ ي ْ  ۚ   اَل ُحجَّ

نَ َنا [، و هذا هو السر يف كون الثقافة اإلسالمية ميداناً واسعًا وفسيحًا لألديان 12الشورى: ، ]﴾ َوِإلَْيِه اْلَمِصرُي  ۚ   اللَُّه جَيَْمُع بَ ي ْ
ان املختلفة، واللْات املختلفة، و مل تضق يف يوم من األيام بدين أو أو عرق أو لون أو املختلفة، واألجناس املختلفة، واأللو 

 لسان..فلهم مجيعاً ذمة اهلل وذمة رسوله صلى اهلل عليه وسلم.

: ففيها الدين بفروعه وأجزائه املتعددة، واللْة واألدب والفلسفة، والعلوم الطبيعية والرياضية، والعلوم تاسعاً: التنوع
وكالم األشعري وتفسري الطربي  ،وفقه مالك ومدرسة األثر ،نسانية، والفنون املختلفة..ففيها فقه أ ي حنيفة ومدرسة الرأياإل

وتصوف الْزايل..وفلسفة  ،بصريات ابن اهليثم ورياضيات البريويناحظ ومعجم اخلليل وحنو سيبويه..و وأدب اجل ،ورواية البخاري
وابن حجر من مصر..والشريازي من  ،راق وابن تيمية من الشام..وابن العر ي من املْربابن رشد...ففيها بن حنبل من الع

                                                           

ثقافتنا أيضاً لألمهية: القرضاوي، يوسف؛  ، وانظر20-71، ص 2007، 2، دار القلم، دمشق، طعلل وأدوية: الْزايل، حممد؛ املرجع السابق بتصرف، وانظر 46 
 ، بتصرف22-27، ص بين االنفتاح واالنغالق
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ظاهرية ابن حزم بن تيمية وصوفية ابن عر ي..وفيها اوجالل الدين الرومي من تركيا..ففيها سلفية  ،إيران..والدهلوي من اهلند
وفيها اجتهاد اجملتهدين وتزمت املقلدين..وفيها الكتب املكتوبة  ،اصدية الشاطيب..وفيها عقالنية الفالسفة والتزام الفقهاءومق

األموي يف دمشق، احلمراء يف األندلس واألزهر يف مصر والسلطان أمحد يف إسطنبول..إنه املسجد دة..الصور املشاهو املقروءة 
حتتوي على  ...لشموله وسعته وتنوعه وواقعيتهأن تراثنا الثقايف  التنوع...ومما ينبْي التنبيه عليه هنا التنوع الشامل أو الشمول يف

ولألسف الشديد فإن أعداء  – ها بنني وبناتلتوجيه عموم األمة وتثقيف ناشئي املفردات الثقافية ما ال يصح أن تكون مصدراً 
ضد القرآن والسنة من اإلسالم من املستشرقني واملستْربني اعتمدوا عليها يف فهم اإلسالم وبث السموم الفكرية والدينية والثقافية 

ففي هذا الرتاث اإلسالمي الضخم فيها صالح أهل السلوك وخالعة أهل البطالة، وفيها زهديات أ ي العتاهية ...-خالهلا
وفيها استقامة أهل  ،ومرثيات اخلنساء وجمون ابن أ ي ربيعة..ونرى صوفية اجلنيد امللتزمة وشطط احلالج ،ومخريات أ ي نواسس

وفيها مقوالت الفرق املختلفة من أهل امللة والفرق املنشقة عن امللة...هذه احلقائق من تراثنا ال  ،أهل االبتداع االتباع واحنراف
هي جمال ومنطقة للبحث على املتخصصني والراسخني ألهل العلم وهي جماالت لقراءات  ،وال أن حنذفها ،نستطيع إنكارها

طرفاهتا يف عقيدهتم. والواجب على علماء األمة االعتماد يف الرتبية والتعليم خاصة الذين الخيشى عليهم من التأثر بشططها وت
وعن هويتها ومقوماهتا وخصائصها..والواجب عليهم أيضًا االنتقاء  ،والتثقيف على الثقافة املعتدلة واملعربة عن رسالة األمة

