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ABSTRACT 

Islam took great care of youth, because youth in Islamic nation are 
the shining stars, they are the backbone of nation and source of its survival 
and the pillars of advancement in the peace, and the soldier of victory in 
the war, and the hope of nation's present and future.  

Nations achieve greatness on the shoulders of their faithful and 
committed youth those who want progress, innovation and scientific 
competition in all sphere of the life, and serve great in uplifting of their 
Islamic nation.  

This article is an attempt to answer some questions, such as: 
possibility of the renewal of ideas of youth and concepts of the religious 
texts to work on drafting a practical approach for the advancement and 
prosperity based on the teachings of the religion that urges to wisdom with 
knowledge and ethics?  

This article deals with the Importance of youth’s role in progress of 
the nations and development of their civilizations in light of Holy Qur’an, 
Writing the idiomatic concept of the word "civilization, the impact of 
religion, science and ethics in advancement and property of nations, the 
causes and factors that led to the decline of the Islamic civilization, the 
foundations and pillars of western civilization, and the most important 
foundations on of the youth for advancement and prosperity of the nation. 

All these points are discussed in the article with a special reference 
of Quran and Sunnah and the life of Holy Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) is taken as an 

excellent example for the development of nation with special reference to 
its youth. 
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صمد، مل يلد ومل يولد، احلمد � رب العاملني، محداً يليق جبالله ومجاله وعظمته، واحد أحد، فرد 

ر األمر حبكمته، حيكم وال معقب حلكمه، ويعلم اخلفا� ومل يكن له كفواً أحد، خلق الكون بقدرته، ودبّ 

م عليه اللهم وسلّ  لّ وال حدود لعلمه، وأشهد أن سيد� وحبيبنا وصفوة خلقه حممدًا عبده ورسوله، فصَ 

ر، بعدد كل داء ودواء، وبعدد ورق األشجار، وعلى آل بيته الطيبني األطهار، وعلى صحبه األخيا

وبعدد الزروع والثمار، وبعدد ما تعاقب الليل والنهار، وبعدد حبات الرمال واألحجار، وبعدد قطرات 

  .. وبعدوسلم تسليماً كثرياً ..املياه يف العيون واآل�ر واحمليطات واأل�ار، 

  مقدمة البحث

ولقد أشار أصحاب السري أن الشباب كانوا أحد ، ا�تمعيرتكز على الشباب دور هام يف بناء 

كما أن النيب أكد على أمهية الشباب يف تقدم األمة ونصرة ،  ملسو هيلع هللا ىلصالركائز األساسية يف نصرة الرسول 

، وهذا يدعو� إىل العمل جاهدين من أجل يقظة الشباب واالبتعاد �م عن ذلك السبات العميق، دينها

وبُعد ، والعودة إىل منابع الدين احلنيف، عمومًا من كهفيتها اليت أطبقت عليهاواخلروج �لعقلية املسلمة 

وعدم مداهنة الغرب واخلنوع ، والُبعد عن التبعية السلبية البغيضة، الشخصية املسلمة عن اإلمعة واملمايعة

  ضرورة حتمية تفرضها وتتطلبها مقتضيات العصر والواقع .، له والسري يف زيل ركابه... إخل

حاول من خالل هذا البحث اإلجابة عن بعض األسئلة، ومنها :هل من املمكن أ يولعل

لشباب األمة اإلسالمية من خالل جتديد أفكارها ومفاهيمها الدينية للنصوص أن يعملوا على 

األمة وازدهارها مؤسس ومستمد من تعاليم الدين الذي حيث على  صياغة منهج تطبيقي لرقي

  التسلح �لعلم واألخالق؟إيقاظ العقل مع 

"وال ميكننا إغفال الدور الرائد للعلماء املسلمني من أجل تصحيح مسار األمة ورسم الطريق 

للطاقات الشبابية، وحترير طاقا�م من اجلمود والرجعية والتخلف والعطالة، مث عملهم على إزالة 

ل التصور القرآين والسنة النبوية عوامل االستبداد والظلم والفقر والتدين احلضاري مستحضرين يف ك

 - وقبله  - وسرية رسول هللا وصحابته األجالء، فالتجارب التجديدية منذ زمن اإلمام الشافعي 

جتتهد إلجياد مشروع حضاري تسرتجع به األمة فاعليتها احلضارية ودورها التارخيي، كحضارة شاهدة 

الزمان وأهله وواقع العصر من جهة علي الناس، وفق مطلوب الشريعة من جهة، ووفق متطلبات 

 ،التياث الظلم" "غياث األمم يف هكتاب  املعايل اجلويين يف مشروع اإلمام أيب ى، وسريًا بعده نر ىأخر 

 ،الكثرية مثل "إحياء علوم الدين" همجلة من كتب حامد الغزايل يف ومشروع أيب ،و "الربهان"

 ،"املقدمة" همام عبد الرمحن بن خلدون يف كتابومشروع اإل ،و "املنقذ من الضالل" ،و"املستصفي"

  .كتابه "املوافقات"  سحاق الشاطيب يفإ ومشروع اإلمام أيب

من أجل إجياد نظرية علمية شاملة إلحياء البعث  فإن اجلهود مل تنقطع العصر احلديث ويف
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من  جلانب أو أكثر مل يتح هلم إال التطرق وواقع احلال عايشوها اليتولكن الظروف التارخيية ، احلضاري

  .يف الواقع احلضاري املرتدي لألمةأجل إجياد عالج يضمدوا به جراح نز 

وسعيهم إلنقاذ الواقع احلضاري املرتدي من ، وكل هذا يعرب عن جمهودات علمائنا املسلمني

وأن  ،واقتصاد�ً ، وسياسياً ، واجتماعياً ، ثقافياً ، واحلفاظ على اهلوية اإلسالمية، السقوط يف اهلاوية

  ستخالفية .، ورسالتها االتسرتجع األمة وظيفتها احلضارية

نرى أن  -اليت ما زالت حباجة إىل دراسة وحتليل  -وعلى الرغم من هذه اجلهود الضخمة  

هو  الذي جيمع بني أصحاب املشاريع التجديدية للنهوض احلضاري والدافع األكرب العامل املشرتك

  .رها التارخيي كحضارة شاهدة على الناسو لفاعليتها احلضارية ود استيعا�م ألمهية اسرتجاع األمة

وتنوعت الرؤى الفاحصة إلجياد  وتزامحت األقالم اليت تدور يف فلكه ولقد تعددت اإلجا�ت

خر خالفة إسالمية كانت جتسد الواقع احلي آخاصة مع زوال ، تفسٍري للواقع املرتدي للحضارة اإلسالمية

، فمع سقوط اخلالفة العثمانية ككيان حضاري يعرب عن وجدان األمة اإلسالمية، للحضارة اإلسالمية

تقف الذات ، ومنهجها يف املشاركة والتفاعل اإلنساين العاملي، ومنطها يف العيش، وميثل خيارا�ا يف احلياة

، اوأسباب �وضه، وعوامل هدمها، وصفحات أعماهلا، اإلسالمية وقفة �مل وتفكر يف مسرية أحداثها

  .)١(ومكمن ضعفها وختلفها و�خرها"، وسر قو�ا

ويف هذا البحث املتواضع، سوف أحتدث عن أهم العناصر واحملاور ذات الصلة �ملوضوع 

لإلجابة عما سبق ذكره قدر اإلمكان مستخدمًا املنهج التحليلي مع االستعانة �ملنهج املقارن، وهي  

  كما يلي :

  .ري يف ضوء القرآن والسنة النبوية: أمهية دور الشباب يف رقي األمم وازدهارها احلضا احملور األول

  : أثر الدين والعلم واألخالق يف رقي األمم وازدهارها . احملور الثاين

 : أهم األسس اليت يرتكز عليها الشباب لرقي األمة وازدهارها .  احملور الثالث

 

 

  

   

                                                           

: العديد من مؤلفاته أبرزها لقد تناول الشيخ حممد الغزايل مناقشة كل هذه القضا� بشمولية ومنهجية علمية يف  )١(

لشيوعيني، اإلسالم واالستبداد السياسي، اإلسالم والطاقات املعطلة، اإلسالم املفرتى عليه بني الرأمساليني وا

عد اإلمياين يف فلسفة ، أشرف عبد الرافع، الدكتور، البُ نظر كتابنا : الدرفيليااالستعمار أحقاد وأطماع. 

