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 أثر الفكر اإلسالمً فً النهوض الحضاري للمسلمٌن

 "تطبٌقات علمٌة"

The impact of Islamic thought on the civilizational advancement of Muslims 

"Scientific Applications" 

 د. جابر عٌد الوندة

 ُمدٌر عام الجمعٌة الكوٌتٌة للتواصل الحضاري

 الملخص 

برع المسلمون لعدة قرون فً تشٌد حضارة إسبلمٌة، قوامها الفكر اإلسبلمً، القائم على القرآن الكرٌم والنسة النبوٌة 

 واالجتماع واالجتهاد، إال إن هذا الفكر تراجع منذ عصر النهضة، على إثر اصطدامه بالؽرب.

البد من الرجوع والبحث عن أسباب هذا التراجع، وبٌان مدى قابلٌته للتجدٌد ومن ثم العودة ألخذ دوره ومن هنا كان 

 الحضاري فً بناء هذه الحضارة.

ولقد حاولنا فً هذا البحث بٌان مصطلح الفكر اإلسبلمً وما ٌدور حوله من موضوعات، ثم بٌان دور الفكر اإلسبلمً فً 

خبلل بعض التطبٌقات العملٌة، ثم اختتام الدراسة بكٌفٌة التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً  تشٌٌد الحضارة اإلسبلمٌة من

 ومجاالت هذا التجدٌد.

Abstract 

 Muslims have excelled for centuries in the construction of an Islamic civilization, 

based on Islamic thought, based on the Koran and the Prophet's Prophet, meeting and 

diligence, but this thought has declined since the Renaissance, following the collision with the 

West. 

Hence, it was necessary to go back and look for the reasons for this decline, and to indicate 

the extent of its ability to renew and then return to take the role of civilization in the 

construction of this civilization. 

In this research, we have tried to explain the concept of Islamic thought and its surrounding 

topics, and then to explain the role of Islamic thought in the construction of Islamic 

civilization through some practical applications, and then conclude the study on how to 

innovate in Islamic thought and areas of renewal 

 تقدٌم

 الحمد هلل والصبلة والسبلم على رسول الهدى ومن اقتفى أثره من بعد واهتدى بهدٌه، وبعد:

سبلم كمنهج حٌاة متكامل، اهتم بشؤون الفرد، والمجتمع، واألمة، وقدم لكل منهما ما ٌساعد على بناءه البنٌان جاء اإل

المتماسك، وكل ذلك بفضل المنهج العلمً الذي جاء به القرآن الكرٌم منذ نزول أول آٌة من آٌاته، قال تعالى: )اْقَرأْ ِباْسِم 

ْعلَْم )4( الَِّذي َعلََّم ِباْلَقلَِم )3( اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم )2نَساَن ِمْن َعلٍَق )( َخلََق اإْلِ 1َربَِّك الَِّذي َخلََق ) ٌَ (( 5( َعلََّم اإْلِنَساَن َما لَْم 

 .5-1العلق: 

فكانت لقد تمٌزت الحضارة اإلسبلمٌة بتنوع علومها، فلم تترك علما من العلوم اإلنسانٌة إال وكان لها السبق فً تطوٌره، 

دمشق وبؽداد والقٌروان وقرطبة وبخاري والقاهرة وؼٌرها من العواصم، مراكز علمٌة تنشر العلم والنور فً كل البقاع، 

 فازدهرت الجامعات، وتطورت الصناعات، والعلوم، مما انعكس أثره على كل من ٌعٌش فً ظل دٌار اإلسبلم.
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الدفع بهذه العلوم إلى هذه المراحل المتقدمة، حٌث تشكلت من  وكان الفكر اإلسبلمً هو الرائد والمحرك األساسً فً

خبلله العقلٌة العلمٌة التً ظهرت ثمارها فً نتاج الحضارة اإلسبلمٌة، من عمارة، وفنون، وصناعات، الزالت شهادة 

 على عظمتها لآلن.

ً، ومصادره، والفرق بٌن وفً هذا البحث سوؾ نبحث عدة موضوعات أساسٌة، منها التعرٌؾ بمصطلح الفكر اإلسبلم

اإلسبلم والفكر اإلسبلمً، وموضوعاته، ثم نتناول التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً المعاصر، وآلٌاته، وضوابطه، لنختتم بدوره 

 الحضاري وكٌفٌة استعادته لمكانته فً الشهود الحضاري المعاصر.

 مشكلة البحث

مبادئ وتعالٌم اإلسبلم، وترجمت إلى مصطلح "الفكر اإلسبلمً" الصٌاؼة اإلسبلمٌة لنظرٌة المعرفة تشكلت من خبلل إن 

القائم على المنهج العلمً السلٌم الذي من خبلله ٌمنح اإلنسان من األسباب والمقومات ما ٌساعده على تنمٌه طاقته 

 اإلبداعٌة فً الكشؾ واالبتكار.

سبلمٌة على مدى قرون، فبرز العلماء على كافة لقد كان للفكر اإلسبلمً دورا فاعبل فً البناء الحضاري للحضارة اإل

الجوانب العلمٌة، والفكرٌة واالجتماعٌة والمادٌة واألخبلقٌة، فقدموا جهوداً ضخمة على كافة األصعدة وكان للجانب 

التجرٌبً أثر عظٌم فً تقدم حضاري المسلمٌن اعترؾ به األوربٌون، وعلٌه قامت حضارتهم، ومازالوا ٌعولون على 

 .من نظرٌات وأبحاث هؤالء العلماءكثٌر 

فلما قل هذا الدور للفكر اإلسبلمً، وتراجع، تراجعت معه مقومات االستمرار فً النهوض الحضاري، وأصاب التخلؾ 

 مختلؾ مناحً الحٌاة االجتماعٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة..

كر بما ٌؤهله مرة أخرى لٌكون دافعا اساسٌا من دوافع وهنا ٌدور التساؤل، هل نحن قادرٌن على إعادة تشكٌل هذا الف

 البنٌان الحضاري للمسلمٌن؟!، وما هً آلٌاته التجدٌد؟، ومجاالته.

ونحن على ٌقٌن بأن المنهج اإلسبلمً القائم على اإلٌمان باهلل ٌحرر العقل من كل القٌود، وٌجعله قادًرا على كشؾ الحقائق 

فكر اإلسبلمً مرة أخرى الصٌاؼة الصحٌحة لتستعٌد األمة مجدها وعصرها الذهبً بٌن العلمٌة، لهو قادر على صٌاؼة ال

 حضارات األمم المعاصرة.

 أهداف البحث

تسلٌط الضوء على الحضارة اإلسبلمٌة، وكٌؾ أنها جمعت فً دفتٌها العلوم الدٌنٌة والعلوم األخروٌة، وكٌؾ  .1

 التجرٌبٌة والمادٌة للمقومات الحضارٌة.أنعكست الروح اإلسبلمٌة فً مجملها على النواحً 

 التعرٌؾ بمصطلح الفكر اإلسبلمً، ووسائل النهوض الحضاري. .2

المبادئ والتعالٌم التً أقرها اإلسبلم للمساعدة على تطوٌر الفكر وتحرٌكه لتمثل بداٌة النطبلق العقل المسلم  بٌان .3

 نحو بناء حضارة اإلسبلم من جدٌد.

التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً المعاصر ووضع آلٌاته وضوابطه بما ٌتناسب ومتؽٌرات تسلٌط الضوء على قضٌة  .4

 .والمكان الزمان

التشخٌص السلٌم للوضع الحضاري للمسلمٌن بٌن األمم المعاصرة، والتعرؾ على مواطن الضعؾ بهدؾ تقدٌم  .5

 العبلج الصحٌح والخروج باألمة من أزمتها الحضارٌة.

 ت العلمٌة للفكر اإلسبلمً ودورها فً البنٌان الحضاري للمسلمٌن.بٌان الممارسات والتطبٌقا .6
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 خطة البحث:

 تشتمل الدراسة على ُمقدمة وعدد من المباحث وخاتمة، وذلك على النحو اآلتً: 

 المبحث األول: ُمصطلحات وتعرٌفات، خاصة بالفكر اإلسبلمً، والفرق بٌنه وبٌن اإلسبلم وموضوعاته.

