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 :الممخص
يختمف مفيوم الحضارة باختبلف النظرة الييا من شخص آلخر ، ومن ثم 
فقد تعددت تعاريف الحضارة ، وىذا التعدد والتنوع انعكس عمى موضوع 
ميم جدا ، وىو دور المؤثرات الذاتية في قيام تمك الحضارة الواسعة التي 

االساسي لكل حضارات العالم ، أال وىي الحضارة كانت وستظل المنبع 
 العربية االسبلمية.

إن معرفة  دور المؤثرات الذاتية وتحديدىا يتطمب دراستيا ولو بنحو 
 مختصر حتى نستطيع االستفادة منيا وعمى النحو المرجو منو.

وسنتناول في ىذا البحث المؤثرات الذاتية التي كانت سببًا مباشرًا في قيام 
ارة العربية االسبلمية ، والتي جعمت منيا اعظم حضارة عمى مر الحض

التاريخ ، والتي كانت تعد من المرتكزات الميمة في ازدىار الحضارة 
العربية االسبلمية حتى وصمت إلى اعمى المستويات في جميع مظاىر 

 التقدم.
تضمن ىذا البحث الحديث عن المؤثرات الذاتية ، وكيف كان دورىا في 

 .الحضارة العربية اإلسبلمية وكانت خمس مؤثرات ميمةقيام 
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Abstract: 

The Role of Self Influence in Helding  The Arabic 

Islamic CivilizationThe Concept of Civilization differed 

by the difference of its view from person to person  and 

from society to another . According , its definition varied 

which reflected on the role of the self-influence in 

helding a wide civilization . A Civilization was will an 

essential source for all world civilization that is , The 

Arabic Islamic Civilization . 

Knowing the role of the self – influences , need studying 

them even though briefly in order be able to benefit from 

them properly . 

This research will deal with these influences which was a 

direct reason in helding the Arabic Islamic Civilization . 

Thereby , made it the greatest civilization throughout 

history which were the important basis in the prosperity 

of it which reached to its highest level of developments. 

This paper includes dealing with fine of these self – 

influence and how was its role in constructing the Arabic 

Islamic Civilization. 
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 المقدمة
ة انسانية بمغت الحياة االجتماعية فييا ر نيا حضاأالعربية االسبلمية بتتصف الحضارة 

 ىعظم حضارات العصور الوسطأ دن تبمغو في مجتمع من رقي ونضج وتعأما يمكن ى قصأ
في تاريخ  أدتووىي واحدة من الحضارات التي عرفيا العالم بسبب الدور الذي ، دون منازع 

 ىعمأ ىصبحت عمأت عت فييا ىذه الحضارة وترعر تالتي نبن البيئة أومن الواضح . نسانيةاإل
ا لكثير من الحضارات القديمة المزدىرة وبذلك وكانت موطنً ، مستوى من التحضر والتقدم 

 حدث تجاوب بين القديم والجديد في ىذا المجال.
ثم تناولوا ذلك ، وتأثروا بيا ، خد المسممون واقتبسوا من الحضارات التي سبقتيم أو 

ونجم عن ىذا كمو حضارة ، ضافة يم بالشرح والتصحيح والتغيير والتبديل والحذف واإلالقد
مؤثرات ذاتية  ىسبلم ويمكن ارجاع ىذه المقومات الوىو طابع اإل، جديدة ليا طابعيا الخاص 

  .مم القديمةخارجية مستمدة من حضارات بعض األ ىخر أو ، داخمية كاإلسبلم 
ا في قيام الحضارة ا مباشرً المؤثرات الذاتية التي كانت سببً  ا البحثوستناول في ىذ

 -وىي:، عظم الحضارات في العصور الوسطي أسبلمية وجعمتيا من العربية اإل
 العروبة:-2

نيا جماعة بشرية متجانسة أمة مة العربية والمفيوم البسيط لؤلاأل ىتطمق العروبة عم
مال لمستقبل آفية البنائيا لغة واحدة وتاريخ مشترك و وتقطن بقعة جغرا، ا ا وثقافيً ا ونفسيً فكريً 

   (2) مشترك
ن يكون أو الحكم عميو بالعروبة أنو يكفي لوصفو إنسان العربي فإلفيما يخص او 

اهلل ى صم) فقد قال رسول اهلل، و االصل المنحدر منو أالنظر عن العرق  غضعربي المسان ب
ب أن العربية ليست لكم بأن االب وان الدين واحدا و أن الرب واحد و إييا الناس أ" ي(عميو وسمم 

 (  1) م وانما من تكمم العربية فيو عربي. أو 
سبلم وحضارتيا ثارىم بصورة عامة في بناء دولة اإلآوتعني بالعروبة العرب ولغتيم و 

ساس الذي حمل لواء االسبلم وميمة الجياد لنشر الدين ول وااًل فقد كان العرب العنصر األ، 
( 3) يد خارج ببلدىم وتوصيمو لشعوب الدنيا كمياالجد
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وبمغتيا نزل القرآن الكريم ومن  ( مى اهلل عميو وسممص)مة الرسول أوالعروبة ىي 
سبلمية والعمماء سبلم ومنيا الخمفاء والقادة ورجال الدولة اإلت المسيرة المشرقة لئلأببلدىا بد

 .( 4) بمعارفيم وقدراتيم العممية المختمفةدباء وارباب الفكر الدين نبغوا والفقياء واأل
والذي  ى،والعروبة ىي التراث العربي الضخم الذي اشتيرت بو في القرون الوسط

نيا ال تعيش أ ىمبادئيا وحجة قوية عم ىعم صادقاً  ا ورمز مدنيتيا ودليبلً ىصبح عنوان مجدأ
 .( 5) الحرة الكريمة مرىا بكل مقومات الحياة أسبلم قد ن اإلأل، في فراغ كما يقولون 

وكان لمعرب طبائعيم وعاداتيم كالشجاعة واالنفة واكرام الضيف والجوار وغيرىا من 
 ىالتقاليد الموروثة ليم وفنونيم ومعارفيم التي اشتيروا بيا كالولع بالشعر والمحافظة عم

سبلمي ين اإلوكانت ببلد العروبة ىي ميد الد (  6)االنساب والحكمة والنباىة واقتفاء االثر. 
 .( 7) العالم نور الحرية واليداية ىسبلمية والمكان الذي اشع عمومنبع الدولة اإل

التي نشروىا في العالم بمسان  ىسبلم الشامل والرسالة العظمصبح بيم اإلفالعرب أ
سبلم ىو وغدا اإل، العالم اجمع  ىعربي مبين وقد مكن االسبلم العرب من فرض احتراميم عم

خاء والمساواة والمثل السامية التي بشر بيا العرب المسممون النقاذ البشرية من الحرية واإل
اهلل  أرسمو ، مة القرآنأوكانوا ، وكانت العروبة امة رجال اعزاء بدينيم . ( 8) بلل والعبوديةظال