 ٥ص:، م٢٠١٤احلضارة، دار سوزلر، القاهرة، 
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األمم وازدهارها احلضاري يف ضوء القرآن  يالشباب يف رقأمهية دور  احملور األول:

 والسنة النبوية 
اإلسالم �لشباب عناية فائقة، ألن الشباب يف األمة اإلسالمية غر�ا الالمعة، ومشسها  لقد عىن

الساطعة، والدم احلار الذي يتدفق يف عروقها، وهم عصب حيا�ا، ومادة بقائها، وأركان رقيها يف السلم، 

ائب نصرها يف احلرب، وحمط أماهلا وعدة األمة حاضره، وأمله يف مستقبله، وعمادها يف رفع منارها، وكت

 وإعالء قدرها، والذود عن حياضها، ومعقد رجائها يف شد�ا و�سها .

ولقد أثىن القرآن الكرمي على جمموعة من الشباب كانوا مناذج لإلميان الكامل، وأمثلة للكفاح 

ل شاب بنضاهلم، ويسري على منواهلم، إ�م فتية أهل الكهف الذين تركوا ما كان الشامل، يقتدي ك

َيٌة آ﴿ :وا إىل كهف بعيد ليعبدوا الواحد الد�ن، فقال تعاىلأيعبده أقوامهم من أو�ن، وجل َمُنوا ِإنـَُّهْم ِفتـْ

َوَربَْطَنا َعَلى قـُُلوِ�ِْم ِإْذ قَاُموا فـََقاُلوا َربـَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواْألَْرِض َلْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه   بَِر�ِِّْم َوزِْدَ�ُهْم ُهًدى

  .)١(﴾ا َلَقْد قـُْلَنا ِإًذا َشَططًاِإهلًَ 

والشباب أكثر فئات األمة إرادة للتغيري والنهوض احلضاري، فهم يرفضون احلياة اليت يسيطر عليها 

ظلم والقهر والفساد واالستبداد أل�ا من معوقات الرقي والتقدم احلضاري، فيهرعون إىل الدعوات ال

اإلصالحية، حيث جيدون فيها ما ينشدون من حرية وعدالة، ويذكر لنا التاريخ الصادق أنباء الشباب 

صرح حضارة الذين تفتحت عقوهلم على طريق اخلري ودحر الباطل يف خمتلف صوره وسامهوا يف تشييد 

التوحيد الصايف من الشوائب واخلرافات، فها هو القرآن الكرمي يقص لنا نبأ أيب األنبياء سيد� إبراهيم عليه 

وعلى نبينا الصالة والسالم، الذي تفتح قلبه وعقله على اإلميان وهو يف ريعان شبابه، فينكر عبادة النجوم 

ويشري إىل السر األكرب يف احلياة والكون، ويهتف  والقمر والشمس، وينفض فكره عن ا�سمات مجيعاً،

  .)٢(﴾ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفطََر السََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما أََ� ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ﴿وقد وجد يقينه 

وميضي معلنًا الثورة على األصنام اليت تُعبد من دون هللا، ومل يبال بوعيدهم وال بتهديدا�م اليت 

ُتْم ﴿صرحوا �ا عالنيًة كما ورد يف سورة الصافات واألنبياء  قَاُلوا َحرُِّقوُه َواْنُصُروا َآِهلََتُكْم ِإْن ُكنـْ

َياً� ﴿، )٣(﴾فَاِعِلنيَ  ولكن ، )٤(﴾َفَأرَاُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اْألَْسَفِلنيَ   فَأَْلُقوُه ِيف اجلَِْحيمِ قَاُلوا ابـُْنوا َلُه بـُنـْ

ألنه يدافع عن احلق والعقيدة الصحيحة اليت ينطلق من خالهلا اإلنسان املستخلف لتعمري الكون، كان 

قـُْلَنا َ� َ�ُر ُكوِين بـَْرًدا ﴿: كون�ييد هللا له، وإنقاذه من الطغاة املستكربين، فقال من يقول للشيء كن في

                                                           

 ١٤ - ١٣سورة الكهف، اآلية:   ) ١(

 ٧٩سورة األنعام، اآلية:   ) ٢(

  ٦٨سورة األنبياء، اآلية:   ) ٣(

  ٩٨ – ٩٧الصافات، اآلية: سورة   ) ٤(
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  .)١(﴾َوأَرَاُدوا بِِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اْألَْخَسرِينَ   َوَسَالًما َعَلى إِبـْرَاِهيمَ 

مث يذكر لنا القرآن الكرمي مناذج من األنبياء سامهوا يف التطور احلضاري عن طريق الصناعة، منهم 

ه الطاهرين الصالة والسالم، الذي أوحى إليه ربه بصنع السفينة لكي سيد� نوح عليه وعلى نبينا وآل بيت

َواْصَنِع اْلُفْلَك ِ�َْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوَال ُختَاِطْبِين ِيف ﴿تنقله ومن معه من املؤمنني إىل مكان أخر عرب البحر 

َمرَّ َعَلْيِه َمَألٌ ِمْن قـَْوِمِه َسِخُروا ِمْنُه قَاَل ِإْن َتْسَخُروا ِمنَّا  َوَيْصَنُع اْلُفْلَك وَُكلََّما  الَِّذيَن ظََلُموا ِإنـَُّهْم ُمْغرَُقونَ 

َحىتَّ   َفَسْوَف تـَْعَلُموَن َمْن َ�ْتِيِه َعَذاٌب ُخيْزِيِه َوحيَِلُّ َعَلْيِه َعَذاٌب ُمِقيمٌ   فَِإ�َّ َنْسَخُر ِمْنُكْم َكَما َتْسَخُرونَ 

َمَن التـَّنُّوُر قـُْلنَا امحِْْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْنيِ اثـْنَـْنيِ َوأَْهَلَك ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل َوَمْن آَ  ِإَذا َجاَء أَْمُرَ� َوفَارَ 

  .)٢(﴾ِحيمٌ ِإنَّ َريبِّ َلَغُفوٌر رَ  َوقَاَل ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم ا�َِّ َجمْرَاَها َوُمْرَساَها  َوَما َآَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليلٌ 

ولقد كان لصنع سيد� نوح للسفينة دور كبري إىل يومنا هذا يف نقل الناس واحليوا�ت والبضائع 

  .لها للتواصل والتقارب بني البالدالتجارية عرب البحار، وتسهي

ويذكر لنا القرآن كذلك مناذج من شباب األنبياء برعوا يف تفسري األحالم، بل وكانوا مناذج  

مشرفة للرقي احلضاري يف اجلانب االقتصادي، منهم سيد� يوسف عليه وعلى نبينا وآل بيته الصالة 

حدث معه والسالم، ذلك النيب الذي أنقذ مصر وبالد الشام من القحط واجلفاف واهلالك، رغم كل ما 

من مكائد النساء وزجهم به يف السجن، لكن وازعه اإلمياين رفض السلبية، وأىب إال أن يشارك يف إنقاذ 

البالد والعباد ورفعتهم وتقدمهم، فقال ما قصه القرآن الكرمي يف سورة يوسف: ﴿َوقَاَل اْلَمِلُك ائْـُتوِين بِِه 

ْألَْرِض ِإّينِ قَاَل اْجَعْلِين َعَلى َخزَائِِن ا إِنََّك اْليَـْوَم َلَديـَْنا َمِكٌني أَِمٌني  َأْسَتْخِلْصُه لِنَـْفِسي فـََلمَّا َكلََّمُه قَالَ 

َها َحْيُث َيَشاُء ُنِصيُب بَِرْمحَِتَنا َمْن َنَشاُء َوَال   َحِفيٌظ َعِليمٌ  وََكَذِلَك َمكَّنَّا لُِيوُسَف ِيف اْألَْرِض يـَتَـبَـوَُّأ ِمنـْ

ٌر لِلَِّذيَن َآَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن﴾ ْحِسِنَني ُنِضيُع َأْجَر اْلمُ    .)٣(َوَألَْجُر اْآلَِخَرِة َخيـْ

فهؤالء كانوا مناذج من الشباب األخيار، واألنبياء األطهار سامهوا مبدٍد وعوٍن من هللا يف مسرية 

فع اإلميان �� كان اإلنسان احلضارية، رغم ما القوه من عنت الطغاة واملستكربين واملشركني، ولكن دا

  حمركهم ودافعهم لكل عمل يعود نفعه على البشرية مجعاء.