الحضثثاري وكٌفٌثثة اسثثتعادته لمكانتثثه فثثً الشثثهود الحضثثاري المعاصثثر.. مثثن خثثبلل المبحثثث الثثثانً: دور الفكثثر اإلسثثبلمً 

 تطبٌقاته..

 المبحث الثالث: التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً، مفهومه، ولماذا، ومجاالته

 التوصٌات ثم الخاتمة. -

 مناهج البحث:
 ٌخدم الجوانب المختلفة، وأهم هذه المناهج: سوؾ ٌتم استخدام أكثر من منهج فً البحث، بما

المنهج االستقرائً: من خبلل مطالعة الكثٌر من الكتب والمراجع العلمٌة فً البحث محل الدراسة، فً مختلؾ  . أ

العلوم والجوانب التً ٌحتوٌها الفكر اإلسبلمً قدٌما وحالٌا، واالنتقال من الجزء إلى الكل، ومن الخاص إلى 

 العام.

التارٌخً: حٌث تم تتبع المادة العلمٌة للفكر اإلسبلمً فً العدٌد من المصادر التارٌخٌة، والسٌر، المنهج:  . ب

 والتطور الحضاري، وأخذ النماذج والتطبٌقات.

 المنهج االستنباطً: حٌث تم الربط بٌن المقدمة والموضوع والخاتمة، والنتائج المستخلصة. . ت

الفكر اإلسالمً، والفرق بٌنه وبٌن اإلسالم المبحث األول: ُمصطلحات وتعرٌفات، خاصة ب
 وموضوعاته.

ٌعد الفكر من العملٌات الذهنٌة المرتبطة باإلنسان، وهو الذي ٌمٌزه عن ؼٌره من الكائنات األخرى، فكافة العلوم والفنون 

ث لتعرٌؾ الفكر والصناعات واألفكار اإلنسانٌة واالجتماعٌة..، هً نتاجات للفكر البشري، وسوؾ نتعرض فً هذا المبح

 بشكل عام ومن التعرٌؾ بالفكر اإلسبلمً، واالنتقال  إلى الفرق بٌنه وبٌن اإلسبلم.

 أوال: الفكر لغة واصطالحا

 تحدث علماء اللؽة حول مادة ]فكر[ بتعابٌر مختلفة، ولكنها متقاربة، فقد جاء فً لسان العرب:

بوٌه : وال ٌجمع الفكر وال العلم وال النظر ، قال : وقد حكى ابن فكر : الفكر والفكر : إعمال الخاطر فً الشًء ; قال سٌ

درٌد فً جمعه أفكارا . والفكرة : كالفكر وقد فكر فً الشًء وأفكر فٌه وتفكر بمعنى . ورجل فكٌر ، مثال فسٌق ، وفٌكر 

فكر الفكرة ، والفكرى على فعلى : كثٌر الفكر ; األخٌرة عن كراع . اللٌث : التفكر اسم التفكٌر . ومن العرب من ٌقول : ال

اسم ، وهً قلٌلة . الجوهري : التفكر التأمل ، واالسم الفكر والفكرة ، والمصدر الفكر ، بالفتح . قال ٌعقوب : ٌقال : لٌس 

 [.1لً فً هذا األمر فكر أي لٌس لً فٌه حاجة ، قال : والفتح فٌه أفصح من الكسر ]

]ؾ ك ر[ بصٌؽة االسم = والمصدر = وال توجد معرفة بالبلم أو منكرة، وورد فً أما فً القرآن الكرٌم فلم ترد مادة 

عشرٌن موضعا بصٌؽتً الماضً والمضارع )فكر( و)ٌتفكرون( بصٌؽتً المخاطب والؽائب، والفعل فً العربٌة ما ٌدل 

دل على الذات على حدث وذات، فضرب تدل على الضرب والضارب، ففكر وٌفكر وتفكر تدل على حدث وهو الفكر وت

الفاعلة وهو المفكر فكأن استخدام القرآن ٌنبهنا إلى أن هذا العمل الذهنً الذي ٌسمى بالفكر إنما هو عمل مرتبط بالذات، 

 فبل ٌمكن أن ٌتجرد الفكر عن المفكر.
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)َوُهَو الَِّذي َمدَّ وقد وردت مادة ]ؾ ك ر[ فً القرآن مقرونة فً الؽالب بقدرة هللا وآٌاته فً الكون والخلق، قال تعالى: 

ٌُْؽِشً اللَّ  ِن ۖ  ٌْ ِن اْثَن ٌْ َمَراِت َجَعَل ِفٌَها َزْوَج ًَ َوأَْنَهاًرا ۖ َوِمن ُكلِّ الثَّ اٍت لَِّقْوٍم اأْلَْرَض َوَجَعَل ِفٌَها َرَواِس ٌَ لَِك آَل
َهاَر   إِنَّ ِفً َذ  َل النَّ ٌْ

ُروَن( الرعد : َتَفكَّ ٌَ3 ٌِّ ٌُب ُروَن( البقرة: . وقوله تعالى:) َكَذلَِك  اِت لََعلَُّكْم َتَتَفكَّ ٌَ ، فالتفكر إذا وفق الرؤٌة 219ُن هللّاُ لَُكُم اآل

القرآنٌة تنشٌط وتفعٌل للذهً فً آٌات هللا الواضحة فً الكون للوصول إلى حقٌقة وجودة وصفاته، وتشجٌع للعقل البشري 

 (.2كً ٌرى عظم خلق هللا، ومن ثم التعرؾ على هللا تعالى)

 لفكر اصطالحا:ا

ٌتراوح تعرٌؾ الفكر اصطبلًحا بٌن الخاص والعام، وبٌن األقدمٌٌن والمعاصرٌن، لتدور كل التعرٌفات حول عدة مفاهٌم 

 أساسٌة، وهً الفكر والتفكر، والعقل والتأمل، والتدبر والنظر، وحولهما ٌدور مصطلح الفكر.

ى معرفتها، والمعنى العام، ٌطلق على كل ظاهرة من ظواهر فالمعنى الخاص: هو إعمال العقل فً األشٌاء للوصول إل

الحٌاة العقلٌة. ومناط الفكر هو العقل، والعقل: )هو قوة للنفس بها تستعد للعلوم واإلدراكات(، وعرؾ بأنه: )جوهر تدرك 

 به الؽائبات بالوسائط والمحسوسات المشاهدة(.

ٌُفسر بواسطتها هذا الواقع(. والتفكٌر هو )نقل الحس بالواقع، إلى الدماغ بواسطة  الحواس، ووجود معلومات سابقة 

فالواقع ٌنتقل بما له من صفات بواسطة الحواس إلى الدماغ، والدماغ ٌربط بٌن المعانً والمحسوسات، معتمدا على 

 (.3المعلومات األولٌة السابقة، ثم بعد ذلك ٌصدر حكمه على الواقع، وذلك ٌسمى ]فكرا[)

الؽزالً الفكر بأنه: عبارة عن إحضار معرفٌن فً القلب لٌستثمر منهما معرفة ثالثة، وقد جعل الفكر وٌعرؾ أبو حامد 

 (.4مرادفا للتأمل والتدبر)

ووردت مفردات )الفكر( فً المعجم الوجٌز بإنه: جملة النشاط الذهنً، وبوجه خاص أسمى صور العمل الذهنً، بما فٌه 

 [.5الفكرة هً )الصورة الذهنٌة ألمر ما(]تحلٌل وتركٌب وتنسٌق وجمع أفكار، و

أما التعرٌؾ الجامع المعاصر فٌعرؾ الفكر بأنه: جملة النشاط الذهنً والنظر والتدبر العقلً الذي ٌتعلق باإلنسان من 

تحلٌل واستنباط وتركٌب وتنسٌق مستعٌنا بما لدٌه من استعدادات داخلٌة من تركٌبته الجسمٌة والعقلٌة، ومن الروافد 

الخارجٌة المختلفة التً تؽذي تصوره وقدرته العقلٌة والذهنٌة، للوصول إلى معرفة المعانً المجهولة من األمور 

 [.6المعلومة، أو الوصول إلى األحكام أو النسب بٌن األشٌاء أو االبتكار]

 اإلسالمً لغة واصطالحا:
 االسالمً لغة: -

بلمة فً معجم المعانً الجامع  كلمة اإلسبلمً أي المنسوب إلى اإلسبلم وهً مأخوذة لم أو السَّ من مادة ]س ل م[، والسِّ

