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أسباب تدهور الحضارة اإلسبلمية وسبؿ تقدمها
د .محمد عمر الشاهيف
الممخص

كمية اآلداب  /جامعة الموصؿ

اف التدهور الحضاري الذي تعيشه األمة العربية ليس وليػد الصػد ة وال هػو مأاجػ ة حمػت دوف سػابؽ إنػذار أو

حتى قضاء وقدر  ,بؿ انه نتيجة طبيعة ألسباب عديدة عاشتها األمة العربية وتأاعمت معهػا غرػرات وأخطػاء  ,ونػت عػف

كؿ ذلؾ هذا التخمؼ والضياع الذي وصمت إليه األمة ي العصور األخيرة .

اف النهضة هي العبلج األسمى لؤلمة  ,ألنها تحقؽ مشروعاً حضارياً ينبغؽ مػف كػر األمػة وعقيػدتها  ,ويرتكػز

تقػػدـ األمػػة اإلسػػبلمية عمػػى مػػد التزامهػػا باإلسػػبلـ بوصػػأه ك ػ ارً ومػػنه حيػػاة  ,وتوحيػػد كممتهػػا  ,وتجػػاوز االخػػتبلؼ ,
والتمسػػؾ بالحضػػارة اإلسػػبلمية  ,اواحيػػاء التػراث  ,واسػػتذكار قػػيـ الرسػػالة اإللهيػػة ومباد هػػا بوصػػأها الرسػػالة القػػادرة عمػػى

النهوض بالأرد والمجتمع اإلنساني عمى و ؽ معايير اإلسبلـ .

ويستعرض البحث الموسوـ أسباب تدهور الحضارة اإلسبلمية وسبؿ تقدمها مف خبلؿ مبحغيف يتناوؿ األوؿ

أسباب تخمؼ األمة العربية المتمغمة بالقنوط والي س و قداف الغقة بالنأس وكذلؾ ساد األخبلؽ وانتشار الجهؿ ضبلً

عف نسياف الماضي المجيد لؤلمة العربية والرزو الأكري والغقا ي وأخي ارً غياب العدالة وانتشار الظمـ  ,اما المبحث الغاني
يتناوؿ سبؿ التقدـ والنهوض باألمة مف خبلؿ تطوير وعي األمة والجهاد والمغابرة والعمؿ عمى تحقيؽ الوحدة العربية

والتعاوف اواصبلح ذات البيف وتقرير قاعدة الشور ودعـ العمـ والعمماء ضبلً عف األخوة والمحبة والدعوة لمخير  ,وختـ
البحث بعشر توصيات مف اجؿ النهوض باألمة العربية.
المقدمة

.

تتمتع الحضػارة العربيػة بعوامػؿ القػوة الذاتيػة التػي تسػتطيع مػف خػبلؿ هػذل القػوة الكامنػة النهػوض مػف جديػد

اواعادة أمجاد األمة عبر تاريخها المشرؽ  ,وعندما نبحث ي سػبؿ تقػدـ األمػة العربيػة ػبل بػد لنػا مػف الوقػوؼ أوال أمػاـ
أسباب التدهور التي تعاني منها األمة والتي أوصمتها إلى هذا الوضع المتردي الذي تعيشه اآلف .

اف هذا التدهور الحضاري الذي تعيشه األمة العربية ليس وليد الصد ة وال هو مأاجػ ة حمػت دوف سػابؽ إنػذار

أو حتى قضاء وقدر  ,بؿ انه نتيجة طبيعة ألسباب عديػدة عاشػتها األمػة العربيػة وتأاعمػت معهػا غرػرات وأخطػاء  ,ونػت

عف كؿ ذلؾ هذا التخمؼ والضياع الذي وصمت إليه األمة ي العصور األخيرة .

اف النهضة هي العبلج األسمى لؤلمة  ,ألنها تحقؽ مشروعاً حضارياً ينبغؽ مف كػر األمػة وعقيػدتها  ,ويقصػد

بالنهضة نقؿ األمة مف حالة االنحطاط والتخمؼ إلى الوحدة واالرتقاء .و ي المرة ت تي النهضة مػف نهػض يػنهض نهضػاً

ونهوض ػاً وانػػتهض أي قػػاـ ,والنهضػػة الطاقػػة والقػػوة

ٔ

 .كمػػا تشػػير النهضػػة لبلرتأػػاع واالرتقػػاء والصػػعود  ,ػػنهض عػػف

األرض أي ارتقى وارتأع ونهضت األمة أي ارتقت وارتأعت وعمت وصعدت  .والنهضة تحقؽ انتقػاؿ أمػة أو شػعب أو ػرد

مف حاؿ إلى حاؿ أ ضؿ .
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ويرتكز تقدـ األمة اإلسبلمية عمى مد التزامها باإلسبلـ بوصأه كػ ارً ومػنه حيػاة  ,وتوحيػد كممتهػا  ,وتجػاوز

االخػػتبلؼ  ,والتمسػػؾ بالحضػػارة اإلسػػبلمية  ,اواحيػػاء التػراث  ,واسػػتذكار قػػيـ الرسػػالة اإللهيػػة ومباد هػػا بوصػػأها الرسػػالة
القادرة عمى النهوض بالأرد والمجتمع اإلنساني عمى و ؽ معايير اإلسبلـ .

ويستعرض البحث الموسوـ أسباب تدهور الحضارة اإلسبلمية وسبؿ تقدمها مف خبلؿ مبحغيف يتناوؿ األوؿ

أسباب تخمؼ األمة العربية المتمغمة بالقنوط والي س و قداف الغقة بالنأس وكذلؾ ساد األخبلؽ وانتشار الجهؿ ضبلً

عف نسياف الماضي المجيد لؤلمة العربية والرزو الأكري والغقا ي وأخي ارً غياب العدالة وانتشار الظمـ  ,اما المبحث الغاني
يتناوؿ سبؿ التقدـ والنهوض باألمة مف خبلؿ تطوير وعي األمة والجهاد والمغابرة والعمؿ عمى تحقيؽ الوحدة العربية

والتعاوف اواصبلح ذات البيف وتقرير قاعدة الشور ودعـ العمـ والعمماء ضبلً عف األخوة والمحبة والدعوة لمخير  ,وختـ
البحث بعشر توصيات مف اجؿ النهوض باألمة العربية.

المبحث األوؿ  :أسباب التدهور

ٔ .القنوط والي س و قداف الغقة بالنأس :

اف مف أعظـ أسباب انحطاط الحضارة العربية وتخمأها ي العصر األخير هو قدانها الغقة بنأسها او ما يسمى

ي عمـ النأس مركب النقص وعقدة النقص  ,وهو مف أشد األمراض االجتماعية وأخبث اآل ات الروحية  ,ال يتسػمط هػذا

الداء عمى أمػة اال أود بهػا إلى الأنػاءٕ ,وما أصاب األمػة العربيػػة واإلسػبلمية مػف اليػ س والقنػوط او البلمبػاالة والتمبػد