، جاء منقذًا لكل بين اإلنسان، ومغريًا خلريطة الكون املتهالكة ملسو هيلع هللا ىلصونبينا ورسولنا حممد 

واملتناحرة، ويكفيه فخرًا وشرفًا أنه أرسى أهم املبادئ اليت تقوم عليها أي حضارة �فعة، ووضع معامل 

  .خروالتقدم من أخالق سامية، وعقيدة صافية، وقوانني عادلة، وحرية منضبطة، واحرتام لآل الرقي

وسار على ضربه آل بيته األطهار وصحابته األخيار، فها هو سيد� علي كرم هللا وجهه، كان 

                                                           

  ٧٠-٦٩سورة األنبياء، اآلية:   ) ١(

  ٣٨- ٣٧سورة هود، اآلية:   ) ٢(

  ٥٤-٥٣سورة يوسف، اآلية:   ) ٣(



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( علمية حمكمةجملة 

 ١٦٤ 

ساهم يف وضع لبنة من لبنات التوحيد،  ويكفيه شرفًا أنه أول فىتمنوذجًا فريدًا للشباب الصاحل والنافع، 

ولعب دورًا سجله التاريخ �حرف من نور، يف صنع أول سطر من السطور يف صفحات احلضارة 

، ملسو هيلع هللا ىلصيف فراش رسول هللا مه اإلسالمية، جتلى ذلك من خالل غرسه ملبدأ التضحية والوفاء واألمانة، ونو 

  .صحا�امن رسول هللا وتسليمها أل وتسلمه الودائع واألما�ت

وسيد� مصعب بن عمري الذي كان أول سفري يف اإلسالم إىل يثرب اليت مهد الطريق فيها 

  لدعوة هللا ولتكون مستقر هجرة رسول هللا وصحابته، وتكون أول دولة موحدة � على وجه األرض . 

تتبع  وهذا منوذج نقدمه للغرب، الذي يدعي التقدم احلضاري، ويسلب األموال من أي دولة ال 

  خمططاته اإلجرامية، أو ختالفه الرأي .

ونقدم ذلك منوذجاً مشرفاً للشباب املسلم، ونقول له: أن الرقي واالزدهار والتقدم احلضاري لإلسالم 

قتداء �لنماذج الساطعة، اليت شيدت صرح احلضارة اإلسالمية يف عهدها األول ال يكون إال من خالل اال

ن عقو�ت اقتصادية أو قرارات أممية مطبوخة على حسب املزاج واملذاق �لتضحية والفداء دون خوف م

األمريكي، فالبد أن نقتحم جبسارة اإلسالم وعزته اليت أعز� هللا �ا سبل الرقي وطرق التقدم واالزدهار، من 

  .خالل نفض الرتاب عن حضارتنا اإلسالمية اليت قادت البشرية عهوداً طويلة وإىل اآلن بفضل هللا

لعل قراءة متأنية يف سرية سيد� مصعب ابن عمري، وسيد� أسامة بن زيد، وأنس بن مالك، و 

وخالد بن الوليد، وسيد� احلسن واحلسني، وغريهم من النماذج الشابة، اليت سامهت يف بناء احلضارة 

ة اإلسالمية اإلسالمية، كفيل بفتح الطريق أمام شباب األمة اإلسالمية يف العصر احلديث، لعودة احلضار 

  .وعزها وقو�ا واحتادها�دها 

قد أعطى الشباب الثقة ومنحهم املسئولية خالفًا ملا يعيشه بعض من  ملسو هيلع هللا ىلصهلذا جند أن النيب 

قد منح زيد بن حارثة وهو شاب وجعفر بن أيب طالب وهو شاب وعبد هللا  ملسو هيلع هللا ىلصإن النيب ف، الناس اليوم

وما أدراك ما مؤتة .. أول معركة بني  ،جيش مؤتةوسلمهم قيادة ، بن رواحة وهو شاب منحهم الثقة

أعطى أسامة بن زيد قيادة جيش فيه رجال من كبار الصحابة ملسو هيلع هللا ىلصبل إن النيب ، )١(املسلمني والرومان

ويرسل معاذ بن ، وقد كان عمر أسامة آنذاك مثاين عشرة سنة، أمثال أيب بكر وعمر رضي هللا عنهم

إىل اليمن وهو ال  اً يرسل سيد� معاذ، ومسئولية جسيمة، ةويف مهمة عظيم، إىل بالد بعيدة Ïجبل 

إِنََّك  «: ملسو هيلع هللا ىلصويقول له  ،ويرسله على قوٍم ليسوا على مذهبه وملته ود�نته ،يزال بعد يف ريعان شبابه

تَـُهْم فَاْدُعُهْم ِإَىل أَْن َيْشَهُدوا أَْن َال إِلَ  ،َسَتْأِيت قـَْوًما ِمْن أَْهِل اْلِكَتابِ  َه ِإالَّ ا�َُّ َوأَنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل فَِإَذا ِجئـْ

                                                           

م) بسبب قتل ٦٢٩من العام الثامن للهجرة ( أغسطس  األوىل ىمجاد سرية مؤتة، جرت الغزوة يف أو غزوة مؤتة   )١(

عمرو بن  بن شرحبيل إىل ملك بصرى على يدملسو هيلع هللا ىلص  حممد رسول النيب احلارث بن عمري األزدي الصحايب

  .الواقع حتت احلماية الرومانية، إذ أوثقه ر�طاً وقدمه فضرب عنقه البلقاء وايل الغساين جبلة



 
  واألخالق والعلم الدين أساس على احلضاري وازدهارها األمم رقي يف الشباب دور ١٦٥

َلةٍ  ،فَِإْن ُهْم طَاُعوا َلَك ِبَذِلكَ  ،ا�َِّ  إىل  »فََأْعِلْمُهْم أَنَّ ا�ََّ َقْد فـََرَض َعَلْيِهْم َمخَْس َصَلَواٍت ِيف ُكلِّ يـَْوٍم َولَيـْ

يقول فيما رواه اإلمام أمحد يف مسنده :  Ïوهذا ابن مسعود ، )١(لسيد� معاذ ملسو هيلع هللا ىلصآخر توجيه النيب 

لذا ، مبعىن : ال نزال فتية يف بداية الشباب، )٢(»َوَحنُْن َشَباٌب َولَْيَس لََنا ِنَساءٌ  ملسو هيلع هللا ىلصُكنَّا نـَْغُزو َمَع النَِّيبِّ «

َك قـَْبَل اْغَتِنْم َمخًْسا قـَْبَل َمخٍْس: َشَباَبَك قـَْبَل َهَرِمَك، َوِصحَّتَ « ملسو هيلع هللا ىلص�لشباب فقال  ملسو هيلع هللا ىلصأوصي النيب 

ِإنَّ ا�ََّ لَيَـْعَجُب  « ملسو هيلع هللا ىلصوقال ، )٣( »َسَقِمَك، َوِغَناَك قـَْبَل فـَْقرَِك، َوفـَرَاَغَك قـَْبَل ُشْغِلَك، َوَحَياَتَك قـَْبَل َمْوِتكَ 

َوةٌ    .)٤( »ِمَن الشَّاّبِ لَْيَسْت َلُه َصبـْ

َعُم َال يـَْبَأُس، َال  « ملسو هيلع هللا ىلصوقال   َلى ثَِيابُُه َوَال يـَْفَىن َشَبابُهُ َمْن يَْدُخُل اْجلَنََّة يـَنـْ   .)٥(»تـَبـْ

َ� َمْعَشَر الشََّباِب، َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم  «: ملسو هيلع هللا ىلصوعن عبد هللا بن مسعود قال : قال رسول هللا 

  .)٦(»ِه ِ�لصَّْوِم، فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ اْلَباَءَة فـَْليَـتَـَزوَّْج، فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر، َوَأْحَصُن لِْلَفرِْج، َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع، فـََعَليْ 

 احملور الثاين: أثر الدين والعلم واألخالق يف رقي األمم وازدهارها 

، هو جمموعة متساندة من االعتقادات واألعمال املتعلقة �ألشياء املقدسة" أوًال : الدين:

  .)٧("باعها يف وحدة معنوية تسمى امللةاعتقادات وأعمال تضم أت

ولكن ما نقصده هنا: هو دين اإلسالم، وهو نظام احلياة الصحيح املرضي عند هللا، املبين على 

ْسَالُم﴾﴿طاعة هللا تعاىل كما قال ربنا يف كتابه:    .)٨(ِإنَّ الدِّيَن ِعْنَد ا�َِّ اْإلِ

                                                           

إمساعيل، اجلامع الصحيح، كتاب املغازي، �ب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن قبل حجة البخاري، حممد بن   )١(