 [.7ٌقصد بها االستسبلم والخضوع، وتعنً أٌضا االستسبلم ألمر هللا تعالى، وهو االنقٌاد لطاعته، والقبول ألمره]

 اإلسالمً اصطالحا:

كان دون اإلٌمان وهو االعتراؾ باللسان وبه  اإلسبلم بمعناه اإلصطبلحً على وجهٌن، أما مقترنا باإلٌمان أو بدونه، فإذن

ٌحقن الدم، حصل معه االعتقاد أو لم ٌحصل. والثانً فوق اإلٌمان وهو "أن ٌكون مع االعتراؾ اعتقاد بالقلب ووفاء 

 .[. وهذا هو المعنى العام لئلسبلم الذي جاء به الرسل واألنبٌاء السابقٌن8بالفعل واستسبلم هلل فً جمٌع ما قضى وقدر]

أما المعنى الخاص والمقصود لدى العلماء المعاصرٌن، فٌقصد باإلسبلم: "دٌن هللا الذي أوصى بتعالٌمه فً أصوله 

وشرائعة إلى النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم، وكلفه بتبلٌؽه للناس كافة ودعوتهم إلٌه، وقد تلقى فٌه محمد صلى هللا علٌه 

تلقاه، وبٌن بأمر هللا وإرشاده فً مجمله، وطبق بالعمل نصوصه، ثم تلقاه الناس وسلم عن ربه القرآن الكرٌم، فبلؽه كما 

 [".9نزل متواترا ال رٌب فٌه] -كما–جٌبل بعد جٌل، كما تلقاه هو عن ربه، حتى وصل إلٌنا 
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 ثانٌا: الفكر اإلسالمً

 تعرٌف الفكر اإلسالمً: 

لتعرٌفثات التثً تناولهثا العلمثاء بالبحثث، ودارات حولثه عثدة اختلؾ العلمثاء فثً مفهثوم الفكثر اإلسثبلمً تحدٌثدا، وتنوعثت ا

 مصطلحات، منها:

أن الفكر اإلسبلمً: هو ٌعنً كل ما أنتج فكر المسلمٌن منذ مبعث رسول هللا الٌوم، فً المعارؾ الكونٌة العاّمة المتصلة 

فً تفسٌر تلك المعارؾ العاّمة فً إطار  باهلل سبحانه وتعالى والعالم واإلنسان، والذي ٌعبر عن اجتهادات العقل اإلنسانً

 [.11المبادئ )اإلسبلمٌة عقٌدًة وشرٌعًة وسلوكاً( ]

وهناك من ٌعرؾ الفكر اإلسبلمً بأنه كل ما هو ؼٌر تجرٌبً من مقومات الحضارة اإلسبلمٌة، سواء كان تشرٌعا أو علم 

ناء فً الحضارة اإلسبلمٌة، ومصدره األساسً الوحً الكبلم أو ما شابه ذلك.. وٌقوم مقام الخارطة الهندسٌة المصممة للب

 [.11بقسمٌه الظاهر والباطن، ثم ٌأتً فقه هذا الوحً وفهم رجال هذا الفكر له ثم شروحهم علٌه]

ومن ضمن التعرٌفات ما ٌركز على الواقع وتقٌٌمه والحكم علٌه من نظرة اإلسبلم إلٌه، فالفكر اإلسبلمً عند هذا الرأي 

 [.12على الواقع من وجهة نظر اإلسبلم]ٌمثل: الحكم 

 وهذا ٌوسع من دائرة الفكر اإلسبلمً ما دام مضمونه صحٌحا وموافقا لمنهج اإلسبلم، حتى ولو صدر عن ؼٌر المسلمٌن.

وٌعد التعرٌؾ األول هو األقرب للواقع حٌث ٌربط بٌن الفكر، ومجاالته، وبٌن التارٌخ اإلسبلمً، وحضارة المسلمٌن 

 العرٌقة.

 مصادر الفكر اإلسالمً:

للفكر اإلسبلمً عدة مصادر أصلٌة وهً التً تعطٌه المشروعٌة، حٌث أن الفكر اإلسبلمً ٌنبع من تعالٌم اإلسبلم، وقٌمه، 

 ومبادئه، وهً النبع الذي ٌستقً منه كل أفكاره ومقوماته، والتً تبدو جلٌة على منتجاته العلمٌة والفكرٌة.

التً تعطً الفكر اإلسبلمً القوة والمشروعٌة وساعدته على البقاء قرونا ومازال ٌتجدد  وهذه المصادر أو المرجعٌة

 وٌبتكر، فً مختلؾ العلوم.

وأبرز المصادر التً ٌعتمد علٌها الفكر اإلسبلمً: القرآن الكرٌم، السنة النبوٌة، اإلجماع، االجتهاد، وأخٌرا إبداعات 

 التراث اإلنسانً السلٌم.

 كرٌمأوال: القرآن ال

 تعرٌف القرآن لغة: 

اسم علم ؼٌر مشتق خاص بكبلم هللا عز وجل، فهو ؼٌر  فالبعض قال:اختلؾ العلماء فً كون لفظ القرآن مشتق أم ال؟، 

وٌرى أهل هذا الرأي أن القران َعلٌَم على مهموز أي ٌقرأ بدون همز، وهً قراءة ابن كثٌر واإلمام الشافعً رحمها هللا، 

على محمد صلى هللا علٌه وسلم ، كما أن التوارة علم على الكتاب الذي أنزل على موسى، واإلنجٌل  الكتاب الذي أنزل

 .[13على عٌسى]

ٌرى أنه مشتق من )قرنت(، أي قرنت الشًء بالشًء إذا ضممت أحثدهما إلثى اآلخثر، وسثمً بثه القثرآن والسثور  الثانً :

 واآلٌات والحروؾ فٌه. وهذا قول األشعري.

الفراء بأنه مشتق من القرائن، ألن اآلٌات منه ٌصدق بعضها بعض، وٌشابه بعضها بعض، وقٌل مشتق من القرٌن، وقال 

ألنه لفظ فصٌح قرٌن بالمعنى البدٌع. وقال اللحٌانً: هو مصدر لقرآت كالرجحان والؽفران، سمً به الكتاب المقروء من 

 باب تسمٌة المفعول بالمصدر.
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ً بذلك لجمعه ما فٌه من األحكام والقصص وؼٌر ذلك، وٌقال أنه مصدر قرأ ٌقرأ، قرأ وقراءة، وقال ابن فارس: كأنه سم

 [.14وقرآًنا]

ونؤٌد فً هذا الصدد رأي "صاحب مناهل العرفان" بأن لفظ قرآن مهموز، وإذا حذؾ همزه فإنما ذلك للتخفٌؾ، وإذا 

 دخلته "أل" بعد التسمٌة فإنما هً األصل ال للتعرٌؾ.

للقرآن: فرقان أٌضا، وأصله مصدر كذلك، ثم سمً به النظم الكرٌم،  تسمٌة للمفعول أو الفاعل بالمصدر، باعتبار وٌقال 

 أنه كبلم فارق بٌن الحق والباطل، أو مفروق بعضه عن بعض فً النزول، أو فً السور واآلٌات.

 القرآن اصطالحا:

 القرآن من الناحٌة االصطالحٌة لها وجهان:

ث كونه صفة من صفات هللا عز وجل وهً الكبلم، فٌذكر العلماء بأنه كبلم هللا حقٌقة، وأنه صفة ذاتٌة، من حٌ األول:

وصفة فعلٌة، منه بدأ وإلٌه ٌعود ببل كٌفٌة، وإنه ؼٌر مخلوق، وإنه ٌرفع قبل ٌوم القٌامة من المصاحؾ والصدور، وأن 

 [:15و كبلم هللا عز وجل]الصوت واأللحان صوت القارئ له، بٌنما المتلو والمقروء ه

فهو من الناحٌة اللفظٌة: فهو اللفظ المنزل على النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم من أول الفاتحة إلى  أما الوجه الثانً:

 [.16المنقول عنه بالتواتر، المتعبد بتبلوته"] –ووفق األصولٌٌن  -آخر سورة الناس، 

 المصدر الثانً: السنة النبوٌة:

هً عبارة عن الطرٌقة؛ فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة علٌه واإلكثار منه، كان ذلك من األمور الحمٌدة  السنة لغة:

 وؼٌرها.