ا ووحد ا وسموكً والعروبة ىي التي سما بيا االسبلم خمقً  ( 9) قوم يفكرون  ىلإ ىسبحانو وتعال
 .(22)رض وجو األ ىمة عمأعظم أبينيم والف بين قموبيم وجعميم  اخأفوفيم و ص

) لو انفقت ما يد القرآن الكريم ىذه الظاىرة التي تشبو المعجزة في قولو تعالي أوقد 
  (22)في االرض جميعا ما الفت بين قموبيم ولكن اهلل الف بينيم انو عزيز حكيم ( 

فعظمتو ، فراد أجديدة ككل وك ةً مأ (الصبلة والسبلمعميو )ولقد اوجد محمد رسول اهلل 
وجد االنسان أولقد ، في براعتو في صنع القادة العظام من رجال كانوا عاديين  ةً تظير جمي

 ىن قام العرب بالسيطرة عمأوبعد ، العربي المتحضر بعقمو وايمانو واخبلقو ومثمو وامانتو 
العالم الوسيط بعد فتحو فمم تمتصيم الحضارات لمدول المفتوحة، لقد جاؤوىم بمنطمقات 

عربية  تقةا في بو واستطاعوا فيم الحضارات القديمة، قاموا بصيرىا جميعً ، حضارية جديدة 
ضافة جوانب ا  ارة جديدة ثم قام العرب بتطوير ىذه الحضارة وتنميتيا و ضواخرجوىا لمناس ح

 .( 21) مييامبدعة كثيرة ع
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 ىسيامات الجديدة التي طرأت عموكان لمعرب الدور الرئيس والمؤثر في ميدان اإل
مختمف العموم والمعارف التي تناولتيا حركة الترجمة ابان القرنين الثالث والرابع لميجرة / 

 ( 23) التاسع والعاشر لمميبلد 

الدول  ةبناو موك و وسيطة لم تنجب من المأمم قديمة كانت من األ ةمأ أيةن أو 
سبلم، لقد انجبت الخميفة عبد الممك بن مروان مة العربية في ظل اإلاالمثمما انجبت  ئيياومنش
مير واأل، الدولة العباسية  أوالخميفة ابا جعفر المنصور منش، الحقيقي لمدولة المروانية  أالمنش

 .(24) عبد الرحمن الناصر الذي دانت لسمطانو مموك الدول االوروبية
وىم ، ربي "لوبون" كان لمعرب خصال عظيمة وقابميات ذىنية عالية غوقال العالم ال

ا في ا رفيعً لمعرب مقامً  إنويمكن القول ، فضل من الرومان بسعة معارفيم العممية والفنية أ
 .(25) التاريخ فقد ظير من العرب رجال عظماء كما تشيد بذلك اكتشافاتيم

 الدين االسالمي: -2
فالعقيدة تتمثل في وحدانية الخالق والتصديق ، قيدة وشريعة دين ودنيا سبلم عاإل

ثم ، المبين  ونسانية محمد بن عبد اهلل وكتابسيم رسول اإلأر  ىبمبلئكتو وكتبو ورسمو وعم
سبلمي ن الدين اإلأوبذلك نجد . (26) واب والعقاب في دار الخمود ثايمان بالبعث بعد الموت وال

 ( 27)روح االخاء والمساواة التي تميز بيا  ىوليذا ساعد عم، العقيدة والفكر  ةكد وحدأ
ىم أ وصفيان الكريم والسنة النبوية بآالتي فصميا القر  األحكامفتعني ، ما الشريعة أ

 وىي تنظم:، سالمي مصادر التشريع اإل
كالصبلة والزكاة والصوم ، ويقصد بيا الفرائض ، نسان بخالقو العبلقة ا -2

 .والحج بشروطيا المعروفة
عبلقة الناس بعضيم ببعض ويراد بيا المعامبلت المختمفة لتمك التي تتعمق  -1

وجمع الثروة والمال ، سرة واركانيا الثبلث الزوج والزوجة واالبناء والتجارة كالبيع والشراء باأل
 .( 28) والحدود والقصاص وغيرىا 

تمس بيا المسمم العون من اهلل ا لممؤمن ويمولقد شرعت الصبلة لتكون رمزً   
 ، إذكبح جماح النفس  ىبو الروح عم ىخالق الكون وبارئو وشرع الصوم لتقو  ىسبحانو وتعال

الشيوات الجسمية التي تعوق الروح من السمو البلئق  ةطغت المادة لما فيو من كسر حد
وز عن اليسير وتتجا، الفقيرة والمحروم  ىحيث يعطف الغني عم، وشرعت الزكاة  باإلنسان
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 ةسبلمي دين وحد، ولما كان الدين اإل مشروعية الزكاة ةوىي حكم، من المال لمعائل والعاني 
داء شعائر اهلل سبحانو شرع ليم الحج يجتمع فيو القادرون من المسممين أل ةفألوتعارف و 

 .(  29)  ىوتعال
سس والمبادئ العامة التي تنظم المعامبلت من األ كثيراً سبلمي كما وضع الدين اإل

فشرع الزواج والطبلق ، سرة وعني عناية كبيرة باأل، فراد جماعة المسممين كالبيع والشراء أبين 
ا وسمي عقد الزواج ميثاقً ، ابنو  ىزوجيا واالبن البيو ولبلب عم ىوفرض النفقة لمزوجة عم، 

 .( 12) نو عبلقة مودة ورحمة أا كما وصفو بغميظً 
نسان من ادران البشرية من الضبلل والعبودية وتطيير اإل إلنقاذوجاء الدين االسبلمي 

 ىلإورفعو ، جرام السماوية ومظاىر الطبيعة حجار واألعبادة االشخاص والحيوانات واأل
 .( 12)اىاؤ ان يتب باإلنسانالدرجة التي تميق 

بداع عمال العقل في اإلأ ىوقد حث عم، قام الدين االسبلمي النيضة العممية أو 
المبلحظة  ىلإا جديدة لممعرفة ومجاالت واسعة لمنشاط الفكري ودعا واالبتكار وفتح امامو افاقً 

وقد عبر القران الكريم عن ىذه الحقيقة  ( 11) ساس البحث العمميأوالتفكير والتدبر التي ىي 
وكذلك الدين االسبلمي  ( 13)  .)ىل يستوى الذين يعممون والذين ال يعممون(بقولو تعالي: 

نظم المبادئ المتعمقة بالقواعد الخمقية العامة والفضائل الخمقية االساسية الثابتة كالصدق 
 .(14) مانة واالخبلص واحترام حرية االنسانواأل

العامة  ة الناسعظم لمفكر والثقافة فطبع حياول واألسبلمي المنيل األوكان الدين اإل
فكان دون ، بيذه الصبغة االسبلمية المميزة  وآدابيموصبغ نظميم وفنونيم  ووالخاصة بطابع