َوأُولَِٰئَك ُهْم  ۚ   أُولَِٰئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّهُ  ۚ   فَ َيتَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ  الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْولَ ﴿، قال تعاىل:47واألخذ من كل شئ أحسنه
 [ 11، ] الزمر: ﴾أُوُلو اأْلَْلَباِب  

. فثقافتنا تكمل بعضها بعضاً. فالثقافة اللْوية تكمل الثقافة الدينية، كما أهنا تْذي عاشراً: التكاملية واالعتزاز بالذات
ومكملة للبناء الذي بدأه رسل  ،اإلنسانية. ولقد أعلنت نصوص الثقافة اإلسالمية أهنا متممة ملا كان قبلها من الثقافاتالثقافة 

َنا ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب ُهَو ﴿  ، قال تعاىل:اهلل من قبل ومصححة للمسرية اليت دخلها بعض التحريف أو االحنراف َوالَِّذي أَْوَحي ْ
قً احلَْقُّ   :متمم ومكمل ملكارم األخالق وسلم فهو صلى اهلل عليه .[71ِلَما بَ نْيَ َيَدْيِه ِإنَّ اللََّه بِِعَباِدِه خَلَِبرٌي َبِصرٌي﴾، ] فاطر: اُمَصده

                                                           
- 23ص الخصائص العامة لإلسالم، القرضاوي، يوسف؛ :..وانظر أيضاً يسري .. بتصرف70-22ص فتنا بين االنفتاح واالنغالق، ثقاالقرضاوي، يوسف؛  47
     179-31، ص 2002، 2، دار القلم، دمشق، طسر تأخر العرب والمسلمينوانظر: الْزايل، حممد؛  99
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  ستبقى. " و  ا. كانت موجودة، ومكارم األخالق مل تقطع جذورها من الدني48" إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"

ة بدر أن من أسرى املشركني الذين حيسنون الكتابة ومل يستطيعوا الفدية يف غزو  وسلم وقد طلب الرسول صلى اهلل عليه 
واحد منهم عشرة من أوالد املسلمني الكتابة حىت يتقنوا، تعلم منهم زيد ين ثابت رضي اهلل كاتب  يفدوا أنفسهم بتعليم كل

هتها العاملية، وصبْتها وبتميزها عن غريها ومبصادرها الربانية، وغاياهتا اإلنسانية، ووجالوحي. كما أن ثقافتنا تعتز بذاتيتها 
طبقة، وضمت الناس ال، وأهنا وقفت ضد العصبيات اجلاهلية اليت ميزت الناس بني العرق واللون والنسب واللسان أو األخالقية

ا تقدم رفضت هذه الثقافة التنازل عن رسالتها العاملية مجيعًا يف حضنها ورحاهبا وكونوا نسيج األمة اإلسالمية. ألجل م
 49".  التطبيع" أو "  العولمة" أو" لتغريبواالستسالم لدعوات "ا

 

 :العالقة بالثقافات األخرىالخامس:  المبحث

  :ميكن إمجاهلا يف هذه النقاط

يف تفسريه  العالمة ا لشيخ الشنقيطيإن موقف املسلم من الثقافات األخرى له أربعة مواقف ال خامس هلا، ذكر ذلك 
أخذ ضارها وترك  -7 ، أو؛أخذها كلها؛ ضارها ونافعها -2؛ ، أوتركها كلها؛ ضارها ونافعها -1: أضواء البيان، وهي إما

. فنقول إن عالقتنا مع والبيان هذه املواقف بشيء من اإلجياز . وفيما يلي بيان50 أخذ نافعها وترك ضارها -2 ، أو؛نافعها
 اآلخرين تنحصر يف:

 إن على املسلم أن يتميز عن غريه من العاملني يف كافة شؤونه، عبادة و عقيدة و تعاماًل. دل على ذلك : التميز واالستفادة
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ﴿قوله تعاىل:  ٍة ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ َر أُمَّ . [110عمران: آل]﴾   َوتُ ْؤِمُنوَن بِاللَّهِ ُكْنُتْم َخي ْ

و أن ال يكون منْلقًا على نفسه، بل عليه أن يكون  ،عليه فإنه جيب على املسلم أن يكون له عالقة مع غريه من الناسو 
عليه أن كما أن .  و أن يراعي يف ذلك التوسط. وعليه أن يكون عامليًا وليس عنصرياً  ،منفتحًا مع غريه، ولكن حبذر شديد