وأما فً الشرع؛ فقط تطلق على ماكان من العبادات نافلة منقولة عن النبً صلى هللا علٌه وسلم، وقد تطلق على ما صدر 

وال هو معجز، وال داخل فً المعجز. وهذا النوع هو المقصود بالبٌان،  عن الرسول من األدلة الشرعٌة مما لٌس بمتلو

 [.17وٌدخل فً ذلك أقوال النبً صلى هلل علٌه وسلم وأفعاله وتقارٌره]

وٌعد القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة مصدران أصلٌان للفكر اإلسبلمً، ٌتسمان بالتبلزم، واالرتباط حٌث أن السنة النبوٌة 

( النجم: وحً هللا عز جل ٌُوَحى   ًٌ نِطُق َعِن اْلَهَوى  إِْن ُهَو إاِلَّ َوْح ٌَ ، فبل ٌمكن السٌر نحو الفكر 5-4لنبٌه، قال تعالى: )َوَما 

اإلسبلمً، وابداعاته بدون الرجوع لكلٌهما، فالشرٌعة اإلسبلمٌة تستمد أحكامها من القرآن الكرٌم والسنة النبوٌة، وال 

 مفكر أن ٌستؽنً عن أي مصدر من كبلهما.ٌستطٌع أي عالم أو مجتهد أو 

وتأثٌر القرآن الكرٌم على الفكر اإلسبلمً كان واضحا حٌث إنه ٌفتح المجال أمام حركة العقل اإلنسانً، فبجانب كون 

القرآن الكرٌم ٌقدم النصوص القاطعة الداللة، فهناك الكثٌر من اآلٌات ذات مقاصد كلٌة مرنة تتسم بالعمومٌة، مما ٌجعل 

 منه صالحا لكل زمان ومكان، وٌتٌح المجال أمام العلماء والفقهاء والمفكرٌن استنباط األحكام الدٌنٌة والدنٌوٌة.

وهذا الواقع أٌضا ٌنطبق على السنة النبوٌة، مما دفع العلماء والفقهاء إلى أعمال فكرهم فً توضٌح ما جاء به القرآن 

 المصدران القادمٌن، وهما اإلجماع واالجتهاد.الكرٌم والسنة النبوٌة، وهذا ما ٌتضح من 

 المصدر الثالث: اإلجماع

وهو العزم واالتفاق، قال تعالى: )فأجمعوا أمركم( أي أعزموه، وفً حدٌث: )من لم ٌجمع الصٌام  تعرٌف اإلجماع لغة:

مع فبلن على كذا، أي عزم قبل الفجر فبل صٌام له(، أي من لم ٌعزم علٌه فٌنوٌه.  وٌصح إطبلقه على الواحد، ٌقال: أج

ق أهل  علٌه. وٌقال: أجمع القوم على كذا، أي أتفقوا علٌه، فكل أمر من األمور اتفقت علٌه طائفة فهو إجماع فً إطبل

 [.18اللؽة]
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هو )اتفاق مجتهدي األمة فً عصر على أمر، ولو( كان األمر )فعبل( اتفاقا، كائنا )بعد النبً صلى  واالجماع اصطالحا:

 [.19علٌه وسلم( ]هللا 

وٌقصد باتفاقهم، أي اتحاد اعتقادهم، واحترز باالتفثاق عثن االخثتبلؾ. وبقٌثد االجتهثاد عثن ؼٌثر المجتهثد، فثبل ٌكثون اتفثاق 

مخالفتثه فثً انعقثاد ؼٌر المجتهد من أصولً وفروعثً ونحثوي، وال مثن لثم ٌكمثل فٌثه شثروط االجتهثاد إجماعثا، وال تقثدح 

 وهً أمة النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم. اإلجماع. وكذلك بقٌد األمة،

 المصدر الرابع: االجتهاد:

 [.21هو بذل الوسع والمجهود، والَجهد والُجهد: الطاقة، والَجْهُد: المشقة] االجتهاد لغة:

ط حكم اختلؾ العلماء فً تعرٌؾ االجتهاد،  وذكروا تعرٌفات متقاربة، ولكنها تشترك فً تعلقها باستنبا االجتهاد اصطالحا:

 [.21شرعً، ولعل أنسب هذه التعرٌفات بأنه: )استفراغ الفقٌه الوسع فً نٌل حكم شرعً عملً بطرٌق االستنباط(]

 المصدر الخامس: إبداعات التراث اإلنسانً السلٌم ]الحضارات اإلنسانٌة[:
بثٌن الثقافثة وتعثالٌم ومبثادئ  وهذا المصدر كان المصادر الؽنٌة التً أثرت الفكر اإلسبلمً، وٌقصد بثه االحتكثاك الحاصثل

 اإلسبلم، وبٌن ما جاءت به الحضارات األخرى من أفكار وعلوم.

وكان لهذا االحتكاك تأثٌرات إٌجاٌبة وسلبٌة ساعدت على ثراء الفكثر اإلسثبلمً، فالتثأثٌر اإلٌجثابً كثان لثه أثثر الكبٌثر فثً 

ره، وظهثور جٌثل مثن العلمثاء والمفكثرٌن مثازال دخول مجاالت جدٌدة على المجتمع اإلسبلمً، ساعدت فً نهضثته وتطثو

 أثرهم باًق إلى ٌومنا هذا.

أما التأثر السلبً فكثان مثن نتٌجتثه تسثرب األفكثار والمبثادئ المنحرفثة إلثى المجتمثع المسثلم ممثا أدي إلثى ظهثور التٌثارات 

قشثته والثرد علثى شثبهاته، ممثا أثثرى والفرق الفكرٌة المنحرفة، إال إن هذا التأثٌر استطاع الفكر اإلسثبلمً أن ٌواجهثه بمنا

 مجال الفكر اإلسبلمً، وأسهم فً تجدده، وإبداعه.

 الفرق بٌن اإلسبلم والفكر اإلسبلمً:

هنثثاك عبلقثثة وثٌقثثة بثثٌن اإلسثثبلم والفكثثر اإلسثثبلمً، إال أن هنثثاك فروقثثا واضثثحة واختبلفثثات جلٌثثة بثثٌن اإلسثثبلم والفكثثر 

ى بتعالٌمه وفً أصوله وشرائعة إلثى النبثً محمثد صثلى هللا علٌثه وسثلم، وكلفثه اإلسبلمً، فاإلسبلم هو دٌن هللا الذي أوص

بتبلٌؽه للناس كافة ودعوتهم إلٌه. وقد تلقى فٌثه عثن ربثه القثرآن الكثرٌم، فبلؽثه كمثا تلقثاه، وبثٌن بثأمر هللا وإرشثاده مجملثه، 

متثواتًرا  –كمثا نثزل  –، حتى وصثل إلٌنثا وطبق بالعمل نصوصه، ثم تلقاه عنه الناس جٌبل بعد جٌل، كما تلقاه هو عن ربه

 [.22ال رٌب فٌه]

أما الفكر اإلسبلمً فهو عمل إنسانً، مستحدث، ٌخضع للقوانٌن اإلنسانٌة من حٌث الصعود والهبوط، والتطثور والجمثود، 

 واالنتشار واالضمحبلل.

كونٌة، أما الفكر اإلسبلمً فهو ؼٌر لذا فإن اإلسبلم معصوم عن الخطأ وال ٌتبدل وال ٌتؽٌر، وال تجري علٌه السنن ال

 معصوم وٌخضع للسنن الكونٌة من حٌث التبدٌل والتؽٌر والتطور والنهوض وكافة عوامل التؽٌٌر.