سموب أفاستقوا منو ، سبلمي نمط الحياة الجديدة ريب المصدر الرئيسي الذي رسم لممجتمع اإل
المادة  ىونظر ال، معيشتيم وحياتيم االجتماعية والسياسية واالقتصادية والعسكرية والفكرية 

ولذلك جمع بين مطالب الدنيا ، انيما امران متبلزمان ال يفترقان  ىدين عموالروح والعمم وال
ن يعمل في الحياة الدنيا أ ىلإنسان بل دعا اإل، الترىيب والحرمان  ىفمم يدع ال، خرة واآل

 ( 15) خرة من التقوى والعمل الصالحلبلا وان يتزود فييا ، ويستفيد من طيباتيا وخيراتيا 

 ( 16)فيما اتاك اهلل الدار االخرة وال تنس نصيبك من الدنيا ( ) وابتغ  ىوقال تعال

 (17) () قل من حرم زينة اهلل التي اخرج لعبادة والطيبات من الرزق ىتعالوقال 
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النيوض بالعمم فقد ظيرت العموم الشرعية كالتفسير  ىوحث الدين االسبلمي عم
والببلغة والسير  واآلدابوالقراءات والحديث والفقو واالصول وغير ذلك من العموم كعمم النحو 

كالفمسفة والطب ، دراسة العموم العقمية والطبيعية  ىوحث كذلك عم. ( 18) والمغازي والتاريخ 
  (19) التعمم  ىغيرىا من خبلل قدرتيم ورغباتيم عموالكيمباء والفيزياء وعموم الحياة و 

القيام بالعمميات العقمية من التفكير  ىنسان عمقدرة اإل ىلإسبلمي ونظر الدين اإل
في ظواىر الكون والتخيل والنظر  رمور معنوية مجردة والتأمل والتدبأالمجرد الذي يتعمق ب

والمؤثرات الذاتية والقياس  ىاليو  العممي بقصد الكشف عن الحقيقة في موضوعية وتجرد من
 .( 32) واالستدالل واالستنباط والنتائج الصائبة الصادرة عن التجارب المتشابية 

ن االنسان أل، سائر المخموقات  ىىمية االنسان وكرمو عمأىتم الدين االسبلمي بأو 
ية تخدمو نثورة انسا ىوىو الذي يحول الثورة العممية والتقنية ال، ىو الذي يفكر ويبدع ويخترع 

ن يسخر الموارد أوىو الذي يستطيع بذكائو وعممو المبدع ، وتخدم المجتمع الذي يعيش فيو 
وتدل . ( 32) اختبلف انواعيا واشكاليا لخدمتو وخدمة مجتمعو وامتو  ىالطبيعية المادية عم

) لقد خمقنا  ىلومنيا قولو تعا اآلياتىمية االنسان وتكريمو في بعض أ ىعم القرآنية اآليات
ويدعو الدين ( 33)  ) ولقد كرمنا بني ادم ( ىوقال تعال ( 32) االنسان في احسن تقويم ( 

ليتوصل بيذا النظر العقمي ، وفي ممكوت ربو ، دبر وينظر في نفسو يتن أالنسان اسبلمي اإل
 تصالاال ىالصانع والنظر في المخموق ال ىالداللة عم ىالموضوع ال فيوبذلك التدبر ، 

 .(  34)  ىبالخالق سبحانو وتعال
، وقسمتيا  ثير بتشريعات اقتصادية دقيقة تتعمق بالتركات والموا يالدين االسبلم ىتأو 
ساليب جديدة تتفق وروح الدين أونظم الضرائب والمواريث ب، واحل البيع ، با ر فحرم ال

 (35 )االسبلمي كالغنائم واالنفال والزكاة والخراج واالخماس واالعشار 

ويعترفون ، وىو ما يتفق عميو الناس ، مر بالمعروف األ ىوالدين االسبلمي يدعو ال
وكذلك النيي عن المنكر الن اهلل سبحانو ، خبلق والسموك والحقوق والواجبات بو من األ

ن يسير باالمة االسبلمية في الطريق أن الدين االسبلمي يستطيع إوبذلك ف ،  يستنكره ىوتعال
 ( 36) مة في جميع مجاالت الحياة وبو تزدىر الحضارة وينيض باأل ،طريق النورالسوي وفي 

ايجاد مجتمع اسبلمي  ىووضع الدين االسبلمي تشريعات اجتماعية كانت تيدف ال
وتناولت ىذه التشريعات ، وتصان فيو الحقوق العامة والخاصة ، تنعدم فيو الفوارق الطبيعية 
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داب الزيارة والطعام والمعاشرة الزوجية داب المخاطبة واا اا ك، سباب الحياة وشؤونيا المختمفة أ
) كما تناول الحرية الفردية والحريات العامة، والحشمة في المباس وغير ذلك من األداب العامة 

37). 
 ن الكريم:آالقر  -3
وفي ، البشر  حياة ىعم وفي ظممات القرون التي تراكم فييا الفساد وطغت رواسب 

، مواج الضبلالت التي عمت كل لون من الوان نشاط الحياة البشرية ألجج الجياالت وبين 
ن الكريم ذلك النبا العظيم من عند مبدع االكوان ول ايات القراا أو زاوية منيا نزلت أوكل ناحية 

تصدع الظبلم المطبق وتضئ لبلنسان معالم الحياة  اآلياتوجاءت تمك ، خالق االنسان 
 ( 38) الصحيحة المفمحة فتنادي وتامر بالقراءة والكتابة وتشيد بفضل القمم الذي ىو حزام العمم 

) اقرأ باسم ربك الذي خمق االنسان من عمق ، اقرأ وربك األكرم ، الذي  ىقال تعال
 ( 39) عمم بالقمم، عمم االنسان ما لم يعمم ( 

البعض القرن الكريم مجرد كتاب ديني يبشر بعقيدة جديدة انو في  دومن الخطأ ان يع
ما يعنيو لفظ الحضارة من سمو روحي وفكرى  بأوسعحقيقة امره ظاىرة حضارية كبرى 

وبذلك فانو يمثل حجر الزاوية في بناء اعظم حضارة عرفتيا البشرية طوال ، واجتماعي 
 ى صم)الرسول العظيم محمد بن عبد اهلل  ىالروح االمين عمنو نزل بو أو ،  ىالعصور الوسط
اثرا في تثبيت الفؤاد واقرب  ىثبلث وعشرين سنة ليكون اقو  ىمد ىمنجما عم (اهلل عميو وسمم

 ىوانو كبلم اهلل عز وجل انزلو عم(  42) الضبط وابعد عن النسيان  ىالحفظ واسيل عم ىال
 ( . 42) اهلل ودستور وىدي لمناس ييتدون  بيداه انو رسول  ىرسول اهلل ليكون حجة لو عم