                                                           
 (2139)  ابن ماجة في الزهد(، وقال حديث غريب، ورواه 2311يف أبواب العلم من حديث أ ي هريرة ) رواه الترمذي 48

 .. بتصرف71 - 70ص ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق، القرضاوي، يوسف؛  49

 .123-122مختار األمين الشنقيطي، ص: ، للشيخ محمد أضواء البيان ، نقالً عن:92، ص الثقافة اإلسالميةأنظر: با دحدح  علي عمر وزمالؤه؛  50 
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اخلري، دون أن يكون هناك النفع و فيما يعود على األمة اإلسالمية بلعلمية، يستفيد من جتارب اآلخرين يف كافة اجملاالت ا
 أو طعن بالقضايا و املبادئ العقائدية أو اإلسالمية.مساس 

 بني الثقافة املستوردة أو املكتسبة، و ديدة مث إن املسلم مأمور أيضًا أن يوفق بني مبادئ الثقافة اجل: التوفيق، ال التلفيق
، كما عليه العمل يف العلومأسلمة  عملية أو ،إسالمية المعارفهو ما يسمى اليوم بعملية:  ،التوفيقهذا مية. و اإلسال

 افةعرض تلك الثق وسائل، أبرزها: طرق وأَلْسلمة، إمنا تتم بعدة ا :أو ،و عملية التوفيق .مية العامليةسالبعض اجلامعات اإل
ني واملعتربين واملشهود هلم بالعلم والصالح أقوال العلماء املعتمديعلى السنة و القرآن و  ؛املستوردة على امليزان اإلسالمي

لإلسالم، و من مَثّ إضفاء املعادية  الكفرية أو الشركية إخراج كل العناصر، و يام بعملية الْربلة أو التحليلمث القوالتقوى، 
وهبذه العملية العلمية املنهجية  و تقدميها إىل املسلمني.والعلوم  ية على تلك العلوم أو الثقافاتسالمالصبْة الشرعية أو اإل

 اهلل أعلم.و ، اخلداعلعلوم أو املعارف أو الثقافات، وابتعدنا عن التلفيق والْش و املركزة نكون قد وفقنا بني تلك ا
 منهج الرغبة  ،سل، املنهج الوسطالر يسلك يف ذلك منهج األنبياء و سلم بناء على ما تقدم، فإن املو : الذوبان ال ،القبول

رَاِت َويَْدُعونَ َنا  ﴿ وقال تعاىل:، اخلشية و الرجاءوالرهبة، و  ، ] ﴾ َوَرَهًبا وََكانُوا لََنا َخاِشِعنيَ  َرَغًباِإن َُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْ
دينه و دنياه ال يسمح لنفسه بالذوبان يف اجملتمعات أو الثقافات األخرى. و  بأمور ريصبواملسلم املثقف ال [90األنبياء: 

اإلسالم هو الدين الوحيد يف العامل الذي حفظ و حيفظ للناس انتماءهم العرقي والقومي، كما يدل على ذلك تاريخ 
 اإلمرباطوريات اإلسالمية يف تارخينا اإلسالمي القدمي و احلديث.

 فالذي قيل سابقاً، يقال هنا أيضاً. فإسالمنا يأمرنا بقبول الطيب من الطعام و الشراب والكالم : الرفض، ال المقاطعة
العرب يف  واحلكمة واملعرفة والسلوك. وال سيما عندما نعلم أن إسالمنا قد أقر ببعض العادات والتقاليد املوجودة لدى

ات مثل الطواف حول البيت و السعي بني الصفا و اجلاهلية، كإطعام الطعام وإكرام الضيف، والشجاعة. ويف العباد
َوَما َكاَن َصاَلتُ ُهْم ِعْنَد  ﴿ املروة..اخل، و لكن ليس عريانًأ و ال مكاء و ال تصدية، كما ذكر ذلك القرآن الكرمي، قال تعاىل:

ويف هذا العصر احلديث والراهن نلجأ حنن  .[ ٥٣]األنفال:  ،﴾ َفُذوُقوا اْلَعَذاَب مبَا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ  َوَتْصِديَةً اْلبَ ْيِت ِإالَّ ُمَكاًء 
 املقاطعة للبضائع واملنتجات الْربية إذا رأينا منهم إساءة وطعناً إىل مقدساتنا اإلسالمية، وإال فال. إىل سالح  املسلمني

 دالئل االنفتاح في ثقافتنا: المبحث السادس

هنا ترفض أن تذوب يف ثقافات اآلخرين إمت ذكره سلفاً  ما اإلسالمية فوق كل نود أن نقرر ابتداء يف هذا املقام بأن ثقافتنا
منفتحة على اآلخر بضوابط وأصول. "، وهذا ال يعين أهنا منْلقة على نفسها، ولكنها التغريب"، و" العولمةتقاوم تيار " 
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 نقول بأن القرآن الكرمي : ل هذه املسألة من الناحية القرآنيةلتأصيو 

قًا لهَما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيهِ ﴿: قال تعاىل: نمصدق ومهيم -1  ۖ   َوأَنزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقه ُمَصده
نَ ُهم مبَا أَنَزَل اللَّهُ  ا َجاَءَك ِمَن احلَْقه  ۖ   فَاْحُكم بَ ي ْ َهاًجا ۖ   َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّ َوَلْو َشاَء اللَُّه  ۖ   ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمن ْ

ُلوَُكْم يف َما آتَاُكمْ  ًة َواِحَدًة َولَِٰكن لهَيب ْ [. والقرآن الكرمي جاء مؤكدًا ومهيمنًا وحاكمًا على تلك 21، ] املائدة: ﴾ ۖ   جلَََعَلُكْم أُمَّ
 .العقدية ، ومصححاً ملا وقع فيها من التحريفاتاألصيلة واحلقائقملا ورد فيها من العقائد  ،الكتب السابقة

مل يلغ كل ما كان عند  وسلم :  والرسول صلى اهلل عليهاإلسالم أبقى الصالح والمفيد من أخالق الجاهلية -2
العرب يف اجلاهلية. األعراف واملعامالت الصاحلة أبقاها، مثل عبادة احلج اليت توارثها العرب من ملة أبينا إبراهيم عليه السالم، 
والطواف والسعي بني الصفا واملروة. كما أن اإلسالم أبطل الطواف حول البيت يف حالة العري، ألن العرب كانوا يقولون ال 

كما ذكر ذلك اإلمام البخاري، أنواع من األنكحة   ةنطوف بالبيت بثياب عصينا اهلل فيها ! ويف الزواج كان عند العرب أربع
 عمل املسلمني اليوم..اخل وأبقى واحداً منها، هوالذي عليه سالم أبطلهاواإل

أعراف وعادات وأعمال اقتباس ما عند اآلخربن من : فقد أجاز العلماء اقتباس ما عند الغيرمشروعية  -7
ال تتعارض مع عقيدة اإلسالم أو شريعته أو أخالقه. فقد اختذ الرسول صلى اهلل  وأنظمة ومشروعات نافعة للمسلمني، ما دامت

الرسائل فقال  دما أراد أن يكتب إىل األعاجما يفعل امللوك واألعاجم، وذلك عنعليه وسلم خامتًا خلتم رسائله وكتبه، كم
م ال يقبلون كتابًا إال عليه خامت. كما أن سلمان رضي اهلل عنه اقرتح على الرسول والصحابة حفر اخلندق يف غزوة الصحابة بأهن

عمر بن اخلطاب اقرتح تدوين الدواويني تأسيًا حبضارة األمم األخرى،  وسلم مبشورته. و  األحزاب، فأخذ الرسول صلى اهلل عليه
 سلمني، فاختار أن تكون بدابته اهلجرة النبوية..امل تأريخكما أنه رضي اهلل استجاب لعمل 

معترب ما مل بأت يف شرعنا ما ينسخه، وإال ملاذا جاء ذكره يف  : لقد قرر األصوليون أنه دليلشرع من قبلنا -2
رآن من القرآن؟ ومن هنا استدلوا على ضرورة اتصاف املرشحني لألعمال والوظائف بالقوة واألمانة معاً، استدالاًل مبا ذكره الق