فالفكر لٌس هو اإلسبلم نفسه، بل أحٌانا ٌمثل هذا الفكر تهدٌدا لئلسبلم نفسه، عندما ٌنحرؾ وٌقدح فً العقٌدة وأصول 

 بالضوابط الشرعٌة، وٌعتمد العقل كمرجعٌة، أو ٌدعً بما لم ٌأت به اإلسبلم.وثوابت اإلسبلم، وال ٌتقٌد 

 موضوعات الفكر اإلسالمً:
إن تحدٌد ما هو من موضوعات الفكر اإلسبلمً أم من عدمه، ٌتطلب تحدٌد تعامل الفكر اإلسبلمً مع هذه العلوم بوصفها 

 تً :ما إذا كانت إسبلمٌة أو ؼٌر اإلسبلمٌة وذلك على النحو اآل
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 أوالً : العلوم اإلسالمٌة :
قلنا سابقا أن اصطبلح الفكر اإلسبلمً، ٌدل على ارتباط هذا الفكر بكل ما هو إسبلمً، وٌدخل فً مضمونه، بحٌث ٌصبح 

جزءا منه، حتى ولو كان من ؼٌر المسلمٌن، طالما كان ٌشمل موضوعات الدٌن اإلسبلمً، من معارؾ وعلوم إسبلمً، 

 مٌة، وتعامبلت داخلٌة أو خارجٌة، أو حتى ما ٌثار من ردود على العقائد المنحرفة والمذاهب الباطلة.وأحكام ونظم إسبل

 ثانٌا: العلوم التجرٌبٌة: 
"الدٌن اإلسبلمً بتعالٌمه وأنظمته وعلومه لٌس بمعزل عن العلوم األخرى بل على العكس من ذلك، فهناك علوم ٌشترك 

، كالطب واالقتصاد واإلعبلم والكٌمٌاء وؼٌرها من العلوم، وتلك العلوم تسمى بالعلوم فً االستفادة منها المسلم وؼٌره

كما نجد فً مسمى االقتصاد اإلسبلمً أو اإلعبلم اإلسبلمً أو االجتماع  -التجرٌبٌة وَوْصؾ تلك العلوم بأنها إسبلمٌة 

سه. هذا من جانب ، ومن جانب آخر البد أن ٌجب أن ٌخضع إلى ضبط تلك العلوم بحدود الدٌن اإلسبلمً وأس -ونحو ذلك 

ٌكون المشتؽل بتلك العلوم على د ارٌة فً االختصاص العلمً التجرٌبً كعلم االقتصاد أو األعبلم أو االجتماع أو ؼٌرهم، 

بد أن ال –مثبلً  –فضبلً عن د ا رٌته بالعلوم اإلسبلمٌة حتى ٌتمّكن من الجمع بٌن المجالٌن . فصاحب االقتصاد اإلسبلمً 

تكون له دراٌة فً علم االقتصاد، مع دراٌته باألحكام الشرعٌة اإلسبلمٌة، حتى ٌكون العلم الذي ٌحملُه ٌسمى بعلم 

 [.23]االقتصاد اإلسبلمً[ وكذلك صاحب اإلعبلم اإلسبلمً أو االجتماع اإلسبلمً ونحو ذلك]

لمكانتثثه فثثً الشثثهود الحضثثثاري الحضثثاري وكٌفٌثثة اسثثتعادته المبحثثث الثثثانً: دور الفكثثر اإلسثثالمً 
 المعاصر.. من خالل تطبٌقاته العلمٌة..

لقد أمدت الحضارة اإلسبلمٌة الفكر اإلنسانً بالكثٌر من الوسائل التً ساعدت علٌه االرتقاء به والبقاء لعدة قرون فً حالة 

علوم التجرٌبٌة ]الطبٌعٌة[، حٌث كان من التطور والتقدم، وقد كان هذا التطور على مستوى العلوم المتصلة باإلسبلم، أو ال

 هذا التطور مقدمة لمجًء الحضارة المعاصرة التً نعٌشها اآلن.

لقد كان إلسهامات العلماء والمفكرٌن المسلمٌن الفضل فٌما نعٌشه اآلن من علوم معاصرة، بل إنها كانت امتداد لجهودهم، 

 وأعمالهم وإنجازاتهم العلمٌة والفكرٌة.

 ً كان له األثر فً هذه الناحٌة من طرٌقان، وذلك على النحو التالً:فالفكر اإلسالم

 األول: بٌان العلوم اإلسالمٌة، وفروعها المختلفة، وبٌان التطبٌقات العملٌة لها، ومظاهرة المختلفة.
ٌث والتفسٌر العلوم اإلسبلمٌة هً كل ما ٌتعلق بالفروع والمؽٌرات ولٌس األصول والثواتب، كعلوم القرآن الكرٌم والحد

والفقه وأصوله، والسنة النبوٌة وعلومها، واللؽة، والتربٌة واألنطمة المجتمعٌة المختلفة سواء االقتصادٌة أو االجتماعٌة أو 

 السٌاسٌة..

كما تشتمل العلوم اإلسبلمٌة على كٌفٌة التعامل مع المذاهب والحركات الخارجة على قٌم وتعالٌم اإلسبلم، ولٌس ما هو 

باإلسبلم على نحو إٌجابً، وآلٌة التعامل معها، وما ٌنتج عن ذلك من فكر وعلم، كما تضم أٌضا القضاٌا العلمٌة مرتبط 

 المعاصرة والمستجدات التً تدور حولها من إشكالٌات.

فثً  وهذا العلوم شهدت علٌها الحركات الفكرٌة منذ بداٌة صدر اإلسبلم إلى وقتنا المعاصر، وكل مرحلثة تتمٌثز بالخصثوبة

 الفكر اإلسبلمً، وقدرته العالٌة على التعامل مع كل مرحلة.
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التطبٌق األول: نظام الوقف ودوره الحضاري فً المجتمع باعتباره أحد العلوم اإلسالمٌة القائمة على 
 الفكر اإلسالم ]علم الوقف[:

للفكر اإلسبلمً دوره فً تطوره وتنوعه نظام الوقؾ فً اإلسبلم هو أحد األنظمة الفاعلة فً المجتمع المسلم والتً كان 

لٌشمل كافة النواحً االجتماعٌة، فأصبح من أفضل النظم الخٌرٌة الحضارٌة التً جاء بها اإلسبلم، وأصبح أثره ماثبل 

 للعٌان فً تحقٌق أمجادا متمٌزة للمجتمع المسلم.

خٌرٌا أم أهلٌا )ُذرٌا(، حٌث حقق االحتٌاجات لقد كان للوقؾ ثماره فً تماسك الحضارة اإلسبلمٌة، سواء كان هذا الوقؾ 

العلمٌة واالجتماعٌة واإلنسانٌة للمجتمع المسلم، وأحد السبل التً كانت سببا فً تطور الحضارة اإلسبلمٌة، فشٌدت 

ٌة المدارس والمكتبات والمساجد وتنشٌط الدعوة إلى هللا،  والمستشفٌات والمؤسسات الوقفٌة المختلفة، والجمعٌات الخٌر

واإلنسانٌة، وتموٌل المشروعات اإلسبلمٌة، وتخفٌؾ اإلزمات وتحقٌق العدالة االجتماعٌة، والتكافل االجتماعً، ورعاٌة 

 الفقراء والمساكٌن والمحتاجٌن  التً حافظت على تماسك المجتمع وتطوره لفترات طوٌلة.

ودوام به من أهل التبرع على معٌن بتملٌكه أو الوقؾ: لؽة الحبس. وشرعا: حبس المملوك وتسٌٌل منفعته مع بقاء عٌنه 

 [.24جهة عامة فً ؼٌر معصٌة تقربا إلى هللا]

 أهمٌة الوقف: 
[، وله أثر عظٌم فً نفع المرء نفسه عند لقاء ربه، كرفع 25الوقؾ سنة مجمع علٌها كما ذكر ذلك بعض أهل العلم]

 ما بقً النفع سارٌا. الدرجات، وزٌادة الحسنات، فلن ٌزال ٌرقى فً الدرجات العلى

 دور الفكر اإلسالمً فً تطور الوقف وأثره على الحضارة اإلسالمٌة:
األمم القدٌمة على اختبلؾ عقائدها وأدٌانها كانت تعرؾ أنواعا من التصرفات المالٌة تشبه إلى حد كبٌر الوقؾ عند 

ن أجل ذلك األرضً، بحٌث ال تكون محبل المسلمٌن، فكانت األشٌاء المقدسة لدٌهم تحبس عن التداول، وكانت ترصد م

للتصرؾ التملٌكً، كما كان الوقؾ معروفا لدى الٌهود والنصارى. ولقد استؽلت هذه األراضً باسمم اآللهة، ودرت على 

 الكهنة واألحبار والرهبان، أمواال كثٌرة.

لؾ حٌث أن الوقؾ كمفهثوم ودور أخثذ فالوقؾ كمفهوم كان له مثٌل فً الشرائع األخرى، ولكن فً اإلسبلم كان األمر مخت

سٌاق آخر، فاستقل بقواعده ونظمثه ومصثادره، مسثتمدا أحكامثه وشثرائعه مثن القثرآن الكثرٌم والسثنة النبوٌثة، وقثام العلمثاء 

 بجهد كبٌر فً إرساء قواعده.

