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 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وبعد: 

ى  قال اهلل تعاىل:   ْشا ُء﴾ِمْن ِعبا   اهللا ﴿إِنََّما َيا ِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعلاَما ْرفا نُوا    اهللُ ﴿يا ِذينا آما الَّ

اٍت﴾ جا را ِذينا ُأوُتوا اْلِعْلما دا الَّ أصلا  وجعله    ،تعاىل عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم وا

بِّ  ، فقال تعاىل:  منهاالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعاىل- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةوالرفعةِ   اخلشيةِ  ُقْل را ﴿وا

عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    ﴾ًَم ِزْدِِن ِعل

ْدرِ  فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ أوعى    ، امرًأ سمع منا شيًئا  نَّضَّ اهللُ»:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلاْلِق، وِرْفعِة القا

سامع والسالم -وقال    ،(1) «من  الصالة  ن  »:  -عليه  إىل  ما طريًقا  له  اهللُ  لا  سهَّ ِعلًَم،  يلتِمُس  طريًقا  سلاكا 

 . (2) «اجلنَّةِ 

لتأهيل  (  أكاديمية التعليم املفتوح برامج )ضمن    )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(  من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعاىل،  طريق الفرد إىل    ُيمثُِّل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثري من املشكالت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ والتوجه إليه، إضافة إىل أّن العلم يُ 

طالق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إالتجربة يف، وبعد هذه الفرتة من  ةاألرسي و ،  املجتمعية

 للربنامج، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. 

 

 
 (. 66( وابن حبان برقم )2656( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )2)
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 . التخطيط للمرشوع  .1

 . املرشوعفريق   تشكيل .2

   .الرشعيةبناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم   .3

 . إعداد املقررات التعليمية .4

 تطبيق املقررات التعليمية.  .5

 املتابعة والتقييم املستمران لتنفيذ املقررات التعليمية.  .6

ُُتثل جمموعًة  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعاىلا بحمد-  تم إنجاز املرشوعو

م، ومجيع ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات التعل  توضِّ و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  من املعلومات وال

ذلك،  املؤثرة يف  احلديثةوفق    العنارص  التعليمية  واالجتاهات  املنهج،  لصناعة  العلمية  واخلربات    ، الطريقة 

امل هلاباإل  ، عارصةالعاملية  املصاحبة  التعليمية  املقررات  إعداد  إىل  والفنية  ،  ضافة  العلمية  املواصفات  وفق 

اإلطار الوطني العام للمؤهالت للتعليم العايل  " إضافة إىل حتقيقها مطالب املعتربة يف بناء املناهج التعليمية،

مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني   وكذلك وافقت معايري الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "يف اليمن

 عليمية واألكاديمية والرتبوية. يف التعليم واجلودة الت

داً   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "التعليم املفتوح أكاديمية  "سعينا يف  و   ُمعا

بشكل عرصي وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  

الكريم وعلومه القرآن  إىل  وتفسريه،    ،وجتويده  ،واملشتمل عىل  والفقه وأصولهإضافة    ،احلديث وعلومه، 

اللغة  إىل جانب    والرتبية اإلسالمية،  ،ة، والفرق واألديان، والسرية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  وقواعده،  

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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 معايري اجلودة واالعتَمد األكاديمي حمليًا ودوليًا. برنامج حُمًكم وفق  .1

 )مبارش، إلكرتوِن، ذايت(.  نظام تعليمي متعدد املسارت .2

م .3  بتصميم تعليمي وفني إحرتايف.  ، حمتوى تعليمي معارص وحُماكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 يراعي ظروف املستفيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.   .5

 . (ـه1435)عام  ذ انطالق الربنامج من يف تقديم العلوم الرشعية   مستمر عطاء  .6

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    هذا ونسأل اهلل تعاىل أن ينفع هبذا املرشوع، وأن يكتب

 مجيعًا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعاىل. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خالل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد
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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 

كتاب مقرر الثقافة اإلسالمية للفصل األول من املستوى األول،    -أخي الدارس    -فنضع بني يديك  

وقد تم بناؤه وفق وثيقة الربنامج، وتعد  الّثقافة أحد أركان احلضارة التي ُُتيز كلَّ أمٍة عن غريها؛ ومن خالل  

اهلوية اإلسالمية، ووظيف نعزز لديك مفهوم  الثقافة اإلسالمية  باخلالق  مقرر  احلياة، وعالقته  ة اإلنسان يف 

اإلسالم، وحله   وبيان شمولية  واحلياة،  للكون  الصحيح  التصور  إيضاح  وبالكون واآلخرين؛ من خالل 

والسياسّية،   والفكرية،  العقدية،  اجلوانب  يف  األساسية  القضايا  أبرز  وعرض  واحلياة،  احلضارة  ملشكالت 

 سالمي الدعوي.  واالجتَمعّية، واألخالقية، واخلطاب اإل

العلمي  الـتأصيل  مع  املجال،  هذا  يف  احتياجك  وفق  يكون  أن  املقرر  هذا  صياغة  يف  حرصنا  وقد 

ويعينك   حولك،  ومن  وواقعك  بدينك  رصينة  معرفة  عىل  لتكون  تعاىل  -املنهجي؛  اهلل  فهم    -بإذن  عىل 

 . واستيعاب الواقع والتعامل معه

: تقسيم املقرر إىل وحدات وموضاعات، وُرِسما لكل وحدة خمرجات تعل م، من أجل أن تتأملها، وتسعى أولا 

 لتحقيقها, ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.  

: تنوع العرض وتبسيط املفاهيم بطريقة ووسائل متنوعة للَمدة؛ لتشوقك ملطالعة الكتاب، ويسهل عليك  ثانياا 

 تتمكن من استيعاهبا. فهمها، و

: احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعلًَم وتطبيقًا وكتابًة وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا؛ من خالل  ثالثاا 

واقع   أمثلة من  بأسلوبك، وتَّضب عليها  لتكتبها  تُرِكت  املحتوى،  تعليمية وفراغات داخل  أنشطة 
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 حياتك وُمعايشتك، وملف االنجاز هناية كل وحدة. 

: تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  بعاا را

 واملشاركة الفاعلة. 

عن  سابعاا  اإلمجايل  التوضيحي  املخطط  لديك  ليتضح  تعليمية؛  وحدة  كل  هناية  للمفاهيم  خرائط  رسم   :

 الدرس، وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية. 

نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطالقة  والذي  

ْن أراد اهللُ به خرًيا عظيًَم، وناْفًعا كثريًا؛ وأعانه  خلرٍي عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك، واحرص أن تكون ِما 

ِه يف الدين، كَم قال  قٌّ ينَمن يِرد اهللُ به  »:  عىل التفا ْهُه يف الدِّ  . (1)  «خرياا يفقِّ

 .اإلسالم واملسلمني  نفع اهلل بكو  ،والعمل به ، لتفقه يف الدينل  وفقك اهلل

 

  

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

 يرشح أبرز القضايا األساسية يف الثقافة اإلسالمية وفق املقرر. -1

 العرص وفق التصور اإلسالمي.يتمكن من التعامل مع قضايا  -2

 يسهم يف صياغة الشخصية املتزنة عىل ضوء اإلسالم. -3

 يمتلك اجتاهًا إجيابيًا نحو دراسة الثقافة اإلسالمية. -4
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النتهاء من دراسة هذه الوحدة يتوقع من الدارس بعد 

 :أن

 يوضح مفهوم اإلسالم وحقيقته. -

 يرشح مفهوم الثقافة اإلسالمية. -

 يناقش أمهية الثقافة اإلسالمية. -

 يعدد مصادر الثقافة اإلسالمية. -

 يناقش خصائص الثقافة اإلسالمية. -

 يناقش دور الثقافة اإلسالمية يف بناء الفرد واملجتمع. -

ور الثقافة اإلسالمية يف مواجهة التحديات يناقش د -

 املعارصة.

 يذكر أهم املؤلفات يف الثقافة اإلسالمية. -

 خمرجات التعلم
 املوضوع األول: اإلسالم مفهومه وحقيقته:

 أوال: مفهوم اإلسالم.

 ثانيا: التسمية باإلسالم.

 املوضوع الثاين: الثقافة اإلسالمية:

 اإلسالمية.أوال: مفهوم الثقافة 

 ثانيا: أمهية الثقافة اإلسالمية.

 .ثالثا: مصادر تلقي الثقافة اإلسالمية

 رابعا: خصائص الثقافة اإلسالمية.

املوضوع الثالث: دور الثقافة اإلسالمية يف بناء الفرد 

 واملجتمع:

املوضوع الرابع: دور الثقافة اإلسالمية يف مواجهة 

 التحديات املعارصة.

نامذج من املؤلفات يف الثقافة  املوضوع اخلامس:

 اإلسالمية.

 مفردات الوحدة

 عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

2
 عدد األسابيع
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كلها، واختلف أسلوب القرآن  اتسمت نصوص الوحي منذ بداية اإلسالم باخلطاٌب الشامل لشؤون احلياة  

 عن شؤون العلوم اإلسالمية املتخصصة التي تقوم عىل تقسيم العلوم إىل تفسري وحديث وفقه وغري ذلك. 

ويف العصور اإلسالمية اقتضت احلاجة ظهور التخصص العام ثم الدقيق لدى علَمء املسلمني؛ وذلك  

 ملواجهة حتديات عصورهم.

واجه   احلديث  وظهور  ويف عرصنا  الغربية،  بالثقافات  االتصال  يف  برز  كبريا؛  ثقافيًا  حتديًا  املسلمون 

املذاهب الفكرية والتوجهات الغربية، وتأثر بعض املسلمني بذلك، وهو ما اقتىض أن يكون للمسلمني عمال  

هب يواجهون به ذلك، واقتضت احلاجة أيضا أن يكون هذا العمل عمال متسَم بالشمولية ليواجه تلك املذا 

الفكرية والتوجهات الغربية يف كل املجاالت، وبالتايل ظهر لنا علم الثقافة اإلسالمية؛ حيث اتسم هذا العلم  

بالشمولية، والتناول الكيل للموضوع باعتباره وحدة مرتابطة، ُينظر إليها باعتبار كلّياهتا أو تركيباهتا؛ لتقديم  

وانبه العقدية والفقهية والتارَيية والفكرية وغري ذلك.  صورة شاملة عن املوضوع املراد دراسته؛ من حيث ج 

 . وسنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل مداخل دراسة الثقافة اإلسالمية

 

 

املشاكل   عناوين  يعض  اذكر  املعارص؛  زمننا  يف  والفكرية  الثقافية  املسلمني  ألحوال  متابعاتك  خالل  من 

 باإلسالم.املعارصة التي يطعن الغرب فيها 

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 
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 . (1)هو االنقياد واخلضوع والذل، يقال: أسلم واستسلم، أي: انقاد  اإلسالم لغة:-1

 . (2) االنقياد واالستسالم ألمر اهلل تعاىل، وإخالص العبادة له وحده ال رشيك له  اإلسالم رشعاا:-2

 حقيقة اإلسالم: يطلق اإلسالم ويراد به نوعان: عام وخاص: -3

 النوع األول: اإلسالم العام: 

وهو الدين الذي جاء به األنبياء مجيعًا، وهو: اإليَمن بوحدانية اهلل تعاىل، وإفراده بالعبادة، واخلضوع  

الا لِبانِيِه  ألمره، واالستسالم له، وعىل هذا جاء قول اهلل تعاىل:   ْعُقوبا املْاْوُت إِْذ قا ا يا َّضا اءا إِْذ حا دا ﴿أاْم ُكنُْتْم ُشها

ْعُبُدونا ِمْن باْعِدي  ا تا ُه ُمْسِلُمونا   ما ناْحُن لا اِحًدا وا ًا وا اقا إهِلا إِْسحا ِعيلا وا إِْسَما اِهيما وا ها آبااِئكا إِْبرا إِلا اكا وا ْعُبُد إهِلا اُلوا نا   ﴾ قا

 [.133]البقرة:  

 النوع الثاين: اإلسالم اخلاص:

 .  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما جاء به نبينا حممد  

نبينا حممد   به  الذي جاء  ال  -وقد وردت كلمة اإلسالم  الكريم عىل    -صالة والسالم  عليه  القرآن  يف 

 :  (3) حالتني

األوىل: أصوله   احلالة  كله،  الدين  به  يراد  حينئٍذ  فهو  اإليَمن  بذكر  ُمقرتن  اإلسالم غري  لفظ  ُيطلق  أن 

 
 (.   1448( والقاموس املحيط )293/ 12( انظر: لسان العرب )1)

 (. 57( انظر: الفقه األكرب، لإلمام أيب حنيفة )ص: 2)

 (. 4( وسلسلة اإليَمن والكفر، ملحمد املقدم )ص:134( انظر: تفسري القرطبي )ص:3)
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ُم﴾وفروعه، عقائده وأحكامه، وأخالقه وآدابه، وعىل هذا جاء قوله تعاىل:   ْسالا ينا ِعنْدا اهللَِّ اإْلِ ]آل   ﴿إِنَّ الدِّ

 [.19عمران:  

أن ُيطلق لفظ اإلسالم مقرتنًا باإليَمن، فرُياد به حينئٍذ األعَمل واألقوال الظاهرة، من صالة    احلالة الثانية:

إليَمن األعَمل القلبية الباطنة كاإليَمن باهلل، واليوم اآلخر، وغريها، كقوله تعاىل:  وصيام، وغريها، وُيراد با

لاكِْن ُقوُلوا أاْسلاْمناا﴾ ْ ُتْؤِمنُوا وا نَّا ُقْل َلا اُب آما ِت اأْلاْعرا الا  [. 14]احلجرات:   ﴿قا

جربيل   حديث  يف  جاء  السالم    -وكَم  النبي  -عليه  سأل  ما  عند  أخرب"فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  عن  يا  ِن 

»اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول اهلل، وتقيم الصالة،  :  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، فقال رسول اهلل  

قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله  وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبياًل«  

ئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن  »أن تؤمن باهلل، ومال ويصدقه، قال: فأخربِن عن اإليَمن، قال:  

 . (1) بالقدر خريه ورشه«

 
 

أنه: )دين اإلسالم( وأطلق عىل من    ملسو هيلع هللا ىلصإّن اهلل تعاىل أطلق عىل الدين الذي بعث اهلل به الرسول حممد  

 استجاب هلذا الدين، وآمن به أهنم )مسلمون( وهذه التسمية صارت معروفة هلم ومشهورة يف كل عرص. 

قال  و كَم  األخرى،  األمم  سائر  دون  التسمية  هبذه  خصها  أن  اإلسالم  أمة  عىل  تعاىل  اهلل  كرامة  من 

 
 ( واللفظ ملسلم.9( ومسلم برقم )48( أخرجه البخاري برقم )1)

لفظتا اإلسالم واإليَمن إذا اجتمعتا لفظيا يف عبارة واحدة؛ افرتقتا يف املعنى، وإذا افرتقتا يف اللفظ 

 .فكانت كل منهَم يف عبارة مستقلة؛ احتدتا يف املعنى، وكانت كل منهَم بمعنى األخرى
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﴾سبحانه:   ُكُم املُْْسلِِمنيا َمَّ [ للداللة عىل أن هذه األمة هي الوارثة احلقيقية للدين الصحيح  78ج:  ]احل   ﴿ُهوا سا

الذي جاء به األنبياء من اهلل، وأقرهبم وألصقهم هبم يف التعاليم الربانية التي يسريون عليه، قال اهلل تعاىل:  

ْسلِ  نِيًفا م  انا حا لاِكن كا انِيًّا وا الا نارْصا ا وا ُوِديًّ اِهيُم َيا انا إِْبرا ا كا اِهيما  ﴿ما ِكنيا * إِنَّ أاْوىلا النَّاِس بِإِْبرا انا ِمنا املرُْْشِ ا كا ما ًَم وا

﴾ يِل  املُْْؤِمننِيا اهللَُّ وا نُوا وا ِذينا آما الَّ ا النَّبِي  وا ذا ها باُعوُه وا لَِّذينا اتَّ  [. 68-67]آل عمران:   لا

 
  

 

  

 

من خالل مصحفك الورقي أو أحد برامج البحث اإللكرتوِن يف املصحف؛ اذكر ثالث آيات 

 .(مسلمني)كريَمت أخرى ورد فيها لفظ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ِفيًفاالثقافة لغة:  اِذًقا خا ارا حا ُجُل: صا ( الرَّ  .  (1)هي احلذق والفطنة واخلفة، يقال: )ثاُقفا

اصطالحاا:   نظر  الثقافة  لوجهة  وفقًا  احلياة  جماالت  مجيع  يف  املسلمون  يعيشها  التي  احلياة  طريقة  هي 

باملدنية، أو يف املجال الروحي والفكري الذي يسمى اإلسالم وتصوراته، سواًء يف املجال املادي الذي يسمى  

 .(2) باحلضارة 

 بيان االزدهار احلضاري لألمة اإلسالمية.  - 1

 تأثري الثقافة اإلسالمية يف الغرب.  -2

 بيان األدواء التي حلت باألمة اإلسالمية.  -3

 الفكرية. تفاعل املسلم مع مبادئه وقيمه وحصانته   -4

 بيان األساسيات التي تقوم عليها الثقافة اإلسالمية.   - 5

 .(3) بيان دور الثقافة اإلسالمية يف العرص احلديث  -6

 
 (. 49ازي )ص: ( خمتار الصحاح، الر1)

 (. 15( ينظر: دراسات يف الثقافة اإلسالمية، د. صالح ذياب هندي )ص2)

( وأضواء عىل الثقافة االسالمية، الدكتورة نادية رشيف  15( ينظر: الثقافة اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون )ص:3)

 (. 4( و)من مفاهيم ثقافتنا اإلسالمية( د. عيل القرِن )ص: 44العمري )ص:  
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نصوص   إليها  أرشدت  تبعية  ومصادر  والسنة،  الكتاب  الوحيني:  يف  تتمثل  األصلية  الثقافة  مصادر 

، وهناك من أضاف مصادر أخرى، مثل: الفقه، والتاريخ  (1) العقل، واإلمجاع، والقياس  الكتاب والسنة، منها:

 اإلسالمي، واللغة العربية وآداهبا، 

 واحلديث هنا يدور عىل املصدرين األصليني، والعقل.

 القرآن الكريم: -1

هلداية البرشية،   -عليه الصالة والسالم    -إّن القرآن الكريم كتاٌب منزٌل من عند اهلل تعاىل عىل النبي حممد  

وإصالح حياة الفرد واجلَمعة املسلمة يف مجيع مناحي احلياة، وحيظى بمنزلٍة عظيمٍة يف نفوس املسلمني؛ كونه  

سالمية؛ ألنه املصدر األول لإلسالم، فقد أنزله اهلل  كالم رّب العاملني؛ ولذا فهو املصدر األول للثقافة اإل 

ِْدي  تعاىل مشتماًل مجيع الرشائع التي توّجه الفرد يف حياته اخلاصة والعامة، قال تعاىل:   اْلُقْرآنا َيا ا  ذا ﴿إِنَّ ها

 ُ هلا أانَّ  احِلااِت  الصَّ ُلونا  ْعما يا ِذينا  الَّ املُْْؤِمننِيا   ُ ُيبارشِّ وا ُم  أاْقوا ِهيا  برًِيا﴾ لِلَّتِي  كا أاْجًرا  الكتاب  9]اإلرساء:    ْم  [ وهو 

 . أحكامه هي األحكام الصحيحة الدقيقة الوحيد الذي َل ولن يتعرض للتحريف؛ لذا فإنّ 

 السنة النبوية:  -2

السنة النبوية وهي ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول، أو فعل، أو تقرير، وهي القسم الثاِن من الوحي بعد  

اتباعها يف   املسلمني  التي عىل  الرئيسة  الثقافة اإلسالمية  ثاِن مصدر من مصادر  السنة  ُتعُد  لذ  الكريم؛  القرآن 

مب  تفصييلٍّ  بمثابة رشٍح  ُتعترب  فهي  النبوية  حياهتم وجمتمعهم وثقافتهم،  فالسنة  الكريم،  القرآن  ملا جاء يف  ٍط  سَّ

بينهَم، فهَم ينبعان من مصدٍر واحد، وقد أمر اهلل تعاىل املسلمني باتباع سنة   والقرآن الكريم ال يمكن الفصل 

اْنتاهُ رسوله الكريم، والعمل هبا؛ وذلك بقوله:   نُْه فا ااُكْم عا ا هنا ما ُسوُل فاُخُذوُه وا اُكُم الرَّ ا آتا ما  . ( 2) [ 7]احلرش:    وا﴾ ﴿وا

 
 . (153ينظر: املدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، عبد الكريم زيدان )ص: (1)

 (.5( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 2)
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يعترب العقل من مصادر الثقافة اإلسالمية، وهو مصدر تابع للقرآن والسنة النبوية، وليس    العقل:  -3

البرشية،  التجارب  حيث  من  اإلسالمية  الثقافة  وجمال  مفهوم  تطوير  يف  العقل  ساهم  وقد  بذاته،  مستقاًل 

وي، والتعامل  فأوجد هلا قوالب كثرية ووسائل، اخترصت مشاوير كثرية، كاحلكم واإلدارة، واخلطاب الدع

 مع الواقع  وتغيريه إىل األفضل. 

 
 

تتسم الثقافة اإلسالمية بخصائص ُتيزها عن غريها من الثقافات السائدة يف األرض، ومن أبرز هذه  

 اخلصائص: 

 الربانية: -1

فالثقافة اإلسالمية تستمد معارفها من الوحي اإلهلي )الكتاب والسنة( وما استنبطه العلَمء املسلمون  

من هداياهتَم، وهي تدعو إىل توحيد اهلل تعاىل، وإىل مكارم األخالق، وإحقاق احلق، ورفع الظلم، وصلة  

ةا اهللَِّ األرحام، وإىل نرش اخلري، وتصبغ األمة بالصبغة الربانية،   ُه  ﴿ِصْبغا ناْحُن لا ًة وا ُن ِمنا اهللَِّ ِصْبغا ْن أاْحسا ما  وا

﴾ ابُِدونا  . [138]البقرة:   عا

 

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر رأيك فيمن يتوهم تناقض العقل مع بعض نصوص الوحيني؟ 

ح ما تقول  .وضِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 مالءمتها للفطرة اإلنسانية:  -2

حممد   رسوله  إىل  أوحى  الذي  هو  اإلنسان  خلق  والسالم    -فالذي  الصالة  اهلدايات؛    -عليه  هبذه 

إلصالح شأن اإلنسان، وتنظيم عالقاته مع غريه، وبيان واجباته جتاه خالقه؛ لذا كانت منطلقات هذه الثقافة  

فيه، وهتذيب غرائزه    -وتعاىل    سبحانه  -إلصالح اإلنسان من داخله، بتلبية حاجاته الفطرية التي أودعها اهلل  

وتنظيمها، واإلجابة عىل تساؤالته العقلية، وحتريره من اخلرافات 

واألوهام، وإشباع أشواقه الروحية، فأدخلت الطمأنينة إىل نفسه،  

تعاىل:   قال  والرضا،  السعادة  له  يِن وحققت  لِلدِّ كا  ْجها وا أاِقْم  ﴿فا

تِي فاطارا   الَّ تا اهللَِّ  نِيًفا فِْطرا لِكا  حا ْبِديلا خِلاْلِق اهللَِّ ذا تا ا الا  ْيها لا النَّاسا عا

﴾ ْعلاُمونا ِكنَّ أاْكثارا النَّاِس الا يا لا يُِّم وا يُن اْلقا  [.30]الروم:   الدِّ

 

 

الصبغة الربانية بحسب سياقاهتا الواردة يف القرآن فإهنا تصف الرباِن بأنه: العاَل، احلكيم، 

 الفقيه، العامل بعلمه، املصلح لغريه، املعلم للناس، املريب.

فيمكن أن نجمل مفهوم الربانية يف ثالثة مقومات أساسية، هي: العلم الرشعي وبناء عىل ذلك 

 .الراسخ، العمل به، دعوة الناس إليه وتربيتهم عليه باحلكمة والبصرية

 

 خلق اهلل تبارك وتعاىل الناس من ذكر وأنثى، وأودع يف كل منهَم ميال فطريا غريزيا لآلخر.

 .إطار الدين والفطرة لتهذيب تلك الغرائز وتوجيهها ملسارها القويمفَم الذي عىل الشباب فعله يف 

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

 ، وي  الِفطرة هي الطَّبع السَّ

واجِلبلَّة املُستقيمُة التي خلِقا اهلل 

 .النَّاُس عليها
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 اإلجيابية: -3

البحث   إىل  وتوجهها  اإلنسان،  يف  الكامنة  الطاقات  تطلق  فهي  باإلجيابية،  اإلسالمية  الثقافة  تتسم 

ة البرشية، فمن  العلمي، واالستكشافات يف الكون املحيط به، والتعرف عىل سنن اهلل فيه، وتسخريها ملصلح

لاُكْم  :  -عز وجل    -مهَمت اإلنسان يف هذه احلياة: االستخالف يف األرض وإعَمرها، يقول   عا ُهوا الَِّذي جا ﴿وا

الِئفا اأْلاْرِض﴾  [ فالكون كله ميدان لعمل اإلنسان وجتاربه.165]األنعام:  خا

 الشمول والكامل:  - 4

اخلالدة   اإلسالمية  الرسالة  من  وكَمهلا  شموهلا  تأخذ  اإلسالمية  ِديناُكْم  الثقافة  ُكْم  لا ْلُت  أاْكما ﴿اْلياْوما 

ِدينًا﴾  اإلْسالما  ُكُم  لا ِضيُت  را وا تِي  نِْعما ْيُكْم  لا عا اْمُت  أاُْت تعامل  3]املائدة:    وا شملت  اإلسالمية  فاهلدايات   ]

 د والنبات واحليوان واإلنسان. اإلنسان مع نفسه، ومع من حوله من اجلَم

 التوازن والعتدال:  -5

الروح   الشخصية اإلسالمية، فرتاعي متطلبات  بناء  الثقافة اإلسالمية باالعتدال والتوازن يف  تتصف 

واملادة يف اإلنسان، واالعتدال والتوازن يف إقامة املجتمع اإلسالمي، فتحافظ عىل مصلحة الفرد واجلَمعة،  

حلساب اجلانب اآلخر، كَم تتصف الثقافة اإلسالمية عىل صعيد احلياة كلها بالتوازن بني    وال تفرط يف جانب

اْبتاِغ فِيَما آتااكا اهللَُّ  :  -عز وجل    - متطلبات احلياة الدنيا، ومقومات السعادة يف الدار اآلخرة، يقول اهلل   ﴿وا

ْنياا﴾ نْسا ناِصيباكا ِمنا الد  ال تا ةا وا ارا اآْلِخرا  [.77صص: ]الق الدَّ

 املثالية الواقعية:  - 6

ليس يف اإلسالم قضايا مثالية غري قابلة للتطبيق، فال يكلف اهلل نفًسا إال وسعها، إال أن الثقافة اإلسالمية  

ترفع من شأن اإلنسان، وتسمو بفكره وروحه، وتكسبه الشفافية يف املشاعر، بحيث يكون اإلنسان متميًزا  

بعقيدته وأخالقه وسل للتصدير، وأخرى  ومثاليًا  املسلم شعارات  يعرف  الناس، وال  مع  تعامله  وكه، ويف 
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ا تاُقوُلونا  :  -عز وجل    - للتطبيق، بل حياته وسلوكه تطبيق عميل حلقائق اإلسالم، يقول   نُوا َِل ما
ِذينا آا اا الَّ ا أاَي  ﴿يا

ا الا  ُقوُلوا ما ْقًتا ِعنْدا اهللَِّ أاْن تا رُبا ما ُلونا * كا ْفعا ا الا تا ﴾ ما ُلونا ْفعا  [.  3- 2]الصف:  تا

 

 
 

 عاملية اآلفاق:  -7

كان مصدر الثقافة اإلسالمية مصدًرا ربانًيا؛ كانت موضوعة حللول مشاكل العاَل، فلم تتسم بسَمت ملا  

باعتباره   اإلنسان ومشكالته  تتناول قضايا  فهي  وتقاليدهم،  قوم  بعادات  تتأثر  أو جمتمع معني، وَل  شعب 

عيش يف منطقة معينة من العاَل، أو  إنساًنا خملوًقا ملهام معينة، وذا غرائز وطباع حمددة، بقطع النظر عن كونه ي

يف عرص معني، فهي ثقافة جمردة عن الزمان واملكان، وتأثري البيئات؛ لذا كان شعاراهتا ومقاييسها وحلوهلا  

 عاملية موضوعية. 

 

 اجلمع بني التطور والثبات: -8

التطور مًعا، ما  لقد ُتثلت عظمة اإلسالم ومبادئه اخلالدة يف عنرص الثبات واخللود، وعنرص املرونة و 

مبادئه،   القدسية واالحرتام عىل  فالثبات عىل األهداف والغايات أضفى  جعله صاحلًا لكل زمان ومكان، 

 

ترصف مع أهل مكة بتلك املثالية  ملسو هيلع هللا ىلصاملتأمل يف السرية النبوية يف فتح مكة جيد أن الرسول 

ح ذلك بالتعاون مع زمالئك؟  الواقعية. وضِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وأدخل الطمأنينة عىل نفس معتنقيه، واملرونة يف الوسائل واألساليب أضفت احليوية، واستيعاب املستجدات  

 .(1) يف الشؤون الدنيوية والعلوم التجريبية 

 

 
 

  

 
)ص:1) وآخرون  مسلم،  مصطفى  د.  اإلسالمية،  الثقافة  ينظر:  احلكي21(  عبد  د.  اإلسالمية،  الثقافة  عىل  وأضواء  م ( 

 (. 43( ونحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليَمن األشقر )ص: 10الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 

 

بالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك؛ اذكر مثاال معارصا من احلياة العامة أو من الشؤون 

 .الدينية أو من العلوم التجريبية؛ عىل ثوابت اإلسالم ومتغرياته

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 للثقافة اإلسالمية أدوار كبرية ومتعددة يمكن مجعها وإظاهرها لالستفادة منها؛ وهي عىل النحو التايل: 

الثقافة اإلسالمية حترر الفرد من عبودية البرش، وجتعله عبدًا خالصًا هلل تعاىل، يأُتر بأمره، وينتهي    -1

نَّ  عن هنيه، وال شك أن منزلة العبودية منزلة كريمة، وهي احلكمة من اخللق، قال تعاىل:   لاْقُت اجْلِ ا خا ما ﴿وا

ْنسا إاِلَّ لِياْعُبُدوِن﴾ اإْلِ ذا وصف اهلل هبا نبيه يف أرشف املقامات، فوصفه هبا يف أرشف  [ وهل56]الذاريات:    وا

ليلة اإلرساء واملعراج، فقال تعاىل:   ْبِدِه﴾ليلة مرت به، وهي  بِعا ى  أارْسا ِذي  الَّ انا  [ ويف  1]اإلرساء:    ﴿ُسْبحا

القرآن:   ْبِدِه﴾  أرشف أحواله، وهو حال تنزل  ىلا عا اْلُفْرقاانا عا لا  نازَّ ِذي  الَّ كا  باارا [ ويف أرشف  1الفرقان:  ]﴿تا

ْدُعوُه﴾أعَمله، وهو الدعوة إىل اهلل:   ْبُد اهللَِّ يا اما عا ُه ملاَّا قا أانَّ [ فال شك أن وصف العبودية وصف  19]اجلن:    ﴿وا

 رشيف كامل، وكَم قيل: 

مِ  أاْْخُِِص أاطاأ الث ريا ــــــوا ِكْدُت با ًا *** وا ْيها تا ًا وا فا ا اداِِن رشا  ا زا

بّياُدُخويِل  رّيتا أامحدا يِل نا أاْن صا ا ِعبااِدي *** وا : يا ْولِكا تا قا  (1) حتا

 

تفسد عقيدته وأخالقه،    -2 التي  اهلدامة  التيارات  املسلم بحصانة ضد  الفرد  الثقافة اإلسالمية تزود 

 وُتنعه من التشبه بالكفار يف عاداهتم وأخالقهم، ما جيعله أكثر ُتسكًا بدينه، وأشد وعيًا بواقعه. 

ُتعد الثقافة اإلسالمية بالنسبة للفرد املسلم سالحًا فعاالً ملواجهة حتديات العرص، والتغلب عليها،    - 3

كَم جتعله أكثر وعيًا وإدراكًا حلقيقة وجوده ودوره يف هذه احلياة، الذي يتمثل يف إعَمر األرض، ونرش اخلري،  

سالم عرفوا دورهم يف احلياة وسعوا لتحقيقه،  وهداية اخللق؛ وهلذا ملا عاش السلف الصالح عىل ثقافة اإل 

اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل  "فهذا ربعي بن عامر ملا سأله رستم: ما جاء بكم؟ رد قائاًل:  

 
 . -رمحه اهلل-( للقايض عياض 46( نسب البيتني يف كتاب املفاخرة بني املاء واهلواء، أبو الفيض احلسني )ص: 1)
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 .(1) "عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم 

اية للفرد املسلم، تقوده لالستقامة، واالهتداء يف أموره كلها،  الثقافة اإلسالمية عامل توازن وهد  -4

ُ قال تعاىل:   احِلااِت أانَّ هلا ُلونا الصَّ ْعما ِذينا يا ُ املُْْؤِمننِيا الَّ ُيبارشِّ ُم وا ِْدي لِلَّتِي ِهيا أاْقوا ا اْلُقْرآنا َيا ذا برًِيا﴾ ﴿إِنَّ ها   ْم أاْجًرا كا

انا  [ كَم تدعو إىل التوسط يف كل يشء، قال تعاىل:  9]اإلرساء:   كا وا وا ْقرُتُ يا  ْ َلا ُفوا وا ْ ُيرْسِ ُقوا َلا ا أاْنفا ِذينا إِذا الَّ ﴿وا

اًما﴾ وا لِكا قا نْيا ذا  [.67]الفرقان:  با

والبنيان    - 1 التطور  عَمد  اإلسالمية  وإعَمر  الثقافة  وخري  هداية  ثقافة  ألهنا  املجتمع؛  يف  واالزدهار 

: »إن قامت عىل أحدكم القيامة،  ملسو هيلع هللا ىلصللحياة، وليست ثقافة اتكالية، فهي تنبذ الكسل والدعة والراحة، قال   

 .  (2) ويف يده فسيلة فليغرسها«

نة، يسري الراكب كَم أهنا ثقافة تعمر املجتمعات برشع اهلل، فتعيش املجتمعات يف ظلها هانئة مطمئ  -2

: »واهلل ليتمن هذا األمر، حتى يسري الراكب من  ملسو هيلع هللا ىلصيف ظلها ال َياف إال اهلل، والذئب عىل غنمه، كَم قال  

 . (3) صنعاء إىل حَّضموت، ال َياف إال اهلل، والذئب عىل غنمه«

خاء، واحلب،  ُتعد الثقافة اإلسالمية هي الوسيلة الربانية لبناء جمتمع متَمسك، يسود بني أبنائه: اإل   -3

  »إّن املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا« أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوالتعاون، والرتابط، واأللفة، كَم جاء عن النبي  

 .   (4) وشبك أصابعه

 
 (. 47-46/ 7( البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثري )1)

 ."إسناده صحيح عىل رشط مسلم"( وقال حمققو املسند: 12902ه أمحد يف املسند ط الرسالة برقم )( أخرج2)

 (. 6943( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.2585( ومسلم برقم )481( أخرجه البخاري برقم )4)
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من خالل التعاون مع زمالئك؛ اذكر بعض األدوار األخرى للثقافة اإلسالمية يف بناء الفرد 

 .الدرسواملجتمع غري ماذكر سابقًا يف 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الثقافة اإلسالمية هلا دور بارز يف حتصن املسلم من االنبهار بالثقافة الغربية، وحضاراهتا الزائفة؛     - 1

ا وذلك المتالكها مقومات االستمرار والبقاء والصمود، ولصالحيتها لكل زمان ومكان، قال تعاىل:   ﴿ما

﴾
ٍ
ء ْ ْطناا يِف اْلِكتااِب ِمْن يشا رَّ نازَّ [ وقال:  38]األنعام:    فا ﴾﴿وا

ٍ
ء ْ لاْيكا اْلِكتاابا تِْبيااًنا لُِكلِّ يشا [  89]النحل:    ْلناا عا

ما ِدينًا﴾وقال تعاىل:   ْسالا ُكُم اإْلِ ِضيُت لا را تِي وا ْيُكْم نِْعما لا اْمُت عا أاُْت ُكْم ِديناُكْم وا ْلُت لا  [.3]املائدة:  ﴿اْلياْوما أاْكما

اء اإلسالم، وتقليدهم، أو التشبه هبم، من خالل الثقافة اإلسالمية هلا دور قوي يف منع التبعية ألعد  -2

ْعدا  النصوص الرشعية، قال تعاىل:   با وُكْم  ُرد  يا ِذينا ُأوُتوا اْلِكتاابا  ِريًقا ِمنا الَّ نُوا إِْن ُتطِيُعوا فا ِذينا آما اا الَّ ا أاَي  ﴿يا

﴾ افِِرينا نُِكْم كا نْكا [ وقال تعاىل:  100]آل عمران:    إِيَما ْن تاْرَضا عا لا تاُهْم  ﴿وا تَّبِعا ِملَّ تَّى تا ى حا ارا الا النَّصا  اْلياُهوُد وا

ى﴾ ى اهللَِّ ُهوا اهْلُدا »لتتبعن سنن  :  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  (1)»من تشبه بقوم فهو منهم«:  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  [  120]البقرة:    ُقْل إِنَّ ُهدا

قلنا: يا رسول اهلل آليهود من كان قبلكم شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب التبعتموهم«  

 .(2)»فمن؟«والنصارى؟ قال: 

قوي   -3 اإلسالمية سالحًا  الثقافة  موا ُتعد  ثم  اهلوية  تعزيز  انفجار  ًا يف  وما يصحبها من  العوملة،  جهة 

وسائ ظل  يف  كبري  اهلدامة،  معلومايت  األفكار  مع  االنجراف  من  املسلم  حتمي  فهي  احلديثة،  االتصال  ل 

ومكارم   الصحيحة،  والعقيدة  باهلل،  اإليَمن  عىل  قائمة  ثقافة  ألهنا  الباطلة؛  والعقائد  السيئة،  واألخالق 

 
 (. 271/ 10( وحسن إسناده احلافظ يف فتح الباري )4031( أخرجه أبو داود برقم )1)

 ( واللفظ ملسلم.2669( ومسلم برقم )7320ري برقم )( أخرجه البخا2)
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 .(1) »إنَم بعثُت ألُتم صالح األخالق«: ملسو هيلع هللا ىلصاألخالق، قال 

 

 
 

 
 

  

 
 ."صحيح"( وقال حمققو املسند: 8952(  )512/  14( أخرجه أمحد يف املسند، ط الرسالة )1)

ْوملة إىل  -1 عملّية حتويل مجيع الظواهر سواء كانت حملّية أو إقليمّية إىل ظواِهر ُيشرُي ُمصطلح العا

 عامليَّة:

ة، وثورة تكنولوجيَّة واجتَمعيَّة.  اقتصاديَّ

اهلوية اإلسالمية هي: اإليَمن بعقيدة األّمة اإلسالمّية، مع االعتزاز باالنتَمء الوجداِن إليها، -2

لشعائر اإلسالمّية، مع االعتزاز والتمسك هبا، واحرتام قيمها احلضارية والثقافية، وإظهار ا

 إضافة إىل الشعور بالتميز واالستقاللّية الفردّية واجلَمعّية.

 

د ثالث نقاط رئيسة يمكن تطبيقها يف الدول اإلسالمية للحفاظ عىل اهلوية  بالتعاون مع زمالئك؛ حدِّ

 .اإلسالمية للمجتمعات املسلمة

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 ملحات يف الثقافة اإلسالمية، لعمر عودة اخلطيب.   -1

دراسات يف الثقافة اإلسالمية، للدكتور: حممد عبد السالم، وآخرون، وهو مقرر عىل طلبة   -2

 املعاهد يف دولة الكويت. 

الثقافة اإلسالمية، للشيخ، حممد الغزايل، وآخرون، وهو مقرر عىل طلبة جامعة امللك عبد   -3

 العزيز يف جدة. 

 إنسانية الثقافة اإلسالمية، للدكتور: عدنان زرزور.   -4

 املدخل إىل الثقافة اإلسالمية، للدكتور: حممد رشاد ساَل.   -5

 القرضاوي.  ثقافة الداعية، للدكتور: يوسف   -6

 منهاج املسلم، للشيخ أيب بكر اجلزائري. -7

 .نظام احلياة يف اإلسالم، أليب األعىل املودودي -8

 
 (.71( نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليَمن األشقر )ص: 1)
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 :تكتَب يف دفرتك حتت إرشاف معلمك ما ييل

ملخًصا يف جدول عن مداخل دراسة الثقافة اإلسالمية؛ من حيث: املفهوم، األمهية، •

 اخلصائص، مصادر التلقي.

 .دور الثقافة اإلسالمية يف بناء الفرد واملجتمعملخًصا يف جدول عن •
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 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 1س

 ( )  ال تتسم الثقافة اإلسالمية بخصائص ُتيزها عن غريها من الثقافات. .1

 ( ) عنرصي الثبات واخللود، وعنرصي َل يستطع اإلسالم أن جيمع يف مبادئه بني  .2

 املرونة والتطور.  

 ( )    اإلسالم العام هو الدين الذي جاء به األنبياء مجيعًا.  .3

 ( )     يف اإلسالم قضايا مثالية غري قابلة للتطبيق. .4

 ( )    لفظتا اإلسالم واإليَمن إذا اجتمعتا لفظا افرتقتا معنى. .5

 ( ) عبودية البرش، وجتعله عبدًا خالصًا هلل تعاىل. الثقافة اإلسالمية حترر الفرد من  .6

 ( )   الثقافة اإلسالمية هي الوسيلة الربانية لبناء جمتمع متَمسك.  .7

 ( )  للثقافة اإلسالمية أمهية لبيان األدواء التي حلت باألمة اإلسالمية. .8

 اجلدول الذي يليها:ضع كل مصطلح من املصطلحات يف القائمة التالية أمام تعريفه يف : 2س

 )اإلسالم، الثقافة، اهلوية، السنة، الفطرة، العوملة( 

 املصطلح  التعريف 

  ما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص من قول، أو فعل، أو تقرير. 

  . عملّية حتويل مجيع الظواهر سواء كانت حملّية أو إقليمّية إىل ظواِهر عامليَّة

، واجِلبلَّة  وي    املُستقيمُة التي خِلقا اهلل النَّاُس عليها. الطَّبع السَّ
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  . االنقياد واالستسالم ألمر اهلل تعاىل 

  . طريقة احلياة التي يعيشها املسلمون وفقًا لوجهة نظر اإلسالم وتصوراته 

االنتَمء إىل اهلل ورسوله، وإىل دين اإلسالم وعقيدته، التي أكمل اهلل لنا هبا  

 الدين. 

 

 فراغ مما ييل من خالل دراستك للوحدة:أكمل كل : 3س

 .......................... . ........................،.من املؤلفات املعارصة يف الثقافة اإلسالمية: .1

ُتعد الثقافة اإلسالمية سالحًا قويًا يف مواجهة.................. وما يصحبها من انفجار معلومايت   .2

 كبري. 

 ........................ للفرد املسلم. . اإلسالمية عامل الثقافة  .3

 ............................ باعتباره خملوًقا ملهام معينة. . الثقافة اإلسالمية تتناول .4

 .........................يف األرض وإعَمرها. .من مهَمت اإلنسان يف هذه احلياة  .5

 ............................ . ..............،من املصادر الفرعية للثقافة اإلسالمية....... .6

 

 

 

 
اكتب تقريرا موجزا عن املكونات، واألفكار الرئيسة التي تناوهلا كتاب )نحو ثقافة إسالمية أصيلة(، 

 .للدكتور عمر سليَمن األشقر؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يبني أمهية العقيدة اإلسالمية. -

 يوضح مفهوم العقيدة اإلسالمية.-

 يعدد مصادر العقيدة اإلسالمية. -

 العقيدة بالفكر.يرشح صلة  -

 يناقش أثر العقيدة يف تكوين الفكر. -

 يبني نظرة اإلسالم للكون واحلياة واإلنسان. -

 يرشح مفهوم حرية االعتقاد يف اإلسالم. -

 يناقش مفهوم االستخالف يف األرض. -

 يقدر أمهية العمل يف اإلسالم. -

 خمرجات التعلم
 العقيدة اإلسالمية:املوضوع األول: مفهوم وأمهية 

 أوال: مفهوم العقيدة اإلسالمية.

 ثانيا: أمهية العقيدة اإلسالمية.

 املوضوع الثاين: مصادر التلقي وصلة العقيدة بالفكر:

 .أوال: مصادر التلقي

 ثانيا: مفهوم الفكر.

 ثالثا: صلة العقيدة بالفكر.

 رابعا: أثر العقيدة يف تكوين الفكر.

 .إلسالم لإلنسان والكون واحلياةاملوضوع الثالث: نظرة ا

 أوال: نظرة اإلسالم الشاملة.

 ثانيا: نظرة اإلسالم لإلنسان.

 ثالثا: نظرة اإلسالم للكون.

 رابعا: نظرة اإلسالم للحياة.

املوضوع الرابع: مفهوم حرية العتقاد يف اإلسالم 

 .والستخالف يف األرض

 املوضوع اخلامس: أمهية العمل يف اإلسالم.

 دات الوحدةمفر

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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للعقيدة اإلسالمية هلا خصائص عديدة، ال توجد يف أي عقيدة أخرى؛ حيث تقوم عىل التسليم هلل تعاىل  

تعاىل، ولرسوله    ؛ملسو هيلع هللا ىلص ولرسوله   املطلق هلل  التسليم والتصديق  يقوم ويعتمد عىل  والغيب    ؛ ملسو هيلع هللا ىلصألهنا غيب، 

ْيبا فِيِه ُهًدى    اَل )*(فالتسليم بالغيب من صفات املؤمنني التي مدحهم اهلل هبا، قال تعاىل:   لِكا اْلِكتااُب الا را ذا

ِذي الَّ ْقنااُهْم ُينِْفُقونا )*( وا زا ِمَّا را ةا وا الا ُيِقيُمونا الصَّ ْيِب وا ِذينا ُيْؤِمنُونا بِاْلغا ْيكا  لِْلُمتَِّقنيا )*( الَّ نا ُيْؤِمنُونا بَِما ُأْنِزلا إِلا

ِة ُهْم  بِاآْلاِخرا ْبِلكا وا ا ُأْنِزلا ِمْن قا ما  . [4-1]البقرة:  ُيوِقنُونا وا

هنا يف هذه الوحدة عىل العقيدة اإلسالمية املتحركة وطبيعتها وعالقاهتا باستخالف اإلنسان   وسنتعرف

 . اد قيف األرض وعالقة ذلك بالكون واحلياة والعمل وحرية االعت

 

 

 .أثرين للعقيدة اإلسالمية عىل كل منهَمالعقيدة اإلسالمية هلا أثر عىل حياة الفرد واملجتمع. اذكر 

 ..................................................................................................

. .................................................................................................

................................................... ...............................................   
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 .(1) مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط واإلحكام بقوة العقيدة يف اللغة:

الصطالح: يف  اإلسالمية  واليوم   العقيدة  ورسله،  وكتبه،  ومالئكته،  تعاىل،  باهلل  اجلازم  اإليَمن  هي 

باتا من ُأمور الغيب، وُأصول الدين، وما أمجع عليه السلف الصالح   اآلخر، والقدر خريه ورشه، وسائر ما ثا

ذه هي وه،  ملسو هيلع هللا ىلص من الصحابة والتابعني، والتسليم التام هلل تعاىل يف األمر، واحلكم، والطاعة، واالتباع لرسوله  

 . (2)  عقيدة أهل السنة واجلَمعة

ْثناا  جاءت دعوة األنبياء والرسل غالبًا وبدأت برتسيخ العقيدة واإليَمن، كَم قال اهلل تعاىل:    - 1 عا ْد با قا لا ﴿وا

اْجتانُِبوا   ُسواًل أاِن اْعُبُدوا اهللَّا وا ٍة را ُة﴾ يِف ُكلِّ ُأمَّ لا الا ْيِه الضَّ لا ْت عا قَّ ْن حا ِمنُْهْم ما ى اهللَُّ وا دا ْن ها ِمنُْهْم ما   الطَّاُغوتا فا

 [.36]النحل: 

ارتباط العمل الّصالح بالعقيدة، وهذا ما دّلت عليه األصول العقدّية املستمّدة من القرآن الكريم،    -2

ولذلك وعد اهلل تعاىل من آمن وعمل صاحلًا    فال إيَمنا إال بالعمل الصالح، وال عملا صالحا إال باإليَمن؛

ُهوا بأعىل الدرجات يف اآلخرة، وباحلياة الطّيبة يف الدنيا، حيث قال:   ُأْنثاى وا أاْو  ٍر  كا ِمْن ذا احِلًا  ِملا صا ْن عا ﴿ما

اُنوا  ا كا ِن ما ُهْم بِأاْحسا نَُّهْم أاْجرا ناْجِزيا لا يِّباًة وا يااًة طا نُْحِييانَُّه حا لا ﴾ ُمْؤِمٌن فا ُلونا ْعما  [. 97]النحل:  يا

ْعِد  سبب حصول التمكني يف األرض، وقيام دولة اإلسالم، قال تعاىل:  -3 ُبوِر ِمْن با تاْبناا يِف الزَّ ْد كا قا لا ﴿وا

 
 (. 3( كتاب جممل أصول أهل السنة، نارص العقل )ص:1)

 (.4/ 1الدرر السنية ) -العقدية ( املوسوعة 2)
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﴾ احِلُونا ا ِعبااِديا الصَّ ِرُثها ْكِر أانَّ اأْلاْرضا يا  [. 105]األنبياء:  الذِّ

ينهم، من خالل الوالء للمؤمنني بعضهم لبعض، وتدفعهم  تؤثر العقيدة عىل عالقة أفراد األمة فيَم ب  -3

اإليَمنية، باألخوة  التكافل والتضامن، والشعور  اهلل    إىل  قال رسوُل  قال:  بشرٍي  بن  الن عَمن  ثاُل  ملسو هيلع هللا ىلصفعن  »ما  :

ى ِمنْهُ  ا اْشتاكا ِد، إِذا ثاُل اجْلاسا اُطِفِهْم ما تاعا امُحِِهْم وا را تا ِهْم وا ادِّ ِر    املُْْؤِمننِيا يِف تاوا ها ِد بِالسَّ اِئُر اجْلاسا ُه سا ى لا اعا ُعْضٌو، تادا

ى« احْلُمَّ وا
 (1)  . 

ْياايا قال اهلل تعاىل:  ُتثل العقيدة منهج حياة لألفراد واألمم والشعوب؛    -4 حما ُنُسِكي وا اليِت وا ﴿ ُقْل إِنَّ صا

ُه  يكا لا ِ املانِيا * ال رشا بِّ اْلعا اايِت هللَِِّ را ما ﴾وا ُل املُْْسِلِمنيا ا أاوَّ أانا لِكا ُأِمْرُت وا بِذا  [.163،  162]األنعام:  وا

 
)2) 

  

 
 (.6751( أخرجه مسلم برقم )1)

 .(4851( أخرجه البخاري برقم )2)

حيرص يف تدريس العقيدة عىل ربطها بالعمل، فعن جرير بن عبد اهلل قال: قال  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم سرتون ربكم عيانًا«. ويف رواية: قال: كنا جلوسًا عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

يلة البدر فقال: »إنكم سرتون ربكم كَم ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته، فنظر إىل القمر ل

بِّْح أن ال تغلبوا عىل صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا فافعلوا«، ثم قرأ  استطعتمفإن  سا وا

ْبلا ُغُروهِباا قا ْمِس وا ْبلا ُطُلوِع الشَّ بِّكا قا ْمِد را  .(2) [130]طه:  بِحا

باحلديث عن رؤية اهلل تبارك وتعاىل يف اجلنة، وإنَم وّجه إىل العمل  ملسو هيلع هللا ىلصيكتف رسول اهلل  فلم

 بمقتىض ذلك العلم، وحّول احلديث إىل برنامج عميل وهو الصالة.
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وهو أصل التلقي لتعاليم الدين واالستنباط وتقرير األحكام الرشعية بشكل عام،    القرآن الكريم:  -1 

 وتقرير مسائل االعتقاد بصفة خاصة، ويرد إىل كتاب اهلل كل نزاع، فيكون حًقا إن وافقه، وباطاًل إن خالفه.  

النبوية:  -2 الوحي، وحّجة    السنة  الدين، وهي من  يتلقى املسلم منه  السنة ثاِن مصدر أصيل  وُتعترب 

بنفسها، ورشيعتها متعّبٌد هبا، فيَم يتعلق بالعقيدة وأحكامها عىل وجه االختصاص، واملقصود بالسنة: هو 

 الصحيح الثابت منها، متواتًرا كان أم آحاًدا، وال ُيؤخذ بالضعيف أو املوضوع.  

ويعترب مصدرًا تابعًا للقرآن الكريم والسنة النبوية يف  وُيعترب اإلمجاع من مصادر التلقي،    : اإلمجاع  -3

 التلقي، حيث مبناه عىل الكتاب والسنة. 

 
 (1) 

 
 (.250/ 1اهلاليل ) :( االعتصام للشاطبي ت 1)

وقد نصَّ األصوليون أن اإلمجاع ال يكون إال عن )قال اإلمام الشاطبي يف كتابه االعتصام: 

وهو ما أمجع عليه الصحابة ريض اهلل عنهم، واتفقوا عليه، من األصول يف االعتقاد  . (1)(دليل رشعي

 واإليَمن.
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 .  (1) إعَمل النظر واخلاطر يف اليشء، والتأمل فيه  الفكر لغة:

 إعَمل العقل يف اليشء، وما يرتتب عليه من نتائج.  الفكر يف الصطالح:

ه يف حتديد املشكالت الراهنة، ونقدها، وحماولة العثور عىل حلول هلا، بناء    واملفكر: هو الذي ُيْعِمُل فكرا

 .  (2) عىل املعطيات التي حصل عليها من وراء ذلك

الثمرة   الفكر يف  مع  تلتقي  العقيدة  أن  يتضح  تقدم؛  العقيدة والفكر كَم  لكل من  التعريف  من خالل 

إليه من نتيجة تصبح عنده عقيدة، هذا   ُيتاوصُل  املفِكُر عقلاه يف اليشء فإن ما  والنتيجة؛ وذلك حني ُيعمل 

 باملفهوم العام من حيث االصطالح. 

 
 (. 2/698( لسان العرب، البن منظور: مادة )فكر( واملعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة )1)

 (.21الكريم بكار، )ص:( تكوين املفكر، عبد 2)

 

قم بالتعاون مع زمالئك بذكر املصادر الفرعية للتلقي من خالل االطالع عىل بعض مراجع 

 .العقيدة يف املكتبات العامة أو أحد حمركات البحث اإللكرتونية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 



 (38( 

 

 

ولكن باملفهوم اخلاص ومن الناحية الرشعية، فإن العقيدة اإلسالمية والتي هي اإليَمن باهلل تعاىل ومالئكته    

 : ( 1) خر والقدر خريه ورشه، يكون هناك فرق بينها وبني الفكر من حيث اآليت وكتبه ورسله وباليوم اآل 

واألدلة   -1 بالرباهني  ومؤيد  وحق،  صدق  كله  الذي  الوحي،  عىل  مبناها  اإلسالمية  العقيدة  أّن 

الصادقة، بينَم الفكر مصدره اإلنسان، ويشمل عىل حق وباطل، وصدق وكذب، وحقيقة وخيال،  

 وخمالف له. موافق للعقل 

أّن العقيدة اإلسالمية قواعدها تتسم بالرسوخ والثبات، وغري قابلة للتطور أو للنقص والزيادة،   -2

 بينَم الفكر متغري وغري ثابت، قابل للزيادة والنقص واإلعادة واحلذف، وخاضع لألخذ والرد. 

غموض أو إهبام أو  أّن مصطلحات العقيدة اإلسالمية واضحة األدلة، وحمددة املعاَل، ال يعرتَيا   -3

إمجال؛ وذلك مثل مصطلح التوحيد، واإليَمن، واليوم اآلخر...إلخ، بعكس مصطلحات الفكر؛  

فإهنا كثريًا ما يشوهبا الغموض واإلهبام واإلمجال؛ وذلك مثل مصطلح حقوق اإلنسان، وحقوق  

 املرأة. 

 

 

 
 (. 5( الفكر األرويب احلديث نشأته وعوامل آثاره، د. عبد الرمحن إسَمعيل )ص:1)

والنفوس؛ سواء من خالل التدبر الفكر ُيعترب وسيلة من وسائل ترسيخ العقيدة يف القلوب 

والتفكر يف ملكوت اهلل تعاىل، أو من خالل استخالص الرؤى واألفكار يف تشخيض املشاكل، 

ووضع احللول هلا يف اجلوانب اإليَمنية والسياسية واالجتَمعية والرتبوية، والقرآن كثريًا ما يتطرق 

رير العقيدة، منها قوله تعاىل: ﴿ُقِل اْنُظُروا إىل استثارة العقل للتفكر والتدبر يف ملكوت اهلل يف تق

﴾ ]يونس: ْوٍم ال ُيْؤِمنُونا ْن قا الن ُذُر عا ا ُتْغنِي اآْلياُت وا ما اأْلاْرِض وا اِت وا وا َما ا يِف السَّ اذا  .[101ما
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العقيدة الصحيحة هلا أثٌر كبري يف حترير العقل من اخلرافات واألباطيل، وكون العقل هو آلة الفكر، فإذا  

حترر من اخلرافات والزيف والباطل الذي يعيقه عن استخدام طاقته عىل نحو سليم، استنار الفكُر واستقام، 

القلب له تعلق با إذ  القلب؛  أثٌر واضٌح عىل  ِسرُيوا يِف لفكر، كَم قال تعاىل:  وكذلك للعقيدة أيضًا  يا ْم  لا ﴿أافا

ْعِقُلونا هِباا﴾  ُْم ُقُلوٌب يا تاُكونا هلا  [. 46]احلج:   اأْلاْرِض فا

فاإلسالم َل يكتف بضبط السلوك، بل ضبط التفكري أيضًا، وبنّي حدود دور العقل، فليس للعقل أن  

ع، وإن كان له أ ُيبنّي للناس األحكام    ملسو هيلع هللا ىلص ن يفهم الترشيع؛ وكَم كان  َيوض يف املغيبات مثاًل، وليس له أن ُيرشِّ

ابنه   وفاة  يوم  الشمس  كَم حدث حني كسفت  ويضبطه،  تفكريهم  يوجه  أيضًا  كان  فقد  بأعَمهلم،  املتعلقة 

أهل اجلاهلية أهنم كانوا يظنون أن الشمس والقمر  إبراهيم، فقالوا: كسفت الشمس ملوت إبراهيم؛ ألن عادة  

»إّن الشمس والقمر آيتان من آيات  :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال  العالقة،   فنفى النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذهحلياته،   تنكسفان ملوت عظيم أو 

 

 :قارن بني العقيدة والفكر باملعنيني العام واخلاص من خالل اجلدول اآليت

 الفكر العقيدة
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مفاهيمهم عن    ملسو هيلع هللا ىلص كَم صحح  .  (1) اهلل، ال ينكسفان ملوت أحد، وال حلياته، ولكن اهلل تعاىل َيوف هبا عباده«

»هل تدرون ماذا قال  عن القول: مطرنا بنوء كذا: فقال:    - رضوان اهلل عليهم    -املطر حني هنى الصحابة  

»قال: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل قالوا: اهلل ورسوله أعلم، قال:  ربكم؟«  

: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر يب، مؤمن  اهلل ورمحته، فذلك مؤمن يب، وكافر بالكوكب، وأما من قال

 . (2)بالكوكب«

 
 

  

 
 (.911( ومسلم برقم )1048( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.   71( ومسلم برقم )846( أخرجه البخاري برقم )2)

 ُتثل العقيدة منهج حياة متكامل يف كل جوانبها، وقد حتدثنا هنا عن أثر العقيدة يف تكوين الفكر.