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنيُ  ۖ   قَاَلْت ِإْحَدامُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرهُ  ﴿قول ابنة الشيخ الكبري: [. و يف 23القصص:] ،﴾ ِإنَّ َخي ْ
والعقول واألنساب ن املصاحل الشرعية املرسلة حلفظ األديان والنفوس كثريًا مسورة يوسف أحكام كثرية استنبط منها العلماء  

،  [ 23، ] يوسف: ﴾قَاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع ِسِننَي َدأَبًا َفَما َحَصدمتُّْ َفَذُروُه يف ُسنُبِلِه ِإالَّ قَِلياًل ممهَّا تَْأُكُلوَن ﴿ :واألموال من قوله تعاىل
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ِإينه  ۖ   اْجَعْليِن َعَلٰى َخزَاِئِن اأْلَْرضِ قَاَل  ﴿ :قول سيدنا يوسف للملكمثل من  51قواعد دينية سامية  كما استنبط العلماء 
من يقوم مقامه يف العدل  ، وليس[، مشروعية طلب اإلنسان للوالية إذا علم أنه هلا أهل22، ] يوسف:﴾ َحِفيٌظ َعِليمٌ 

 . 52..واإلصالح وتوصيل احلقوق إىل الفقراء

اليقني أن اهلل عز وجل ورسوله صلى : املسلم احلق يعلم علم المسلم يلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت  -2
َويف ﴿احلق يف آفاق الكون ويف أعماق النفس اإلنسانية أو يف التاريخ البشري، قال تعاىل:  اهلل عليه وسلم أمراه أن يلتمس

َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا يف اآْلفَاِق َويف ﴿، وقال تعاىل: [21-20﴾، ]الذاريات: أََفاَل تُ ْبِصُروَن  ۖ   َويف أَنُفِسُكمْ  اأْلَْرِض آيَاٌت لهْلُموِقِننَي 
َ هَلُْم أَنَُّه احلَْقُّ  ٰ يَ َتبَ نيَّ [. والقرآن الكرمي  يقرر لنا أن 27] فصلت: ، ﴾أَوملَْ َيْكِف ِبَربهَك أَنَُّه َعَلٰى ُكله َشْيٍء َشِهيٌد  ۖ   أَنُفِسِهْم َحىتَّ

قَاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ﴿و يؤخذ عنهم بْض النظر عمن قاله، فالعربة مبا قيل وليس مبن قال، قال تعاىل:  ،احلق قد ينطقه غري املؤمنني
ِلَك يَ ْفَعُلوَن  ۖ   ِإَذا َدَخُلوا قَ ْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلَّةً  زيز [، ونقل لنا القرآن الكرمي قول امرأة الع72] النمل: ،﴾وََكذَٰ

وِء ِإالَّ َما َرِحَم َر يه  ۖ   َوَما أُبَ رهُئ نَ ْفِسي ﴿:حني قالت ارٌَة بِالسُّ ْفَس أَلَمَّ [، وبعض 27]يوسف: ،﴾ِإنَّ َر يه َغُفوٌر رَِّحيٌم  ۖ   ِإنَّ الن َّ
 .يقطع بأنه من كالم امرأة العزيز املفسرين مالوا إىل أنه من كالم يوسف، ولكن السياق القرآين

، كما جاء ذلك يف سنن أ ي داود من حديث معاذ بن جبل، قال صلى اهلل يقول كلمة الحق المنافق قد -3
الشيطان قد يقول كلمة الضاللة على لسان اللة، وأحذركم من زيغ احلكيم، فبتدع ضا عليه وسلم: " إياكم وما ابتدع، فإن ما

 .53احلكيم، وقد يقول املنافق كلمة احلق" 

ن الكرمي حافل باحلوار بني األنبياء وأقوامهم، مثل إبراهيم عليه السالم مع قومه والقرآثقافة ترحب بالحوار:  -3
ود، وحوار موسى عليه سورة مرمي، وحوار شعيب مع قومه يف سورة ه راء وحواره مع أبيه يفيف سورة األنعام وسورة األنبياء والشع

َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة ِإينه َجاِعٌل يف اأْلَْرِض  ﴿تعاىل: حوار اهلل عز جل مع املالئكة واملشركني.. قال ، و فرعون السالم مع
ُس َلكَ  ۖ   َخِليَفةً  َماَء َوحَنُْن ُنَسبهُح حبَْمِدَك َونُ َقده ، ] ﴾ قَاَل ِإينه أَْعَلُم َما اَل تَ ْعَلُمونَ  ۖ   قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الده

 [70البقرة: 

                                                           
 2002، 1، دار الحديث، القاهرة، طالقواعد الفقهيةللتوسع..انظر: عزام، عبد العزيز محمد؛  51 

 يسري  .. بتصرف27-71ص ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق، القرضاوي، يوسف؛  52

 27-71ص املرجع السابق،  53
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إن اهلل يبعث لهذه وقد جاء يف حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قوله :"   ثقافة تؤمن بالتجديد: -1
"، والتجديد يكون: بتجديد الفهم له، وجتدبد اإلميان به، والفقه فيه،  األمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

وجتدبد الدعوة إليه. وعرف التاريخ اإلسالمي اجملددين من علمائها و خلفائها مثل عمر بن  ،وجتديد العمل وااللتزام بأحكامه
خل ، وابن تيمية وابن القيم..إعبد العزيز، واإلمام الشافعي الواضع لعلم أصول الفقه، والْزايل الذي أحيا اهلل به علوم الدين

. وأهل االجتهاد يف الدين 54 واالجتهاد احلق من أهله ،علمائه وعن طريق ،وجتديد الدين ال بد أن يكون من داخله وبأدواته
معروفون، ال بألقاهبم، وال بأزيائهم، وال بشهاداهتم، ولكنهم من توفرت فيهم الشروط العلمية واألخالقية املعروفة يف أصول 

 .قهالف

 االنفتاح المحذورالمبحث السابع: 

ط وضوابط حىت يكون انفتاحه نافعاً ومأموناً على عقله ونفسه ودينه ولكن يشرو  ،إن املسلم احلقيقي منفتح على اآلخر
 وعقيدته. وفيما يلي شروط االنفتاح على اآلخر أو االنفتاح احملذور. فالعلماء حيذرون من:

: فمن كان ضعيفاً، قليل اخلربة، ضعيف العلم، سطحي الشخصية، ال جيوز له أن ينفتح االنفتاح قبل النضج -1
إال سقط يف أول الطريق، كما ورد يف بعض اآلثار من أن النيب صلى اهلل و  ثقافته أو علمه أو قبول ما لديه،على اآلخر يف 

خشية تسرب الشكوك إىل إميانه، ألنه كان يف  بدايات  ،عليه وسلم منع عمر بن اخلطاب من النظر يف صحائف التوراة
الدهم إىل اخلارج قبل النضج أو التخرج من اجلامعات يف عهده من اإلسالم. ومن هنا نصح العلماء يف عدم ابتعاث أو 

وتْزو قلوهبم الشهوات. وكذلك ننصح يف  ،حفاظًا على عقيدهتم، ألنه خيشى عليهم أن تْزو عقوهلم الشبهات ،بالدهم
لكثرة ما يعرض فيها من غث ومسني. فحذار  ،نرتنت، ومواقع اإلعدم االنفتاح املطلق ملشاهدة القنوات الفضائيةبهذ األيام 

 حذار من هذا اإلبليس املتحضر؛ الفضائيات واالنرتننت واتقوا اهلل يف أوالدكم وأنفسكم.

:  واملقصود هبذا النوع؛ هو االنفتاح املتساهل الذي ال حدود له وال االنفتاح المتساهل في األخذ واالقتباس -2
ح، وما ينفع وما يضر، وما حيتاج إليه وما ال حيتاج إليه، وما يتفق مع كتاب ما يصح وما ال يصعضوابط ودون البحث 

                                                           

 111-109ه ، ص  1221، 1، دار احملدث للنشر الرياض،، طوقفات مع كتاب) افعل وال حرج ( -التيسيركيف نفهم أبا حسني،  فهد بن سعد؛  54 



رؤية قرآنية ونبوية ------------------------------واالنغالقماليوية بين االنفتاح الثقافة اإلسالمية ال  

 

28 

 