) قد جاءكم من اهلل نور وكتاب مبين ييدي بو اهلل من اتبع رضوانو سبل  ىقال تعال
 (42) صراط مستقيم (  ىالنور باذنو وييدييم ال ىالسالم ويخرجيم من الظممات ال

 ىرسولو خير خمقو محمد ابن عبد اهلل صم ىوانو اسم لكبلم اهلل القوي الغالب انزلو عم
اختبلف السنتيم واوطانيم  ىاهلل عميو وسمم معجزا يتحدى بببلغتو ومعناه البشر كافة عم

  ( 43) قيام الساعة  ىوازمانيم حجة عمييم وىاديا ليم ورسالة خاتمة ال
وذلك حسب ( اهلل عميو وسمم ى صم)رسول اهلل  ىية عماا  ن الكريم تدريجياً ونزل القراا 

 سعف النخيل والرقاع وعظام الواح ىعم اآلياتوكان الصحابة يكتبون ىذه  اآلية ىلإالحاجة 
 (44)االبل والغنم 
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حكام كرامو واحسان من الخالق لعبادة فقال يات األن التدرج في انزال اا أالقرطبي  عدو 
رامتو واحسانو انو لم ن اهلل لم يدع شيئا من الكرامة والبر اال اعطاه ىذه االمة ومن ك: ) إ

 ىوان اهلل تبارك وتعال ( 45)  ( يوجب عمييم الشرائع دفعو واحدة لكنو اوجبيا عمييم مرة بعد مرة
سموب قويم القناع الناس بالتخمي عما يؤمنون أوفق منيج حكيم وبعمى انزل ايات االحكام 

 ( 46) عقيدة جديدة تتناقض كمية مع سابقاتيا  ىوما وجدوا عميو االباء واالجداد وال

وانما  ، متكامبلً  جماعياً  ن الكريم لم تتخذ شكبلً ن عممية تدوين القراا أومن الواضح 
ن حفظ إف، كثر من مكان وعميو أن مبعثرة في اا ر بحيث ظمت سور الق، تمت بطريقة متناثرة 

اهلل عميو  ى صم) وقد رتب الرسول ،  ىم الوسائل في صيانتومن أن الكريم وتدوينو كان القراا 
 ( 47) كما اخبره الوحي بذلك  طبقاً  وآياتوسورة ( وسمم 

يوم اليمامة  السيمايام حروب الردة و ( أرضي اهلل عنو  ) وقد اشار عمر بن الخطاب
ن أ ىخشأني ( إ ورضي اهلل عن ) عندما قل كثير من المسممين فقال البي بكر الصديق

بكر  بوأفأمر ، ن تأمر بجمع القرآن أ ىر أني ا  ن الكثير، و بالقراء فيذىب من القراا يستمر القتل 
وحفظ عند ، فكان ىذا اول جمع لمقرآن ، زيد بن ثابت فجمعو من الرقاع وصدور الرجال 

 ( 48) بنت عمر ة حفص

في غزو  عثمان بن عفان) رضي اهلل عنو ( بن اليمان قائد الخميفة  ةوقد الحظ حذيف
بتدوين مصحف   عثمان  الخميفة ىفاشار عم، ن جان اختبلف المسممين في قراءة القراا ادربي

، لينا بالصحف ننسخيا إرسمي أن أبنت عمر  ةحفص ىلإرسل عثمان أف، يقرؤه المسممين 
وقام بيذا العمل زيد بن ثابت  ،بي بكر الصديقأيام أوكانت ىذه الصحف ىي التي كتبت في 

مرىم عثمان أوعبد الرحمن بن الحارث بن ىشام و ، وسعيد بن العاص ، وعبد اهلل ابن الزبير ، 
حتى ال  لؤلمصاروبعد ان نسخت تم ارساليا ، ن يكتبوا ما ال يختمفون فيو بمسان قريش أب

 .( 49) ن يختمف المسممون في قراءة القراا 
حياتيم في جميع المجاالت  سممين ينظم ليممن الكريم الدستور الثابت لمالقراا  دويع

وما كان ، ما ارتبط بالمعامبلت المالية والمدنية  وأ،  والدواأل باألسرةسواء فييا ما يتعمق 
فراد والجماعات مثل القواعد االنسانية لمتعامل مع األتن أا لمعبلقات الثابتة التي يجب منظمً 

 ( 52) واتصفت ىذه االحكام بالتكامل والترابط والثبات والمرونة
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وىو ما  واآلدابسبلمية في كثير من العموم ن ىو المورد الرئيس لمحضارة اإلوالقراا 
التعارف  ىي والعقيدة ويدعو الأصالة الحضارة العربية االسبلمية ويضمن حرية الر أيؤكد 

، ويؤكد حقوقيا ، ة أوينصف المر ، المساواة بينيم  ىوالتعاون والمحبة بين الناس وينص عم
الحياة  وشؤونذلك نظام شامل في الدين واالقتصاد واالجتماع والدفاع والسياسية  وىو فوق كل

 (52)كافة 

حكام ما فيو سعادتيم في الدنيا وشرع ليم من األ، لعبادة امور أن آالقر  روقد يس
 (51) خر ي دستور اا أالفطرة البشرية السميمة من  ىحكام اكثر مبلئمة لمقتضوىذه األ، واالخرة 

 روحرر العقول من االوىام واالساطي، واستخدم العمم في االستدالالت الكونية وغيرىا 
واستخراج تمك االشارات العممية وتقريرىا وقد وجو العقل  والتأملالنظر  ىوحثيا عم توالخرافا

النظر في ممكوت السموات واالرض لكشف حقائق الوجود ورفع الحجاب عن اسراره  ىال
 ( 54) ) قل سيروا في االرض فانظروا كيف بدا الخمق ( ىل تعالقا (53) وعجائبو 

 ىفاستعان بو عمماء النحو عم، ن منبع العموم التي اشتغل بيا المسممون آالقر  دويع
لفو أن الكريم و القراا  ىكما اعتمد الفقياء في احكاميم الفقيية عم، استنباط قواعد المغة العربية 

ا وه اساسً ذواتخ، واستعانت الفرق االسبلمية بكتاب اهلل ، ن قراا اسموىا احكام ال، كثيرة  كتباً 
 ( 55) صحة ما ذىبوا اليو ىلمتدليل عم

وتحديد ، ذ البداية العامل الميم في التكوين الثقافي لمعرب والمسممين نن مآوكان القر 
لغات  ىوبذلك حفظ المغة العربية وحال دون تحويميا ال ،نظميم التي كانت تتكمم المغة العربية

(. وىو يحتوى عمى كثير من المقاصد واألىداف العظيمة التي تتعمق  56اقميمية )  ريةقط
باالنسان والمجتمع ويتعامل مع الحياة البشرية بما فييا من قضايا الخمق في التكوين النفسي 