وعػػدـ اإلحسػػاس بمشػػكبلت األمػػة كػػاف مػػف بيػػػف األسػػباب الر يسػػة لتخمػػؼ األمػػة العربيػػة  .وكيػػؼ تصػػم األمػػػة ومعظػػـ
أبناءهػػا يعتقػػدوف انهػػـ ال يصػػمحوف لشػػيء وال يمكػػف اف يصػػم عمػػى أيػػديهـ شػػيء  ,وألف تػػور الهمػػـ وضعأهػػػا منػ ٍ
ػاؼ
َسػواْ ِمػف ْرْو ِح المّ ِػه
لؤليمػاف والراية التي خمؽ اإلنساف مف اجمها اف اإلسػبلـ حػػرـ اليػ س والقنػوط  ,قػػاؿ تعالػػى َ والَ تَ ْي ُ
ٖٓ
وف .4 
إِْن ُ
وف  . وقػػاؿ تعالػػى  قَػا َؿ َو َمػف َي ْقػ َنطُ ِمػف ْر ْح َم ِػة َرِب ِػه إِالْ الضْػ ل َ
َس ِمػف ْرْو ِح المّ ِػه إِالْ ا ْلقَ ْػوُـ ا ْل َكػا ِ ُر َ
ػه الَ َي ْيػ ُ
5
وقػاؿ تعالػى  َ اوِا َذآ أَ ْن َع ْم َنا َعمَى ِ
س ُه ال ْ
نس ِ
وسا 
ض َوَن َ ِب َج ِان ِب ِه َ اوِا َذا َم ْ
َع َر َ
شر َك َ
اف أ ْ
اف َي ُؤ ً
اإل َ
اف عمة العالـ العربي واإلسبلمي اليوـ هو الرضا بالحياة واالطم ناف بهػا واالرتيػاح إلػى األوضػاع الأاسػدة  ,ػبل
يقمقه ساد وال يزعجه انحراؼ وال يهيجه منكر وال يمهمه غير مسا ؿ الطعاـ والمباس

6

 ,ولقد انضػـ الجػبف والهمػع الػذي

أصاب المسمميف إلى الي س والقنوط مف رحمة اهلل  ,وانه ال سبيؿ لمرالبة األعداء ب ي وجه مػف الوجػول واف كػؿ مقاومػة

عبث واف كؿ مناهضة خرؽ ي الرأي . ٚ

اف القنوط والي س و قداف الغقة بالنأس آ ة خطيرة  ,عمى المسمميف االبتعاد عنها رحمػة اهلل كبيػرة ونصػر اهلل
ْه أَِني م ْرمُوب َانتَ ِ
ص ْر  , ٛ واف المستقبؿ لئلسبلـ وأهمه
قريب قاؿ تعالى َ َ د َعا َرب ُ
َ ٌ
ٕ .ساد األخبلؽ وانتشار الجهؿ :

يعد ساد األخبلؽ وانتشار الجهؿ ي األمة عامؿ خطير يد ع باألمة إلى التخمؼ والضياع  ,الف ساد األخػبلؽ

يأسد الحياة كمها ويدمر األمة وي تي عمى بنيانها مف القواعد .
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لقد تعرضت األمة العربية واإلسبلمية إلى سػاد كبيػر بػاألخبلؽ والقػيـ تمغػؿ بانتشػار الرػش واكػؿ األمػواؿ بالباطػؿ وتػرؾ
الزكاة واالعتداء عمى الحقوؽ وتدني مكانة المرأة وما إلى ذلؾ مف عوامؿ ساعدت عمػى تخمػؼ األمػة وضػياعها  .و ار ػؽ
هذا الأساد انتشار األمية بيف أبناء األمة العربية وضعؼ التأكير العممي وساد الجهؿ حتى أصب تخمأنا حقيقػي ال ينكػرل

… اال مكابر.

ٖ .الرزو الأكري والغقا ي :

اف اشػػد أنػواع الصػراع وأطولهػػا وأعمقهػػا هػػو مػػا خاضػػته األمػػة العربيػػة واإلسػػبلمية ضػػد الرػػزو الأكػػري والغقػػا ي  ,ألنػػه

أخطر أنواع الرزو وأ سدها .

لقد تعرضت األمة العربية إلى الرزو الأكري والغقا ي  ,وهما أشد ت غي ارً مف الرزو العسكري صاب األمة تشػويه

ي الأكر الذي تحممػه والسػيما المػوروث الضػخـ مػف العمػوـ الشػرعية  ,حتػى غػدا المجتمػع العربػي واإلسػبلمي المعاصػر

اقداً لحيويته ونشاطه وسادل الركود واالستسبلـ ي جوانب الحياة جميعها بعد اف كاف تاريخيه الحضػاري قػد حقػؽ تقػدماً

كبي ارً وازدها ارً لـ يسبؽ له نظير بيف األمـ .

لقد تعرضت األمة العربية أللواف وأشكاؿ مف الرزو الأكري عمى امتداد تاريخها الطويؿ كػاف ذلػؾ كا يػاً لهيمنػة التسػيب

واإلهماؿ االجتماعي ومف غـ ضعؼ اإلحساس باالنتماء لؤلمة مما أد إلى تقبؿ الرزو الأكري مف غير معارضة أو حتػى

التأكير ي مقاومته ومف غـ أوصؿ األمة إلى التأكؾ والتخمؼ المذيف نراهما اآلف .
ٗ .غياب العدالة وانتشار الظمـ :

تعد العدالة أساسا مهمة لنهضة األمة وضرورة اجتماعية مهمة ي كؿ زمف  ,والبحث ي العدالة يعنػي البحػث

ي اعقد معضمة يجابهها اإلنساف ي الوقت الحاضر  ,قياـ الغورات واالنتأاضػات والحػروب يرجػع ػي أسػبابه الحقيقيػة

إلى قداف التوازف ي مستويات المعيشة بػيف النػاس واسػتبداد بعضػهـ عمػى بعػض وانتشػار الظمػـ يمػا بيػنهـ  .ويقصػد

بالعدالة االستقامة و ي الشريعة االستقامة عمى طريػؽ الحػؽ باالجتنػاب عمػا هػو محظػور ,ويقصػد بالعدالػة أيضػاً الميػؿ
ٓٔ

قاؿ تعالى  َ اوِا َذا َح َك ْمتُـ َب ْػي َف ال ْن ِ
ػاس أَف تَ ْح ُك ُمػواْ ِبا ْل َع ْػد ِؿ 

ٔٔ

إلى الحؽ  ,ٜوقد أمر اهلل تعالى بالعدؿ بيف الناس
تعالى  وأ ِ
ت ألعد َؿ َب ْي َن ُك ُـ .ٕٔ 
ُم ْر ُ
َ
وقد عني اإلسبلـ عناية ا قة بتقرير قاعدة العدالة مف قواعد الحكـ ي اإلسػبلـ بوصػأها الدعامػة الر يسػة ػي
قياـ الدولة العربيػة اإلسػبلمية والحكػـ اإلسػبلمي ػبل وجػود لئلسػبلـ عػبلً ػي مجتمػع يسػودل الظمػـ وال يعػرؼ العػدؿ
وأمػػر الرسػػوؿ  ) بإقامػػة العػػدؿ بػػيف النػػاس ,قػػاؿ  " ) عػػدؿ يػػوـ كعبػػادة أربعػػيف سػػنة "

14

وقػاؿ

13

,

 ,وقػػد اعػػد اهلل لمػػذيف

يحكموف بالعدؿ بيف الناس منزلة ر يعة يوـ القيامة حيث يظمهـ اهلل ي ظمه يوـ ال ظؿ اال ظمه  ,قاؿ رسػوؿ اهلل " )

سبعة يظمهـ اهلل يوـ ال ظؿ اال ظمه "

15

 ,وذكر أوؿ هؤالء السبعة اإلماـ العادؿ.