ربنا وسنة نبينا وما ال يتفق. وقد أتى على األمة اإلسالمية حني من الدهر وهم مل حيسنوا فهم هذا النوع من االنفتاح، 
رين وغريهم، ومل يأخذوا منها الصحيح من وهذا ما عرف ب : االسرائليات، اليت راجت كثريًا يف كتابات العلماء، من املفس

يف كتابات  ثقايف اليهودي منذ قدمي الزمن ُدسّ املنقول أو الصريح من املعقول. و هذا النوع من الْزو الفكري أو ال
ُهْم   أَفَ َتْطَمُعوَن َأْن يُ ْؤِمُنوا َلُكْم َوَقدْ  ﴿ املسلمني، والقرآن الكرمي قد سجل عليهم حتريفهم لكتبهم، قال تعاىل: َكاَن َفرِيٌق ِمن ْ

 [.32] البقرة:  ﴾ َيْسَمُعوَن َكاَلَم اللَِّه مُثَّ حُيَرهُفونَُه ِمْن بَ ْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم يَ ْعَلُمونَ 

وهذا االفنتاح أيضًا ال جيوز بأن تضخم ما عند اآلخر وتشعر أنت بالدونية  االنفتاح المبهور بثقافة الغير: -7
نوع  ل ما قاله هو صدق..وهذه النظرة كل ما قاله اآلخر هو الصواب وكل ما فعله هو مجيل، وكجتاهه، حىت تعتقد أن  

ترمجة  تتأليه ( بالقول. ولألسف حدث هذا يف تاريخ املسلمني مرتني؛ مرة عندما مت من ) التأليه (بالفعل أو رمبا )
الفلسفة اليونانية من قبل املسلمني فانبهر املسلمون هبا واعجبوا هبا يف العلوم الطبيعية والرياضية، حيث كانت هذه 

الثقافة الْربية احلديثة اليت غزت أمتنا ب واملرة الثانية انبهر املسلمون قة باأللوهية..لالفلسفة خملوطة بالقضايا امليتافيزيقية واملتع
ها باسم االستعمار بوسائل متنوعة ومتعددة. وقد ساعد على هذا الْزو ختلف املسلمني يف االجتهاد والصناعة يف عقر دار 

( على أهنا )  التوكلاملسلمني، وفهموا ) القدر ( على أنه ) اجلرب(، وفهموا ) االبتكار، وشاعت أفكار مقلوبة لدىو 
( التقوى(، و)  الخنوع للطغيان)  ( على أهنا ) الصبر( وفهموا  الرضا بالدون)  على أنه ( القناعة)( وفهموا  التواكل
ُمْعَلمة  ال ملزمة (..وفهموا ( على أهنا )الشورى (..وفهموا ) مال الحياةإهه ) ( على أن الزهد(، و ) الدروشة)  على أنه

هو تاثري واضح وكاسح يف الناس  ربية يف العصر احلديث على(. وتأثري الثقافة الْ قهر للمرأة( على أهنا )  قوامة الرجل)
، ملواحهة اجلماهري ويف الطبقات املختلفة من الناس لألسف الشديد. وعلى الدعاة وحراس العقيدة أن يقفوا هلا باملرصاد

 55سس والضوابط اليت ذكرناها يف هذه الورقة هذا اخلطر وفق األ

 

                                                           
 ،107-12ص ، الثقافة اإلسالمية، ونظر: با دحدح  علي عمر وزمالؤه؛ 39-31، ص ثقافتنا بين االنفتاح واالنغالق:  القرضاوي، يوسف؛  55 
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 الخاتمة
و أن  ،خالصة لوجهه الكرمي املسلمني أينما كانوا و أن جيعلهسأل اهلل تبارك وتعاىل أن ينفع هبذا البحث املثقفني ويف اخلتام أ

يدخر اهلل يل ثوابه ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى اهلل بقلب سليم وعمل خملص، إنه تعاىل مسيع قريب جميب، وآخر 
 دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.

 سلطنة بروناي –م  2112112212مساء يوم األربعاء :  انتهيت من كتابته

ه  والموافق  1331ن ذي الحجة لعام م 3ضحوة يوم االسبت الموافق ل   و ترتيبه مرة أخرى تم مراجعاتهو 
22/9/2213 

 قطر –الدوحة 
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