بلقي واالجتماعي ، وبما أنو دستور المسممين في والتضامن والتااخي االجتماعي والضبط االخ
دينيم ودنياىم فكمما تطورت الحياة االجتماعية واالقتصادية رجعوا اليو ليروا فيو حبل لما 

 ( 57يستجد من وجية نظر جديدة وقرأوا فيو معاني لم تكن لتخطر عمى بال من تقدميم) 
ويشير ، نو اعطانا مفاتيح ذلك كمو ا  و ، ير ن الكريم بداية عصر العمل والعمران والخآالقر  دويع
 (  58) العمل الصالح وىو ما ينفع الناس.  ىال

 ىسموب خاص يمتاز بو دون غيره وقد ادأ ىب ويشتمل عمر ا ابمغ كتب العوىو ايضً 
) اىمية العمم والعمل معا وكفل حرية الراي والتعبير ىكد عمأاالفتتان باعجازه كما  ىبالعرب ال
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يطرح القضايا العامة الصالحة لمتطبيق الدائم في كل زمان ومكان وذلك لثبات مبادئو نو ا  و  (59
كن من العمل تمحكامو وتشريعاتو من مرونو أحكامو وعدم قابميتيا لمتغيير والتبديل ولما في أو 

نو تشريع يحترم العقل ويقدره ويجعل ا  مكنة و حوال واألاختبلف الظروف واأل ىبو وتطبيقيا عم
طمق من نطرح قضايا عقبلنية ت ىحكام ىو بيذا ييدف الا في التكاليف واألا بارزً لو دورً 

و تكميف أمر تعسفي أن يكون ىناك أاالقتناع الكامل لكل ما يكمف بو االنسان دون 
 .(62)اجباري

 حاديث النبوية الشريفة:األ -4
) صمى اهلل عميو سبلمية وىي كل ما اثر عن النبي ىم مصادر التشريع اإلأوىي من  
ىميتو الكبرى وذلك أن من آوالحديث يمي القر . (62) ه آمن قول او فعل او تقرير لشئ ر وسمم ( 
يات آالناس فيمو منو وكثير من  ىن الكريم ويفسر ما يصعب عمجممو القراا أل ما صانو يف

 رمأبل و يخصصيا فالقران مثأو يقيدىا أو عامة يفصميا الحديث أو مطمقة أالقران مجممة 
 ( 61) .دائياأوقاتيا ووصف كيفية أما الحديث فقد عددىا وحدد أجمال إلوجو ا ىبالصبلة عم

اثبات وما تثبتو السنة حينئذ  أون الكريم بنفي آحكاما لما يعرض ليا القر أوتثبت السنة 
ذا كانت السنة ىي المصدر الثاني لمتشريع إن اصمو في كتاب اهلل ال عجب أحكام البد األمن 

 ( 63) بعد القرآن الكريم . 

بيان وبخاصة ما  ىتبين ما يحتاج فيو من ايات الكتاب العزيز ال ىوىي وحي يوح
 ىيتعمق منيا بالعبادات فقد بينتيا السنة وبذلك فيي خادمة لو ببيان مقاصده واالعانو عم

كريم ذاتو بطاعة الرسول الكريم والتزام سنتو لر القران اشاأوقد . ( 64) تطبيق اصولو وقواعده 
جميع االمة وىكذا اخص اهلل  ىن الحديث الصحيح حجة عمأ ىلإالعمماء المحققون  ىفانتي

قال تعالي ) و  ( 65) نبيو بشئ يطاع فيو وال يعصي وىي سنتو التي جاء بيا ىسبحانو وتعال
 ( 66) وما اتاكم الرسول فخذوه وما نياكم عنو فانتيوا ( 

ن جانب ذلك تشريع قويم أل ىلإحاديث النبوية ىي تطبيق لشرع اهلل ومنيجو وىي واأل
اهلل  ى وكان رسول اهلل صم. ( 67) شرع بنص القران الكريم ( عميو وسمم  ىصم) رسول اهلل 

 ىوعم .جيب عن اسئمتيم ويفتي ليم في قضاياىم المختمفةعميو وسمم يحل مشاكل المسممين وي
 دنيوية،سس التشريع في العبادات والمسائل الدينية والأا ميما من صبح الحديث اساسً أىذا 

دراستو ورحموا  ىقبل الناس عمأسبلمي فقد ثر في نشر الثقافة في العالم اإلعظم األأوكان لو 
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خر من ما في بمد اآل ىواطبلع عمماء بمد عم ،العمميةراء في سبيل جمعو فكان ذلك تبادال لآل
 ( 68) سبلميث من العوامل الميمة في توحيد الثقافة في العالم اإليومعرفة وبيذا كان الحد معم

( اهلل عميو وسمم  ى صم) مر الرسول أن الكريم قد دون في وقت نزولو بآواذا كان القر 
ال تكتبوا عمي ومن كتب غير القران فميمحو" عن تدوين حديثو في حياتو بقولو " ىفانو ني

 ( 69) روحدثوا عني فبل حرج ومن كذب عمي متعمدا مقعده من النا

عظم من العرب لم يكن السواد األ( عميو الصبلة والسبلم ) وعند وفاة الرسول 
حاديث النبوية بعضيم عن بعض فتأثرت بشئ العرب األ ىوقد رو  ،يستطيعون القراءة والكتابة

الغموض واالبيام فشوىت معانييا والظروف  ىبيا ال ىدأغير قميل من التبديل والتحريف مما 
 احاديث الشريفة في القرن الثاني اليجري واتاحو التدوين لؤل أحاطت بوقوعيا وقوليا وبدأالتي 

 ( 72) العصر العباسي الفرصة لظيور طائفة من ائمة الحديث الدين ظيورا في

 ىساس مدأ ىحاديث عما في جمع األا كبيرً وشيد القرن الثاني والثالث اليجري نشاطً 
 ،خد عنو الحديثأالمصدر االول الذي  ىلإي الرجوع أسناد اإل ىعم صدق روايتيا اعتماداً 

ي تتصل بيا وخصصت توبيذا جمعت مصنفات كثيرة في الحديث صنفت حسب المواضيع ال
 (  72) يمان والعبادات والمعامبلت والعمم المواضيع فشممت اإلبواب أ

جيود العمماء في الحديث في جمع الحديث وتدوينو في القرن الرابع اليجري  توتكامم
وقد اىتم المسممون . العصور المختمفة ىمد ىعم ةواستمرت عنايتيم بعموم الحديث وظمت حي

من الكتب وبنوا  ىفي طمبو وجمعوه والفوا في عمومو المختمفة ما ال يحص ابالحديث فرحمو 
سبلمي لتدريسو المدراس والمكتبات وقد نتج عن العناية بالحديث انتشار الثقافة في العالم اإل

بوابيا لجميور الناس والعناية بالمغة العربية والمحافظة عمييا وبالثرات العربي أوتوحيدىا وفتح 
 ( 71) وما االسبلمي عم