  ه١٤٢٢زهري بن �صر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل:  :، حتقيق٣٤٤٧الوداع، رقم احلديث:

شعيب  :ق، حتقي٣٧٠٦ابن حنبل، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، املسند، رقم احلديث:  )٢(

  ٦/٢٣٧م، ٢٠٠١األر�ؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل: 

، حتقيق: مصطفى عبد ٧٨٤٦املستدرك على الصحيحني، رقم احلديث: احلاكم، أبو عبد هللا النيسابوري،   )٣(

م، هذا حديث صحيح على شرط ١٩٩٠لبنان، الطبعة األوىل: –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 

  يخني ومل خيرجاهالش

ومعىن "صبوة": ميل إىل اهلوى حبسن اعتياده للخري ، ٢٨/٦٠٠، ١٧٣٧١رقم احلديث:  مسند اإلمام أمحد،  )٤(

وقوة عزميته يف البعد عن الشر. انظر: املناوي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف، فيض القدير شرح اجلامع 

  م١٣٥٦عة األوىل:الصغري، املكتبة التجارية الكربى، مصر، الطب

، حتقيق حممد فؤاد عبد ٢٨٣٦مسلم، أبو احلسن مسلم ابن احلجاج القشريي، املسند الصحيح، رقم احلديث:  ) ٥(

   ٤/٢١٨١الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

  ٥٠٦٥من استطاع منكم الباءة، رقم احلديث:ملسو هيلع هللا ىلص: البخاري، كتاب النكاح، �ب قول النيب صحيح   ) ٦(

  ٣٦ص:هـ، ١٢٨٧دار النجاح، القاهرة، حممد قدري، رسالة جليلة يف التمدن،    )٧(

  ١سورة آل عمران، اآلية:   ) ٨(



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( علمية حمكمةجملة 

 ١٦٦ 

ْسَالِم ِديًنا فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنهُ ﴿ :وكما قال تعاىل َتِغ َغيـَْر اْإلِ   .)١(﴾َوُهَو ِيف اْآلَِخَرِة ِمَن اْخلَاِسرِينَ  َوَمْن يـَبـْ

بثوثة يف القرآن والسنة والدين له عدة تعريفات يف االصطالح، منها: �نه األوامر والنواهي امل

ويذكر اإلمام النورسي �ن الدين: هو امتحان، وأن التكاليف اإلهلية جتربة واختبار من أجل ، الصحيحة

واألرواح السافلة، ويتميز بعضها عن بعض يف حلبة السباق، ومبعىن آخر: هو تسابق األرواح العالية 

الشعور بواجباتنا من حيث كو�ا قائمة على أوامر إهلية، أو هو حماولة تصور ما ال ميكن تصوره، والتعبري 

  )٢(.عما ال ميكن التعبري عنه، وهو التطلع إىل الال�ائي وهو حب هللا"

ريفات للدين، فإن املقصود هو كليات الدين من خالل النظرة الكونية ومهما يكن من تعدد التع

اإلسالمية اليت تنتظم يف سلكها النظم الفكرية املختلفة، وتشكل األساس العقدي لإلنسان املسلم، 

فتحدد نظرته للكون ويفسر الوقائع، ومتنح للحياة قيمتها ومعناها، وتبني لإلنسان دوره يف صنع 

يف سعيهما ألداء رسالة يف الوجود، فيقع بذلك أثر تلك النظرة على الفرد وا�تمع،  األحداث، وغايته

  .الرقي واالزدهار والبناء احلضاريستخالف و اال

ولعل إعادة النظر يف صورة التدين والبعد عن النظرة السطحية للدين، والسعي للتأمل يف الكون 

الكونية اإلسالمية  ومن أجل إحياء معىنالمية املرجوة، مبنظار القرآن من أجل حتقيق النظرة الكونية اإلس

العاملية جبميع معانيها وغا��ا، �تت ضرورة هذا العصر، ألن اإلنسانية غدت تعيش صورًا متناقضة يف 

احلياة، بني التطور العلمي والتقين من جانب، وازد�د االضطراب النفسي والشقاء املادي من جانب 

طابق مع ما يشهده الغرب من تقدم مادي مل يصاحبه تقدم روحي، وهو ما شهد آخر، وهذا األخري يت

  وغريهم . )٥(وتوينيب )٤(واشفيتسر  )٣(كشبنجلربه علماء الغرب أنفسهم،

ولعل التعريف �خلالق وحتقيق اإلميان به وبعامل الغيب بصورة عامة وااللتزام مبنهج القرآن والسنة 

سيكون الدافع ، ودوره الذي يرجى منه، وماهيته، وبيان غايته يف احلياةوالنظر يف اإلنسان املستخلف 

                                                           

  ٨٥سورة آل عمران، اآلية:   ) ١(

 ٣٩٥ص:م، ٢٠٠٨الطبعة األوىل: ، دار سوزلر، القاهرة،الزمان، الكلمات، الكلمة السابعةالنورسي، بديع    )٢(

  بتصرف

م، صاحب الكتاب الشهري " أفول الغرب" أو "تدهور ١٨٨٠فيلسوف أملاين ولد عام "أوزولد شبنجلر"   )٣(

   احلضارة الغربية"، وهو الفيلسوف الذي طبق نظرية أعمار األمم واحلضارات من املولد حىت الشيخوخة واملوت

م ١٩٥٢، حصل عام أملاين م) فيلسوف وطبيب وعامل ديين وموسيقي١٩٦٥ –م ١٨٧٥ألربت اشفيتزر (  )٤(

لفلسفته عن تقديس احلياة، لكن من أعظم وأشهر أعماله �سيس وإدارة مستشفى  جائزة نوبل للسالم على

  .، غرب وسط أفريقياالغابون يف

أكتوبر  ٢٢م يف لندن وتويف يف ١٨٨٩أبريل  ١٤جوزف توينيب، مؤرخ بريطاين صهيوين شهري، ولد يف  رنولدأ  )٥(

  .م. أهم أعماله موسوعة دراسة للتاريخ، وهو من أشهر املؤرخني يف القرن العشرين١٩٧٥



 
  واألخالق والعلم الدين أساس على احلضاري وازدهارها األمم رقي يف الشباب دور ١٦٧

  وإجياد اإلميان التحقيقي.، وسيؤدي لتفعيل الدين، احلركي لشباب األمة

وتلك مهمة ينهض �ا الرسل واألنبياء ومن تبعهم وسار على �جهم من املصلحني األتقياء، 

املزري، معتمدين يف ذلك على التذكري �ألصول بعيداً  وشباب األمة الغيورين على دينهم وواقع أمتهم

عن القضا� اخلالفية الفرعية، وبعثًا لشعاب اإلميان امليتة يف النفوس، وشحذا للهمم ولألذهان، وتعبئة 

  للطاقات حنو البناء احلضاري بتفعيل الدين واقعاً عملياً على وفق مقتضيات العصر ومتطلبات الواقع .

  للبناء احلضاري بصورة عامة، قائمة على عاملني: وفعالية الدين 

  .ذايت :أحدمها

  : خارجي.واآلخر 

أما العامل الذايت: فهو طبيعة الدين نفسه، من حيث كونه قائمًا على أصول عامة جمردة 

وتصورات كلية، موافقة للفطرة اإلنسانية السوية، تليب حاجا�ا الروحية واملادية، وجتيب عن أسئلتها 

ية الوجودية، عن املبدأ واملصري والكون واحلياة، مث من حيث كونه منهجًا كامًال للحياة، به تنضبط املعرف

  .وسلوكاً ومنهجاً وتتحدد عالقاته وجوه النشاط اإلنساين قوالً وفعالً 

أما العامل الثاين: فهو أمر تبعي، قائم على القوة اإلميانية الكامنة يف قلوب املؤمنني �لدين، 

هم املدعوم حبركة التجديد والبعث واإلحياء املستمرة ملعاين تلك األصول اإلميانية يف القلوب، وإخالص

طورًا بعد طور يف وجه تقلبات احلياة وابتالءا�ا، إلزالة الران عن القلوب، ولتبديد الشبهات، وجتاوز 

  ظهره . صروف الزمن وعوامل االحنراف اليت قد حتجب من الدين جوهره وإن أبقت شكله وم

عينيه شيئني خالل سعيهم للرقي والتقدم للحضارة  مويف احلقيقة البد أن يضع الشباب أما

  اإلسالمية:

أن سبب ختلف املسلمني وسيطرة الغرب على ثروا�م وقرارا�م هو بُعد حكامهم ومن  أوًال:

منهج القرآن " عن رجال دين السلطةدخل حتت عباء�م ممن ينتسبون انتساً� ويسمون أنفسهم "

احلضاري، بسوء غفلة أو وعي، أو بقصٍد وعمد، وذلك هلدم شخصية األمة اإلسالمية هدمًا عقد�ً 

  . وسياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصاد�ً 

إن سبب تعفن احلضارة الغربية، وقرب زواهلا وا�يارها، كما تنبأ بذلك مجيع من حتدثوا يف  �نيًا :

الغرب أنفسهم، بدءاً �وغسطني، مث شبنجلر، مث ألربت أشفيتسر، مث توينيب، مث فلسفة احلضارة من علماء 

   .وول ديورانت، وغريهم كثري، هو بُعد تلك احلضارة عن الدين وخصومتها له وللكتب املقدسة والرساالت

وهلذا يرى النورسي أن مظاهر التقدم العلمي الذي متيزت به احلضارة الغربية احلديثة قد  

ومات احلضارة فقد استثىن يف انتقاده ملق، فيه بعض التصورات اإلجيابية يف الفكر النصراين أسهمت

البد أن ننبه أن أورو� اثنتان .. إحدامها : هي أورو� النافعة للبشرية ، ولئال يساء الفهمالغربية قائًال : "



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( علمية حمكمةجملة 

 ١٦٨ 

لر�ين الذي بقى عالقاً أي من ذلك البصيص اخلافت من الوحي ا -مبا استفاضت من النصرانية احلقة 

وأدت خدمات حلياة اإلنسان االجتماعية مبا توصلت إليه من صناعات وعلوم ختدم العدل  -�ملسيحية 

  .)١(هذا القسم من أورو�" -يف هذه احملاورة  –فال أخاطب ، واألنصاف

سالمية وينتقل لبيان مثالب هذه احلضارة والعلة يف فسادها وضررها للبشرية لتحذير األمة اإل

ها وئبعدم تقليدها والسعي يف ركا�ا، وخاصة فئة الشباب منها، فيقول موضحًا أسباب تعفنها ومسا

� أورو� اليت �ت عن النصرانية وابتعدت عنها وانغمست يف السفاهة والضاللة، لقد أهديت " قائًال:

لة داء عضال ال دواء له، إذ بدهائك األعور كالدجال لروح البشر حاله جهنمية، مث أدركت أن هذا احلا

يهوى �إلنسان من ذروة أعلى عليني إىل درك أسفل سافلني، وإىل أدىن درجات احليوان وحضيضها، وال 

عالج لك أمام هذا الداء الوبيل إال مالهيك اجلذابة اليت تدفع إىل إبطال احلس وختدير الشعور مؤقتاً، 

  .)٢("لدوائك الذي يكون هو القاضي عليكعساً لك و وكمالياتك املزخرفة، وأهواؤك املنومة ... فت

مث يسوق بعد ذلك نصاً يبني فيه أن احلضارة الغربية ال تسمع، وصمت أذ�ا عن تعاليم الدين، 

فأوقعت البشر يف بئر الفقر األخالقي والرذيلة، وفتحت الطريق للظلم واالستعباد وارتكاب احملرمات 

رة ال تلقي السمع كليًا إىل األد�ن، لذا أوقعت البشرية يف فقر مدقع، فيقول: "إن املدنية الغربية احلاض

وضاعفت من حاجا�ا ومتطلبا�ا، وهي اليت تتمادى يف �ييج �ر اإلسراف واحلرص والطمع عندها بعد 

وفتحت أمامها سبل الظلم وارتكاب احملرمات، زد على ذلك فقد  ،أن قوضت أساس االقتصاد والقناعة

اإلنسان احملتاج املسكني يف أحضان الكسل والتعطيل املدمر بعد أن شجعته على وسائل ألقت بذلك 

�تباعه  یالسفاهة، وهكذا بددت الشوق لديه إىل السعي والعمل، فأضاع اإلنسان عمره الثمني سد

  )٣(املدنية احلاضرة، وبسريه وراء سفاهتها وهلوها "  یهو

احلضارة الغربية مع رؤية وحكم الشيخ "حممد الغزايل" حيث وتتوافق رؤية النورسي وحكمه على 

ن هذا التقدم املادي مل يواكبه تقدم روحي، وإن إنسان العصر احلديث ال يقول: "هناك إحساساً عاماً �

خيتلف كثريًا عن إنسان العصر األول يف غرائزه وشهواته، وإذا كانت مثة فروق ففي الوسائل ال يف 

بل لقد قيل يف إنسان هذا العصر: إن عضالته أكرب من عقله ... واحلضارة الغربية  البواعث والغا�ت،

تسع علمها وضاق أد�ا، أو طالت ثقافتها وقصرت تربيتها، فهي اآلن تصنع أجياًال ال تعرف إال احلياة ا

                                                           

رحيم، قضا� معاصرة يف فكر اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي، شركة سوزلر، القاهرة، السايح، أمحد عبد ال  )١(

أعمال مؤمتر العوملة  موقف النورسي من احلضارة الغربية، . وانظر: حممد بنتهيله،٢١ص:م، ٢٠٠٥الطبعة األوىل:

  ٣٠٩ص:م، ٢٠٠٨ة األوىل:واألخالق، املؤمتر العاملي السادس �ستانبول، دار سوزلر للنشر، القاهرة، الطبع

  ١٧٨ص:م، ٢٠٠٨دار سوزلر، القاهرة، الطبعة األوىل: بديع الزمان، اللمعات،النورسي،   )٢(

 ٣٨٠ص:م، ٢٠٠٨دار سوزلر، القاهرة، الطبعة األوىل:املالحق،  ،النورسي، بديع الزمان  )٣(



 
  واألخالق والعلم الدين أساس على احلضاري وازدهارها األمم رقي يف الشباب دور ١٦٩

ر يف اقتناص ليومها فوق هذا الرتاب، وتؤمن أ�ا لن حتيا مرة أخرى أبداً، ومن هنا غلب عليها هذا السعا

املوجود، والركض وراء املفقود، والقد على من وجد، واالزدراء على من فقد ... إ�ا ال تؤمن �� واليوم 

  اآلخر، ورجال الدين مشغولون بسخائمهم القدمية: 

  . امتالك أرض امليعاد كما حيلمون: فهمهم األكربإن كانوا هوداً 

  رب املسيح والثأر ممن أخذوه يف العصور الوسطي.: فهمهم األكرب استعادة قوإن كانوا نصارى

فهل هذا تقدم علمي، أم جناح للغرائز اهلابطة واألغراض الدنيا .. إن العلم مهما تقدم ال يغين 

  .)١(عن اإلميان، واإلميان الذي حنرتمه هو الذي يعانق العقل وتزدان به احلياة "

حضارتنا هو الدين، وأن ابتعاد� عن الدين ويوجه اإلمام النورسي األنظار إىل أن ُأس أساس 

والعقيدة الصحيحة كان سببًا لتجميد هذه احلضارة .. ويف املقابل يربهن على ذلك �ن احلضارة الغربية 

إن املدينة احلاضرة الغربية لسلوكها " عندما مهشت الدين جانبًا زادت عيو�ا وقلت حسنا�ا، فيقول:

السماء، وقيامها مبناهضتها، فقد طفح كيل سيئا�ا على حسنا�ا، طريقًا مناقضًا ألسس ودساتري 

وثقلت كفة أضرارها على فوائدها، فلقد أضطرب أمن الناس واطمئنا�م، وأقلقوا وأسنت سعاد�م 

  .)٢(" مطلوب من املدينة ومقصود منها احلقيقية، فاختل ما هو

ملعرفة، مبختلف أنواعها وتعدد جماال�ا تنطلق رؤية اإلسالم إىل العلم وعنايته �: �نيًا: العلم

مجلة من العلوم، وأصنافاً  –منذ بدء اخلليقة  –وآفاقها، من اهتمام هللا تعاىل وعنايته البالغة بتعلم البشر 

من املعارف اليت تفي حباجته، واليت ال تستقر احلياة بدو�ا، حاضراً ومستقبًال، ليتمكن من تعمري األرض 

وليطمئن من اخلالفة فيها وإدارة شؤو�ا اليت هي الوظيفة األساسية، واحلكمة الكامنة  واالستقرار فيها،

  من خلقه ووجوده على قيد احلياة .