فهل يمكنك أن تكتشف، ثم تعدد لنا هنا بالتعاون مع زمالئك أثر العقيدة اإلسالمية العميل عىل 

 .واألخالقضبط السلوك 

......................................................................................................

......................................................................................................

 



(41( 

 

 
 

 

 

  

اإلنسان،   مكوناته:  عن  ومفصل  كامل  تصور  وله  الوجود،  هذا  عن  خاصة  نظرة  اإلسالم  يمتلك 

وربطهَم   باحلياة  وعنايته  باإلنسان  اهتَممه  مبادئه  من  تام، وجعل  بتفصيل  عنها  واحلياة، وحتدث  والكون، 

 بالكون الفسيح؛ كون الوجود منظومة متكاملة متمثاًل هبذه املكونات الثالث.  

لقات الثالث )اإلنسان، والكون، واحلياة( املتسلسلة من هذا الوجود؛ نظر اإلسالم إليها برؤية  فهذه احل 

عميقة؛ فلم جيعل بني اإلنسان والكون واحلياة تعارضًا وتنازعًا وتنافرًا، بل شكل بينهَم جرسًا من الرتابط  

اهلل تعاىل فهي بقدر حمسوب قال  والتَمزج والتواد؛ إذ مجيعها منبثقة من مشكاة واحدة، وَل خترج عن قدر  

ٍر﴾ سبحانه:  دا ْقنااُه بِقا لا  خا
ٍ
ء ْ  ، وبيان ذلك عىل النحو التايل: (1) [49]القمر:   ﴿إِنَّا ُكلَّ يشا

العناية   مقدمة  يف  وجميئه  الكون،  مرتكز  كونه  العظمى؛  وقضيته  اإلسالم  اهتَمم  حمور  )اإلنساُن(  ُيعد 

وقد نظر إليه بعني االرتقاء، وعلوية الشأن، ودعا إىل تقديره واحرتامه، فصار عزيزًا مكرمًا، نص عىل    اإلهلية،

يِّبااِت  ذلك القرآن الكريم يف قوله تعاىل:   ْقنااُهْم ِمنا الطَّ زا را اْلباْحِر وا ِّ وا اْلنااُهْم يِف اْلربا محا ما وا نِي آدا ْمناا با رَّ ْد كا قا لا ﴿وا

ْلنااُهْم عا  فاضَّ ْقناا تاْفِضياًل﴾وا لا ثرٍِي ِمَّْن خا  .[70]اإلرساء:  ىلا كا

 
 (.   14( انظر: منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب )ص:1)
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 وتتجىل مظاهر تكريم اإلسالم لإلنسان يف الصور التالية:

 خلقه يف أحسن تقويم: -1

يكفي اإلنسان اعتزازًا وإكرامًا له هي تلك الصورة اجلميلة يف نفسه وذاته التي حيملها، وخْلقه بأحسن 

انا يِف هيئة وأكملها، غري مبتذل وال مهان، بل يف غاية اجلَمل واالستقامة، قال سبحانه:   ْنسا ْقناا اإْلِ لا ْد خا قا ﴿لا

ْقِويٍم﴾   ِن تا اهليئة ما بني: أصل خلقته من الطني،  والنفخة التي نفخ اهلل  [ فجمع اإلنسان بتلك  4]التني:  أاْحسا

 .(1) يف أبينا آدم، وما بني: األرض والسَمء؛ فكان ذلك الكيان القويم

 
 (2) . 

 منحه العقل: -2

إّن أعظم ما يميز اإلنسان عن سائر املخلوقات العقل الذي يميز به بني الصواب واخلطأ، وبني الصالح  

ويركب   دقائقه،  فيعرف  ب  كَّ امُلرا ُئ  جُيازِّ العقل  وبواسطة  والضار،  النافع  وبني  والرش،  اخلري  وبني  والطالح، 

و  املقدمات،  عىل  النتائج  ويرتب  وُتامها،  عمومها  فيعرف  املسببات  اجلزئيات،  إىل  ليصل  باألسباب  يعمل 

الطبيعة،   قوى  عىل  ويتغلب  الكوارس،  الوحوش  لسيطرته  وَيضع  الصعاب،  يذلل  وبالعقل  والثمرات، 

وقد  ويتعرف عىل سنن اهلل فيها ليسخرها لصاحله؛ ولتخصيص اإلنسان بالعقل كلفه ربه بالتكاليف الرشعية،  

 
 (. 97/ 5القرآن العظيم، البن كثري، )  ( ينظر: تفسري1)

 (.  85( انظر: منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب )ص:2)

لاقا اإلنسان يف أحسن تقويم اعتدال القامة واستقامتها، وتناسق األعضاء ألداء  من مظاهر خا

اإلنسان، كل ذلك جمال اتفاق العقالء عىل تكريم اهلل تعاىل له وظائفها، واملسحة اجلَملية يف شكل 

 .(2)بخلقه يف أحسن صورة
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ْد    ذكر بعض املفرسين يف قوله تعاىل:  قا لا ﴾ ﴿وا ما نِي آدا ْمناا با رَّ  . ( 1) تكريمه بالعقل أن من التكريم  [  70]اإلرساء:    كا

 جعله عىل الفطرة:  -3

إّن اهلل تعاىل أعطى اإلنسان االستعداد للرقي إىل الكَمالت الروحية واخللقية، فلدى اإلنسان االستعداد  

من دركات االنحطاط النفيس للتسامي؛ ليكون يف أعىل عليني، ولديه االستعداد ليكون يف أسفل سافلني  

»كل مولود يولد عىل الفطرة، فأبواه َيودانه  :  ملسو هيلع هللا ىلصقال: قال النبي    -ريض اهلل عنه    -فعن أيب هريرة  واخللقي،  

 .(2) أو ينرصاه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء؟«

 علَّمه البيان: - 4

لاقا  يقول جل جالله:   ﴾﴿خا ُه اْلباياانا لَّما انا * عا ْنسا أي القدرة عىل    -[ إّن ملكة البيان  4-3]الرمحن:    اإْلِ

من اخلصائص الكربى التي منحها اهلل تعاىل لإلنسان، سواًء كان ذلك للتعبري عن    - التعبري عَم يف النفس  

أ  واألوجاع،  واآلالم  والرشاب  الطعام  إىل  كاحلاجة  حيتاجها،  التي  العضوية  عن  احلاجات  التعبري  كان  و 

بعض   إال  تصدر  فال  احليوانات  أما  والعواطف،  املشاعر  عن  التعبري  أو  واملبادئ،  واملعتقدات  األفكار 

األصوات للتعبري عن حاجة ما، ومن الصعوبة بمكان ترويضها عىل بعض األصوات األخرى للتعبري عن  

 املوجهة إليها. عادات، أو ربطها ببعض الظروف، فتكون رد فعل عىل بعض الترصفات  

ر له الكون:   -5  سخَّ

ومن كرامة ومكانة اإلنسان أّن اهلل سبحانه سخر ومهد له مجيع ما يف السَموات واألرض، وانتفاعه هبا 

ا يِف عىل شتى الوجوه، وصار الكون مسخرًا له، قال سبحانه:   ما اِت وا وا َما ا يِف السَّ ُكْم ما را لا خَّ ْوا أانَّ اهللَّا سا را ْ تا ﴿أاَلا

بااطِناًة﴾ا ًة وا ُه ظااِهرا ما ْيُكْم نِعا لا أاْسباغا عا  [. 20]لقَمن:  أْلاْرِض وا

 
 (. 463/ 1( وتيسري الكريم الرمحن، البن سعدي )165/ 15( ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور )1)

 (. 6926( ومسلم برقم )1319( أخرجه البخاري برقم )2)
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 جعل له اختيار وإرادة:   - 6

ا  :  -عز وجل    - خلق اهلل اإلنسان وجعله خمتارًا للخري أو الرش، يقول   إِمَّ اِكرًا وا ا شا بِيلا إِمَّ ْينااُه السَّ دا ا ها ﴿إِنَّ

ُفورًا﴾ فال يملك إال ترصفًا واحدًا أمام احلادث الذي يتعرض له، وكل ذلك من  [ أما احليوان  3]االنسان:    كا

اهلل   تكريم  وتعاىل    - مظاهر  يف    -سبحانه  اهلل  وسنة  األرض،  هذه  عىل  املخلوقات  سيد  ليكون  لإلنسان؛ 

خملوقاته أن كل منحة يقابلها تكليف وحمنة، فحمل اإلنسان أمانة التكاليف واالستخالف يف األرض، يقول 

ْنسا إاِلَّ لِياْعُبُدوِن﴾الله:  جل ج اأْلِ نَّ وا لاْقُت اجْلِ ا خا ما [ وسيحاسبه عىل كل صغرية وكبرية  56]الذاريات:    ﴿وا

اُه  يوم احلساب، يقول أحكم احلاكمني:   ْلقا ِة ِكتااًبا يا ْوما اْلِقيااما ُه يا ُنْخِرُج لا ُه يِف ُعنُِقِه وا ْمنااُه طااِئرا اٍن أاْلزا ُكلَّ إِْنسا ﴿وا

نْ  ِسيًبا﴾ما لاْيكا حا ى بِناْفِسكا اْلياْوما عا فا ْأ ِكتااباكا كا  .(1) [14- 13]اإلرساء:  ُشوًرا * اْقرا

 جعله مسؤلا عن نفسه: -7

فمن خالل الوسائل واإلمكانات التي منحها اهلل تعاىل لإلنسان صار مسئوالً عن ترصفاته: مسئوالً عن  

الكلمة التي يكتبها، وعن القول الذي يقوله، وعن الفعل الذي يصدر منه، وله أن َيتار ما يمكنه اإلقدام 

نهج اإلسالمي حسب ما أكد عليه  عليه، وحينها لن تكون النتيجة إال وفق ما عمل  وصدر منه، وهذا هو امل

ُه )القرآن الكريم يف قوله تعاىل:   را ا يا رْيً ٍة خا رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ُه﴾ 7﴿فاما را ا يا ًّ ٍة رشا رَّ الا ذا ْل ِمْثقا ْعما ْن يا ما ]الزلزلة:    ( وا

الطريق، وحياسبه8،  7 إن ضلت  الرقيب عليها، َيدَيا  نفسه موقف  يقف من  أن  الفرد  فباستطاعة  إن  [  ا 

ْن  ، قال سبحانه:  أخطأت يف العمل، ويتحمل تبعة إمهاله هلا إذا قرص ابا ما ْد خا قا ا * وا اها كَّ ْن زا أاْفلاحا ما ْد  ﴿قا

ا﴾ اها ٌة﴾  [ وقال سبحانه:  10،  9]الشمس:    داسَّ ىلا ناْفِسِه باِصريا اُن عا ْنسا
ِل اإْلِ [ فله إرادة وحرية  14]القيامة:  ﴿با

اته؛ وبإمكانه أن يضع نفسه يف املكان الذي يريد، ومن العدل أن يلقى اإلنسان  اختيار يف مسريته ومجيع ترصف

جزاء فكره وثمرة عمله يف دار احلساب، ويرتتب اجلزاء يوم القيامة عىل كل نفس بَم كسبته يف الدنيا، قال  

 
 (.101-99اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون )ص:( ينظر: الثقافة 1)
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باْت﴾تعاىل:   سا ى ُكل  ناْفٍس بَِما كا زا  ب متعلق بعمل اإلنسان نفسه.[ ويصبح الثواب والعقا17]غافر:    ﴿اْلياْوما جُتْ

 
 

املتواصلة بعد حلقة اإلنسان؛ حيث أثبت اإلسالم نظرته    يأيت الكون حلقة من حلقات هذا الوجود 

واإلتقان، واإلحكام  الدقة  غاية  يف  وعرضه  للكون،  واملتميزة  ونجوم   اخلاصة  وأفالك  جمرات  من  فيه  بَم 

تعاىل،   اهلل  الكواكب من خملوقات  يقطن هذه  املخلوقات مجيعًا  وكواكب سيارة، وما  إىل  نظر اإلسالم  كَم 

اأْلاْرِض إاِلَّ  بحانه: قال س - عز وجل  - بالشمولية والتكامل واخلضوع ألمر اهلل  اِت وا وا َما ْن يِف السَّ ﴿إِْن ُكل  ما

ا﴾  دًّ ُهْم عا دَّ عا اُهْم وا ْد أاْحصا قا ْبًدا * لا مْحاِن عا  [.94، 93]مريم:  آيِت الرَّ

 وتتجىل نظرة اإلسالم للكون بمجموعة من القضايا، منها:

 الكون من صنع اهلل تعاىل: -1

اه،  -تبارك وتعاىل    - هذا الكون الواسع البديع هو من صنع اهلل    ، فاهلل سبحانه الذي خلق اإلنسان وسوَّ

ِيًعا ُثمَّ  ونفخ فيه من ُروحه؛ خلق وسخر له هذا الكون، قال اهلل تعاىل:   ا يِف اأْلاْرِض مجا ُكْم ما لاقا لا ﴿ُهوا الَِّذي خا

 تعرفت يف هذا الدرس عىل نظرة اإلسالم لإلنسان.

يف ضوء ما درسته اذكر ما جيب عليك كمسلم فعله يف التعامالت املالية يف التجارة مع أخيك اإلنسان 

 .املسلم أو حتى غري املسلم

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 



 (46 ( 

 

 

اُهنَّ  وَّ  فاسا
ِ
ء َما ى إىِلا السَّ ِليٌم﴾  اْستاوا  عا

ٍ
ء ْ ُهوا بُِكلِّ يشا اٍت وا وا َما ْبعا سا  [.29]البقرة: سا

ا يِف اأْلاْرِض﴾  كَم قال تعاىل: ما اِت وا وا َما ا يِف السَّ ُكْم ما را لا خَّ ْوا أانَّ اهللَّا سا را ْ تا  [.20]لقَمن:﴿أاَلا

فالسبع السَموات الطباق تتجىل فيها صنع اهلل تعاىل املحكم الذي ليس فيه خلل أو عيب أو تفاوت  

قال   وتعاىل    - بينها،  اُوٍت﴾:  - سبحانه  فا تا ِمن  مْحاِن  الرَّ ْلِق  خا يِف  ى  تارا ا  مَّ طِبااًقا  اٍت  وا َما سا ْبعا  سا لاقا  خا   ﴿الَِّذي 

 [. 3]تبارك: 

 
(1) 

 الكون مستقر اإلنسان لوقت حمدد: -2 

د، قال سبحانه:   ُكْم يِف  الكون يف املفهوم اإلسالمي هو: مستقرٌّ لإلنسان، ومتاع له، حتى وقت حمدَّ لا ﴿وا

تااٌع إىِلا ِحنٍي﴾ ما رٌّ وا  [ وهو جمال التدبر والتفكر. 36]البقرة من اآلية: اأْلاْرِض ُمْستاقا

 جتيل عظمة اهلل يف تسيري هذا الكون: -3

، نجد فيها العظمة هلل تعاىل، واحلكمة البالغة  يقرر اإلسالم أّن الكون يسري عىل وفق قوانني وأنظمة ربانية

يف هذا الصنع العجيب! وتزداد العظمة كونه وحده تعاىل خالقه ال خالق له سواه، وال مشارك له يف خلقه،  

كَم قرره القرآن الكريم، وهو يعرض عىل وجه االمتنان بديع خلق اهلل تعاىل، وعجيب صنعه، قال سبحانه:  

 
 (.   17( ينظر: منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب )ص:1)

والقمر جزء من إبداع اهلل تعاىل وصنعه يف هذا الكون يف ُتعد آية الليل والنهار والشمس 

حتركاهتا وجرياهنا وفق نظام حمدد، ومقادير دقيقة دون أدنى لبس أو غموض، ودون مزامحة أو 

ُكلٌّ  مسابقة، فكل منها له مساره اخلاص واجتاهه املرسوم، يسبح يف فلكه وحدوده، قال تعاىل: ﴿ وا

﴾ ]يس: ْسباُحونا لاٍك يا  .(1)[40-37 يِف فا
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لاقا السَّ  ْن خا ُكْم أا ﴿أامَّ انا لا ا كا ٍة ما ْجا اتا هبا اِئقا ذا دا ْنباْتناا بِِه حا أا اًء فا  ما
ِ
ء َما ُكْم ِمنا السَّ لا لا أاْنزا اأْلاْرضا وا اِت وا وا ْن ُتنْبُِتوا  َما

اا   هلا لا ِخالا عا جا اًرا وا را لا اأْلاْرضا قا عا ْن جا ْعِدُلونا * أامَّ ْوٌم يا عا اهللَِّ باْل ُهْم قا ٌه ما ا أاإِلا ها را جا اِِسا  شا وا اا را لا هلا عا جا أاهْنااًرا وا

 ﴾ ْعلاُمونا ْل أاْكثاُرُهْم الا يا عا اهللَِّ با ٌه ما اِجًزا أاإِلا ْيِن حا نْيا اْلباْحرا لا با عا جا  [. 61، 60]النمل: وا

 كل جزء من هذا الكون له روح وحياة خاصة:  - 4

يف قوله  عنه القرآن الكريم  إّن كل جزء من هذا الكون له روح وحياة خاصة ترسي فيه، وهذا ما عرّب  

ِكْن الا تعاىل:   لا ْمِدِه وا بِحا بُِّح  ُيسا إاِلَّ   
ٍ
ء ْ إِْن ِمْن يشا ْن فِيِهنَّ وا ما اأْلاْرُض وا ْبُع وا السَّ اُت  وا َما السَّ ُه  لا بُِّح  ُهونا  ﴿ُتسا ْفقا تا  

ُفوًرا﴾   ِليًَم غا انا حا ُه كا إِنَّ ُهْم  ياة، وترسي فيها الروح، وكل  فكل هذه تنبض فيها احل "[  44]اإلرساء:  تاْسبِيحا

 . (1) "خليقة من خالئق اهلل حية ذات روح خاصة هبا، وكل خليقة تعرف رهبا وتسبح بحمده

 أكثر ما يميز هذا الكون هو اجلامل والرتابط بني كلياته وجزئياته؛ ومن مظاهر مجال الكون:   -5

قال   - واألبراج،  املنازل  تتخللها  املتعددة،  والكواكب  باملصابيح  مزينة  لإلنسان  أقرب  وهي  السَمء: 

﴾سبحانه:   ابِيحا صا بِما ْنياا  الد  ءا  َما السَّ نَّا  يَّ زا ْد  قا لا سبحانه:  5]امللك:    ﴿وا وقال  بِِزيناٍة  [  ْنياا  الد  ءا  َما السَّ نَّا  يَّ زا ا  ﴿إِنَّ

اِكِب﴾  وا القمر، ورساج الشمس، قال سبحانه:    [6]الصافات:    اْلكا لا يِف  ويعلوها منارة  عا الَِّذي جا كا  باارا ﴿تا

ًرا ُمنرًِيا﴾  ما قا اًجا وا ا رِسا لا فِيها عا جا  ُبُروًجا وا
ِ
ء َما لا    [ وقال تعاىل:61]الفرقان:    السَّ عا جا را فِيِهنَّ ُنوًرا وا ما لا اْلقا عا جا ﴿وا

اًجا﴾  ْمسا رِسا وصور اجلَمل تظهر السَمء روعة لألعني، ورسورًا للناظرين،  [ فهذه األزياء  16]نوح:    الشَّ

﴾  وشاهدًة باإلبداع اجلميل، قال سبحانه: ِرينا
ا لِلنَّاظِ نَّاها يَّ زا  [.16]احلجر:   ﴿وا

األرض: فمن مجال الكون نرى مجال األرض، ومظاهر بسطها وامتدادها، وما أخرج فيها من املاء    -

، واملشاهد املتنوعة يف البهجة والبهاء، وكيف أن األرض تزهو بجَمهلا والشجر والثمر املختلف لونه وأكله

 
 (. 266/  7( ينظر: يف ظالل القرآن، سيد قطب )1)
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عند إخراج املاء واملرعى من أجوافها، وهذه الرتكيبة من السالسل واجلبال الرواِس، وإرسائها هبذه اجلبال،  

وجل    -قال   اها :  -عز  ْرعا ما وا ا  ها اءا ما ا  ِمنْها جا  أاْخرا  * ا  اها داحا لِكا  ذا باْعدا  اأْلاْرضا  ا﴾﴿وا اها أاْرسا باالا 
اجْلِ وا  *   ا 

 [. 32 - 30]النازعات:  

صور اجلَمل يف النبات املتأللئ، وحدائق األرض الغناء، وجناهنا الباهرة، وتفاوت األشجار ما بني    -

الطويلة املرتفعة، والقصرية املتدنية إىل األرض واإلنسان، وكل ما هو ظاهر يف هذا الكون لإلنسان، سيَم فيَم 

لاقا اليأكله ويرشبه، وما يراه ويشاهده، قال سبحانه:   ْن خا اًء  ﴿أامَّ  ما
ِ
ء َما ُكْم ِمنا السَّ لا لا أاْنزا اأْلاْرضا وا اِت وا وا َما سَّ

ٍة﴾ ْجا اتا هبا اِئقا ذا دا بِِه حا ْنباْتناا  أا نَّاٍت  [ وقال سبحانه:  60]النمل:    فا بِِه جا ْنباْتناا  أا فا ًكا  ُمباارا اًء   ما
ِ
ء َما ْلناا ِمنا السَّ زَّ نا ﴿وا

ا  اٍت هلا اِسقا النَّْخلا با بَّ احْلاِصيِد * وا حا ْلٌع ناِضيٌد﴾وا  [.10،  9]ق:   ا طا

اُن إىِلا  ما بسطه اهلل من النعم الوفرية التي تغدق عىل اإلنسان صباح مساء، قال تعاىل:    - ْنسا ْليانُْظِر اإْلِ ﴿فا

عِ  بًّا * وا ا حا ْنباْتناا فِيها أا ا * فا قًّ ْقناا اأْلاْرضا شا قا بًّا * ُثمَّ شا باْبناا املْااءا صا اِمِه * أانَّا صا ناْخاًل *  طاعا ْيُتوًنا وا زا ْضًبا * وا قا ناًبا وا

اِمُكْم﴾  أِلاْنعا ُكْم وا تااًعا لا ا * ما أابًّ ًة وا اِكها فا اِئقا ُغْلًبا * وا دا حا  .(1) [32 -  24]عبس: وا

 عالقة الكون مع اإلنسان عالقة انسجام وجتاوب: - 6

، وله عالقة انسجام وجتاوب الكون بجميع جماالته ومكوناته الواسعة يشهد حالة من التفاعل والتناغم

مع اإلنسان، وليست عالقة تصادم وتضاد، أو عالقة قهر وجفوة؛ فالكون أكثر طوعًا هلذا اإلنسان؛ فهو  

ِيًعا  مسخر له، ومهد أمامه، ومذلل يف طريقه، قال سبحانه:  ا يِف اأْلاْرِض مجا ما اِت وا وا َما ا يِف السَّ ُكْم ما را لا خَّ سا ﴿وا

   . [13]اجلاثية:  ِمنُْه﴾

 
 (.   32( ينظر: منهج الفن اإلسالمي، حممد قطب )ص:1)
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نظر اإلسالم إىل   وتأيت احلياة حلقة أخرى من سلسلة هذا الوجود، يف سَمهتا وفاعليتها وحيويتها؛ حيث

احلياة نظرة خاصة، وبشكل عميق وواسع، ومن خالل النظر والتأمل يف تقرير اإلسالم للحياة، والنصوص  

القرآنية والنبوية نجد أن احلياة بمفهومها الشامل تنقسم إىل قسمني: حياة مستمر وطويلة، وحياة قصرية  

 
 (. 1392( ومسلم برقم )1482( أخرجه البخاري برقم )1)

عالقة  تعبري عن (1)يمثل قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وهو ينظر إىل جبل أحد: »هذا جبل حيبنا ونحبه«

االنسجام والتجاوب مع الكون، كَم أن فيه داللة صدق املشاعر اإلنسانية جتاه التفاعل بني اإلنسان 

املودة والقرب مع والكون، وفيه أيضا أبلغ عبارة يف إظهار الوصول إىل هذا االنسجام، وهذه 

 الطبيعة الكونية.

 

تعرفتا يف هذا الدرس عىل نظرة اإلسالم للكون؛ فَم واجبك العميل كمسلم نحو هذا الكون يف 

 .ضوء ما درسته

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 تنتهي بعمر اإلنسان املحدود.

 م للحياة الشاملة بعدة اعتبارات، منها:القسم األول: نظرة اإلسال

 احلياة من معجزات اخللق الكربى:  -

احليوان   من  أكثر  اإلنسان  يف  تظهر  أهنا  إال  وفق خصائصه،  حياته  يأخذ  الكون  هذا  من  عنرص  فكل 

ْن يِف السَّ ونكتشف هذا بوضح يف قوله تعاىل:    والنبات...،  ُه ما لا بُِّح  أانَّ اهللَّا ُيسا را  تا  ْ اأْلاْرِض...﴾  ﴿أاَلا اِت وا وا َما

[ فهذا التسبيح يشري إىل احلياة اجلارية يف كل من يف السَموات واألرض، إال أّن لكل خملوق حياة  41]النور:  

ُه﴾ خاصة به؛ وهلذا قال اهلل تعاىل:   تاْسبِيحا ُه وا تا الا ِلما صا ْد عا  [.41]النور: ﴿ُكلٌّ قا

الكائنات،   كائن من  أكثر من جمرد حياة يف  البرشي، وهي  األفق  متجاوزًة  الصورة  احلياة هبذه  فتبدو 

وعمره املحدود )اإلنسان( بل هي أبلغ من حياة اإلنسان وامتدادها إىل املاضني واحلارضين، ومن يأتون من  

يوان ونبات وأشجار وشمس بعد من البرشية، بل هي يف كل ما تدب فيه احلياة من املخلوقات من طري وح

تعاىل:   بقوله  الكريم  القرآن  أكد عليه  الدار اآلخرة، حيث  إىل  بل  البعيد،  املستقبل  إىل  وقمر وكواكب...، 

﴾ ْعلاُمونا يا اُنوا  كا ْو  لا اُن  احْلاياوا يا 
ِ هلا ةا  اآْلِخرا ارا  الدَّ إِنَّ  وكائن  64]العنكبوت:    ﴿وا كل خملوق  فهي ترسي يف   ]

 الوجود كله. لتتصل هبذا الكون و 

 احلياة مستمدة من اهلل احلي القيوم:  -2

إليه اخلالق،   الذي ال يموت، والذي تصمد  القيوم  الكون مستمدة من احلي  احلياة يف هذا  إّن صور 

الذي أمات   املد احلقيقي هلا، فهو  له، وهو اهلل تعاىل، ويمثل اسمه سبحانه )احلي(  وتعتمد عليه، وتتوجه 

ْل    قال سبحانه: الكائنات؛ ولذلك كان عليه التوكل واالعتَمد يف كل األمور،    وأحيا، وأنشأ الروح يف  كَّ تاوا ﴿وا

ىلا احْلايِّ الَِّذي الا ياُموُت﴾ ﴾[ وقال:  58]الفرقان:   عا ها إاِلَّ ُهوا ﴿اهللَُّ  [ وقال تعاىل:  65]غافر:   ﴿ُهوا احْلاي  الا إِلا

ي وُم﴾  ها إاِلَّ ُهوا احْلاي  اْلقا أاْحياا﴾ [ وقال سبحانه: 255لبقرة: ]االا إِلا اتا وا ُه ُهوا أاما أانَّ  [. 44]النجم:  ﴿وا
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 احلياة الدنيا جزء من احلياة الكربى ومرحلة انتقالية: -3

تعترب )احلياة الدنيا( احللقة األصغر للحياة الكربى، وجزء منها بمشاهدها الظاهرة واملختلفة، مقارنة    -

االستقرارية، فاحلياة الدنيا مرحلة انتقالية يعشيها الكائن، ومقدمة ملا بعدها    باحلياة اآلخرة التي هي احلياة 

ْو  من احلياة األخروية، قال اهلل سبحانه:   اُن لا يا احْلاياوا
ِ ةا هلا ارا اآْلِخرا إِنَّ الدَّ ِعٌب وا لا ٌْو وا ْنياا إاِلَّ هلا ِذِه احْلايااُة الد  ا ها ما ﴿وا

﴾ ْعلاُمونا يا اُنوا  هذه احلياة الدنيا يف عمومها ليست إال هلوًا ولعبًا عندما ال  "[ فالنظر إىل  64  ]العنكبوت:  كا

ُينظر فيها إىل اآلخرة، وتكون هي الغاية للناس، ومتاعًا هلم، فأما احلياة اآلخرة فهي احلياة الفائضة باحليوية،  

، وتكون احلياة الدنيا بالنسبة إىل حياة الدار اآلخرة  (1)"وهي )احليوان( لشدة ما فيها من احليوية واالمتالء

يف   القوي  مفعوله  ويثبت  الدنيوي،  جزءها  احلياة  من  يقتطع  حينَم  واملوت  عبور،  وفرتة  انتقالية،  مرحلة 

انتهائها، فإنه ينقلها إىل حياة أخرى، بقوة اهلل تعاىل الذي جعل املوت حقيقة جلميع اخلالئق بال استثناء، فهو  

قال سبحانه:    تعاىل احلقيقتني،  اًل﴾ الذي أوجد كال  ما عا ُن  أاْحسا ُكْم  أاي  ُكْم  لِياْبُلوا احْلايااةا  وا املْاْوتا  لاقا  خا   ﴿الَِّذي 

اِم﴾  [ وقال سبحانه:  2]امللك:   ْكرا اإْلِ ِل وا بِّكا ُذو اجْلاالا ْجُه را ى وا ْبقا يا ا فااٍن * وا ْيها لا ْن عا ،  26]الرمحن:  ﴿ُكل  ما

ياة الدنيا( بالنسبة لإلنسان هلا خصوصية، وخصوصيتها أهنا حمل االختبار واالبتالء؛ يف  فتصبح )احل[  27

بلوغ أحسن األعَمل، وقياس مستوى األداء اإلجيايب يف عَمرة هذا الكون، والتحدي األكرب يف نوعية العمل  

تقرارها وأبديتها حسب  الذي يقدمه اإلنسان، فهي ختتلف عن )احلياة اآلخرة( التي تستحق تسمية احلياة الس

﴾الوصف القرآِن هلا، بقوله تعاىل:  ْعلاُمونا اُنوا يا ْو كا اُن لا يا احْلاياوا
ِ ةا هلا ارا اآْلِخرا إِنَّ الدَّ  [. 64]العنكبوت:  ﴿وا

 القسم الثاين من احلياة: احلياة الدنيا املحدودة: 

بمجموعًة من احلقائق،    بموته، وتنتهي    ينظر اإلسالم للحياة املحدودة القصرية التي هي عمر اإلنسان 

 
 (.5/275سيد قطب ) ( يف ظالل القرآن،1)
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 منها:  

 احلياة الدنيا مزرعة اآلخرة:  -1

فقد جرت املشيئة اإلهلية أن َيلق اهلل اإلنسان يف هذه الدنيا ليكون خليفة اهلل يف هذه األرض، وعرفه 

ُكْم يِف اأْلاْرِض  سبيل الرشاد، وبنّي له سبل الضالل، من خالل الوحي إىل رسله، قال سبحانه:   ْستاْخلِفا يا ﴿وا

﴾ ُلونا ْعما ْيفا تا يانُْظرا كا  قة هذه احلياة الدنيا، وأهنا دار مر، ال دار مقر. [ وبنيَّ حقي129]األعراف:   فا

 احلياة الدنيا دار ابتالء وامتحان: -2

اإلنسان يف هذه احلياة، واستخلفه يف األرض إلعَمرها واستثَمرها    -سبحانه وتعاىل    -لقد خلق اهلل  

كاًل عىل  ليجازي  وذلك  أقوامهم؛  وبلغوها  ورسله،  أنبيائه  عىل  أنزله  الذي  املنهج  قال    وفق  فيها،  قدم  ما 

ُفوُر﴾ سبحانه:  ِزيُز اْلغا ُهوا اْلعا اًل وا ما ُن عا ُكْم أاْحسا ُكْم أاي  احْلايااةا لِياْبُلوا لاقا املْاْوتا وا  [. 2]امللك: ﴿الَِّذي خا

 نظرة العتدال والتوازن: -3

احلياة أّن  فبالرغم  والتوازن،  االعتدال  قوامها  الدنيا  احلياة  أنَّ  إىل  اإلسالم  هناية    نظرة  ليست  الدنيا 

املطاف، وهي دار مر إال أّن اإلسالم َل َيملها، وَل يأمر برتكها، والتجايف عنها، كَم أنه َل جيعلها الغاية التي  

تعاىل:   يقول  أجلها،  من  اإلنسان  ْنياا﴾ يعمل  الد  ِمنا  ناِصيباكا  نْسا  تا ال  وا ةا  اآْلِخرا ارا  الدَّ اهللَُّ  آتااكا  فِيَما  اْبتاِغ    ﴿وا

 [.77القصص: ]

 احلياة الدنيا زينة وليست قيمة: - 4

ملا كانت احلياة الدنيا مؤقتة، وحالة عابرة، وعرضًا زائاًل يف رحلة اإلنسان املتمثلة يف األطوار التي يمر  

الدار   ثم استقرار وخلود يف  بعد موت،  هبا اإلنسان من: والدة ونشأة، ثم موت وحياة برزخية، ثم بعث 

الدنيا بمباهجها ونَّضهتا وشهواهتا هي زينة؛ ألهنا عرض زائل، فإذا حتول اإلنسان فيها من  اآلخرة، فاحلياة  

متعة إىل أخرى مضت املتعة األوىل، وَل يبق هلا أثر، أما القيمة أو احلقيقة اخلالدة فهي حقائق اآلخرة؛ لذا قال  

اُثٌر يِف ﴿اْعلاُموا أانََّما احْلا عن احلياة الدنيا:    -سبحانه وتعاىل    -اهلل   تاكا ْيناُكْم وا اُخٌر با فا تا ِزيناٌة وا ٌْو وا هلا ِعٌب وا ْنياا لا يااُة الد 
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اأْلاْوالِد﴾ اِل وا [ ولكن هذا العرض الزائل إذا ربط بالقيم احلقيقية، وجعل وعاء للكنوز  20]احلديد:  اأْلاْموا

 .(1) الً واملدخرات الباقية اخلالدة، استمتع هبا اإلنسان حاالً وماالً، عاجاًل وآج 

 
 

 

 

  

 
 (. 104-103( ينظر: الثقافة اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون )ص:1)

تعرفتا يف هذا الدرس عىل نظرة اإلسالم للحياة؛ فَم واجبك العميل كمسلم نحو هذه احلياة الدنيا 

 ومكوناهتا يف ضوء ما درسته؟
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اإلسالم ال ُيِكره اليهودي وال النرصاِن وال غريمها من الكفار عىل اعتناق اإلسالم بالقوة؛ قال تعاىل:  

ْلياْكُفْر﴾ اءا فا ْن شا ما ْلُيْؤِمْن وا اءا فا ْن شا [ ألنه جعل قضية اإليَمن أو عدمه من األمور املرتبطة  29]الكهف:   ﴿فاما

يِن   ُيقبل إسالم من أسلم مكرهًا، قال تعاىل:  بمشيئة اإلنسان نفسه، واقتناعه الداخيل، بل ال  اها يِف الدِّ ﴿الا إِْكرا

 ﴾ يِّ ْشُد ِمنا اْلغا ا الر  بانيَّ ْد تا [ ثم يوم القيامة يلقى العبد حسابه، فإما جنة إن آمن باهلل تعاىل، أو  256]البقرة:    قا

 نار  إن كفر به.

 
(1) . 

 
 (. 256( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 1)

حريته؛ فال حيق له بعد ذلك اختيار ما يشاء من من كان مسلًَم أو دخل يف اإلسالم بكامل 

األديان واملعتقدات واألفكار؛ ألنَّ اإلسالم يفرُض عىل أتباعه العقيدة الصحيحة الصاحلة، 

ويأمرهم باتباعها، ويوجب عىل الناس أمجعني عقيدة التوحيد اخلالصة هلل تعاىل وحده، ال رشيك 

الا  اْعُبُدوا اهللَّا وا ْيًئا﴾ ]النساء: له، قال تعاىل: ﴿وا ُكوا بِِه شا رْيا 36 ُترْشِ ْبتاِغ غا ْن يا ما [ وقال تعاىل: ﴿وا

﴾ ]آل عمران:  ينا ِة ِمنا اخْلاارِسِ ُهوا يِف اآْلِخرا ْن ُيْقبالا ِمنُْه وا لا ِم ِدينًا فا ْسالا [ فحرية الفرد املسلم 85اإْلِ

سوى ذلك فهي فرائض جيب  يف اإلسالم تقترص عىل أخذ أو ترك األمور املباحة واملستحبة، وما

 .(1)القيام هبا، وحمرمات جيب االبتعاد عنها، ومن أعظمها الرشك باهلل والكفر
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التي   املبادئ  الوضوح، ومن خالل  غاية  )االستخالف يف األرض( يف  قضية  اإلسالم جتاه  نظرة  ُتعد 

تكليف   أنه  اإلنسان يف األرض عىل  استخالف  إىل  نظر  الكون واحلياة، حيث  أوجدها اإلسالم يف مسرية 

 ومسؤلية، ويتضح من خالل التايل: 

  يف األرض: اإلنسان خليفة اهلل تعاىل  - 1

كافة   عىل  اإلهلية  العدالة  من  املنشود  الكَمل  حيقق  حتى  األرض؛  يف  خليفته  اإلنسان  جعل  اهلل  إّن 

بقوله   الكريم  القرآن  عليها  أكد  والتي  بعد خلقه،  هبا  تكليفه  تم  التي  املهمة  إنجاز  إىل  ويسعى  املجاالت، 

ا  سبحانه: ِة إِِنِّ جا ِئكا الا ب كا لِْلما الا را إِْذ قا ًة﴾﴿وا لِيفا [ فجعل اهلل تعاىل خليفة منه  30]البقرة:    ِعٌل يِف اأْلاْرِض خا

يف األرض َيلفه يف احلكم بني خلقه، ومن قام مقامه من ذريته من بعده يف طاعة اهلل، واحلكم بالعدل بني  

تعاىل آدم خاطب أهل املأل األعىل بأنه    خلقه، بل وساكنًا وعامرًا يسكنها ويعمرها؛ وذلك حني خلق اهلل 

، وأن ياقوموا بعبادة اهلل، وإقامة رشعه يف األرض، وعَمرهتا كَم أمر، وجعل  (1) خلقه ليعمر به وبذريته األرض

 
 (.8/48البن عاشور )  ( والتحرير والتنوير،1/452( ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، البن جرير الطربي ) 1)

 

د يف ثالث نقاط مفهوم حرية االعتقاد يف اإلسالم  .عدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 اهلل تعاىل كلَّ الكون موصاًل إليه، دااّلً عليه. 

 حيقق العدل واحلكم الرشيد:  -2

األمر اإلهلي إىل نبي اهلل داود  وملا كان احلكم بني الناس من مقتىض االستخالف يف هذه األرض جاء  

اُووُد   عن احلكمة من استخالفه:  -عليه الّسالم    -بالقيام به عىل أحسن حال، فقال تعاىل خماطبًا داود   ا دا ﴿يا

ْن   ُيِضلَّكا عا ى فا تَّبِِع اهْلاوا الا تا اْحُكْم بانْيا النَّاِس بِاحْلاقِّ وا ًة يِف اأْلاْرِض فا ِليفا ْلنااكا خا عا ِضل ونا  إِنَّا جا ِذينا يا بِيِل اهللَِّ إِنَّ الَّ سا

اِب﴾ سا
ْوما احْلِ ِديٌد بَِما ناُسوا يا اٌب شا ذا ُْم عا بِيِل اهللَِّ هلا ْن سا [ فاالستخالف كَم هو نعمٌة ومنٌَّة، يمتن   26]ص:    عا

اأْلاْرِض وا اهلل هبا عىل عباِده   يِف  اْسُتْضِعُفوا  ِذينا  الَّ ىلا  ناُمنَّ عا أاْن  ُنِريُد  اِرثنِيا *  ﴿وا اْلوا ُهُم  لا ناْجعا وا ًة  أاِئمَّ ُهْم  لا ناْجعا

اأْلاْرِض﴾  يِف  ُْم  هلا نا  كِّ ُنما ها؛  6-5]القصص:    وا بحقِّ وأخذها  هبا،  القياُم  وأعباء جيب  تكليف  كذلك  فهو   ]

 استشعاًرا للمسؤولية، وإحياًء ملبدأ املراقبة. 

 
 (1) . 

 القيام برشيعة اهلل يف األرض: -3

كَم يقتيض استخالف اإلنسان يف األرض أن يعمل برشيعة اهلل يف األرض لتحقيق املنهج اإلهلي الذي  

 
 (.  7124( أخرجه مسلم برقم )1)

االبتالء واالختبار هلذا اإلنسان، والنظر يف االستخالف بمفهومه الشامل يف األرض حمط 

لاُكْم  عا ُهوا الَِّذي جا مدى حتقق األثر اإلجيايب من استخالفه، والقيام بدوره املنشود، قال سبحانه: ﴿وا

اُكْم﴾ ]األنعام:  ا آتا ُكْم يِف ما اٍت لِياْبُلوا جا را ُكْم فاْوقا باْعٍض دا فاعا باْعضا را ِئفا اأْلاْرِض وا الا حو [ ون165خا

قوله: »إن الدنيا حلوة خَّضة، وإّن اهلل مستخلفكم  -عليه الصالة والسالم -هذا جاء عن النبي 

 .(1)فيها، فينظر كيف تعملون«
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تعاىل:   العام، قال  الكوِن  الناموس  اةا  يتناسق مع  كا الزَّ ُوا  آتا وا ةا  الا الصَّ اُموا  أاقا اأْلاْرِض  يِف  نَّاُهْم  كَّ ما إِْن  ِذينا  ﴿الَّ

اْوا عا  هنا ُروا بِاملْاْعُروِف وا أاما اِقباُة اأْلُُموِر﴾وا هللَِِّ عا ِر وا [ وقال سبحانه بعد إهالكه القرونا التي  41]احلج:    ِن املُْنْكا

ْعِدِهْم  قبلنا بسبب ُظلمهم، وعدِم استحقاقهم لذلك االستخالف:   ِئفا يِف اأْلاْرِض ِمْن با الا ْلنااُكْم خا عا ﴿ُثمَّ جا

 ﴾ ُلونا ْعما ْيفا تا  . (1)[14]يونس: لِنانُْظرا كا

 
 

  

 
( واملال واحلكم يف اإلسالم، عودة، عبد القادر )ص: 15( ينظر: اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عودة، عبد القادر )ص:  1)

17 .) 

 

د ثالثة رشوط لتحقيق استخالف  من خالل البحث النِّشط يف املكتبة العامة أو اإللكرتونية؛ عدِّ

 .اإلنسان يف األرض

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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لقد جاء اإلسالم داعيًا أتباعه إىل العمل والسعي يف هذه األرض، وحثهم عىل اإليَمن الصحيح والعمل  

الصالح، كَم حثهم عىل العمل يف عَمرة األرض، واختاذ األسباب املرشوعة الكافلة للعيش عليها، من حرث  

ُلوا  وجتارة وصناعة وغريها، قال تعاىل:   ُقِل اْعما ﴾﴿وا املُْْؤِمنُونا ُسوُلُه وا را لاُكْم وا ما ى اهللَُّ عا ا ريا [  105]التوبة:    فاسا

ومن أظهر قيمة العمل يف حياة اإلنسان ولو كان يف آخر حياته ما قاله النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: »إن  

الغاية من العمل  ، اهلدف و(1)قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل«

يف املنظور اإلسالمي ال تنحرص فقط يف كسب املال ومجعه، بل إّن للعمل جمموعًة من الغايات واألهداف  

التي جتعل له من األمهية ما يفُضل حتى عىل الكثري من العبادات، حيث إّن األصل يف العمل أنه عبادٌة وُقربٌة  

ب هبا العبد من ربه، بنية حتصيل قوت عي  اله، وتأمينهم بَم يلزمهم. يتقرَّ

 
 (2  ) 

 وفيام ييل بيان أمهية العمل وفق النظرة اإلسالمية:

 
 (. 38( وصححه األلباِن يف سلسلة األحاديث الصحيحة )ص12981( أخرجه أمحد يف املسند، ط الرسالة برقم )1)

 (. 38( وصححه األلباِن يف سلسلة األحاديث الصحيحة )ص12981( أخرجه أمحد يف املسند، ط الرسالة برقم )2)

 

قال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: »إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال 

 :، استخرج ثالث فوائد من هذا احلديث(2)يقوم حتى يغرسها فليفعل«

1..............................2.............................3............................ 
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العمل الصالح يف اإلسالم هو قربة إىل اهلل تعاىل، ويتحقق به مرضاته سبحانه، بل ومطالب به املسلم    - 1

تعاىل:   قال  النار،  من  والنجاة  باجلنة  الفوز  عىل  واحلصول  أمر،  فيَم  سبحانه  اهلل  أوامر  المتثال  حياته  يف 

ِفي ُخرْسٍ * إاِلَّ الَّذِ  انا لا ْنسا رْصِ * إِنَّ اإْلِ اْلعا ﴾ ﴿وا رْبِ ْوا بِالصَّ اصا تاوا ْوا بِاحْلاقِّ وا اصا تاوا احِلااِت وا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا   ينا آما

 [. 3 -   1]العرص:  

ن    -2 العمل يف اإلسالم له العديد من املعاِن التعب دّية، خصوصًا إن كان مقرونًا بنيٍة حسنة، كأن يؤمِّ

ق به عىل الفقراء واملسا فعن سعد بن أيب وقاص ريض اهلل عنه أن رسول  كني،  ماالً ينفقه عىل عياله، ويتصدَّ

»إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال أجرت عليها، حتى ما جتعل يف يفِّ امرأتك«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  
 (1)  . 

العمل يف اإلسالم ُيمثِّل أحد أهمِّ معايري التقييم املجتمعي لألفراد، فإن كان الفرد عاماًل ُمنتجًا دلَّ   -3

عىل ثقافته ووعيه، وإن كان متعطاًل عاجزًا دلَّ عىل قلة وعيه، حتى أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه  ذلك  

 . (2)كان إذا رأى غالمًا فأعجبه سأل: هل له حرفة؟ فإن قيل: ال، قال: سقط من عيني

ه به األعداء، خاصة مع كثرة املؤامرات املدبرة هلدم اإلسالم،    - 4 العمل يف اإلسالم من أعظم ما يواجا

وزعزعة اليقن به، ورمي الشبهات الواهية عنه، وتسخري القوى العسكرية الحتالل بالد اإلسالم، وإذالل 

وأهله، كل ذلك حيتاج إىل عمل دؤوب، وإعداد قوي، قال تعاىل:   أاِعد  ِمْن  ﴿وا ٍة وا ُقوَّ ِمْن  اْستاطاْعُتْم  ا  ما ُْم  ا هلا

ُكْم﴾  ُدوَّ عا ُدوَّ اهللَِّ وا اِط اخْلاْيِل ُتْرِهُبونا بِِه عا  [.60]األنفال: ِربا

الّتنمية    - 5 يف  ويساهم  واالستهالك(  )اإلنتاج  النّواحي  مجيع  من  املجتمع  حاجاِت  العمُل  ُيلّبي 

  االقتصادّية واالجتَمعّية. 

 
 (. 4296( ومسلم  برقم )56( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 117/ 7( املجالسة وجواهر العلم، أبو بكر أمحد الدينوري )2)
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مصري االنسان بعد املوت يف اإلسالم مرتبط بالعمل الذي قدمه يف هذه احلياة، وعليه جيازى 

ومن يعمل مثقال ذرة  .فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يرهبالثواب أو العقاب قال سبحانه وتعاىل: 

 .[8 ،7 :الزلزلة] رشًا يره

 

 

ْوا بِاحْلاقِّ يقول اهلل تعاىل:  اصا تاوا احِلااِت وا ِمُلوا الصَّ عا نُوا وا ِذينا آما * إاِلَّ الَّ ِفي ُخرْسٍ انا لا ْنسا *إِنَّ اإْلِ رْصِ اْلعا وا

رْبِ  ْوا بِالصَّ اصا تاوا  [. 3-1]العرص:  وا

تأمَّل سورة العرص بالتعاون مع زمالئك؛ ثم اذكر الواجبات العملية التي جيب عليك العمل هبا من 

 .خالل فهمك ملقاصد السورة

................................................................................................ 

................................................................................................ 

 



(61( 

 

 
 

 

 

  

 

 ُتعدَّ يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك رسام شجريا ملا ييل:( 1)

 واالستدالل األصلية للعقيدة اإلسالمية.مصادر التلقي •

 خصائص العقيدة اإلسالمية. •

ا يف جدول عام ييل:( 2)  تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 أمهية العقيدة اإلسالمية، صلة العقيدة بالفكر، أثر العقيدة يف تكوين الفكر.•

 نظرة اإلسالم لإلنسان والكون واحلياة.•

 االعتقاد يف اإلسالم واالستخالف يف األرض.مفهوم حرية •
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 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 1س

 ( ) العقيدة اإلسالمية هي العقيدة املوافقة للفطرة القويمة التي فطر اهلل الناس عليها.  .1

 ( )      الثمرة والنتيجة. العقيدة ال تلتقي مع الفكر يف  .2

 ( ) يمتلك اإلسالم نظرة خاصة عن هذا الوجود، وله تصور كامل ومفصل عن مكوناته.  .3

 ( )     العقيدة ال ُتثل منهج حياة لألفراد واألمم والشعوب. .4

 ( )  اإلنسان ليس مرتكز الكون، وليس حمور اهتَمم اإلسالم وقضيته العظمى. .5

 ( )  عترب مصدرًا تابعًا للقرآن الكريم والسنة النبوية. اإلمجاع من مصادر التلقي، وي .6

 ( )   ملكة البيان من اخلصائص الكربى التي منحها اهلل تعاىل لإلنسان.  .7

 ( )     ُيسري  اهلل تعاىل الكون وفق قوانني وأنظمة ربانية.  .8

 القائمة األوىل:ضع رقم التعريف يف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من مصطلح  : 2س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

 إعَمل العقل يف اليشء، وما يرتتب عليه من نتائج.  (1) ( العقيدة اإلسالمية     )

له، واليوم اآلخر،   (2) ( االستخالف     ) هي اإليَمن اجلازم باهلل تعاىل، ومالئكته، وكتبه، ورـس

 والقدر خريه ورشه.

تعاىل خليفة منه يف األرض َيلفه يف احلكم بني خلقه، ومن  جعل اهلل  (3) )    ( الفكر 

 قام مقامه من ذريته من بعده يف طاعة اهلل. 
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د مظاهر تكريم اإلسالم لإلنسان.: 3س  عدِّ

 ........................................................................................................

........................................................................ ................................ 

 بنيِّ أمهية العمل وفق النظرة اإلسالمية.: 4س

.. ......................................................................................................

........................................................................ ................................ 

 مطلوب:أكمل الفرغات يف اجلدول التايل بام هو : 5س

 من معاَل مفهوم االستخالف يف األرض  من معاَل نظرة االسالم الشاملة للحياة 

 اإلنسان خليفة اهلل تعاىل يف األرض  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ناقش مسألة واحدة مما ييل؛ ثم صغ نتائج املناقشة يف تقرير ضعه يف ملف إنجازك

 حقيقة اإليَمن باهلل تعاىل وآثاره. -

 الصالح والطاعات عىل اإليَمن.أثر العمل  -

 أثر املعايص والذنوب عىل اإليَمن. -
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 3  

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح نظام العبادة يف اإلسالم. -

 يوضح النظام السياِس اإلسالمي. -

 يبني النظام االجتَمعي اإلسالمي. -

 اإلسالمي والنظم األخرى.يفرق بني النظام االقتصادي  -

 يربز أهم مباديء النظام القضائي واإلفتاء يف اإلسالم. -

 يطبق النظام األخالقي اإلسالمي.  -

 يرشح مفهوم العبادة يف اإلسالم.  -

 يوضح حقيقية التعبد هلل تعاىل. -

 يقدر حاجة اإلنسان للعبادة. -

 يمتثل املعنى احلقيقي لاللتزام الديني.  -

 يفرق بني أنواع العبادات. -

 يبني أسس النظام السياِس اإلسالمي. -

 يبني وظيفة الدولة يف اإلسالم. -

 يعدد رشوط احلاكم يف اإلسالم. -

 -يرشح طرق اختيار احلاكم يف اإلسالم )الشورى  -

 االنتخابات(. -البيعة( ويلحق به )الديمقراطية 

 اإلسالم.يوضح حقوق احلاكم وواجباته يف  -

 يوضح حقوق الرعية وواجباهتا يف اإلسالم. -

 يقدر اهتَمم اإلسالم باألرسة. -

 

 خمرجات التعلم
 يوضح الزواج يف اإلسالم. -

 يبني هدف الطالق يف اإلسالم. -

 يبني منهج اإلسالم يف تكوين األرسة. -

 يقدر مكانة املرأة يف اإلسالم. -

 االقتصاد.يوضح أمهية  -

 يبني مبادئ االقتصاد اإلسالمي. -

 يناقش التكافل االجتَمعي يف اإلسالم. -

 حيارب الفساد )الرشوة، االحتكار، االستغالل(. -

 يرشح مفهوم القضاء واالفتاء. -

 يذكر أنواع القضاء. -

 يعدد رشوط القايض يف اإلسالم. -

 يعدد رشوط املفتي. -

 القضاء.يبني استقالل  -

 يدرك أمهية العقوبات واجلزاء. -

 يرشح األخالق لغًة واصطالحًا. -

 يذكر خصائص األخالق يف اإلسالم. -

 يكتسب األخالق اإلجيابية. -

 حيرص أصول األخالق العامة. -

 يناقش عالقة األخالق باإليَمن.     -

 يناقش موقف اإلسالم من امليول والغرائز. -
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 املوضوع األول: نظام العبادة:

 أوال: مفهوم العبادة يف اإلسالم.

 ثانيا: حاجة اإلنسان للعبادة.

 ثالثا: االلتزام الديني.

 أنواع العبادات. رابعا:

 املوضوع الثاين: النظام الجتامعي اإلسالمي:

 أوال: تعريف املجتمع.

 ثانيا: مفهوم النظام االجتَمعي اإلسالمي.

 ثالثا: رضورة املجتمع لإلنسان.

 رابعا: أساس النظام االجتَمعي.

 خامسا: مكانة األرسة يف اإلسالم.

 سادسا: أمهية األرسة يف اإلسالم.

 م.سابعا: مكانة الزواج يف اإلسال

 ثامنا: األهداف التي رشع اهلل ألجلها الزواج.

 تاسعا: منهج اإلسالم يف تكوين األرسة.

 عارشا: حكمة الطالق يف اإلسالم.

 حادي عرش: مكانة املرأة يف اإلسالم.

 املوضوع الثالث: النظام السيايس اإلسالمي:

 أوال: مفهوم السياسة.

 ثانيا: عالقة اإلسالم بالسياسة.

 لنظام السياِس اإلسالمي.ثالثا: أسس ا

 رابعا: وظيفة الدولة يف اإلسالم.

 خامسا: رشوط احلاكم يف اإلسالم.

 

 سادسا: طرق اختيار احلاكم يف اإلسالم. مفردات الوحدة

 سابعا: حقوق الراعي والرعية يف اإلسالم:

 املوضوع الرابع: النظام القتصادي اإلسالمي:

 أوال: تعريف االقتصاد.

 ثانيا: مفهوم االقتصاد اإلسالمي.

 ثالثا: أمهية االقتصاد يف اإلسالم.

 رابعا: مبادئ االقتصاد اإلسالمي.

 خامسا: التكافل االجتَمعي يف اإلسالم.

 سادسا: حماربة الفساد )الرشوة، االحتكار، االستغالل(

 املوضوع اخلامس: النظام القضائي اإلسالمي واإلفتاء:

 اإلسالمي.أوالً: تعريف القضاء 

 ثانيا: أمهية القضاء يف اإلسالم.

 ثالثا: أنواع القضاء.

 رابعا: من رشوط القايض يف اإلسالم.

 خامسا: استقالل القضاء.

 سادسا: أمهية العقوبات واجلزاء يف اإلسالم.

 سابعا: تعريف االفتاء.

 ثامنا: من رشوط املفتي يف اإلسالم.

 األخالقي:املوضوع السادس: النظام 

 أوال: مفهوم األخالق لغًة واصطالحًا.

 ثانيا: خصائص األخالق يف اإلسالم.

 ثالثا: اكتساب األخالق اإلجيابية يف اإلسالم.

 رابعا: أصول األخالق العامة يف اإلسالم.

 خامسا: عالقة األخالق باإليَمن.

 سادسا: موقف اإلسالم من امليول والغرائز.

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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َل تكن جمرد رسالة روحيٍة مقصورٍة عىل ما    ملسو هيلع هللا ىلصدرست يف الوحدة السابقة أن رسالة نبينا حممد   

ُينظِّم عالقةا اإلنسان بربه فقط؛ بل كانت رسالة ذات رشيعة رحبة، تشتمل عىل ما ينظم عالقة اإلنسان  

بربه، وعالقتاه بأخيه اإلنسان، وعالقتاه بالكون كلِّه وما فيه كلِّه، كَم أهنا تضّمنت مجيع ما ُيناظِّم شؤونا 

 ه املاعاشّيةا واملاعادّية عىل السواء.اإلنسان، وأمورا 

جاء اإلسالم بجملة من الترشيعات واملبادئ التي رشعها اهلل تعاىل، أو رشع أصوهلا، ليسري    وقد

عليها الناس يف حياهتم، وَيتدوا هبدَيا، ويقيموا عىل أساسها مجيع ترصفاهتم، وطرق عيشهم، يف كافة  

 اإلسالمية اخلاصة.   شئوهنم املعادية واملعاشية ُتثل النظم

اإلنسان   وقد بترصفات  يتصل  ما  كل  يف  ه  وتعاليما ه  وهديا اإلسالِم  منهجا  الن ُظم  هذه  تضمنت 

وحركته، وعالقاته يف احلياة، سواء يف هذا عالقته بربه، أم عالقته بالناس، وبالكون كله) (. وهذا ما  

 . سنتعرف عليه يف هذه الوحدة

 

 

 العالقة بني األنظمة اإلسالمية والرشيعة اإلسالمية؟ ما 

 ..................................................................................................