  -وية الشريفة وىي:نبحاديث الوكانت توجد عدة اسباب لتدوين األ
مكان في  يان يمتمس لأسبلمي ومواجية نظم ورسوم كان البد تساع رقعة العالم اإلإ -2

 .السنة النبوية
ىذا التراث النبوي من  ىتابعين وتابعي التابعين والخوف عملنقضاء جيل الصحابة واإ -1

 .هالضياع وعبث الروا
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حاديث النبوية ستشياد باألسبلمية التي سعت باإلظيور الفرق والمذاىب اإل -3
 يا وتاييدا الدائيا ومنافسة لغيرىا.قفالموضوعة تدعيما لمو 

تدوين  ىكان لمنظام السياسي في الخبلفتين االموية والعباسية واىدافيا في الحث عم -4
سموكيم  ىضفاء الشرعية عمإفي و  ىالشور  أالحديث لتبرير سموك الخمفاء في التخمي عن مبد

 في معاممة الرعية.
وسنتو ( اهلل عميو وسمم  ى صم) اىتمام المسممين بالحديث لتوضيح حياة الرسول  -5

 .ونشرىا بين الناس ولتنظيم الحياة في مختمف نواحييا
 .حاديث الصحيحةكثرة الحديث ورغبة المحدثين في استقصاء األ -6
 ىلإفي تنشيط الحركة التي كانت ترمي  واضحاً  ثراً أعناية العباسيين بالسنة تركت  -7

 .حاديث وتدوينياجمع األ
في الحجاز ورغبة ىاتين المدرستين  ىخر حدىما في العراق واألأظيور مدرستين لمفقو  -8

 ( 75) في تنظيم مادة الحديث وتدوينيا
بلمية سمن العوامل المؤثرة في نشأة الحضارة العربية اإل حاديث عامبلً وبذلك كانت األ

حد المقومات التي استقت منيا الحضارة االسبلمية لما تحويو ىذه االحاديث أوكانت  ىارىاوازد
الذي ) صمى اهلل عميو وسمم ( نبياء محمد ابن عبد اهلل من شروح وتعميمات من خاتم األ

   .لمرساالت السماوية ليكون متمماً  ىاختاره اهلل سبحانو وتعال
 البالد المفتوحة: جنبية لشعوبالتأثيرات األ -5

سبلمية في العالم نجاز حركة التحرير والفتوح اإلإكانت الدولة العربية االسبلمية بعد 
مفاىيم دينية وسياسية وجغرافية بل واستراتيجية وقد بمغ ىذا  ىاالسبلمي تعبيرا ينطوى عم

كستان وكان يمتد من تر  ،سبلمي ذروة قوتو واتساعو في عيد الدولة االسبلميةالعالم اإل
وسط اسيا فيضم افغانستان والمبليو وبورما والفمبين وشبو القارة اليندية  ىالصينية ال

جزاء عديدة من البمقان وشرق افريقيا ووسطيا أواندونيسيا وايران والعالم العربي وتركيا و 
 (  76) الكونغو.  ىالصحراوي وشبو الصحراوي حتى الحزام الزنجي الممتد من السنغال ال

قاموا أغريق والرومان و سبلميم صرعوا الفرس واألإولما خرج العرب من جزيرتيم بعد 
بدعوا تمك أشواطئ المحيط االطمسي و  ىظيمة امتد سمطانيا من قمب ببلد اليند العدولة 
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) صمى اهلل عميو  االعجاب وكانت شريعة الرسول نالتية في االعجاز والتي ثار التي ىي اا اآل
  ( 77) رب ولغتيم وادابيم االصمية اينما حمت بعد الفتوح العربية تثبت اصولياوفنون العوسمم ( 

مم كثيرة تحت سيادة الدولة أواء شعوب و ضان ىىذا االمتداد الواسع ال ىدأوقد 
وسط حضاري سابق في مناطق مختمفة من  ىالجديدة وقد كانت بعض تمك الشعوب تنتسب ال

العرب من  ووبسبب ما تمتع ب. ( 78) يا وافريقيا واوربا( و العالم القديم )اسأالبحر المتوسط 
ن مم وتفاعموا معيا ألا مع ىذه األالشعوب امتزجوا حضاريً  ىمرونة وحس حضاري وانفتاح عم

  .نساني واالجتماعيساسية مستمدة من كيانيا اإلأتواصل الحضارات خاصية 
والييود  ىوىم النصار  ىل الذمةأجانب العرب  ىففي بغداد كان من طبقات الشعب ال

وكانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني في اديرتيم وبيعيم خارج المدينة مما يدل 
ىل الذمة أجانب كبير وعظيم من التسامح الديني مع  ىن الخمفاء والمسممين كانوا عمأ ىعم

بين المسممين ن يكون فييا من وفاق أوما ينبغي  ،المعيشة المشتركة ىوجدت الحاجة الأوقد 
ىل أنوعا من التسامح ولم تتدخل الحكومة االسبلمية كذلك في شعائر   ىوالييود والنصار 

 ( 79) ن يحضروا مواكبيم واعيادىم أسامح الخمفاء ت نالذمة بل كان يبمغ م

ىل أىميا تعاليم دينيم السمح في معاممة أ ىلإندلس نزل العرب حاممين وفي األ
وما  ،الرفق وحيث كفل ليم حريتيم الدينية في عبادتيم ىيود بمنتيوالي ىالكتاب من النصار 

عنيم ثقل الضرائب  عي تدخل وبحيث يرفأيتخدون ليا من كنائس وبيوت وشعائر دون 
ىل أالفادحة التي فرضيا عمييم القوط وكانت ىذه المعاممة االسبلمية الكريمة التي حررت 

ن يعتنق كثير من المسيحيين أا في ا قويً ببً ندلس بالعدل كانت ست األاالندلس والتي مؤل
 (82) سبلمندلس اإلباأل

وبذلك اختمط العرب بسكان الببلد االصميين وعاشروىم وصاىروىم وامتزوجوا بيم  
صميون يتعممون المغة السكان األ ذخأخاء تام و ا  وقد عاشوا معيم في ظبلل وحده واحدة و 

 (82) عربي المبلمح والسمات يالمجتمع االندلس صبحأالعربية ويتبادلون العادات والتقاليد و 

نفسيم وبين أا يباعدون بين ندلس كما دخميا القوط سادة حكامً ولم يدخل المسممون األ
 ،سبلمالديني الفكري البشري التي بعثيا اإل االمتدادثناء حركة أعامة الناس بل دخموىا في 

بلم كان حركة فتوح او غزوات او انشاء ن يقال ان امتداد االسأنو لمن المخالفة المقصودة ا  و 
وانما كان في الواقع حركة استيقاظ تمتد من شعب  ،سياسية يسودىا جنس بعينو إلمبراطورية
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بمد حتى يستيقظ اىمو  ىلشعب كأنيا امواج يدفع بعضيا بعضا فبل يكاد االسبلم يقبل عم
 (81)وييبوا ليحمموا رايتو بايدييم