ويعد ترؾ العدؿ ظمماً ي نظر اإلسبلـ واهلل سبحانه وتعػالى حػرـ الظمػـ وذـ أهمػه وتوعػدهـ بالعػذاب الشػديد يػوـ
)ٔٙ
وف  , وقػػاؿ تعػػالى َ والَ
يف َ
اح ُ
اج ُهػ ْػـ َو َمػػا َكػػا ُنوا َي ْع ُبػ ُػد َ
شػ ُػروا الْػ ِػذ َ
القيامػػة والهػػبلؾ ػػي الػػدنيا  .قػػاؿ تعػػالى ْ 
ظمَ ُم ػوا َوأ َْزَو َ
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سػ َػب ْف المّػ َ
ػه َغػػا ِبلً َع ْمػػا َي ْع َم ػ ُؿ الظْػػالِ ُم َ
تَ ْح َ
ٔٛ
محرماً" .
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 " ) يػػا عبػػادي انػػي حرمػػت الظمػػـ عمػػى نأسػػي وجعمتػػه بيػػنكـ

اف الظمـ ما زاؿ حقيقة واقعة ي ببلد المسمميف واف الشعور بالظمـ يجعؿ الأرد ال يتحمس ي الد اع عػف أمتػه

التي لـ تطعمه مف جوع ولـ تؤمنه مػف خػوؼ  ,واإلسػبلـ يقػدـ الحػؿ األمغػؿ ػي تحقيػؽ العدالػة مػف خػبلؿ إقامػة العدالػة

االجتماعيػة اوازالػة الأػوارؽ بػػيف األ ػراد والطبقػات مػف اجػػؿ النهػوض باألمػة العربيػة  ,واذا شػػعر النػاس بإقامػة العػدؿ ػػي

مجتمعهـ وسيادته ػي حيػاتهـ تسػتقر نأوسػهـ وتطمػ ف قمػوبهـ وتهػدأ أحػوالهـ ويزدهػر مجػتمعهـ ويعمهػـ الخيػر واألمػف

واألماف والسبلمة والسبلـ

ٜٔ

.

٘ .نسياف الماضي المجيد :
اف مف ابرز وأهـ عوامؿ تدهور األمة العربية واإلسبلمية هو نسياف المسمميف لماضيهـ المجيد واالبتعاد عف قيمهـ

الخالػػدة  ,نهضػػة األمػػة ال تتحقػػؽ لؤلجيػػاؿ الحاضػػرة اال باعتمػػاد عمػػى انجػػازات الماضػػي العريػػؽ  ,والف األمػػة العربيػػة

اإلسبلمية ابتعدت عف دينها وأهممت شريعتها قد تشتت شممها وضعؼ كيانها وحػؿ الأقػر والجهػؿ والمػرض يهػا  ..ػبل

بد مف العودة إلػى اإلسػبلـ الحقيقػي الصػحي والتمسػؾ بالماضػي اواحيػاء التػراث واسػتذكار قػيـ الرسػالة اإللهيػة ومباد هػا
بوصػػأها الرسػػالة القػػادرة عمػػى تربيػػة الأػػرد والمجتمػػع اإلنسػػاني عمػػى قػػيـ ومعػػايير اإلسػػبلـ وال سػػيما اف التػراث والماضػػي
المجيد ضرورياف وال غنى عنهما ي نهضة األمة  ,همػا يحأظػاف لؤلمػة كيانهػا الػديني والتػاريخي مػف النسػياف ويحمػي

شخصيتها الحضارية مف التحمؿ واالندماج ويد ع باألمة نحو النهوض مف جديد .

المبحث الغاني :سبؿ التقدـ

ٔ .تطوير وعي األمة :

مف اجؿ النهوض باألمة العربية البد مف تطوير وعي أبنا ها مف خبلؿ أحداث غورة كرية تعيد امجاد العرب واإلسبلـ ,

الف األمـ ال تنهض اال باأل كار المبنية عمى روح األمة وعظمتها  ,بنهػوض األ كػار وتطػوير الػوعي تػنهض كػؿ مظػاهر

حيػػاة األمػػة االقتصػػادية والعمميػػة والغقا يػػة واألخبلقيػػة والتشػػريعية  .والعمػػؿ عمػػى تعزيػػز قػػوة اإلرادة ػػي عقػػوؿ المسػػمميف

وزيادة الغقة ي نأوسػهـ مػف خػبلؿ وضػع القػدوات الصػالحة أمػاـ اعػيف المسػمميف وعمػى رأس القػدوات الرسػوؿ .) 
وألف اشد ما تتعرض له األمة مف خطر ويجعمها ريسة لمعابغيف هو قداف الوعي بلبد مػف التركيػز عمػى تطػوير وعػي

األمة مف اجؿ تحقيؽ نهضتها

ٕٓ

.

وعمى عمماء األمة ومأكريها وقادتها إشاعة روح األمؿ والعمؿ لتحقيؽ نهضة األمة ونبذ كؿ ما مف ش نه اف يؤدي إلى

التأرقة والنزاع بيف أ رادها والحث عمى زيادة الوعي لد أبناء األمة .

ويعد زيادة وعػي أ ػراد األمػة أساسػا مهمػاً تسػتطيع األمػة مػف خبللػه تحقيػؽ نهضػتها المرجػوة وال سػيما واف عػز األمػة

العربية واإلسبلمية ودورها الحضاري ي العالـ يرتبط بمد تمسكها باإلسبلـ عقيدة وشريعة .
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ٕ .الجهاد والمغابرة :
الجهاد هو بذؿ أقصى ما ي الوسع والطاقة ي سبيؿ اهلل ك ارً ونأساً وماالً وأية وسيمة أخر والجهاد ػي المرػة مشػتؽ

مػػف الأعػػؿ الغبلغػػي جهػػد يجهػػد جهػػاداً

ٕٔ

 ,وهكػػذا يعنػػي الجهػػاد الحركػػة والترييػػر والبنػػاء والتعػػاوف عمػػى البػػر والتقػػو

واألعماؿ الصالحة ي مجاالت الحياة الأردية واالجتماعيػة كا ػة  ,ومػف هنػا نجػد انػه مػف الخطػ االعتقػاد اف الجهػاد ػي

سبيؿ اإلسبلـ يعني القتاؿ حسب  ,وبهذا المنطمؽ ف كؿ جهد إنساني يبذؿ ب سـ اهلل  ,ي أي جانػب مػف جوانػب بنػاء
الحياة بموجب شريعة اإلسبلـ يكوف جهاداً شرعاً ي سبيؿ اهلل  .بناء الػنأس وتربيػة األطأػاؿ تربيػة صػالحة جهػاد وبػذؿ
المػػاؿ ػػي سػػبيؿ إحػػداث تنميػػة اجتماعيػػة وحضػػارية جهػػاد والػػد اع عػػف مقدسػػات األمػػة وغوابتهػػا جهػػاد
تعني المواظبة عمى األمر والحرص عمى الأعؿ والقوؿ وغابر عمى الشيء واظبهٖٕ.

ٕٕ

 ,امػػا المغػػابرة

ومف اجؿ تحقيؽ نهضة األمة بلبد مف المغابرة ػي ميػاديف الحيػاة كمهػا لتحقيػؽ الجهػاد الػذي هػو تشػريع حكػيـ وبميػ

يعمػػؿ عمػػى نهضػػة األمػػة بوصػػأه ركن ػاً مهم ػاً مػػف أركػػاف وحػػدة األمػػة العربيػػة واإلسػػبلمية منػػذ تكوينهػػا مػػرو ارً بالعصػػور

المتتابعة اوانشاء الحضارة العربية واإلسبلمية الزاهرة التي أضاءت لمبشرية جميعها دروب الحياة والمستقبؿ .