 .................................................................................................. 
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 للعبادة يف اإلسالم مفهومان: مفهوم خاص ومفهوم عام:

تطلق عىل شعائر الدين املعروفة، من الصالة والزكاة والصيام واحلج والدعاء    مفهوم العبادة اخلاص:

 وتالوة القرآن والذكر والصدقة واجلهاد يف سبيل اهلل، ونحو ذلك.

 هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه، من األقوال، واألعَمل الباطنة والظاهرة.    مفهوم العبادة العام:

الصال  املفهوم  هذا  يف  الدينية  ويدخل  بالعلوم  واالشتغال  ورسوله،  اهلل  حب  وكذلك  والزكاة،  ة 

كالتفسري واحلديث واهلندسة واحلاسوب، كل  ذلك ُيعد عبادة، فاملسلم يبتغي بأعَمله وجه    والدنيوية النافعة، 

ْ ؛ وهلذا قال اهلل تعاىل:  (1) اهلل تعاىل يف جماالت احلياة كلها حما ُنُسِكي وا اليِت وا املانِيا  ﴿ُقْل إِنَّ صا بِّ اْلعا اايِت هللَِِّ را ما ياايا وا

﴾ ُل املُْْسِلِمنيا ا أاوَّ أانا لِكا ُأِمْرُت وا بِذا ُه وا يكا لا ِ  [. 163، 162]األنعام:   * ال رشا

 

 
وينظر: الثقافة اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون   (.44م )ص:  العبودية، ابن تيمية، أمحد بن عبد احللي( ينظر:  1)

 (. 170)ص:

 

 .باالستعانة بمعلمك؛ تأمل مفهومي العبادة العام واخلاص؛ ثم اذكر العالقة بينهَم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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لاْقُت  للعبادة أمهية كبرية يف اإلسالم، فهي الغاية التي خلق اهلل تعاىل الناس هلا، كَم قال تعاىل:   ا خا ما ﴿وا

ْنسا إاِلَّ لِياْعُبُدوِن﴾ اإْلِ نَّ وا [ فالعبادة هي التوجه إىل اهلل تعاىل باألعَمل الصاحلة، مع احلب  56]الذاريات:   اجْلِ

 يف اهلل، والرجاء يف ثوابه، واخلضوع له، واخلوف من عقابه. 

وهذه العبادة يفتقر إليها املخلوق افتقاره إىل الطعام والرشاب؛ بل ربَم كان أكثر من ذلك؛ ألن جوع  

اجلسد، فكَم أن اإلنسان ال يستطيع االستغناء عن الطعام والرشاب، والنَّفاس،  الروح والقلب أعظم من جوع  

ال يستطيع اإلنسان أن يكون يف كفاية عن غذاء الروح، وهو عبودية هلل، فحاجة    -بل أعظم منه    -فكذلك  

يكون عبدًا هلل   أن  إىل  املخلوق  وافتقار  ذاتية،  إىل اهلل حاجة فطرية  ذايت  ه  - تبارك وتعاىل    - العبد  افتقار  و 

يرتقي العبد إىل أعىل درجات الكَمل اإلنساِن الذي يمكن    - تبارك وتعاىل    - فطري، وبتحقيق العبودية هلل  

انتهج   البرش، من  فاألمثل من  األمثل  ثم  املالئكة واألنبياء،  اخللق عبودية هم:  يبلغه أي برش، وأعظم  أن 

 . (1)منهجهم، وسار عىل طريقهم

 

 

 
 (. 3-2/  70( ينظر: دروس للشيخ سفر احلوايل ) 1)

 

تعاىل اإلنس واجلن لغاية عبادته؛ ولكنه سبحانه خص اإلنس بغاية أخرى متعلقة خلق اهلل 

 .باألرض َل َيلق اجلن هلا. اذكر هذه الغاية من خالل اطالعك عىل سورة البقرة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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واآلخر شكيل   إجيايب،  حقيقي  أحدمها  باإلسالم،  االلتزام  من  نوعان  ظهر  املسلمني  واقع  من خالل 

 سلبي، وبيان ذلك عىل النحو التايل:  

هو التدين الذي يعرب عن اإليَمن باملعتقدات احلقة، وأن يكون اإليَمن    القسم األول: اللتزام احلقيقي:

وااللتزا بالدين،  ومعرفة  علم  من  الرسول  نابعًا  قول  وامتثال  والسلوك،  التعامل  يف  بأخالقياته  عليه    -م 

، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه املسلم وفق (1) : »إنَم بعثُت ألُتم صالح األخالق«-الصالة والسالم  

 تعاليم اإلسالم.

 من صور اللتزام احلقيقي:

 وزكاة وحج، وغريها من الشعائر. االلتزام واملحافظة عىل الشعائر الدينية من صالة وصيام  .1

 التخلق والتحيل بمكارم األخالق، ومجيل الصفات واألفعال اخلرية، يف السلوك واملعامالت.  .2

 اخلوف من اهلل وطاعته، واجتناب معاصيه.  .3

 السعي يف قضاء حاجات الناس، والدفاع عن احلق والعدل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.  .4

 والفعاليات التي ترفع من قيمة اإلسالم واملسلمني. املشاركة يف األنشطة  .5

 تقوية العالقة مع اهلل تعاىل، الذي ال ينظر إىل صورنا وأشكالنا، ولكن ينظر إىل قلوبنا وأعَملنا.   .6

 أداء احلقوق ألصحاهبا، وحفظ األمانة، ورد األموال ألهلها، والصدق يف القول والفعل تصديقًا.   .7

وهو مارسة الشخص الشعائر الدينية الظاهرة دون أن يكون    :"املظهري "شكيل  القسم الثاين: اللتزام ال

هلا أثر يف سلوكياته وترصفاته وأعَمله من اخلوف واخلشية من اهلل تعاىل، وال التزام بحدود اهلل تعاىل يف القول 

سلو  وبني  العبادات،  من  به  يقوم  ما  بني  االنفصام  من  حالة  الشخص  فيعيش  والسلوك،  كياته  والفعل 

 
 ."صحيح"( وقال حمققو املسند: 8952برقم ) يف املسند، ط الرسالة، ( أخرجه أمحد 1)
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يَمرس  ولكنه  بالشعائر،  يقوم  فهو  حياته،  التناقض يف  من  بل حالة  وتوافق،  تطابق  يوجد  فال  وترصفاته، 

الكذب واخلداع، ويؤذي اآلخرين، ويرتكب املحرمات والظلم، ويتجاوز حدود اهلل تعاىل؛ ولذلك  قيل  

وصدقتملسو هيلع هللا ىلصللنبي   وصيامها،  كثرة صالهتا،  من  يذكر  فالنة  إن  اهلل،  رسول  يا  جرياهنا  :  تؤذي  أهنا  غري  ها، 

قال: يا رسول اهلل، فإن فالنة يذكر من قلة صيامها، وصدقتها، وصالهتا، وإهنا  »هي يف النار«  بلساهنا، قال:  

 .(2) »هي يف اجلنة« وال تؤذي جرياهنا بلساهنا، قال: ،(1) تصدق باألثوار من األقط 

 
 

 تعددت أنواع العبادات يف اإلسالم عىل النحو التايل: 

العبادات القلبية: وهي املتعلقة بالقلب، كاحلب، واخلوف، الرجاء، والرغبة، والرهبة، واخلشوع،   - 1

ل، واإلنابة، وغريها، قال تعاىل:   ناا  والتوك  اُنوا لا كا ًبا وا ها را ًبا وا غا ناا را ْدُعونا يا اِت وا اِرُعونا يِف اخْلارْيا اُنوا ُيسا ُْم كا ﴿إهِنَّ

﴾ اِشِعنيا  .[ 90]األنبياء:  خا

هلل،    - 2 ب  التقر  بنيَّة  املسلم  يقوهلا  والتي  باللسان،  املتعلقة  وهي  )اللسانية(:  القولية  العبادات 

 
 (.228/ 1النهاية يف غريب احلديث واألثر )  األثوار مجع ثور، وهي قطعة من األقط، وهو لبن جامد مستحجر. (1)

 (. 2560( وصححه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )9675( أخرجه أمحد يف املسند، ط الرسالة برقم )2)

باإلسالم؛ بنيِّ ما جيب عليك فعله حنى يكون تدينك حقيقيا من خالل اطالعك عىل نوعي االلتزام 

 .وليس شكليا

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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عاء، وتالوة الُقرآن، والدعوة، والنصيحة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر،   كالشهادتني، والثَّناء، والد 

ثرًِيا وا وغريها، قال تعاىل:  اِكِرينا اهللَّا كا الذَّ ظِيًَم﴾﴿وا أاْجًرا عا ًة وا ْغِفرا ُْم ما دَّ اهللَُّ هلا اِت أاعا اِكرا  [.  35]األحزاب:  الذَّ

وسائر    -3 واجلهاد،  واحلج  والصيام  كالصالة  وجوارحه،  بالبدن  املتعلقة  وهي  البدنية:  العبادات 

﴾ العبادات، قال تعاىل:   ِكنيا الا تاُكوُنوا ِمنا املرُْْشِ ةا وا الا أاِقيُموا الصَّ  [.31روم: ]ال ﴿وا

ب هلل، كالزكاة، والصدقة، والنفقة    -4 العبادات املالية: وهي املتعلقة باملال، والتي يبذله املسلم بنيَّة التقر 

﴾يف اخلري، وغريها، قال تعاىل:  ُبورا ْن تا ًة لا ارا ْرُجونا جِتا نِياًة يا الا عا ا وا ْقنااُهْم رِسًّ زا ُقوا ِمَّا را أاْنفا  [. 29]فاطر:  ﴿وا

﴿إِِن احْلُْكُم إاِلَّ هللَِِّ  عبادات كلها بأنواعها جيب أن يبتغى املسلم هبا وجه اهلل تعاىل؛ قال سبحانه:  وهذه ال

يُِّم﴾ يُن اْلقا لِكا الدِّ اُه ذا ْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ را أاالَّ تا  .(1)[40]يوسف:   أاما

  

 
 (. 176( ينظر: الثقافة اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون )ص:1)
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( عكس كلمة فّرق، وتعني:    املجتمع يف اللغة: اعا ل( وهو مصطلح مشتق من الفعل )مجا عىل وزن )ُمْفتاعا

 .(1) مكان االجتَمع، ومجاعة من الناس

 .(2) والعادات التي تقوم عليها رابطة األرسة واألفراد يف ظل اإلسالم هو: جمموعة من القواعد واملبادئ  

املجتمع رضوري لإلنسان، وهو ما يؤيده الواقع، فاإلنسان يولد يف املجتمع ويعيش فيه ويموت فيه.  

ا لإلنسان وال ُبدَّ من وجوده، فإن النظام   رضوري للمجتمع،   -عىل أيِّ نحٍو كان    -وإذا كان املجتمع رضوريًّ

املجتمع، وإال كان يف ذلك   داخل  بحرية مطلقة  العيش  يمكنهم  األفراد ال  بدونه؛ ألنَّ  يتصور وجوده  ال 

هالكهم، أو اضطراب حياهتم، وانقالب جمتمعهم إىل جمتمع حيوانات، كالذي نشاهده يف الغابات، وهلذا  

ة التي جيب  كان ال ُبدَّ من نظاٍم للمجتمع يتضمَّ  ن احلدود التي جيب أن يقف عندها اجلميع، والضوابط العامَّ

والواقع أّن اإلسالم هو األساس الذي    أن يلتزموا هبا يف سلوكهم، حتى يستطيعوا العيش بأمان واستقرار،

 . (3)يقوم عليه النظام الصالح واملجتمع

 
 (. 710( والقاموس املحيط، الفريوز أبادي )ص: 678/ 1( ينظر: لسان العرب البن منظور )1)

 (.58( بناء املجتمع اإلسالمي، نبيل السَملوطي )ص:2)

 (. 103( أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان )ص: 3)
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اإلسالم هو العقيدة اإلسالمية؛ ألن املطلوب من كل إنسان أن حيمل هذه    إّن أساس نظام املجتمع يف 

هة   العقيدة ليعرف مركزه يف احلياة، وعالقته بالكون، والغرض الذي من أجله ُخلِق، وهذه العقيدة هي املوجِّ

نسان  ألفكار اإلنسان وسلوكه وسائر ترصفاته، وال يمكن التخيل عنها يف شأن من الشؤون؛ وحيث إنَّ اإل

هة له يف بناء هذا املجتمع، والنظام الذي   اجتَمعي بالطبع، فمن البدَيي أن تكون العقيدة اإلسالمية هي املوجِّ

املجتمع كجَمعة   يعمل  املجتمع، كَم  كأفراد وكأعضاء يف  األفراد يف ضوء عقيدهتم  يعمل  له، حتى  َيتاره 

عىل ذلك أنَّ كل من حيمل هذه العقيدة، ويدين هبا،  منظمة يف ضوء هذه العقيدة التي حيملها أفراده، ويرتّتب  

بقائه   يف  ويساهم  فيه،  عضًوا  فيصبح  اإلسالمي،  املجتمع  هذا  إىل  لالنتَمء  أهاًل  يكون  بمقتضاها،  ويلتزم 

وحتقيق أغراضه، والتمتع بمزاياه، وحتّمل تبعاته مهَم كان جنسه، أو نوعه، أو لونه، أو لغته، أو إقليمه، أو  

 . (1) حرفته

 

 
 (. 104( أصول الدعوة، عبد الكريم زيدان )ص: 1)

 

هة يف بناء هذا املجتمع) . يف ضوء هذه العبارة، مستعينا يف ذلك (العقيدة اإلسالمية هي املوجِّ

د بالتعاون مع زمالئك مقومات  بمصادر التعلم اإللكرتونية أو الورقية املتاحة يف املكتبات، عدِّ

 .إقامة املجتمع املسلم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فإّن   وبالتايل  املجتمع،  يتكون  األرُس  جمموع  فمن  املجتمع،  تكوين  يف  األساسية  اللبِنة  هي  األرسة 

صالحها صالٌح له، وفسادها إفساٌد للمجتمع؛ لذلك اهتّم اإلسالم اهتَممًا كبريًا يف تلك اللبنة، وجعل هلا  

 عظيًَم، ومقامًا جلياًل.شأنًا 

األرسة هي اخللية والوحدة االجتَمعية األوىل التي يتكّون منها املجتمع، والتي نشأت من أٍب وأٍم،     - 1

 ارتبطا برباٍط رشعٍي فيَم بينهَم.  

 رس ينتج األبناء والذرية.  األرسة هي بوابة التكاثر البرشي، ورّس البقاء اإلنساِن، فإّن وجود األ  -2

األرسة هي الضابط واملوّجه للسلوك، وهي املقيمة للمعيار األخالقي والرتبوي لألبناء، واحلافظة    - 3

هلم من االنحرافات األخالقية والفكرية؛ وذلك من خالل رقابٍة دائمٍة، وتعاهٍد متواصٍل من ركني األرسة،  

 ومها: األب، واألم.  

حيّقق األنس واالستقرار والسكينة ألفراده، وجيلب هلم الربكة واخلري والثمرات    األرسة هي رباطٌ   -4

 الكثرية يف الدنيا واآلخرة.  

األرسة مؤسسٌة متدة األثر والزمن تستوعب الطموحات واآلمال، وترسم لكّل فرٍد من أفرادها    - 5

فإهّنا سُتنتج أرسًة ناضجًة، وأفرادًا أسوياء،  دوره املُناط به جتاه كّل ما هو حوله، فإن فعلت األرسة ذلك،  

 .(1) ينفعون بيوهتم وأمتهم

 
 (. 215عمر سليَمن األشقر )ص: ( ينظر: نحو ثقافة إسالمية أصيلة، 1)
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النساء ليكن    -سبحانه وتعاىل    -الزواج يف اإلسالم مصدر السعادة واالستقرار لإلنسان، فقد خلق اهلل  

شقائق الرجال، فال يمكن للرجل أن يعيش بدون املرأة، وال يمكن للمرأة أن تعيش بدون الرجل، قال تعاىل:  

نًا﴾ كا ن ُبُيوتُِكْم سا ُكم مِّ لا لا عا اهللَُّ جا [ فدلت اآلية الكريمة: أّن االستقرار احلقيقي والسكينة  80]النحل:    ﴿وا

 ال يكون إال بحياة زوجية قائمة عىل املودة واملحبة. 

سبحانه    - فالزواج يف اإلسالم مبني عىل قضاء شهوة اإلنسان بَم يريض اهلل    حتصني اإلنسان املسلم:  -1

 ، بعيًدا عن الفحشاء واملنكر والزنا والسفاح؛ وفيه: غضٌّ للبرِص، وحتصٌن للفرِج. - ىل وتعا

خلق آدم، ثم جعل من ضلعه زوًجا له،    - سبحانه وتعاىل   - فاهلل   حتقيق خالفة اإلنسان يف األرض: -2

 حتى تكون له الذرية، فيقوم بخالفة األرض وعَمرهتا، وال يتحقق ذلك إال بالزواج.  

  ملسو هيلع هللا ىلص، الزواج حتى تتحقق طاعته وطاعة نبيه    - سبحانه وتعاىل    -رشع اهلل    طاعة هلل تعاىل ورسوله:  -3

قال   الرهبانية،  وترك  بالزوج،  ورسوله  اهلل  رّغب  وتعاىل    -فقد  نا  :  - سبحانه  مِّ ُكم  لا طاابا  ا  ما انِكُحوا  ﴿فا

﴾
ِ
اء  [. 3]النساء:  النِّسا

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر؛ بنيِّ بإجياز دور األرسة املسلمة يف 

 .تربية األبناء تربية إسالمية صحيحة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 منهج اإلسالم يف تكوين األرسة عىل األُسس التالية:يقوم 

حيث اإلسالم كالًّ من الرجل واملرأة عىل إحسان اختيار الطرف اآلخر عند إرادة الزواج،  الختيار:    -1

واالختيار عند البرش له مقاييس خمتلفة، فمنهم من يرى مقياس الصالح هو الغني، وآخرون يرونه احلسب،  

وفريق يراه القدرة عىل العمل الشاق املضني، واإلسالم ال يَمنع يف أن يشرتط الزوج يف    وفريق يراه اجلَمل،

زوجه واحًدا من هذه الرشوط أو أكثر، ولكنه يأمر بأن يكون ذلك كله حمكوًما بالصالح الديني؛ ولذلك  

،  (1)دين، تربت يداك«»تنكح املرأة ألربع: ملاهلا، وحلسبها، ومجاهلا، ولدينها، فاظفر بذات ال:  ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي  

 فحث عىل الظفر والتمسك باملرأة صاحبة الدين. 

إذا رأى الرجل أن يتزوج امرأة معينة فإن اإلسالم يرشده إىل النظر إليها؛ ليعرف إذا كانت  اخلطبة:  -2

 نفسه ُتيل إليها أم ال؟ فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهَم. 

الرشط    :الرضا  -3 هذا  ويتحقق  به،  إال  الزواج  يتم  الزواج، وال  عقد  املبدأ رشط من رشوط  وهذا 

األمر مثاًل: زوجتك ابنتي فالنة، فيقول اخلاطب: قبلت، وهذا يسمى    بالصيغة التي تدل عليه، فيقول ويل 

اإلجياب والقبول، وال يشرتط يف حتقق القبول يف الزوج رضا شخص آخر، أما يف املرأة فإن الزواج ال يتم  إال  

 ليه. إذا وافقت عىل الزوج، فإذا رفضته فإّن من حق القايض أن يوقف هذا الزواج ويفسخه إذا رفع األمر إ

 
والشهود:    -4 فنكاحها  الويل  وليها،  إذن  بغري  نكحت  امرأة  فأيَم  والشهود،  الويل  الزواج  يف  يشرتط 

 
 (. 1466( ومسلم برقم )5090( أخرجه البخاري برقم )1)

يكفي يف إعالن الرضا بالزواج سكوت املرأة البكر إذا استؤذنت، وَل تتكلم، فحياؤها قد 

 يمنعها من املوافقة يف كثري من األحيان، أّما الثيب فال بدَّ من أن توافق نطقًا.
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باطل، فيجب موافقة ويل أمر املرأة عىل الزواج، وأن الزواج الذي يتم من غري رضا الويل باطل، كَم جيب  

 .اإلشهاد، وأقل ذلك شاهدان عدالن

آُتوا  أمرت الرشيعة األزواج بمنح الزوجات مبلًغا من املال عطية، قال تعاىل:    :املهر والصداق  -5 ﴿وا

اهِتِنَّ نِْحلاًة﴾  ُدقا اءا صا [ وهذا العطاء إنَم هو ترضية للمرأة، وإكرام هلا، وليس ثمنًا هلا، وينبغي  4]النساء:    النِّسا

 عدم املغاالة يف املهور؛ فإنه من أسباب عزوف الشباب عن الزواج. 

 الكفاَءة:  - 6

الا ُتنِْكُحوا  ال جيوز تزوج املرأة املسلمة من كافر مطلًقا، سواًء أكان كتابًيا، أو غري كتايب، قال تعاىل    ﴿وا

تَّى ُيْؤِمنُوا﴾  ِكنيا حا  [.221]البقرة:  املرُْْشِ

 كَم ال جيوز تزويج املسلمة احلّرة من العبد مسلًَم أو غري مسلم.  

امل ِذينا رشكة إال أن تكون كتابية حمصنة، أي: عفيفة  وال جيوز للمسلم أن ينكح  الَّ ِمنا  نااُت  املُْْحصا ﴿وا

ْبِلُكْم﴾  [ 5]املائدة:   ُأوُتوا اْلِكتاابا ِمْن قا

نِْكحا  وجيوز للمسلم أن ينكح األمة عند عدم استطاعته نكاح احلّرة   ْستاطِْع ِمنُْكْم طاْواًل أاْن يا يا  ْ ْن َلا ما ﴿وا

تايااتُِكُم املُْْؤِمنااِت﴾ ُنُكْم ِمْن فا ْت أايَما لاكا ا ما نااِت املُْْؤِمنااِت فاِمْن ما  [  25]النساء:  املُْْحصا

 
)1 ) 

 
 (. 224 -219نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليَمن األشقر )ص: ( ينظر: 1)

يعد  كل مسلم مكافئ للزواج من املسلمة بغض النظر عن اجلنس، أو اللون، أو التعليم، 

ُكْم ِعنْ  ما اُكْم﴾ ]احلجرات: فميزان التفاضل يف اإلسالم هو التقوى، ﴿إِنَّ أاْكرا ، وما (1)[13دا اهللَِّ أاْتقا

 أقره اإلسالم من الرشوط والضوابط الرشعية.
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عىل    -وّجه اإلسالم كاّلً من الرجل واملرأة إىل إحسان اختيار رشيك حياته عند اخلطبة، إال أّن ذلك  

قد ال يضمن استقرار احلياة الزوجية بينهَم، فربَم هتاون أحدمها يف حتّري    -أمهية االعتناء به، واحلرص عليه  

د أموٌر أثارت القلق واملشاكل بينهَم، وأول  اختيار الرشيك املناسب له، وربَم استجّدت يف حياهتَم بعد العق 

ما جيدر هبَم فعله حينها الصرب واالحتَمل، والتغايض عن تقصري كّل طرٍف منهَم، فإن َل يتمّكنا من فعل ذلك،  

اٍن﴾فقد أذنت هلَم الرشيعة اإلسالمية حينها بالطالق، قال سبحانه:   يٌح بِإِْحسا تارْسِ أاْو  ْعُروٍف  اٌك بِما إِْمسا   ﴿فا

[ واحلكمة يف ذلك: إهناء ما بينهَم من كدٍر وصعوباٍت؛ وليستأنف كلٌّ منهَم حياته منفردًا، أو  229]البقرة:  

 .(1) برابطٍة زوجيٍة جديدٍة تضمن له العيش اهلانئ املستقرّ 

 
 (. 200( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 1)

ْسؤوليُة الرتبيِة األساسيِة الشاملِة،  ِع املسلم؛ منها ما ة يف املٌْجتاما يَّ ِ هناك عدة مكونات للمْسُئولِيَّة األرُسا

اُرثِها.  ِة املجتمِع وتاوا ْسؤوليُة املحافظِة عىل ُلغا  وما

 .بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ثالثة مواطن أخرى للمسؤولية األرسية يف املجتمع املسلم

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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اْلنااُهْم  أكرم اهلل تعاىل املرأة، فجعلها خملوقًا من املخلوقات املكرمة، قال تعاىل:   - محا ما وا نِي آدا ْمناا با رَّ ْد كا قا لا ﴿وا

ْقناا تاْفِضياًل﴾  لا ثرٍِي ِمَّْن خا ىلا كا ْلنااُهْم عا فاضَّ يِّبااِت وا ْقنااُهْم ِمنا الطَّ زا را اْلباْحِر وا ِّ وا  [.70]اإلرساء: يِف اْلربا

 .(1) »إنَم النساء شقائق الرجال«: ملسو هيلع هللا ىلصوأكرم اهلل تعاىل املرأة، وجعلها شقيقة الرجل، كَم قال  -

وأكرم اهلل تعاىل املرأة من صغرها، فهي مشمولًة بأحكام اإلسالم، التي حتفظ هلا حّقها، وكرامتها، فمنذ   -

يل من هذه البنات شيئًا،  »من ي:  ملسو هيلع هللا ىلص طفولتها حفظ هلا حّقها يف الرضاع، والرعاية، وحسن الرتبية، قال  

 . (2)فأحسن إليهن، كن له سرتًا من النار«

 وملّا كرُبت ُعززت عند أهلها، فأحاطها وليها برعايته، فلم يسمح ألحٍد أن يُمد إليها يد السوء أبدًا.   -

  تعاىل: وأكرم اهلل تعاىل املرأة وهي زوجة، فلَم تزوجت جعل اهلل تعاىل ميثاق زواجها ميثاقًا غليظًا، قال    -

ِليًظا﴾ ْذنا ِمنُْكْم ِميثااًقا غا أاخا ْعُضُكْم إىِلا باْعٍض وا ْد أاْفىضا با قا ُه وا ْأُخُذونا ْيفا تا كا [ وأمر زوجها  21]النساء:    ﴿وا

 
 (.113( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم ) 113( والرتمذي برقم )236داود برقم )( أخرجه أبو 1)

 (. 2629( ومسلم برقم )5995( أخرجه البخاري برقم )2)

 

؛ بنيِّ كيف -ريض اهلل عنهَم  -من خالل اطالعك عىل سرية ذات النطاقني؛ أسَمء بنت أيب بكر 

 .هلا مع الصحايب اجلليل الزبري بن العوام بعد أن ُطلِّقت منهكانت حا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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»أن يطعمها  ما حق املرأة عىل الزوج؟ قال:    ملسو هيلع هللا ىلص بإكرامها، واإلحسان إليها، فقد ثبت أن رجاًل سأل النبي  

 . (1) اكتسى، وال يَّضب الوجه وال يقبح، وال َيجر إال يف البيت«إذا طعم، وأن يكسوها إذا 

ًا، فعندما أصبحت أّمًا كان بّرها من أوجب الواجبات؛ فهو مقروٌن بحّق اهلل  - أكرم اهلل تعاىل املرأة وهي أمَّ

ْيِن إِْحسا تعاىل، قال تعاىل:   الِدا بِاْلوا اُه وا ْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ ب كا أاالَّ تا قاىضا را  [. 23]اإلرساء: اًنا﴾ ﴿وا

وكذلك أكرم اهلل تعاىل املرأة إن أصبحت أختًا، أو خالًة، أو جدًة، فكان اإلنسان مأمورًا بصلتها، وبّرها،    -

»إّن اهلل خلق اخللق حتى إذا فرغ من خلقه، قالت الرحم: هذا مقام  :  ملسو هيلع هللا ىلصواإلحسان إليها، قال النبي  

أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بىل يا    العائذ بك من القطيعة، قال: نعم، أما ترضني

 . (2) رب، قال: فهو لك«

والرشاء،   - والبيع،  اإلجارة،  وحّق  والتمّلك،  اإلرث  حّق  هلا  جعل  أن  للمرأة:  اإلسالم  تكريم  ومن 

تعاىل:   قال  ذلك،  ونحو  ماهلا،  من  ُبووالتصدق  األاْقرا وا اِن  الِدا اْلوا كا  تارا ِمَّا  ناِصيٌب  اِل  جا   ﴿لِلرِّ
ِ
اء لِلنِّسا وا نا 

ْفُروًضا﴾ ُثرا ناِصيًبا ما ُبونا ِمَّا قالَّ ِمنُْه أاْو كا األاْقرا اِن وا الِدا كا اْلوا آُتوا  [ وقال سبحانه:  7]النساء:    ناِصيٌب ِمَّا تارا ﴿وا

اهِتِنَّ نِْحلاًة﴾  ُدقا اءا صا ال: بينا أنا  ق  -ريض اهلل عنه    -[ وجاء عن عبد اهلل بن بريدة عن أبيه  4]النساء: النِّسا

إذ أتته امرأة، فقالت: إِن تصدقت عىل أمي بجارية، وإهنا ماتت، قال: فقال:   ملسو هيلع هللا ىلص جالس عند رسول اهلل  

 .(3) »وجب أجرك، وردها عليك املرياث«

وكفل اإلسالم حق املرأة يف التعلم والتعليم، بل من العلم ما هو فرٌض عىل كّل مسلٍم، ذكرًا كان أو أنثى، قال     -

، ولفظ )املسلم( عند اإلطالق يشمل الذكر واألنثى،  ( 4) »طلب العلم فريضة عىل كل مسلم« رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  

 
 (.1850( وصححه األلباِن يف صحيح ابن ماجه برقم )1850( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (.2554( ومسلم برقم )5987( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1149أخرجه مسلم برقم ) (3)

 (. 224( وصححه األلباِن يف صحيح ابن ماجه برقم )224( أخرجه ابن ماجه برقم )4)
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 . ( 1) "ن يمنعهن احلياء أن يتفقهن يف الدين نعم النساء نساء األنصار َل يك "وقالت عائشة ريض اهلل عنها:  

ومن كَمل الكرامة املمنوحة للمرأة يف اإلسالم: أْن رشع اهلل تعاىل هلا من األحكام ما يصوهنا وحيفظها  -

، فأمرها باحلجاب، وجتنب  
ٍ
من األلسن البذيئة، واألعني اخلائنة، واأليدي التي تريد أن ُتتد إىل املرأة بسوء

نااتِكا  ىل:  االختالط بالرجال، وغري ذلك ما حيفظ عليها عّفتها، قال تعا  با اِجكا وا اا النَّبِي  ُقْل أِلاْزوا ا أاَي  ﴿يا

ا انا  كا وا ْينا  ُيْؤذا فاالا  ْفنا  ُيْعرا أاْن  أاْدناى  لِكا  ذا بِيبِِهنَّ  الا جا ِمْن  ْيِهنَّ  لا عا ُيْدننِيا  املُْْؤِمننِيا   
ِ
اء نِسا ِحيًَم﴾ وا را ُفوًرا  غا   هللَُّ 

 [.59]األحزاب:  

 
 

 
 (. 332( ومسلم برقم )1/38( أخرجه البخاري تعليقًا )1)

الغزو الغريب لألمة اإلسالمية يف مقوماهتا وعىل رأسها األرسة، قام أمام حتديات ومواجهة 

جمموعة من علَمء هذه األمة ومن شتى بالدها وبقاعها زادوا عن العرشين عاملًا؛ بدعوة من اللجنة 

 -اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل، التابعة للمجلس العاملي للدعوة واإلغاثة باألزهر يف مرص 

؛ قام هؤالء العلَمء بعمل مؤسيس معارص واجتهاد مجاعي بصياغة ميثاق األرسة - وحتت رعايتها

يف اإلسالم؛ ليكون بديالً عن األطروحات الغربية العلَمنية الفاسدة، بغية أن يكون طوق نجاة كل 

 أرسة عىل امتداد القارات واحلضارات.
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 .الذي جيب عليك فعله جتاهم. أجب بإجيازاملرأة هي األم واألخت والزوجة والبنت؛ فَم 

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 .(1) القيام عىل اليشء بَم يصلحه السياسة لغة:

والنهي    واصطالحاا: باألمر  الشؤون،  تلك  يصلح  بَم  أمرها  والة  ِقبل  من  الرعية  شؤون  عىل  القيام 

حتقيق مصالح الرعية، وجلب املنافع هلم،  واإلرشاد، إضافة إىل الرتتيبات اإلدارية والنظامية التي تؤدي إىل  

 ودفع املضار عنهم، وفق الرشيعة اإلسالمية. 

اإلسالم نظام متكامل إلدارة حياة األفراد والناس، جاء ليحقق هدف إدارة احلياة، للوصول لسعادة  

نظام   معرفة:  السياِس اإلسالمي يف  النظام  توضح  والتي  الرشعية،  السياسة  اآلخرة، وهو جزء من  الدار 

ي العالقة بني احلاكم  احلكم، وكيفية اختيار احلاكم، وحقوقه وواجباته، وحقوق وواجبات املحكوم، وما ه

»كانت  واملحكوم؟ وقد جاء يف حديث أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل عليه الصالة والسالم:  

»  .(2)بنو إرسائيل تسوسهم األنبياء،كلَم هلك نبيٌّ خلفه نبيٌّ

 احلاكمية هلل تعاىل:  -1

م عليها نظام احلكم اإلسالمي: أّن احلاكمية هلل تعاىل، وهي من أبرز خصائص  من أهم األسس التي يقو

 
 (. 108/ 6( ولسان العرب، البن منظور )169/4ينظر: تاج العروس، للزبيدي )(  1)

 (.1842سلم برقم )( وم3455أخرجه البخاري برقم )(  2)
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ع، وهو املُحلل واملُحرم، ورشيعة اهلل جيب أن تكون احلاكمة، واملنظمة   األلوهية، فاهلل هو احلاكم، وهو املرُشَّ

قال تعاىل:   الناس،  ْعُبُدواحلياة  تا أاالَّ  را  أاما إاِلَّ هللَِِّ  احْلُْكُم  النَّاِس ال    ﴿إِِن  أاْكثارا  لاكِنَّ  وا يُِّم  اْلقا يُن  الدِّ لِكا  ذا اُه  إِيَّ إاِلَّ 

 ﴾ ْعلاُمونا  [. 40]يوسف: من اآليةيا

 

 
 

 
 

 :النظرة الواحدة للبرش  -2

، وأمهم  -عليه السالم    -ينظر اإلسالم إىل الناس نظرًة واحدًة، فهم ُخلقوا من أصل واحد، فأبوهم آدم  

ُأْنثاى  حواء، وال تفاضل بينهم إال بالتقوى، والعمل الصالح، قال تعاىل:   ٍر وا كا ْقنااُكْم ِمْن ذا لا اا النَّاُس إِنَّا خا ا أاَي  ﴿يا

الرشك يف احلاكمية مندرج يف رشك الربوبية؛ ألنه اعتقاد أن هناك مدبرا غري اهلل، وهو رشك يف 

م ويف صفة احلُْكم، وهو رشك يف األلوهية؛ األسَمء والصفات؛ ألنه اعتقاد رشيك هلل يف اسمه  احلاكا

 ألنه رصف لعبادة الطاعة والتحاكم إىل رشع اهلل عن اهلل تعاىل إىل غريه.

 

 

ْن َل حيكم بَم أنزله اهلل تعاىل؛ بالتعاون  وردت يف سورة املائدة ثالث آيات هبا ثالث مراتب حلُْكم ما

 .معلمك؛ اذكر هذه اآليات ثم بانيِّ تلك املراتب.مع زمالئك وحتت إرشاف 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ْلنااُكْم ُشُعوبًا   عا جا برٌِي﴾وا ِليٌم خا اُكْم إِنَّ اهللَّا عا ُكْم ِعنْدا اهللَِّ أاْتقا ما ُفوا إِنَّ أاْكرا ارا بااِئلا لِتاعا قا فال اعتبار  [  13]احلجرات:  وا

يف تقويم اإلسالم لإلنسان للونه، أو لغته، أو جنسه، أو قبيلته، أو بلده، أو حالته االجتَمعية، أو االقتصادية،  

 . - سبحانه وتعاىل  - مر اهلل إنَم بمقدار التزامهم بأ 

 :العدل -3

إقامة العدل يف حياة الناس من الواجبات املقدسة يف اإلسالم، وقد أكد القرآن الكريم يف طلبه، وجعل 

لْ القيام به هدف الرساالت السَموية بعد اإليَمن باهلل تعاىل، قال سبحانه:   أاْنزا ناا بِاْلبايِّنااِت وا ْلناا ُرُسلا ْد أاْرسا قا ناا  ﴿لا

انا لِياُقوما النَّاُس بِاْلِقْسِط﴾ املِْيزا ُهُم اْلِكتاابا وا عا  [. 25]احلديد:  ما

وتنظيم   ألصحاهبا،  احلقوق  إعطاء  يف  العدل  تضمنت  التي  الرشيعة  أحكام  بتطبيق  العدل  ويكون 

افأة جهودهم العالقات بني الناس تنظيًَم عادالً، ويكون العدل عمليًا بالتسوية بني الناس يف املعاملة، ومك

تبعًا   بينهم  والتمييز  املفاضلة،  وعدم  بمؤهالهتم،  يستحقوهنا  ملن  الوظائف  أو  األعَمل،  وإسناد  بحسبها، 

 للهوى واملصلحة، أو ألسباب خارجية ال تستوعب املفاضلة.  

 :الشورى  - 4

ت بالقرآن  ُيعترب مبدأ الشورى من أهم مقومات نظام احلكم يف اإلسالم، وقاعدة أساسية من قواعده ثاب

  والسنة، وإمجاع األمة، وهو حق لألمة، وواجب عىل اخلليفة، والتفريط به ربَم يؤدي إىل عزله، قال اهلل تعاىل: 

ْيناُهْم﴾  ى با أاْمُرُهْم ُشورا ا  [ وقال تعاىل:  38]الشورى:    ﴿وا إِذا اِوْرُهْم يِف اأْلاْمِر فا شا ُْم وا اْستاْغِفْر هلا نُْهْم وا ﴿فااْعُف عا

ْمتا فا  زا ىلا اهللَِّ﴾عا ْل عا كَّ  [. 159]آل عمران:    تاوا

أصحابه عام احلديبية، عندما جاءه اخلرب: أن قريشًا مجعوا له مجوعًا ليصدوه عن    ملسو هيلع هللا ىلص وقد استشار النبي  

»أشريوا أَيا الناس عيّل، أترون أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن يصدونا  البيت، فقال:  

فقال أبو بكر:  قد قطع عينًا من املرشكني، وإال تركناهم حمروبني«    - عز وجل    - عن البيت، فإن يأتونا كان اهلل  
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فتوجه له، فمن صدنا عنه قاتلناه،  يا رسول اهلل، خرجت عامدًا هلذا البيت، ال تريد قتل أحد وال حرب أحد،  

 .(1)»امضوا عىل اسم اهلل«قال: 

خطيبًا فتشهد، فحمد اهلل وأثنى عليه بَم هو أهله، ثم قال:   ملسو هيلع هللا ىلصواستشارهم يف قصة اإلفك، حيث قام  

 . (2) »أما بعد أشريوا عيّل يف أناس أبنوا أهيل، وايم اهلل ما علمت عىل أهيل من سوء قط«

 :الطاعة -5

اإلسالم دين مجاعي، يتحقق من خالل مجاعة، وليس دينًا فرديًا، ومن هنا نجد أن خطاب الشارع غالبًا  

للرشيعة   مطبقًا  دام  ما  األمر  ويل  تطيع  أن  الرعية  عىل  أوجب  واإلسالم  واجلَمعة،  املجموعة  إىل  موجه 

ه الرشوط فال طاعة له عليهم،  اإلسالمية، حاكًَم بينهم بالعدل، وال يأمرهم بمعصية، فإذا اختل رشط من هذ 

ُأويِل اأْلاْمِر ِمنُْكْم﴾قال سبحانه تعاىل:   ُسولا وا أاطِيُعوا الرَّ  [.59]سورة النساء:  ﴿أاطِيُعوا اهللَّا وا

 

 
 

 
 (. 4178( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 2770( أخرجه مسلم برقم )2)

ل منها نظام الدولة  النظام السياِس يف اإلسالم عبارة عن كليات وقواعد ومبادئ عامة، تاشكا

م، ثم عهد اخللفاء الراشدين، ما فسح املجال الجتهاد يف عهد الرسول عليه الصالة والسال

املسلمني عرب العصور إلجياد وسائل وآليات متعدة ومتنوعة للنظام السياِس واحلكم حسب 

 احلاجة، إال أنه يرشط يف هذا أن اليتعارض مع الرشيعة اإلسالمية.
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هذه   وفق  األمة  وقيادة  اإلسالمية،  الرشيعة  وإقامة  اإلسالمية،  الدعوة  عىل  القيام  الدولة:  وظيفة 

 الرشيعة، ويمكن القول: إّن مهمة الدولة اإلسالمية متعددة اجلوانب، ومن ذلك: 

 إقامة العدل يف املجتمع اإلسالمي: -1

وإقامة العدل يف املجتمع أوسع من تنصيب القضاة الذين يقيمون حكم اهلل يف الذين يتجاوزون حدود 

اهلل، كالذين يرتكبون الزنا، ويرسقون، ويرشبون اخلمر، ويرمون املحصنات الغافالت، بل الدولة مكلفة  

املال، ويف إتاحة الفرص    بأن تقيم العدل يف كل شعبة من شعب احلياة، وفق منهج اهلل يف اإلنفاق من بيت 

  للناس مجيًعا يف الوظائف والتجارة والصناعة، وغري ذلك، قال تعاىل:  
ِ
إِيتااء اِن وا ْحسا اإْلِ ْدِل وا ْأُمُر بِاْلعا ﴿إِنَّ اهللَّا يا

 ﴾ ُرونا كَّ لَُّكْم تاذا عا ِعُظُكْم لا اْلباْغِي يا ِر وا املُْنْكا  وا
ِ
اء ْحشا ِن اْلفا ى عا نْها يا  [. 90]النحل:  ِذي اْلُقْرباى وا

 

 

ُكُموا ﴿ إِنَّ اهللَّا يقول اهلل تعاىل:  ْ نْيا النَّاِس أاْن حتا ْمُتْم با كا ا حا إِذا ا وا انااِت إىِلا أاْهِلها وا اأْلاما د  ْأُمُرُكْم أاْن ُتؤا يا

نُوا أاطِ  ِذينا آما اا الَّ ا أاَي  ِميًعا باِصرًيا * يا انا سا ِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهللَّا كا ْدِل إِنَّ اهللَّا نِِعَمَّ يا أاطِيبِاْلعا ُعوا يُعوا اهللَّا وا

ُسوِل ﴾ الرَّ وُه إىِلا اهللَِّ وا ُرد   فا
ٍ
ء ْ ْعُتْم يِف يشا ناازا إِْن تا ُأويِل اأْلاْمِر ِمنُْكْم فا ُسولا وا [. 59، 58النساء: ]الرَّ

ل هاتنْي اآليتنْي؛ ثم بالتعاون مع زمالئك وبإرشاف معلمك اذكر أركان احلكم الثالثة التي  تأمَّ

 .اشتملت اآليتان عليهم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 حراسة العقيدة، وتنفيذ الرشيعة:  -2

لوثة   تصيبها  بحيث ال  العقيدة،  بحراسة  القيام  األمر  فعىل والة  األرض،  للمسلمني يف  اهلل  ن  مكَّ إذا 

نِ الرشك، قال تعاىل:   اْوا عا هنا ُروا بِاملْاْعُروِف وا أاما اةا وا كا ُوا الزَّ آتا ةا وا الا اُموا الصَّ أاقا نَّاُهْم يِف اأْلاْرِض  كَّ ِذينا إِْن ما   ﴿الَّ

هللَِِّ  ِر وا اِقباُة اأْلُُموِر﴾ املُْنْكا ودعوة الناس إليه،    [ فيأيت يف مقدمة وظائف اخلليفة: إقامة التوحيد، 41]احلج:     عا

وذلك بالربامج التي   وكشف اخلرافات والشبهات الواردة عليه، حتى يستقر يف النفوس، ويثبت يف القلوب؛ 

 املسجد، وغري ذلك. توضح أبعادها يف املدارس واجلامعات، ومن خالل اإلذاعة والتلفاز، و

 :اجلهاد يف سبيل اهلل -3

اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل هو حلَمية الدين، وبيضة اإلسالم، وهتيئة األجواء املالئمة ملن أراد اإلسالم،  

إقامة املصانع، وتدريب   املناسبة للعرص، من  القوة احلربية  القوة بجميع جماالهتا؛ من  بإعداد  ويكون ذلك 

وا  ب القتال يف النفوس، وتنمية االقتصاد اإلسالمي بكل جوانبه، كَم قال تعاىل:  املقاتلني، وغرس ح  أاِعد  ﴿وا

ِرينا ِمْن   آخا ُكْم وا ُدوَّ عا ُدوَّ اهللَِّ وا ِمْن ِربااِط اخْلايِل ُتْرِهُبونا بِِه عا ٍة وا ا اْستاطاْعُتْم ِمْن ُقوَّ ُْم ما ُُم اهللَُّ  هلا ْعلاُموهنا ُدوهِنِْم الا تا

ْعلامُ   [.60]سورة األنفال:  ُهْم﴾يا

 :العناية باجلانب املايل والقتصادي - 4

الزكاة،   مال  فتجمع  إىل مستحقيه،  وإيصاله  املرشوعة،  املال من طرقه  بجمع  الدولة اإلسالمية  تعنى 

والفيء، واخلمس، واخلراج، والصدقات، وتضعها يف مواضعها التي رشع اإلسالم وضعها فيها، وكذلك  

باالس تنظم االعتناء  التي  والترشيعات  القوانني  التجارية، واملصارف اإلسالمية، وسن  تثَمرات واملشاريع 

 االقتصاد، وحتميه من الفاسد واملفسدين واملحسوبية. 

 :إدارة الدولة -5

تقوم الدولة بتوظيف املوظفني الذين يقومون عىل كل شعبة من شعب احلياة، ووضع الرجل املناسب  

ضع القواعد اإلدارية التي تضمن حسن سري العمل، وإقامة الدورات التخصصية  يف املكان املناسب، وو 
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التي خترج أصحاب الكفاءات عند احلاجة لذلك، وفرض املرتبات املناسبة للموظفني، وقد أمر اإلسالم  

األمني   القوي  هو  الكفء  والرجل  الكفاءات،  أهل  إىل  الوظائف  الْ بإسناد  ْرتا  اْستاْأجا ِن  ما ريا  خا وي   ﴿إِنَّ  قا

 [. 26]سورة القصص:  اأْلاِمنُي﴾

 :املحافظة عىل األمن الداخيل - 6

وإقامة   املجرمني،  ومالحقة  العباد،  أمن  عىل  تسهر  التي  األجهزة  بإقامة  مطالبة  اإلسالمية  الدولة 

مريض،  العقوبات الرادعة للمفسدين يف األرض، وفق رشيعة اهلل، فاملجتمع الذي تنترش فيه اجلريمة جمتمع 

 . (1)يسود فيه اخلوف والرعب، وهجرة الناس

 

 

 
 (. 337-333ينظر: نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليَمن األشقر )ص: ( 1)

إن الدولة يف اإلسالم داخل النظام السياِس اإلسالمي َل تقم بذاهتا بل كانت تبع لألمة؛ 

فاألمة تكونت أوال وحتققت مكوناهتا؛ ثم نبعت منها الدولة كمؤسسة وكيلة عن األمة يف القيام 

 بشؤوهنا.

جمموعة من الدول فقط ؛ بل تتكون األمة اإلسالمية يف حقيقتها من: فاألمة اإلسالمية ليست 

ِ امللتزمة املسؤولة، واملجتمع املتالحم ذو النسيج الواحد والعقيدة  األفراد املؤمنني، واألرُسا

الصافية، ورابطة التنارص فيَم بني األفراد واألرُسا واملجتمعات، ورسالة األمة املقرتنة باجلهاد 

محايتها، واملأوى اآلمن غري املناهض لرسالة األمة والداعم والنارش لتلك الرسالة،  لتحقيقها أو

ٌب الشابة التي تؤيدهم.  وعلَمء األمة والنُخا
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وكلمته هي الكلمة األوىل يف تسيري شؤون الدولة، ويف  احلاكم املسلم هو املسؤول األول أمام األمة،  

تعيني الوزراء والوالة وأمراء اجليوش والقضاة، وله حماسبة املقرصين، وحتري العدل، وااللتزام بالرشع،  

 :وقد ُاشرُتط فيه عدة رشوط، منها

كلف خليفة  ورشوط التكليف: اإلسالم، والبلوغ، والعقل، وال يتصور أن يكون غري املالتكليف:    -1

املنصب،   هلذا  يصلحون  ال  كلهم  والصغري  واملجنون  فالكافر  تعاىل:  للمسلمني،  اهللَُّ  قال  لا  ْعا جيا لان  ﴿وا

بِياًل﴾ ىلا املُْؤِمننِيا سا افِِرينا عا »رفع القلم  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن عائشة ريض اهلل عنها عن النبي  141]النساء:    لِْلكا

 . (1) صبي حتى حيتلم، وعن املجنون حتى يعقل«عن ثالث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن ال 

 
صححه "(:  426( وقال احلافظ ابن حجر يف البلوغ )ص:  2041( وابن ماجة برقم )4402أخرجه أبو داود برقم )(  1)

 . "احلاكم

 

ومن بعده اخللفاء الراشدين؛ دور يف نرش الدعوة  ملسو هيلع هللا ىلصكان للدولة اإلسالمية عىل عهد رسول اهلل 

 اإلسالمية ورعايتها ومحلها للبرشية.

 .وسرية اخللفاء الراشدين ملسو هيلع هللا ىلصذلك بإجياز من خالل مطالعاتك يف سرية النبي  ناقش

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وهذا الرشط حتققه رضوري يف مجيع الواليات، ومرادهم هبذا الرشط أن يكون احلاكم:  العدالة:    -2

األخالقي،   واالنحالل  الفساد  بعيًدا عن  املآثم،  متوقيًا  املحارم،  عفيًفا عن  األمانة،  اللهجة، ظاهر  صادق 

 دينه ودنياه. صاحب مروء وخلق، قدوة يف 

فالذي يتوىل شؤون األمة جيب أن يكون عىل درجة من العلم، يستطيع هبا معرفة احلق من    العلم:  -3

الباطل، وسياسة أمور األمة، والتعرف عىل الذين يصلحون ملنصب الوالية، ويستطيع هبا توجيه اجليوش،  

أمهه: العلم الرشعي الذي هو دين ومفاوضة اخلصوم، فالعلم نور، يكشف لصاحبه الظلَمت، وأول العلم و 

 األمة، وعليه يقوم بناؤها. 

وهذا رشط متفق عليه بني علَمء األمة، فالوالية الكربى ال تصلح هلا املرأة، ويف احلديث    الذكورة:  -4

فاخلليفة  ، وَل حيدث يف التاريخ اإلسالمي أن تولت أمر املسلمني امرأة،  (1) »ال يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة«

حيتاج أن َيلو بمستشاريه، وقد يفاوض اخلصوم، ويقود اجليوش، واملرأة ال تستطيع ذلك، وبخاصة وأنه قد  

والنفاس  احليض  مثل  ذلك،  يف  فعاليتها  من  يقلل  أو  اخلالفة،  بواجبات  القيام  من  يمنعها  ما  هلا  يعرض 

 والرضاع وتربية األوالد. 

اد به: قدرة احلاكم عىل تنفيذ األعَمل الكبرية املوكولة إليه؛  وهذا رشط ُير   سالمة البدن واحلواس:  -5

ولذلك فإنه ُيشرتط سالمته من العيوب التي ُتنعه من مزاولة واجبات اخلليفة، كالعمى والصمم، وعدم 

القدرة عىل احلركة بسبب شلل، أو عجز، ونحو ذلك، أما إذا َل يمنعه نقص بعض احلواس من مزاولة أعَمله،  

عيًبا حيرم به من توىل منصب اإلمامة، مثل فقدان حاسة الشم، ومثل ذلك قطع بعض أعضائه، كمن    فال ُيعد 

 .قطع أصبعه، أو شيًئا من أذنه، ونحو ذلك

 
 (. 4073أخرجه البخاري برقم )( 1)
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َل ترد أدلة ونصوص رشعية واضحة تدل عىل الكيفية يف اختيار احلاكم، والتي نتعرف هبا عىل مراد األمة  

يف الشخص املناسب للحكم، ولكن الذي جرى عليه العمل يف تنصيب احلاكم يف عهد اخللفاء الراشدين  

 ومن بعدهم تكون بإحدى ثالث طرق: 

ل احلل والعقد وأهل الشورى، ومثاله: ثبوت اخلالفة أليب  االختيار واالنتخاب من أه  الطريقة األوىل:

الصحابة   ثم أمجع عليها  باالختيار واالنتخاب من أهل احلل والعقد،  له اخلالفة  ثبتت  فقد  يق،  الصدِّ بكر 

 . -ريض اهلل عنهَم   - وبايعوه مجيعًا، وارتضوا خالفته، وكذلك ثبتت اخلالفة لعثَمن وعيل 

بوالية العهد من اخلليفة السابق؛ وذلك بأن يعهد ويل األمر باخلالفة ألحٍد بعينه    اخلالفة  الطريقة الثانية:

من بعده، ومثاله: ثبوت اخلالفة لعمر بن اخلطاب؛ فإهنا ثبتت له بوالية العهد من أيب بكر الصديق ريض اهلل  

 عنه. 

ة، ولكن لعظام  القوة والغلبة، وهي طريقة خمالفة للرشع؛ ألهنا ُأخذت بالغص   الطريقة الثالثة: ب والقوَّ

ته؛ ولعظم املفاسد املرتتبة عىل نزع األمن من البالد: كان للمتويل   املصالح املرتتبة عىل وجود حاكم حيكم أمَّ

 بالقهر والسيف السمع والطاعة إذا تغلب هبَم، واستتب له األمر، وحكم برشع اهلل تعاىل. 

 

ما الذي يرتتب عىل غياب هذه الرشوط ُتاما أو معظمها عن احلاكم؟ ويف رأيك؛ كيف يتم 

 التعامل مع تلك احلالة إن حدثت؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 القسم األول: حقوق الراعي عىل الرعية: 

 للحكام ووالة األمور املسلمني حقوق عىل شعوهبم، ومن أبرز تلك احلقوق ما ييل: 

   السمع والطاعة يف املعروف: -1

فمن أهم حقوق والة األمور: السمع والطاعة يف غري معصية اهلل تعاىل؛ إذ السمع والطاعة يف املعروف  

ثّم   ا واحًدا، غري خارج عن طاعته، ومن  جيعل املجتمع متوائًَم مع احلكام متسًقا، كنسيج واحد يقف صفًّ

ىل املرء املسلم فيَم أحب وكره  »السمع والطاعة ع قال:    ملسو هيلع هللا ىلص يكون بعيًدا عن الفتن واالضطرابات، فعن النبي  

 . (1) ما َل يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فال سمع وال طاعة«

 تبجيلهم وحفظ مكانتهم وإكرامهم: -2 

إّن إكرام احلكام الصاحلني، واحلكام العدول، واحرتامهم واجٌب رشعي، فاحرتام الكبار وتوقريهم،  

ُيؤدي   قويم،  منهج  منازهلم  الناس  أسباب  وإنزال  ويقطع  والرعية،  الراعي  بني  والرتاحم  املحبة  النتشار 

 النزاع. 

 
 (. 4869( ومسلم برقم )6725( أخرجه البخاري برقم )1)

 

د طرق اختيار احلاكم يف النظام  السياِس اإلسالمي؟ ما داللة تعد 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 النصيحة هلم: -3 

جيب عىل الرعية أن تنصح احلكام املسلمني؛ ألهنم برش َيطئون ويصيبون، وهم من أحوج الناس إىل النصيحة  

ة الوالة  الصادقة؛ لعظم مسئوليتهم، رشيطة أن تكون النصيحة بالكلمة الطيبة، واملقصد النبيل؛   حا ولذا ُترشع ُمناصا

بالضوابِط الرشعيَّة، دون تشنِيع، وال غلو، فعن أيب رقية ُتيم بن أوس الداري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

 .     ( 1) »هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم« قلنا: ملن؟ قال:    »الدين النصيحة« ملسو هيلع هللا ىلص:  

 عدم اخلروج عليهم: - 4

تظاهرت  حيرم   كانوا فسقة ظاملني، وقد  املسلمني، وإن  بإمجاع  املسلمني وقتاهلم،  احلكام  اخلروج عىل 

، وإنَم الواجب الصرب عىل ظلمهم؛ إال إذا  (2)األحاديث هبذا، وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق

ة من الفتن، وسفِك الدماء، وتفرق  رأينا منهم كفرًا بواحًا؛ وذلك ملا يف اخلروج عليهم من املفاسد العظيم

فبايعناه، فكان فيَم   ملسو هيلع هللا ىلص قال: دعانا النبي    -ريض اهلل عنه    - الكلمة، وإضعاف لألمة، فعن عبادة بن الصامت  

أخذ علينا: أن بايعنا عىل السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا، وعرسنا ويرسنا، وأثرة علينا، وأن ال ننازع  

 .(3) تروا كفرًا بواحًا، عندكم من اهلل فيه برهان«»إال أن األمر أهله، قال: 

 

 
 (.205( أخرجه مسلم  برقم )1)

 (. 12/229( رشح النووي عىل مسلم ) 2)

 (. 4877( ومسلم برقم )6647( أخرجه البخاري برقم )3)

 ال جيوز اخلروج عىل السلطان إال برشطني: 

 أحدمها: وجود كفر بواح عندهم من اهلل فيه برهان.  

 والثاِن: القدرة عىل إزالة احلاكم إزالة ال يرتتب عليها رش أكرب منه، وبدون ذلك ال جيوز.
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 الدعاء هلم: -5

ب النبي   يف الدعاء لويل األمر الصالح، وبنّي يف ذلك منزلة احلاكم املحبوب من رعيته، فإذا رفق    ملسو هيلع هللا ىلصرغَّ

»خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم،  هبم، وحرص عىل دينهم ودنياهم أحبوه وأحبهم، كَم يف احلديث:  

ويبغضونكم، تبغضوهنم  الذين  أئمتكم  ورشار  عليهم،  وتصلون  عليكم،  وتلعنوهنم    ويصلون 

 .  (1) ويلعنونكم«

 الصرب عىل ما قد يقع منهم من جور: - 6

ال َيلو برش من نقص، وال يبعد أحد عن تقصري، حاكًَم كان أو حمكوًما، واملنهج الرشعي مع احلاكم املسلم  

احلافظ لدين األمة، واملعّظم لرشع اهلل، أال يقف املسلم عىل هفواته، وأن يصرب عىل الظلم الصادر منهم ما داموا  

، فالواجب  ( 2) »ال، ما أقاموا فيكم الصالة« ابذهم؟ قال:  يقيمون الصالة، فقد ُسئل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقيل له: أفال نن 

 الصرب عىل ما يقع منهم من ظلم وجور؛ ألن مفسدة اخلروج أشد ما يرجى من املصلحة. 