وخري دليل على ذلك قوله ، وأشرفهم يف هذا الوجود املتميز، وليكون أفضل خملوقات هللا تعاىل 

�َِْمسَاء َهُؤالء ِإن   ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوِين َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاء  ﴿تعاىل يف كتابه العزيز: 

إال بسب ما ، وهذا دليل على أن اإلنسان ما فاز �لتشريف واخلريية واالستخالف، )٣(﴾ُكنُتْم َصاِدِقنيَ 

نت من األسباب اليت جعلت بل إن العلم واملعرفة كا، متيز به عن سائر خملوقات هللا �لعلم واملعرفة

  .هلذا اإلنسان اخلليفة املكرم  تسجد -وهم أطهر خملوقات هللا  -املالئكة 

بعث هللا رسوله ، وحتقيقًا هلذه العناية وتفعيًال هلا عناية وتكرميًا من رب العاملني �إلنسان املكرم

وحماربة اجلهل ، بني اإلنسانية مجعاء لريفع راية العلم واملعرفة خفاقة، خامت األنبياء واملرسلني ملسو هيلع هللا ىلصحممدًا 

                                                           

  بتصرف  .م١٩٩٦، دار �بت، القاهرة، ٢٢٧-٢٢٣حممد الغزايل: مائة سؤال عن اإلسالم، ص  )١(

 ٣٧٧ص:املالحق،   )٢(

 ٣١اآلية: ،سورة البقرة   )٣(



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( علمية حمكمةجملة 

 ١٧٠ 

فيبقى الناس على احلرية الكاملة يف الفكر ، حىت يتالشى ويندثر، والقضاء على التقليد األعمى، واألمية

، ملسو هيلع هللا ىلص ومصداقية هذا القول تتجلى يف أول كلمات الوحي اليت نزلت على احلبيب حممد، واالعتقاد

رَّبَِك  اقْـرَْأ ِ�ْسمِ ﴿ :وذلك يف قوله تعاىل، تدعوا إىل العلم واملعرفة " واليتاقْـرَأْ  وأستهل �ا رسالته بكلمة "

نَساَن ِمْن َعَلقٍ   الَِّذي َخَلقَ    .)١(﴾اقْـَرْأ َورَبَُّك اْألَْكَرمُ   َخَلَق اْإلِ

أن اإلسالم يقرر أنه ال ميكن أن يسموا �ألمة إىل املستوى األعلى  فعلى الشباب أن يعلم

" وإعمال العقول وتشغيلها يف النظر والتفكر نطالق �م إىل بلوغ الكمال إال "�لعلم واملعرفةواألرقى واال

  .)٢(احلر فيما أودع هللا يف هذا الكون البديع"

، عظيمة وشيدوا حضارة، كله  ولقد ساد املسلمون األوائل بفضل دعوة القرآن املعرفية هلم العاملَ 

كان االحنطاط   -القرآن الكرمي  - املصدر املعريف األول للمسلمني وبسبب البعد عن ، ولكن شيئًا فشيئاً 

وذلك ألن واقع اجلهل الذي ربطنا بديننا جعلنا نتمادى يف ني "احلضاري واملعريف يف كثري من بالد املسلم

عن هو احنرافنا املعريف  ومما زاد الوضع تفاقماً ، الدين غريبًا بيننا االبتعاد عن مراميه البناءة حىت �ت

  .)٣(أصول هذا الدين القومي"

نتيجة الفتوحات ، هذا �إلضافة إىل تلوث املعرفة اإلسالمية من الثقافات األممية والكتابية

ا يف البوتقة املعرفية واندماجه، واحتضان األقوام الوافدة إىل حظرية الدين اإلسالمي، التوسعية

  .)٤("اإلسالمية

ويبني  ، جعلنا نُدخل فيه من التعاليم واملفاهيم ما ليس منه وهذا يبني أن جهلنا حبقائق اإلسالم

  .واحلقائق اليت جاء �ا اإلسالم كيف شوه دخول اإلسرائيليات وقسم من الفلسفة اليو�نية األفكارَ 

ويستنفر مهمهم ، وهنا يربز لألمة اإلسالمية وشبا�ا سؤاًال يستفز به القوى الكامنة يف النفوس

بل األفضلية لنا إذا �لنا من منبع ، أقل شأً� من األمم األخرى انبني أ�م ليسو وذلك لكي ، وعزميتهم

وتكون لنا وحد� ملاذا تكون الدنيا ميدان تقدم وترق للجميع "فيقول :، املعرفة املوحى به من السماء

.. فاعلم ..  فاعلموا: (أن أوائل أكثر اآل�ت القرآنية وخواتيمها كقوله تعاىلمع " )٥("ميدان �خر وتدن

 )أفال تعقلون ... أفلم ينظروا ... أفال يتذكرون ... أفال يتدبرون ... فاعتربوا � أويل األبصار ...

                                                           

 ٣-١سورة العلق، اآلية:   )١(

صحيفة الدعوة اإلسالمية الصادرة من طرابلس، مجهورية عناية اإلسالم �لعلم واملعرفة،  ،داود عبد الكرمي زكر�   )٢(

  ، بتصرف١١ص:، ١١٢٢ليبيا، العدد رقم: 

  ٣٢٠ص:م، ٢٠٠٤الطبعة األوىل: ، القاهرة،للنشر سوزلر دار النورسي يف رحاب القرآن،سليمان: د/ عشرايت    )٣(

  ٣٠٤ص:، م٢٠٠٨الطبعة األوىل: صيقل اإلسالم، دار سوزلر للنشر، القاهرة،، النورسي، بديع الزمان  )٤(

  ١١٤ص: م،٢٠٠٨دار سوزلر للنشر، القاهرة، الطبعة األوىل: سرية ذاتية، ،النورسي، بديع الزمان   )٥(



 
  واألخالق والعلم الدين أساس على احلضاري وازدهارها األمم رقي يف الشباب دور ١٧١

؟ مل رتكون العلم وختتارون طريق اجلهلفهي تسأل : مل ت ،وأمثاهلا من اآل�ت اليت ختاطب العقل البشري

أي شيء منعكم  ؟نتم عقالءأعلى اجلنون و ؟ ما الذي مجلكم ون عيونكم وتتعامون عن رؤية احلقتعصب

�ن  :ه الشباب إلدعاءات الغرب الكاذبةوالبد وأن يتنب"، )١("التفكر والتدبر يف أحداث احلياة؟ من

إ�م أرادوا بذلك أن يضربون اإلسالم واملسلمني الضربة القاتلة ، اإلسالم يتناىف مع العلم وال يتفق معه

   وتفكيك وحد�م .بعد أن جنحوا يف متزيق املسلمني

وحتررها ، وتقدمها، معناه: رخاء األمة، وكل هذا أل�م يعلمون أن امتالك املسلمني �صية املعرفة

  .سري ذليل ملن ميلك �صية املعرفةكما أن الذي ال ميلك �صية املعرفة فإنه أ،  من استعمارهم واستعبادهم

: إن رخاء األمة �يت حصيلة جتميع املعرفة  )٢(ولعل ما يؤكد هذا: هو ما ذكره "مشعون برييز"

بل ويذهب إىل أبعد من ذلك حني ، فاملعرفة هي الثروة احلقيقية على أعتاب القرن احلادي والعشرين"

يكون للمبادئ القيمة على العلوم واملعرفة اليت يتم إحرازها يف س يقرر: "أن مواقع الصدارة واهليمنة

  .)٣(اجلامعات ومعاهد األحباث"

غري أن األ�م تثبت ، أو االستدالل به دون حتفظ، وال يعين سوق هذا الكالم هو االنبهار بقائله

  أن من يسيطر على صناعة املعلومة و�صية املعرفة وتوظيفها أقدر على امتالك الصفوف األوىل.