ٖ .العمؿ عمى تحقيؽ وحدة األمة :

تعد الوحػدة العربية مف القواعد األساسية التي ارتكزت عميهػا األمػة منػذ البػدء  ,ذلػؾ اف القػرآف مػا تػػ يحػث
ِ ِ
عمػى الوحدة ونبذ الأرقة ي العديد مف آياته الكريمة  ,قاؿ تعالػى  و ْ ِ
يعػا َوالَ تَأَْرقُػواْ َوا ْذ ُك ُػرواْ ِن ْع َمػ َة
اعتَص ُمواْ ِب َح ْب ِؿ المّه َجم ً
َ
ٕٗ)
ْه َب
ذ
ػ
ت
و
ا
و
م
ػ
ش
أ
ت
ا
و
ع
ػاز
ن
ت
ال
و

تعالػػػى
وقػاؿ
,

َص َػب ْحتُـ ِب ِن ْع َم ِت ِػه إِ ْخ َوا ًنػا
َع َػداء َػ َلْ َ
َ َ ََ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ
المّ ِه َعمَ ْي ُك ْـ إِ ْذ ُكنتُ ْـ أ ْ
ؼ َب ْػي َف ُقمُػوِب ُك ْـ َ ْ
ٕ٘
ِ
ِيف َوال تَتَأَْرقُوا.ٕٙ( 
يموا الد َ
ِر ُ
يح ُك ْـ  , وقاؿ تعالى أيضا  أَق ُ
بعضاً "

وقد أكد الرسوؿ  ) عمى الوحدة والتعاوف بيف المسمميف قاؿ  " ) المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضػه

ٕٚ

وقاؿ  " ) مغؿ المؤمنيف ي توادهـ وتراحمهـ كمغؿ الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى لػه سػا ر

الجسد بالحمى والسهر "  , ٕٛوقد أكد الرسوؿ  ) عمػى وحػدة الجماعػة قػاؿ  " ) مػف أر مػف أميػرل شػي اً كرهػه

ميصػػبر انػػه لػػيس أحػػد يأػػارؽ الجماعػػة شػػب ارً يمػػوت اال مػػات ميتػػة جاهميػػة " ( .ٕٜلقػػد عمػػؿ الرسػػوؿ  )منػػذ دخولػػه

المدينة المنػورة عمػى تغبيػت أركػاف الوحػدة اإلسػبلمية عمػى أسػس راسػخة  ,إذ تعػد الوحػدة أسػاس نهضػة األمػة وسػبيمها

لبلرتقاء .

اف األمة العربية واإلسبلمية تعرضت وما تزاؿ لكغير مػف المحػاوالت التػي تعمػؿ عمػى تأتيػت وحػدتها بكػؿ السػبؿ

وأد ذلؾ الى اف تأرقت األمة وتصارعت ودب الضعؼ يها مما جعمها لقمة سا رة لعدوها .

اف العمػؿ لتحقيػػؽ النهضػػة يجػػب اف يرتكػػز عمػػى وحػػدة االنتمػػاء إلػػى العقيػػدة اإلسػػبلمية التػػي هػػي رسػػالة األمػػة

وشرط تكوينها ٖٓوال سيما واف حاجة األمة العربية إلى الوحدة والتقريب بيف المسمميف ي هذا الزماف أكغر واشد مػف أي
وقت مضى .
ٗ .التعاوف اواصبلح ذات البيف :
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اف األمػػـ ال تػػنهض اال بتعػػاوف أبنا هػػا واف التعػػاوف يبعػػد اإلنسػػاف عػػف االنأراديػػة واألنانيػػة ,ويعػػد التعػػاوف مػػف
ونماها وأصمّها اإلسبلـ ي قموب المسمميف  ,قػد أمػر اهلل تعػالى ػي كتابػه بالتعػاوف
ظواهر الروح الجماعية التي غذّاها ّ
بيف المسمميف اال اف اهلل عز وجػػؿ قيدل ب ف يكػوف تعاونػاً عمػى البر والتقو  ,ال تعاوناً عمى اإلغـ والعدواف  ,قػاؿ تعالػػى
يد ا ْل ِعقَ ِ
ػاوُنواْ َعمَػى ِ
اإل غْػِػـ َوا ْل ُع ْػد َو ِ
ػاب , ٖٔ ولمتعػػاوف مظػػاهر
ػاوُنواْ َعمَػػى ا ْل ِ
ػه َ
شػ ِػد ُ
ػه إِ ْف المّ َ
اف َواتْقُػواْ المّػ َ
بػر َوالتْ ْقػ َػو َوالَ تَ َعػ َ
َ وتَ َع َ
كغيرة جداً  ,منها التعاوف ي الأكر والتعاوف ي األعماؿ والتعاوف النأسي والوجداني ي األ راح واألحزاف والػى غيػر ذلػؾ
مف أمور كغيرة ٕٖ).

كما أمر اهلل تعالى المؤمنيف ب ف يصمحوا ذات بينهـ ويطيعوا اهلل ورسوله اف كػانوا مػؤمنيف حقػاً  ,قػاؿ تعػالى 
ِ
َاتْقُواْ المّ َه وأَصمِحواْ َذ َ ِ
يف  ٖٖ مف صأات المؤمنيف المتقيف إنهـ يصػمحوف
سولَ ُه إِف ُكنتُـ م ْؤ ِم ِن َ
َ ْ ُ
يعواْ المّ َه َوَر ُ
ات ِب ْين ُك ْـ َوأَط ُ
( ٖ
ذات بينهـ إذا نش بينهـ وبيف إخوانهـ خصاـ عمى أمر مف أمور الدنيا أسرعوا ي إصػبلحه ب نأسػهـ ٗ  ,وقػد اوجػب
َصػمِ ُحوا
اهلل عمى المؤمنيف اف يصمحوا بػيف الػذيف يختصػموف مػنهـ قػاؿ تعػالى مخاطبػاً إيػاهـ  إِْن َمػا ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
ػوف إِ ْخ َػوةٌ َ ْ
َب ْػي َف أَ َخػ َػوْي ُك ْـ , ٖ٘ ومػف خػػبلؿ التعػػاوف اواصػبلح ذات البػػيف يػرأب الصػػدع ويػزاؿ الخػبلؼ وتتراضػػى القمػوب تقػػو األمػػة
وتنهض مف جديد .

٘ .تقرير قاعدة الشور :

اف اقرار قاعدة الشور هو ركف أساس لنهضة األمة العربية واإلسبلمية مف خبلؿ الشور يحس كؿ رد بحؽ

الجماعػػة عميػػه وحػػؽ اإلسػػبلـ عميػػه  ,الشػػور تطييػػب القمػػوب( ٖٙوتنشػػط العقػػوؿ وتحقػػؽ الرايػػات( ٖٚوتمنػػع االسػػتبداد

واالنأراد ي الرأي

)ٖٛ

 ,والشور هي استطبلع لمرأي مف ذوي العمـ والخبرة واألمانة لمتوصؿ إلى اقرب األمػور لمحػؽ

)ٖٜ

,

اما ي المرة الشور مف الأعؿ شور والأعؿ شور ومشتقاته له معاف منها شاورل واستشػارل وشػار العسػؿ أي اسػتخرجه

(ٓٗ

والشور هي ركف مف أركاف النظاـ اإلسبلمي سواء ما يتعمؽ منه بتطبيػؽ الشػريعة أو مػا يتعمػؽ منػه بشػؤوف وحػدة

اإلدارة وسياسة الحكـ

ٔٗ)

والشور ضرورية لتحقيؽ نهضة األمة وضرورية لنجاح الحاكـ ي تدبير شؤوف األمػة  ,وهػي

أساس الحكـ المطمؽ والسبيؿ الػذي يبػيف الحػؽ ومعر ػة اآلراء الناضػجة (ٕٗ  ,ويػر الػبعض اف األمػة التػي تريػد البقػاء

واالستمرار والحاكـ الذي يريد لها ذلؾ البد لهما مف تقرير قاعدة الشور والمشاركة ي ممارسة الرأي والحكـ معػاً (ٖٗ ,

والبعض اآلخر يػر اف الشػور تحقػؽ أربعػة أشػياء األولػى  :إشػراؾ األمػة ممغمػة ب هػؿ الحػؿ والعقػد ػي مزاولػة السػمطة
والتأكير بقضايا األمة  ,والغاني  :الحيمولة دوف استبداد الحاكـ أو طريانه  ,والغالث  :تطييب نأػوس المحكػوميف وتػ ليؼ

قموبهـ بما يجمعها مع الحاكـ برباط المودة والتعاوف  ,والرابع  :تجنب الخط ي اتخاذ الق اررات (ٗٗ.