 

 
 (. 3447( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 4910( أخرجه مسلم برقم )2)

 

ه رسالة موجزة للذين يستسهلون أو يترسعون يف إعالن اخلروج عىل احلاكم؛ ملجرد وجود  وجِّ

 .ما تقولبعض األخطاء أو املخالفات. ودلِّل عىل 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 القسم الثاين: حقوق الرعية عىل احلاكم والدولة:

لكل فرد يف الدولة اإلسالمية حقوق، وقد كفل اإلسالم هذه احلقوق، وطالب املسلمني باحلفاظ عليها،  

 وعدم التفريط هبا، ومن هذه احلقوق: 

فال جيوز للدولة أن تعتدي عىل شخص يف دولتها، إال إذا ارتكب جرًما ُيؤاخذه عليه    حق احلياة:  -1

ي؛ ألن ذات املسلم مصانة يف اإلسالم، وال يكتفي اإلسالم الرشع، وحياكم ويعاقب وفق الرشع اإلسالم

بالنهي عن العدوان عىل نفوس الرعية، بل يلزم الدولة أن حتافظ عىل نفوسهم، وتأخذ عىل أيدي الظاملني 

»ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن  :  ملسو هيلع هللا ىلصواملجرمني، فعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

إال إله  التارك    ال  لدينه،  واملفارق  الزاِن،  والثيب  بالنفس،  النفس  ثالث:  بإحدى  إال  اهلل  رسول  وأِن  اهلل 

 .(1) للجَمعة«

األصل أّن الفرد يف الدولة اإلسالمية له مطلق احلرية يف االنتقال، والقيام بَم حيب    احلرية الشخصية:  -2

ل ما يشرتطه اإلسالم: أن ال َيرج الفرد يف من أعَمل، والتملك، واختيار السكن، والتزوج، ونحو ذلك، ك 

يبتغي   املحرمة، وال  باألعَمل  يتعامل  له الرشيعة اإلسالمية، فال  التي عددهتا  الدائرة  ترصفاته وأعَمله عن 

 .، ومنع عباده من إتياهنا- تبارك وتعاىل  - األمور من الطرق التي أغلقها اهلل 

ه الكفاءة واألهلية له احلق يف اختيار رئيس الدولة، وحق  لكل فرد يف الرعية لدي  احلقوق السياسية: -3

 .مراقبته، ومراقبة عَمله، كَم هلم احلق يف توجيه النصح إىل احلكام إذا َل يستقيموا وفق رشيعة اهلل

املسلمني:  -4 لغري  العتقاد  بقوله:    حرية  القرآن  قررها  يِن﴾وقد  الدِّ يِف  اها  إِْكرا [  256]البقرة:    ﴿الا 

الدولة اإلسالمية من إحداث   الذمة( يف  الكفار )أهل  يمنع  اعتناق اإلسالم، ولكن  فالكافر ال يرغم عىل 

خلخلة أو بلبلة يف صفوف املسلمني، فال يسمح هلم بالتمرد عىل األحكام الرشعية التي هي اإلطار الذي  
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رك دينه، ويعترب اإلسالم ذلك ردة تبيح دم من  حيكم املجتمع اإلسالمي، ومن هذا الباب يمنع املسلم من ت 

 ارتد. 

، ال جيوز أخذه وسلبه، فعن  (1) مال الفرد يف الدولة اإلسالمية معصوم، كعصمة دمه  عصمة املال:  -5

»أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا رسول  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصابن عمر أن رسول اهلل  

الصالة ويقيموا  اإلسالم،  اهلل،  بحق  إال  وأمواهلم  دماءهم  مني  عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا   ،

 . (2)وحساهبم عىل اهلل«

 
 

  

 
 (. 344-342ينظر: نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليَمن األشقر )ص: ( 1)

 ((.138( ومسلم برقم )25( أخرجه البخاري برقم )2)

 

ْن ينظر حلقوق الرعية عىل احلاكم  تتجىل معاِن السمو اإلنساِن واحرتام حقوق اإلنسان لكل ما

 حلقوق اإلنسان(.والدولة يف اإلسالم، ويف عرصنا ظهر مايسمى بـ )اإلعالن العاملي 

اذكر بالتعاون مع زمالئك؛ بعض  املخالفات التي خالف فيها هذا اإلعالن للحقوق وفق 

 .مادرسته حلقوق الرعية عىل احلاكم والدولة املسلمة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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  : من القصد يف اليشء، وهو خالف اإلفراط، وهو ما بني اإلرساف والتقتري، والقصد يف  القتصاد لغةا

 .(1)املعيشة أال يرسف وال يقرت، يقال: فالن مقتصد يف النفقة، واقتصد فالن يف أمره أي: استقام 

حتكم السلوك االقتصادي للدولة اإلسالمية أو الفرد جمموعة من املبادئ واألصول االقتصادية التي  

 وفق الرشيعة اإلسالمية. 

االقتصاد يف اإلسالم هو اجلانب الذي يتعلق باملال، والثروة، واالنتاج، والعمل، وهو فرع أصيل من  

والروحية، منهًجا وأخالًقا، ويمكن إبراز  فروع الرشيعة اإلسالمية السمحة الشاملة لكل اجلوانب املادية،  

 أمهية االقتصاد اإلسالمي من خالل ما يأيت:  

 حتقيق مطالب اإلنسان املادية، وحاجاته األساسية، ومتطلباته املعيشية.  - 1

االقتصاد عامل مهم يف قوة املسلمني، واكتفائهم الذايت، فالعناية باالقتصاد يصبح املجتمع املسلم    -2

حاجاته   توفري  عىل  القدرة  أو  األساسية،  حاجياته  ملك  فإذا  اآلخرين،  عىل  عالة  وليس  بنفسه،  مكتفيًا 

 األساسية، أصبح مالكًا لسيادته، وقراره. 

ُيعد من أسبابه سوء اإلدارة للَمل، أو عدم االهتَمم بالعمل واالنتاج،    -3 الفقر: الذي  التخّلِص من 

 الحتياجات املُهّمة.فيعجز املجتمع املسلم من تغطية ا
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فالعمل هو السبيل الطبيعي لكسب املعاش، وهو الدعامة التي يقوم عليها املجتمع  مبدأ العمل:    -1

اإلنساِن، فهذا رجل من أفراد املجتمع ُيعلم، وذاك يدعو إىل اهلل تعاىل، والبعض يرزع ويصنع، وآخر يتجر،  

ل التي يقتضيها نظام  وغريه يعالج املرَض، أو يسهر عىل حفظ األمن، أو يدافع عن الوطن، إىل غري ذلك من األعَم 

اجلَمعة البرشية، ومن أجل ذلك حثَّ اإلسالم عىل العمل، وحضَّ عىل الكسب من طرقه املرشوعة؛ فقال تعاىل:  

ْيِه الن ُشوُر﴾  إِلا ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وا ا وا نااِكبِها اْمُشوا يِف ما ُلواًل فا ُكُم اأْلاْرضا ذا لا لا عا  [. 15]امللك:    ﴿ُهوا الَِّذي جا

التملك:    -2 الفردية،  حرية  امللكية  الرأسَملية يف تضخيم شأن  ف وغلو  اإلسالم جاء وسًطا بني تطر 

ف الشيوعية يف إلغاء امللكية الفردية، وحرمت األفراد   والتملك بالطرق املرشوعة وغري املرشوعة، وبني تطر 

فكان   وأمالكهم،  بينهَم؛حقوقهم  وسط  األفراد    اإلسالم  حق  اإلسالم  وحيازة  أقر  والتكسب،  بالتملك 

ف فيَم يلمكونه، ويف املقابل أيضًا أقر امللكية اجلَمعية العامة التي يعود نفعها عىل مجيع أبناء   األشياء، والترص 

املجتمع، مثل: املساجد، والدوائر احلكومّية، واملستشفيات، واملدارس، والطرق، وما إىل ذلك، وأمر بحفظ 

م اإلسالم التملك  ومحاية احلقوق العامة واخل اصة، ووضع القيود للتملك والترصف، إىل جانب ذلك جرَّ

 

ل قليال يف دور وآثار االقتصاد يف حياة األفراد واجلَمعات  .فصِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يًِّبا﴾ املحرم، وحث عىل التملك من احلالل الطيِّب، قال سبحانه:   اًل طا الا اا النَّاُس ُكُلوا ِمَّا يِف اأْلاْرِض حا ا أاَي    ﴿يا

رمة، وجيب عىل الدولة العادلة ومن  وأي ملكية ال تتوافق مع مبادئ الرشع الرشيف فإهّنا حم   [168]البقرة:  

 له سلطة أخذها من صاحبها، وإعادهتا إىل مالكها األصيل. 

املجتمع اإلنساِن، وينتظم هبا اقتصاده؛ فهي من    :الزكاة  -3 التي يقوم عليها  وهي من أهم األسس 

حِّ والبخل، وفيها   العوامل التي تقلل الفوارق بني الناس يف حظوظ الدنيا، وتطهر نفوس األغنياء من الش 

ء عواقب احلقد عليهم من  تتجىل مواساة األغنياء إلخواهنم الفقراء، وسد  ُخلَّتهم، كَم أهنا تدفع عن األغنيا

بينهَم، ومن ثم جعلها اإلسالم  الفقراء؛ فتسود املحبة، وتقوى أوارص األلفة والتعاطف والرتاحم  نفوس 

فا أحد األركان التي يقوم عليها بنيانه، قال تعاىل:  لَّ املُْؤا ا وا ْيها لا اِمِلنيا عا اْلعا اكنِِي وا املْاسا  وا
ِ
اء را قااُت لِْلُفقا دا ِة  ﴿إِنََّما الصَّ

ِليمٌ  اهللَُّ عا ًة ِمنا اهللَِّ وا ِريضا بِيِل فا اْبِن السَّ بِيِل اهللَِّ وا يِف سا اِرِمنيا وا اْلغا اِب وا قا يِف الرِّ ِكيٌم﴾ُقُلوهُبُْم وا [ 60]التوبة:     حا

تعاىل:   هِباا﴾  وقال  يِهْم  كِّ ُتزا وا ُرُهْم  ُتطاهِّ ًة  قا دا صا ْم  اهِلِ أاْموا ِمْن  وقال:  103]التوبة:  ﴿ُخْذ  ْكنُِزونا  ﴿ [  يا ِذينا  الَّ وا

اٍب أالِيٍم﴾   ذا ُهْم بِعا ْ بارشِّ بِيِل اهللَِّ فا اا يِف سا الا ُينِْفُقوهنا ةا وا اْلِفضَّ با وا ها [ ويف حديث معاذ ملا بعثه النبي 34]التوبة:  الذَّ

هم،  »فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة ُتؤخذ من أغنيائإىل اليمن، فقال له:    -عليه الصالة والسالم    -

 .(1)فرتد عىل فقرائهم«

الربا  - 4 نواحيه    :حتريم  من  اإلنساِن  باملجتمع  واإلرضار  املفاسد  من  فيه  ملا  الربا؛  اإلسالم  حرم 

ْيطااُن ِمنا  االقتصادية واالجتَمعية، قال تعاىل:   بَُّطُه الشَّ تاخا ِذي يا ُقوُم الَّ َما يا ُقوُمونا إاِلَّ كا ا الا يا با ْأُكُلونا الرِّ ِذينا يا ﴿الَّ

اُلوا إِ  ُْم قا لِكا بِأاهنَّ اْنتا املْاسِّ ذا ِه فا بِّ ٌة ِمْن را ْوِعظا ُه ما اءا ْن جا ا فاما با ما الرِّ رَّ حا لَّ اهللَُّ اْلباْيعا وا أاحا ا وا با ا  نََّما اْلباْيُع ِمْثُل الرِّ ُه ما لا ى فا ها

الُِدونا ﴾ ا خا اُب النَّاِر ُهْم فِيها ِئكا أاْصحا ُأولا ادا فا ْن عا ما أاْمُرُه إىِلا اهللَِّ وا لافا وا يف حجة    ملسو هيلع هللا ىلص وقال  [  275]البقرة:    سا

ولعن    ،(2) »وربا اجلاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد املطلب، فإنه موضوع كله«الوداع:  
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فالربا يتناىف مع األخالق الكريمة    .(1) »هم سواء«آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال:    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

املجتمع  أفراد  والتعاطف والرتاحم، ويورث  املروءة والتعاون  أن تسود كل جمتمع فاضل، من  التي جيب 

احلقد والبغضاء، ويؤدي إىل حصول أصحاب األموال عىل كسب دون عمل؛ فإهنم يستغلون حاجة املحتاج،  

، وَيُلدون إىل الراحة والكسل، ويؤثرون التعامل بالربا  وينرصفون عن األعَمل املرشوعة للكسب احلالل

مع الراحة اجلسمية عن االشتغال بالزراعة، أو الصناعة، أو التجارة، أو غريها، ما حيتاج إىل تعب وعناء؛  

ًة عميقًة بني طبقات األمة بتحويل جمرى   فتتعطل أيٍد كثرية من األيدي التي جيب أن تعمل، كَم أنه يوِجد ُهوَّ

لثروة إىل جهة واحدة، هي جهة أصحاب األموال، وحماباة رأس املال، أو االنحياز معه عىل حساب العاملني  ا

 ِمنُْكْم﴾الكادحني، ويف هذا يقول القرآن الكريم: 
ِ
ًة بانْيا اأْلاْغنِيااء ْي الا ياُكونا ُدولا  [.7]احلرش:  ﴿كا

رشع اإلسالم املرياث وجعل له نظامًا حكيًَم، يقيض بتقسيم تركة املتوىف بني عدد من أفراد    :املرياث  -5

تعاىل:   قليلة، قال  أيٍد  الثروات وجتمعها يف  ِدُكْم  أرسته؛ ليحول بذلك دون تضخم  أاْوالا يِف  اهللَُّ  ﴿ُيوِصيُكُم 

 ﴾ ظِّ اأْلُْنثايانْيِ ِر ِمْثُل حا كا  .(2)حلقوا الفرائض بأهلها، فَم بقي فهو ألوىل رجل ذكر«»أ :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال  11]النساء:    لِلذَّ

 قانون: من أين لك هذا؟  - 6

عىل بعض عَمله عىل الصدقات، حني رأى أنه استغل عمله جلمع    ملسو هيلع هللا ىلص وهو قانون اقتصادي طبقه النبي  

رجاًل من    ملسو هيلع هللا ىلص قال: استعمل النبي    -ريض اهلل عنه    -مال لنفسه، فأخذه منه، فقد جاء عن أيب محيد الساعدي  

»فهال جلس يف بيت  األزد، يقال له: ابن األتبية عىل الصدقة، فلَم قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي يل، قال:  

و بيت أمه، فينظر َيدى له أم ال؟ والذي نفيس بيده ال يأخذ أحد منه شيئًا إال جاء به يوم القيامة حيمله  أبيه أ

»اللهم  ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه:    عىل رقبته، إن كان بعريًا له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر«

 
 (.1598( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.1615( ومسلم برقم )6732( أخرجه البخاري برقم )2)



 (102 ( 

 

 

 .  (1) ثالثاً  هل بلغت، اللهم هل بلغت«

بيقه يف حزم ورصامة عمر بن اخلطاب، فكان يراقب عَمله ووالته؛ فال َيفى عليه  وقد مىض عىل تط

يشء من أمورهم، حتى ال ينحرفوا، فيستغلوا مناصبهم يف االستكثار من الثروات الشخصية، وله يف ذلك  

ريرة ريض  الترصفات احلازمة احلكيمة التي ازدانت هبا سريته، فقد روي عن ابن سريين أنه قال: ملا قدم أبو ه

اهلل عنه من البحرين، قال له عمر: يا عدو اهلل وعدو كتابه أرسقت مال اهلل؟ قال: لست بعدو اهلل، وال عدو  

كتابه، ولكني عدو من عادامها، وَل أرسق مال اهلل، قال: فمن أين اجتمعت لك عرشة آالف درهم؟ فقال:  

منه،  فقبضتها  تالحقت،  وسهامي  تالحق،  وعطائي  تناسلت،  الصبح    خييل  صليت  فلَم  هريرة:  أبو  قال 

 .(2) استغفرُت ألمري املؤمنني

كذلك اعتنى اإلسالم بأمر النقود؛ ألثرها املهم يف معامالت الناس بعضهم مع بعض، فنرى    :النقود  -7

 .(3(أنه قد اعتنى بضبطها، وحتديد قيمتها، حتى ال يكون هناك سبيل إىل التالعب هبا، والفوَض يف تداوهلا

 

 
 (.1832( ومسلم برقم )2597( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 572( األموال للقاسم بن سالم برقم )2)

 ِن، قصة اإلسالم.( ينظر: )االقتصاد يف احلضارة اإلسالمية( و)حرية التملك يف اإلسالم( أ. د. راغب الرسجا3)

 

من خالل ما درسته من مبادئ االقتصاد اإلسالمي؛ قم بإجياز يف نقاط رئيسة بتبيان طبيعة النظام 

 .االفتصادي اإلسالمي، وهو ما يمكن تسميته بالعقيدة االقتصادية للمسلمني
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:

بقاء األمة كريمة عزيزة، وهو ركيزة مهمة يدل عىل رقي   التكافل االجتَمعي أساس قوي من أسس 

»مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم  :  ملسو هيلع هللا ىلصالتجمع اإلنساِن، وسمو غاياته، ورفعة أهدافه، ونبل مقاصده، قال  

»إن  :  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال النبي  (1)وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى«

أرملوا إذا  ثم    (2) األشعريني  واحد،  ثوب  يف  عندهم  كان  ما  مجعوا  باملدينة،  عياهلم  طعام  قل  أو  الغزو،  يف 

بالسوية، فهم مني وأنا منهم« إناء واحد  بينهم يف  املدينة يف عيد  (3) اقتسموه  . وملا ورد فقراء األعراب عىل 

أ  ( 4) عن ادخار حلوم الضحايا، قالت عائشة: دف  ملسو هيلع هللا ىلصاألضحى، هنى رسول اهلل   البادية  أهل أبيات من  هل 

 .(5)»ادخروا ثالثًا، ثم تصدقوا بَم بقي«: ملسو هيلع هللا ىلص، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حَّضة األضحى زمن رسول اهلل 

  .وللتكافل جانبان: جانب مادي، وآخر معنوي

املادي: تتمثل    أما اجلانب  احلاجة والغارمني، كَم  الفقراء، وذوي  إىل  تقدم  التي  املالية  باملعونة  فيتمثل 

بإغاثة امللهوف، وتفريج كربة املكروب، وإطعام اجلائع، والعطف عىل البائس، وإقالة ذوي العثرات، وإعانة  

ا املال، وجعل  بذل  إىل  آيات كثرية  الكريم يف  القرآن  دعا  واملقل، وقد  العيال  الفقراء صاحب  إلنفاق عىل 

ا للفقري يف مال الغني، وكَم حض عىل بذل  واملساكني فريضة مقارنة للصالة، وركنًا من أركان اإلسالم، وحقًّ

حث عىل السخاء واجلود وإقراء الضيف،    -فضاًل عن هذا وذاك    - الزيادة عن الزكاة، وسَمها الصدقة، وهو  

 
 (. 2586( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 62/ 16( أرملوا: فني طعامهم. رشح النووي عىل مسلم )2)

 (. 2500( ومسلم برقم )2486( أخرجه البخاري برقم )3)

 (. 130/ 13( الدافة: املراد من ورد من ضعفاء األعراب للمواساة. ينظر: رشح النووي عىل مسلم ) 4)

 (.1971برقم )( أخرجه مسلم 5)
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ار ذر القربى، واجلار البعيد، وأن يعود من له فضل من  وبذل الفضل لذوي احلاجة، وإكرام القريب واجل

 امللبس واملأكل واملركب عىل من ال فضل عنده. 

املعنوي: العدل،    واجلانب  وإقامة  احلق،  إلحقاق  املسلمني  تعاون  يف  يتمثل  االجتَمعي  التكافل  من 

نصح، واملشاركة الوجدانية  واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، كَم يتمثل باإلرشاد والتوجيه، وُتحيض ال

بني فئات املسلمني، وباختصار: فإنه عبارة عن الشعور باملسئولية اجلَمعية، وأنَّ كل فرد يمكن أن يتحمل مع 

 .(1) اآلخرين تبعاهتم، وأن يعينهم عىل أداء واجباهتم 

 

ل ف الّشعوب، ودمار الّدول واحلضارات وزواهلا؛ فهو يؤّدي إىل ُفقدان   ُيعد  الفساد الّسبب األّول يف ختا

الّدولة لعنارص الّتوازن، ما ُيؤّدي إىل سهولة الّسيطرة عليها، وبالّتايل اهنيارها، والفساد يدخل يف جوانب  

 ، ومن أنواعه: الفساد الذي يتعلق باجلانب املايل، ومنه: متعددة

ُتعد  الّرشوة، ورسقة املال من أكثر األمثلة احلّية عىل الفساد؛ وهلا تأثري سلبيٌّ وقويٌّ عىل    الرشوة:  -1

يادة  الّدولة، وقد تكون الّرشوة صغريًة، وصادرًة من أصحاب ذوي الّدخل املُتدِّن واملُتوّسط الذين حُياولون ز 

 
 (. 342-341أضواء عىل الثقافة االسالمية، نادية رشيف العمري )ص: ( ينظر: 1)

التكافل يف اإلسالم يمثل فكرة متقدمة، تتجاوز جمرد التعاون بني الناس، أو تقديم أوجه 

املساعدة وقت الضعف واحلاجة؛ فالتكافل اإلسالمي حتقيق ملبدأ الوالية املتبادلة بني املؤمنني يف 

املُْْؤِمنااُت باْعُضُهْم املجتمع، يقول اهلل تعاىل:  املُْْؤِمنُونا وا ْونا وا نْها يا ْأُمُرونا بِاملْاْعُروِف وا أاْولِيااُء باْعٍض يا

ُُهُم اهللَُّ محا ْ ريا ِئكا سا ُه ُأولا ُسولا را ُيطِيُعونا اهللَّا وا اةا وا كا ُيْؤُتونا الزَّ ةا وا الا ُيِقيُمونا الصَّ ِر وا ِن املُْنْكا ِزيٌز عا  إِنَّ اهللَّا عا

ِكيمٌ   .[71 :التوبة] حا
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دخلهم، أو قد تكون كبريًة وضخمًة، بحيث تكون املبالغ ضخمًة ُمقابل تقديم اخِلدمات غري املسموح هبا،  

 وذات الَّّضر الكبري عىل البالد، ما جيب حماربتها، واملنع منها. 

ْيناُكْم بِالْ وقد وردت نصوص كثرية حترم الرشوة، كقوله تعاىل:   ُكْم با الا ْأُكُلوا أاْموا الا تا ُتْدُلوا هِباا  ﴿وا بااطِِل وا

﴾ ْعلاُمونا أاْنُتْم تا ْثِم وا اِل النَّاِس بِاإْلِ ِريًقا ِمْن أاْموا اِم لِتاْأُكُلوا فا »لعنة  فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص[ ولعن النبي  188]البقرة:    إىِلا احْلُكَّ

 .(1)اهلل عىل الرايش واملرتيش«

 الحتكار:  -2

اإلسالم   يف  حمرم  وهو  سعرها،  بذلك  لريتفع  إليها؛  الناس  حاجة  مع  لعة  السِّ حبس  هو  االحتكار 

باملستهلك،   الَّضر  إحلاق  ومنها:  واقتصادية،  اجتَمعية  أرضار  من  له  ملا  النبوية؛  والسنة  القرآن  بنصوص 

ا يف  التجارية  املعامالت  وإفساد  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  الناس،  عىل  وغريها،  والتضييق  ألسواق، 

الناس،   وظلم  واألغنياء،  الفقراء  بني  الفوارق  وتعميق  الناس،  وعامة  املحتكر  بني  العداوة  وانتشار 

:  ملسو هيلع هللا ىلصواستغالهلم، ومنعهم من احلصول عىل حاجياهتم، وقد وردت نصوص كثرية حترم االحتكار، منها قوله  

رة يريد أن يغيل هبا عىل املسلمني فهو  »من احتكر حك:  ملسو هيلع هللا ىلص. أي: فهو آثم. وقال  (2) »من احتكر فهو خاطئ«

 .(3) خاطئ«

 الستغالل:  -3

االستغالل االقتصادي هو قيام أحد األشخاص أو املؤسسات أو الرشكات أو اهليئات، باستغالل حالة 

 
(1( برقم  ماجه  ابن  أخرجه   )2313( برقم  داود  وأبو   )3580( برقم  والرتمذي  وقال:  1337(  حسن "(  حديث  هذا 

 ."صحيح

 (.1605( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 3362( وصححه األلباِن يف السلسلة الصحيحة برقم )8617( أخرجه أمحد يف املسند، ط الرسالة، برقم ) 3)
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السوق، أو احلالة التي ُتر هبا البالد؛ وذلك هبدف حتقيق أعىل عائد، أو أعىل ربح، وهو من العمليات غري  

كثر من وسيلة، فمن املمكن أن  املرشوعة يف أغلب بلدان العاَل, وقد يكون االستغالل االقتصادي من خالل أ

قدر   منها  املعروض  من  احلد  عىل  والعمل  معينة،  سلعة  احتكار  خالل  من  االقتصادي  االستغالل  يتم 

اإلمكان، حتى يرتفع الطلب عىل تلك السلعة، وهو ما يساعد املحتكر عىل حتديد سعر مرتفع هلا لتحقيق 

 العائد األكرب.  

الا  ة يف حترم الظلم التي منها: قوله تعاىل:  ويدخل هذا العمل يف النصوص الوارد  ْن محا ابا ما ْد خا قا ﴿وا

وقوله  111]طه:    ُظْلًَم﴾ القيامة« :  ملسو هيلع هللا ىلص[  يوم  ظلَمت  الظلم  فإن  الظلم،  ينايف (1)»اتقوا  االستغالل  وألن   .

ى، وإذا  »رحم اهلل رجاًل سمحًا إذا باع، وإذا اشرت:  ملسو هيلع هللا ىلصالسَمحة يف املعاملة التي حث عليها اإلسالم، يف قوله  

 .(2) اقتىض«

 

 
 

  

 
 (. 2578( ومسلم برقم )2447( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 2076( أخرجه البخاري برقم )2)

من خالل دراستك للنظام االقتصادي يف اإلسالم؛ اقرتح بعض اإلجراءات التنفيذية التي يمكن 

 .من خالهلا القيام بَم يمكن تسميته بالرتبية االقتصادية لألجيال املعارصة من شباب املسلمني

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ذها، والقايض: القاطع  القضاء لغة:   اإلحكام واإلنفاذ: وسمي القايض قاضًيا؛ ألنه حُيكُِم األحكام وُينفِّ

اًنا﴾  ، ومنه قوله تعاىل:  (1)املحكم هلالألمور   ْيِن إِْحسا الِدا بِاْلوا اُه وا ْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ ب كا أاالَّ تا قاىضا را [ 23]اإلرساء:﴿وا

اه، وقوله تعاىل:   ْيناُهْم﴾أي: حكم ربك أال تعبدوا إال إيَّ ُقيِضا با بِّكا لا ْت ِمْن را باقا ٌة سا ِلما ْوالا كا لا ]الشورى:    ﴿وا

 [ أي: لُفِصل يف احلكم بينهم. 14

الفصل بني الناس يف اخلصومات حسًَم للتداعي وقطًعا للتنازع، باألحكام الرشعية  القضاء اصطالحاا:  

 .(2) املتلقاة من الكتاب والسنة

اإلسالمّية، والذي تتمثل مهمته يف فض اخلصومات  يعّد القضاء من أهّم الوظائف القائمة يف الدولة  

عىل   باالعتَمد  وذلك  الفساد،  أهل  ومعاقبة  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  الناس،  بني  والنزاعات 

 . -عليه الصالة والسالم  -األحكام الرشعّية املستمّدة من كتاب اهلل وسنة رسوله  

رشعية، وفيه فضل عظيم ملن قوي عىل القيام به، وأداء احلّق فيه، وقد  فوالية القضاء رتبة دينية، ونصبة  

لا اهللَُّ﴾   :- عليه الصالة والسالم    - قال تعاىل خماطبًا خاتم رسله   ْيناُهْم بَِما أاْنزا أاِن اْحُكْم با [ وقال  49]املائدة:    ﴿وا

:  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  (3)خطأ فله أجر«»إذا حكم احلاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أ:  ملسو هيلع هللا ىلص

 
 (. 186/ 15( ولسان العرب، البن منظور )99/ 5أمحد بن فارس ) ( ينظر: مقاييس اللغة،1)

 (. 220/ 1( ينظر: مقدمة ابن خلدون ) 2)

 (. 1716( ومسلم برقم )7352أخرجه البخاري برقم )( 3)



 (108( 

 

 

»القضاة ثالثة: قاضيان يف النار، وقاض يف اجلنة، رجل قىض بغري احلق فعلم ذاك فذاك يف النار، وقاض ال  

»ال حسد إال يف  :  ملسو هيلع هللا ىلص . وقال  (1)يعلم فأهلك حقوق الناس فهو يف النار، وقاض قىض باحلق، فذلك يف اجلنة«

 .(2) لكته يف احلق، ورجل آتاه اهلل احلكمة فهو يقيض هبا، ويعلمها«اثنتني: رجل آتاه اهلل ماالً فسلط عىل ه

    

 القضاء العادي، وينقسم إىل: مدِن )الزجري( و)األرسي(.  - 1

 القضاء اإلداري، وهو الذي ينظر يف القضايا التي هلا عالقة باإلدارة.   -2

 بالقضايا التي هلا عالقة بالفساد، وختص اإلدارة العمومية. القضاء املايل، وهو الذي يتعلق   -3

القضاء الدستوري، وهو يَمرس الرقابة عىل دستورية القوانني يف بعض الدول، ويَمرس الرقابة عىل    - 4

 األحكام القضائية، والقرارات اإلدارية. 

 حالة احلرب. القضاء العسكري، وهو ينظر يف اجلرائم العسكرية، واجلرائم املرتكبة يف   - 5

 بأن يكون بالًغا عاقاًل؛ ألن غري املكلَّف داخل حتت والية غريه، فال يكون والًيا عىل غريه.  التكليف: -1

ا: -2 يات امرأة    يكون ذكرا ثبت يف تاريخ األُمة اإلسالميَّة قبل زمننا هذا أن ُولِّ وعىل ذلك مجاهري العلَمء، وَلا يا

ء يف بالد املسلمني، وهذا ليس عيًبا ونقًصا يف حقِّ املرأة، بل هو رمحة هبا؛ كيال تايِل هذه الوظيفة  القضا

جهم، ومعلوم ما ُفطِرت عليه   ٍل ألذى املتخاصمني وجلا ْأٍش، وقوة حتم  باطة جا الشاقة، التي تتطلَّب را

 املرأة من غلبة العاطفة، والشفقة عليها. 

بني املسلمني كافًرا؛ ألن اإلسالم رشط للعدالة، والقضاء والية، وقد قال   فال يكون القايض  اإلسالم: -3

 
( وقال احلافظ يف بلوغ املرام )ص: 1322( والرتمذي برقم )3573( وأبو داود برقم )2315( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 ."صححه احلاكم"(: 545

 (.816( ومسلم برقم )73( أخرجه البخاري برقم )2)
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بِياًل﴾تعاىل:  ىلا املُْْؤِمننِيا سا افِِرينا عا لا اهللَُّ لِْلكا ْعا ْن جيا لا  [. 141]النساء:  ﴿وا

ل كبرية، وَلا    العدالة:  -4 ن أرصَّ عىل صغرية، أو فعا فال بدَّ أن يكون القايض عدالً، وضده الفاسق، وهو ما

ن فيه نقٌص يامنع قابول شهادته؛ لقوله تعاىل:   ْولية ما ُتب منها، فال جيوز تا ُكْم  يا اءا نُوا إِْن جا ِذينا آما اا الَّ ا أاَي  ﴿يا

تابايَّنُوا﴾ اِسٌق بِناباإٍ فا ل به بحسب اإلمكان،    [6]احلجرات:    فا ولكن جيب أن نعلما أنَّ هذا الرشط إنَم ُيعما

يه، مع مراعاة اختيار أخفِّ الفاسقني فسًقا؛ لقول اهلل تعاىل:   لِّ فإذا َلا جيد اإلمام إال قاضًيا فاسًقا فإنه ُيوا

ا اْستاطاْعُتْم﴾   ُقوا اهللَّا ما اتَّ  [.16]التغابن: ﴿فا

ا: -5   يسمع كالما اخلاصمني.ألن األصمَّ ال  أن يكون سميعا

6- :  ألن األخرس ال ُيمكنه الن طق باحلكم، وال يافهم مجيع الناس إشارته.  أن يكون متكلِّاما

 

ُتنع نصوص الرشيعة وقواعدها العامة والة األمور يف األمة من التدخل يف القضاء، أو التأثري يف أدائه،  

واستنباط األحكام؛ لتوفري  بأي وجه من الوجوه؛ نظرًا للدور الكبري واملتميز للقضاء يف البحث والتنقيب  

العدالة، فيجب توفري املناخ املالئم، وهتيئة اجلو املناسب، حتى يكون عطاء القايض أكثر، وهذا االستقالل  

من أسباب النهوض باالجتهاد القضائي، حيث يوفر هذا االستقالل اجلو املناسب للقايض املتمثل يف حرية  

 

من خالل اطالعك عىل أمهية القضاء يف االسالم؛ علل رضورة اتصاف قايض املسلمني بمثل 

 .تلك الرشوط املذكورة آنفا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



 (110( 

 

 

ة دون التأثري عليه من مجيع اجلوانب واجلهات، ودون حماسبته  الفكر، وحرية البحث واالجتهاد، واحليلول 

 . (1)عىل آرائه، ولو كانت خاطئة، ما دام َل يصل اخلطأ إىل درجة اخلطأ املهني اجلسيم

 .زجر الناس، وردعهم عن اقرتاف اجلرائم املوجبة هلا - 1

 .اد، ومنع وقوع اجلريمة، أو تكرارهاصيانة املجتمع من الفس  -2

 .زجر املتهم عن الوقوع يف اجلريمة مرة أخرى  -3

 .إصالح اجلاِن وهتذيبه، ال تعذيبه -4

 .قطع دابر اجلريمة، وعدم إشاعة الفاحشة  - 5

ع رقعة انتشار اجلريمة -6  .منع عادة األخذ بالثأر التي ُتوسِّ

 .املضطرمة لدى املعتدى عليه أو أقاربهإطفاء نار احلقد والغيظ  -7

ا  حصول األمن، وحتقيق العدل يف ُشعب احلياة كلها، قال اهلل تعاىل:    - 8 يااٌة يا اِص حا ُكْم يِف اْلِقصا لا ﴿وا

﴾ تَُّقونا ُكْم تا لَّ عا  .(2)[179]البقرة:   ُأويِل اأْلاْلبااِب لا

 

 
ال( ينظر:  1) القضاء الرشعي يف  ( والنظام القضائي، كتاب منشور عىل موقع وزارة 12/  3عرص احلارض )بحوث ندوة 

 (. 26-25األوقاف السعودية )ص: 

 . )99/ 5)، حممد بن إبراهيم التوجيري ( موسوعة الفقه اإلسالمي2)

 

املتوقع من أمن الفاسدين واملفسدين يف األرض بالتعاون مع زمالئك؛ بني بإجاز األثر اليسء 

 .للعقوبة

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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   وأفتاه يف األمر: أبان له.،  بيان اليشء واإلخبار عنهالفتاء لغة: 

 . (1) اإلخبار عن حكم اهلل يف نازلة بالدليل ملن سأل عنه الفتاء اصطالحاا:

 منزلة اإلفتاء وخطورته: 

الدين يشء   أمور  العاملني، واإلفتاء يف  ُموقع عن رب  املفتي  رفيعة؛ ألنه  ومنزلة  دينية،  االفتاء وظيفة 

 خطري، ومسؤولية كبرية؛ ألن اإلفتاء يف حقيقته: إخبار عن رشع اهلل وحكمه. 

 
 (2) . 

 

 
 . (277/ 2حممد بن إبراهيم التوجيري )  ( موسوعة الفقه اإلسالمي،1)

 (. 2673برقم )( ومسلم 100( أخرجه البخاري برقم )2)

تبته فوق الرشك، قال الفتوى بغري علم منكر عظيم، وهو ما حرمه اهلل عىل عباده، وجعل مر

رْيِ احْلاقِّ -عز وجل  -اهلل  اْلباْغيا بِغا ْثما وا اإْلِ ا باطانا وا ما ا وا را ِمنْها ا ظاها اِحشا ما وا ا اْلفا يبِّ ما را رَّ : ﴿ُقْل إِنََّما حا

ا الا  ىلا اهللَِّ ما أاْن تاُقوُلوا عا ْل بِِه ُسْلطااًنا وا ْ ُينازِّ ا َلا ُكوا بِاهللَِّ ما أاْن ُترْشِ ﴾ ]األعراف:  وا ْعلاُمونا [ وقال: 33تا

ِذبا  ىلا اهللِّ اْلكا وْا عا ُ تاْفرتا اٌم لِّ را ا حا ـذا ها الاٌل وا ا حا ـذا ِذبا ها ُقوُلوْا ملِاا تاِصُف أاْلِسناُتُكُم اْلكا الا تا ِذينا  ﴿وا إِنَّ الَّ

ِذبا الا ُيْفِلُحون﴾ ]النحل: ىلا اهللِّ اْلكا ونا عا ُ ْفرتا ال يقبض العلم انتزاعًا [ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل 116يا

ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلَمء، حتى إذا َل يبق عاملاً اختذ الناس رؤوساً جهاالً، 

 .(2)فُسئلوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا«
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 ، وما يتعلق هبَم من علوم.ملسو هيلع هللا ىلصالعلم بكتاب اهلل تعاىل، وُسنة رسوله    -أ

 العلم بمواطن اإلمجاع واخلالف، واملذاهب واآلراء الفقهية.  -ب

املعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده، ومقاصد الرشيعة، والعلوم املساعدة، مثل: النحو،    -ج

 ها. والرصف، والبالغة، واللغة، واملنطق، وغري

املعرفة بأحوال الناس وأعرافهم، وأوضاع العرص ومستجداته، ومراعاة تغريها فيَم بني عىل العرف    -د 

 املعترب الذي ال يصادم النص. 

 القدرة عىل استنباط األحكام الرشعية من النصوص.   -ه

كاملسائل الطبية، الرجوع إىل أهل اخلربة يف التخصصات املختلفة؛ لتصور املسألة املسؤول عنها،    -و

 . (1) واالقتصادية، ونحوها

 
  

 
، ابن مجاعة ( وحترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم309ينظر: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي الدويل )ص:    (1)

 . )90)ص: 

 

﴾ ]البقرة:  ْعلاُمونا ْكِر إِن ُكنُتْم الا تا اْسأاُلوا أاْهلا الذِّ  [.43قال اهلل تعاىل: ﴿فا

من خالل التأمل يف هذه اآلية وتفسريها وتدبرها، وضح كيف أرشدت اآلية إىل احرتام 

 .التخصص يف العلم والفتيا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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: ين تعريف اخُلُلق لغةا  . (1)هو الطَّْبع والسجيَّة واملروءة والدِّ

اخلُُلق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة، عنها تاصُدر األفعال بسهولة وُيرٍس، من غري  "  اخُلُلق اصطالحاا:

 . (2) "حاجة إىل فِْكر ورويَّة

وهبذا اإلطالق يشمل اخلُُلق احلسن والقبيح، واملحمود واملذموم، وإن كان ياغِلب إذا ُأطِلق عىل اخلُُلق  

 احلسن. 

إلسالم، والتأدب بآدابه التي أدَّب اهلل هبا عباده يف كتابه،  هو التخلق بأخالق افاخُللق احلسن رشعاا:  

، من الصدق والعدل والكرم والسَمحة والوفاء واألمانة والعفة، وغريها  -عليه الصالة والسالم    - وسنة نبيه  

 من آداب اإلسالم التي حيبها اهلل ورسوله. 

 

 
 (.213( والثقافة اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون )ص:429( ينظر: الكليات، الكفوي )ص: 1)

 (.53/ 3( إحياء علوم الدين، الغزايل )2)

له يف القرآن الكريم وسنة إن مصدر األخالق يف اإلسالم هو ما رشعه اهلل لعباده من من هج فصَّ

ة ال تتغري بتغري الزمان أو املكان أو األشخاص، وال  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه  فاألخالق اإلسالمية ثابتة وُمْطلقا

ن وال النِّْسبِيَّة، وال يمكن االستغناء عنها عند اختالف البيئة، ألهن تا اهللَِّ  الفطرة اتعرف التلو  ﴿فِطرا

تِي فاطارا  بِديلا خِلالِق اهللَِّ ﴾]الروم: الَّ ا ال تا لايها  .[30النَّاسا عا
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تتميز األخالق يف اإلسالم بخصائص انفردت هبا عن بقية الديانات، وهذه اخلصائص هي التي جعلتها  

 واألزمان، واألحوال، ومن هذه اخلصائص: صاحلة لكل األفراد، والطبقات واألجناس، والبيئات، 

 أولا: ربانية املصدر: 

، ومعنى كون  -جل وعال    -فاإلسالم كُله عقائُده وعباداُته ومعامالُته وأخالُقه وسلوكياُته من عند اهلل  

أمر هبا، وحث عليها، ورغب فيها،   األخالق اإلسالمية ربانية املصدر، أي: أهنا من اهلل تعاىل، فهو الذي 

تِي ، قال اهلل تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصى عَم َيالفها، وحذر منها، إما يف القرآن الكريم، أو يف سنة النبي  وهن تا اهللَِّ الَّ ﴿فِْطرا

يُِّم﴾ يُن اْلقا لِكا الدِّ ْبِديلا خِلاْلِق اهللَِّ ذا ا الا تا ْيها لا يِّنيا [ وقال تعاىل:  30]الروم:    فاطارا النَّاسا عا ثا يِف اأْلُمِّ ِذي باعا   ﴿ُهوا الَّ

بْ  قا ِمْن  اُنوا  كا إِْن  وا ةا  ْكما
احْلِ وا اْلكِتاابا  لُِّمُهُم  ُيعا يِهْم وا كِّ ُيزا وا اتِِه  آيا ْيِهْم  لا ْتُلو عا يا ِمنُْهْم  ُسواًل  ُمبنٍِي﴾را ٍل  الا ِفي ضا لا   ُل 

 [.2]اجلمعة: 

 ثانياا: الشمول والعموم:

أن الدين كله يف شموله وعمومه،  إّن من أهم ما يميز األخالق اإلسالمية: أهنا شاملة، شأهنا يف ذلك ش

، وبانيَّ عالقة اإلنسان بنفسه، وما جيب عليه  -جل وعال    - فبانيَّ القرآُن الكريم عالقةا اإلنسان بربه وخالقه  

من صيانتها، وحفظها، وكذلك عالقة اإلنسان بغريه من بني جنسه، بل وتعدى إىل ذكر ما جيب عليه من  

 قات التي تعيش حوله، أو ينتفع هبا بوجه ما. الرفق والتعامل برمحة مع املخلو

 ثالثاا: الثبات واللزوم:

فالصدق خلق محيد   مبادئها، وحقائقها، وحدودها،  ثابتة يف  أهنا  من خصائص األخالق اإلسالمية: 

دائًَم، ال يمكن ذلك يف زمان دون آخر، أو لدى جيل دون غريه، وهذا الثبات يضمن دقة املعايري، واستقرار  

 وصحة الرتبية.  القيم،
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 رابعاا: إقناع العقل، وإشباع الوجدان )فطرية(:

األخالق يف اإلسالم تتوافق مع الفطرة والعقل، بحيث يسهل عىل النفس تقبلها وااللتزام هبا، وهذا  

يدل عىل عظمة األخالق اإلسالمية وتناسقها مع طبيعة اإلنسان وخلقته؛ وذلك يدفع إىل التزامها والسري  

 عليها.  

 

 
 

ها تتميَُّز )أيضا: ، وقالوا (والضد  ُيظهُر ُحْسناُه الضد  )قال العرب قديَم:  وبضدِّ

 .(األشياءُ 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل املكتبات العامة أو أحد حمركات البحث 

اإللكرتونية اذكر بعض خصائص األخالق يف املنظومة الغربية؛ مبينا الفرق بينها وبني 

 خصائص األخالق اإلسالمية.

 خصائص األخالق الغربية خصائص األخالق اإلسالمية
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األخالق فطرية ومكتسبة، أي أن بعض األخالق احلسنة خلقها اهلل يف اإلنسان، وفطره عليها دون أن  

يتعلمها، وبعضها حتتاج إىل تعلم وتدرب الكتساهبا، وهذا يتفاوت فيه الناس، وهذه حقيقة مالحظة لدى  

العلم بالتعلم، وإنَم احللم    »إنَم:   ملسو هيلع هللا ىلصكل من يتعامل مع الناس، والدليل عىل إمكانية اكتساب األخالق، قوله  

يوقه« الرش  يتق  ومن  يعطه،  اخلري  يتحرى  من  وقال  (1) بالتحلم،  ويتحرى  :  ملسو هيلع هللا ىلص،  يصدق  الرجل  يزال  »وما 

 . (2) الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقًا«

 :ولعل أهم طرق اكتساب األخالق احلميدة ما ييل

وا   - 1 األخالق،  وأحكام  املعامالت،  يف  الرشعية  األحكام  الواجب،  معرفة  وجوب  ستحضار 

 وحرمة احلرام.

 .التدريب العميّل، والرياضة النفسية  -2

 .احلياة يف بيئة صاحلة  -3

 .القدوة احلسنة  -4

 .الضغط االجتَمعّي من قبل املجتمع املسلم - 5

 سلطان الدولة املسلمة.   -6

وأمهية    -7 الفاضلة،  األخالق  أمهية  وعىل  األخالقية  القواعد  عىل  ووسائله،  التعرف  حتصيلها، 

 .والتعريف هبا 

 .التعّرض لرتبية املربني، وقبول ما عندهم من اخلري، ومكارم األخالق - 8

 
( وحسنه األلباِن يف صحيح اجلامع 1763( واملعجم الكبري برقم )2766( أخرجه الطرباِن يف املعجم األوسط برقم )1)

 (.4093برقم )

 (. 2607( أخرجه مسلم برقم )2)
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اخّتاذ أٍخ صالح ناصح متحٍل باألخالق احلميدة ُينّبهه عىل أخطائه يف السلوك واخلُُلِق، ويساعده    -9

 . (1)عىل إصالح نفسه

 :(2) ول األخالق عند أكثر أهل العلم  ترجع إىل أربعةأص

الغيظ، وإماطة األذى، واحللم، واألناة، والرفق،   أولا: الصرب:  وحيمل صاحبه عىل االحتَمل، وكظم 

﴾ وعدم الطيش، والعجلة، قال تعاىل:   ابِِرينا عا الصَّ ِة إِنَّ اهللَّا ما الا الصَّ رْبِ وا نُوا اْستاِعينُوا بِالصَّ ِذينا آما اا الَّ ا أاَي    ﴿يا

 .  (3) ، وما ُأعطي أحد عطاء خريًا وأوسع من الصرب«»ومن يتصرب يصربه اهلل: ملسو هيلع هللا ىلص [ وقال 153]البقرة:  

حتمل إىل اجتناب الرذائل والقبيح من القول والفعل، وحتمله عىل احلياء، وهو ركن كل    ثانياا: العفة:

اًح خري، وُتنعه من الفحش والبخل والكذب والغيبة والنميمة، قال تعاىل:   ُِدونا نِكا ِذينا الا جيا ْلياْستاْعِفِف الَّ ا  ﴿وا

تَّٰى ُيْغنِياُهُم اللَّـُه ِمن فاْضِلِه﴾ ْرُجونا  [ وقال سبحانه:  33]النور من اآلية:  حا يِت الا يا  الالَّ
ِ
اء اِعُد ِمنا النِّسا وا اْلقا ﴿وا

رْيٌ  خا ْستاْعِفْفنا  يا أان  وا بِِزيناٍة  اٍت  جا ِّ ُمتاربا رْيا  غا ُنَّ  ثِيااهبا ْعنا  ياضا أان  ُجنااٌح  ْيِهنَّ  لا عا لاْيسا  فا اًحا  ﴾نِكا ُنَّ هلَّ من      ]النور 

»ثالثة حق عىل اهلل عوهنم: املجاهد يف سبيل اهلل، واملكاتب الذي يريد األداء، والناكح  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال  60اآلية:

 .  (5) »ومن يستعفف يعفه اهلل« :ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (4) الذي يريد العفاف«

 
 - ( وموسوعة األخالق اإلسالمية  27( ينظر: األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا، عبد اهلل الرحييل )ص:  1)

 (.19/ 1السنية ) الدرر 

 (. 294/ 2( مدارج السالكني، البن القيم )2)

 (. 1053( ومسلم برقم )1469( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.1655( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )4)

 (. 1034( ومسلم برقم )1427( أخرجه البخاري برقم )5)
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حتمل إىل عزة النفس، وإيثار معايل األخالق والشيم، والبذل والندى الذي هو شجاعة    ثالثاا: الشجاعة:

النفس وقوهتا عىل إخراج املحبوب ومفارقته، وحتمله عىل كظم الغيظ واحللم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها  

هبا    يمسك عناهنا، ويكبحها بلجامها عن السطوة والبطش، وهذه هي حقيقة الشجاعة، وهي ملكة يقتدر

ن  عىل قهر خصمه، قال اهلل تعاىل:   ما ارا وا وُهُم األاْدبا ل  ْحفًا فاالا ُتوا ُروْا زا فا ِذينا كا ِقيُتُم الَّ ا لا نُوْا إِذا ِذينا آما اا الَّ ا أاَي  ﴿يا

اء بِ  ْد با قا يِّزًا إىِلا فِئاٍة فا ِقتااٍل أاْو ُمتاحا فًا لِّ رِّ ُه إاِلَّ ُمتاحا ِئٍذ ُدُبرا ْوما ْم يا
ِ هلِّ بِْئسا املْاِصرُي﴾ ُيوا نَُّم وا ها اُه جا ْأوا ما نا اهللِّ وا ٍب مِّ ضا   غا

تعاىل:  16]األنفال:   ِغْلظاًة﴾[ وقال  فِيُكْم  ْلياِجُدوا  وا اِر  اْلُكفَّ ِمنا  ُلوناُكْم  يا ِذينا  الَّ اتُِلوا  قا نُوا  آما ِذينا  الَّ اا  أاَي  ا    ﴿يا

نُ [ وقال تعاىل:  123]التوبة:  آما ِذينا  الَّ اا  أاَي  ا  اْثُبُتوْا﴾﴿يا فا فِئاًة  ِقيُتْم  لا ا  إِذا [ وعن أنس بن مالك  45]األنفال:  وْا 

 . (1)"أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  "ريض اهلل عنه قال: 

حيمل عىل اعتدال األخالق، والتوسط بني طريف اإلفراط والتفريط، فيحمل عىل خلق    رابعاا: العدل:

اجلود والسخاء، الذي هو توسط بني اإلمساك والتقتري، وعىل خلق احلياء الذي هو توسط بني الذلة والقحة،  

ضب  وعىل خلق الشجاعة الذي هو توسط بني اجلبن والتهور، وعىل خلق احللم الذي هو توسط بني الغ

واملهانة، والتوسط منشأ مجيع األخالق الفاضلة من هذه األربعة، ومنهم من عّد أصول األخالق أكثر من  

ْدِل﴾  هذا، قال اهلل تعاىل: ْأُمُر بِاْلعا ا  [ وقال:  90]النحل:    ﴿إِنَّ اهللَّا يا انااِت إىِلا أاْهِلها وا اأْلاما د  ْأُمُرُكْم أاْن ُتؤا ﴿إِنَّ اهللَّا يا

ا حا  إِذا ْدِل﴾وا ُكُموا بِاْلعا ْ نْيا النَّاِس أاْن حتا ْمُتْم با »إّن املقسطني عند اهلل عىل منابر من  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال  58]النساء:    كا

 . (2) ، وكلتا يديه يمني، الذين يعدلون يف حكمهم، وأهليهم، وما ولوا«-عز وجل   -نور، عن يمني الرمحن  

 

 
 (. 2307( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 1827( أخرجه مسلم برقم )2)
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عالقة األخالق باإليَمن عالقة قوية، فإذا زاد اإليَمن ارتقت األخالق، وقربت من الكَمل، بنفس قدر  

النبي   قال  الصالة والسالم    -زيادة اإليَمن، وإن ضعف اإليَمن ضعفت األخالق؛ وهلذا  »أكمل  :  -عليه 

 . (1)املؤمنني إيَمنًا أحسنهم خلقًا«

ال اإليَمن هو حمور تكوين  أيضًا مصدر اإللزام وبذلك يكون  اخللقية واالجتَمعية ونحوها، وهو  قيم 

 .(2) اخللقي؛ ألنه هو املسيطر عىل كل غرائز اإلنسان وشهواته، واملتحكم يف أحاسيسه ودوافعه

وهذا   إرادته؛  بمحض  نفسه  اإلنسان  إيَمن  عن  صادر  اإلسالمية  باألخالق  االلتزام  يف  األساس  إن 

امل عىل  ذاته  يف  ينطوي  احلرية؛  اإللزام  يملك  الذي  اإلنسان  من  به  تصدر  األفعال  ألن  األخالقية  سؤولية 

تعني  ال  والتي  الوضعي  القانون  يف  املوجودة  احلاْتميَّة  مفهوم  عن  َيتلف  املفهوم  هبذا  اخللقي  واإللزام 

 بالَّضورة صدور الفعل األخالقي عن قناعة وحرية اإلنسان، بل تصدر بفرض القانون. 

 
 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 1082( والرتمذي برقم )4062أخرجه أبو داود برقم )( 1)

 (. 70( مقدمة )نَّضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم، عدد من املختصني )ص:  2)

واآلليات التنفيذية التي يمكن من خالهلا تربية شباب اقرتْح عددا من الوسائل أو اإلجراءات 

 .املسلمني يف زمننا املعارص عىل أصول األخالق العامة

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ينظر اإلسالم إىل اإلنسان نظرة متوازنة شاملة: وهو أنه مكون من جسم، وعقل، وروح، وفيه: نوازع،  

وميول، ورغبات، فراعى يف ذلك حتقيق هذه الرغبات والغرائز، لكن بالطرق الرشعية املباحة، فلم  وغرائز،  

يطلق له العنان يف حتقيق رغباته، واجلري وراء شهواته، وَل يدعوه إىل كبتها، ولكن كان التهذيب هو عامل  

 . (1) هذبةالتوازن بني الروحانية واملادية، فالروحانية املهذبة هي أساس املادية امل

احلياة   بحفظ  تقوم  وهي  اإلنسان،  عليها  ُجبل  فطرٌة  إليها  وامليل  الشهوات  أن حب  تعاىل  اهلل  فأخرب 

فقال:   ِة  وإنَمئها،  اْلِفضَّ وا ِب  ها الذَّ ِمنا  ِة  نطارا املُْقا رِي 
نااطِ اْلقا وا اْلباننِيا  وا اء  النِّسا ِمنا  اِت  وا ها الشَّ ُحب   لِلنَّاِس  نا  ﴿ُزيِّ

ُه ُحْسُن املْاآِب﴾   اهللُّ ِعندا ْنياا وا تااُع احْلايااِة الد  لِكا ما احْلاْرِث ذا اِم وا األاْنعا ِة وا ما وَّ اخْلاْيِل املُْسا [ ورشع  14ان:  ]آل عمروا

فقال   الزواج،  فعليه  :  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم  يستطع  َل  ومن  فليتزوج،  الباءة  منكم  استطاع  من  الشباب  معرش  »يا 

»أما واهلل إِن ألخشاكم هلل، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصيل  :  ملسو هيلع هللا ىلص. وقال  (2) بالصوم، فإنه له وجاء«

 .  (3) وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني«

 
 . )118/ 5( ينظر: احلضارة اإلسالمية بني أصالة املايض وآمال املستقبل، الشحود، عيل بن نايف )1)

 (. 1400( ومسلم برقم )5065أخرجه البخاري برقم )( 2)

 (. 1401( ومسلم برقم )5063( أخرجه البخاري برقم )3)

 

بالتعاون مع زمالئك بنيِّ بإجاز ماذا حيدث لو غابت األخالق اإليَمنية عن جمتمع من 

 .املجتمعات

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 (. 1006( أخرجه مسلم برقم )1)

من مراعاة اإلسالم للميول والغرائز وتوجيهها وهتذيبها: أن جعل اإلسالم إشباع هذه 

: »ويف بضع ملسو هيلع هللا ىلصالشهوات والغرائز الفطرية صدقة ُيؤجر عليها املسلم، إذا كانت يف احلالل، قال 

ا أحدكم صدقة« قالوا: يا رسول اهلل، أيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: »أرأيتم لو وضعه

 .(1)حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان له أجر« يف
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 ُتِعدَّ يف دفرتك وحتت إرشاف رسام شجريا ملا ييل:-1

 مفهومي العبادة يف اإلسالم. -

 نوعي االلتزام باإلسالم. -

 نوعي التكافل اإلسالمي. -

 أنواع العبادات. -

ا عام ييل:تكتَب يف -2  دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 أسس النظامني االجتَمعي والسياِس اإلسالمي. -

 مكانة وأمهية األرسة يف اإلسالم ومنهج اإلسالم يف تكوينها. -

 مكانة وأهدف الزواج يف اإلسالم. -

 مكانة املرأة يف اإلسالم واحلكمة من الطالق. -

 اإلسالم.رشوط وطرق اختيار احلاكم يف  -

 حقوق الراعي عىل الرعية وحقوق الرعية عىل الراعي. -

 وظيفة الدولة يف اإلسالم. -

 أمهية ومبادئ االقتصاد اإلسالمي -

 أمهية القضاء والعقوبات واجلزاء يف اإلسالم. -

 من رشوط القايض واملفتي يف اإلسالم. -

 خصائص األخالق العامة يف اإلسالم وأصوهلا. -

 الق باإليَمن.عالقة األخ -

 موقف اإلسالم من امليول والغرائز. -
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 قارن بني اللتزام الديني احلقيقي واللتزام الديني الشكيل من خالل اجلدول اآليت:: 1س

 االلتزام الديني الشكيل  االلتزام الديني احلقيقي  وجه املقارنة  م 

   املعنى 1

2 

 

   الصور 

 درسته يف هذه الوحدة؛ اذكر دليال رشعيا من القرآن أو السنة عىل املسائل اآلتية:من خالل ما : 2س

 الدليل الرشعي عليها  املسألة  م 

  للعبادة مفهوم عام يشمل كل ما يف احلياة  1

  جعل اهلل املرأة سكنا لزوجها  2

باملعروف   3 يكون  الزوجية  احلياة  يف  االستمرار 

 والفراق يكون باإلحسان 

 

  احلياء ليس مانعا للمرأة من التفقه يف الدين  4

ع، وهو املُحلل واملُحرم  5   اهلل هو احلاكم، وهو املرُشَّ

  عىل والة األمر القيام بحراسة العقيدة  6

من حقوق الراعي عىل الرعية السمع والطاعة يف   7

 املعروف 

 

  احلاكم املجتهد املصيب له أجران  8
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  تكافلهم جسد واحد متكامل املؤمنون يف  9

التكافل اإلسالمي حتقيق ملبدأ الوالية املتبادلة بني   10

 املؤمنني يف املجتمع

 

 من خالل دراستك اكتب تعريفا مبسطا لكل مصطلح من املصطلحات يف اجلدول التايل:  :3س

 تعريفه  املصطلح  م 

  مفهوم العبادة اخلاص  1

  الكفاءة يف الزواج  2

  احلاكمية هلل تعاىل  3

  حق احلياة  4

  االحتكار  5

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب: 4س

 ( )   أساس نظام املجتمع يف اإلسالم هو العقيدة اإلسالمية .1

 ( ) مسؤولياته الزواج يف اإلسالم مصدر للبعد عن السعادة واالستقرار نتيجة  .2

 ( )      ليس لإلسالم عالقة بالسياسة  .3

 ( )     األخالق اإلسالمية وضعية وليست ربانية  .4

 ( )    العبادة هي الغاية التي خلق اهلل هلا اإلنس واجلن  .5

 ( )    من وظائف الدولة املسلمة رعاية اجلهاد يف سبيل اهلل  .6

 ( )     ال ُتلك الرعية املسلمة حق النصح للحاكم  .7

 ( )  من حكمة ترشيع الطالق إهناء ما بني الزوجني من كدٍر وصعوباٍت  .8

 ( )   حرية التملك ليست مكفولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي  .9
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 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(: 5س

 )ب( )أ(

 الدستوري  من رشوط القايض

 الشورى  من رشوط املفتي

 حتصني املسلم من أنواع القضاء 

 العدالة  من أسس النظام السياِس اإلسالمي 

 العلم بمواطن اإلمجاع واخلالف  من أهداف الزواج 

 

 
  

 

من خالل التعاون مع زمالئك قم بإعداد تقرير موجز عن مكونات بنود )ميثاق األرسة يف 

م، 2007/ 1للمرأة والطفل؛ طاإلسالم( والذي أعده جمموعة من علَمء اللجنة اإلسالمية العاملية 

 .هـ؛ ثم قم بوضعه يف ملف إنجازك1428
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم الغزو الفكري والثقايف للمجتمع اإلسالمي. -

 يبني جماالت الغزو الفكري والثقايف للمجتمع اإلسالمي. -

 يناقش أهداف الغزو الفكري والثقايف للمجتمع اإلسالمي. -

 يرشح االسترشاق وخطره عىل اإلسالم. -

 يبني دوافع االسترشاق. -

 يذكر وسائل االسترشاق. -

 يعرض نَمذج من االسترشاق. -

 يرشح مفهوم اإلحلاد وخطره عىل املجتمع. -

 يناقش أسباب اإلحلاد. -

 يناقش عالج اإلحلاد. - اإلحلاد.يعرض صور من  -

 يناقش مظاهر احلداثة. - يرشح مفهوم احلداثة. -

 يرشح مفهوم العوملة. -

 يناقش أثر العوملة عىل اهلوية اإلسالمية. -

 يناقش ضوابط احلرية. - يرشح مفهوم احلرية. -

 يبني أهداف التنصري. - يرشح مفهوم التنصري. -

 ش وسائل مقاومة التنصري.يناق - يعدد جماالت التنصري. -

 يعدد جماالت التغريب. - يرشح مفهوم التغريب. -

 يبني أهداف التغريب. -

 يرشح مفهوم حوار األديان. -

 يفرق بني مصطلح حوار األديان وتقارب األديان. -

 خمرجات التعلم
 

 .املوضوع األول: الغزو الفكري والثقايف

 .املوضوع الثاين: السترشاق

 .املوضوع الثالث: التنصري

 .املوضوع الرابع: اإلحلاد

 .املوضوع اخلامس: التغريب

 .املوضوع السادس: احلداثة )العرصنة(

 .املوضوع السابع: العوملة

 .املوضوع الثامن: احلرية

 .املوضوع التاسع: حوار األديان

 مفردات الوحدة

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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وُتيزها    ما  حضارٍة  دا  تفر  تصنع  التي  وهي  العمران،  أساس  هي  والثقافة  العمل،  مقدمة  هو  الفكر 

وخصوصيتها عن بقية احلضارات، ومن هذا املنطلق تأيت التحديات الثقافية كأحد أبرز وأهم ما عانت األمة  

دفت وجودها وثقافتها؛  اإلسالمية منه قديَم وحديثا؛ فقديَم عانت األمة من هجَمت عسكرية ظاملة استه

هـ( التي أدت إىل انشغال األمة هبا قرنني من الزمان،  691  -هـ  490ومن ذلك: احلروب الصليبية الرشسة )

ثم   اهلجري،  السابع  القرن  العلَمء يف  وقتل  الكتب  ودمر  العباسية  اخلالقة  أسقط  الذي  الترتي  اهلجوم  ثم 

القرن يف  اإلسالمية  للبلدان  األورويب  )االستعَمر  املاضيني    الثقافة   مسخ  وحماولته(  م 1962  –م  1798ني 

 . األمة   خريات  واستنزاف اإلسالمية

لكن أعداء األمة وجدوا أن كثريا من حماوالت الغزو الثقايف يف كثري من البلدان اإلسالمية َل حتقق كل  

ت الغازية من  ما كان يؤمل منها بسبب اصطحاب الغزو الثقايف بالغزو العسكري، ومن هنا جتردت احلمال

طابعها العسكري، وانحرصت يف طابعها الثقايف وبدأت حماوالت خلق اهتامات لكل من حياول كشف تلك  

 احلمالت االستعَمرية الثقافية؛ الهتامه بالتوهم والوقوع حتت ضغط ما يسمى بنظرية املؤامرة. 