مصدراً الذي ميتلك ، �نه ال جيوز للعقل الفلسفي املسلم، والنورسي كان ينطلق من اعتقاد جازم

  أن يكون عقالً مقلداً لآلخرين يف حماوالته الفلسفية .، معرفياً إهلياً وعقيدة صحيحة

يف حماولة منه الستخراج أصول املعرفة اإلنسانية ، بل ينبغي أن تتجه جهوده إىل القرآن الكرمي

أساس ومنهج و ، وهي ميزة اإلنسان، واملعرفة هي أعلى وظيفة لإلنسان يف الوجود، حبقائق هذا الوجود

ومركزه يف الكون الذي سخره هللا له لكي يؤدي فيه وظيفة العبادة � وحده ، ومادة استخالفه يف األرض

ُتَسبُِّح َلُه السََّماَواُت السَّْبُع َواَألْرُض ﴿ويقود مسرية املعرفة الواعية املسبحة � مع سائر املوجودات تفقهون

  .)٤(﴾الَّ ُيَسبُِّح ِحبَْمَدِه َوَلِكن الَّ تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحِليًما َغُفورًاَوَمن ِفيِهنَّ َوِإن ّمِن َشْيٍء إِ 

ملبية هتاف فطر�ا يف ، كما أ�ا تفسري شامل حتمله الكينونة اإلنسانية،  فاملعرفة إذن ميزة ووظيفة

  وملزمة بتعمريه . ونوالتعامل مع الواقع الذي حتياه يف الك، معرفة نفسها ومعرفة ر�ا
                                                           

  ٤٩٥ص:صيقل اإلسالم،    )١(

 من) إسرائيل يف فخري منصب وهو( الدولة رئيس منصب شغل أيقونية، إسرائيلية عاّمة وشخصية سياسيا كان   )٢(

 ١٩٨٤ عام من األوىل الفرتة مرتني، إسرائيل وزراء ر�سة توىل كما ،٢٠١٤ يوليو ٢٤ وحىت ٢٠٠٧ يوليو ١٥

  .رابني إسحق إغتيال بعد ١٩٩٦ إىل ١٩٩٥ بني أشهر لسبعة والثانية ،١٩٨٦ إىل

أعمال مؤمتر العوملة واألخالق، املؤمتر العاملي السادس  بديع الزمان واملناعة من آ�ر العوملة، ،د/ حممد عبد النيب   )٣(

  ٦٩ص: م،�٢٠٠٨ستانبول، دار سوزلر للنشر، القاهرة، الطبعة األوىل:

  ٤٤: يةاآل ،سورة اإلسراء   )٤(



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( علمية حمكمةجملة 

 ١٧٢ 

القدمي  وبني، من أخطرها أزمة الفكر بني األصالة والتغريب، واليوم وحنن نعيش أزمات كثرية

ونستأنف ، نصدق فيها مع فطرتنا ونتوجه فيها إىل ربنا، جند أحوج ما نكون إىل وقفة هادئة، واحلديث

ي �جمات التجهيل والتنفري من املنهج داعني إىل صياغة جديدة �تمعنا الذي أبتل، على هديها مسريتنا

  ستشراق واالستغراب من �حية أخرى.وهجمات اال، اإلسالمي من �حية

وأرى أنه البد من الوقوف على أهم احلقائق واملرتكزات اليت يعود ازدهار احلضارة اإلسالمية 

ال يعود إىل األنظمة الدقيقة فمن املعروف أن ازدهار احلضارة اإلسالمية ، إليها يف القرون الذهبية األوىل

وال ، واهلياكل احملكمة للنظم املختلفة اليت جاد �ا العقل املسلم مبتكرا أو متفاعال مع احلضارات األخرى

بل يرجع إىل ، إىل النهضة العلمية يف الرتمجة من اليو�ن وغريهم أو التأليف واالبتكارات وتطوير املنهج

فإذا كانت قصة حضارتنا قد بدأت ، حفزت العزائم إىل صناعة احلضارة القيم احلضارية يف اإلسالم اليت

َوأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِ�ِْم َلْو أَنَفْقَت َما ِيف ﴿ فإن القيم احلضارية هي اليت مجعت القلوب، �جتماع الكلمة

يعًا مَّا أَلََّفْت بـَْنيَ قـُُلوِ�ِمْ  ..وأمور حروب كثرية.جلاهلية وقبل ذلك كانت بني العرب يف ا، )١(﴾اَألْرِض مجَِ

فنشطت األمة من عقال اجلهل واخلمول  حىت قطع هللا ذلك بنور اإلميان، يلزم منها التسلسل يف الشر

  واستشرفت احلضارة وا�د.

فلوال القيم ، واجلسر الذي يربط العلم �حلضارة، وتعترب القيم مهزة الوصل بني احلضارة والثقافة

كما   –ن آالت الفساد ووسائل الغواية اليت تؤدي إىل تدمري البالد وإهالك العباد احلضارية الخرتع اإلنسا

ومن هنا فإنه جيب على العلماء  -هو احلال يف منجزات احلضارة الغربية جبميع جماال�ا احلضارية 

اهلوية اليت ومشكلة ، الر�نيني بيان آ�ر القيم اإلسالمية يف ظل أزمة القيم اليت برزت مع املادية الغربية

والسعي هليمنة احلضارة ، والدعوة العلمانية إىل صراع احلضارات تعاظمت مع زوال اخلصوصيات الدينية

  .الغربية على احلضارات األخرى

وهي البعد احلقيقي ، إن األخالق هي جوهر اإلسالم وروحه وهدفه وغايته �لثًا : األخالق :

أكد أن بعثته ودعوته  ملسو هيلع هللا ىلصويؤكد هذا أن الرسول ، وتعاليمهوالساري يف مجيع جوانبه ، املهيمن عليه

َا بُِعْثُت ِألَُمتَِّم َمَكارَِم اْألَْخَالقِ « :فقال ،ورسالته عمادها وارتكازها على األخالق وقد عمل عليه ، )٢(»ِإمنَّ

ولية الّصالة والّسالم على �ذيب أخالق الّشباب وشحذ مهمهم وتوجيه طاقا�م وإعدادهم لتحّمل املسؤ 

َعٌة «: ، فقال عليه الّصالة والّسالمكما حّفزهم على العمل والعبادة،  يف قيادة األّمة خلقيًا وعلمياً  َسبـْ

ِه يـَْوَم ال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ 
ملسو هيلع هللا ىلص وحّث الّرسول ، وعدَّ منهم : شاب نشأ يف عبادة هللا، )٣(»يُِظلُُّهُم ا�َُّ ِيف ِظلِّ

                                                           

  ٦٣: يةاآل ،سورة األنفال   )١(

  ٧٨٢٩احلديث: رقم ، ومسند األمحد ،٢٣٧احلديث:رقم  ،كتاب األدب صحيح البخاري،   )٢(

  ٦٢٩ ، رقم احلديث:ب من جلس يف املسجد ينتظر الصالةكتاب اجلماعة واإلمامة، � صحيح البخاري،  )٣(



 
  واألخالق والعلم الدين أساس على احلضاري وازدهارها األمم رقي يف الشباب دور ١٧٣

: ملسو هيلع هللا ىلصفقال ، أقو�ء يف العمل، أقو�ء يف البنيان، العقيدة واألخالق الّشباب على أن يكونوا أقو�ء يف

ٌر َوَأَحبُّ ِإَىل ا�َِّ ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف، َوِيف ُكلٍّ َخيـْرٌ « غري أنّه نوَّه إىل أّن القّوة . )١(»اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخيـْ

، تالك الّنفس والتحّكم يف طبائعهاولكّنها قّوة األخالق من خالل ام، ليست بقّوة البنيان فقط

  .)٢(»إّمنا الّشديد اّلذي ميلك نفسه عند الغضب، ليس الّشديد �لّصرعة«:فقال

، لقد بينت السنة النبوية عن أمهية مرحلة الشباب اليت تكمن يف السؤال عنها مرتني يوم القيامة

َال تـَُزوُل َقْدَما َعْبٍد يـَْوَم اْلِقَياَمِة  «قال:ملسو هيلع هللا ىلص  عن النيب، Ïعن ابن مسعود  اهللا عنهم يرضفعن ابن عمر 

ِفيَما أُنـَْفَقُه، َوَعْن َحىتَّ يُْسَأَل: َعْن َشَبابِِه ِفيَما أَْبَالُه، َوَعْن ُعْمرِِه ِفيَما أَفْـَناُه، َوَعْن َمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبُه وَ 

  .)٣(»ِعْلِمِه َماَذا َعِمَل ِفيهِ 

، تتميز عن غريها ��ا متالزمة ومرتابطة مع الدين تالزمًا عضو�ً  ولعل أخالق حضارة اإلسالم

حلد التنازع يف بل وصل األمر بني فالسفتها ، وليس كما هو احلال والتنازع يف أخالق احلضارة الغربية

أم ، )٥(وتوماس األكويين )٤(؟ هل األخالق �بعة للدين كما هو عند القديس أوغسطنيأيهما �بع لألخر

أم أن الدين مستقل عن األخالق كما ، )٦(دين �بع لألخالق كما قال الفيلسوف األملاين كانطأن ال

وبينهما ترابط ، إن حضارة اإلسالم ومنهجه تؤكدان أن الدين واألخالق جسد واحد ؟)٧(قال دافيد هيوم
                                                           