ش ِ
ػاو ْرُه ْـ ِػي
ولقد وردت الشػور ػي القػرآف الكػريـ بصػي مختمأػة مػا بصػيرة األمػر كمػػا ػػي قولػه تعػالى َ و َ
٘ٗ
ور َب ْي َن ُه ْـ  ,(ٗٙ أو بصيرة دالة عمػى الحكػـ كمػا ػي
األ َْم ِر  , وامػا بصيرة الخبر كما ي قوله تعالػى َ وأ َْم ُرُه ْـ ُ
ش َ
اح َعمَ ْي ِه َما  , ٗٚ والذي يؤكد األهمية البالرة لمشور انها قرنت بأػرض الصػبلة والصػدقة
قوله تعالػى َ وتَ َ
ش ُاو ٍر َبلَ ُج َن َ
ش اوِا َذا مػا َغ ِ
ِ
يف ي ْجتَِنب َ ِ
ِ
ِ
اسػتَ َج ُابوا
نوالْ ِػذ َ
ض ُػبوا ُه ْػـ َي ْر ِأ ُػر َ
واجتناب الأػواحش ,قػاؿ تعػالى َ والْػذ َ َ ُ
يف ْ
وف َ
ػوف َك َبػا َر األ غْػـ َوا ْلأَ َػواح َ َ َ
اهـ ي ِ
ِ
وف  ٗٛ( وقػد أكد الرسوؿ  )ػي أحاديػث كغيػػػرة عػػف الشػور ومنهػػػا قولػػه "
اموا ال ْ
نأقُ َ
صػبلةَ َو ِم ْما َرَزْق َن ُ ْ ُ
ل َرِب ِه ْـ َوأَقَ ُ
المستشار مؤتمف "  )ٜٗوقاؿ  " )ما خاب مف استخار وال نػدـ مػف استشػار وال عػاؿ مػف اقتصػد " ٓ٘) وقػاؿ  " )اف
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اهلل ال يجمع أمتي عمى ضبللة ويد اهلل مع الجماعة مف شذ شػذ إلػى النػار " (ٔ٘وكػاف الرسػوؿ  )أكغػر النػاس مشػورة
ألصحابه يما لـ ينزؿ عميه يه وحي "

ٕ٘

.

ومف خبلؿ ذلػؾ يبػيف لنػا مكانػة الشػور

ػػي األمػة العربيػة واإلسػبلمية بوصػأها ركنػاً أساسػياً تركػز عميػه حيػاة

الناس أ راداً وجماعات حكاماً ومحكوميف وأنها الطريؽ السميـ التي يتوصؿ بهػا إلػى أجػود اآلراء والحمػوؿ لتحقيػؽ نهضػة
األمة.

 .ٙدعـ العمـ والعمماء :

اف العمـ هو أساس كؿ الحضارات وهو ركف مهـ لنهضة األمة بل نهضة بدوف حركة عمميػة  ,قػد أحتػؿ العمػـ

ي اإلسبلـ مكانة كبر

طمبه ريضة والتأرغ له عبادة والبحث عنه جهاد وتعمميه قربة وهو مأتاح اإليماف ودليػؿ العمػؿ
ٖ٘

ونور الطريؽ وسبيؿ الجنة وحسبنا اف اوؿ سورة نزلت ي القػرآف تضػمنت القػراءة التػي هػي مأتػاح العمػـ قػاؿ تعػالى 
ؽ  ٘ٗ وغاني سورة ي ترتيب نزوؿ السور نوهت بالقمـ أداة تسػجيؿ العمػـ ونقمػػه مػػف جيػػؿ إلػى
اق َأ
اسِـ َرِب َؾ الِْذي َخمَ َ
ْرْ ِب ْ
٘٘
ِ
قسـ اهلل بالقمـ و ػي ذلػؾ تشػريؼ أي تشػريؼ  .ولػـ
وف 
سطُُر َ
جيػؿ ومػف أمػة الى أمػة قاؿ تعالى  ف َوا ْل َقمَـ َو َما َي ْ

يكف التعميـ ي اإلسبلـ مختص ارً عمى عموـ محددة بؿ شمؿ كؿ ما يحتاجه المسمـ ي تقويـ دينػه ودنيػال ونهضػة أمتػه ,
اف التعميـ هو العنصر األشػد حيويػة والعامػؿ األقػو

ػي تقػدـ األمػـ ونهضػتها وتطػور الشػعوب وارتقػاء الػدوؿ وامتبلكهػا

ألسباب القوة  ,اف قوة الحضارة الرربية جاءت مف التركيز عمى التعميـ واالبتعاد به عف الصراع السياسي .

اف التعميـ القوي والبناء الهادؼ هو شرط ال زـ مف شروط المواجهة الحضارية مػع تحػديات الحاضػر والمسػتقبؿ

وازدهار الحضارة العربية واإلسبلمية ي الحاضر والمستقبؿ  ,٘ٙاف االهتماـ بالتعميـ يقتضػي دعػـ البحػث العممػي بصػورة
كبيرة ومف خبلؿ تخصيص نسب أعمى ػي موازنػات الحكومػات لئلنأػاؽ عمػى البحػوث والدراسػات العمميػة وتػو ير األجػواء
المبل مػػة لمبػػاحغيف والدارسػػيف ػػي الجامعػػات والمعاهػػد ومراكػػز البحػػوث حتػػى تتػػاح لهػػـ الأػػرص لبلنقطػػاع الكامػػؿ لمحيػػاة
العممية  ,ي مناخ غقػا ي يشػجع عمػى حريػة البحػث والت مػؿ والػدرس ويزدهػر يػه اإلبػداع واالبتكػار  ,وعميػه ػاف نهضػة

األمة تبدأ مف دعمها لمعمـ والعمماء بوصأهـ شموع تنير درب اآلخريف ألف العمـ هو أساس كؿ نهضة وتقدـ .
 .ٚاألخوة والمحبة والدعوة لمخير :

مف أجؿ النهػوض باألمػة العربيػة بلبػد مػف إشػاعة روح األخػوة وتعميػؽ المحبػة بػيف المسػمميف  .هػذل المحبػة

المرتبطة باإليماف كما قاؿ رسوؿ اهلل

 " )ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيه ما يحب لنأسه " ( ٘ٚوقاؿ تعالى  إِْن َمػا

وف إِ ْخ َوةٌ
ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
خبلؿ حب الخير لآلخريف قاؿ  " )مف دؿ عمى خير مه مغؿ أجر اعمه " ( ٜ٘تبادؿ المحبة بػيف المسػمميف قاعػدة
)٘ٛ

عمى المؤمنيف اف يكونوا يداً واحدة وقمباً واحداً واف يزيموا أسباب الأرقػة واالخػتبلؼ يمػا بيػنهـ مػف

مف قواعد األيمػاف أو أغػر مػف آغػارل القمبيػة  ,كمػا أنهػا أسػاس عػاـ مػف أسػس مكػارـ األخػبلؽ االجتماعيػة  ,واف شػعور

اإلنساف بمحبته لمناس اتجال كريـ نحو االرتبػاط بالجماعػة واالنػدماج يهػا ومشػاركتها ػي السػراء والضػراء وانطػبلؽ مػف

مواقع األنانية الضيقة المحبة هي الوجه السم الجميؿ المشرؽ لمقموب والنأوس .
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الهوامش
ٔ.
ٕ.