التحديات التي يواجهها املسلمون وثقافتهم يف  وسنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل تفاصيل عدد من  

 . واقعنا املعارص

 

من خالل متابعاتك ألحوال اهلجمة الغربية عىل اإلسالم واملسلمني يف زمننا املعارص؛ اذكر عنوانني لقضيتني  

أو يف اجلرائد   الفضائيات  العاملية من خالل  الساحة  فيهَم حتد وهجوم عىل اإلسالم يف  واملجالت  مثارتني 

 . واملواقع اإللكرتونية 
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 عىل الغزو العسكري من خالل احلروب واملعارك بني اجليوش يف ميدان القتال.   تطلق يف القديم:   "الغزو "كلمة  

الغزو الذي قام به الغرب جتاه العاَل اإلسالمي يف العرص احلديث    وأما يف العرص احلديث، فاملقصود به:

مني عن  بالوسائل غري العسكرية التي اختذها العدو الصليبي إلزالة مظاهر احلياة اإلسالمية، ورصف املسل

 التمسك باإلسالم، ما يتعلق بالعقيدة، وما يتصل هبا من أفكار وتقاليد وأنَمط وسلوك. 

وهذا األخري هو أخطر من الغزو العسكري؛ ألن الغزو الفكري ليس فيه مواجهة ظاهرة، وال يشعر به  

فكر واإلحساس،  عامة املسلمني، حتى يقعوا فريسة لألعداء، وتكون نتيجته أن هذه األمة تصبح مريضة ال

بل تكون أمة ضعيفة مقلدة للعدو وللغري، وهو داء عضال، يفتك باألمم، وُيذهب شخصيتها، ويزيل معاِن  

األصالة، والقوة فيها، واألمة التي ُتبتىل به ال حتس بَم أصاهبا، وال تدري عنه؛ ولذلك يصبح عالجها أمرًا  

 . (1) صعبًا، وإفهامها سبيل الرشد شيئًا عسرياً 

 :سعى التغريبيون من خالل جماالت شتى لنرش أفكارهم التغريبية، ومن هذه املجاالت

 :أولا: جمال حتريف الدين

الكفار:   إِِن  قال اهلل تعاىل عن  ِدينُِكْم  ن  وُكْم عا ُرد  يا تَّٰى  اتُِلوناُكْم حا ُيقا اُلونا  زا يا الا  ]البقرة:    اْستاطااُعوا﴾﴿وا

القدم: أّن رسَّ قوة املسلمني وتفوقهم وانتصارهم تكمن يف ُتسكهم  217 [ فقد أدرك أعداء اإلسالم منذ 

 
 (  237( ينظر: الثقافة اإلسالمية، د. مصطفى مسلم، وآخرون )ص:1)
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هلدم أصول الدين اإلسالمي، وإبعاد الناس عنه، وإضعاف هيبته وقدسيته    - وما زالوا    –بدينهم؛ وهلذا سعوا  

، وإن تباعدت األزمان واألوقات،  - سبحانه وتعاىل    -داء اهلل  يف قلوهبم، وما زال الشعور نفسه مالزمة ألع

واختلفت الوسائل واألساليب؛ ذلك أهنم ما زالوا يشعرون أن اإلسالم هو العائق الوحيد أمام أطَمعهم 

 .(1) "إّن اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف وجه االستعَمر األورويب"االستعَمرية، يقول أحدهم: 

 التعليم: ثانياا: جمال 

األعداء السيطرة عليه فإهنم يكونون بذلك    جمال التعليم من أهم املجاالت وأخطرها؛ وذلك لو استطاع 

ومستقبلها،  األمة  حارض  عىل  سيطروا  بينهم    قد  تنادوا  ولذلك  املجال؛  هذا  خطورة  األعداء  أدرك  وقد 

ومسخ الشعوب، وردهم عن    بَّضورة صبغ هذا التعليم بصبغة غربية، يسعون من خالهلا لرتكيع األمم،

 دينهم، وإبعادهم عن عقيدهتم وأخالقهم. 

 ثالثاا: جمال اإلعالم: 

فإن    إذا كان التعليم من أخطر املجاالت التي اختذها اخلصم وسيلة إلزالة مظاهر احلياة عند املسلمني،

أّن وسائل اإلعالم    اإلعالم هو من أخطر تلك املجاالت، وأشدها فتكًا وتأثريًا يف األمة، والسبب يف ذلك: 

الصغرية،   كالقرية  العاَل كله  الناس، وأصبح  السنوات األخرية قضت عىل عزلة  امللحوظ يف  بعد تطورها 

ينتقل فيها اخلرب والصورة واملادة اإلعالمية من مكان إىل مكان، يف اللحظة الواحدة، ويتخطى املسافات،  

اإلعالم ووسائله مرغوبة وحمببة يف نفوس الناس،  وَيرتق احلدود، بكل يرس وسهولة، أضف إىل ذلك: أّن  

ما  لبث  استغالله؛  املجال، فكرسوا نشاطهم، وبذلوا قصارى جهدهم يف  وقد فطن األعداء خلطورة هذا 

 .(2) يريدون من أفكار تغريبية

 
 (.184فى اخلالدي )ص:( القائل: هو لورانس براون. ينظر: التبشري واالستعَمر: د. عمر فروخ، د. مصط1)

 (. 386-383( ينظر: الغزو الفكري عرب وسائل اإلعالم املرئي وخطره عىل املجتمع، د. عبد اهلل العجمي )ص:2)
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 أهداف الغزو الفكري والثقايف:

 :إّن الغزو الفكري الذي جيتاح الشعوب اإلسالمية َيدف إىل أن 

تظل الشعوب اإلسالمية خاضعة لنفوذ القوى املعادية هلا، تلك القوى التي تتمثل يف عدد حمدود    - 1

الدفاع عن املصالح، التي هتم أي طرف من  من الدول الكبرية، التي حتمي بعضها بعضًا، ويتبادل ساستها  

 .أطرافها

تتبنى األمة اإلسالمية أفكار أمة أخرى من األمم الكبرية، دون نظر فاحص وتأمل دقيق، ما ُيؤدي    -2

إىل ضياع حارض األمة اإلسالمية يف أي قطر من أقطارها، وتبديد ملستقبلها، فضاًل عَم يف ذلك من رصف  

 .نة رسوهلا، وما يرتتب عىل هذا الرصف من ضياع عن منهجها، وكتاهبا، وس

»لتتبعن سنن  أّن هذه األمة ستتبع الكفار وتقلدهم، حمذرًا األمة من ذلك، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلص وقد أخرب النبي  

فقالوا: يا رسول اهلل، اليهود من قبلكم شربًا بشرب، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه«  

 .(1)»فمن؟«والنصارى؟ قال: 

حيول العدو بني األمة اإلسالمية وبني تارَيها وماضيها، وسري الصاحلني من أسالفها؛ ليحل حمل    -3

 .ذلك تاريخ تلك الدول الكبرية الغازية، وسري أعالمها وقادهتا

 
 (. 2669( ومسلم برقم )3456( أخرجه البخاري برقم )1)

 

 .اذكر جمالني آخرين للغزو الفكري والثقايف

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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تزاحم لغة القوي لغة الضعيف، فضاًل عن أن حتل حملها، أو حتارهبا بإحياء اللهجات العامية، أو    -4

 .وما دام اإلنسان ال يفكر إال باللغة، فإن إضعاف لغة أمة هو إضعاف لفكرهااإلقليمية، 

تصوير تراث األمة اإلسالمية بصورة التخلف، وعدم قدرته عىل إمداد احلضارة بيشء مفيد، وأنه    - 5

 َل يكن له فضل عىل احلضارات التي جاءت بعد. 

ارهم عن طريق إحياء القوميات التي إضعاف روح اإلخاء اإلسالمي بني املسلمني يف خمتلف أقط  -6

 .كانت هلم قبل اإلسالم، وإثارة اخلالفات والنعرات بني شعوهبم

 .اقتالع العقيدة اإلسالمية من قلوب املسلمني، ورصفهم عن التمسك باإلسالم نظامًا وسلوكاً  -7

القلوب عارية أمام    تفريغ العقل والقلب من القيم األساسية، املستمدة من اإليَمن باهلل، ودفع هذه  -8

 .(1) عاصفة هوجاء حتمل معها السموم عن طريق الصحافة واملرسح والفيلم واألزياء واملالبس

 

 

 
 (.25( )ص:  38( ينظر: يف الغزو الفكري، السابح، أمحد عبد الرحيم، كتاب األمة، العدد )1)

م املوىل سبحانه وتعاىل أن تقع هذه التحديات عقوبة للمعرضني عن الدين  إن من ِحكا

اِب اأْلاْدناى ُدونا ليعودوا:  ذا نَُّهْم ِمنا اْلعا نُِذيقا لا ْرِجُعونا وا ُهْم يا لَّ عا ِ لا اِب اأْلاْكربا ذا  [.21]السجدة: اْلعا

ُكوا أاْن  كَم أهنا بالء للمؤمنني لرفعة الدرجات وتكفري السيئات  ِسبا النَّاُس أاْن ُيرْتا اَل أاحا

ُهْم ال ُيْفتانُونا  نَّا وا ُقوُلوا آما لا [. وفيها تنقية للصف املسلم قال تعاىل: 2، 1]العنكبوت: يا نَّ وا ياْعلاما

نَّ املُْناافِِقنيا  ياْعلاما لا نُوا وا ِذينا آما  .[11]العنكبوت: اهللَُّ الَّ
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اإليَمن والتقوى: فاإليَمن باهلل، وتقواه، والرجوع إليه، من أعظم احللول ملشكالت األمة مجيعها،    - 1

اًنا﴾ وبخاصة حتديات الشباب ومشكالهتم، قال اهلل تعاىل:   ُكْم ُفْرقا ْل لا ْعا تَُّقوا اهللَّا جيا نُوا إِْن تا ِذينا آما اا الَّ ا أاَي    ﴿يا

ًجا﴾ [ وقال تعاىل:  29]األنفال:  ْرا ُه خما ْل لا ْعا تَِّق اهللَّا جيا ْن يا ما ى  [ وقال تعاىل: 2]الطالق: ﴿وا ْو أانَّ أاْهلا اْلُقرا لا ﴿وا

اأْلاْرِض﴾   وا
ِ
ء َما اٍت ِمنا السَّ كا را ْيِهْم با لا تاْحناا عا فا ْوا لا قا اتَّ نُوا وا  [.96]األعراف: آما

امل  - 2 من  كثري  حُتل  فبالعلم  الدين:  يف  والتفقه  العلم،  التحديات،  طلب  من  كثري  وتواجه  شكالت، 

، وهو كذلك طريق إىل اجلنة، قال  (1) »من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين«:  ملسو هيلع هللا ىلصوالعلم عالمة اخلريية، قال  

 .(2) »ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علًَم سهل اهلل له به طريقًا إىل اجلنة«: ملسو هيلع هللا ىلص

  وقوة اإليَمن من أعظم ما يواجه به الشاب حتدياته   العزيمة والثقة باهلل: فإن العزيمة والثقة باهلل،  -3

ومشكالته، وأما اهلزيمة والشعور بالعجز والوسواس فإهنا طريق الفشل والضعف، قال اهلل تعاىل عن ذوي  

ُهْم إاِلَّ  العزيمة:   ادا ا زا ما ُسوُلُه وا را قا اهللَُّ وا دا صا ُسوُلُه وا را ناا اهللَُّ وا دا عا ا وا ا ما ذا تاْسِليًَم﴾﴿ها ًنا وا [ 22]األحزاب:    إِيَما

النبي   ما  :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  عىل  احرص  كل خري،  ويف  الضعيف،  املؤمن  من  اهلل  إىل  وأحب  القوي خري  »املؤمن 

 . (3)ينفعك، واستعن باهلل وال تعجز«

 القناعة الكاملة بأن اإلنسان املسلم عقيدته وأخالقه أغىل ما يملكه، وال يمكن التفريط فيها.    -4

االعتزاز باهلوية اإلسالمية، واللغة العربية، والعودة إىل اإلسالم وتربية األمة عليه، وتقوية الصلة    - 5

 باهلل، واليقني بنرصه، وُتكينه للمؤمنني إذا استجابوا لرهبم، وقاموا بأسباب النرص. 

وب  -6 احلنيف،  الدين  وتعاليم  التوحيد،  لنرش  اإلعالم؛  وسائل  أنواع  مجيع  من  دين  االستفادة  يان 

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71أخرجه البخاري برقم ) (1)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )2)

 (. 2664( أخرجه مسلم برقم )3)
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 اإلسالم، والرد عىل الشبهات املثارة. 

 الوعي اإليَمِن بحجم احلياة اآلخرة ونعيمها، يف مقابل احلياة الدنيا وزينتها.  -7

 الوعي بحجم وخطر الثقافة الوافدة عرب وسائل اإلعالم املختلفة، وال سّيَم املرئية منها.  - 8

وعدالته    -9 وعامليته،  اإلسالم  خصائص  غريهم؛  إبراز  قبل  للمسلمني  وتارَيه  وثقافته  وحضارته 

 ليستلهموا أجمادهم، ويعتزوا هبويتهم. 

العمل عىل هنوض األمة يف شتى امليادين، دينيًا وثقافيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وتقنيًا، بَم    -10

الغري الذي ال يقدمها عادة   يكفل للمسلمني امتالك التقنية الالزمة وتطويرها لالكتفاء الذايت دون احلاجة إىل

 إال وهي مشبوهه بثقافته، خمتلطة بمفاهيمه وتصوراته. 

 
 

 

  

من وسائل مواجهة الغزو الثقايف والفكري: طلب العلم والتفقه يف الدين، وإبراز خصائص اإلسالم 

وعامليته. بالتعاون مع زمالئك اقرتح آليات تنفيذية عرصية يمكنك من خالهلا حتقيق هاتني 

 .لتنيالوسي

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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هو عبارة عن: اجتاه فكري غريب، يقوم بدراسة حضارة األمم من جوانبها الثقافية والفكرية والدينية  

 فيها، واهليمنة عليها. واالقتصادية والسياسية كافة؛ لغرض التأثري  

منذ عدة قرون اهتم الغربيون بدراسة ديننا ولغتنا، ودفعوا أبناءهم لدراسة اإلسالم، وقد حتقق هلم ما  

أرادوا، وقد ألفوا ودرسوا وكتبوا، ولكنهم َل يكونوا أمناء يف ذلك كله، لقد أرادوا إضالل أبناء املسلمني،  

عقول  لغزو  هلا؛  اإلسالم  أعداء  خطط  التي  السبل  من  واحًدا  االسترشاق  فكان  دينهم،  يف  وتشكيكهم 

 ، وكان الدافع لالسترشاق عدة أمور، منها: (1) املسلمني

 الدافع الديني: -1

الكنيسة يف   الرهبان، وكان خروجه من أهل الكنيسة، بعد أن فشلت  أيدي  لقد نشأ االسترشاق عىل 

أطروحاهتا، وأفلست يف املحافظة عىل كياهنا ومبادئها التي كانت تتغنى هبا، فَم كان هلا من سبيل إال اهلجوم 

اق غايته اهلجوم عىل اإلسالم  عىل دين اإلسالم، وكَم قيل: أفضل وسيلة للدفاع هو اهلجوم، فجعل االسترش

يف عقيدته وعبادته وأحكامه، وتصويره: بأنه دين القتل وسفك الدماء والشهوات، كل ذلك من أجل التغطية  

 عىل فشل الكنيسة، واصطدام مبادئها بالعلم والواقع والتاريخ.  

 
االسترشاق وموقفه من السنة النبوية، فالح حممد و(،  65نحو ثقافة إسالمية أصيلة، عمر سليَمن األشقر )ص:  ( ينظر:  1)

 (. 6الصغري )ص:  
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 الدافع الستعامري: -2

المي، وكانت شديدة الوطأة عىل الغرب من  بعد أن اهنزم الغرب يف حروبه الصليبية عىل العاَل اإلس

النواحي كافة، العقدية، والنفسية، واالقتصادية، واالجتَمعية، والعسكرية، إال أن الغرب بدأ يعيد حساباته،  

وَيطط لالحتالل والغزو مرة أخرى، ولكن يف هذه املرة يكون بشكل آخر، واسرتاتيجية خمتلفة، حيث جلأ  

ز وأكاديميات خمتصة بشؤون العاَل اإلسالمي، ورصف جهوًدا جبارة، وأمواالً  هذا العدو إىل تأسيس مراك

طائلة، لتكون مرافقة مع استعَمرها لألمة وبالدها، حيث بدأ االحتالل والغزو الفكري لعقول أبناء األمة  

وكذا  ونفوسها، بعد احتالهلا عسكريًا؛ وذلك بإظهار تفوقهم العلمي والتقني، وختلف املسلمني يف ذلك،  

بث روح الضعف والوهن يف نفوسهم؛ لقتل روح املقاومة والتمسك بدينهم، وإظهار هذا الدين بصورة  

 مشوهة غري صحيحة. 

 الدافع السيايس:  -3

وهنالك دافع آخر أخذ يتجىل يف عرصنا احلارض بعد  ":  -رمحه اهلل    -يقول الدكتور مصطفى السباعي  

واإلسالمية،  العربية  الدول  أكثر  الدول    استقالل  هذه  لدى  الغربية  الدول  سفارات  من  سفارة  كل  ففي 

الفكر والصحافة والسياسة،   برجال  االتصال  ليتمكن من  العربية؛  اللغة  ثقايف، حيسن  أو ملحق  سكرتري، 

فيتعرف إىل أفكارهم، ويبث فيهم من االجتاهات السياسية ما تريده دولته، وكثرًيا ما كان هلذا االتصال أثره  

ا الغربيون  اخلطري يف  السفراء  العربية واإلسالمية    -ملايض، حني كان  البالد  يزالون يف بعض  يبثون    - وال 

الدسائس للتفرقة بني الدول العربية بعضها مع بعض، وبني الدول العربية والدول اإلسالمية، بحجة توجيه  

تل املسؤولني يف  نفسية كثريين من  أن درسوا ُتامًا  بعد  املعونة،  نواحي النصح، وإسداء  البالد، وعرفوا  ك 
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 .(1) "الضعف يف سياستهم العامة، كَم عرفوا االجتاهات الشعبية اخلطرية عىل مصاحلهم واستعَمرهم

 الدافع القتصادي: - 4

بعد أن تعّرفت الدول الغربية عىل املنطقة اإلسالمية، وتعّرفت عىل ثرواهتا وخرياهتا، أرادت أن تفتح  

أ أخرى،  املنطقة صفحة  هذه  مصانعهم  مع  وتدعم  اقتصادهم،  تروي  التي  العالقات  من  أخرى  و عالقة 

ورشكاهتم، وبالتايل تسهل عليهم حركة التطور العلمي والتقني؛ وذلك باالتصال املبارش مع العاَل اإلسالمي 

ستوى  اقتصادًيا؛ وذلك باسترياد ما تفتقر إليه من املواد اخلام الطبيعية، وبأسعار زهيدة وبخسة، حفاظًا عىل م

مهدًا   كانت  التي  اإلسالمية،  منطقتنا  يف  والتخلف  الرتاجع  ملستوى  وإبقاء  عندهم،  والتقنية  التصنيع، 

الصناعات   عىل  كليًا  القضاء  يتم  وبذلك  فحسب،  استهالك  منطقة  وجعلها  واالخرتاعات،  للصناعات 

 الوطنية واملحلية. 

 الدافع العلمي: -5

لغربيني الذين يقبلون عىل دراسة اإلسالم دراسة حقيقية لفهمه،  هناك فئة قليلة ونادرة جًدا من هؤالء ا

واالطالع عليه، جمردين من الدوافع واألغراض التي سبق ذكرها، وهؤالء يعدون من الصادقني يف أبحاثهم  

ودراساهتم، إال أهنم غري مدعومني من الدول الغربية، ومن هؤالء املسترشقني الذين كان هذا شأهنم املفكر  

إىل  حممد   )الدعوة  كتاب  صاحب  أرنولد  وتوماس  الطرق(  مفرتق  عىل  )اإلسالم  كتاب  صاحب  أسد، 

اإلسالم( والذي ركز فيه عىل التسامح الديني يف اإلسالم، والتزام املسلمني هبذا املبدأ عرب التاريخ، إال أنه  

بأنه َل يعتمد يف كتابه عىل األدلة العلم ية، وإنَم عىل عاطفته جتاه  تعّرض ألكرب هجمة استرشاقية، واهتموه 

 . (2) املسلمني، رغم أنه َل يورد حادثة من التاريخ إال ووثقها من مصادرها، ومراجعها العلمية

 
 (. 24- 23السباعي )ص( االسترشاق واملسترشقون، مصطفى 1)

 (.20-14االسترشاق وموقفه من السنة النبوية، فالح حممد الصغري )ص: ( 2)
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 التبشري الصليبي:  -1

منذ خرجت أوربا من ظالم القرون الوسطى تطّلعت إىل الرشق الذي كان الضعف قد دّب فيه، األمر 

للدول األوربية، فاستعمرت أكثر دوله، وكانت أوطان املسلمني أول ما أحكمت عليه  الذي جعله فريسة  

قبضتها، وكان االستعَمر الغريب َيدف من وراء السيطرة عىل أوطان املسلمني إىل استغالل هذه األوطان  

وب الصليبية  أرضًا وبرشًا، ثم إىل حماربة العقيدة وإجالئها من قلوب املسلمني، وحماولة ما عجزت عنه احلر

من قبل، وظهرت هذه احلرب يف صورة جتنيد جيوش من املبرّشين بقيادة املسترشقني، ودفع هؤالء املبرشين  

إىل بالد املسلمني، ومحايتهم بجيوش املستعمرين، والتمكني هلم من التغلغل يف املدن والقرى، وإمدادهم 

منها شباكًا لتضليل الناس، خمتفني يف زي املبعوثني    باملال؛ ليقيموا املستشفيات واملالجئ واملدارس؛ ليتخذوا

 إليهم؛ إلنقاذهم من املرض والفقر واجلهل، باسم املسيح. 

 
 (. 63م، )ص: 1954/ 1العرب والتاريخ، برنارد لويس، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط )1)

ال تزال آثار )ُمِلئات كتابات املسترشقني بالتعصب باعرتاف كثري منهم، يقول برنارد لويس: 

العلَمء املعارصين، ومسترتة يف الغالب وراء التعصب الديني الغريب ظاهرة يف مؤلفات العديد من 

 . )1((احلوايش املرصوصة يف األبحاث العلمية
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 حماولة إغراق املسلمني بالتيارات الفكرية املضللة: -2

املسلمني   إغراق  حماولة  اإلسالم:  دعوة  عىل  التشويش  يف  االسترشاق  يستعملها  التي  الوسائل  ومن 

عن   ورصفهم  الشباب،  لتضليل  املسلمني؛  أقطار  إىل  التيارات  هذه  وتصدير  املضللة،  الفكرية  بالتيارات 

م هذه التيارات الفكرية  دينهم، والتشويش عىل دعوة اإلسالم التي تتفق مع فطرة اهلل التي فطرهم عليها، وأه

 املضللة: )املادية، والوجودية، والعلَمنية( وغريها.  

 حماربة اللغة العربية: -3

من الوسائل التي حُيااِرُب االسترشاُق هبا، ويشوش هبا عىل دعوته: اللغة العربية التي نزل هبا القرآن،  

القرآن الكريم؛ فأخذوا يرّوجون بني املثقفني وقد جلأ املسترشقون إىل هذه الوسيلة بعد عجزهم عن النيل من  

من املسلمني من تالميذهم: أّن اللغة العربية يف حاجة إىل تطّور وجتديد، وهم َيدفون من وراء دعوهتم هذه  

إىل إضعاف اللغة العربية؛ لينرصف املسلمون عنها؛ فتنقطع الصلة بينهم وبني كتاب اهلل، وسنة خاتم األنبياء 

 .(1) - ليه الصالة والسالم ع  -واملرسلني  

 
-86حممد حسنني )ص:    االسترشاق وجهوده وأهدافه يف حماربة اإلسالم والتشويش عىل دعوته، عبد املنعم( ينظر:  1)

93 .) 

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بعض وسائل مقاومة التبشري الصليبي

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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العودة إىل الدين، والتمسك بتعاليمه ومبادئه، وأداء الفروض والواجبات الدينية املطلوبة، وتثقيف  .1

 النفس دينيًّا، والتفقه يف أمور الدين. 

املرئية   .2 اإلعالم  وسائل  تبثه  فيَم  االجتناب  أو  معادية  التحكم  متنوعة،  فكرية  مواد  من  واملسموعة 

 للفكر اإلسالمي، واملساعدة عىل ترسب الفكر الغريب املنحرف إىل املجتمعات اإلسالمية.

ق واحلركات   .3 تنقية الفكر اإلسالمي من األفكار املشبوهة واملشوهة التي دخلته عرب السنني بفعل الِفرا

 الضالة. 

اإلسال .4 الكتاب  توفري  عىل  العمل  اللغة  رضورة  يف  وبخاصة  االسترشاقي،  للكتاب  البديل  مي 

 األجنبية. 

 

 
 

 

  

بالتعاون مع زمالئك اقرتح آليات تنفيذية عرصية يمكن من خالهلا مواجهة اثنتني من وسائل 

 .االسترشاق

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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التنصري: حركة دينية سياسية استعَمرية، بدأت بالظهور إثر فشل احلروب الصليبية، بغية نرش النرصانية 

 . (1)بني األمم املختلفة وبني املسلمني خاصة، هبدف إحكام السيطرة عىل هذه الشعوب

 .يف اإلسالم، والوقوف أمام انتشاره   - النرصانية  غري    - منع دخول النصارى، واألمم األخرى   .1

باألخالق   .2 وال  باهلل،  له  صلة  ال  خملوقاً  ليصبح  املسلمني،  نفوس  يف  اإلسالم  عىل  القضاء 

 اإلسالمية.  

 .القضاء عىل وحدة العاَل اإلسالمي؛ ألن وحدة املسلمني كانت وراء انتصارهم عىل الغرب .3

اإلسالمية، والتجسس عىل العاَل اإلسالمي، وهو مقدمة أساسية  ُتكني الغرب النرصاِن من البالد   .4

 .لالستعَمر، وسبب مبارش لتوهني قوة املسلمني وإضعافها

الربح املادي، والكسب التجاري، فقد اُكُتِشفا يف إفريقيا أّن الكنيسة ما هي إال مرشوع جتاري، وأن   .5

التعليم، بل للعمل يف املزارع اخلاصة    األطفال اإلفريقيني يؤخذوا إىل مدارس التنصري ال من أجل

 .(2) هبم

 
 . )665/ 2املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة )( 1)

 (. 162( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 2)
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 :أولا: التعليم 

لقد أدرك املنرّصون أمهية العلم، ودوره يف توجيه حياة الناس، فأساؤوا إليه أيَم إساءة، واختذوه وسيلة  

قلوهبم   من  نفرت  الذين  املنرصين  من  املعلمني  لذلك  ووظفوا  وأطَمعهم،  أغراضهم،  األمانة  خلدمة 

أيَم   الصغار  بتعليم  واهتموا  واجلامعات،  املدارس  بإنشاء  اهتموا  ذلك  أجل  ومن  والصدق،  واالستقامة 

 اهتَمم.

 :ثانياا: الطب

التي  اخلبيثة،  غايتهم  إىل  الوصول  أجل  من  الصحية؛  واملراكز  املستشفيات  فتح  عىل  ون  املنرصِّ عمل 

حيث جتد برشًا جتد آالمًا، وحيث تكون اآلالم "قولون:  تكمن خلف هذا العمل النبيل، وهي التنصري؛ فهم ي

 . (1)"تكون احلاجة إىل الطبيب، وحيث تكون احلاجة إىل الطبيب، فهناك فرصة مناسبة للتنصري 

 
 (. 163مقبول األهدل )ص: ( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل 1)

َل يكتف الغرب بمحاوالت نرش التنصري بني املسلمني؛ بل جرت منه ومن أتباعه حماربة 

الدعوة اإلسالمية، ال سيَم يف اجلمعيات اخلريية اإلسالمية، وتم اهتامها بدعم اإلرهاب دون دليل؛  

 .الدعوية اخلرييةلكبحها وإيقاف أنشطتها 
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االهتَمم بالتعليم بشكل عام، والتعليم الرشعي بشكل خاص، وتوعية األجيال باملفاهيم واألفكار   .1

 اإلسالمية. 

التي جتهل   .2 البالد اإلسالمية،  إىل  والعلَمء  واملفكرين  الدعاة  للتعريف إرسال    الكثري عن اإلسالم، 

 .باإلسالم عىل حقيقته 

اإلسالمية   .3 احلكومات  مّد  يستدعي  الفقرية، وهذا  اإلسالمية  للشعوب  الكريم  العيش  توفري سبل 

 الغنية يد العون إىل هذه الشعوب؛ لقطع الطريق عىل التبشري. 

م؛ لتقديم العالج املجاِن،  إنشاء املراكز واملستشفيات التي يديرها املسلمون، ويعمل فيها طاقم مسل .4

 أو شبه املجاِن للمرَض الفقراء واملحتاجني. 

الرياضية   .5 املراكز  أفكارهم ومواهبهم، وإجياد  لتنمية  املجال هلم  بالشباب عن طريق فسح  االهتَمم 

 .واالجتَمعية والرتفيهية اهلادفة، ودعوهتم للقراءة واملطالعة، وقضاء أوقاهتم فيَم يفيدهم

وسائل .6 وكشف    استخدام  وأهله،  اإلسالم  عىل  وادعاءاهتم  املنرصين،  أباطيل  لتعرية  اإلعالم 

 .أباطيلهم عىل املأل

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل حمركات البحث اإللكرتونية أو املكتبات؛ اذكر عددا من 

 .املمهدة للتنصري والداعمة له وللمنرصينالوسائل الفكرية والثقافية 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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االهتَمم باألطفال، واأليتام، واملرشدين، والالجئني، وضحايا احلروب والكوارث، التي حتصل بني   .7

 .احلني واآلخر 

 .ة االهتَمم بطالب العلم واألرامل، واملهجرين من أصحاب األقليات املسلم  .8

العامة ملحاورة النصارى، وكشف خمازَيم وفسوقهم وفجورهم، وبيان   .9 عقد املؤُترات والندوات 

 . (1) أساليبهم الشيطانية

 

 
 

  

 
 ( ينظر: منظمة النور ملكافحة التنصري، عىل الشبكة. 1)

وظف املنرصون جمايل التعليم والطب خلدمة دعوهتم؛ فَمذا جيب عىل الشباب املسلم فعله يف هذين 

 .املجالني يف واقعنا املعارص

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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سبحانه وتعاىل    -اإلحلاد هو: مذهب فلسفي، يقوم عىل فكرة عدمية، أساسها إنكار وجود اهلل اخلالق  

بال    - ُوِجد  الكون  بأن  امللحدون:  نفس فيّدعي  يف  واملخلوق  اخلالق  وهي  أبدية،  أزلية  املادة  وأّن  خالق، 

تعاِن من نزعة إحلادية عارمة، جسدهتا   الغريب والرشقي  العاَل  أّن كثريًا من دول  فيه  الوقت، وما ال شك 

 .(1) الشيوعية املنهارة، والعلَمنية املخادعة

البرشية  -1 فيها فحب    :األهواء  ومال، وعجب وغرور وكربياء، جيد  غريزة جنسية،  من  الشهوات 

امللحد ضالته، فهو يريد أن يفرغ شهوته بدون ضوابط وال حساب وال عتاب، وحيب أن جيمع املال بالقيود 

 .وال ضوابط، والكثري من األهواء التي تعرتي البرش فتوصلهم أو تسهل عليهم اإلحلاد، والعياذ باهلل

الظلمة،    الكنيس:   الطغيان   -2 احلكام  وأعان  واخلرافة،  للجهل  ومّكن  والعقل،  العلم  حارب  الذي 

قامت   أن  فكان  األوروبية،  الكنيسة  به  قامت  ما  ذلك  إىل  وما  والعشور،  الَّضائب  الناس  عىل  وفرض 

 الشيوعية اإلحلادية كردة فعل لذلك الطغيان. 

بزعمهم    –، وأفسدوا واستبدوا؛ فقام الشيوعيون  (2) حيث طغى الرأسَمليونمظامل النظام الرأساميل:    -3

 
 . )803/ 2املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي )( 1)

ت اإلنسان الَّضورية والكَملية، الرأسَملية: نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتَمعية وسياسية، يقوم عىل أساس إشباع حاجا  (2)

ينظر:   الدين عن احلياة.  الفردية واملحافظة عليها، متوسعًا يف مفهوم احلرية، معتمدًا عىل سياسة فصل  امللكية  وتنمية 

 (. 1الفرق والطوائف )ص: 
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 بمحاولة اإلصالح.  -

فلَم قرصَّ املسلمون يف أداء رسالتهم يف تبليغ الدعوة، وقوامة    غياب املنهج الصحيح عن أوروبا:  - 4

البرشية، غاب اإلسالم عن ساحة أوروبا، فمكن ذلك لنشأة الشيوعية وغريها من االجتاهات والنظريات  

 واملبادئ امللحدة. 

ضعيفي    للخروج عن الدين، ونبذه، والتمرد عليه، شجع كثري من  اهلالة اإلعالمية والدعاية القوية:  -5

 اإليَمن عىل اإلحلاد والكفر.  

لقد فتح العاَل املادي أبوابًا عظيمة من أبواب الرفاهية والرتف؛    ملذات احلياة، ومباهج احلضارة:  - 6

واملطاعم،   املالبس  وكذلك  وطائرات،  وبواخر،  وقطارات،  سيارات،  من  الفارهة؛  الفخمة  فاملراكب 

ن ل لغفلة، وجعلها تستحكم عىل النفوس، وال تشعر بالعاقبة، ما فتح  ووسائل التسلية والرتفيه، كل ذلك مكَّ

 املجال لرتويج أي مبدأ. 

النفسية:  -7 جات   اهلزيمة  أمام خُمرا بالدين،  التدين الصحيح، وااللتزام  العجز والضعف عن مارسة 

 . (1) احلضارة املادية الشهوانية املعارصة

 

 
الدرر السنية   -( وموسوعة املذاهب الفكرية املعارصة55/  45موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة ) ( ينظر:  1)

(2 /178.) 

 جيب عليك فعله لتقي نفسك ومن حتب من الوقوع فيه؟تعرفتا عىل أسباب اإلحلاد؛ فَم الذي 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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إنكار البعث، واليوم اآلخر، والرجوع إىل اهلل، والقيام بني يديه، كَم أخرب اهلل تعاىل عن امللحدين   - 1

ْهُر﴾ القدامى، أهنم قالوا:  ا َُيِْلُكناا إاِلَّ الدَّ ما ناْحياا وا ْنياا ناُموُت وا يااُتناا الد  ا ِهيا إاِلَّ حا  [. 24]اجلاثية: ﴿ما

ول بأن الكون ُوِجد بال خالق، ونسبة ما جيري من حوادث إىل الصدفة،  التشكيك يف وجود اهلل، والق  -٢

كمذهب   الطبيعة،  إىل  احلوادث  من  جيري  ما  نسبة  أو  بالصدفة،  القائلني  )الصدفيني(  مذهب  وهو 

رْيِ  )الطبائعيني( وهو مذهب فلسفي معروف قديًَم وحديثًا، وقد رد اهلل تعاىل عليهم بقوله:   ﴿أاْم ُخِلُقوا ِمْن غا

 ﴾ اأْلاْرضا باْل الا ُيوِقنُونا اِت وا وا َما لاُقوا السَّ  أاْم ُهُم اخْلاالُِقونا * أاْم خا
ٍ
ء ْ  [.36، 35]الطور: يشا

املجاهرة بالنزعة اإلحلاد والزندقة، والطعن يف القرآن الكريم، والسنة النبوية املطهرة، والسخرية   - ٣

حتى أصبح هلم اليوم نواٍد ومجعيات ومواقع يبثون من  بالثوابت الدينية، والدعوة إىل اإلباحية والشهوات،  

 خالهلا إحلادهم.

االعرتاض عىل األحكام الرشعية، والطعن يف صالحيتها لكل زمان ومكان، كحد الردة، وقطع يد    -4

 ودعوى أّن هذه األحكام َل تعد صاحلة اآلن. السارق، ورجم الزاِن وغريها، 

 

 تقدم يف وسائل مواجهة الغزو الفكري والثقايف عدة وسائل، وهي تفيد يف مواجهة اإلحلاد، منها: 

 اإليَمن باهلل تعاىل، وتقواه سبحانه.  .1

، وتنوعت أشكاله، وزاد من ذلك: االنفتاح عىل العاَل، تعددت يف هذا العرص مظاهر اإلحلاد

وانتشار كثري من الشبهات التي طرقت عقول كثري من املسلمني، وكذلك اخلواء الروحي والعقدي 

والفكري، الذي يعيشه كثري من شباب األمة اليوم، فصار كثري منهم ياُشك يف دينه، أو يطعن فيه، 

 .خلالقويتربأ من تعاليمه، وينكر وجود ا
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 طلب العلم، والتفقه يف دين اهلل تعاىل.  .2

 العزيمة والثقة باهلل سبحانه.  .3

 تقدم:وإضافة ملا 

التعرف عىل اهلل تعاىل، والعمل عىل إزالة الشك يف النفوس، والريب من القلوب، والقراءة والتدبر   .4

 يف كالم اهلل تعاىل؛ فهو دواء األسقام واألمراض احلسية واملعنوية.

اهلل    .5 توحيد  إىل  امللحدين  معهم،  -عز وجل    -دعوة  املناظرات  أوامره، وخشيته، وعقد  ، وطاعة 

 ل حجتهم. وإظهار باط

التصدي لشبهات املالحدة باللسان والقلم، فاهلل تعاىل بعث األنبياء للدعوة إىل توحيده والتصدي للطغاة     .6

ى اهللَُّ واملالحدة، قال تعاىل:   دا ْن ها ِمنُْهم مَّ اْجتانُِبوا الطَّاُغوتا فا ُسواًل أاِن اْعُبُدوا اهللَّا وا ٍة رَّ ْثناا يِف ُكلِّ ُأمَّ عا ْد با قا لا   ﴿وا

 ﴾ بنِيا ذِّ اِقباُة امْلُكا انا عا ْيفا كا انُظُروا كا ُة فاِسرُيوا يِف اأْلاْرِض فا لا الا ْيِه الضَّ لا ْت عا قَّ ْن حا ِمنُْهم مَّ  [. 36]النحل:    وا

أوقات    .7 وشغل  املرشفة،  األجيال  من  ونَمذج  هادفة،  أعَمل  تقديم  يف  اإلعالم  وسائل  استخدام 

 الشباب بالنافع واملفيد. 

 
  

األرسة املسلمة واملؤسسات التعليمية يف مواجهة أسباب اإلحلاد وحتصني الشباب اذكر دور 

 منه من خالل اجلدول اآليت:

 املؤسسات التعليمية األرسة
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يسعى   وفنية،  وثقافية  واجتَمعية  سياسية  أبعاد  ذو  كبري،  فكري  تيار  بعامة،  هو  األمم  حياة  إىل صْبغ 

وذلك هبدف إلغاء شخصيتهم املستقلة، وخصائصهم املتفردة،    -باألسلوب الغريب    - واملسلمني بخاصة  

 .(1) وجعلهم أرسى التبعية الكاملة للحضارة الغربية

 :جمال التعليم والثقافة -1

يه سيطرة عىل مستقبل األمة، وحتكم دقيق يف خطواهتا  وهذا املجال أخطر املجاالت؛ ألن السيطرة عل

عىل الطريق يف كافة ألوان النشاط البرشي، وما دخل االستعَمر بلدًا إال وكانت رضبته األساسية األوىل نحو  

العاَل   بلدان  معظم  يف  التعليم  تشويه  يف  خططهم  وتاريخ  وتارَيهم  البلد،  هذا  يف  ونظمه  التعليم  سياسة 

 .بخاٍف عىل أحد من يقرؤون ويفهموناإلسالمي ليس 

 
 

 . )698/ 2املوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعارصة )( 1)

 من مظاهر التغريب يف التعليم والثقافة:

 حصار التعليم الديني ماديا ومعنويا.-

 توظيف االبتعاث للخارج لتغيري القناعات الدينية الثابتة.-

افتتاح املدارس األجنبية واالعتَمد عىل جودة خمرجاهتا التعليمية يف جعلها تعمل يف منظومة -

 فكرية خارج أفكار األمة.

ُتييع املناهج العلمية عن طريق إدخال النظريات العلمية اإلحلادية أو املخالفة لصحيح الدين. -

 .)كنظرية التطور وأن اإلنسان أصله قرد!(
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 :جمال احلياة الجتامعية -2

وما   سلوكية،  وآداب  وأخالق  قيم  من  يسودها  وما  االجتَمعية  وأعراف  احلياة  عادات  من  هبا  حييط 

وتقاليد، هدف ضخم ألعداء اإلسالم واملسلمني، فبالسيطرة عليها أو تغريبها يستطيع األعداء أن يسودوا  

وإذا   وأعراف،  وعادات  وآداب  قيم  من  شاؤوا  ما  الناس  نفوس  يف  يغرسوا  وأن  اإلسالمية،  املجتمعات 

نفوس الناس القيم اإلسالمية، واآلداب القرآنية، وكل    أفلحوا يف ذلك استطاعوا بأيرس جمهود أن يقتلعوا من 

 فضيلة دعا إليها اإلسالم، وكان ذلك يف حماور وجمالت: )املرأة، األرسة، املجتمع(.

أهداف التغريب تتمثل يف الرغبة الشديدة يف حتويل العاَل اإلسالمي إىل مقلدين للغرب يف كل يشء،  

 هلم.   وأن يكونوا تبعاً 

 
 

الوعي بخطر التغريب، ونرشه يف من حولك من أهل بيتك وزمالء دراستك وعملك وأصدقائك،   .1

 عرب ما تستطيعه من وسائل تقنية وميدانية. 

 

يعترب جمال اإلعالم من املجاالت التي انترش فيها التغريب بقوة، وكان عامال قويا بدوره لنرش 

 .وضح كيف انترش التغريب من خالل اإلعالم التغريب أيضا.

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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، ومعاجلتها  ملسو هيلع هللا ىلصرصد املنكرات واملخالفات الرشعية، وإنكارها بأسلوب حسن موافق هلدي النبي   .2

 بالتعاون مع اآلخرين. 

ساء؛ ألن إفساد املرأة جزء مركزي يف املرشوع التغريـبي، ومواجهته  توسيع الدعوة يف صفوف الن .3

 تقتيض العمل عىل بناء املرأة املسلمة علميًا ودعويًا وفكريًا. 

التسليم الكامل بأنه مهَم كان هناك من تشابه بني الرجل واملرأة يف اإلنسانية واحلاجات؛ فإن بينهَم   .4

 جنس وظيفته ومهام تناسب طبيعته وفطرته. من االختالف يف الوظائف والطبائع، فلكل  

 

 
 

 

 

  

تعرفتا عىل أساليب مواجهة التغريب؛ فَم الذي جيب عليك فعله لتقي نفسك ومن حتب من الوقوع 

 فريسة ألفكار الغرب السيئة؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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هي عبارة عن منهج فكري جديد، يدعو إىل مقاطعة املايض، وأساليبه، وتصوراته، ويسعى لتغيري نمط 

وبعيدًا عن حياة املسلمني، وحقيقة دينهم، وهنج حياهتم، وبعيدًا عن  احلياة اإلسالمية وفق الرؤية الغربية،  

باهلل، وتعاليم اإلسالم، وأخالقه، وَل تعد الدعوة إىل احلداثة قارصة عىل األدب فقط، بل شملت   اإليَمن 

 .(1) مناحي احلياة كلها

 
 

تقليد بعض املسلمني نمط احلياة الغربية يف املأكل واملرشب واملركب، وسائر شؤون احلياة، حتى    - 1

واللبس  والرشاب  الطعام  يف  وكبرية،  صغرية  كل  يف  الغربية  احلياة  حياكي  من  خاصة  الشباب  من  ظهر 

 واملوسيقى والفن، وقصات الشعر، واملوضة، وغريها.    

 
( واملوسوعة امليرسة يف األديان واملذاهب واألحزاب  13( ينظر: احلداثة من منظور إسالمي، د. عدنان النحوي )ص:  1)

 (. 2/867املعارصة )

التمرد عىل الدين احلداثة من أشد وأخطر قضايا الشأن العريب املعارص، حيث إن احلداثة تعني 

واملايض والعادات، والتخيل عن القيم واملبادئ، ونزع اهلوية الدينية واألدبية والثقافية، وانتحال 

 الشخصية الغربية، فيصبح اإلنسان مسخًا تائهًا ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء!
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 ثوابت الدين، ورفض أحكامه، وحماربتها. اجلرأة والتمرد عىل   -2

 اجلري وراء حتقيق الغرائز، وإطالق احلرية اجلنسية بال حدود، وُتجيد الرذيلة والفساد واإلحلاد.   -3

 احلرية والشك والقلق واالضطراب، واهلروب من الواقع إىل الشهوات واملخدرات واخلمور.   -4

 لتي حتفظ األمة من الضياع.  حماربة اللغة؛ لكوهنا من عوامل األصالة ا - 5

إبراز الثوابت اإلسالمية والرتكيز عليها: إذا كان احلداثيون يؤمنون بتغري كل يشء، فال يشء عندهم  .1

نحن   ولنا  أمة،  لكل  ثوابت  بدَّ من  أنَّه ال  ذلك عىل  مقابل  الرتكيز يف  بدَّ من  فإنه ال  الثبات،  اسمه 

املسلمني ثوابت عقائدية وأخالقية وترشيعية وفكرية، هي حمل إمجاع األمة، وأن إنكار املعلوم من  

 الدين بالَّضورة كفر وخروج عن الدين.

بني   .2 والكتابة  والتخاطب  اإلتصال  لغة  العربية  اللغة  فاعتَمد  عليها:  واحلفاظ  العربية،  اللغة  إحياء 

 ام اللغات األجنبية ضمن حد الَّضورة التي ال بدَّ منها. املسلمني بصورة عامة، واالقتصار يف استخد

إبراز حماسن اإلسالم: األمة اإلسالمية ُتتلك املرشوع الرباِن احلضاري الراقي املربأ من النقائص؛   .3

ألنه دين اهلل تعاىل؛ وهلذا وجب علينا كمسلمني أن نربز حماسن اإلسالم؛ ليعود الناس إليه, بعد أن  

 دالته وإنسانيته. يدركوا ربانيته وع

 

 
  

تعرفتا عىل أساليب مواجهة احلداثة؛ فَم الذي جيب عليك فعله لتقي نفسك ومن حتب من الوقوع 

 فريسة ألفكار احلداثة السيئة؟

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ة هي دمج سكان العاَل يف جمتمع عاملي واحد، من خالل الوسائل والتطورات احلديثة، واهليمنة  ملالعو

 . (1) عليه

 
 

لسيطرة    - 1 السعي  خالل  من  األمريكية،  املتحدة  الواليات  قبل  من  العاَل  اقتصاديات  عىل  اهليمنة 

 االحتكارات والرشكات األمريكية الكربى عىل اقتصاد الدول. 

 
د.  1) الثقافة اإلسالمية،  ينظر:  احلكيم 288مصطفى مسلم، وآخرون )ص:(  د. عبد  الثقافة اإلسالمية،  ( وأضواء عىل 

 (. 271الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 

ل للمحتل املعتدي، والسيطرة بالقوة من طرف قوي واحد التي باتت  دَّ العوملة مظهر ُمعا

بالقوة أو  -ال يريد، بأي أسلوب كان  يتحكم يف العاَل، وإجبار القوي للضعيف، وإرغامه عىل ما 

، وتطويعه للميش يف ركاب القوي، بأسلوب يتناسب مع طبيعة احلال والزمان املناسب -بغريها 

للقوي، ويكمن خطر العوملة يف اهليمنة عىل األمة اإلسالميةـ، فهي امتداد للعلَمنية وظواهرها مثل 

 احلداثة، واملرتبطة بقيم غربية.
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العاَل خلدمة    -2 القرار السياِس، وصناعته يف دول  املصالح األمريكية، وما ُيسمى  التحكم يف مركز 

 باألمن القومي األمريكي عىل حساب مصالح الشعوب، وثرواهتا الوطنية والقومية. 

 .إلغاء النسيج احلضاري واالجتَمعي للشعوب -3

 .(1) تدمري اهلوية اإلسالمية والثقافية للمسلمني -4

 

وتعامليه،   .1 اإلسالم  أحكام  إىل  واالجتَمعية  الرجوع  االقتصادية  احلياة  شئون  تنظيم  يف  به  والتقيد 

 والسياسية. 

بناء النفس واملجتمع املسلم، املؤهل يف كافة املجاالت، وعىل أكتاف هذا املجتمع تقوم الدول التي   .2

 إن قالت سمع هلا. 

ة، ومن ثم  تطوير النظم والترشيعات اإلسالمية وآليات تفعيلها، ثم تطبيقها يف املجتمعات اإلسالمي  .3

 إخراجها للناس، ودعوهتم إليها. 

بيان ما يف العوملة الوافدة من مشاكل واختالالت، وبيان احللول الرشعية، والربامج اإلسالمية التي   .4

 يمكن أن حتل حملها، مع توضيح الوجه الذي جعلها تفضل غريها.

 حتصني املجتمع املسلم من مثالب العوملة، وما فيها من أخطاء.  .5

 
 (. 275-274(ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 1)

واهلوية وبناء الذات اإلنسانية احلرة، إن االستقالل احلقيقي عن الغرب يبدأ باستقالل العقل 

والتخلص من القابلية لالستعَمر التي قد توجد أحيانا لدى بعضهم نتيجة ما يشعرون به من هزيمة 

 نفسية أمام الغرب ومنجزاته احلضارية املادية.
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اخرْت وسيلة واحدة من وسائل مواجهة كل من احلداثة والعوملة؛ ثم اقرتح آليات تنفيذية تساعد عىل 

 حتقيق كل منهَم.

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 



 (156( 

 

 

 

 

 َيتلف مفهوم احلرية يف اإلسالم عن مفهومها عند الغرب: 

م: هي حّق الفرد يف أن يفعل ما  1789كَم يف إعالن حقوق اإلنسان الّصادر عام    فاحلرية عند الغرب: 

ر من كّل ضابٍط، والتخل ص من كّل رقابٍة، ولو كانت   ال ياَُّضّ اآلخرين. أو هي: االنطالق بال قيٍد، والتحر 

 .  (1)تلك الّرقابة نابعًة من ذاته هو

يفعل ما يشاء إذا َل ياَُّضّ اآلخرين، فهي حرية مطلقة من   فُيلحظ: أّن حرية الفرد يف الفكري الغريب: أن

 العبودية هلل تعاىل، ومن ضوابط الرشع. 

 فمعناها التحرر من رقِّ اخللق، والدخول يف عبودية اهلل وحده.   أما احلرية يف اإلسالم:

يف دائرة املباحات    فالفرد يف اإلسالم له حرية اإلرادة الكاملة يف االختيار، دون قهٍر أو إجبار، وهو حر 

 واملسموحات التي أذن اهلل هبا، وأذن لعبده استباحتها والتنعم هبا، والتحرك فيها. 

فلنحظ: أّن احلرية يف اإلسالم مقيدة باألحكام الرشعية، وبأوامر اهلل ونواهيه، ومراعاة احلقوق كلها، 

- عباد، إىل عبادة رب العباد وحده  حق النفس، وحق الغري، فهي حرية تعمل عىل حترير العباد من عبادة ال

   .(2) -سبحانه وتعاىل

 
 (. 300/ 2نايف الشحود )( املفصل يف الرد عىل شبهات أعداء اإلسالم، عيل بن 1)

 (. 409/ 54( ينظر: موسوعة الرد عىل املذاهب الفكرية املعارصة )2)
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 أال ُتؤدي حرية الفرد، أو اجلَمعة إىل انتشار الفوَض واهنيار النظام العام، وتقويض أركانه.   - 1

 .أال تفوت حقوقًا أعظم منها؛ وذلك بالنظر إىل قيمتها يف ذاهتا، ورتبتها ونتائجها -2

 أال ُتؤدي حريته إىل اإلرضار بحرية اآلخرين.  -  3

مع احرتام تعاليم الدين، وقيم املجتمع، وال تعني خروج اإلنسان  فمَمرسة املسلم حلريته ال بد أن تكون  

عىل ثقافة املجتمع، وأعرافه، وتقاليده، وقيمه، فاملسلم ال يمكنه اخلروج بحال عىل تعاليم اإلسالم بدعوى  

 احلرية، وغري املسلم يلزمه احرتام عقيدة املسلمني، وشعائرهم. 

غ، واالنحطاط األخالقي, فإذا خرج هبا اإلنسان عن أحكام  أن ال تؤدي بصاحبها إىل الضالل والزي  -4

الدين والعقل واألخالق، وجب منعه ومساءلته وحماسبته وإيقافه عند حده، ورده عن غيه؛ منعًا لفساد الدين  

 والدنيا.  

 قارن بإجياز يف نقاط حمددة مفهوم احلرية عند الغرب ومفهومها يف اإلسالم.