ا تسرب في عقوليم جناس بعضيا ببعض امتزاجً ر واألوىكذا امتزجت كل ىذه العناص
عممية  ىضافة التكوينيا باإل ىكما تسرب في دمائيم فكانت ليم نزعة عقمية جديدة ساعد عم

ن أثر ذلك كمو أوكان من  ،المناظر وصور الجمال ىاالمتزاج ببيئة طبيعية غنية حافمة بشت
 (83) لغيرىم من العرب الخمصصبحت ليم مميزات عقمية خاصة وصفات لم تكن أ

ا في وقد ترك العرب الناس احرارً  ،ب السياسير وكان العدل بين الرعية دستور الع
فنال ىؤالء ما لم يعرفوه  .البلتين بحمايتيم انالروم يحمون األساقفةمور دينيم وظل العرب أ

عبقرية ما ندر وجوده ولين الذين كان عندىم من الن الخمفاء األأو ، ا من الدعة والطمأنينةسابقً 
ىل الشام أن النظم واالديان ليست مما يفرض قسرا فعامموا أدركوا الخرى أعند دعاة الديانات ا

بمطف عظيم تاركين ليم قوانينيم ونظميم ومعتقداتيم  فتحوهومصر وليبيا واسبانيا وكل قطر 
 ( 84) نيم جزية زىيده في مقابل حمايتيم ليم وحفظ االمن بي ىغير فارضين عمييم سو 

التسامح والبعد عن  ىعم ىخر ديان األنيم اسسوا عبلقتيم باألأومما يميز المسممين 
يا موقف المسالمة والتعايش والمعاممة بالمثل ولقد نالتعصب والتزمت والضيق الفكري ووقفوا م

بيا الرسل من قبميم وبالكتب السماوية التي جاءوا بيا  ىتأاعترفوا بالديانات السابقة التي 
وبالتسامح والمرونة والبعد عن التعصب استطاع المسممون ان يفكروا ويرسوا دعائم المؤسسات 

مم متعددة وثقافات مختمفة وحضارات متنوعة اخذوا منيا واعطوا أن يتعامموا مع أو  ،الحضارية
  ( 85) الذي تزخر بو الحضارة االسبلمية ليا فكانت الحصيمة ذلك التراث العظيم

 النتائج
ه المقومات التي تطرقنا الييا في بحثنا ىذا من المرتكزات الميمة في ازدىار ذكانت ى

المستويات في جميع مظاىر التقدم في  ىعمأ ىوصمت ال ىسبلمية حتالحضارة العربية اإل
 ولم يكن ليا مثيل في ىذا العصر. ىالعصور الوسط

ن تكون حضارة مرموقة واضحة كوضوح الشمس في ىذا العصر في أت واستطاع
دب في العموم الدينية كالتفسير والقراءات والفقو واآل اً ا تقدمذنواع العموم المختمفة فكان ىأجميع 

العموم الطبيعية كالفمسفة والفيزياء والكيمياء وعموم الطب  فضبًل عنوالمغة والنحو والشعر 
 واليندسة.
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 ىتدل عم، يومنا ىذا  ىلإياء ممموسة شسبلمية النا الحضارة العربية اإل ولقد تركت
 ،في الطب واليندسة المعمارية ال سيماليو ىذه الحضارة من ازدىار وتقدم و إما وصمت  ىمد

 نتشياء التي تركيا العمماء المسممون وبوروبية الحديثة من ىذه األولقد استفادت الحضارة األ
وليذا كانت  ،النظريات الطبية واليندسية والفيزيائية ال سيماالحديثة و  اثارىا نظرياتيا ىعم

ولذلك . وربيين في العصور الحديثةساس المتين لتقدم األسبلمية ىي األالحضارة العربية اإل
مر  ىعظم حضارة عرفتيا البشرية عمأنيا أن نصف الحضارة العربية االسبلمية بأنستطيع 

 زمنة.العصور واأل
 االحاالت

تاريخ الحضارة العربية االسبلمية دار  ىحكمت عبد الكريم فريحات ابراىيم ياسين الخطيب مدخل ال-2
 .13.ف، ص  2989الشرق عمان 

سبلمي( مجمة كمية عمر التومي الشيباني )خصائص االنسان ورسالتو في تعمير الكون في الفكر اإل -1
 .226ف، ص  2988طرابمس  ،كمية الدعوة االسبلمية،  5عدد  ،سبلميةالدعوة اإل

ص   ،2999المرجع في الحضارة العربية االسبلمية مركز االسكندرية لمكتاب  :ابراىيم سميمان الكردي-3
27 . 
ص   ،2994تاريخ الحضارة العربية االسبلمية الجامعة المفتوحو طرابمس  ،عبد الحسين ميدي الرحيم -4
.43. 
 .263، ص 2975دار الثقافة بيروت  3ناجي معروف اصالة الحضارة العربية ط  -5
  .27ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سميمان الكردي-6
  ،مكتبة النيضة المصرية ،2ج  ،9ط  ،سبلم السياسي والثقافي واالجتماعيتاريخ اإل ،براىيم حسنإحسن  -7

  276ص   ،2979 ،القاىرة
 .28ص  ،ع سابقجمر  ،ناجي معروف -8
 .9، ص 2996 ،القاىرة ،دار الرشاد ،تاريخ موجز لمفكر العربي ،حسين مؤنس -9

 ،الدار المصرية المبنانية ،3ط  ،سبلمية في فكر ابن خمدون ونظرياتوسس اإلاأل ،الشكعة ىمصطف -22
 .279، ص 2991 ،القاىرة
 .63ية األ ،نفالسورة األ -22
 ،دار الفكر بيروت ،3ط  ،ى سقوط بغدادسبلم منذ ما قبل المبعث وحتتاريخ العرب واإل :سييل زكار -21

 .53 – 51، ص 2979
منشورات جامعة قاريونس  ،وروبيةثرىا في الحضارة األأالحضارة العربية االسبلمية و  :رشيد الجميمي -23

 .24، 22ص  ،د . ت ،بنغازي
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 .279ص  ،مرجع سابق ،الشكعة ىمصطف -24
 .137ص  ،مرجع سابق :اجي معروفن -25
 .26ص  ،مرجع سابق ،سممان الكرديابراىيم  -26
 .18ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم ياسين الخطيب ،حكمت عبد الكريم فريحات -27
 .26ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان الكردي -28
 .278 – 277 ص ،مرجع سابق ،2ج  ،تاريخ االسبلم ،حسن ابراىيم حسن -29
  .279ص  ،المرجع نفسو -12
 .288ص  ،مرجع سابق ،ناجي معروف-12
 .18ص  ،مرجع سابق ،فريحات ابراىيم ياسين الخطيب، كريملحكمت عبد ا-11
 .9ية األ ،سورة الزمر-13
مجمة كمية  –بعاد الطبيعة البشرية في الفكر االسبلمي أنسان ومفيوم و ىمية اإلأعمر التومي الشيباني )-14