ٔ
ٔ

ٔ

) ابف منظور :أبو الأضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ  ,لساف العرب بيروت )ٜٜٔٚ/ج ٚص ٕ٘ٗ .

) ارسبلف  :األمير شكيب  ,لماذا ت خر المسمموف ولماذا تقدـ غيرهـ بيروت )ٕٓٓٗ/ص ٕٗٔ.

ٖ.

) سورة يوسؼ  ,اآلية .ٛٚ :

٘.

ٔ) سورة اإلسراء  ,اآلية .ٖٛ :

ٗ.
.ٙ
.ٚ
.ٛ
.ٜ

ٓٔ.

المجمدٚ :

العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

ٔ

) سورة الح  ,اآلية .٘ٙ :

ٔ
ٔ

) الندوي  :أبو الحسف عمي الحسني  ,ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف مصر  )ٕٓٓ٘/ص ٕ٘ٗ.

) ارسبلف  ,المرجع السابؽ ص ٗٗٔ.

ٔ

) سورة القمر  ,اآلية .ٔٓ :

ٔ
ٔ

) الجرجاني  :أبو الحسف عمي بف محمد بف عمي  ,التعريأات تونس  )ٜٔٚٔ /ص .ٜٚ-ٚٛ

) ابف كغير  :عماد الديف ابو الأداء  ,تأسير ابف كغير القاهرة  ) ٕٓٓٗ /جٕ ص  , ٕٓٙالرازي  :محمػد خػر الػديف  ,تأسػير

بيروت  /د.ت ) جٗ ص ٘ٗٔ.

ٔٔ )ٔ .سورة النساء  ,اآلية .٘ٛ :

ٕٔ )ٔ .سورة الشور  ,اآلية .ٔ٘ :

ٖٔ )ٔ .أبو ارس  :محمد عبد القادر  ,النظاـ السياسي ي اإلسبلـ الكويت , )ٜٔٛٗ/ص . ٘ٚ-٘ٙ

ٗٔ )ٔ .النووي  :أبو زكريا يحيى بف شرؼ بف مري  ,شرح النووي عمػى صػحي مسػمـ بيػروت ٖٕٔٛ/هػػ) ج ٙص ٗ , ٔٛابػف كغيػر :
المصدر السابؽ جٕ ص . ٕٓٙ

٘ٔ )ٔ .النػػووي  ,شػػرح النػػووي عمػػى صػػحي مسػػمـ  ,ج ٚص ٕٓٔ  ,ابػػف حجػػر  :احمػػد بػػف عمػػي العسػػقبلني  :ػػت البػػاري ػػي شػػرح
صحي البخاري بيروت ٖٜٔٚ /هػ ) جٕ ص ٖٗٔ.ٔٗٗ-

 )ٔ .ٔٙسورة الصا ات  ,اآلية . ٕٕ :
 )ٔ .ٔٚسورة إبراهيـ  ,اآلية . ٕٗ :

 )ٔ .ٔٛمسمـ  :أبو الحسف بف الحجاج القشري النيسابوري  ,صحي مسمـ بيػروت )ٜٔ٘٘/جٗ ص ٗ ٜٜٔ؛ ابػف حبػاف  :محمػد بػف
حباف بػف احمػد  ,صػحي بػف حبػاف بيػروت )ٜٜٖٔ/جٖ ص  ٖٛ؛ القرطبػي  :أبػو عبػدا هلل بػف احمػد األنصػاري  ,الجػامع إلحكػاـ

القرآف بيروت )ٜٔٛٛ/جٕ ص٘. ٕٛ

 )ٔ .ٜٔأبو ارس  ,النظاـ السياسي ي اإلسبلـ  ,ص ٗ٘.

ٕٓ )ٔ .الندوي  ,ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف ص ٕ. ٕٙ

ٕٔ )ٔ .ابػػف منظػػور  ,لسػػاف العػػرب  ,جٔ  ,ص ٖٗ٘  ,الأيروزآبػػادي  :مجػػد الػػديف محمػػد بػػف يعقػػوب  ,القػػاموس المحػػيط بيػػروت /
ٖ )ٜٔٛجٖ ص  , ٕٛٛالزبيدي  :محمد مرتضى الحسيني  ,تاج العروس مف جواهر القاموس بيروت  /د.ت) ج ٚص ٕٗ٘.

ٕٕ )ٔ .أبو البندورة  :إسماعيؿ  ,الجهاد والوعي بمستقبؿ األمة برداد  )ٕٕٓٓ /ص ٖٕ٘.
ٖٕ )ٔ .ابف منظور  :لساف العرب  ,جٗ ص .ٜٜ

ٕٗ )ٔ .سورة آؿ عمراف  ,آية ٖٓٔ  .ابف كغير  ,تأسير جٕ صٖ٘.
ٕ٘ )ٔ .سورة األنأاؿ  ,آية  . ٗٙابف كغير  ,تأسير جٗ ص ٘ٗ.

 )ٔ .ٕٙسورة الشور  ,آية ٖٔ  ,ابف كغير  ,تأسير ج , ٚص ٖٗٔ .

 )ٔ .ٕٚالبخػاري  :أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف إسػػماعيؿ  ,صػحي البخػػاري برػػداد , )ٜٔٛٙ/جٕ  ,صٗٓٔ  ,ابػػف كغيػػر  ,تأسػػير جٗ ص
ٖٓٔ .

 (ٔ .ٕٛالترمذي  :محمد بف عيسى  ,سنف الترمذي بيروت/د.ت) جٗ ص ٖٕٖ .
 )ٔ .ٕٜالبخاري  ,صحي البخاري  ,جٗ ص ٖٖٔ.

8

المجمدٚ :

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة

العددٖ:
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ٖٓ )ٔ .الحديغي  :نزار عبد المطيؼ  ,األمة والدولة ي سياسة النبي برداد )ٜٔٛٚ/صٔٗ.
ٖٔ )ٔ .سورة الما دة  ,اآلية . ٕ :

ٕٖ )ٔ .الميداني  :عبد الرحمف حسف  ,األخبلؽ اإلسبلمية دمشؽ )ٕٕٓٓ/صٖٕٓ.
ٖٖ )ٔ .سورة األنأاؿ  ,اآلية . ٔ :

ٖٗ )ٔ .الميداني  ,األخبلؽ  ,صٖٕٓ.
ٖ٘ )ٔ .سورة الحجرات  ,آية ٓٔ.

 )ٔ .ٖٙابػػف كغيػػر  ,تأسػػير ج ٚص ٓٗٔ  .النػػويري  :شػػهاب الػػديف احمػػد بػػف عبػػد الوهػػاب  ,نهايػػة األرب ػػي نػػوف األدب القػػاهرة /
٘ )ٜٔٚج٘ ص  , ٜٙالزمخشػػري  :أبػػو القاسػػـ جػػار اهلل محمػػود بػػف عمػػر  ,الكشػػاؼ عػػف حقػػا ؽ التنزيػػؿ وعيػػوف األقاويػػؿ ووجػػول
الت ويؿ بيروت  ) ٜٔٛٛ /جٔ ص ٖٔٗ .