 مفهوم احلرية يف اإلسالم مفهوم احلرية عند الغرب
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أن ال تؤدي بصاحبها إىل اإلرضار أو االعتداء عىل نفسه أو ماله بحجة احلرية الشخصية؛ لذلك    - 5

سالم االنتحار، أو اإلرضار بيشء من اجلسد، أو امللك يف غري مصلحة صحيحة، مبنية عىل مكارم  حرم اإل

 . (1) األخالق

 
 

 
 

  

 
 . )162/ 7( ينظر: احلضارة اإلسالمية بني أصالة املايض وآمال املستقبل، عيل بن نايف الشحود ) 1)

إقرار اإلسالم للحرية ال يعني بطبيعة احلال أنه أطلقها من كل قيد وضابط؛ ألن احلرية هبذا 

املعلوم أّن اهلوى يدمر الشكل أقرب ما تكون إىل الفوَض التي يثريها اهلوى والشهوة، ومن 

اإلنسان أكثر ما يبنيه، وينظر اإلسالم إىل احلرية نظرة واقعية، فريى أن احلرية املطلقة من كل قيد 

أو ضابط مستحيلة وغري مكنة؛ ألن مضارها وسلبياهتا أكثر من نفعها، لذلك جيب وضع ضوابط 

 وتقاليدنا النابعة من هذا الدين أيضا. نظرية وعملية للحرية نابعة من ديننا أوالً، ثم من عاداتنا

 

 

 علل: ملاذا ال ُيعد وجود ضوابط للحرية نوعا من تقييد احلرية؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 األديان له معنيان:حوار 

وهو: األديان،  حلوار  الصحيح  املعنى  وآدابه    األول:  اإلسالم  لعقائد  الصحيحة  الصورة  توضيح 

خاص،   بشكل  الكتاب  وأهل  عمومًا،  األديان  أهل  إىل  الدعوة  وسائل  من  وسيلة  واعتباره  وأحكامه، 

ل األديان: الدعوة إىل اهلل،  وإقناعهم باحلق هدف رشعي مطلوب، وهذا هو األصل الرشعي يف احلوار مع أه

الباطل باألدلة الصحيحة، قال تعاىل:   احِلًا  وبيان احلق، ورد  ِملا صا عا إىِلا اهللَِّ وا ا  عا دا ِمَّْن  قاْوالً  ُن  أاْحسا ْن  ما ﴿وا

  ﴾ املُْْسِلِمنيا ِمنا  إِنَّنِي  الا  قا اهللَِّ  [، وقال تعاىل:  33]فصلت:  وا إىِلا  أاْدُعو  بِييِل  ِذِه سا ها ِن  ﴿ُقْل  ما ا وا أانا ٍة  باِصريا ىلا  عا

ِكني﴾ ا أاناا ِمنا املرُْْشِ ما انا اهللَِّ وا ُسْبحا نِي وا باعا  [. 18]يوسف:   اتَّ

إزالة الفوارق بني اإلسالم والديانات املحّرفة, وجتاوز اخلالف العقدي بني    الثاين: املعنى الباطل، وهو:

 منهم، ويسعون إليه من خالل حوار األديان. ، وهذا ما يقصده الغرب واملتحاورن (1)املسلمني وغريهم

 ثمة فرق بني حوار األديان وتقارب األديان: 

ب   -1 الدعوة إىل اإلسالم، فهو  ال شك وسيلة من وسائل دعوة أهل األديان عمومًا,  أّن احلوار هدفه 

ِذينا ظالاُموا  وأهل الكتاب بشكل خاص، قال تعاىل:   ُن إاِلَّ الَّ تِي ِهيا أاْحسا اِدُلوا أاْهلا اْلكِتااِب إاِلَّ بِالَّ الا جُتا ﴿وا

 
 (.5( ينظر: احلوار بني األديان حقيقته وأنواعه، عبد الرحيم السلمي )ص: 1)
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 ُ إهِلا ْيُكْم وا ُأْنِزلا إِلا ْيناا وا ِذي ُأْنِزلا إِلا نَّا بِالَّ ُقوُلوا آما ﴾  ِمنُْهْم وا ُه ُمْسِلُمونا ناْحُن لا اِحٌد وا ُُكْم وا إهِلا [ 46]العنكبوت:  ناا وا

﴾وقال تعاىل:   الا إِنَّنِي ِمنا املُْْسِلِمنيا قا احِلًا وا ِملا صا عا ا إىِلا اهللَِّ وا عا ُن قاْوالً ِمَّْن دا ْن أاْحسا ما  [.  33]فصلت:  ﴿وا

م والعمل  األديان،  من  القرب  حماولة  يعني  التقارب  نقاط  بينَم  عن  والبعد  املشرتكة،  القضايا  يف  عها 

النبي   العقائد، وهذا منهج رفضه  التقارب من  ملسو هيلع هللا ىلصاخلالف، ال سيَم يف  ، كَم حدث يف عرض كفار قريش 

فنزلت    "يا حممد هلم فلنعبد ما تعبد, وتعبد ما نعبد، فنشرتك نحن وأنت يف األمر"اإلسالم، حيث قالوا:  

 .  (1) سورة الكافرون

التقارب وسيلته    أن احلوار  -2 بينَم  الباطل،  الربهان، وإحقاق احلق، وإبطال  وسيلته احلجة، وإقامة 

 التغايض عن اخلالف، ولو كان كفرًا، والعمل يف القضايا املشرتكة. 

أن احلوار ال يلزم منه إظهار الدونية، والسكوت عن الباطل، بينَم التقارب ُيؤدي إىل الذوبان يف   -3

ْوا إىِلا  يف هذه األديان من كفر ورشك وضالل، قال تعاىل:  اآلخر، والتغايض عَم   الا عا تا أاْهلا اْلِكتااِب  ا  يا ﴿ُقْل 

ْعُضناا باعْ  تَِّخذا با ال يا كا بِِه شيئًا وا ال ُنرْشِ ْعُبدا إاِلَّ اهللَّا وا ْيناُكْم أاالَّ نا با ْيناناا وا  با
ٍ
اء وا ٍة سا ِلما إِْن  كا ابًا ِمْن ُدوِن اهللَِّ فا ْوا  ضًا أاْربا لَّ تاوا

﴾ ا ُمْسِلُمونا ُدوا بِأانَّ ُقوُلوا اْشها  [. 64]آل عمران:  فا

 

 
 (.751أخرجه بنحو هذا اللفظ الطرباِن يف املعجم الصغري برقم )( 1)

 قارن بإجياز بني حوار األديان وبني تقارب األديان:

 تقارب األديان حوار األديان
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 تكتبا يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخًصا عَم ييل: •

 ووسائل مواجهتها. جماالت الغزو الفكري والثقايف-

 ووسائل مواجهته. دوافع ووسائل االسترشاق-

 ووسائل مقاومته. أهداف وجماالت التنصري-

 ووسائل مواجهته. أسباب ومظاهر اإلحلاد-

 ووسائل مواجهته. أهداف وجماالت التغريب-

 مظاهر احلداثة ووسائل مواجهتها.-

 العوملة.أثر العوملة عىل اهلوية اإلسالمية ووسائل مواجهة -

 ضوابط احلرية يف اإلسالم. -
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 قارن بني جمالت الغزو الفكري وجمالت السترشاق من خالل اجلدول اآليت: :1س

 جماالت االسترشاق  جماالت الغزو الفكري  م 

1   

2   

   

 من خالل ما درسته يف هذه الوحدة؛ اذكر دليال رشعيا من القرآن أو السنة عىل املسائل اآلتية: :2س

 الدليل الرشعي عليها  املسألة  م 

أصول   1 هلدم  اإلسالم  أعداء  بعض  يسعى 

 الدين اإلسالمي، وإبعاد الناس عنه. 

 

  حتذير األمة من اتباع الكفار وتقليدهم.  2

احللول  اإليَمن   3 أعظم  من  والتقوى 

 ملشكالت األمة مجيعها. 

 

توحيده   4 إىل  للدعوة  األنبياء  اهلل  بعث 

 والتصدي للطغاة واملالحدة. 

 

األصل الرشعي يف احلوار مع أهل األديان:   5

الباطل   ورد  احلق،  وبيان  اهلل،  إىل  الدعوة 

 باألدلة الصحيحة. 
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 طلح من املصطلحات يف اجلدول التايل: من خالل دراستك اكتب تعريفا مبسطا لكل مص :3س

 تعريفه  املصطلح  م 

  )الغزو( يف العرص احلديث 1

  االسترشاق  2

  اإلحلاد  3

  اجلداثة  4

  العوملة  5

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب: 4س

 ( )  األمة مريضة الفكر واإلحساس. من مضار الغزو الفكري الثقايف أن تصبح  .1

 ( )      اهلزيمة النفسية ليست من أسباب اإلحلاد. .2

 ( )    من أهداف التغريب نقل العلوم املتطورة للعاَل اإلسالمي.  .3

 هناك فئة قليلة ونادرة جًدا من الغربيني أقبلوا عىل دراسة اإلسالم دراسة حقيقية   .4

 ( )         لفهمه، واالطالع عليه. 

 ( )    اجهة احلداثة والعوملة تتطلب إحياء املرشوع اإلسالمي. مو .5

 ( )     اإلسالم حيث عىل احلرية املنضبطة بالرشع والعرف.  .6

 ( )      للتنصري أهداف هلا عالقة بالربح املادي.  .7

 ( )    من أهداف الغزو الفكري حتسني صورة تراث األمة اإلسالمية.  .8

 مواجهة االسترشاق تتطلب تنقية الفكر اإلسالمي من األفكار املشبوهة واملشوهة   .9

 ( )         التي دخلته عرب السنني. 
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 : صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب(:  5س

 )ب( )أ(

 االعرتاض عىل األحكام الرشعية.  من وسائل التنصري 

 االستعَمري. الدافع   من أهداف الغزو الفكري 

 استغالل آالم املرَض.  من مظاهر اإلحلاد 

 العوملة.  من دوافع االسترشاق 

 إضعاف روح اإلخاء اإلسالمي.  إجبار القوي للضعيف، وإرغامه عىل ما ال يريد، يسمى

 

 
  

 .اكتب بحثا خمترصا عن حقيقة حرية االعتقاد يف اإلسالم. ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 5  

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يوضح مفهوم املجتمع اإلسالمي. -

يناقش أسس بناء املجتمع اإلسالمي، وعناية اإلسالم  -

 به.

 سَمت املجتمع اإلسالمي.يبني  -

 يناقش أسباب تقوية الروابط االجتَمعية. -

 يدرك دور اإلعالم احلديث. -

 يناقش التحديات أمام الشباب، وفرص النجاح. -

 يرشح مفهوم حقوق اإلنسان. -

 يبني أهداف حقوق اإلنسان لدى الغرب. -

 يذكر جماالت حقوق اإلنسان لدى الغرب. -

  الرشيعة اإلسالمية.يظهر حقوق اإلنسان يف -

 يرشح مفهوم حقوق املرأة لدى الغرب. -

 يبني أهداف حقوق املرأة لدى الغرب. - 

 يذكر جماالت حقوق املرأة لدى الغرب. -

 يظهر حقوق املرأة يف الرشيعة اإلسالمية. -

 يرشح مفهوم العنرصية. -

 يعدد مظاهر العنرصية. -

 خمرجات التعلم
 العنرصية.يناقش حكم  -

 يرشح مفهوم املناطقية. -

 يعدد مظاهر املناطقية. -

 يناقش حكم املناطقية. -

 يرشح مفهوم الطائفية. -

 يعدد مظاهر الطائفية. -

 يناقش حكم الطائفية. -

 يرشح مفهوم اإلرهاب.

 يعدد مظاهر اإلرهاب. -

 يناقش عالج اإلرهاب. -

 يرشح مفهوم القرآنيني. -

 القرآنيني.يرشح أهداف  -

 يناقش حكم القرآنيني. -
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 املوضوع األول: املجتمع اإلسالمي:

 أوال: مفهوم املجتمع اإلسالمي.

 ثانيا: أسس بناء املجتمع اإلسالمي.

 ثالثا: سَمت املجتمع اإلسالمي.

 رابعا: أسباب تقوية الروابط االجتَمعية.

 للمجتمع اإلسالمي:املوضوع الثاين: القضايا املعارصة 

 أوال: مفهوم القضايا املعارصة.

 ثانيا: استعراض بعض القضايا املعارصة:

 القضية األوىل: اإلعالم احلديث.

 القضية الثانية: التحديات أمام الشباب والفتيات، وفرص النجاح.

 القضية الثالثة: حقوق اإلنسان.

 القضية الرابعة: حقوق املرأة.

 ية واملناطقية والطائفية.القضية اخلامسة: العنرص

 القضية السادسة: الغلو والتطرف.

 القضية السابعة: اإلرهاب.

 القضية الثامنة: القرآنيون.

 مفردات الوحدة

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ركز القرآن الكريم عىل اللحمة االجتَمعية، وذم التفرق واالختالف الذي يمزق األمة، ويكفي يف هذا   

تعاىل: ُقوا  قوله  رَّ فا تا الا  وا ِيًعا  مجا اهللَِّ  ْبِل  بِحا اْعتاِصُموا  عمران:  وا األمة  103]آل  مفهوم  اإلسالم  وأقام   ،]

اإلسالمية واملجتمع عىل أساس الدين، وليس عىل أساس العرق أو اللون أو احلدود اجلغرافية، ورشع كثريًا  

من الوسائل حلَميته، كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وبذل النصيحة ألئمة املسلمني وعامتهم، ورشع  

ها؛ حتى ال يرتك االنحراف يزداد ويتفشى يف املجتمع، وحتى يكون هذا املجتمع احلدود والعقوبات وغري

اءا بِاْلِقْسِط  نقيًا طلب من أفراده أن يتحلوا بالعدل حتى مع أعدائهم   دا اِمنيا هللَِِّ ُشها وَّ نُوا ُكوُنوا قا ِذينا آاما اا الَّ ا أاَي  يا

ىلا أاالَّ  ْوٍم عا ناآاُن قا نَُّكْم شا ِرما ْ الا جيا ى وا ُب لِلتَّْقوا ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهوا أاْقرا  [.  8]املائدة:   تا

فبناء املجتمع اإلسالمي القوي الراشد هو تطبيق لإليَمن يف حياة اجتَمعية واقعية تنمو فيها العالقات  

الكريمة بني خمتلف الطبقات، كوسيلة إلقامة حضارة إنسانية إسالمية متميزة؛ وألن صالح الفرد وحده ال  

 يكفي لرقي املجتمع؛ فالبد من اإلصالح الذي حيميه من التدهور واالهنيار. 

اإلسالمي   جمتمعنا  هبا  َيتم  التي  املعارصة  القضايا  من  عدد  تفاصيل  عىل  الوحدة  هذه  يف  وسنتعرف 

   .املعارص 

 

زمننا   يف  ومعاناهتم  واملسلمني  اإلسالم  ألحوال  متابعاتك  خالل  إلشكاليتني  من  عنوانني  اذكر  املعارص؛ 

 إسالميتني داخليتني نابعتني من الفكر املنحرف عند بعض املسلمني.

 ........................................................................................................

 ............................................................. ........................................... 
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يستمد   الذي  ونظامه  بقوانينه  األخرى  املجتمعات  عن  يتميز  الذي  املجتمع  هو:  اإلسالمي  املجتمع 

الكريم   القرآن  من  قبلة  أحكامه  إىل  ويتوجهون  واحدة،  بعقيدة  أفراده  ويشرتك  الرشيفة،  النبوية  والسنة 

 .(1) واحدة، برغم تعدد األجناس، واألعراق، واألقوام، واختالف اللغات واألعراف

 : األساس األول: اإلنسان

أن   هبدف  هلا،  مثيل  ال  عناية  باإلنسان  اإلسالم  املجتمع،  اعتنى  بناء  يف  األول  األساس  ليكون  َييئه 

جت هذه العناية برشيعة اإلسالم، وهذا ما جعل من   وبرزت هذه العناية اإلهلية منذ اخللق والتكوين، وقد ُتوِّ

ْمناا  قال تعاىل:    هذا اإلنسان بحق خملوقًا متميزًا، وصار خليقًا ألن يصبح خليفة اهلل يف األرض،  رَّ ْد كا قا لا ﴿وا

نِي   لا با ثرٍِي ِمَّْن خا ىلا كا ْلنااُهْم عا فاضَّ يِّبااِت وا ْقنااُهْم ِمنا الطَّ زا را اْلباْحِر وا ِّ وا اْلنااُهْم يِف اْلربا محا ما وا ]اإلرساء:    ْقناا تاْفِضياًل﴾آدا

70.] 

الثاين: املجتمع،    األساس  أفراد  أذهان  يف  اإلسالمية  العقيدة  هذه  وترسيخا  وحده،  تعاىل  باهلل  اإليَمن 

س عليه رصح املجتمع اإلسالمي يف   -َمهنم املطلق هبا، وقناعتهم بحقيقتها وإي كان الركنا الركني الذي تأسَّ

 
 (. 17( املجتمع اإلسالمي، د. حممد أمني املرصي )ص: 1)
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عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وهو األساس األول لبناء املجتمع اإلسالمي يف مجيع العصور، إضافة  

 إىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية. 

 : جتامعيةاألساس الثالث: الروابط ال

را اإلنسان عىل حب االنتَمء إىل املجتمع، فهو يميل بطبعه إىل بني جنسه، ويكره العزلة، وحيثَم وجد  
ُفطِ

الصداقة   مثل:  اجتَمعية،  عالقات  هو  ما  منها  الروابط  وهذه  االجتَمعية،  الروابط  برزت  إنساِن  جتمع 

بقتها، مثل اجلوار والرصاع، ومنهم من يقسم  واملصاهرة، ومنها: ما هو عمليات اجتَمعية أشد تعقيدًا من سا

كاجلوار،   مكتسبة  وإىل  كالقرابة،  فطرية  إىل  الروابط  بشعور  هذه  بالوعي  الروابط  هذه  مع رضورة ضبط 

 . اآلخرين ومراعاة حقوقهم، وانتهاج سلوك يتأثر هبذا الوعي وهذا السلوك

 األساس الرابع: الضبط الجتامعي:

اآلليات واألسس والسياسات املجتمعية والسياسية التي تتوىل مسؤولية توجيه وتسيري  هو جمموعة من  

 .سلوك األفراد يف املجتمع سعيًا للوصول إىل االلتزام واالتباع التام للقواعد احلاكمة للمجتمع

 : األساس اخلامس: األرض 

تعاىل اهلل  فإن  املجتمع،  عليها  ُيبنى  التي  األسس  من  واحدة  األرض  بأحكامه    ُتعد  اإلسالم  أنزل 

وترشيعاته؛ ليحكم يف األرض، ويطبق عىل أرض الواقع، يمتثله الناس يف شؤون حياهتم، من أجل تقديم  

إقامة   بني  وربط  عالقة  هناك  أن  الكريم:  القرآن  يف  جاء  ولذا  متميز؛  مسلم  ملجتمع  ومثايل  حي  أنموذج 

 . (1) األحكام الرشعية، وبني التمكني يف األرض

 
 (.22-15( اإلسالم وبناء املجتمع، د. زيد عمر عبد اهلل، وآخرون )ص: 1)
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 : السمة األوىل: أنه جمتمع ملتزم بالرشع 

أّن   السمة:  هبذه  والسنة،  ونعني  الكتاب  بشقيه:  الوحي  وهي  العليا،  مرجعيته  اإلسالمي  للمجتمع 

يصدر عنها املجتمع يف كل ترصفاته، فهي التي تدير شؤون أفراده، وحتكم ترصفاهتم، وهذا من مقتضيات  

 االستخالف يف األرض. 

 :السمة الثانية: أنه جمتمع جاد

  جاد، منها:يف املجتمع اإلسالمي مظاهر عدة تشهد عىل أنه جمتمع 

وهو كل علم حيقق مرضاة اهلل تعاىل، وجيلب النفع لعباده، وحيقق مقاصد    :املظهر األول: العلم النافع

 .ثالثة، هي: توجيه التفكري، وإصالح العمل، وإجياد الوازع النفيس

الع يكون  ال  إذ  انفصاهلَم؛  يتصور  وال  متالزمان،  والعمل  فالعلم  الصالح،  العمل  الثاِن:  مل  املظهر 

اهلل،   يؤدي إىل مرضاة  فإن كل عمل  الصالح واسعة؛ ولذا  العمل  فدائرة  نافع،  يبني عىل علم  َل  ما  صاحلًا 

كثري من األسس مشرتكة بني املجتمعات، إال أن املجتمع اإلسالمي يتميز عن غريه من 

تعاىل وحده، وترسيخا هذه العقيدة اإلسالمية يف أذهان أفراد  املجتمعات بأساس اإليَمن باهلل

س عليه رصح  -املجتمع، وإيَمهنم املطلق هبا، وقناعتهم بحقيقتها  كان الركنا الركني الذي تأسَّ

جتمع اإلسالمي يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم، وهو األساس األول لبناء املجتمع امل

 اإلسالمي يف مجيع العصور، إضافة إىل االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية.
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 . وجيلب النفع إىل البرشية، فهو عمل صالح

  السمة الثالثة: أنه جمتمع متسامح:

عن   بعيدون  فهم  اإلسالم،  املجتمع  أفراد  لترصفات  مصاحبة  صفة  الواسع:  بمفهومها  والسَمحة 

الدين، وال  اال التجاوزات، وهذا ما تقتضيه األخوة يف  نفعاالت، حذرون من املشاحنات، معرضون عن 

 .يعني هذا أن السَمحة حمصورة بني املسلمني فيَم بينهم، فقد أمر اهلل تعاىل هبا مع املخالفني يف الدين

 السمة الرابعة: أنه جمتمع آمن:

واألمن مطلب رئيس للمجتمعات مجيعها، إال أن حصوهلا  يتصف املجتمع اإلسالمي بأنه جمتمع آمن،  

 : عليه ليس باألمر اليسري، لقد حتققت صفة األمن للمجتمع اإلسالمي بعدة طرق

عن طريق سالمة منهج الفرد: واستقامة سلوكه، فإن األصل يف اإلنسان املسلم أنه ال حيتاج إىل    أوهلا:

 .اجلرائم؛ ألن رقابة اإليَمن أقوى رقابة القانون، وسلطة الدولة لكي يرتدع عن 

 .عن طريق املجتمع: فَم املجتمع اإلسالمي يف أصل تكوينه نشأ عىل هدي من اهلل تعاىل ثانيهام:

 . (1)عن طريٌق العقوبات: فهي موانع لفئة من الناس عن املساس بأمن املجتمع ثالثها:

 
 

 
 (.32-25( اإلسالم وبناء املجتمع، د. زيد عمر عبد اهلل، وآخرون )ص: 1)

 

 .بالتعاون مع زمالئك؛ استخراج من القرآن الكريم آيات حتث عىل سَمت املجتمع اإلسالمي

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ترشيع صالة اجلَمعة، واجلمعة، والعيدين، واجلنازة.  السبب األول:

الثاين: رِبِ    السبب  كا االجتَمعية،  الروابط  تقوي  التي  اخلاصة  االجتَمعية  للواجبات  اإلسالم  ترشيع 

  الوالدين، وصلة األرحام، واإلحسان إليهم، واإلحسان إىل اجلريان، وجتنب إيذائهم.

دعوة اإلسالم إىل أسباب التآلف واالجتَمع، ومن ذلك ما ورد يف احلديث يف حقوق   ب الثالث:السب

»إذا لقيته فسلم عليه، وإذا  قيل: ما هن يا رسول اهلل؟ قال:    »حق املسلم عىل املسلم ست«:  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلم، قال  

فعده مرض  وإذا  فشمته،  اهلل  فحمد  عطس  وإذا  له،  فانصح  استنصحك  وإذا  فأجبه،  مات  دعاك  وإذا   ،

 .(1) فاتبعه«

الرابع: الفاضلة، كالصدق والعفة والشجاعة والصرب، قال    السبب  :  ملسو هيلع هللا ىلصدعوة اإلسالم إىل األخالق 

»املؤمن الذي َيالط الناس، ويصرب عىل أذاهم، أعظم أجرًا من املؤمن الذي ال َيالط الناس، وال يصرب عىل  

 . (2)أذاهم«

ترشيع اإلسالم للتكافل، كترشيع الزكاة، والنفقات الواجبة عىل الزوجة واألوالد،    السبب اخلامس:

ملا بعث معاذًا إىل اليمن قال له:    ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل   - ريض اهلل عنهَم   - فقد جاء عن ابن عباس   .(3) وغريها...

من   ُتؤخذ  صدقة،  عليهم  افرتض  اهلل  أن  فأعلمهم  لذلك،  أطاعوك  هم  فإن  عىل  »...  فرتد  أغنيائهم، 

 .(4)فقرائهم«

 
 ( واللفظ له. 2162( ومسلم برقم )1240بخاري برقم )( أخرجه ال1)

 (.512/ 10( وحنسه ابن حجر يف فتح الباري )2507( والرتمذي برقم )4032( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 (.60-35( اإلسالم وبناء املجتمع، د. زيد عمر عبد اهلل، وآخرون )ص: 3)

 (.19( ومسلم برقم )7372( أخرجه البخاري برقم )4)
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إن من أهم صفات املجتمع املسلم الراشد؛ هي انسجامه )قلبيا وعقليا وعمليا( مع قواعد 

لاكِنَّ  اإليَمن ومبادئه، يقول تعاىل: نِت ْم وا عا نا اأْلاْمِر لا ثرٍِي مِّ ْو ُيطِيُعُكْم يِف كا ُسولا اهللَِّ لا اْعلاُموا أانَّ فِيُكْم را وا

اْلِعْصياانا  اْلُفُسوقا وا ْيُكُم اْلُكْفرا وا ها إِلا رَّ كا ناُه يِف ُقُلوبُِكْم وا يَّ زا نا وا يَما ْيُكُم اإْلِ بَّبا إِلا ئِكا ُهُم  اهللَّا حا ُأْولا

فاآلية الكريمة ترشدنا إىل أن املجتمع اإليَمِن األول كان يمتلك  [،7: احلجرات] اِشُدونا الرَّ 

نا حب اإليَمن  يَما ْيُكُم اإْلِ بَّبا إِلا ناُه يِف ُقُلوبُِكمْ  ، والوعي بهحا يَّ زا ، وقدرته عىل زجر نفسه عَم وا

ْيُكمُ َيالف ذلك اإليَمن  ها إِلا رَّ كا  شد.، وتلك هي دالئل الروا

 

من السَمت املطلوب حتقيقها يف املجتمع املسلم أن يكون جمتمعا متساحما. اقرتح بعض الوسائل 

 التنفيذية التي يمكن من خالهلا نرش ثقافة التسامح بني أفراد املجتمع املسلم.

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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تكن   وَل  احلارض،  عرصنا  يف  ظهرت  التي  اجلديدة  والوقائع  األشياء  هبا:  املقصود  املعارصة  القضايا 

املايض، أو كانت موجودة، وأدخل عليها أمور جديدة كادت أن تغري معاملها، مثل العملة  معروفة يف الزمن  

 الورقية، والرشكات املسامهة، واإلعالم اجلديد، وغريها من القضايا املعارصة. 

وال شك أّن هذه القضايا املعارصة هلا عالقة باملجتمع اإلسالمي، ما يقطع بَّضورة االستفادة منها، 

 ية االستفادة منها يف اخلري بالشكل املطلوب.ومعرفة كيف

 القضية األوىل: اإلعالم احلديث:

 أمهية اإلعالم: - أ

لإلعالم أمهية كبرية يف التأثري والتوجيه والرتبية والدعوة، جعلت منه وسيلة هامة يف صالح املجتمع أو  

اجلديد الذي انترش وتنوع تنوعًا كبريًا، فأصبح يف متناول اليد، يف كل حلظة، ويف فساده، وبخاصة اإلعالم  

كل مكان، حتى صار من وسائله جهاز احلاسوب، واإلنرتنت، واهلاتف املحمول أو اجلّوال، وغريها من  

يف نرش    الوسائل اجلديدة، وال شك أنه يمكن االستفادة من هذا اإلعالم التفاعيل )الرقمي( استفادة كبرية

 العلم والدعوة والرتبية والتوجيه. 
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 جمالت الستفادة من اإلعالم:   - ب

ويمكن أن ُيستخدم اإلعالم اجلديد يف هذا املجال يف أمور كثرية، منها:  جمال نرش العلم واملعرفة:    -1

واملختصني،  نرش العلم الرشعي، واإلجابة عن االستشارات الرشعية، والرتبوية واألرسية، من ِقبل الدعاة  

 وغري ذلك. 

من خالل بث املحارضات الدعوية، واإلعالن عن املناشط الدعوية قبل  جمال الدعوة إىل اهلل تعاىل:    -2

إقامتها، وتوثيق املناشط الدعوية، وتنزيلها عىل الشبكة لالستفادة منها، وتنزيل املواد الدعوية القديمة، وغري  

 ذلك. 

الرتبية:    -3 العناية جمال  املراهقني،    من خالل  والشباب  املوجهة لألطفال،  اهلادفة،  الرتبوية  بالربامج 

 والفتيات، وغريهم. 

 

استخدمت العوملة وسائل اإلعالم واملعلومات واالتصاالت من أجل نرش منظومتها القيمية 

ة للتبعية وفرض اهليمنة غري املرئية عىل العقل اإلنساِن يف العاَل؛ فعن طريق تلك  سا رِّ والثقافية املُكا

والرشد اجلَمعي عن أكثرية بعض املجتمعات املسلمة، ونرش قيم السوق الوسائل تم تغييب الوعي 

االستهالكية )كل يشء يباع ويشرتى( التي أسستها العوملة؛ ليخرج لنا من خالل ذلك أفراد وكتل 

اجتَمعية هتيم بالتقليد األعمى، وال يعنيها سوى مصاحلها اخلاصة وحياهتا املادية ورغد العيش، 

 د حمتل غاشم.ولو كان ذلك عىل ي
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 للتعامل مع اإلعالم:الضوابط الرشعية  -ج 

بحيث ُتستخدم هذه الوسيلة بَم يريض اهلل من نرش اخلري والعقيدة الصحيحة   استشعار مراقبة اهلل تعاىل:  - 1

ُلونا باِصرٌي﴾ والرتبية اإلسالمية، قال اهلل تعاىل:   ْعما اهللَُّ بَِما تا ا ُكنُتْم وا ُكْم أاْينا ما عا ُهوا ما  [.  ٤]احلديد:     ﴿وا

  : ملسو هيلع هللا ىلص بحيث ُيستحَّض نية الُقربة واالستفادة واإلفادة، والنفع العام واخلاص، قال    إخالص النية:  -2

 .(1) »إنَم األعَمل بالنيات، وإنَم لكل امرئ ما نوى«

نرشها:   - 3 قبل  املعلومة  من  والتثبت  الصحيح،  العلم  واإلشاعات    نرش  والكذب  اخلرفات  نرش  وعدم 

ُكْم فااِسٌق بِناباأٍ  واألحاديث الضعيفة، والتأكد من الكالم املنسوب للعلَمء، قال اهلل تعاىل:   اءا نُوا إن جا ِذينا آما اا الَّ ا أاَي  ﴿يا

نااِدمِ  ْلُتْم  عا فا ا  ما ىلا  ُتْصبُِحوا عا فا ٍة  الا ها بِجا ْوًما  قا ُتِصيُبوا  أان  تابايَّنُوا  ﴾  فا العبد ليتكلم    [ وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ٦]احلجرات:  نيا »وإن 

 . ( 3) »ما يظن أن تبلغ ما بلغت« ، ويف بعض األلفاظ:  ( 2) بالكلمة من سخط اهلل ال يلقي هلا باالً َيوي هبا يف جهنم« 

 
 (. 1907( ومسلم برقم )1أخرجه البخاري برقم ) (1)

 (.6478( أخرجه هبذا اللفظ البخاري برقم )2)

 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 2319( والرتمذي برقم )3969( أخرجه ابن ماجه برقم )3)

 

هناك جماالت أخرى يف اإلعالم يمكن االستفادة منها يف جمال تطوير املسلم نفسه وخدمة جمتمعه 

 .ودينه، اذكر بعضها

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الرشعية:  - 4 باآلداب  واللعن،    اللتزام  والسب  البذيئة،  األلفاظ  عن  واالبتعاد  البرص،  غض  من 

والتشهري باآلخرين، وتتبع عوراهتم وأرسارهم اخلاصة، وجتنب الغيبة والنميمة، وجتنب كل ما يثري املشاحنة  

رَّ والبغضاء بني الناس، واجلدال إال بالتي هي أحسن، وإال لزم السكوت، قال اهلل تعاىل:   ا  ﴿ُقْل إنََّما حا يبِّ ما را

ْ ُينا  ا َلا ُكوا بِاهللَِّ ما أان ُترْشِ قِّ وا رْيِ اْلـحا اْلباْغيا بِغا اإلْثما وا ا باطانا وا ما ا وا را ِمنْها ا ظاها اِحشا ما وا ُقوُلوا  اْلفا أان تا ْل بِِه ُسْلطااًنا وا زِّ

 ﴾ ْعلاُمونا ا ال تا ىلا اهللَِّ ما ِذي[ وقال تعاىل:  ٣٣]األعراف:    عا اا الَّ ا أاَي  نا الظَّنِّ إنَّ باْعضا  ﴿يا ثرًِيا مِّ نُوا اْجتانُِبوا كا نا آما

ْيًتا فاكا  ـْحما أاِخيِه ما ْأُكلا لا ُدُكْم أان يا ْعًضا أاحُيِب  أاحا ْغتاب بَّْعُضُكم با ال يا ُسوا وا اسَّ ال جتا ُقوا اهللَّا  الظَّنِّ إْثٌم وا اتَّ ِرْهُتُموُه وا

ِحيٌم﴾ اٌب رَّ  [.٢١: ]احلجرات إنَّ اهللَّا تاوَّ

:  ملسو هيلع هللا ىلصبأن ال ُيضيَّع وَيدر أمام هذه الوسائل بَم ال ينفع، وُتضّيع الواجبات، قال    احرتام نعمة الوقت:  -5

»ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيَم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه  

 .(1) وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أباله«

 

 
 

 
 ."هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 2417( أخرجه الرتمذي برقم )1)

 

 .ضوابط أخرى غري ما سبق يف التعامل مع اإلعالماذكر 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 القضية الثانية: التحديات أمام الشباب والفتيات، وفرص النجاح:

 أمهية الشباب: - أ

إّن الشباب املسلم هم الطاقة األهم  واألقوى إلحداث التغيري املرتقب؛ ملا يتحّلون به من قوٍة بدنيٍة،  

باأاُهْم وقدرٍة عقلية، وخصائص نفسية، وقد قال اهلل تعاىل عن أهل الكهف مادحًا هلم:   لاْيكا نا ﴿ناْحُن ناُقص  عا

نُوا   ُْم فِْتياٌة آما اُهْم ُهًدى﴾بِاحْلاقِّ إهِنَّ ِزْدنا ِْم وا هبِّ أن ما ُيسأل عنه اإلنسان يوم    ملسو هيلع هللا ىلص[ وأخرب النبي  13]الكهف:    بِرا

قال   أمهية، حيث  من  هلا  ملا  الشباب؛  مرحلة  أباله«:  ملسو هيلع هللا ىلصالقيامة  فيم  وأمر  (1) »وعن شبابه  الصالة    -.  عليه 

. وهم (2) بابك قبل هرمك«»اغتنم ْخسًا قبل ْخس: شباغتنام ْخس، منها مرحلة الشباب، فقال:    - والسالم  

 اليوم يواجهون حتديات كبرية، تقف أمامهم، وتكون سببًا يف تأخرهم وضعف نجاهم.

 : أهم التحديات التي تواجه الشباب املسلم - ب

 :التحدي الفكري والغزو الثقايف -1

أكثر بلدان العاَل  رغم أّن االستعَمر العسكري والسياِس الغريب للعاَل اإلسالمي قد انتهى وانحرس عن  

بل وقبل بدايته   -اإلسالمي، فإّن الغزو الفكري والثقايف الذي بدأ مع بداية االستعَمر العسكري والسياِس  

قد استمر يعمل عمله يف تبديل املبادئ، وتغيري القيم الثقافية والفكرية واالجتَمعية واألخالقية بني شباب    -

للمج الناظر  إّن  حتى  اإلسالمي؛  املعارصة  املجتمع  اإلسالمية  املجتمعات  ليجد  اليوم  اإلسالمية  تمعات 

خمتلفًة كل االختالف عن املجتمعات اإلسالمية قبل قرنني من الزمان، وقد أصبحت يف بعض املجتمعات  

 أشبه ما تكون باملجتمعات الغربية. 

 
 (. 2416األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم )  ( وحسنه2416( أخرجه الرتمذي برقم )1)

 (.235/ 11( وصححه سنده احلافظ يف فتح الباري )7846( أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم )2)
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 :التحدي األخالقي والسلوكي -2

ي الفكري والثقايف، باعتبار أ  نَّ السلوك اإلنساِن ينبثق من ثقافة حيملها الفرد، تتمثَّل  وهو امتداٌد للتحدِّ

يف مأكله، وملبسه، وحديثه... إلخ، فإنَّ املجتمعات املحّلية وإن قيل: إهنا جمتمعات حمافظة، إال أهنا تعيش 

الثقافات    حلدود، أو قيود ُتنع الشباب من التأث ر والتفاعل مع  -حاليًّا    –درجًة عاليًة من االنفتاح، فال وجود  

بُِّهُه اآلن    - إن صح التعبري    -األخرى الدخيلة   بِّه العاَل بالقرية الصغرية؛ فإن البعض ُيشا وإذا كنّا يف السابق ُنشا

 .براحة اليد املبسوطة التي تستطيع أن تبرص فيها ما تشاء

 :حتدي الفقر واحلاجة -3

ال ية واملعنوية(  ي مجيع األمور )املادِّ التحدِّ تي تشكل حاجًة حقيقيًة للشباب، لدرجة أهنم  ونعني هبذا 

يشعرون بالنقص حني ال يمتلكوهنا، أو تتوافر بني أيدَيم، فالنقص يف االحتياجات املادية ُيعد  بال ريب فقًرا،  

وكذا عدم إشباع االحتياجات العاطفية للشاب، فهذه األمور تدخل ضمن قائمة الفقر واحلاجة، وعالجها  

 .معاجلتنا لالحتياجات املادية، إن َل نقل بأولوية عالج االحتياجات املعنوية أوالً  ال يقل  أمهيًة عن

 : التحدي اإلعالمي  - 4

بغية   املتلقي  إىل  الراسل  من  املتنوعة  اإلعالمية  الوسائل  التي حتملها  الرسالة  نقل  هو عملية  اإلعالم 

والوسائل اإلعالمية الناقلة خطرية؛ ألهنا املؤثر املبارش  التأثري عىل موقفه جتاه قضية ما فردًا كان أو مجاعة،  

عىل سلوك اآلخر، وبخاصة رشحية الشباب الذين هم األهم يف كل املجتمعات؛ ألنك إذا أردت أن ُتيت  

 أمة فأمت شباهبا نفسيًا وفكريًا وإعالميًا وأخالقيًا، وهذا النوع من املوت أخطر من القتل املادي. 

 ة:العاطفة اجلياش -5

من املعلوم أّن مرحلة الشباب مرحلة حيوية، يعيش فيها الشباب بعاطفة جياشة، وهذه العاطفة عند ما  

واالستعجال والترصفات الطائشة؛ لغياب العقل  َيتل توازهنا لدَيم ُتؤدي إىل انحراف عىل املنهج السوي، 

واحلكمة لدَيم؛ وهلذا ال بدَّ من ضبط هذا العاطفة لدى الشباب بالرتبية املتوازنة، حتى ال ينعكس ذلك سلًبا  
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»إن فيك خصلتني حيبهَم اهلل:  األشج أشج عبد القيس بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصعىل ذواهتم وجمتمعاهتم؛ وهلذا مدح النبي  

 . (1)احللم، واألناة«

 اخللل يف منهج التلقي:  - 6

من األصول املتفق عليها عند أهل السنة: أّن مصدر التلقي سواء كان ألمور العقيدة، أو ألمور الرشع  

فاْهم السلف، فينبغي عىل الشباب املسلم أن  ملسو هيلع هللا ىلصهو الوحي، وهو ما جاء يف كتاب اهلل وسنة رسوله   ، عىل 

 أي مصدر آخر، يف عقيدته  يتلقى أمور دينه من مشكاة النبوة، ال من العقل، وال الذوق، وال الكشف، وال

ف ثقافة خمالِفًة لرشيعة   وتوحيده، وعباداته ومعامالته، وأخالقه وسلوكه، ويف كلِّ شؤونه وأحواله، فال يتلقَّ

اإلسالم من رشق أو غرب، وال ثقافة مشوبة بالبدع واألهواء، فإذا انحرف الشباب عن هذا املنهج، وهو  

ل يف عقيدته، ويف فكره، وجتارت به األهواء واألفكار اهلدامة،  توحيد مصدر التلقي بالكتاب والسنة، ض 

وهذا من أعظم التحديات التي يعيشها الشباب اليوم؛ لكثرة األفكار والثقافات الباطلة الوافدة التي تغزو  

 ديار املسلمني.

 
 

 
 (.17( أخرجه مسلم برقم )1)

حتب من اخرت حتديني اثنني من التحديات السابقة؛ ثم اذكر بإجياز كيف يمكن أن تقي نفسك أو من 

 الوقوع فيهَم.

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 بعض احللول ملواجهة حتديات ومشكالت الشباب:   -ج 

فاإليَمن باهلل وتقواه، والرجوع إليه، من أعظم احللول ملشكالت األمة مجيعها،  اإليامن والتقوى:    -1

اًنا﴾ وبخاصة حتديات الشباب ومشكالهتم، قال اهلل تعاىل:   ُكْم ُفْرقا ْل لا ْعا تَُّقوا اهللَّا جيا نُوا إِْن تا ِذينا آما اا الَّ ا أاَي    ﴿يا

ْ [ وقال تعاىل:  29]األنفال:  تَِّق اهللَّا جيا ْن يا ما ًجا﴾ ﴿وا ْرا ُه خما ْل لا ى  [ وقال تعاىل: 2]الطالق: عا ْو أانَّ أاْهلا اْلُقرا لا ﴿وا

اأْلاْرِض﴾  وا
ِ
ء َما اٍت ِمنا السَّ كا را ْيِهْم با لا تاْحناا عا فا ْوا لا قا اتَّ نُوا وا  [.96]األعراف:  آما

الته، وينال  فالعلم نور، ُيبرص به املسلم الطريق الصحيح، فيسلكه، وحُتل به كثري من مشك   العلم:  -2

:  ملسو هيلع هللا ىلص، والعلم كذلك طريق إىل اجلنة، قال  (1) »من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين«  : ملسو هيلع هللا ىلصبالعلم اخلريية، قال  

 .(2) »ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علًَم سهل اهلل له به طريقا إىل اجلنة«

العزيمة والثقة باهلل، وقوة اإليَمن من أعظم ما يواجه به الشاب    فإن الثقة باهلل، والعزيمة الصادقة:    -3

ا  حتدياته ومشكالته، وإنَّ اهلزيمة والشعور بالعجز والوسواس طريق للفشل والضعف، قال اهلل تعاىل:   ما ﴿وا

تاْسِليًَم﴾  ًنا وا ُهْم إاِلَّ إِيَما ادا هلل من املؤمن  »املؤمن القوي خري وأحب إىل ا :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال النبي  22]األحزاب:    زا

 .(3) الضعيف، ويف كلٍّ خري، احرص عىل ما ينفعك، واستعن باهلل، وال تعجز«

 فرص النجاح أمام الشباب والفتيات:  -د

حيّول   أن  للمستقبل  السليم  والتخطيط  واالجتهاد،  باجلد  املسلمة  والفتاة  املسلم،  الشاب  بإمكان 

 املتاحة للشباب:التحديات إىل فرص نجاح وُتيز، ومن الفرص 

فمن الفرص املتاحة للشباب والشابات اليوم أكثر ما مىض، فرصة طلب العلم    التعلُّم والتعليم:  -1

 
 ( سبق خترجيه.1)

 ( سبق خترجيه.2)

 ( سبق خترجيه.3)
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شاب   إىل  حيتاج  اليوم  وامليدان  سانحة،  الذايت  باجلهد  واكتساهبا  للمعلومة  الوصول  أصبح  فقد  وتعليمه، 

لكتب، وُحرّبت هبا املناهج، ومعلومات منثورة  وشابة ذي مهة عالية، كي يتعلم بنفسه من معارف ُدّونت يف ا

 عىل الوسائل املختلفة، ويف املؤسسات التعليمية التي ُتعلِّم عن بعد نَمذج وافرة، ملن أراد أن يتعلم. 

ومن فرص النجاح لدى الشباب: أن يسعى الشاب والفتاة إىل اكتساب    اكتساب املهارات اجلديدة:  -2

طبية، أو إدارية، أو تقنية، أو غريها، جتعله مفيدًا ألمته، ومنتجًا يف جمتمعه،    مهارة جديدة، سواء كانت مهارة

»ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت بحزمة  عىل العمل واالنتاج، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصوتفتح له فرص العمل، وقد حث النبي  

 . (1)احلطب عىل ظهره فيبيعها، فيكف اهلل هبا وجهه خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه«

  عليه؛   القدرة  عند  الزواج:  ومن فرص النجاح عند الشاب والشابةالزواج وتكوين أرسة صاحلة:    -3

لاقا  ألنه من سنن األنبياء واملرسلني، وحتصل به املودة والرمحة، قال تعاىل:    وتوافر أسبابه؛  اتِِه أاْن خا ِمْن آيا ﴿وا

مْحاًة﴾   را وا ًة  دَّ وا ما ْيناُكْم  با لا  عا جا وا ا  ْيها إِلا لِتاْسُكنُوا  اًجا  أاْزوا أاْنُفِسُكْم  ِمْن  ُكْم  للنفس،  21]الروم:  لا إعفاف  وفيه   ]

النبي   وقد خاطب  مسلمة،  أرسة  قائاًل:    ملسو هيلع هللا ىلصوتكوين  الباءة  الشباب  منكم  استطاع  من  الشباب  معرش  »يا 

 .  (2) «فليتزوج

السعي يف الربح، والكسب املرشوع عن طريق التجارة، أو  :  ومن الفرص الناجحة أيضاً التجارة:    - 4

بركة،   فيها  التجارة  فإن  بسيطة،  البداية  كانت  ولو  املرشوعة،  املتنوعة  واالقتصادية  التجارية  اخلدمات 

وشبكة عالقات؛ وهلذا قال   وبخاصة يف سن الشباب؛ ملا لدَيم من ذكاء، وتفرغ، وطاقة، وحسن تسويق، 

عوف   بن  الرمحن  عنه    - عبد  اهلل  معونة:    -ريض  عليه  عرض  ألنصارّي  للمدينة  هاجر  عىل  "وقد  ُدّلني 

 
 (. 1471( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1400( ومسلم برقم )5065( أخرجه البخاري برقم )2)
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 ، فربح وصار من أغنياء الصحابة. (1) "السوق

العمل يف جمال العمل التطوعي، والتكافل  :  ومن الفرص السانحة لدى الشبابخدمة املجتمع:    -5

ما يعود عىل الشاب باألجر الكثري،    األمة، وبخاصة يف هذا الظرف العصيب التي تعيشه؛  االجتَمعي، وخدمة 

تعاىل:   قال  والقدرة،  اخلربة واملعرفة  ﴾ويكسبه  ُتْفِلُحونا ُكْم  لَّ عا لا اخْلارْيا  ُلوا  اْفعا تعاىل:  77]احلج:    ﴿وا [ وقال 

ى﴾ التَّْقوا ىلا اْلرِبِّ وا ُنوا عا اوا تاعا  [. 2]املائدة:  ﴿وا

 
 القضية الثالثة: حقوق اإلنسان:

 اإلنسان هلا مفهومان:مفهوم حقوق اإلنسان: حقوق  - أ

 حقوق اإلنسان باملفهوم الغريب:  -1

حقوق اإلنسان باملفهوم الغريب حٌق طبيعي لإلنسان ينبع من السيادة املطلقة له التي ليس فوقها سيادة  

وفق اعتقاد هذا الفكر، وَل تظهر فكرة حقوق اإلنسان بشكل رسمي عند الغرب إال يف القرن الثالث عرش  

أي بعد نزول اإلسالم بسبعة قرون؛ وذلك نتيجة ثورات طبقية وشعبية    -القرن السابع اهلجري    -امليالدي  

الظلم   أو  السياِس،  التسلط  أو  الطبقي،  التميز  ملقاومة  أمريكا  يف  عرش  الثامن  القرن  يف  ثم  أوروبا،  يف 

 
 (. 3937( أخرجه البخاري برقم )1)

 

من خالل حمركات البحث اإللكرتونية وبالتعاون مع زمالئك وحتت إرشاف معلمك؛ قم 

 .بتعداد ثالث مهارات ما تسمى بمهارات القرن احلادي والعرشين الالزمة للنجاح والعمل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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حلق يف حرية الدين وحرية  االجتَمعي، ووفق هذا املفهوم حلقوق اإلنسان عند الغرب: فإن لكل شخص ا

تغيري ديانته، أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنها بالتعليم واملَمرسة، وللرجل واملرأة متى بلغا سن الزواج حق  

 .(1) االرتباط، وتأسيس أرسة دون أي قيد بسبب اجلنس أو الدين، وهذا َيالف تعاليم اإلسالم 

 حقوق اإلنسان باملفهوم اإلسالمي: -2

ن باملفهوم اإلسالمي هي هبة من اهلل تعاىل لإلنسان، ما جيعل هذه احلقوق منوطة باملفهوم  حقوق اإلنسا 

 الرشعي هلا، وبالضوابط التي جاء هبا اإلسالم. 

 الفرق بني املفهومني: - ب

الدويل   القانون  أو  الغرب  يف  ومفهومها  اإلسالم،  يف  اإلنسان  حقوق  مفهوم  بني  شاسع  فرق  ُيوجد 

 ، ومن هذه الفروق: وتطبيقاته العملية

، فهي  ملسو هيلع هللا ىلصأّن حقوق اإلنسان يف اإلسالم مصدرها الوحي الرباِن، املتمثل يف كتاب اهلل، وسنة نبيه    - 1

﴾  مربأة من كل عيب أو نقص أو جهل أو هوى، قال تعاىل:  
ٍ
ء ْ ْطناا يِف اْلِكتااِب ِمْن يشا ا فارَّ [  38]األنعام:  ﴿ما

بَُّرونا الْ وقال سبحانه:   تادا ثرًِيا﴾﴿أافاالا يا ًفا كا ُدوا فِيِه اْختاِلا جا وا لا رْيِ اهللَِّ  انا ِمْن ِعنِْد غا ْو كا لا [  82]النساء:    ُقْرآنا وا

وأما مصدر حقوق اإلنسان يف القوانني واملواثيق الدولية فهو الفكر البرشي الذي ال بدَّ أن يتأثر بطبيعة البرش 

 من اهلوى والضعف والعجز والقصور واجلهل واخلطأ.

ّن حقوق اإلنسان يف اإلسالم حقوق أصيلة ثابتة أبدية، ال تقبل حذفًا وال تعدياًل وال تغيريًا، وال  أ  -2

ْبِديلا خِلاْلِق نسخًا وال تعطياًل، قال تعاىل:   ا الا تا ْيها لا تِي فاطارا النَّاسا عا تا اهللَِّ الَّ نِيًفا فِْطرا يِن حا كا لِلدِّ ْجها أاِقْم وا ﴿فا

لِكا الدِّ  ﴾ اهللَِّ ذا ْعلاُمونا لاكِنَّ أاْكثارا النَّاِس الا يا يُِّم وا [ وأما يف القانون الدويل فهي ختضع ألهواء  30]الروم:    يُن اْلقا

 
للزحييل )ص:  1) ينظر: حقوق اإلنسان  للحقيل )ص: 156-155(، )ص:  181(، )ص:  101(  ( وحقوق اإلنسان، 

 (. 161(، )ص: 82
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  البرش وعقوهلم، وتقبل التغيري والتبديل بَم ُتليه تلك األهواء والعقول التي تفسد وال تصلح، قال تعاىل:

سا  فا ُهْم لا اءا باعا احْلاق  أاْهوا ِو اتَّ لا ﴾ ﴿وا ْن فِيِهنَّ ما اأْلاْرُض وا اُت وا وا َما ِت السَّ  [. 71]املؤمنون: دا

أّن حقوق اإلنسان يف اإلسالم ملزمة وواجبة رشعًا؛ ألهنا جزء من دين املسلم، ال يمكنه وال حيق له أن    - 3

يتنازل عنها، أو يفرط فيها، وإال حلقه اإلثم، وتعرض للجزاء والعقاب، وللسلطة العامة يف اإلسالم حق اإلجبار  

َم احلال يف القوانني الدولية: أن تلك احلقوق جمرد توصيات  عىل أداء هذه احلقوق باعتبارها فريضة من اهلل تعاىل، بين 

تنازل عنها   إذا  اإلجبار عليه  وُيعلن عنها وحُيث عليها، وتعترب حقًا شخصيًا ال يمكن  ُيناداى هبا  أدبية  وأحكام 

تِّعُ صاحبها، وقد جاءت آيات كثرية تدل عىل هذا الغرض واإللزام يف رشيعة اإلسالم، كقوله تعاىل:   ما ىلا  ﴿وا وُهنَّ عا

 ﴾ ىلا املُْْحِسننِيا ا عا قًّ تااًعا بِامْلاْعُروِف حا ُرُه ما دا  قا
ىلا املُْْقرِتِ عا ُرُه وا  [. 236]البقرة:    املُْوِسِع قادا

أّن حقوق اإلنسان يف اإلسالم شاملة جلميع أنواع احلقوق التي حيتاجها البرش يف حياهتم، وجلميع    -4

ُكلَّ أصناف الناس، قال تعاىل:   اٍم ُمبنٍِي﴾  ﴿وا ْينااُه يِف إِما  أاْحصا
ٍ
ء ْ [ وأما اإلعالن العاملي فيظهر عليه  12]يس:    يشا

 النقص واخللل الكبري كَم هي طبيعة البرش.

أّن حقوق اإلنسان يف اإلسالم قد أحيطت بضَمنات حلَميتها من االنتهاك، واعتمد املنهج اإلسالمي    -5

 : مهاعىل أمرين أساسني  لتحقيق هذه احلَمية  

املحافظة عىل حقوق األفراد، وحفظ الَّضورات    - أ أهم مقاصدها:  التي من  الرشعية  إقامة احلدود 

 اخلمس هلم: )الدين، النفس، املال، العرض، العقل(.

تعاىل:    - ب قال  اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص،  أوجبها  التي  املطلقة  العدالة  اِن﴾ حتقيق  ْحسا اإْلِ وا ْدِل  بِاْلعا ْأُمُر  يا اهللَّا    ﴿إِنَّ 

[ وأما يف القوانني الدولية وبمراجعة اإلعالن العاملي يظهر جليًا عدم حتديد أية ضَمنات حتمي هذه  90ل:  ]النح 

 . ( 1) احلقوق من االنتهاك، وكل ما فيه التحذير من التحايل عىل نصوصه، أو إساءة تأويلها دون حتديد جزاء للمخالفة 

 
للزحييل )ص:  1) ينظر: حقوق اإلنسان  للحقيل )ص: 156-155(، )ص:  181(، )ص:  101(  ( وحقوق اإلنسان، 

 (.26 -24( وبحث حقوق اإلنسان يف الشاملة )ص: 161)ص: (، 82
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 أهداف حقوق اإلنسان: -ج 

عىل   بياهنا  ويمكن  اإلسالمي،  باملنظور  أهدافه  عن  الغريب،  بمنظوره  اإلنسان  حقوق  أهداف  ختتلف 

 النحو التايل: 

 اإلنسان بمنظوره الغريب:أهداف حقوق -1

َيدف الغرب من إطالق شعار أو قانون حقوق اإلنسان، وبخاصة يف أوساط املسلمني: إعطاء اإلنسان  

حق احلرية املطلقة، ولو تعارضت مع تعاليم الدين، وإغراء املرأة املسلمة عىل التمرد والسفور، كَم أن الغرب  

اإلنسان الغريب فقط، وأما اإلنسان يف ما ُيسمى بالعاَل الثالث  ينظر إىل مسألة حقوق اإلنسان كأهّنا خمتصة ب

 فال يعري له أي حق. 

 

 وإسالميا؛ من خالل اجلدول اآليت:قارن بإجياز بني مفهومي حقوق اإلنسان غربيا 

 حقوق اإلنسان باملفهوم الغريب حقوق اإلنسان باملفهوم اإلسالمي
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 أهداف حقوق اإلنسان بمنظوره اإلسالمي: -2

 من أهداف حقوق اإلنسان يف اإلسالم:

تعاىل:    - 1 اهلل  قال  كَم  مكرم،  وأنه خملوق  اإلسالم،  اإلنسان يف  مكانة  ﴾ بيان  ما آدا نِي  با ْمناا  رَّ كا ْد  قا لا   ﴿وا

 [.70]اإلرساء: 

املحافظة عىل حقوق اإلنسان، وهي حقه يف احلياة، واحلرية، واألمان، والتعليم، والصحة، والتعبري،    -2

 ابلها واجبات، فمن قرّص يف الواجب ضاع عليه احلّق. وغريها ما كفلها له اإلسالم، وهي حقوق ُتق

 التعرف عىل دور احلضارة اإلسالمية يف تعزيز حقوق اإلنسان من منظور إسالمي.   -3

 

 
 

قارن بإجياز بني أهداف حقوق اإلنسان بمنظوريه الغريب واإلسالمي؛ من خالل 

 اجلدول اآليت:

حقوق اإلنسان بمنظوره أهداف  أهداف حقوق اإلنسان بمنظوره الغريب

 اإلسالمي
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 جمالت حقوق اإلنسان:  -د

 متعددة، منها:  جماالت حقوق اإلنسان من منظور إسالمي،

فاإلسالم قد قّرر أنه ال ُيكره الكافر من اليهود والنصارى وغريهم عىل الدخول  جمال احلرية الدينية:    -1

يمّكن   ال  ولكن  اإلسالم،  ناعا يف  ما وكذا  اإلسالم،  بالد  يف  معتقده  ونرش  دينه،  إىل  الدعوة  من  الكافر  هذا 

اإلسالم اتباعه من اتباع أي دين غري اإلسالم، وفرض عىل من دخل يف اإلسالم أال َيرج منه، وإال كانت  

 .  (1) عقوبته القتل

املرأة:    -2 و جمال  كاإلرث،  املادية،  سواًء  حقها،  املرأة  اإلسالم  أعطى  والتجارة،  فقد  التملك  حرية 

والترصف بأمواهلا، إىل جانب إعفائها من النفقة حتى ولو كانت غنية، أو حقوقها املعنوية، كَم أعطاها حق 

 التعلم والتعليم، بَم ال َيالف دينها، بل إن من العلم ما هو فرض عني تأثم إذا تركته. 

 جمال الطفل: -3

  القانون الدويل والوضعي بالعديد من املميزات، منها:  ُتيزت حقوق الطفل يف اإلسالم عىل حقوقه يف 

أن حقوق الطفل يف الرشيعة اإلسالمية مقررة من رب العباد، الذي ال يضل وال ينسى، وهو اخلالق  

العليم بَم يصلح للنفس البرشية التي خلقها وسواها، ومنها: حقه يف الرتبية الصاحلة، والتعليم، والرعاية،  

 .(2) ، والشفقة، وغريها والعدل، والنفقة

 جمال األقليات: - 4

الذمة،   أهل  نوعني:  عىل  وهؤالء  اإلسالمية،  الدولة  رعايا  من  املسلمني  غري  هم  باألقليات  املراد 

 
 (. 257( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل مقبول األهدل )ص: 1)

 .)1( موسوعة البحوث واملقاالت العلمية )/ 2)
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 .واملستأمنني

الذمة  - أ إقامة دائمة، حتى صاروا جزءًا من    :أهل  الذين يقيمون يف ديار املسلمني  هم غري املسلمني 

 .الوطن اإلسالمي، وهؤالء كمبدأ عام هلم ما لنا، وعليهم ما علينا، وحيق هلم تويل الوظائف العامة 

هلم مدة    هم غري املسلمني الذين يقيمون يف الدولة اإلسالمية إقامة مؤقتة، أي: حتدد   :املستأمنون  - ب

إقامة مؤقتة، وهو ما يعرف اآلن بتأشرية دخول األجانب، وهؤالء ال يعدون مواطنني، وال يعدون من أفراد  

حقوقهم   واحرتام  بالعدل،  بأخذهم  يأمر  فاإلسالم  هذا  ومع  العامة،  الوظائف  يتولون  وال  الشعب، 

 .(1) وحرياهتم، فإذا دخل اإلسالم أحدهم ُعدَّ مواطناً 

 
 

 

 
 (. 260قبول األهدل )ص: ( ينظر: أضواء عىل الثقافة اإلسالمية، د. عبد احلكيم الرسوري، د. عيل م 1)

 

د ميزات حقوق اإلنسان يف اإلسالم يف املجالت املختلفة  .عدِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 لو كان لك جار ذمي.. فَم واجبك نحوه؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 القضية الرابعة: حقوق املرأة: 

 مفهوم حقوق املرأة: حقوق املرأة هلا رؤيتان: رؤية غربية، ورؤية إسالمية: - أ

الغربية:-1 الرؤية  من  املرأة  حقوق  يف    مفهوم  والرجل  املرأة  بني  التام  والتَمثل  املطلقة  املساواة  هو 

واملرياث   والعمل  التعليم  ويف  والثقافية،  واالجتَمعية  واالقتصادية  السياسية  املجاالت  ويف  الترشيع، 

حمل   اختيار  يف  احلق  ويف  اجلنسية،  منح  قوانني  ويف  العامة،  احلريات  ويف  والرياضية،  الرتوحيية  واألنشطة 

 إلقامة، ويف األهلية القانونية. السكن وا

هو كل خطاب يف اإلسالم للرجل هو خطاب للمرأة ما َل يرد    مفهوم حقوق املرأة من الرؤية اإلسالمية: - 2

 ما َيصصه، ويف القرآن، كل أمر أو هني ينتظم الرجل واملرأة عىل وجه العموم، ما َل يرد ما َيصصه كذلك.   