 رقم�ب يف األمر �لقوة وترك العجز واالستعانة �� وتفويض املقادير �،  ،القدر ، كتابصحيح مسلم   )١(

  ٢٦٦٤احلديث: 

  ٥٧٦٣احلديث: كتاب األدب، �ب احلذر من الغضب، رقم،  صحيح البخاري  )٢(

احلديث: الرتمذي، حممد بن عيسى بن سورة، السنن، أبواب صفة القيامة والررقائق والورع، �ب يف القيامة، رقم   )٣(

، حتقيق: أمحد شاكر وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، الطبعة ٢٤١٧

  م، وقال العالمة األلباين: حديث صحيح١٩٧٥الثانية:

ولد يف مملكة نوميد�  ،م كاتب فيلسوف٤٣٠اغسطس  ٢٨ -م ٣٥٤نوفمرب  ١٣القديس أغسطينوس   )٤(

 -األفريقي وأبيه الوثين �تريسيوس القديسة مونيكا رومانية من أمه األمازيغية(اجلزائر) اليت كانت مقاطعة 

  .ميالنو يف وتعّمد روما تلّقى تعليمه يف، الالتيين

مؤثر  والهويت سوفوفيلمن الرهبانية الدومينيكانية،  إيطايلقسيس وقديس كاثوليكي  م)١٢٧٤- م١٢٢٥توما األكويين (  )٥(

  �لعامل املالئكي. ثالثني، ويعرفالثالثة وال معلمي الكنيسة أحد، الفلسفة املدرسية ضمن تقليد

بكوجنسربج ألسرة متدينة تعاين الفقر واحلرمان واحلاجة مث تلقى تعليمه  ١٧٢٤أبريل عام  ٢٣ولد كانط يف   )٦(

  طالباً للالهوت يف كلية الفلسفة. " جامعة كوجنسربج"الثانوي مبدارس املدينة مث أكمل دراسته جبامعتها 

لكنه كان شغوفا �لفلسفة، فخرج  ،ألسرة إسكتلندية برجوازية، وجهته أسرته إىل دراسة القانون "دافيد هيومولد "  )٧(

ن أاجته إىل التجارة ش "أدنربه"بعد أن خترج من جامعة  ،على رغبة أسرته يف دراسة القانون واجته إىل دراسة الفلسفة

ه، فرتكها إىل االشتغال �لكتابة، فسافر إىل فرنسا لكنه فشل يف جتارت ،يف ذلك الوقت "البورجوازية"األسر املتوسطة 

وهو يف سن الثالثة والعشرين، ومكث �ا ثالث سنني وهو يكتب وحيرر بعض املقاالت، مث عاد إىل وطنه ليواصل 

مث ترك الوزارة  ،م)١٧٦٨( يف منصبه عاماً  واحداً  ياالشتعال �لتأليف، مث عني وزيرًا يف احلكومة الربيطانية، وبق

  . م)١٧٧٦ه والتصنيف فيها حىت مات (ل بتحرير فلسفتغمسقط رأسه، واشت "أدنربه"وأقام مبدينة 



 
)١العدد:  ٦ا�لد ( علمية حمكمةجملة 

 ١٧٤ 

  : مبدأ الفطرة .. ومبدأ التدين .، مهاومها قائمان على مبدأين راسخني، وتفاعل

  احملور الثالث : أهم األسس اليت يرتكز عليها الشباب لرقي األمة وازدهارها

أو ما ميكننا تسمتيها مدنية "القرآن" بوصفها املدنية ، نستعرض هنا مرتكزات املدنية اإلسالمية

 وبوصفها املدنية اليت ينبغي للبشرية االجتاه إليها واالحتماء �ا يف ظل الظروف، األساس واألم من جهة

بتقدمي ، وهلذا فإن النورسي يعقب نقده العلمي الرصني للمدنية احلاضرة، العاملية الراهنة من جهة أخرى

  .واألمشل روحاً ومنهجاً ومضمو�ً ومآالً ، البديل األكمل، أسس املدنية اإلسالمية

تقوم جند أ�م تعرضوا �إلشارة إىل أهم األسس اليت ، طالع على ما دونه علمائناومن خالل اال

فقال ما  ،فعلى سبيل املثال جند النورسي قد تناول أسس املدنية اإلسالمية ،عليها املدنية اإلسالمية

فهي اليت ستكشف �نقشاع هذه املدنية ، :"أما املدنية اليت �مر� �ا الشريعة الغراء وتتضمنهانصه

  السلبية .  مكان تلك األسس النخرة الفاسدة، وتضع أسساً إجيابية بناءة، احلاضرة

العدالة  واحلق من شأنه، هي احلق بدًال من القوة" أي املدنية اإلسالمية"نعم إن نقطة استنادها 

وجهة الوحدة فيها ، والفضيلة من شأ�ا احملبة والتجاذب، وهدفها الفضيلة بدًال من املنفعة، والتوازن

وهذه ، والوطنية واملهنية بدًال من العنصرية الرابطة الدينية يوالرابطة اليت تربط �ا ا�موعات البشرية ه

ودستورها يف احلياة ، شأ�ا األخوة اخلالصة والسالم والو�م والزود عن البالد عند اعتداء األجانب

وتضع اهلدى بدل اهلوى ليكون ، واجلدال والتعاون من شانه التساند واالحتاد بدل الصراع، التعاون

فهي إذن ، وشأن اهلدى رفع اإلنسانية إىل مراقي الكماالت، للبشرحاكمًا على اخلدمات اليت تقدم 

  .)١(وتطمئن الروح وتشوقها إىل املعايل"، وحتد من النزعات النفسانية، حتدد اهلوى

أن هذا املؤمتر الذي يقيمه قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة منل جاء يف  وخالصة القول :

وذلك نتاج صحوة الشعوب ، ومنعطفًا �رخييًا فاصالً ، جذر�ً  توقيت تشهد فيه األمة اإلسالمية تغيرياً 

و�دية دورها احلضاري الذي صنعه املسلمون ، ورغبتها يف يقظة األمة من سبا�ا والعودة إىل طريق ر�د�ا

  األوائل وضحوا يف سبيل تشييده �لنفس والنفيس .

  -هو تفهمنا لشيئني : –من وجهة نظري  –ولكن األهم 

والتنقيب عن األسس واملرتكزات ، جيب تكثيف البحوث والدراسات يف اجلانب احلضاري:  أوالً 

حىت ميكننا من خالل هذه ، وإجياد تفسري لرتاجع األمة حضار�ً ، اليت تساهم يف النهوض والتقدم

خاصة وأنين ، الدراسات استخالص رؤى املفكرين واملصلحني الذين أفنوا حيا�م من أجل رفعة األمة

، وأغلب من عكفوا على مثل هذه الدراسات، جدت خالل إعداد حبثي ندرة البحوث اليت تتناول ذلكو 

                                                           

  ٣٥٩ص:صيقل اإلسالم،    )١(



 
  واألخالق والعلم الدين أساس على احلضاري وازدهارها األمم رقي يف الشباب دور ١٧٥

ولعل نظرة على ، وهو عكوف يطابق التوجه لغري القبلة يف الصالة، تناولوها من منظور مفكرين غربيني

وسعيد ، نيبومالك بن ، وأبو األعلى املودودي، وأبو احلسن الندوي، ما كتبه العالمة حممد إقبال

  كفيل �ثراء ومعاجلة اخللل احلضاري لألمة . ،  وغريهم كثري، والقرضاوي ..إخل، وحممد الغزايل، النورسي

: أنه البد من توجيه أنظار الشباب إىل التعامل مع القرآن والسنة أثناء سعيهم للتقدم  �نياً 

وأل�ما تضمنوا على مبادئ ، النهوضأل�ما حيتو�ن على كل ما يُعني اإلنسان على التقدم و ، والنهوض

ومهدوا حلرية اإلنسان واختياره ، وعلى أسس ونُظم ال تتغري بتغري الزمان واملكان، حضارية كلية ومطلقة

فالقرآن والسنة ، يف كيفية صياغة وتطبيق تلك املبادئ واألسس حسب حاجات العصر ومعطيات الواقع

وتركوا كيفية اختيار ، كنهم مل مينحو� شكل النظام السياسيول، منحوا املبادئ واألسس للنظام السياسي

  الشكل حسب ما يتطلبه كل زمان ومكان .

  ه وصحبه الكرام األطهار امليامنيوآخر دعوا� أن احلمد � رب العاملني والصالة والسالم على نبينا وآل

  
   

 

 