 )ٔ .ٖٚالقرطبي  ,تأسير ج ٔٙص .ٖٙ

 )ٔ .ٖٛالخياط  :عبد العزيز عزت  ,وأمرهـ شور

األردف )ٜٜٖٔ /صٓٔ.

 )ٔ .ٖٜالخياط  :عبد العزيز عزت  ,النظاـ السياسي ي اإلسبلـ القاهرة )ٕٓٓٗ/صٕ.ٜ

ٓٗ )ٔ .ابف األغير :عز الديف عمي بف محمد الجزري  ,النهاية ي غريب الحديث واألغر مصرٖٔٔٔ/هػ) جٕ  ,صٕٓٗ .
ٔٗ)ٔ .البوطي  :محمد سعيد رمضاف  ,قضايا قهية معاصرة دمشؽ  )ٜٜٔٗ /ص.ٔٙٚ
ٕٗ)ٔ .شمتوت  :محمد  ,اإلسبلـ عقيدة وشريعة بيروت/د.ت) صٓٗٗ.
ٖٗ)ٔ .الخياط  ,وأمرهـ شور  ,صٕٔ

ٗٗ )ٔ .البياتي  :منير حميد  ,الدولة القانونية والنظاـ السياسي اإلسبلمي برداد  )ٜٜٔٚ/ص ٗ.ٕٙ٘-ٕٙ
٘ٗ )ٔ .سورة آؿ عمراف  ,اآلية  ٜٔ٘ :؛ ابف تيمية  :احمد بػف عبػد الحمػيـ  ,السياسػة الشػرعية ػي إصػبلح الراعػي والرعيػة بيػروت /
ٖٖٔٛهػػػ) ص  ٕٜٔ-ٕٔٛ؛ ابػػف يعمػػي  :محمػػد بػػف الحسػػيف الأ ػراء الحنبمػػي  ,األحكػػاـ السػػمطانية مصػػر )ٜٔٙٙ/ص ٘ٗ ؛ ابػػف
كغير  ,تأسير جٕ ص ٗ.ٙ

 )ٔ .ٗٙسورة الشور  ,اآلية  ٖٛ :؛ ابف كغير  ,تأسير ج ٚص ٓٗٔ.
 )ٔ .ٗٚسورة البقرة  ,اآلية  ٕٖٖ :؛ ابف كغير  ,تأسير جٔ ص ٗٛ

 )ٔ .ٗٛسورة الشور  ,اآليتاف  ٖٛ-ٖٚ؛ ابف كغير  ,تأسير ج ٚص .
 )ٔ .ٜٗالترمذي  ,سنف الترمذي  ,جٗ ص ٖ ٘ٛ؛ الدارمي  :عبػدا هلل بػف عبػد الػرحمف  ,سػنف الػدارمي بيػروت ٔٗٓٚ /هػػ ) جٕ ص
 ٕٛٛ؛ احمد  :بف حنبؿ أبو عبدا هلل الشيباني  ,مسند احمد مصر  /د  .ت ) ج٘ ص ٗ.ٕٚ

ٓ٘ )ٔ .الشهاب  :محمد بف سبلمة بف جعأر القضاعي  :مسند الشهاب بيػروت  )ٜٔٛٙ/جٕ ص  . ٚالهمػداني :أبػو شػجاع شػيرويه
الدليمي  ,الأردوس بم غور الخطاب بيروت )ٜٔٛٙ/جٗ ص ٗ. ٚ

ٔ٘ )ٔ .الترمذي  ,سنف جٕ ص .ٗٙٙ

ٕ٘ )ٔ .ابػػف سػػبلـ  :أبػػو عبيػػد القاسػػـ  ,األم ػواؿ بيػػروت )ٜٔٛٙ/ص ٕ٘ٔ  ,ابػػف القػػيـ الجوزيػػة  ,زاد الميعػػاد ػػي هػػد خيػػر العبػػاد
القاهرة )ٜٜٔٙ/جٔ ص.ٜٙ

ٖ٘ )ٔ .القرضاوي  :يوسؼ  ,الصحوة اإلسبلمية وهموـ الوطف العربي واإلسبلمي بيروت  )ٜٜٔٚ/ص.ٔٔٙ
ٗ٘ )ٔ .سورة العمؽ  ,اآلية . ٔ :
٘٘ )ٔ .سورة القمـ  ,اآلية .ٔ :

 )ٔ .٘ٙالتويجري  :عبد العزيز بف عغماف  ,العالـ اإلسبلمي ي عصر العولمة القاهرة )ٕٓٓٗ/صٖٖ .
 )ٔ .٘ٚالبخاري  ,صحي البخاري  ,جٖ ص ٗ. ٜٔ
 )ٔ .٘ٛسورة الحجرات  ,اآلية .ٔٓ :

 )ٔ .ٜ٘الترمذي  ,سنف الترمذي  ,جٕ ص .ٕٔٚ
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التوصيات

بالرغـ مف كؿ ما أصاب األمة العربية واإلسبلمية مف ضعؼ نها تبقى األمػة القػادرة عمػى النهػوض مػف جديػد بمػا تمتمكػه مػف قػوة ذاتيػة كامنػة

يها وكما قاؿ الرسوؿ  " )الخير ي أمتي إلى يوـ القيامة " .

لقد خرج البحث بجممة توصيات مف اجؿ النهوض باألمة وهي :

ٔ .مف اجؿ تحقيؽ النهوض المنشود لؤلمة العربية بلبد مف البدء باإلنساف مف خبلؿ تريير أ كارل البالية ونأسيته المحطمة .
ٕ .دعوة وسا ؿ األعبلـ إلبراز أهمية العقيدة اإلسبلمية وربطها بتقدـ األمة  ,ودعوة وزارات التعميـ العالي ػي الػببلد العربيػة إلػى ضػرورة توجيػه
المناه التعميمية والتربوية بما يخدـ النهضة المرجوة لؤلمة .

ٖ .نبذ الخبل ات وتجميع الصأوؼ والتعاوف بيف أبناء األمة لتحقيؽ التقدـ .
ٗ .دعـ العمـ والعمماء مف خبلؿ تخصيص نسبة أعمػى ػي موازنػات الحكومػات لؤلنأػاؽ عمػى البحػوث والدراسػات العمميػة وتػو ير كػؿ المتطمبػات
لمباحغيف والدارسيف ي الجامعات والمعاهد ومراكز البحث .

٘ .توضي تحريـ الي س والقنوط ي الشريعة اإلسبلمية .

 .ٙتقرير قاعدة الشػور بوصػأها ركنػاً أساسػيا ترتكػز عميػه حيػاة النػاس أ ػراداً وجماعػات حكامػاً ومحكػوميف اوانهػا الطريػؽ السػميـ لمتوصػؿ إلػى
أجود اآلراء لتحقيؽ نهضة األمة.

 .ٚزيػادة الغقػة بػالنأس عنػػد كا ػة المسػمميف لتحقيػؽ النهضػػة ودعػوة المسػمميف إلػى تأعيػػؿ العمػؿ بالكتػاب والسػنة عمػػى مسػتو الأػرد والشػػعب
واألمة العربية واإلسبلمية .
 .ٛتركيز الجهود لمعمؿ المستقبمي لتريير حالة العرب والنهوض باألمة نهضة كبيرة .
 .ٜإشاعة روح األخوة وتعميؽ أواصر المحبة بيف أبناء األمة وتطوير األمة بما يخدـ تحقيؽ النهضة .
ٓٔ .مواصمة عقد المػؤتمرات والنػدوات التػي تبحػث ػي عوامػؿ تػدهور العػرب و المسػمميف مػف اجػؿ الخػروج مػف واقػع الضػعؼ واالنحطػاط وصػوالً
لمنهضة الشاممة والتقدـ .