أختًا   إال  املرأة  عرفنا  وما  تتصارع،  وَل  واملرأة،  الرجل  بني  األدوار  تكاملت  اإلسالمية  ويف حضارتنا 

 .( 1) و أمًا رحيمة، أو زوجة عظيمةكريمة، أ

 

 
 . م٢٠١٥اجلزء الثاِن( يوليو لسنة  ١٦٤(  جملة كلية الرتبية، جامعة األزهر، العدد: )1)

 قارن بإجياز بني مفهوم حقوق املرأة من الرؤية الغربية والرؤية اإلسالمية؛ من خالل اجلدول اآليت:

 مفهوم حقوق املرأة من الرؤية اإلسالمية مفهوم حقوق املرأة من الرؤية الغربية
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 اإلسالم:أهداف حقوق املرأة يف  - ب

 هتدف حقوق املرأة يف اإلسالم إىل: 

 حقوقها، وإكرامها، باعتبارها ركنًا أساسيًا يف بناء األرسة واملجتمع. إعطاء املرأة - 1

 العناية بتعليم املرأة، وتبصريها بأمور دينها، ودنياها.   -2

 إعطاء املرأة دورها يف النهوض باملجتمع. -3

 ضم املرأة، أو انتقص من حقوقها. الرد عىل من يدعي أن اإلسالم ه   -4

 جمالت حقوق املرأة: -ج 

 حقوق املرأة يف اإلسالم تشمل جماالت كثرية، منها:  

حيث حّث اإلسالم عىل تعليمها، ودعا إليه، فعن أيب موسى األشعري ريض اهلل عنه   جمال التعليم:  -1

وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدهبا  »أيَم رجل كانت عنده  قال:    -عليه الصالة والسالم    -أن رسول اهلل  

 .  (1) فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران«

العمل:   -2 تربية    جمال  األوىل هي  املرأة  بأّن وظيفة  التأكيد  فقد حرص اإلسالم يف عّدة مواضع عىل 

بَم   لعملها  الضوابط  بعض  ُحّددت  ولكن  الرزق،  وكسب  العمل  يف  حّقها  من  رمها  حيا َل  ولكنّه  األجيال، 

التزام يعارض  املحّرمات، وال  بعيدًا عن  أنوثتها، وطبيعتها اجلسَمنية، وبَم يكون  تناسب مع  ها باحلجاب  يا

 الرشعي.  

فقد كانت املرأة يف اجلاهلية توّرث وال ترث، وبمجيء اإلسالم أصبح هلا حق    حق املرأة يف املرياث:  -3

تعاىل:   قال  املرياث،  اِن  يف  الِدا اْلوا كا  تارا ِمَّا  ناِصيٌب   
ِ
اء لِلنِّسا وا ُبونا  اأْلاْقرا وا اِن  الِدا اْلوا كا  تارا ِمَّا  ناِصيٌب  اِل  جا ﴿لِلرِّ

ْفُروًضا﴾ وا  ُثرا ناِصيًبا ما ُبونا ِمَّا قالَّ ِمنُْه أاْو كا  [.7]النساء:  اأْلاْقرا

 
 (. 4693( أخرجه البخاري برقم )1)
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أقّر اإلسالم للمرأة حّقها يف اختيار رشيك حياهتا؛ وجعل هلا عىل زوجها    حقوق املرأة الزوجية:  - 4

وجة، كَم جعل  عدة واجبات كاملهر، والعرشة باملعروف، والنفقة، والعدل بني زوجاته إن كان له أكثر من ز 

 اإلسالم هلا احلّق يف طلب الطالق إن َل تستطع االستمرار يف حياهتا مع زوجها. 

رشع اإلسالم للمرأة حّق الترّصف واملُشاركة االقتصادية واملالية؛ كالبيع،    حقوق املرأة يف امللكية:  -5

 .(1) يف كيفية ترصفها بأمواهلا   والرشاء، والزكاة، وامللكّية بشكٍل منفصل عن زوجها؛ إذ ال حيّق له التدّخل

 
 العنرصية واملناطقية والطائفية:القضية اخلامسة: 

 مفهوم العنرصية واملناطقية والطائفية: - أ

هي: عبارة عن دعوات جاهلية لتفريق األمة، عىل أساس العنرص )اجلنس( أو املنطقة )البلدة( أو الطائفة  

ق املسلمني، وهي من أمور اجلاهلية البغيضة ا ملذمومة،  )الدينية( وكل هذه الدعوات تنايف اإلسالم، وُتفرِّ

 
يف 1) املرأة  عمل  وضوابط  املغربية،  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزارة  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  املرأة  حقوق  ينظر:   )

( واللجنة الوطنية األردنية لشؤون 92اإلسالم، صيد الفوائد، وحقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية، د. نوال العيد )ص

 (. 6املرأة، املرأة وحق امللكية واملرياث )ص:  

 

وية التي تدعي الدفاع عن  من خالل ما درسته؛ اكتب ردا بإجياز مع األدلة عىل احلركات النَّسا

 .حقوق املرأة املعارصة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 التي جاء اإلسالم بمحاربتها. 

 مظاهر دعوات العنرصية واملناطقية والطائفية: - ب

 التعصب للجنس أو البلد أو الطائفة.   - 1

 احلب والبغض، وعقد الوالء والرباء عىل أساس هذه املسميات اجلاهلية.   -2

 م.تكفري بعضها البعض، والتباغض والتحاسد والتحارب، ثم التفرق والترشذ  -3

 حكم دعوات العنرصية واملناطقية والطائفية: -ج 

عليها   قىض  التي  األوىل،  اجلاهلية  آثار  من  كلها  والطائفية(  واملناطقية،  )العنرصية،  الدعوات  هذه 

ن ذا اإلسالم، وحّذر من التفاخر هبا، والتعامل عىل أساسها، قال اهلل تعاىل:   ْقنااُكم مِّ لا اا النَّاُس إِنَّا خا ا أاَي  ٍر  ﴿يا كا

ِليمٌ  اُكْم إِنَّ اهللَّا عا أاْتقا ُكْم ِعندا اهللَِّ  ما ُفوا إِنَّ أاْكرا ارا بااِئلا لِتاعا قا ْلنااُكْم ُشُعوًبا وا عا جا ُأنثاى وا برٌِي﴾ وا [ 13]احلجرات:     خا

النبي   من  :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  وآدم  آدم،  بنو  أنتم  باآلباء...،  وفخرها  اجلاهلية،  ُعبِيَّة  عنكم  أذهب  قد  اهلل  »إن 

 .(1) تراب...«

 
 

 
 (. 3193( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم ) 3193( والرتمذي برقم )4452( أخرجه أبو داود برقم )1)

بالتعاون مع زمالئك وبإرشاف معلمك؛ اذكر عددا من الوسائل الرتبوية التنفيذية التي يمكن من 

 خالهلا مواجهة دعوات العنرصية واملناطقية والطائفية يف املجتمع املسلم

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 القضية السادسة: الغلو والتطرف: 

 مفهوم الغلو والتطرف: - أ

هو جماوزة حد االعتدال، واالبتعاد عن الوسطية، واخلروج عن املألوف، قوالً وفعاًل    الغلو والتطرف:

 واعتقادًا، وهو أسلوب خطِر مدمر للفرد واجلَمعة، ويكون يف: 

وهو االعتقاد بَم يتعارض مع القرآن الكريم، والسنة النبوية، كالغلو يف التكفري، أو الغلو    العتقاد:   -1

زة احلدِّ يف تقديِس الصاحلني، وغريهم.   يف ادِّعاء عصمِة غريِ   املعصوم، أو جماوا

وهو الزيادة يف العبادة، والتنطع فيها، أو إخراجها عن احلد املرشوع، كالثالثة النفر  يف العبادات:    -2

  الذي قال أحدهم: »أنا أصوم الدهر وال أفطر« وقال اآلخر: »أما أنا فإِن أصيل الليل أبدًا« وقال الثالث: »أنا 

 . (2) قاهلا ثالثاً  »هلك املتنطعون«: ملسو هيلع هللا ىلص. وقد قال رسول اهلل  (1)أعتزل النساء فال أتزوج أبدًا«

وهو ختويف اآلمنني بإرهاهبم، واحتالل أرضهم، وإدخال الرعب والفزع    التطرف )الرهاب(:  -3

فيهم, سواء كانوا مسلمني، أو مستأمنني، أو معاهدين، أو أهل ذمة، أو غريهم من الكافرين غري املحاربني,  

ه  فهذا يعد عىل املسلمني حرابة، وعىل غريهم ظلم وعدوان، وهو يف اجلميع إفساد يف األرض، جاء النهي عن

رصحيًا يف القرآن والسنة وإمجاع العلَمء، ومن هذا الغلو والتطرف: التفجري والقتل، وغري ذلك ما يعد غلوا  

 وتطرفًا حمرمًا رشعًا. 

 مظاهر الغلو والتطرف: - ب

 هناك عدة مظاهر للغلو والتطرف، منها:

وقتاهلم  -1 املسلمني  ألد تكفري  وقتاهلم  املسلمني  تكفري  والتطرف  الغلو  فمن  يفعله  :  كَم  شبهة،  نى 

 
 (. 1401( ومسلم برقم )5063ه البخاري برقم )( أخرج1)

 (. 2670( أخرجه مسلم برقم )2)
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  ملسو هيلع هللا ىلص. وأخرب  (1) »إذا قال الرجل ألخيه: يا كافر، فقد باء به أحدمها«:  ملسو هيلع هللا ىلصاخلوراج، ومن نحا نحوهم، وقد قال  

»إن من ضئضئ هذا قومًا يقرؤون القرآن، ال جياوز حناجرهم، يمرقون من اإلسالم مروق  عن هؤالء بقوله:  

 .(2) ويدعون أهل األوثان، لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد«السهم من الرمية، يقتلون أهل اإلسالم، 

»تلزم مجاعة  باجلَمعة واالئتالف، فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصوقد أمر النبي   اخلروج عن مجاعة املسلمني وأئمتهم:    -2

 .(4) »من خرج من الطاعة، وفارق اجلَمعة فَمت، مات ميتة جاهلية«: ملسو هيلع هللا ىلص، وقال (3) املسلمني، وإمامهم«

من ذلك يف بقوله    ملسو هيلع هللا ىلص، وقد حذر  ملسو هيلع هللا ىلصالذي كان عليه النبي    ج العتدال يف الدين:اخلروج عن منه  -3

 . (5) »إن هذا الدين يرس، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه«: ملسو هيلع هللا ىلص

  ملسو هيلع هللا ىلصبالبناء عليها، وتعظيمها، أو الصالة والدعاء عندها، وقد حّذر النبي  الغلو يف قبور الصاحلني:    - 4

 .    (6) حيذر ما صنعوا»لعنة اهلل عىل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد« من ذلك يف قوله: 

 

 
 (. 60( ومسلم برقم )6103( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1064( ومسلم برقم )7432( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1847( ومسلم برقم )3606( أخرجه البخاري برقم )3)

 (.1848( أخرجه مسلم برقم )4)

 (.39اري برقم )( أخرجه البخ 5)

 (.531( ومسلم برقم )435( أخرجه البخاري برقم )6)

 .اذكر بإجياز كيف يمكن أن تقي نفسك أو من حتب من الوقوع يف بعض مظاهر الغلو والتطرف

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 عالج الغلو والتطرف: -ج 

 إال وله  
ٍ
الغلو كغريه من أمراض األمة وانحرافاهتا املتعددة التي لن ُيعدم له العالج النافع، فَم من داء

ُسنا التشخيص، وهذا املرض كسائر األمراض الفكرية التي تعاِن منها األمة، فعالجه   دواء، وبخاصة إذا حا

 ، ومن عالجه: ملسو هيلع هللا ىلص يكون يف كتاب اهلل وسنة رسوله 

  ملسو هيلع هللا ىلص عن اهلل، وعن رسوله       أهم عالج للغلو وأنفعه هو نرش العلم الصحيح املوروثف  إزالة اجلهل:  -1

يف الكتاب والسنة، وفهمهَم عىل هدي وفهم السلف الصالح؛ إذ أن كل غلو وراءه جهل بَم دل عليه الكتاب  

﴿ُقْل  :  ، وجهل بوسطية اإلسالم وسَمحته، قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصوالسنة، أو القصور يف فهمها، أو جهل هبدي النبي  

نِي﴾ باعا اتَّ ِن  ما وا أاناا  ٍة  باِصريا ىلا  عا اهللَِّ  إىِلا  أاْدُعو  بِييِل  سا ِذِه  وقال:  108]يوسف:    ها ِعبااِدِه  [  ِمْن  اهللَّا  ى  ْشا َيا ﴿إِنََّما 

ُء﴾ ] »يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل اجلاهلني، وانتحال  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال  28فاطر:  اْلُعلاَما

»إن  :  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  (2) »أال سألوا إذ َل يعلموا؛ فإنَم شفاء العي السؤال«:  ملسو هيلع هللا ىلص . وقال  (1)وحتريف الغالني«املبطلني،  

اهلل ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلَمء، حتى إذا َل يبق عاملًا اختذ  

 .( 3) وأضلوا«الناس رؤوسًا جهاالً، فسئلوا فأفتوا بغري علم، فضلوا 

واعتداله:  -2 ووسطيته،  اإلسالم،  سامحة  اإلسالم    إظهار  سَمحة  إظهار  الغلو:  عالج  أعظم  من 

لِكا  ووسطيته واعتداله، يف مجيع أحواله وترشيعاته، فاإلسالم دين الوسطية واالعتدال، قال تعاىل:   ذا كا ﴿وا

ِهيًدا﴾ ْيُكْم شا لا ُسوُل عا ُكونا الرَّ يا ىلا النَّاِس وا اءا عا دا ًطا لِتاُكوُنوا ُشها سا ًة وا ْلنااُكْم ُأمَّ عا  [. 143:  ]البقرة جا

ْغُلوا يِف  فقد حّذر القرآن الكريم من الغلو، فقال تعاىل:  التحذير من الغلو:    -3 تا ا أاْهلا اْلِكتااِب الا  ﴿يا

 
 (.248( وصححه األلباِن يف املشكاة برقم )3884( والطحاوي يف مشكل اآلثار برقم )9423( أخرجه البزار برقم )1)

 ."صححه ابن السكن"(: 395/ 1( وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص )336( أخرجه أبو داود برقم )2)

 (. 2673( ومسلم برقم )100( أخرجه البخاري برقم )3)
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﴾ ىلا اهللَِّ إاِلَّ احْلاقَّ الا تاُقوُلوا عا التحذير من الغلو واملبالغة يف   ملسو هيلع هللا ىلص[ وكان من هدي النبي  171]النساء:    ِدينُِكْم وا

قال   حيث  الدين،  يف    :ملسو هيلع هللا ىلصأمور  الغلو  قبلكم  كان  من  أهلك  فإنه  الدين،  يف  والغلو  إياكم  الناس  أَيا  »يا 

 . (1) الدين«

وما جيب يف عالج الغلو: تربية النشء عىل االستقامة عىل  تربية النشء عىل الوسطية والعتدال:    - 4

اهلل هبا هذه األمة، والتي استحقت أن تكون هبا خري أمة أخرجت للناس،  دين اهلل، والوسطية التي وصف  

وأي انحراف عن هذه الوسطية فإنَم هو ولوج يف متاهات الغلو الذي هو سبب لفساد الدين والدنيا، وقد  

  - ريض اهلل عنهَم  - يريب أصحابه عىل ترك التشدد ولو يف العبادات، فعن عبد اهلل بن عمرو    ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  

فقلت: بىل، يا رسول اهلل،    »يا عبد اهلل، أَل أخرب أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟«:  ملسو هيلع هللا ىلص ل: قال يل رسول اهلل  قا

»فال تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن جلسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك  قال:  

، فإن لك بكل حسنة عرش أمثاهلا،  حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثالثة أيام 

»فصم صيام نبي اهلل  فشددُت فشدد عيّل، قلُت: يا رسول اهلل، إِن أجد قوة، قال:  فإن ذلك صيام الدهر كله«  

»نصف  ؟ قال:  - عليه السالم    -قلُت: وما كان صيام نبي اهلل داود    ، وال تزد عليه«-عليه السالم    -داود  

 . (2)  ملسو هيلع هللا ىلصفكان عبد اهلل يقول بعد ما كرب: يا ليتني قبلت رخصة النبي  الدهر« 

واحلامس:    -5 العاطفة  واحلب  ضبط  واحلَمس  العاطفة  ضبط  الغلو:  عن  االبتعاد  عىل  يساعد  وما 

»أحبب حبيبك هونًا ما عسى أن  والبغض، بحيث يكون كل ذلك تبعًا للرشع، وقد جاء يف األثر الصحيح:  

 . (3)ما، وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما«يكون بغيضك يومًا 

 
 (. 3029( وصححه األلباِن يف صحيح ماجه برقم )3029( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 1159( ومسلم برقم )1975( أخرجه البخاري يف برقم )2)

 (. 1997( وصححه األلباِن يف صحيح الرتمذي برقم )1997( أخرجه الرتمذي برقم )3)
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 القضية السابعة: اإلرهاب:

 مفهوم اإلرهاب: - أ

َيتلف نظرة الناس لإلرهاب، وتعريفاهتم له؛ وهلذا يصعب حتديد اإلرهاب، أو تعريفه بتعريف جامع  

 متفق عليه، وسنختار تعريفني:

وصف يطلق عىل الذين يسلكون سبيل العنف لتحقيق "القاهرة:  تعريف جممع اللغة العربية يف  األول:  

 . (1) أهدافهم السياسية

العدوان الذي يَمرسه أفراد أو مجاعات أو دول بغيًا عىل  "تعريف املجمع الفقهي اإلسالمي:    الثاين:

 .  (2) "اإلنسان يف دينه ودمه وعقله وماله وعرضه

 
 (. 12( ونظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم )ص: 390( جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط  )ص: 1)

  2002الوفاء للطباعة والنرش،  ( زكي عيل أبو غضة، اإلرهاب يف اليهودية واملسيحية واإلسالم )املنصورة، مرص: دار  2)

 (.12( ونظرة يف مفهوم اإلرهاب واملوقف منه يف اإلسالم )ص: 37م( )ص 

 .اقرتح بعض الوسائل التنفيذية التي يمكن من خالهلا حتقيق أسباب عالج الغلو والتطرف

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 مظاهر اإلرهاب: -ب 

 احتالل األرض واإلنسان.  .1

 التعدي واحلرب عىل البلدان بدون وجه رشعي.  .2

 استباحة عرض ومال وحقوق اآلخرين.  .3

 جتريف األرايض والبيوت وأمالك اآلخرين بدون وجه رشعي.  .4

 التطرف والغلو يف الدين، والتشدد فيه.  .5

 استخدام العنف والتكفري.  .6

 التفجري والتدمري.  .7

 قتال املستأمنني. .8

 أعَمل اخلطف، واحتجاز البرش.  .9

 أعَمل النهب، والسلب، والتخريب.  .10

 مجاعة املسلمني.اخلروج عن   .11

 

الرشعي املطلوب املتمثل يف اجلهاد يف سبيل اهلل، والدفاع ال بد هنا من التفريق بني اإلرهاب 

ٍة  ا اْستاطاْعُتْم ِمْن ُقوَّ ُْم ما وا هلا أاِعد  عن الدين والعرض والنفس واملال، فإن هذا مرشوع، قال تعاىل: ﴿وا

ِرينا ِمْن ُدوهِنِ  آخا ُكْم وا ُدوَّ عا ُدوَّ اهللَِّ وا ِمْن ِربااِط اخْلاْيِل ُتْرِهُبونا بِِه عا ْعلاُمُهْم﴾ وا ُُم اهللَُّ يا ْعلاُموهنا ْم الا تا

[ وبني اإلرهاب املذموم املتمثل يف االعتداء والبغي والظلم والتسلط، ونرش الفساد 60]األنفال: 

 .والفوَض يف األرض
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 عالج اإلرهاب: -ج 

ما اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلاقِّ  قال تعاىل:  بيان مكانة النفس، وحرمة إزهاقها إل باحلق:    -1 رَّ تِي حا ْقُتُلوا النَّْفسا الَّ الا تا ﴿وا

لَُّكْم   عا اُكْم بِِه لا صَّ لُِكْم وا ﴾ ذا ْعِقُلونا ما اهللَُّ إاِلَّ بِاحْلاقِّ [ وقال تعاىل:  151]األنعام:    تا رَّ تِي حا ْقُتُلوا النَّْفسا الَّ الا تا ﴿وا

نُْصوًرا﴾  انا ما ُه كا ْتِل إِنَّ ْف يِف اْلقا لِيِِّه ُسْلطااًنا فاالا ُيرْسِ ْلناا لِوا عا ْد جا قا ْظُلوًما فا ْن ُقتِلا ما ما [ وقال النبي 33]اإلرساء:    وا

»ال حيل دم امرئ مسلم، يشهد أن ال إله إال اهلل، وأِن رسول اهلل، إال بإحدى ثالث: النفس بالنفس،  :  ملسو هيلع هللا ىلص

»من قتل معاهدًا َل يرح رائحة اجلنة، وإن  :  ملسو هيلع هللا ىلص، وقال  (1)والثيب الزاِن، واملارق من الدين، التارك للجَمعة« 

 .(2) رحيها توجد من مسرية أربعني عامًا«

َُيِْلكا احْلاْرثا  قال تعاىل:  بيان حرمة اإلفساد يف األرض:    -2 ا وا ى يِف اأْلاْرِض لُِيْفِسدا فِيها عا ىلَّ سا ا تاوا إِذا ﴿وا

ادا﴾ سا ب  اْلفا
اهللَُّ الا حُيِ النَّْسلا وا  [.205]البقرة   وا

فاإلسالم دين الوسطية والعدل واالستقامة عىل الرصاط املستقيم،  نرش منهج التوسط والعتدال:    -3

تعاىل:   قال  التفريط،  اإلفراط وال  إىل  النَّاِس دون ميل  ىلا  عا اءا  دا ُشها لِتاُكوُنوا  ًطا  سا وا ًة  ُأمَّ ْلنااُكْم  عا جا لِكا  ذا كا ﴿وا

 
 (. 1676( ومسلم برقم )6878( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 3166( أخرجه البخاري برقم )2)

 .اذكر بإجياز كيف يمكن أن تقي نفسك أو من حتب من الوقوع يف أحد مظاهر اإلرهاب

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ِهيًدا﴾  ْيُكْم شا لا ُسوُل عا ُكونا الرَّ يا  [. 143]البقرة: وا

الغلو،    - 4 الغلو، ومبينًة    جاءت  وقدوبيان خطره:  إنكار  ناهيًة عن  الكثرية  الكتاب والسنة  نصوص 

إاِلَّ  خطره عىل الفرد واملجتمع، ومنها قوله تعاىل:   ىلا اهللَِّ  تاُقوُلوا عا الا  ِدينُِكْم وا ْغُلوا يِف  تا اْلِكتااِب الا  أاْهلا  ا  ﴿يا

﴾  .(1) قاهلا ثالثاً  تنطعون«»هلك امل: ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال رسول اهلل   [171]النساء:  احْلاقَّ

 

 
 

 

 
 (. 2670( أخرجه مسلم برقم )1)

تعرفت عىل مظاهر الغلو والتطرف واإلرهاب، كَم تعرفت أيضا عىل كيفية عالج 

 ذلك يف املجتمعات.

من خالل ما تعرفتا عليه؛ قم بتحديد أدوار كل من املؤسسات التعليمية واإلعالمية 

 يف حتقيق ما يمكن تسميته باألمن الفكري.

 أدوار املؤسسات اإلعالمية التعليميةأدوار املؤسسات 
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 القضية الثامنة: القرآنيون: 

 مفهوم القرآنيني: - أ

القرآنيون هم: قوم يتبنون الدعوة إىل االعتَمد عىل القرآن الكريم، وإنكار السنة النبوية، ونبذها، وعدم  

 اعتبارها مصدرًا للترشيع اإلسالمي.  

وُعرف هؤالء باسم )أهل القرآن( أو )القرآنيني( ونشأت هذه الفكرة يف القارة اهلندية، وانتقلت بعد  

اإلسالمية، ومنها مرص، والسودان، وانترشت بعد ذلك يف أوساط املسلمني، سيَم بعد  ذلك إىل بعض الدول  

 ظهور  أصحاب األفكار العرصانية، وظهور اإلعالم اجلديد. 

 أهداف القرآنيني:  -ب 

 إنكار وحماربة السنة إمجاالً، بحجة أّن القرآن فيه ما يكفي إلصالح احلياة. - 1

 وحتريف معانيه، وتفسريه بحسب أهوائهم. التالعب بألفاظ القرآن: بتأويله،   -2

 التشكيك بعقائد املسلمني، بإثارة الشبهات، واألفكار اهلدامة.   -3

خرية من السنة النبوية، والصحابة الكرام، وسلف األمة، واملحّدثني، وعموم املسلمني.  -4  الس 

 .(1) حّل ُعرى اإلسالم، ونقض أركانه - 5

 حكم دعوة القرآنيني:  -ج 

وة باطلة وضالة، وتشكل خطرًا عىل اإلسالم واملسلمني؛ كوهنا تدعو إىل ترك السنة النبوية،  هذه دع  -

التي تعترب املصدر الثاِن من مصادر اإلسالم والترشيع اإلسالمي؛ فقد جاءت موضحة لكتاب اهلل، ومفرّسة  

ضحت رشوطها  ومكملة ألحكامه، مثل الصلوات اخلمس، فقد جاءت يف القرآن جمملة، وجاءت السنة فو 

 
 (. 149زينو )ص: ( القرآنيون، نشأهم، عقائدهم، أدلتهم، عيل حممد 1)
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وأركاهنا وصفاهتا، وغري ذلك من أحكام اإلسالم، إال أّن هذه الدعوة تسعى يف النهاية إىل هدم اإلسالم،  

ولكن بطريقة ملتوية، وبشعار القرآن؛ حتى يسهل التغلغل يف أوساط وعقول املسلمني، ولو آمنوا بالقرآن  

   .(1)تناسني مكانة السنة يف اإلسالم آلمنوا بالسنة، ولكنهم يرفعون شعار )حسبنا كتاب اهلل( م

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 (. 21( والقرآنيون، نشأهم، عقائدهم، أدلتهم، عيل حممد زينو )ص:  4/  1متخصصة يف الفرق )  -( ينظر: جملة الراصد  1)

جاءت منزلة السنة من القرآن عىل ثالث مراتب، إما موافقة ومؤكدة ملا جاء يف القرآن، وإما 

 .مبينة وشارحة له، وإما مستقلة بالترشيع

 

 

  .القرآنينياقرتح بإجياز بعض الوسائل التنفيذية التي يمكن من خالهلا مقاومة أهداف 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
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 تكتبا يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخًصا عَم ييل:•

 أسس بناء املجتمع اإلسالمي وسَمته.-

 أسباب تقوية الروابط االجتَمعية بني املسلمني.-

 الضوابط الرشعية للتعامل مع اإلعالم وجماالت االستفادة منه.-

أهم التحديات التي تواجه الشباب املسلم، وفرص النجاح أمامه، وبعض احللول -

 ملشكالته.

 جماالت حقوق اإلنسان.-

 جماالت وأهداف حقوق املرأة يف اإلسالم.-

 مظاهر الغلو والتطرف وعالجه.-

 مظاهر اإلرهاب وعالجه.-

 ة القرآنيني وُحْكم دعوات العنرصية واملناطقية والطائفية.ُحْكم دعو-
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 :أكمل الفرغات اآلتية من خالل ما درسته بام تراه مناسبا: 1س

 ....................................،................،.من أسس بناء املجتمع: - أ

 ............................. .......................، من الضوابط الرشعية للتعامل مع اإلعالم: - ب

 .................... . ................، من أهم التحديات التي تواجه الشباب يف زمننا املعارص: - ت

 ........................ . .....................، من أهداف حقوق اإلنسان بمنظوره اإلسالمي:  - ث

 ...............................  ..........................، . اإلسالم: من أهداف حقوق املرأة يف -ج 

  من أسباب عالج الغلو والتطرف واإلرهاب: -ح 

 ،...............................،............................. . .................................... 

 ......................... . .......................، من أهداف من يسمون بالقرآنيني: -خ 

 ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية يف مكاهنا املناسب يف اجلدول التايل هلا:: 2س

 احتالل األرض واإلنسان/ الغلو يف قبور الصاحلني/ التعدي واحلرب عىل البلدان بدون وجه رشعي 

 والتكفري/ اخلروج عن مجاعة املسلمني وأئمتهم/ اخلروج عن منهج االعتدال يف الديناستخدام العنف 

 من مظاهر الغلو والتطرف  من مظاهر اإلرهاب م 

1   

2   

3   
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 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب: 3س

 ( )       توّرثكانت املرأة يف اجلاهلية ترث وال  .1

 ( )  العنرصية من أمور اجلاهلية البغيضة، املذمومة، التي جاء اإلسالم بمحاربتها.  .2

 ( )  املستأمنون: هم غري املسلمني الذين يقيمون يف الدولة اإلسالمية إقامة مؤقتة  .3

 ( )    حقوق اإلنسان باألساس فكرة غربية دخيلة عىل املسلمني.   .4

 ( )     شعار )حسبنا كتاب اهلل( شعار حق يراد به باطل  .5

 ( )    عىل الشباب املسلم أن يتلقى أمور دينه من العقل والذوق  .6

 ( )  من الغلو الزيادة يف العبادة، والتنطع فيها، أو إخراجها عن احلد املرشوع.  .7

 اب رشعي مطلوب يتمثل يف اجلهاد يف سبيل اهلل، والدفاع عن الدين  هناك إره .8

 ( )        والعرض والنفس واملال. 

 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( :4س

 )ب( )أ(

 من أهم مقاصدها: املحافظة عىل حقوق األفراد. اإلعالم التفاعيل

 العقيدة بكل مظاهرها والرشيعة بكل أحكامها األساس األول واألكرب. جعل  التحدي الفكري الثقايف 

 مرشوع للمرأة يف اإلسالم. احلدود الرشعية  

 يمكن أن يستخدم جيدا يف الدعوة إىل هلل تعاىل.  املجتمع املسلم

 من أقوى ما يواجهه الشياب املعارص.  حق امللكية 
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 واحدة من القضايا املعارصة التالية:اكتب بحثا موجزا عن قضية معارصة 

 )إضاءة اجلانب املظلم للتكنولوجيا(.-1

تاليف خماطر الذكاء االصطناعي واإلدمان اإللكرتوِن عىل البيئة وعىل إنسانية اإلنسان -2

 .-وخاصة للمراهقني -

التفكريين العمل عىل التخلص من السموم الرقمية وتأثرياهتا السلبية عىل الدماغ وعىل -3

 اإلبداعي واالبتكاري.

مبينا يف املسألة التي ستختارها: كيفية عالج املخاطر اخلاصة بالصحة النفسية واجلسدية 

 وبالرتبية واملجتمع وبتغيري القيم والسلوكيات بكافة أشكلها.
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 اإلسالمي الدعوي.يرشح مفهوم اخلطاب  -

 يوضح أساليب اخلطاب اإلسالمي الدعوي. -

 يبني وسائل اخلطاب اإلسالمي الدعوي. -

 يقدر أمهية العلم ومكانته يف اإلسالم. -

 يفقه التعامل مع املخالف.  -

يعرض نَمذج من اخلطاب اإلسالمي الدعوي  - 

 املعارص.

 خمرجات التعلم
 الدعوي: املوضوع األول: اخلطاب اإلسالمي

 أول: مفهوم اخلطاب اإلسالمي الدعوي.

 ثانيا: سامت اخلطاب اإلسالمي الدعوي.

 ثالثا: أساليب اخلطاب اإلسالمي الدعوي.

 رابعا: وسائل اخلطاب اإلسالمي الدعوي.

 خامسا: أمهية العلم، ومكانته يف اإلسالم.

 سادسا: فقه التعامل مع املخالف.

اخلطاب اإلسالمي الدعوي املوضوع الثاين: نامذج من 

 املعارص:

 النموذج األول: حممد بن عبد الوهاب.

 النموذج الثاين: حممد رشيد رضا.

 النموذج الثالث: عبد احلميد بن باديس.

 النموذج الرابع: حسن البنا.

 النموذج اخلامس: حممد نارص الدين األلباين.

 مفردات الوحدة

8
 عدد الساعات الدراسية

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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إىل   تتعداه  بل  التبليغ،  أو  الدرس،  أو  اخلطبة واملحارضة  تتوقف مقاصده عند  اخلطاب اإلسالمي ال 

الوسائل  جل  غايته  أجل  من  وموظًفا  املؤثرة،  األساليب  كل  ذلك  يف  متخًذا  خماطبيه،  يف  والتغيري  التأثري 

﴿اْدُع  قرآن الكريم، فقال تعاىل:  املعارصة، تلك الوسائل التي حدد معايريها بدقة يف كتابه ومرجعه األوثق: ال

بَّكا ُهوا أاعْ  ُن إِنَّ را تِي ِهيا أاْحسا اِدهْلُْم بِالَّ جا ناِة وا ِة احْلاسا املْاْوِعظا ِة وا ْكما
بِّكا بِاحْلِ بِيِل را بِيِلِه  إىِلا سا ْن سا لَّ عا ْن ضا ُم بِما لا

ُهوا أاْعلاُم بِاملُْْهتاِدينا ﴾  . [125]النحل:  وا

والدعوة إىل اهلل فريضة رشعية ورضورة واقعية، وهي باألساس رضب من رضوب اخلري، ومكون من 

سبحانه:   بقول  عليه،  والصرب  باحلق  التوايص  من  العرص  سورة  يف  ربنا  ذلك  لنا  بني  الدين،كَم  مكونات 

ِملُ  عا نُوا وا ِذينا آما ِفي ُخرْسٍ * إاِلَّ الَّ انا لا نسا رْصِ * إِنَّ اإْلِ اْلعا ﴾ ﴿وا رْبِ ْوا بِالصَّ اصا تاوا ْوا بِاحْلاقِّ وا اصا تاوا احِلااِت وا   وا الصَّ

الدعوة  3- 1]العرص:   توجهات  يبني  إنه  حيث  اإلسالمي؛  اخلطاب  تعاىل  اهلل  عىل  الدعوة  عَمد  ومن    ]

 لإلصالح وأهدافه، فضال عن أساليبه ووسائله. 

لدعوي اإلسالمي، وسنستعرض  وسنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل ما جيب أن يكون عليه خطابنا ا

 . عددا من النَمذج الدعوية احلديثة املؤثرة يف األمة اإلسالمية 

 

 

 . اذكر أسَمء ثالثة من الدعاة املعارصين املربزين يف أسلوهبم الدعوي الراقي

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................ 
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هو دعوة الناس للرجوع إىل الدين اإلسالمي يف ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، ومعاجلة التحديات  

 واملخاطر التي تواجه األمة اإلسالمية يف العرص احلارض، بجميع الوسائل الرشعية املمكنة. 

 
 

 ينطلق من مصادر الترشيع اإلسالمي من القرآن والسنة.  .1

 الدين اإلسالمي عقيدًة ورشيعًة، وأخالقًا، ومعامالت. يسعى لنرش   .2

 جيتهد يف خدمة الدين اإلسالمي وأهله.  .3

 يشارك ويتفاعل مع قضايا األمة اإلسالمية.  .4

 .(1) يقدم حلول وأفكار ملعاجلة التحديات التي تواجه املسلمني .5

تعاىل:    احلكمة:   -1 اهلل  قال  والبصرية،  بالعلم  تعاىل  اهلل  إىل  ِة  الدعوة  ْكما
بِاحْلِ بِّكا  را بِيِل  سا إىِلا  ﴿اْدُع 

ُن﴾ تِي ِهيا أاْحسا اِدهْلُْم بِالَّ جا ناِة وا ِة احْلاسا املْاْوِعظا  [. 125]النحل:   وا

 
 م(.2012( ينظر: )توظيف الوسائل التكنولوجية املعارصة يف تطوير اخلطاب اإلسالمي( مؤُتر احتاد علَمء املسلمني )1)

البيان متكاملة بكل قوالبها وقنواهتا؛ فهو يشمل: اخلطاب اإلسالمي الدعوي هو منظومة من 

اخلطبة والدرس والفتوى والكتاب واملقال، وغري ذلك من أسس ومنطلقات ومقاصد وغايات 

 .اخلطاب الدعوي
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باجلنة، ونعيمها، وما   تذكري املدعو باخلري بَم يرق له القلب، من الرتغيب والبشارة  املوعظة احلسنة: -2

 ُأعدَّ فيها للطائعني، والرتهيب والتحذير من النار، وما ُأعدَّ فيها للعاصني.  

له بأسلوٍب حسٍن، من غري تغليٍظ، وال    املجادلة باحلسنى:  -3 إظهار احلق للمدعو، وإيضاح األدلة 

عليهَم -ملوسى وهارون    - تعاىل  سبحانه و  - تعنيٍف وال تعّجل، حتى يكون أدعى للتأثري والقبول، قال اهلل  

ى﴾ أن يقوال لفرعون قوالً لينًا، وهو أطغى الطغاة:    -السالم   ْشا ُر أاْو َيا كَّ تاذا ُه يا لَّ عا يِّنًا لا ْواًل لا ُه قا ]طه:    ﴿فاُقوالا لا

44.] 

تقديم األهم يف الدعوة، واالنتقال مع املدعوين خطوة بخطوة، وعدم مبارشة  التدرج يف الدعوة:     - 4

غيري واإلصالح دفعة واحدة مع الناس، حتى يقبلوا أوامر اهلل تعاىل ونواهيه، بدون تصادم أو تنفري، وقد  الت

»إنك تأيت قومًا  ملا بعث معاذًا إىل اليمن، قال له:    ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول اهلل    -ريض اهلل عنهَم    - جاء عن ابن عباس  

»إىل أن يوحدوا اهلل،  . ويف رواية:  (1) إله إال اهلل«من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة: أن ال  

فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أّن اهلل افرتض عليهم ْخس صلوات يف كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك  

لذلك، فأعلمهم أن اهلل افرتض عليهم صدقة ُتؤخذ من أغنيائهم، فرتد عىل فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك،  

 .(2) م، واتقِّ دعوة املظلوم، فإنه ليس بينها وبني اهلل حجاب«فإياك وكرائم أمواهل

 التعلم والتعليم الرشعي من خالل املدارس واجلامعات واملراكز واملعاهد، وغريها.  .1

 الكتابة والتأليف يف العلم الرشعي ونرشه، وتعريف الناس بدين اهلل.   .2

 الصحف واملجالت.   .3

 
 (.19( ومسلم برقم )1458( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 7372( أخرجه البخاري برقم )2)
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 استخدام شبكة اإلنرتنت، ومواقع التواصل االجتَمعي.   .4

 اخلطب يف اجلمعة واملهرجانات العامة.  .5

 املحارضات والندوات والكلَمت القصرية يف املجالس واملنتديات. .6

 اإلذاعات والقنوات الفضائية. .7

   .املواد اإلسالمية كاألرشطة واالسطوانات و)الفالشات(  .8
 

 
 

اعتنى اإلسالم بالعلم عنايًة فائقة، وجعل له مكانًة مّيزة، ودل عىل أمهيته ومكانته الكثري من النصوص  

 النقلية، واألدلة العقلية، ويمكن بيان أمهية العلم ومكانته يف النقاط التالية: 

ِذينا ُأوُتوا  قال تعاىل:  أنه سبب الرفعة واملكانة يف الدنيا واآلخرة:    -1 الَّ نُوا ِمنُْكْم وا ِذينا آما ِع اهللَُّ الَّ ْرفا ﴿يا

اٍت﴾ جا را  [. 11]املجادلة:   اْلِعْلما دا

 .( 1) »ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علًَم، سّهل اهلل له به طريقًا إىل اجلنة«  : ملسو هيلع هللا ىلصقال    أنه طريق إىل اجلنة:  -2

 
 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )1)

 

د بعض ما يمكن أن تعتربه  من خالل ما تراه يف املجتمع املسلم من خطاب دعوي سائد؛ عدِّ

 .إشكاليات يف أسلوب اخلطاب الدعوي لدى بعض الدعاة املعارصين

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .  (1) »من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين« :ملسو هيلع هللا ىلصقال  أنه عالمة عىل اخلريية:  -3

»وإن فضل العاَل عىل العابد كفضل القمر عىل    :ملسو هيلع هللا ىلصقال  أن طلب العلم أفضل من العبادة القارصة:    - 4

 . (2)سائر الكواكب«

ُء﴾ قال اهلل تعاىل:  أن العلم سبب خشية هلل وتقواه:   -5 ى اهللَّا ِمْن ِعبااِدِه اْلُعلاَما ْشا  [. 28]فاطر: ﴿إِنََّما َيا

من سنن اهلل تعاىل وقوع االختالف بني الناس يف أشياء كثرية يف طبائعهم، وميوهلم النفيس، والعقيل،  

وهلذا ال بدَّ من معرفة آداب االختالف، وقواعد التعامل مع املخالف،    والعاطفي، ويف آرائهم، وأفكارهم؛ 

 ويمكن أن تقسم تلك القواعد إىل قسمني:

 األول: قواعد يف التعامل مع املخالف من أهل القبلة: 

وأخذ الكالم من مصادر  الظلم والعدوان عىل املخالف إنَم يقع بسبب العجلة،    ألن التثبت والتبني:    -1

ِذينا  :  - تبارك وتعاىل    - غري معتربة؛ إما يف ورعها، وإما يف ضبطها وحسن فهمها؛ وهلذا قال اهلل   اا الَّ ا أاَي  ﴿يا

ْلُتْم نا  ا فاعا ىلا ما ُتْصبُِحوا عا ٍة فا الا ها ْوًما بِجا تابايَّنُوا أاْن ُتِصيُبوا قا اِسٌق بِناباإٍ فا ُكْم فا اءا نُوا إِْن جا ﴾ اآما  [. 6]احلجرات: ِدِمنيا

قال  أن يكون القصد من الرد عىل املخالف هو النصح وبيان احلق، ل التشفي والنتصار للنفس:    -2

تيمية   ابن  اهلل    -شيخ اإلسالم  املخالف:    -رمحه  الرد عىل  ذكره  يكون عىل وجه  )بعد  أن  كله جيب  وهذا 

اإلنسان، مثل أن يكون بينهَم عداوة دنيوية أو حتاسد،  النصح، وابتغاء وجه اهلل تعاىل؛ ال هلوى الشخص مـع  

أو تنازع عىل الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهرًا للنصح وقصده يف الباطن الغُض من الشخص، واستيفاؤه  

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)

( وصححه األلباِن يف صحيح ابن 2682( والرتمذي برقم )3641( وأبو داود برقم )223( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 (. 223ماجه برقم )
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 . (2)((1) »إنَم األعَمل بالنيات، وإنَم لكل امريء ما نوى«منه؛ فهذا من عمل الشيطان و

له ما َل يقل، وال يفجر يف خصومته، وأن يعترب حسناته، ويوازهنا  العدل مع املخالف:    -3 بأن ال ُيقوِّ

نَُّكْم    بسيئاته، وأن يقارن خطأه بخطأ غريه من عذره، وأن حيمل كالمه عىل أحسنه، قال اهلل تعاىل: ِرما ْ الا جيا ﴿وا

ْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهوا  ىلا أاالَّ تا ْوٍم عا ناآُن قا ﴾شا ُلونا برٌِي بَِما تاْعما ُقوا اهللَّا إِنَّ اهللَّا خا اتَّ ى وا ُب لِلتَّْقوا  .[8]املائدة:   أاْقرا

قال حسن    وظهور احلق عىل لسانه، وعدم ختطئته،  بأن حيرص عىل انتفاع املخالف،التجرد للحق:    - 4

يحة, وما ناظرُت أحدًا ما  الزعفراِن: سمعُت الشافعي حيلف وهو يقول: ما ناظرُت أحدًا قط إال عىل النص

فأحببُت أن َيطئ. وكان الشافعي يقول: ما ناظرُت أحدًا قط، فأحببُت أن َيطئ، وكان يقول: ما كلمُت  

 .(3) أحدًا قط إال وَل أبال بنّي اهلل احلق عىل لساِن أو لسانه

كان املخطئ املجتهد  وإن  "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:    أن يعذر املخالف إن كان جمتهداا مؤهالا:  -5

مغفوًرا له خطؤه، وهو مأجور عىل اجتهاده، فبيان القول والعمل الذي دل عليه الكتاب والسنة واجب؛  

 .(4) "وإن كان يف ذلك خمالفة لقوله وعمله

فمهَم بلغ املخالف يف خمالفته فال جيوز أن ُيظلام أو جيار عليه، أو أن ل يفجر يف خمالفته وخصومته:    - 6

»أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت  :  ملسو هيلع هللا ىلص  ُيكذب عليه، أو أن ُيزاد يف حديثه ما َل يقله، قال أن  

فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤُتن خان، وإذا حّدث كذب، وإذا عاهد غدر،  

 .  (5)وإذا خاصم فجر«

 
 (. 1907( ومسلم برقم )1أخرجه البخاري برقم )( 1)

 (.1/221جمموع الفتاوى )( 2)

 (. 125/ 1البيهقي ) -( واملدخل إىل السنن الكربى 1/127اإلبانة الكربى البن بطة )( 3)

 (. 28/234( الفتاوى، ابن تيمية )4)

 (. 58( ومسلم برقم )34( أخرجه البخاري برقم )5)
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 الثاين: قواعد يف التعامل مع املخالف من غري أهل القبلة: 

فالعدل فضيلة مطلقة، فهو مدوح من كل أحد، ومع كل أحد، بخالف كثري من األخالق،    العدل:   -1

ِن  فإنه يلحقها االستثناء والتقييد، قال اهلل تعاىل:  ى عا نْها يا  ِذي اْلُقْرباى وا
ِ
إِيتااء اِن وا ْحسا اإْلِ ْدِل وا ْأُمُر بِاْلعا ﴿إِنَّ اهللَّا يا

اْلباْغِي  ِر وا املُْنْكا  وا
ِ
اء ْحشا ﴾ اْلفا ُرونا كَّ لَُّكْم تاذا عا ِعُظُكْم لا  [. 90]النحل:  يا

وال يرد لكونه كافرًا، فقد روى حذيفة بن اليَمن ريض    فإذا أتى الكافر بحق ُقبِلا منه،قبول احلق منه:    -2

اهلل عنه أن رجاًل من املسلمني رأى يف النوم أنه لقي رجاًل من أهل الكتاب، فقال: نعم القوم أنتم لوال أنكم  

»أما واهلل إن كنت ألعرفها لكم،  ، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  كون، تقولون: ما شاء اهلل وشاء حممد، وذكر ذلك للنبي ترش

 
 (.391( أخرجه البخاري برقم )1)

من صىل صالتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك »)أهل القبلة( كَم قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 

 (1).«املسلم الذي له ذّمة اهلل وذّمة رسوله، فال خُتْفروا اهلل يف ذّمته

 

 لو كان لك جار من أهل القبلة.. فكيف ستتعامل معه؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 .(1) قولوا: ما شاء اهلل، ثم شاء حممد«

بِلا أبو هريرة ريض اهلل عنه احلق من الشيطان، فقد روي عنه   ، أنه قال: وكلني  -ريض اهلل عنه    - وقد قا

بحفظ زكاة رمضان، فأتاِن آٍت فجعل حيثو من الطعام فأخذته، فقلت ألرفعنك إىل رسول    ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل

، فقال: إذا أويتا إىل فراشك، فاقرأ آية الكرِس لن يزال عليك من اهلل حافظ، وال يقربك شيطان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 .(2) »صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان«: ملسو هيلع هللا ىلص  حتى تصبح، فقال النبي 

ُر  فقد قال اهلل تعاىل:    :أن يعامله برفق ولني  -3 كَّ تاذا ُه يا لَّ عا يِّنًا لا ْواًل لا ُه قا ى * فاُقوالا لا ُه طاغا ْونا إِنَّ باا إىِلا فِْرعا ﴿اْذها

ى﴾   ْشا   ملسو هيلع هللا ىلص   [ وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: استأذن رهط من اليهود عىل رسول اهلل 44،  43]طه:  أاْو َيا

»يا عائشة إن اهلل حيب  :  ملسو هيلع هللا ىلص  سام واللعنة، فقال رسول اهللفقالوا: السام عليكم، فقالت عائشة: بل عليكم ال

 .(3) الرفق يف األمر كله« قالت: أَل تسمع ما قالوا؟ قال: »قد قلت: وعليكم«

 
  

 
 (.2118( وصححه األلباِن يف صحيح ابن ماجه برقم )2118( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 3275( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 2165( ومسلم برقم )6024( أخرجه البخاري برقم )3)

 قارن بني التعامل مع املخالف من أهل القبلة ومن غري أهل القبلة؛ من خالل اجلدول اآليت:

 التعامل مع املخالف من غري أهل القبلة التعامل مع املخالف من أهل القبلة
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ت الرشيعة اإلسالمية بالقدوة احلسنة؛ ملا فيها من إبراز للمثل احلسن، والقدوة احلسنة، واملثال   لقد اهتمَّ

ناٌة﴾ الطيب الذي حُيتذى به، قال تعاىل:   سا ٌة حا ُسوِل اهللَِّ ُأْسوا ُكْم يِف را انا لا ْد كا قا ْد  [ وقال:  21]األحزاب:    ﴿لا ﴿قا

يِف  ناٌة  سا حا ٌة  ُأْسوا ُكْم  لا اناْت  ُه﴾    كا عا ما ِذينا  الَّ وا اِهيما  احلسنة  4]املمتحنة:  إِْبرا والقدوة  األسوة  هم  واألنبياء   ]

للمؤمنني، يليهم العلَمء والدعاة الذين ساروا عىل هنجهم، وهم كثري. وفيَم ييل نَمذج لبعض العلَمء والدعاة،  

 وأثرههم عىل األمة يف العلم والدعوة والرتبية: 

 أولا: اسمه وولدته ووفاته: 

هو حممد بن عبد الوهاب بن سليَمن التميمي النجدي، ولد سنة ألف ومائة وْخسة عرش هجرية، ونشأ يف  

العيينة )بنجد( ورحل مرتني إىل احلجاز، فمكث يف املدينة مدة، قرأ هبا عىل بعض أعالمها، ثم عاد إىل نجد، فسكن  

 ، وكانت وفاته سنة ألف ومائتني وستة هجرية.  )حريمالء( وكان أبوه قاضيها بعد العيينة، ثم انتقل إىل العيينة 

 ثانياا: حتركاته الدعوية وأثرها: 

الدرعية )بنجد( سنة )  هـ( فتلقاه أمريها حممد بن سعود باإلكرام، وقبل دعوته وآزره،    1157قصد 

اهل  يف  اإلصالح  رجال  هبا  فتأثر  كله،  اإلسالمي  العاَل  يف  احلديثة  لليقظة  األوىل  الشعلة  دعوته  ند،  وكانت 

وُعرف من وااله وشد أزره يف قلب اجلزيرة بأهل التوحيد )إخوان من    .ومرص، والعراق، والشام، وغريها 

فدخلت   األوربيني،  عند  األخرية  التسمية  وشاعت  إليه(  )نسبة  بالوهابيني  وسَمهم خصومهم  اهلل(  أطاع 

تب افرتاه خصومه، وهذا من  معجَمهتم احلديثة، وأخطأ بعضهم فجعلها )مذهبًا( جديدًا يف اإلسالم،  عًا ملا 

 الكيد الذي ال يليق بأهل العلم والدعوة. 
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 ثالثاا: جهوده العلمية والدعوية والرتبوية: 

 وكان ملحمد بن عبد الوهاب جهود كبرية يف العلم والدعوة والرتبية، نربزها يف النقاط التالية:  

جمددًا ناهجًا منهج    - رمحه اهلل    - كان    حيثجتديده يف أمر العقيدة، والدعوة إىل التوحيد اخلالص:    -1

التوحيد اخلالص، يقول  السلف   بيان حقيقة التوحيد:    - رمحه اهلل    -الصالح، داعيًا إىل  ال خالف بني  "يف 

األمة أن التوحيد ال بدَّ أن يكون بالقلب، الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ 

بالتوحيد وَل يعمل به فهو كافر    األوامر والنواهي، فإن أخل بيشء من هذا َل يكن الرجل مسلًَم، فإن أقر

من   أرش  خالصًا  منافق  فهو  باطنًا  يعتقده  ال  وهو  ظاهرًا  بالتوحيد  عمل  وإن  وإبليس،  كفرعون  معاند، 

َل يرشع ألمته أن يدعوا    ملسو هيلع هللا ىلص إذا تقرر هذا فنحن نعلم بالَّضورة أن النبي  ":  -رمحه اهلل    - . ويقول  (1) "الكافر

الصاحلني وال غريهم، بل نعلم أنه هنى عن هذه األمور كلها، وأن ذلك    أحدًا من األموات، ال األنبياء وال 

 .(2) "من الرشك األكرب الذي حرمه اهلل ورسوله

 
 (. 2/124( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )1)

 (. 243/ 1( الدرر السنية يف األجوبة النجدية )2)

 

من خالل حمركات البحث اإللكرتونية أو املكتبة الشاملة أو املكتبة العامة ثم بالتعاون مع 

زمالئك؛ اذكر األسباب التي أدت إىل احلاجة الدعوية لظهور دعوة الشيخ حممد بن عبد 

 .الوهاب يف عرصه

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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: حيث دعا الشيخ حممد بن عبد الوهاب إىل حماربة اخلرافات، ونبذ البدع، وحتطيم ما  حماربته للبدع  -2

نية    ملسو هيلع هللا ىلص  فقد هنانا رسول اهلل "علق باإلسالم من أوهام، فنجده يقول:   البدع يف دين اهلل، ولو صحت  عن 

وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر  ":  -رمحه اهلل    - ، ويقول  (1) "فاعلها

 .(2) "وأكل رسائرهم إىل اهلل. وأعتقد أن كل حمدثة يف الدين بدعة

وهاب بإظهار دين اهلل، وإرشاد الناس  قام الشيخ حممد بن عبد الأمره باملعروف والنهي عن املنكر:    -3

إىل توحيد اهلل، وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع واخلرافات، وقام بإلزام الناس باحلق، وزجرهم عن  

 الباطل، وأمرهم باملعروف، وهنيهم عن املنكر، والدعوة إىل الرجوع إىل منهج السلف عقيدة ورشيعة. 

إليها:    - 4 التي دعا  الدعوة  إليها اإلمام املجدد حممد بن عبد حقيقة  التي دعا  السلفية  َل تكن الدعوة 

الوهاب يف القرن الثاِن عرش اهلجري، سوى الدعوة التي نادى هبا املصلح العظيم، واإلمام املجدد، شيخ  

  يف القرن الثامن اهلجري، وهي نفس الدعوة التي أوذي من أجلها إمام أهل   - رمحه اهلل    -اإلسالم ابن تيمية  

حنبل   بن  أمحد  واجلَمعة  اهلل    - السنة  إىل    -رمحه  الرجوع  باختصار  تعني  وهي  اهلجري،  الثالث  القرن  يف 

، وفهم الصحابة والتابعني وتابعيهم من أهل القرون املفضلة،  ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالم، كَم أنزل عىل الرسول الكريم  

التي تكفل اهلل بحفظها، ووعد من مح  الدعوة  بالظهور والنرص إىل قيام  عقيدًة ورشيعًة وسلوكًا، وهي  لها 

 .(3) الساعة، مهَم خذهلا املتخاذلون، وخالفها اخلصوم واملناوئون

 

 
 (. 84/ 6رسائل الشخصية، حممد بن عبد الوهاب )( ال1)

 (.11/ 6( الرسائل الشخصية، حممد بن عبد الوهاب )2)

)واملعجم اجلامع يف تراجم العلَمء و طلبة العلم املعارصين، جمموعة مؤلفني )ص: 257/  6( ينظر: األعالم للزركيل ) 3)

302 .) 
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 أولا: اسمه وولدته ووفاته: 

ألف   النسب، ولد سنة  البغدادي األصل، احلسيني  القلموِن،  هو حممد رشيد بن عيل رضا بن حممد 

واث فيها، ويف طرابلس،  ني وثَمنني هجرية، ونشأ يف  ن ومائتني  وتعلم  الشام(  أعَمل طرابلس  القلمون )من 

هـ(، ثم تويف سنة  1315وتنسك، ونظم الشعر يف صباه، وكتب يف بعض الصحف، ثم رحل إىل مرص سنة ) 

 ألف وثالثَمئة وأربعة وْخسني هجرية. 

 ثانياا: جهوده العلمية والدعوية والرتبوية: 

 لم والدعوة والرتبية، نربزها يف النقاط التالية:كان ملحمد رشيد رضا جهود كبرية يف الع

أحد رجال التغيري واإلصالح اإلسالمي، وهو من الكّتاب    ُيعد حممد رشيد رضا منهجه يف التغيري:    -1

أمهية الدعوة والعلم، ونبذ التقليد يف   -رمحه اهلل    -العلَمء باحلديث واألدب والتاريخ والتفسري، وقد بنّي  

التغيري واإل فقال:  جمال  التقليد،  "صالح،  بقاء  مع  بحجة، وال حجة  إال  دعوة  بدعوة، وال  إال  ال إصالح 

 . (1) "فإغالق باب التقليد األعمى، وفتح باب النظر واالستدالل هو مبدأ كل إصالح

 
 (.817/ 9( جملة املنار، حممد رشيد رضا )1)

اذكر بإجياز يف نقاط حمددة؛ كيف يمكن أن تستفيد يف عملك الدعوى العام من تعرفك عىل سرية 

 ومسرية دعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 



(223( 

 

 
 

 

 

 
كان الشيخ رشيد رضا من أشد املنادين بأن يكون اإلصالح عن طريق الرتبية  جهوده يف الرتبية والتعليم:    - 2

جيب إدخاهلا يف ميدان الرتبية والتعليم إلصالح شؤون الناس، ودفعهم  والتعليم، وحدد رشيد رضا العلوم التي  

والتاريخ،   والعبادات،  واحلرام  احلالل  فقه  وعلم  الدين،  أصول  علم  مثل:  والعرفان،  العلم  ركب  مسايرة  إىل 

 واجلغرافيا، واالجتَمع، واالقتصاد، والتدبري املنزيل، وحفظ الصحة، ولغة البالد، واخلط. 