 هل كان نظام الوقؾ موجودا فً الجاهلٌة؟.

عرفون الوقؾ، حٌث قال اإلمام الشافعً رحمه هللا، "الوقؾ من ذكر بعض األئمة أن أهل الجاهلٌة من العرب كانوا ال ٌ

األمور التً اختص بها اإلسبلم، ولم ٌبلؽنً أن الجاهلٌة وقفوا داراً أو أرضا"، وقال ابن حزم: "إن العرب لم تعرؾ فً 

، ولذات الخٌر، جاهلٌتها الحبس"، ولعل اإلمامٌن الجلٌلٌن ٌقصدان الوقؾ الذي ٌكون ؼرضه البر والمعروؾ لوجه هللا

واإلحسان، وإال فإن العرب عرفت الوقؾ، لقول شرٌح: "جاء محمد صلى هللا علٌه وسلم بمنع الحبس"، لكن هدفه كان 

 [.26التباهً والتفاخر]

فكان العرب ٌحبسون المال قبل اإلسبلم، ولكن فً األوجه الؽٌر المشروعة، وٌحرمون المستحقون لها، ولذلك حرمت 

 صٌلة والسائبة.البحٌرة والو

وٌعد الوقؾ من الحقوق المتفرعة من حق الملكٌة التً هً أمبلك عقارٌة، وقد تعرض الحافظ بن حجر لجواز الوقؾ، 

وموقؾ العلماء المسلمٌن من مشروعٌته، فنقل عن الترمذي رحمه هللا قوله: )ال نعمل بٌن الصحابة والمتقدمٌن من أهل 

 [.27، وٌقول القرطبً رحمه هللا، )بأن راد الوقؾ مخالؾ لئلجماع، فبل ٌلتفت إلٌه(]العلم خبلفا فً جواز وقؾ األرضٌن(



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

311 

وقد قام العلماء بتعرٌؾ وتأصٌل الوقؾ، والتمٌٌز بٌنه وبٌن الحبس والصدقة، والفرق بٌنه وبٌن الوصٌة، وقدموا أدلة 

 مشروعٌة الوقؾ، وحكمه، وتارٌخه.

قرن الثانً جهودا كبٌرة إلرساء قواعد الوقؾ، وبٌان شروطه، والتعرض لكل وفً سبٌل ذلك بذل الفقهاء وخاصة فقهاء ال

 المسائل الخاصة به، وبٌان األحكام ومقاصدها، بحٌث أصبح المرء أمام كٌان تنظٌمً خاص بالوقؾ.

راؾ الناس وواصل الفقهاء الذي جاؤوا بعدهم الجهد لتطوٌر األحكام االجتهادٌة للوقؾ، والتً بنٌت على أحكام عامة، وأع

 وعاداتهم.

إن المرء لٌقؾ مشدوها أما خصوبة الفكر اإلسبلمً، وقدرته على صٌاؼة أحكام ومعامبلت الوقؾ، والتطوٌر المستمر فً 

 وسائله وأدواته، والتنوع فً صوره المختلفة، وانتقالها من مرحلة إلى أخرى على مدار العصور المختلفة.

 صور للوقؾ:

 ا فً تطوٌر الحٌاة االجتماعٌة للمجتمع المسلم على مختلؾ المستوٌات، وذلك على النحو التالً:لقد كان للوقؾ أثرا كبٌر

فً المجال الدعوي: كان لؤلوقاؾ دور هام فً الحفاظ على المساجد ورعاٌتها، والحفاظ على إقامة الشعائر اإلسبلمٌة بها، 

 الربط، والزواٌا والخبلٌا والخوانق.. وؼٌرها من أماكن الوقؾ.والتنوع فً المجاالت الدعوٌة المختلفة مثل الرباط.. أو 

فً المجال الصحً: أقٌمت المصحات العبلجٌة المختلفة من نفسٌة وعضوٌة وعقلٌة وعصبٌة، مما أنعكس على رعاٌة 

 فً بؽداد. المرضى، وكان أول مستشفى كبٌر فً تارٌخ الحضارة اإلسبلمٌة هو المارستان الذي أمر ببنائه هارون الرشٌد

فً المجال االقتصادي: أسهم الوقؾ فً العملٌة اإلنتاجٌة وفً تموٌل التنمٌة وتوفٌر فرص العمل والتخفٌؾ من عجز 

الموازنة وتنشٌط التجارة الداخلٌة والخارجٌة، هذا فضبل عن التموٌل الذاتً للمشارٌع وإقامة المرافق االقتصادٌة والبنٌة 

 [.28ق وكذلك دوره فً تخطٌط المدن وإنشائها]التحتٌة فً الكثٌر من المناط

أما فً المجال اإلنسانً: فقد تنوعت إسهامات الوقؾ الحضارٌة من خبلل المحافظة على اآلثار، والوثائق الوقفٌة، 

والتعارؾ بٌن الشعوب، وقؾ النقود لؽسل الجنابة، وقؾ الموتى، وقؾ ماء الشرب لسقً الدواب، وقؾ البذار للفبلحٌن، 

أشجار مثمرة ٌأكل منها المارة، المارستانات الخاصة بالطٌور، دور المسافرٌن والعمارات، وقؾ السكة الحدٌد، وقؾ 

 وقؾ شبكات المٌاه وؼٌرها.

أما الوقؾ فً المجال التعلٌمً: فقد أوقؾ المسلمون على المدارس والمكتبات، ونشر الثقافة وصناعة الكتب، والقضاء 

 على األمٌة.

 أثر الفكر اإلسالمً فً تطور العلوم التجرٌبٌة على كافة المستوٌات ]علم المحاسبة[.  الثانً:
لقد كان للحضارة اإلسبلمٌة إسهامات كبٌرة فً تطور العلوم المختلفة، بحٌث شملت النواحً االقتصادٌة، واالجتماعٌة، 

 الزراعة والصناعة، وازدهرت التجارة. والسٌاسٌة، والعسكرٌة، والمعمارٌة، وعلوم الفقه، واللؽة واألدب، وتطورت

وفً مجال التطبٌقات العلمٌة ألثر الفكر اإلسبلمً فً تطور العلوم المختلفة، سوؾ نختار مجال آخر من مجاالت العلوم 

 التجرٌبٌة لنوضح أثر هذا الفكر فً تطوره، وهذا المجال هو مجال المحاسبة.

م( ٌتعامل بالصكوك )وهً ورق 644 -هـ 23خطاب رضً هللا عنه )ت:ففً الوقت الذي كان أمٌر المؤمنٌن عمر بن ال

شبٌه باألوراق التجارٌة(، كان األوربٌون ٌتعاملون بعصى الحساب، وهً قطع من الخشب كانت تعلم بأثبلم علٌها أي 

 [.29بخطوط علٌها ]
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 المحاسبة فً القرآن الكرٌم:

[، وقد وردت هذه الكلمة بالعدٌد من المشتقات، 30مّرة ]111كثر من وردت كلمة المحاسبة ومشتقاتها فً القرآن الكرٌم أ

مثل المساءلة، والعد واإلحصاء، ووردت بمعنى الحساب، وأٌضا بمعنى التوثٌق والشهادة، والخازن األمٌن، والحساب أي 

 العقاب فً اآلخرة.

َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا ولقد بٌنت آٌة الدٌن أو المداٌنة األسس لؤلصول المحاسبٌة، وهً أطول آٌة  ٌُّ ا أَ ٌَ فً القرآن، قال تعالى: )

أَْب َكاتِ  ٌَ َنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل   َواَل  ٌْ ْكُتْب َب ٌَ ى َفاْكُتُبوهُ   َوْل ٍن إِلَى  أََجٍل ُمَسّمً ٌْ ْنُتْم ِبَد ٌَ ٌُْملِِل َتَدا ْكُتْب َوْل ٌَ ُ   َفْل ْكُتَب َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌَ ٌب أَْن 

ِه اْلَحقُّ َسفِ الَّ  ٌْ ًئا   َفإِْن َكاَن الَِّذي َعلَ ٌْ ْبَخْس ِمْنُه َش ٌَ ُه َواَل  َ َربَّ تَِّق هللاَّ ٌَ ِه اْلَحقُّ َوْل ٌْ ٌُِملَّ ُهَو ِذي َعلَ ْسَتِطٌُع أَْن  ٌَ ًٌها أَْو َضِعًٌفا أَْو اَل 

ِن ِمْن رِ  ٌْ ُه ِباْلَعْدِل   َواْسَتْشِهُدوا َشِهٌَد ٌُّ ٌُْملِْل َولِ َهَداِء أَْن َفْل ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ ِن َفَرُجٌل َواْمَرأََتاِن ِممَّ ٌْ ُكوَنا َرُجلَ ٌَ َجالُِكْم ۖ َفإِْن لَْم 

َهَداُء إَِذا َما ُدُعوا   َواَل َتْسأَُموا أَنْ  أَْب الشُّ ٌَ َر إِْحَداُهَما اأْلُْخَرى    َواَل  لُِكْم  َتْكُتُبوهُ َصِؽٌرً َتِضلَّ إِْحَداُهَما َفُتَذكِّ ا أَْو َكِبًٌرا إِلَى  أََجلِِه   َذ 

َهاَدِة َوأَْدَنى  أاَلَّ َتْرَتاُبوا ۖ إاِلَّ أَْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتدِ  ِ َوأَْقَوُم لِلشَّ ُكْم ُجَناٌح أاَلَّ َتْكُتُبوَها   أَْقَسُط ِعْنَد هللاَّ ٌْ َس َعلَ ٌْ َنُكْم َفلَ ٌْ   ٌُروَنَها َب

َ ۖ َوأَْشِهُدوا إِ  ُقوا هللاَّ ُه فُُسوٌق ِبُكْم   َواتَّ ٌَُضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهٌٌد   َوإِْن َتْفَعلُوا َفإِنَّ ْعُتْم   َواَل  ٌَ ٍء َعلٌٌِم( َذا َتَبا ًْ ُ ِبُكلِّ َش ُ   َوهللاَّ ٌَُعلُِّمُكُم هللاَّ َو

 .٨ٕٕالبقرة: 

، وأسلوب كتابة الدٌن، طبٌعته ومقداره، صفات كاتب الدٌن، ففً هذا اآلٌة العدٌد من األصول المحاسبٌة، من آلٌة التسجٌل

والشهود، وأصول الكتابة وفق الشرع، وأن المدٌن هو الذي ٌتم الرجوع إلٌه فً الدٌن ومقداره، ونوعه وكٌفٌته، وؼٌرها 

 فائدة فً األصول المحاسبٌة. 51من األصول، حتى أن بعض العلماء بنى على هذه اآلٌة أكثر من 

 بة فً السنة النبوٌة:المحاس

وردت كلمة المحاسبة ومشتقاتها فً السنة النبوٌة الشرٌفة مرات كثٌرة وبمعانً مختلفة، روى أبو حمٌد الساعدي، قال: 

استعمل رسول هللا صلى علٌه وسلم رجبل من األسد على صدقات بنً سلٌم ٌدعى ابن اللتٌبة فلما جاء حاسبه قال: هذا 

رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فهبل جلست فً بٌت أبٌك وأمك حتى تأتٌك هدٌتك إن كنت صادقا"، مالكم وهذا هدٌة، فقال 

وبذلك أرسى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم معٌارا للتفرقة بٌن المال العام والمال الخاص وأوضح الرشوة بما ال ٌدع 

 [.31مجاال للشك ]

 [:23التطور التارٌخً للمحاسبة]
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 [:22التقنٌات التً طورتها الحضارة اإلسالمٌة]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [:22تقنٌات المحاسبة التً طورتها الحضارة اإلسالمٌة]
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 المبحث الثالث: التجدٌد فً الفكر اإلسالمً، مفهومه، ولماذا، ومجاالته
الفقهٌة المختلفة، فهو ضرورة حتمٌة التطورات والنوازل  كبة األحداث و ٌتمٌز الفكر اإلسبلمً بمرونته العظٌمة لموا

تفرضها طبٌعٌة اإلسبلم، حٌث اختص هللا عز وجل الشرٌعة اإلسبلمٌة بخصائص تكفل لها التجدٌد، واالستمرار، وهً 

 صفات متبلزمة بوجودها وبقاؤها،

ًة( فهو )جدٌٌد( وهو خبلؾ القدٌم و)جدد( فبلن ا ِجّد( بالكسر )ِجدَّ ٌَ ألمر و)أجدهُ( و)استجدهُ( إذا التجدٌد لؽة: جد الشًء )

َد(]  [.34أحدثه )َفَتَجدَّ

التجدٌد اصطبلحا: ٌقصد به "إحٌاء وبعث ما اندرس منه، وتخلٌصه من البدع والمحدثات، وتنزٌله على واقع الحٌاة 

 [.35ومستجداتها"]

 لماذا التجدٌد؟
النظرٌة وهً العلثوم اإلسثبلمٌة،  -مدة علومه لقد كان الفكر اإلسبلمً هو المحرك األساسً للحضارة اإلسبلمٌة، وعلى أع

قامت تلك الحضارة، وامتدت لقرون طوٌلة، ومازالت آثارها شامخة لآلن، إال أن واقع المسلمٌن تؽٌثر كثٌثرا،  -والتجرٌبٌة 

 خاصة بعد التخلً عن األسس الحضارٌة التً قامت علٌها  حضارتهم.

لحالثة التثً أصثبحوا علٌهثا، ومثن ثثم إعثادة النظثر بنثاء علثى المسثتجدات لذا كان البثد مثن الرجثوع للخلثؾ قلثٌبل ودراسثة ل

 والمتؽٌرات الجدٌدة، وتشكٌل خلفٌة ثقافٌة دٌنٌة علمٌة تتماشى مع الواقع المعاصر، وتتوافق مع متطلباته.

لمجتمعثثات وهنثثا البثثد مثثن اإلشثثارة إلثثى أن مفهثثوم التجدٌثثد ٌثثرتبط بثثالفكر اإلسثثبلمً الثثذي كثثان دفعثثا حضثثارٌا للنهثثوض با

الفرق بٌن الفكر اإلسبلمً واإلسثبلم، فاإلسثبلم أصثول وثوابثت  -سابقا-اإلسبلمٌة، ولٌس التجدٌد فً اإلسبلم، كما أوضحنا 

 ال تتؽٌر.

 

 وٌتمٌز الفكر اإلسالمً بقابلٌته للتجدٌد واالستمرارٌة، وذلك بناء على:

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت . خلود رسالة اإلسبلم: فاإلسبلم اختتم هللا عز وجل به الش 1 ٌَ رائع السابقة، قال تعالى: )اْل

ُكْم ِنْعَمِتً َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِْسبَلَم ِدًٌنا( المائدة: ٌْ  ، لذلك كان البد من التجدٌد:3َعلَ

ٌصح دخولها تحت الوقائع فً الوجود ال تنحصر، فبل "فؤلن  نصوص الشرٌعة محدودة والنوازل والحوادث ممدوة: -

األدلة المنحصر، ولذلك احتٌج إلى فتح باب االجتهاد من القٌاس وؼٌرها، فبلبد من حدوث وقائع ال تكون منصوصا 

على حكمها، وال ٌوجد لؤلولٌن فٌها اجتهاد شرعً، وهو أٌضا اتباع للهوى، وهو معنى تعطٌل التكلٌؾ لزوما، وهو 

 [.36ن االجتهاد فً كل زمان، ألن الوقائع ال تختص بزمان دون زمان(]مؤد إلى تكلٌؾ ما ال ٌطاق، فإذن البد م

بعد الفترة الزمنٌة عن مصدر الوحً، واندثار كثٌر من معالم الدٌن، وتفشً البدع والضبلالت، حٌنها البد وأن  -

 ٌكون هناك تجدٌد تعمل على إحٌاء رسالة اإلسبلم الحقٌقٌة فً النفوس.

فرسالة اإلسبلم شاملة للزمان والمكان واإلنسان، فهً رسالة عالمٌة، تستوعب كل شأن من اإلسبلم رسالة شاملة:  -2

 شؤون اإلنسان على مر العصور واألزمان.