قا مة المصادر والمراجع
المصادر األولية :

– ابف األغير  :عز الديف عمي بف محمد الجزري

ٔ – النهاية ي غريب الحديث واألغر مصرٖٔٔٔ /هػ)
 -احمد  :ابف حنبؿ أبو عبد اهلل الشيباني

ٕ – مسند احمد مصر  /د  .ت )

 البخاري  :أبو عبد اهلل محمد بف إسماعيؿٖ– صحي البخاري برداد ) ٜٔٛٙ /

 الترمذي  :محمد بف عيسىٗ – سنف الترمذي بيروت  /د  .ت )
-

ابف تيمية  :احمد بف عبد الحميـ

٘ – السياسة الشرعية ي أصبلح الراعي والرعية بيروت ٖٖٔٛ /هػ)
 -ابف حجر  :احمد بف عمي العسقبلني

 – ٙت الباري ي شرح صحي البخاري بيروت ٖٜٔٚ /هػ)

 -ابف حباف  :محمد بف حباف بف احمد

 - ٚصحي ابف حباف بيروت )ٜٜٖٔ /
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المجمدٚ :

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة
 الدارمي  :عبد اهلل بف عبد الرحمف – ٛسنف الدارمي بيروت ٔٗٓٚ /هػ)
 -الرازي  :محمد خر الديف

 – ٜتأسير الرازي بيروت  /د  .ت )

 -الزبيدي  :مرتضى الحسيني

ٓٔ – تاج العروس مف جواهر القاموس بيروت  /د  .ت)
 الزمخشري  :ابو القاسـ جار اهلل محمود بف عمرٔٔ – الكشاؼ عف حقا ؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ ووجول الت ويؿ بيروت)ٜٔٛٛ /
 -ابف سبلـ  :أبو عبيد القاسـ

ٕٔ – األمواؿ بيروت ) ٜٔٛٙ /
 -الشهاب  :محمد بف سبلمة بف جعأر القضاعي

ٖٔ – مسند الشهاب بيروت )ٜٔٛٙ /

 الأيروز آبادي  :مجد الديف محمد بف يعقوبٗٔ– القاموس المحيط بيروت )ٜٖٔٛ /

 -القرطبي  :أبو عبد اهلل بف احمد االنصاري

٘ٔ – الجامع ألحكاـ القراف بيروت )ٜٔٛٛ /

 ابف القيـ الجوزية – ٔٙزاد المعاد ي هد خير العباد القاهرة ) ٜٜٔٙ /
-

ابف كغير  :عماد الديف ابو الأداء

 – ٔٚتأسير ابف كغير القاهرة )ٕٓٓٗ/

 مسمـ  :أبو الحسف بف الحجاج القشيري النيسابوري-

 – ٔٛصحي مسمـ بيروت )ٜٔ٘٘ /

ابف منظور  :ابو الأضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ
 – ٜٔلساف العرب بيروت )ٜٜٔٚ /

النويري  :شهاب الديف احمد بف عبد الوهاب

ٕٓ – نهاية األرب ي نوف األدب القاهرة )ٜٔٚ٘ /
 -النووي  :ابو زكريا يحيى بف شرؼ بف مري

ٕٔ – شرح النووي عمى صحي مسمـ بيروت ٖٕٔٛ /هػ)

 -الهمداني  :أبو شجاع شيرويه الديممي

ٕٕ – الأردوس بم غور الخطاب بيروت ) ٜٔٛٙ /
 -ابف يعمي  :محمد بف الحسيف الأراء الحنبمي

ٖٕ – األحكاـ السمطانية مصر )ٜٜٔٙ /
المراجع الغانوية :
-

ارسبلف  :األمير شكيب
ٕٗ – لماذا ت خر المسمموف ولماذا تقدـ غيرهـ بيروت ) ٕٓٓٗ /

-

أبو البندورة  :إسماعيؿ

11

العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

ٕٕٓٔ لسنة

ٖ:العدد

ٚ :المجمد

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة
)ٕٕٓٓ/ٕ٘ – الجهاد والوعي بمستقبؿ األمة بيروت
 محمد سعيد رمضاف:  البوطي-

)ٜٜٔٗ /ٕ – قضايا قهية معاصرة دمشؽٙ

 منير حميد:  البياتي-

)ٜٜٔٚ /ٕ – الدولة القانونية والنظاـ السياسي اإلسبلمي بردادٚ
 عبد العزيز بف عغماف:  التويجري) ٕٓٓٗ / ٕ – العالـ اإلسبلمي ي عصر العولمة القاهرةٛ

 أبو الحسف عمي بف محمد بف عمي: الجرجاني

-

)ٜٔٚٔ/ التعريأات تونس-ٕٜ

 نزار عبد المطيؼ: الحديغي

-

)ٜٔٛٚ / ٖٓ– األمة والدولة ي سياسة النبي برداد
 عبد العزيز عزت: الخياط

-

)ٕٓٓٗ / ٖٔ – النظاـ السياسي ي اإلسبلـ القاهرة
)ٜٜٖٔ / األردف

ٕٖ– وأمرهـ شور

 محمد:  شمتوت-

) ت.  د/  االسبلـ عقيدة وشريعة بيروت- ٖٖ
 محمد عبد القادر:  ابو ارس-

)ٜٔٛٗ / ٖٗ – النظاـ السياسي ي اإلسبلـ الكويت

 يوسؼ:  القرضاوي-

)ٜٜٔٚ/ٖ٘ – الصحوة اإلسبلمية وهموـ الوطف العربي واإلسبلمي بيروت

 عبد الرحمف حسف حبنكه: الميداني

-

)ٕٕٓٓ / ٖ – األخبلؽ اإلسبلمية دمشؽٙ
 أبو الحسف عمي الحسني:  الندوي-

)ٕٓٓ٘/ٖ – ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف مصرٚ

Abstract
That the deterioration of civilization which is living the Arab nation is not a coincidence nor a
surprise solved without warning or even of fate, but that as a result the nature of the causes of
many experienced by the Arab nation and interacted with gaps and errors, resulting in all of
such failure and loss, which reached the nation in recent decades .
The Renaissance is the treatment the ultimate of the nation, they make a civilizational project
stems from the mind of the nation and its faith, and is based provide the Islamic nation over
its commitment to Islam as an ideology and way of life, and unite and transcend difference,
and adherence to Islamic civilization, and the revival of heritage, and recall the values of the
divine message and principles as a message capable of enhancing the individual and human
society
in
accordance
with
the
standards
of
Islam.
Reviews the research is marked by the deterioration in the Islamic civilization and the
means provided by two sections the first dealing with the causes of backwardness of the Arab
nation of despair and hopelessness, loss of self-confidence as well as the corruption of morals
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ٕٕٓٔ لسنة

ٖ:العدد

ٚ :المجمد

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة

and the spread of ignorance as well as to forget the glorious past of the Arab nation and the
invasion of intellectual, cultural, and finally the absence of justice and injustice prevalent,
while the second section deals with ways progress and advancement of the nation through the
development of awareness of the nation and the Islamic Jihad, perseverance and work to
achieve Arab unity, cooperation, reconciliation and report base consultation and support for
science and scientists as well as brotherhood, love and the call for good, and the research
concluded ten recommendations for the advancement of the Arab nation.
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