 .266ص  ،2978 ،طرابمس ،كمية الدعوة االسبلمية،  4عدد  –سبلمية الدعوة اإل
 .266ص  ،مرجع سابق ،ناجي معروف -15
 .77ية اآل ،صورة القصص -16
 .31ية األ ،عرافسورة األ -17
 .24ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان الكردي -18
 .593ص  ،مرجع سابق ،عبد المحسن ميدي الرحيم -19
ص  ،مرجع سابق ،سبلمياإلنسان ورسالتو في تعمير في الفكر خصائص اإل ،عمر التومي الشيباني -32

222. 
مرجع  ،سبلميبعاد الطبيعة البشرية في الفكر اإلأىمية االنسان ومفيوم و أ ،عمر التومي الشيباني -32

 .21ص  ،سابق
 .4ية األ ،سورة التين -31
 .72ية األ ،سراءسورة اإل -33
 ،مرجع سابق ،سبلمياإل نسان ورسالتو في تعمير الكون في الفكرخصائص اإل ،عمر التومي الشيباني -34
 .221ص 
 .56ص  ،مرجع سابق ،ناجي معروف -35
 . 67ص  ،مرجع سابق ،لمفكر العربي زتاريخ موج ،ن مؤنسيحس -36
 .55ص  ،مرجع سابق ،ناجي معروف -37
السنة  6عدد  ،سبلممجمة حضارة اإل ،سنة مرت عمي نزول القرآن الكريم( 2422الزرقاء ) ىمصطف -38

 .34ص  ،2968 ،بيروت ،الثامنة
  .5 – 2االيات من  ،سورة العمق -39
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  .63ص  ،مرجع سابق ،عبد الحسين ميدي الرحيم -42
 .211ص  ،مرجع سابق ،شوقي ابو خميل -42
 .26 – 25االيات  ،سورة المائدة-41
الدعوة كمية ،  24العدد  ،مجمة كمية الدعوة االسبلمية –ابراىيم ارفيدة )القران والمغة العربية(  -43
 .9ص ،  2997طرابمس  ،سبلميةاإل
 .225ص  ،مرجع سابق ،حكمت عبد الكريم فريحات ابراىيم ياسين الخطيب -44
كمية الدعوة  ،26عدد  ،حكام( مجمة كمية الدعوة االسبلميةمحمد زغمول )منيج القران في بيان األ -45

 .13ص ،  2999طرابمس  ،االسبلمية
 . 11ص  ،المرجع نفسو -46
 . 63ص  ،مرجع سابق ،عبد الحسين ميدي الرحيم -47
 .522ص  ،مرجع سابق ،2ج  ،حسن ابراىيم حسن -48
 .521 – 522 ،المرجع نفسو -49
  .122ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان الكردي -52
 .65 – 66ص  ،مرجع سابق ،عبد الحسن ميدي الرحيم -52
 .22ص  ،مرجع سابق ،محمد زغمول -51
كمية  12الطوير )االشارات العممية واالعجاز القراني( مجمة كمية الدعوة االسبلمية عدد حسن مسعود  -53

 .635، ص 1223طرابمس  ،الدعوة االسبلمية
 .12االية  ،سورة العنكبوت -54
 .388ف ، ص  2948مكتبة النيضة المصرية  3ج  22حسن ابراىيم حسن تاريخ االسبلم ط  -55
 .اربد االردن ،خ الحضارة االنسانية دار الكندي لمنشر والتوزيعمحمد خريسات واخرون تاري -56
 .122ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان الكردي -57
 .122ص  ،مرجع سابق ،محمد خريسات واخرون -58
كمية الدعوة  ،العدد اول ،مجمة الدعوة االسبلمية ،محمد فتح اهلل الزيادي )القران شريعة المجتمع( -59

 .18، ص  2989بمس طرا ،االسبلمية
 . 319ص  ،مرجع سابق ،1ج  ،سبلمتاريخ اإل ،حسن ابراىيم حسن -62
 . 116ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان الكردي -62
 . 213ص  ،مرجع سابق ،شوقي ابو خميل -61
 ،كمية الدعوة االسبلمية،  5العدد  ،محمد الدسوقي )الفقو في عصر البعثة( مجمة الدعوة االسبلمية -63

 . 26ص  ،2988 ،طرابمس
 .213ص  ،مرجع سابق ،شوقي ابو خميل -64
 .7االية  ،سورة الحشر -65
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 .99ص  ،مرجع سابق ،تاريخ موجر لمفكر العربي ،حسين مؤنس -66
 .116ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان اكردي -67
 .66ص  ،مرجع سابق ،عبد الحسين ميدي ارحيم – 68
 .332ص  ،مرجع سابق 3،ج  ،تاريخ االسبلم ،حسن ابراىيم حسن -69
 . 228 – 227ص سابق، مرجع  ،حكمت عبد الكريم فريحات ابراىيم ياسين الخطيب -72
 .132ص  ،مرجع سابق ،ابراىيم سممان الكردي -72
 .134 -133ص  ،المرجع نفسو -71
 .67 – 66ص  ،مرجع سابق ،عبد الحسين ميدي الرحيم -73
 .228ص  ،مرجع سابق ،فريحات ابراىيم ياسين الخطيبحكمت عبد الكريم -74
 .7ص  ،2973 ،بيروت ،دار النيضة العربية ،الشعوب االسبلمية ،عبد العزيز سميمان فواز -75
 .142ص  ،مرجع سابق ،ناجي معروف -76
 .67ص  ،مرجع سابق ،عبد الحسن ميدي الرحيم -77
 .397ص  ،ابقمرجع س 1،ج  ،تاريخ االسبلم ،حسن ابراىيم حسن -78
  .218، ص  2978القاىرة  ،دار المعارف ،ندلسعصر الدول واالمارات األ ،شوقي ضيف -79
حسين  -82 ،2991 ،بيروت ،دار الجيل ،التطور والتجدد ،االدب االندلسي ،محمد عبد المعم خفاجي -82
 .336، ص 1225 ،القاىرة ،دار الرشاد،  3ط  ،فجر االندلس ،سنمؤ 
  .236ص  ،د. ت ،القاىرة ،دار االفاق العربية ،االدب العربي في االندلس ،عبد العزيز عتيق -81
 .142ص  ،مرجع سابق ،اجي معروفن -83
 .142ص  ،المرجع نفسو -84
صبلح الدين حسن السوري )مرتكزات الحضارة االسبلمية مجمة كمية الدعوة االسبلمية كمية الدعوة  -85

 .37ص  ،2985  -2984االسبلمية طرابمس 
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