وهذا الخلود والشمول ٌسلتزمان التجدٌد ووجود المجددٌن اللذان ٌستطٌعان توصٌل رسالة اإلسبلم لآلخرٌن، وٌرشدونهم 

 ٌئات والمجتمعات.إلى أحكام الشرع مهما اختلفت الب

 مجاالت التجدٌد فً الفكر اإلسالمً:

إن مفهوم التجدٌد ٌتضمن إعادة الشًء ألصله، وإزاله ما علق به من شبهات، وتفعلٌه بحٌث ٌكون قادر على مواجهة 

 القضاٌا والمستجدات المستحدثة فً مختلؾ مجاالت الحٌاة، حتى ال ٌكون هناك انفصاال بٌن األصل والمتؽٌرات. 
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من حكمة هللا عز وجل أن جعل اإلسبلم الشرٌعة الخاتمة، الشاملة لكل زمان ومكان، وهذا ما أعطاها القدرة على و

مواجهة التحدٌات على مر العصور، إال أن سنن هللا الكونٌة تجري على البشر، فٌصابوا بالضعؾ، وٌبتعدوا عن الوحً، 

 ود األصول إلى العقول كما كانت نقٌة ناصعة.فٌرسل هللا المجددٌن، فٌحٌوا الدٌن فً النفوس، وتع

إن الفكر اإلسبلمً كان ومازال المحرك األساسً للحضارة اإلسبلمٌة على امتدادها من المشرق إلى المؽرب؛ لذا كان من 

مستحدثة الضروري الستعادة تلك المكانة البد من التجدٌد فً هذا الفكر، بحٌث ٌمكننا من إٌجاد الحلول للقضاٌا الجدٌدة وال

 [:37التً تنوعت وتشعب فً عصرنا الحالً، وٌمكننا حصر مجاالت هذا التجدٌد فً اآلتً]

الحفاظ على نصوص الدٌن األصلٌة صحٌحة نقٌة: اإلسبلم ٌقوم على النصوص األصلٌة التً أنزلها هللا فً  المجال األول:

اء هو عودة ما اندرس من الدٌن، فبلبد من العوده إلى هذه كتابه، وبٌنها رسوله صلى هللا فً السنة النبوٌة، فإذا كان اإلحٌ

 األصول التً تكفل هللا عز وجل بحفظها.

نقل المعانً الصحٌحة للنصوص وإحٌاء الفهم السلٌم لها: ألنه إذا تركت النصوص إلفهام الناس وعقولهم،  المجال الثانً:

فهام، وتأثرها بعوامل الزمان والمكان والبٌئة والثقافة واألهواء فبل ٌبعد أن تتعدد أشكال الدٌن، نظرا الختبلؾ العقول واأل

 والنزعات.

 إٌجاد الحلول للقضاٌا الجدٌدة والمستحدثة التً تنوعت وتشعب فً عصرنا الحالً.المجال الثالث: 

 إعادة الشًء ألصله، وإزاله ما علق به من شبهات عن طرٌق مواجهة االنحرافات المجال الرابع:

 فتح أبواب االجتهاد لمواجهة المستجدات. خامس:المجال ال

البحث عن حلول إلحٌاء صٌػ التفاعل الحضاري للمسلمٌن، وتبوأ مكانة حضارٌة بٌن األمم المعاصرة، المجال السادس: 

من خبلل تأصٌل صٌػ التعاٌش السلمً، وتفعٌل التواصل الحضاري مع األمم األخرى، وتجدٌد الخطاب الدعوي 

وجه لآلخر، واالهتمام بقضاٌا البٌئة المؤصلة فً اإلسبلم، وإظهار القٌم الحضارٌة لئلسبلم، والعمل على والسٌاسً الم

 إحٌائها وبعثها من جدٌد.

 توصٌات:

 العمل على ترسٌخ فكرة التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً والذي ٌعد أحد سماته األساسٌة. -

 رات والمستجدات على الساحة الدولٌة.تطوٌر الجوانب التعلٌمٌة فً األمة، لكً تواكب المتؽٌ -

 التفاعل الحضاري مع األمم األخرى واالستفادة من التقنٌات والعلوم الحدٌثة. -

التنسٌق والتواصل مع الهٌئات والجهات الفكرٌة اإلسبلمٌة العاملة فً ذات المجال، والتعاون لطرح مبادرات  -

 مً.إسبلمٌة مشتركة فٌما ٌخص بتطوٌر وتجدٌد الفكر اإلسبل

 مواجهة الفكر المنحرؾ، ومواجهة ظاهرة اإلسبلموفوبٌا التً تعوق التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً. -

ساهمت فً نشره مناهج التدرٌس، والوسائل الفكرٌة واإلعبلمٌة والثقافٌة فً الؽرب، والتواصل مع األفراد  -

 والجهات ذات الخبرة على هذا الصعٌد، ودراسة ما سبق من مساعٍ 

الصور النمطٌة الناجمة عن الفهم المؽلوط لئلسبلم، واتباع الوسائل المناسبة لئلسهام فً تصحٌح هذه تصحٌح  -

 الصورة كالمؤتمرات والملتقٌات الدولٌة.

 إنشاء المراكز البحثٌة المتخصصة فً مجال الفكر اإلسبلمً. -

 كر اإلسبلمً سلبا وإٌجابا.اعتماد لجنة مختصصة ٌقوم علٌها علماء الفكر اإلسبلمً تتابع ما ٌتعلق بالف -

 إصدار النشرات والمطبوعات الدورٌة المتخصصة فً مجال بالفكر اإلسبلمً. -

إنشاء المواقع االلكترونٌة المتخصصة ذات التقنٌة العالٌة ذات االهتمام العلمً على مستوى العلوم اإلسبلمٌة  -

 والعلوم التجرٌبٌة.

 ً مجال الفكر اإلسبلمً فً الجامعات.إنشاء المعاهد العلمٌة، واألقسام المتخصصة ف -
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 الخاتمة:

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد هلل الذي جعلنا ُمسلِمٌن، والحمد هلل الذي أنعم علٌنا بكتابه المبٌن، والحمُد هلِلَّ 
 ذي ندعو الناَس جمًٌعا إلٌه..الذي بعث فٌنا خاَتَم المرسلٌن، محمِد بِن عبِدهللا الرسوِل األمٌن، بذلك النور المبٌن ال

لقثثد حاولنثثا مثثن خثثبلل هثثذا السثثرد حثثول التعرٌثثؾ بثثالفكر اإلسثثبلمً، ومصثثادره وموضثثوعاته، والفثثرق بٌنثثه وبثثٌن اإلسثثبلم 
وموضوعاته. وكذلك دور الفكر اإلسبلمً الحضاري وكٌفٌة استعادته لمكانته فً الشهود الحضاري المعاصر.. مثن خثبلل 

 الفكر اإلسبلمً، مفهومه، ولماذا، ومجاالته. تطبٌقاته، والتجدٌد فً

نقول: إن الفكر اإلسبلمً ٌعد الرافد األساسً للحضارة اإلسبلمٌة، باعتباره ٌضم بٌن دفتٌه العلوم اإلسبلمٌة والعلوم 
 التجرٌبٌة، وهذا الفكر ٌستمد أصوله من اإلسبلم التً ٌتمتع بخصائص ندر مثٌلها فً األدٌان األخري، وعلى رأسها
الشمولٌة والخلود، حٌث تكفل هللا عز وجل بحفظ هذا الدٌن، ونشره لٌبلػ المشرق والمؽرب، وبالتالً فالفكر اإلسبلمً 
ٌحمل فً طٌاته بذور التجدٌد كلما أصابه الضعؾ، لٌقوم من جدٌد لٌؤدي دوره المنوط به فً حفظ المقاصد األساسٌة التً 

 ي فً نهضة األمة اإلسبلمٌة.جاء من أجلها، وكذلك تأدٌة الدور الحضار

إن التجدٌد فً الفكر اإلسبلمً هو ضرورة من ضرورات الشهود الحضاري التً تتمتع به األمة اإلسبلمٌة، قال تعالى: 
ُكْم َشِهًٌدا..( ٌْ ُسوُل َعلَ ُكوَن الرَّ ٌَ ًة َوَسًطا لَِّتُكوُنوا ُشَهَداَء َعلَى النَّاِس َو لَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّ

 .143البقرة:  )َوَكَذ 

 وصلى هللا وسلم على المبعوث بالرحمة والهدى، والحجة على الخلق أجمعٌن..
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