نار بإصالح الرتبية والتعليم، وبإنشاء املدارس اإلسالمية، ونبذ املدارس التبشريية التي أكثر ونادى يف امل

قسَمن: تربية خلقية بَم يكون به  "املستعمر منها يف البالد اإلسالمية، وبنّي الشيخ رشيد أن ربوبية اهلل لعباده  

ليمية، وهي ما يوحيه إىل أفراد منهم ليكمل  نموهم وكَمل أبداهنم وقواهم النفسية والعقلية، وتربية رشعية تع

من   هبم  اخللق  وهداية  وتأييدهم،  الرسل  وبعثه  الوحي،  فإنزاله  به،  اهتدوا  إذا  والعمل  بالعلم  فطرهتم  به 

 .(1) "مقتىض ربوبيته

 
 (.7/301تفسري املنار، حممد رشيد رضا )( 1)

 

 تعد  دعوة الشيخ حممد رشيد رضا الدعوة األم لكثري من الدعوات اإلسالمية اإلصالحية التي تلتها.

باالستعانة بمعلمك أو أحد حمركات البحث اإللكرتونية؛ اذكر اسم دعوتني من هذه الدعوات 

 .اإلسالمية اإلصالحية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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أصدر جملة )املنار( لبث آرائه يف اإلصالح الديني واالجتَمعي، وأفردت املجلة  جهوده يف التأليف:    -3

إىل جانب املقاالت التي تعالج اإلصالح يف ميادينه املختلفة باًبا لنرش الفتاوى، واإلجابة عىل ما يرد للمجلة  

من أسئلة يف أمور اعتقادية وفقهية، وأفردت املنار أقساًما ألخبار األمم اإلسالمية، والتعريف بأعالم الفكر  

 قضايا احلرية يف املغرب واجلزائر والشام واهلند. واحلكم والسياسة يف العاَل العريب واإلسالمي، وتناول

باألمة، وتقويتها،   للنهوض  الوسائل  التي هتدف إىل إعداد  املقاالت والدراسات  وكتب رشيد مئات 

وخّص العلَمء واحلكام بتوجيهاته؛ ألهنم بمنزلة العقل املدبر، والروح املفكر من اإلنسان، وأن يف صالح  

( جملدًا، و)تفسري القرآن  34ري ذلك. ومن أشهر آثاره جملة )املنار( أصدر منها )حاهلا صالح حال األمة، وغ

 .(1) الكريم( اثنا عرش جملدًا منه

حيث أنشأ دار الدعوة واإلرشاد؛ لتقوم بتخرج املرشدين والدعاة؛ وذلك يف  جهوده يف الدعوة:    - 4

املسل  اإلسالمية، ودعوة  البالد  التبشريية يف  املدارس  انتشار  الدين  ظل  واعتناقهم  دينهم،  للتخيل عن  مني 

املسيحي، وتابع رشيد رضا اإلرشاف عىل مدرسته بَم يفرغ فيها من جهده وجهاده ما يستطيع، لكن تعطلت  

 هذه املدرسة عند نشوب احلرب العاملية األوىل، وَل تفتح أبواهبا مرة أخرى. 

يًدا يف مواجهة وحماربة البدع واالبتداع يف  شد   - رمحه اهلل    - كان  جهوده يف حمابة البدع والفلسفات:    -5

هذه املوالد بدعة بال نزاع، وأول من ابتدع االجتَمع لقراءة قصة  "فنجده يقول:    والفلسفات الباطلة،  الدين، 

. ويقول واصفًا هذا املذهب اجلديد، وهو مذهب الفالسفة:  (2) "املولد النبوي أحد ملوك الرشاكسة بمرص

يف الفلسفة العملية هو رش مذهب أخرج للناس، فإن الرذائل فيه قد ُتسمى عقائل  فهذا املذهب اجلديد  "

 
)واملعجم اجلامع يف تراجم العلَمء و طلبة العلم املعارصين، جمموعة مؤلفني )ص: 126/  6( ينظر: األعالم للزركيل ) 1)

74 .) 

 (.111/ 17( جملة املنار، حممد رشيد رضا )2)
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 .(1) "الفضائل، واملفاسد تعّد فيه من أنفع املصالح، واحلاكم يف ذلك اهلوى

إّن الشعوب التي تنشأ يف مهد االستبداد،  "إذ يقول:  دعوته إىل التحرر ومقارعة الظلم واخلنوع:    - 6

اد، تفسد أخالقها، وتذل نفوسها، ويذهب بأسها، وتَّضب عليها الذلة واملسكنة،  وتساس بالظلم واالضطه

وتألف اخلضوع، وتأنس باملهانة واخلنوع، وإذا طال عليها أمد الظلم تصري هذه األخالق موروثة ومكتسبة  

ريها،  حتى تكون كالغرائز الفطرية، والطبائع اخللقية. إذا أخرجت صاحبها من بيئتها، ورفعت عن رقبته ن

ألفيته ينزع بطبعه إليها، ويتفلت منك ليتقحم فيها، وهذا شأن البرش يف كل ما يألفونه، وجيرون عليه من خري  

 .(2) "ورش، وإيَمن وكفر

واعلم أنه  "وُيبنّي واجب العلَمء يف قول احلق، ورد الظلم، وأن يتحرروا من التبيعة ألي أحد، فيقول:  

وأبعث عىل إضاعة الكتاب، ونبذه وراء الظهر، واشرتاء ثمن قليل به من جعل  ال مفسدة أرض عىل الدين،  

أرزاق العلَمء ورتبهم يف أيدي األمراء واحلكام، فيجب أن يكون علَمء الدين مستقلني ُتام االستقالل دون  

منهم    - احلكام   املستبدين  العلَمء يف   -ال سيَم  العلمية ومعايش  الرتب  أعقل معنى جلعل  أيدي    وإنني ال 

السالطني واألمراء إال جعل هذه السالسل الذهبية أغالالً يف أعناقهم، يقودوهنم هبا إىل حيث شاؤوا من  

غش العامة باسم الدين، وجعلها مستعبدة هلؤالء املستبدين، ولو عقلت العامة ملا وثقت بقول وال فتوى من  

ية يف الدولة العثَمنية أن صارت تتوج عىل  عاَل رسمي مطوق بتلك السالسل، وقد انتهى األمر بالرتب العلم

 . (3) "األطفال، بل اجلاهلني من الرجال

 
 (.409/ 5( تفسري املنار، حممد رشيد رضا )1)

 (.278/ 6املنار، حممد رشيد رضا )( تفسري 2)

 (.232/ 4( تفسري املنار، حممد رشيد رضا )3)
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 أولا: اسمه وولدته ووفاته: 

، ولد يف قسنطينة يف اجلزائر، سنة ألف وثالثَمئة وْخسة  الصنهاجي  هو عبد احلميد بن حممد بن باديس

الزيتونة بتونس، وتويف بقسنطينة يف حياة والده، سنة ألف وثالثَمئة وتسع وْخسني هجرية، وأتم دراسته يف  

 هجرية. 

 ثانياا: جهوده العلمية والدعوية والرتبوية: 

 كان لبن باديس جهود كبرية يف العلم والدعوة والرتبية، نربزها يف النقاط التالية: 

جاثاما    -1 كان  الذي  الفرنيس،  لالستعامر  اجلزائر:مقارعته  عىل    عىل  احلمالت  شديد  كان  حيث 

االستعَمر، وحاولت احلكومة الفرنسية يف اجلزائر إغراءه بتوليته رياسة األمور الدينية، فامتنع، واضُطِهد،  

 وُأوذي.  

حيث أسس الشيخ ابن باديس )مجعية العلَمء املسلمني(   حماربته للبدع واخلرفات والطرق الصوفية:  -2

زائر رئيًسا هلا، فحارب البدع التي كانت منترشة يف اجلزائر، حتت رعاية الفرنسيني، وقام  فاختاره علَمء اجل 

بمحاربة الفرق الضالة التي كانت غارقة يف الرقص والغناء يف املوالد، واالستغاثة باألموات من دون اهلل،  

اذكر بإجياز يف نقاط حمددة؛ كيف يمكن أن تستفيد يف عملك الدعوى العام من تعرفك عىل سرية 

 ومسرية دعوة الشيخ حممد رشيد رضا؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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رمحه اهلل    - جده يقول  وصحابته الكرام، فن  ملسو هيلع هللا ىلص وقام بنرش الدين اإلسالمي الصحيح، كَم كان عليه الرسول  

وكَم اخرتع طوائف من املسلمني الرقص والزمر والطواف حول القبور، والنذر هلا، والذبح عندها،  ":  -

ونداء أصحاهبا، وتقبيل أحجارها، ونصب التوابيت عليها، وحرق البخور عندها، وصب العطور عليها،  

وأصحابه    ملسو هيلع هللا ىلص آلخرة، الذي كان يسعاه حممد  فكل هذه االخرتاعات فاسدة يف نفسها؛ ألهنا ليست من سعي ا

 . (1)"من بعده، فساعيها موزور غري مشكور

 جهوده يف التعليم والرتبية:  -3

آمن ابن باديس بأن العمل األول ملقاومة االحتالل الفرنيس، وحماربة البدع: هو التعليم، فعمل عىل   •

األوىل،   منابعه  إىل  باإلسالم  والعودة  التعليم،  الفرق  نرش  وحماربة  واخلرافات،  الزيف  ومقاومة 

الصوفية الضالة التي عاونت املستعمر، وقد بدأ ابن باديس جهوده العلمية والدعوية بعد عودته من  

املئات، وجذهبم   إليه  فاستمع  بقسطنطينة،  باجلامع األخَّض  القرآن  تفسري  بإلقاء دروس يف  احلج، 

العقائد من األوهام واألباطيل التي علقت هبا،  حديثة العذب، وفكره اجلديد، ودعوته إىل تط هري 

وظل ابن باديس يلقي دروسه يف تفسري القرآن، حتى انتهى منه بعد ْخسة وعرشين عاًما، فاحتفلت  

 م(. 1938من يونيو   12هـ= 1357من ربيع اآلخر    13اجلزائر بختمه يف ) 

التي َل تقترص عىل الكبار، بل شملت    وُيعّد اجلانب التعليمي والرتبوي من أبرز مسامهات ابن باديس   •

الصغار أيًضا، وتطرقت إىل إصالح التعليم، وتطوير مناهجه، وكانت املساجد هي امليادين التي يلقي  

وكان   بقسطنطينة،  الكبري  واجلامع  قموش،  سيدي  ومسجد  األخَّض،  اجلامع  مثل  دروسه،  فيها 

قترصت الكتاتيب عىل حتفيظ القرآن للصغار،  التعليم يف هذه املساجد ال يشمل إال الكبار، يف حني ا 

 
 (. 56( تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري )ص: 1)
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 فعمد ابن باديس إىل تعليم هؤالء الصغار بعد خروجهم من كتاتيبهم. 

ثم    • بومعزة،  االبتدائي، يف مسجد سيد  للتعليم  بعد بضع سنوات أسس مجاعة من أصحابه مكتًبا 

م( ثم تطّور املكتب  1917هـ=  1336انتقل إىل مبنى اجلمعية اخلريية اإلسالمية، التي تأسست سنة ) 

)رمضان   يف  أنشئت  التي  اإلسالمية،  والتعليم  الرتبية  مجعية  مدرسة  م(  1931هـ=    1349إىل 

 وتكونت هذه اجلمعية من عرشة أعضاء برئاسة الشيخ عبد احلميد بن باديس. 

 

 
 

 ( جملدًا. 15أصدر جملة )الشهاب( وهي جملة علمية دينية أدبية، صدر منها يف حياته نحو ) •

ال جرم كان لرتبة التعلم آداهبا، ولرتبة  ":  -رمحه اهلل    - وكان حيث عىل آداب التعليم والتعلم، فيقول   •

  . (1) "أكمل اخللق يف آداهبَم؛ بَم أدبه اهلل، وأنزل عليه من اآليات فيهَم  ملسو هيلع هللا ىلص التعليم آداهبا، وكان حممد  

يقول:   العلم، حيث  من  لالزدياد  التعلم  دوام  عاملًا، ويصري  "ونّبه عىل  يصري  اإلنسان حتى  يتعلم 

 
 (.343( تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري )ص: 1)

 

 باديس.يعد  التعليم املسجدي من أبرز مالمح مرشوع اإلصالح التعليمي عند عبد احلميد بن 

باالستعانة بمعلمك أو أحد حمركات البحث اإللكرتونية ثم بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بإجياز جوانب 

 .أخرى من رؤية ابن باديس إلصالح التعليم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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معلًَم، ولكنه مهَم حاز من العلم، وبلغ من درجة فيه، ومهَم قىض من حياته يف التعليم، وتوسع فيه  

 .  (2).(1) "وتكمل، فلن يزال بحاجة إىل العلم، ولن تزال أمامه فيَم علمه أشياء جمهولة، حيتاج إليها
 

 
 

 أولا: اسمه وولدته ووفاته: 

املحمودية )قرب اإلسكندرية( سنة ألف وثالثَمئة وأربعة  هو حسن بن أمحد بن عبد الرمحن البنا، ولد يف  

 وعرشين هجرية، وتويف سنة ألف وثالثَمئة وثَمن وستني هجرية. 

 ثانياا: حياته العلمية والدعوية: 

خترج اإلمام حسن البناء من مدرسة دار العلوم بالقاهرة، واشتغل بالتعليم، فتنقل يف بعض البلدان،  

ًا طباعهم وعاداهتم، واستقر مدرسًا يف مدينة اإلسَمعيلية، فاستخلص أفرادًا صارحهم  متعرفًا إىل أهلها، خمترب

 
 (.344احلكيم اخلبري )ص: ( تفسري ابن باديس يف جمالس التذكري من كالم 1)

(2( للزركيل  األعالم،  ينظر:  الرُتباِن )ص:  289/  3(  جهاد  التاريخ،  جمرى  غريوا  اإلسالم  أمة  عظَمء  من  ( 73)ومائة 

 (.148واملعجم اجلامع يف تراجم العلَمء و طلبة العلم املعارصين، جمموعة مؤلفني )ص: 

 

حمددة؛ كيف يمكن أن تستفيد يف عملك الدعوى العام من تعرفك عىل سرية اذكر بإجياز يف نقاط 

 ومسرية دعوة الشيخ عبد احلميد بن باديس؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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فأقاموا   العام(  )املرشد  لقب  لنفسه  معه )إلعالء كلمة اإلسالم( واختار  السري  نفسه، فعاهدوه عىل  بَم يف 

لنرشات، وانفرد  باإلسَمعيلية أول دار )لإلخوان( وبادروا إىل إعالن )الدعوة( بالدروس واملحارضات وا

 هو بزيارة املدن األخرى. 

 ثالثاا: جهوده العلمية والدعوية والرتبوية: 

 وكان حلسن البنا جهود كبرية يف العلم والدعوة والرتبية، نربزها يف النقاط التالية: 

التغيري:    -1 يف  املنشود،  منهجه  التغيري  إحداث  يف  والتدرج  الرتبية،  عىل  يقوم  التغيريي  منهجه  كان 

املجتمع املسلم، ثم احلكومة املسلمة،  ويت املسلم، واألرسة املسلمة، ثم  الفرد  املنهج يف تكوين  لخص هذا 

 فالدولة، فاخلالفة اإلسالمية، وأخرًيا يكون الوصول إىل أستاذية العاَل. 

هو إصالح شامل كامل، تتعاون عليه قوي األمة مجيعًا، وتتجه نحوه  "وكان يرى أن التغيري الذي يريده  

والتبديل بالتغيري  القائمة  األوضاع  كل  ويتناول  مجيعًا،  وأن  (1) "األمة  هذا  "،  ألصول  اجلامع  هو  القرآن 

النبي   عىل  يتنزل  أخذ  وقد  الشامل,  االجتَمعي  بحسب  ملسو هيلع هللا ىلص اإلصالح  واآلن،  اآلن  بني  املؤمنني  به  ويعلن   ,

سالم الصحيح، وهو االختالف  . وحّذر من معوقات تربية األمة عىل اإل(2) "الوقائع والظروف واملناسبات

اختالف    -وهي يف فجر هنضتها    -لعل من أخطر النواحي يف األمة الناهضة  "والتفرق يف األمة، حيث يقول:  

الدعوات، واختالط الصيحات، وتعدد املناهج، وتباين اخلطط والطرائق، وكثرة املتصدين للتزعم والقيادة،  

يتعذر معه الوصول إىل الغايات، ومن هنا كانت دراسة هذه    وكل ذلك تفريق يف اجلهود، وتوزيع للقوى،

 .(3) "الدعوات، واملوازنة بينها أمرًا أساسيًا، ال بد منه ملن يريد اإلصالح

 

 
 (.216/ 1( رسائل اإلمام حسن البنا )1)

 (. 93/ 1اإلمام حسن البنا )( رسائل 2)

 (.189/ 1( رسائل اإلمام حسن البنا )3)
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كان خطيبًا فياضًا، ينحو منحى الوعظ واإلرشاد يف خطبه، وتدور آيات القرآن  جهوده الدعوية:    -2

منظًَِّم يعمل يف هدوء، ويبني يف اطمئنان، له مذكرات نرشت بعد وفاته، باسم )مذكرات  الكريم عىل لسانه، 

ونحب أن  ". وقد حث عىل أن يبذل املسلم يف سبيل دعوته قصارى جهده، إذ يقول:  (1) الدعوة والداعية(

ا ما تكلفه  يعلم قومنا إىل جانب هذا أن هذه الدعوة ال يصلح هلا إال من حاطها من كل جوانبها، ووهب هل

تعاىل:   قال  وصحته،  ووقته  وماله  نفسه  من  اُجُكْم  إياه  أاْزوا وا اُنُكْم  إِْخوا وا أاْبنااُؤُكْم  وا اُؤُكْم  آبا انا  كا إِْن  ﴿ُقْل 

ْيُكْم   إِلا بَّ  أاحا اا  ْوهنا تاْرضا اكُِن  سا ما وا ا  ها ادا سا كا ْونا  ْشا ختا ٌة  ارا جِتا وا ا  ْفُتُموها ا اْقرتا اٌل  أاْموا وا ُتُكْم  ِشريا عا ُسولِِه  وا را وا اهللِ  ِمنا 

﴾ اِسِقنيا ْوما اْلفا ِْدي اْلقا اهللُ ال َيا ْمِرِه وا
ْأيِتا اهللُ بِأا تَّى يا بَُّصوا حا ا بِيِلِه فارتا اٍد يِف سا ِجها  .( 2) "[24]التوبة: وا

مرحلة الدعاية والتعريف والتبشري بالفكرة وإيصاهلا  "وكان يرى أن كل دعوة ال بد هلا من مراحل ثالث  

َمهري من طبقات الشعب، ثم مرحلة التكوين وختري األنصار، وإعداد اجلنود، وتعبئة الصفوف من بني  إىل اجل

 
 (. 65)واملعجم اجلامع يف تراجم العلَمء و طلبة العلم املعارصين، جمموعة مؤلفني )ص:  183/  2( ينظر: األعالم، للزركيل ) 1) 

 (. 5/ 1( رسائل اإلمام حسن البنا )2)

 

ُتيزت دعوة الشيخ حسن البنا يف النصف األول من القرن العرشين امليالدي عَمَّ سبقتها من الدعوات 

امليزات التي كانت غري مسبوقة يف عرصه، اذكرها بإجياز مستعينا يف ذلك احلركية اإلصالحية بعدد من 

 .بزمالئك وباملكتبة العامة أو الشاملة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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هؤالء املدعوين، ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل واإلنتاج، وكثريًا ما تسري هذه املراحل الثالث جنبًا  

ي يدعو، وهو يف الوقت نفسه يتخري ويريب،  إىل جنب نظرًا لوحدة الدعوة، وقوة االرتباط بينها مجيعًا، فالداع 

 . (1) "وهو يف الوقت عينه يعمل وينفذ كذلك

اهتَممًا بالغًا؛ ملا هلا من أثر عىل الفرد واملجتمع    اهتم الشيخ حسن البنا بالرتبية جهوده يف الرتبية :    -3

يل السامي، وإيقاظ ذلك الشعور  تربية عىل النفس الفاضلة، واخللق النب"املسلم، وأكد عىل أنه ال بدَّ أن تكون  

احلي الذي يسوق األمم إىل الذود عن كرامتها، واجلد يف اسرتداد جمدها، وحتمل كل عنت ومشقة يف سبيل  

أرأيتم بقعة من أديم األرض أمهلت  ". كَم بنّي أثر الرتبية يف حياة األفراد واألمم، فقال:  (2) "الوصول إىل الغاية

ارت قفرًا بورًا ال تنبت زرعًا، وال ُتسك ماًء، وأخرى تعهدها زارع ماهر  فأنبتت الشوك والسعدان، وص 

باإلصالح واحلرث، فإذا هي جنة يانعة تنبت من كل زوج هبيج؛ ذلك مثل األفراد واألمم إذا أمهلها رجال  

 غاية، فالرتبية  الرتبية، وَل يعنوا بوسائل إصالحها ورقيها، وهذا مثلها إذا قاموا عليها بالرعاية، وساروا هبا إىل

حقوقه   إىل  وترشده  اإلنساِن،  الكَمل  إىل  وروحه  بجسمه  وتصل  الكاملة،  للعيشة  الفرد  هتيئ  الصحيحة 

 . (3) "وواجباته، وهي هلذا أكرب مؤثر يف حياة األمم، وعليها يتوقف مقتبلها، وعنها تنتج عظمتها، وسقوطها

 

 
 (.134/ 1( رسائل اإلمام حسن البنا )1)

 (.65/ 1رسائل اإلمام حسن البنا )( 2)

 (. 47/ 2( رسائل اإلمام حسن البنا )3)

تستفيد يف عملك الدعوى العام من تعرفك عىل سرية اذكر بإجياز يف نقاط حمددة؛ كيف يمكن أن 

 ومسرية دعوة الشيخ حسن البنا؟

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 أولا: اسمه وولدته ووفاته: 

هو حممد نارص الدين بن احلاج نوح األلباِن، ولد يف مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا آنذاك، سنة  

 سنة ألف وأربعَمئة وعرشين هجرية.  - رمحه اهلل   -ألف وثالثَمئة وثالثة وثالثني هجرية، وتويف 

 ثانياا: نشأته الجتامعية والعلمية:

يعلمهم   للناس  والده مرجعًا  فكان  العلمي،  الطابق  يغلب عليها  متدينة،  فقرية  الشيخ عن أرسة  نشأ 

ويرشدهم، ثم هاجر بصحبة والده إىل دمشق الشام لإلقامة الدائمة فيها، بعد أن انحرف أمحد زاغو )ملك  

اإلسعاف   مدرسة  االبتدائية يف  دراسته  األلباِن  العالمة  أتم  العلَمنية،  الغربية  احلضارة  نحو  ببالده  ألبانيا( 

الكريم،   القرآن  بتعليمه  خالله  من  قام  مركزًا،  علميًا  منهجًا  أبوه  له  وضع  ثم  بتفوق،  دمشق  يف  اخلريي 

اِن عىل يد والده حفظ القرآن الكريم،  والتجويد، والنحو والرصف، وفقه املذهب احلنفي، وقد ختم األلب

 برواية حفص عن عاصم.

ثم أصبح االهتَمم باحلديث وعلومه شغله الشاغل، فأصبح معروفًا بذلك يف األوساط العلمية بدمشق، 

حتى إن إدارة املكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة خاصة له؛ ليقوم فيها بأبحاثه العلمية املفيدة، باإلضافة  

سخة من مفتاح املكتبة، حيث يدخلها وقت ما شاء، وكان الشتغال الشيخ األلباِن بحديث رسول  إىل منحه ن

لكتب شيخ    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   املنهج مطالعته  وثباته عىل هذا  تشبثه  زاد  وقد  للشيخ،  السلفي  التوجه  البالغ يف  أثره 

 اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وغريمها من أعالم املدرسة السلفية. 

 اا: جهوده يف العلم والدعوة والرتبية:ثالث

وإحياء  والرتبية واإلصالح،  والدعوة  العلم  كبرية يف  األلباِن جهود  الدين  نارص  للشيخ حممد  وكان 

 السنة، والتأليف فيها، نربزها يف النقاط التالية: 
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التوحيد والسنة    فقد محل الشيخ األلباِن راية الدعوة إىل دعوته إىل التوحيد اخلالص، وإحياء السنة:    -1

يف سوريا، حيث زار الكثري من مشايخ دمشق، وجرت بينه وبينهم مناقشات حول مسائل التوحيد واإلتباع،  

والتعصب املذهبي والبدع، فلقي الشيخ لذلك املعارضة الشديدة من كثري من متعصبي املذاهب، ومشايخ  

العامة   عليه  يثريون  فكانوا  واملبتدعة،  واخلرافيني  بأنه  الصوفية  عنه  ويشيعون  ضال"والغوغاء،    "وهايب 

وحيذرون الناس منه، هذا يف الوقت الذي وافقه عىل دعوته أفاضل العلَمء املعروفني بالعلم والدين يف دمشق، 

والذين حثوه عىل االستمرار قدمًا يف دعوته، ومنهم: العالمة هبجت البيطار، والشيخ عبد الفتاح اإلمام،  

رمحهم    - سلمني يف سوريا، والشيخ توفيق البزرة، وغريهم من أهل الفضل والصالح  رئيس مجعية الشبان امل

 . (1) -اهلل  

 
 جهوده يف الدعوة إىل اهلل: -2

بالدعوة إىل اهلل اهتَممًا كبريًا، فقد كان خطيبًا وواعظًا ومرشدًا، إال أن    -رمحه اهلل    -اهتم الشيخ األلباِن  

واإلصالح، والتي تعد أساس الفكر  الدعوة اإلسالمية العلمية كانت تشكل لب رؤية الشيخ املنهجية للتغيري  

 
 . )321( ينظر: املعجم اجلامع يف تراجم العلَمء و طلبة العلم املعارصين، جمموعة مؤلفني )ص: 1)

 

 ُتيزت دعوة الشيخ األلباِن عَمَّ سبقتها من الدعوات العلمية بميزة كانت غري مسبوقة يف عرصه.

 .بمحركات البحث اإللكرتونيةاذكرها بإجياز مستعينا يف ذلك بزمالئك وباملكتبة العامة أو الشاملة أو 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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يقول:   املوصلة للدولة اإلسالمية، فهو  الرؤية هي  أن هذه  املعارص، وهو يؤمن  الذين يشتغلون  "السلفي 

الكالم، وال يستغلون عواطف   يلهجون هبذا  املسلمة، لكن ال  الدولة  بإقامة  الذين يشتغلون  بالدعوة هم 

إليها، فيقول:  (1) "الناس، وإنَم يعملون عىل السكوت والصمت التي يدعو  دعوتنا  ". وُيبني أركان الدعوة 

تقوم عىل ثالثة أركان: عىل الكتاب، والسنة، وإتباع السلف الصالح، فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة وال  

يتبع السلف الصالح، ويقول بلسان حاله، وقد يقول بلسان مقاله وكالمه: هم رجال ونحن رجال، فإنه  

ْيٍغ، ويف ضالل يكون يف    . (2)"زا

اهتم الشيخ األلباِن بالرتبية، واعتربها أساس اإلصالح املنشود، ولكنه يدعو إىل  جهوده يف الرتبية:    -3

إن مفتاح عودة جمد اإلسالم هو تطبيق "اجتَمع الرتبية والتصفية، وأنه ال بدَّ من األمرين معًا، حيث يقول:  

الصالح، وهو أمر جليل ال يمكن للمسلمني أن يصلوا إليه إال بإعَمل منهج  العلم النافع، والقيام بالعمل  

إن النهضة اإلسالمية املرجوة ال يمكن أن تقوم ". ويقول:  (3)"التصفية والرتبية، ومها واجبان مهَمن عظيَمن

الضعيفة واملوضوع القرون، ومن ذلك األحاديث  فيه عىل مر  ة،  إال عىل أساس تصفية اإلسالم ما دخل 

تلك   الكتب من  فإن تصفية هذه  أقيمت عليها أحكام رشعية،  الفقه، وقد  منها يف كتب  ما كان  وبخاصة 

ما َل يقله، أو ما ال علم له به، فهو من أقوى    ملسو هيلع هللا ىلصاألحاديث مع كونه واجبًا دينيًا، لكي ال يقول املسلم عىل نبيه  

 .(4) "ونبذ التعصب املذهبياألسباب التي تساعد املسلمني املختلفني عىل التقارب الفكري،  

  

 
 (. 433/ 1( جامع تراث العالمة األلباِن يف املنهج واألحداث الكربى، د. شادي آل نعَمن )1)

 (. 220/ 1لباِن يف العقيدة )( موسوعة األ 2)

 (. 19األلباِن )ص:  -( فقه الواقع  3)

 (.10/ 1األلباِن )  -( إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل 4)
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 ييل:تكتبا يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخًصا عَم -1

 مفهوم وسَمت وأساليب ووسائل اخلطاب اإلسالمي الدعوي.

 أمهية العلم، ومكانته يف اإلسالم.

 فقه التعامل مع املخالف.

ُتعدَّ ملخًصا لألفكار اإلصالحية للدعاة املعارصين اخلمسة الذين تعرفتا عليهم -2

 يف هذه الوحدة.

 
 

 

اذكر بإجياز يف نقاط حمددة؛ كيف يمكن أن تستفيد يف عملك الدعوى العام من تعرفك عىل سرية ومسرية دعوة 

 الشيخ حممد نارص الدين األلباين؟

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( : 1س

 )ب( )أ(

الكريم   القرآن  ضوء  يف  اإلسالمي  الدين  إىل  للرجوع  الناس  دعوة 

 والسنة النبوية

عبد   بن  حممد  اإلمام  دعوة 

 الوهاب. 

 دعوة الشيخ حممد رشيد رضا.  معرفة آداب االختالف، وقواعد التعامل مع املخالف

 اخلطاب اإلسالمي الدعوي.  دعوته يف اإلصالح عىل الرتبية والتعليم ارتكزت 

بن   دعوة سلفية يف القرن الثاِن عرش اهلجري  احلميد  عبد  الشيخ  دعوة 

 باديس. 

 فقه التعامل مع املخالف.  دعوة إسالمية ملحاربة البدع يف املغرب العريب 

 القوسني ملا يناسبها يف القائمة األوىل:ضع رقم العبارة يف القائمة الثانية بني : 2س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

 كان مهتَم بالدعوة اإلسالمية العلمية.  (1) ( حسن البنا )  

 منهجه يقوم عىل الرتبية، ويبدأ من الفرد املسلم. (2) حاجة دعوية معارصة (  )  

 احلكم. فضيلة مطلقة، وهو أساس  (3) نارص الدين األلباِن  (  )  

 الكتابة والتأليف والبحث.  (4) العدل  (  )  

 نرش ثقافة مقاومة الفساد والرشوة واملحسوبية.  (5) من وسائل اخلطاب الدعوي  (  )  
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من خالل دراستك؛ قارن بني ما تراه مقبول وما تراه مرفوضا من أساليب اخلطاب الدعوي املعارص  :  3س

 من خالل اجلدول اآليت: 

 من أساليب اخلطاب الدعوي املرفوضة  الدعوي املقبولة من أساليب اخلطاب 

  

  

  

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 4س

 ( )     جيب أن يكون القصد من الرد عىل املخالف هو إفحامه.  .1

 من سَمت اخلطاب اإلسالمي الدعوي انطالقه من الواقع بعيدا عن الترشيع   .2

 ( )         من القرآن أو السنة. 

 اخلطاب الدعوي الناجح هو الذي يقدم حلوال وأفكارا ملعاجلة التحديات التي  .3

 ( )         تواجه املسلمني.

 ( ) والبها وقنواهتا. اخلطاب اإلسالمي الدعوي أيضا منظومة من البيان متكاملة بكل ق  .4

 ( )     إذا أتى الكافر بحق ُقبِلا منه، وال يرد لكونه كافرًا.  .5

 جيب مبارشة التغيري واإلصالح دفعة واحدة مع الناس، حتى يقبلوا أوامر اهلل  .6

 ( )          تعاىل ونواهيه.

 ( )       طلب العلم أفضل من العبادة القارصة.  .7

 ( )    خمالفته فال جيوز أن يظلم أو جيار عليه. مهَم بلغ املخالف يف   .8
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 اكتب بحثا موجزا عن مسألة واحدة فقط مما ييل؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك:

 .)توظيف الوسائل التكنولوجية املعارصة يف تطوير اخلطاب اإلسالمي(-

 )التفرقة بني اخلالف واالختالف عند العلَمء املسلمني(.-
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 :أن

 يرشح مفهوم احلضارة اإلسالمية. -

 يعرض خصائص احلضارة اإلسالمية.  -

 اإلسالمية.يعدد منجزات وجماالت احلضارة  -

 يناقش أثر احلضارة اإلسالمية عىل احلضارة الغربية. -

 يعرض نَمذج من احلضارة اإلسالمية.  -

 يعدد أسس بناء حضارة إنسانية معارصة. -

يذكر بعض اخلطوات الالزمة لعودة الوحدة السياسية  -

 لألمة.

 خمرجات التعلم
 

احلضارة املوضوع األول: مفهوم وأهداف وخصائص 

 .اإلسالمية

 .املوضوع الثاين: منجزات وجمالت احلضارة اإلسالمية

املوضوع الثالث: أثر احلضارة اإلسالمية عىل احلضارة 

 .الغربية

 .املوضوع الرابع: نامذج من احلضارات اإلسالمية

املوضوع اخلامس: أسباب هنوض احلضارة اإلسالمية 

 .وسقوطها

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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حتتل احلضارة اإلسالمية مكانة رفيعة بني احلضارات الكربى التي ظهرت يف تاريخ البرشية، كَم أهنا من 

ق يف دراسة احلضارة  أطول احلضارات العاملية عمرًا، وأعظمها   أثرًا يف احلضارة العاملية، ومن خالل التعم 

اإلسالمية، بكل خصائصها ودقائقها، منذ عهد النبوة وإىل زماننا اآلن، نفهم مسرية اإلنسانية، وإسهامات  

م يف جماالت احلياة، يف العلم والطب، والصناعة وا د  لزراعة،  املسلمني الكبرية فيَم وصلت إليه البرشية من تاقا

 والفن املعَمري، واألديب، وغريها. 

هة إىل اإلسالم واملسلمني،  ومع هذه اإلسهامات التي قدمها املسلمون نجد ازدياد اهلجمة الرشسة املوجَّ

وهذا نتيجة عوامل شتى ُتر  هبا األمة يف زماننا الراهن، يتحتَّم علينا أن نعود إىل أصولنا، وتارَينا، ومناهجنا،  

وحضارتنا، وأن نقرأ تارَينا، وأن نعرف أسباب سيادتنا وريادتنا؛ فإنه لن يصلح حاُل آِخِر هذه األمة إال بَم  

هلا. ُلحا به أاو   صا

 .من أجل ذلك سنتعرف هنا يف هذه الوحدة عىل تفاصيل مهمة ختص احلضارة اإلسالمية 

 

د ثالثة كتب   معارصة تكلمت عن احلضارة ومشكالهتا؛ مبينا الفكرة الرئيسة لكل  بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

 .منها

 .......................................................................................................

....................................................................................... ................

. ......................................................................................................  
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واملسلمون للمجتمع البرشي، من قيم، ومبادئ، وقواعد،  احلضارة اإلسالمية: هي ما قدمه اإلسالم  

ترفع من شأنه، وُتكنه من التقدم يف اجلانب املادي، وتيرسِّ حياة اإلنسان من خالل ثقافة وتفاعل الشعوب  

مع بعضهم البعض، والتي شملت أمور احلكم واإلدارة والسالم واحلرب واالجتَمع واالقتصاد، وكل ما  

 .(1)  لدولة من حمتوى علمي لقيم احلضارة اإلسالميةيتصل بتنظيم أمور ا 

 إعادة البناء، وترميم الصدع الذي حصل للمسلمني.   .1

 إعادة املسلمني إىل املسار الصحيح.  .2

 تعريف العاَل بدور املسلمني، وفضلهم يف حياة البرشية.  .3

ناى خري أمة ُأْخ  .4  .(2) ِرجت للناسالدعوة إىل خري دين با

 

 
للعاَل1) املسلمون  قدم  ماذا  ينظر:  املايض وآمال   -(  د. راغب الرسجاِن، واحلضارة اإلسالمية بني أصالة  اجلزء األول، 

 (. 137والعاَل اإلسالمي يف عرص العوملة، عبد العزيز التوجيري )ص: ) 1/ 1 بن نايف )املستقبل، الشحود، عيل

 اجلزء األول، د. راغب الرسجاِن.  -( ينظر: ماذا قدم املسلمون للعاَل2)
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احلضارة اإلسالمية هي احلضارة النموذج بني حضارات الدنيا، فهي حضارة جتمع بني العلوم الرشعية  

احلضارة اإلسالمية  والعلوم احلياتية، جتمع بني بناء املصانع واملادة، وبني بناء اإلنسان، ومن أبرز خصائص  

 :ما ييل

 :العقيدة والتوحيد -1

قامت احلضارة اإلسالمية عىل أساس الوحدانية املُطلقة يف العقيدة؛ فهي أول حضارة تنادي بعبادة اهلل  

ه الذي ُيقصد   ْعُبُد  الواحد الذي ال رشيك له يف ُحكمه وملكه، وهو وحده الذي ُيعبد، وهو وحدا اكا نا ﴿إِيَّ

اكا ناْس  إِيَّ َموات واألرض إال  5]الفاحتة: تاِعنُي﴾ وا ، ويعطي ويامنع، وما من يشء يف السَّ [ وهو الذي ُيِعز  وُيِذل 

  وهو حتت ُقدرته، ويف ُمتناول قبضته، وكذلك حارب اإلسالم الرشك والوثنية ومظاهرمها، قال اهلل تعاىل: 

ِلْد  ْ يا ُد * َلا ما ٌد * اهللَُّ الصَّ ٌد﴾﴿ُقْل ُهوا اهللَُّ أاحا ُه ُكُفًوا أاحا ُكْن لا ْ يا َلا ْد * وا ْ ُيولا َلا  [. 4  - 1]اإلخالص:   وا

 :الشمولية والعاملية -2

عة ُأفِقها، ورسالتها العامليَّة، وشموليتها لكل زمان ومكان وعرق ولون، قال   تتَّسم رسالة اإلسالم بسا

رٍ اهلل تعاىل:   كا ْقنااُكْم ِمْن ذا لا اا النَّاُس إِنَّا خا ا أاَي  ُكْم ِعنْدا اهللَِّ  ﴿يا ما ُفوا إِنَّ أاْكرا ارا بااِئلا لِتاعا قا ْلنااُكْم ُشُعوًبا وا عا جا ُأْنثاى وا  وا

َيتلف التاريخ عن احلضارة من جهة أن التاريخ غالبا يكون يف الزمن، واحلضارة غالبا تكون 

يف اإلنجاز، وبينهَم اتفاق من جهة أن التاريخ هو احلضارة يف أحد معانيها؛ فالتاريخ حيمل قصة 

 اإلنسان عىل امتداد هذه الرحلة.اإلنسان ورحلته عرب الزمان، بينَم كانت احلضارة هي ما أنجزه 
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اُكْم﴾   [ فرسخ القرآن ِقيام احلقِّ واخلري والعدل واملساواة بني الناس مجيًعا، دون النظر إىل  13]احلجرات:  أاْتقا

ق ال ، أو االستعالء اجِلنيس؛ وكانت رسالته  ألواهِنم أو أجناِسهم، فال يؤمن اإلسالم بالتفو  رمحًة    ملسو هيلع هللا ىلص ُعنرصيِّ

﴾:  -خُماطًِبا رسوله    -للعاملني مجيًعا، فقال تعاىل   املانِيا مْحاًة لِْلعا ْلنااكا إاِلَّ را ا أاْرسا ما [ وقال تعاىل  107]األنبياء:    ﴿وا

ر:   وِضع آخا ًة لِلنَّاِس﴾ يف ما افَّ ْلنااكا إاِلَّ كا ا أاْرسا ما ولذلك كانت رسالة احلاضارة اإلسالمية رسالًة  [  28]سبأ:    ﴿وا

 . (1) عامليًَّة ياشرِتك يف حتقيقها كل ِعرق ولاون، وشملت مجيع نواحي وجماالت احلياة يف ترشيعاهتا

 الصبغة األخالقية: -3

قامت   الذي  األساس  وُتعد  نشاطها،  ميادين  وخمتلف  اإلسالمية،  احلضارة  نظم  كل  األخالقية  حتتل 

عليه، فمبادئ القيم واألخالق تدخل يف كل نظم احلياة، ويف خمتلف أوجه نشاطها، سواء السلوك الشخِص،  

لُيكمل    -ة والسالم  عليه الصال  - أو السلوك اجلَمعي، أو السياِس، أو االقتصادي، وقد ُبعث رسول اهلل  

عليه الصالة    -، وهبذه الكلَمت حدد الرسول  (2) »إنَم بعثت ألُتم صالح األخالق«األخالق، ويتممها، فقال:  

كيف أنه يريد أن يتمم مكارم األخالق يف نفوس أمته، والناس أمجعني، ويريد للبرشية أن تتعامل    - والسالم  

 باخللق احلسن.

 :العلم واملعرفة  - 4

ع القرآن الكريم والسنة النبوية عىل طلب العلم  حثت احل  ضارة اإلسالمية عىل العلم واملعرفة، وشجَّ

ْأ﴾  هو قوله تعاىل:    -عليه الصالة والسالم    -والقراءة؛ فكان أول ما نزل عىل النبي   ق  1]العلق:﴿اِْقرا [ وفرَّ

تعاىل:   فقال  يعلمون،  ال  والذين  يعلمون  الذين  بني  يا اإلسالم  ْل  ها الا  ﴿ُقْل  ِذينا  الَّ وا ْعلاُمونا  يا ِذينا  الَّ ْستاِوي 

 ﴾ ْعلاُمونا تعاىل:  9]الزمر:    يا فقال  العلَمء،  القرآن فضل  وبنّي  ُأوُتوا  [  ِذينا  الَّ وا ِمنُْكْم  نُوا  آما ِذينا  الَّ اهللَُّ  ِع  ْرفا ﴿يا

 
 اجلزء األول، د. راغب الرسجاِن.  -( ينظر: ماذا قدم املسلمون للعاَل1)

 ( سبق خترجيه.2)
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اٍت﴾ جا را دا من سلك طريقًا يلتمس فيه علًَم،  »:  -عليه الصالة والسالم    - وقال  ،  (1) [11]املجادلة:    اْلِعْلما 

سهل اهلل له طريقًا إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من  

، وإن  يف السَمء واألرض، حتى احليتان يف املاء، وإن فضل العاَل عىل العابد كفضل القمر عىل سائر الكواكب

 . (2)العلَمء ورثة األنبياء، إن األنبياء َل يورثوا دينارًا وال درمهًا، إنَم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر«

 التواُزن والوسطيَّة: -5

وح وُمتطلبات املادة، والتواُزن بني أفكار اإلنسان   راعت احلضارة اإلسالمية التواُزن بني ُمتطلبات الر 

والتوا املثاليَّة  وخياالته،  بني  والتوازن  واآلِخرة،  نيا  الد  بني  والتواُزن  احلياة،  وعلوم  الرشع  علوم  بني  ُزن 

والواقعيَّة، والتواُزن بني احلُقوق والواجبات، والتواُزن بني النزعة الفردية واملاصلحة االجتَمعيَّة؛ قال تعاىل:  

ا﴾  ها ْفًسا إاِلَّ ُوْسعا لُِّف اهللَُّ نا الا تانْسا [ وقال تعاىل:  286]البقرة:    ﴿الا ُيكا ةا وا ارا اآْلِخرا اْبتاِغ فِيَما آتااكا اهللَُّ الدَّ ﴿وا

ْنياا﴾   [ وهكذا اتَّسمْت حضارة اإلسالم بالتواُزن والوسطية. 77]القصص: ناِصيباكا ِمنا الد 

 
  

 
 . )1/ 1اإلسالمية بني أصالة املايض وآمال املستقبل )( ينظر: احلضارة 1)

 (. 223( وصححه األلباِن يف صحيح ابن ماجه برقم )3641( وأبو داود برقم )223( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

ن بناء حضارة من خالل تعرفكا عىل خصائص احلضارة اإلسالمية والتي كانت ُتعد  بمثابة أركا

 املسلمني؛ اذكر: أسس بناء حضارة إنسانية إسالمية معارصة.

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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مجيع   من  البرشية  وخلصت  ريب،  أو  شك  َيالطها  ال  صافية  بعقيدة  اإلسالمية  احلضارة  جاءت 

التصورات الباطلة، واخلرافات القديمة، وأخرجتهم من احلرية والشك إىل اليقني والبصرية، فبينت أن العاَل  

تعاىل  قال  كله،  واألمر  اخللق  له  ومدبره،  وحاكمه،  وصانعه  خالقه  وهو  واحد،  ِلك  ما اخْلاْلُق  :  له  ُه  لا ﴿أاالا 

اأْلاْمُر﴾ [ وأنه ال حيدث يشء يف هذا العاَل إال بأمره وقدرته سبحانه، وأن هذا الكون كله  54]األعراف:    وا

﴾ خاضع له تعاىل، ومنقاد ألمره،   ُعونا ْيِه ُيْرجا إِلا ْرًها وا كا اأْلاْرِض طاْوًعا وا اِت وا وا َما ن يِف السَّ ُه أاْسلاما ما لا ]آل   ﴿وا

يُن اخْلاالُِص﴾ [ وعىل مجيع العباد أن َيضعوا له، ويتوجوه إليه، قال سبحانه:  83ن:  عمرا  ]الزمر:    ﴿أاالا هللَِِّ الدِّ

[ وألن اهلل سبحانه هو الذي خلق الكون كله، وخلق العباد كلهم؛ فهو الوحيد الذي جيب أن يتوجه إليه 3

 اخللق يف العبادة.

 

العاَل    الّطب:  - َيدموا  وَل  والصيدلة،  الطب  جمال  يف  هي  احلضارية  املسلمني  إسهامات  لِّ  أجا من 

اإلسالمي فحسب، بل خدموا البرشية خدمة جليلة، امتدت إىل يومنا هذا، ابتداء من الطب القرآِن، والطب  

لقة هذا  النبوي، وهم أول من عرف التخصص، فمنهم: أطباء العيون، واحلجامون، واجلراحون، ومن عَم

الطفيليات(   الرازي، والزهراوي املخرتع لعلم )املناظري اجلراحية( وابن سيناء خمرتع )علم  أبو بكر  العلم 

ار، بل وتعل م التفكري أيضا، فقد أطلقت الرشيعة مساحة َل تغلق الرشيعة جمال صناعة األفك

 صناعة الفكر للفرد يف قضايا كثرية، منها عىل سبيل املثال: مسألة تلقيح النخل.
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ل مستشفى يف عهد اخلليفة األموي الوليد بن عبد امللك، وُأنشئت بعد ذلك املستشفيات العديدة،   وكان أاوَّ

، وُتعترب من أوائل   د  قالًعا لعلم الطبِّ ُتعا ل مستشفى وكانت  أاوَّ ُأنِشئ  بينَم  العاَل،  الكليات واجلامعات يف 

 .(1) أوريب يف باريس بعد ذلك بتسعة قرون

ارتبط علم الفلك عند املسلمني بكثري من شعائر دينهم، فظهرت احلاجة إىل دراسته لتحديد    الفلك:   -2

م واحلج، وغري ذلك، قال تعاىل:  أوقات الصالة، وحتديد اجتاه القبلة، ومتابعة حركة القمر لتحديد بدء الصو

ا  سا
احْلِ ننِيا وا السِّ دا  دا لِتاْعلاُموْا عا نااِزلا  ما ُه  را قادَّ ُنوًرا وا را  ما اْلقا وا ِضيااًء  الشـَّْمسا  لا  عا ِذى جا الـَـّ لاقا اهللَُّ  ﴿ُهوا  ا خا ما با 

﴾ ْعلاُمونا ْوٍم يا اِت لِقا ُل اآليا صِّ لِكا إاِل بِاحْلاقِّ ُيفا  [. 5]يونس:  ذا

ثبت بالوثائق أّن بعض العلوم احلديثة هي ذات أصول عربّية، ومنها علم    الّرياضيات واهلندسة:  -3

 اجلرب، اّلذي يعود الفضل بظهوره إىل العاَل املسلم حممد بن يوسف اخلوارزمي.  

أبدع األدباء املسلمون يف جمال الفن التشكييل، والشعر، والرواية، والقصة وغريها من فنون    األدب:   - 4

 األدب.  

اهتّمت احلضارة اإلسالمية بالعَمرة، وأبدعت نَمذج معَمرية خالدة عرب الزمن، حيث حرص املعَمري  

املسلم عىل تكامل وظيفة املبنى، وتناسق عنارصه، ومجاهلا، وتشهد اآلثار العمرانية يف احلضارة اإلسالمية  

اهل يف  مهندسيها  تعّمق  املنارات،  عىل  خالل  من  واضحًا  هذا  ويظهر  وامليكانيكا،  والرياضيات،  ندسة، 

واألعمدة، والعقود يف جنبات املبنى يف اجلوامع، كاجلامع األموي بدمشق، وجامع الزيتونة بتونس، إضافة  

 .(2)إىل تقنية بناء القالع، واألسوار، والسدود 

 
 اجلزء األول، د. راغب الرسجاِن.  -( ينظر: ماذا قدم املسلمون للعاَل1)

 الرسجاِن. ( ينظر: موقع قصة اإلسالم، د. راغب 2)
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املجال الفني املعَمري؛ فلقد تعلم املسلمون كان لنصوص الوحيني أثر منهجي عىل فنون 

األوائل من مجال النسق القرآِن يف نظمه، وما لفت له القرآن الكريم النظر من مجال الكون وبديع 

صنعه واألمر بالتأمل والتفكر يف آيات وآالء اهلل سبحانه وتعاىل؛ تعلموا من ذلك كله أن يضفوا 

ت صنعة اجلَمل يف كلِّ جوانب مسحة مجال عىل كل ما يتعلق بحياهتم  ا وأمورهم الشخصية؛ فارسا

 احلياة لدَيم.

 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر، وحتت إرشاف معلمك؛ حتدث بإجياز عن منجزات عاملني مسلمني 

 .رياضيني آخرين غري اخلوارزمي

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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كان للحضارة اإلسالمية أثٌر كبرٌي عىل احلضارة الغربية؛ حيث انتقلت مظاهر احلضارة اإلسالمية إىل  

الغرب من خالل األندلس، وجزيرة صقلية، التي عاشت قرنني من الزمان، حتت احلكم اإلسالمي، ومن  

 الكبري بني الصليبيني والعاَل اإلسالمي.  خالل احلروب الصليبية، حيث تم االحتكاك 

 
 

 كثرية، ويف جماالت، منها: وقد ُتثل هذا األثر للحضارة اإلسالمية عىل احلضارة الغربية يف مظاهر 

:

إذ أهنا حضارة ربانية، تقوم  ؛  أثرت احلضارة اإلسالمية عىل احلضارة الغربية يف جمال العقيدة تأثريًا كبرياً 

ْثناا يِف  عىل عقيدة التوحيد، التي ُتفِرد اهلل سبحانه بالعبادة والطاعة، قال تعاىل:   عا ْد با قا لا ُسواًل أاِن  ﴿وا ٍة را ُكلِّ ُأمَّ

انتقلت احلضارة اإلسالمية للغرب عن طريق عدد آخر من الوسائل، أو ما يمكن تسميته 

 مواضع العبور الثقايف، مثل: 

 التبادل التجاري مع املسلمني. -

 انتشار الدعوة اإلسالمية يف بعض مناطق أوروبا الرشقية وغريها. -

 الفتوحات اإلسالمّية، وما تم نقله إىل البلدان املفتوحة.  -

 الرّحالة املسلمون الذين طافوا يف العاَل األورويّب. -

 الرتمجة، حيث تواجدت مراكز رئيسّية للرتمجة يف األندلس وأوروبا. -
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  ﴾ اْجتانُِبوا الطَّاُغوتا   [ وقال تعاىل:  36]النحل:  اْعُبُدوا اهللَّا وا
ٍ
ء ْ الُِق ُكلِّ يشا ها إاِلَّ ُهوا خا ُكْم الا إِلا ب  لُِكُم اهللَُّ را ﴿ذا

اْعُبُدوُه﴾  ترفض أحدمها    [ وتقوم فلسفتها عىل الوسطية والتوفيق بني العقل واإليَمن، وال 102]األنعام:    فا

مكرمًا، حرًا،   كونه خملوقًا  اإلنسان  إىل  والنظرة  للكون واحلياة،  املتوازنة  والنظرة  باآلخر،  التمسك  بحجة 

ْلنا معبدًا هلل، قال تعاىل:   فاضَّ يِّبااِت وا ْقنااُهْم ِمنا الطَّ زا را اْلباْحِر وا ِّ وا اْلنااُهْم يِف اْلربا محا ما وا نِي آدا ْمناا با رَّ ْد كا قا لا ىلا  ﴿وا اُهْم عا

ْقناا تاْفِضياًل﴾  لا ثرٍِي ِمَّْن خا  [. 70]اإلرساء:   كا

فكان هلذه املبادئ الصحيحة أثرها يف تصحيح كثري من األفكار اخلاطئة عند الغرب، وقد استفاد منها  

اإلسالمية   احلضارة  فلسفة  من  استفاد  حيث  األكويني(  )توما  آنذاك  األوروبية  املسيحية  فيلسوف  فعاًل 

ة، واستخدمها يف بلورة عقيدة جديدة للمسيحيني، توافق بني العلم واإليَمن، وحتل مشكلة الرصاع  العقدي

 بني الكنيسة والعلم والسياسة. 

:

العلوم يف سون هذه  املسلمني يدرِّ أوروبا عىل صوت علَمء وفالسفة  مساجد إشبيلية وقرطبة    أفاقت 

ربيون للمدارس اإلسالمية معجبني بُكلِّ ما يستمعون إليه من هذه العلوم   اد الغا وغرناطة وغريها، وكان الروَّ

ثون يف  يتحدَّ املسلمني  علَمء  فيه  كان  الذي  الوقت  ففي  بالدهم؛  مثياًل يف  له  يعرفون  ية ال  احلرِّ من  يف جوٍّ 

ومؤلفاهتم عن العلميَّة  واهلندسة،    حلقاهتم  واجلرب  والطب  والنجوم،  والقمر  الشمس  من  األفالك  حركة 

كانت عقول األوربيني ُتتلئ باخلرافات واألوهام، فأخذوا يستفيدون ويتعلمون من العلم اإلسالمي، حتى 

 .وصلوا إىل ما هم فيه من النهضة والتطور

:

ربي ون   ريب تأثًرا كبرًيا؛ فقد دخل أدب الُفُروسيَّة واحلَمسة، واملجاز والتَّخي الت الراقية  تأثر الغا باألداب العا

ة األوربيَّة   لس عىل اخلصوص، وقد تأثرت القصَّ ريب يف األندا ربية، عن طريق األداب العا البديعة إىل اآلدااب الغا

الُقُرون  القصص يف  فنون  رب من  العا بَم كان عند  نشأهتا  الُفُروسيَّة،    يف  املقامات، وأخبار  الوسطى، وهي 
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بعد ترمجتها إىل الل غات األوربيَّة يف   -وُمغامرات الفرسان يف سبيل املجد والِعشق، وكان أللف ليلة وليلة  

ا يف هذا املجال.  - القرن الثاِن عرش   أثٌر كبرٌي جدًّ

:

ربيِّني باملدارس اإلسالمية يف األندلس وغريها أثٌر كبرٌي يف نقل جمموعة من  كان التِّصال الط الب   الغا

األحكام الفقهيَّة والترشيعيَّة إىل ُلغاهِتم، وَل تكن أوروبا يف ذلك احلني عىل نظام ُمتقن، وال قوانني منضبطة؛  

غة الفرنسيَّة، ومن أوائل هذه الكتب  حتَّى إذا كان عهد نابليون يف مرص ترجما أشهر ُكُتب الفقه املالكي إىل الل  

نيس، وقد جاء ُمتشاهًبا إىل حدٍّ كبري مع أحكام الفقه املالكي،   را )كتاب خليل( الذي كان نواة القانون املدِن الفا

)سيديو(:   بعرب  "يقول  الت  الصِّ من  لنا  ملا  اخلُُصوص؛  عىل  نظرنا  يستوقُف  الذي  هو  املالكي  واملذهب 

ُكومة الفرنسيَّة إىل الدكتور بريون يف أن ُيرتجم إىل الفرنسيَّة كتاب )املخترص يف الفقه( إفريقيَّة، وعهدت احلُ 

 .(1)"للخليل بن إسحاق بن يعقوب

 
 

 
 (.90ينظر: من روائع حضارتنا مصطفى السباعي )ص:( 1)

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل االستعانة باملكتبة أو بمحركات البحث اإللكرتوِن؛ اكتب يف نقاط 

 .حضارة املسلمني للغربحمددة موجزا عن دور األندلس يف نقل 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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:

 كان للحضارة اإلسالمية أثر كبري عىل الغرب يف بيان مفهوم الدولة، وعالقة احلاكم باملحكوم:

من   غريه  أو  البيعة،  عقد  بموجب  للحاكم  ُتعطى  التي  والوالية  السلطة  هي  اإلسالم  نظر  يف  الدولة 

أساليب احلكم، وهي سلطة تعاون ومشاركة بني احلاكم واملحكوم، يقوم بموجبها احلاكم باحلكم بَم أنزل  

تسلط وظلم وإقطاع، كَم  اهلل تعاىل، وإقامة رشعه يف الرعية، وسياستهم باحلق والعدل، وليست سلطة قهر و

 كانت عليه الدول الكافرة يف الغرب قديًَم.  

وقد استفاد الغرب من حضارة اإلسالم يف هذا اجلانب، يف تطبيق مبدأ املساواة، والعدالة، والشورى،  

ْيناُهْم﴾الذي أرسى مبادئه اإلسالم، بقوله:   ى با أاْمُرُهْم ُشورا إِْن حا [ وقال تعاىل:  38]الشورى:    ﴿وا ْمتا  ﴿وا كا

﴾ ب  املُْْقِسطنِيا
ْيناُهْم بِاْلِقْسِط إِنَّ اهللَّا حُيِ اْحُكْم با ٍر  [ وقال تعاىل:  42]املائدة:    فا كا ْقنااُكْم ِمْن ذا لا اا النَّاُس إِنَّا خا ا أاَي  ﴿يا

ُكْم ِعنْدا اهللَِّ  ما ُفوا إِنَّ أاْكرا ارا بااِئلا لِتاعا قا ْلنااُكْم ُشُعوًبا وا عا جا ُأْنثاى وا اُكْم﴾وا  [. 13]احلجرات:  أاْتقا

وكذلك كان تأثري احلضارة اإلسالمية عىل حضارة الغرب القديمة يف مبدأ النزاهة، والشفافية، ومبدأ  

»ما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي يل، أفال  :  ملسو هيلع هللا ىلصمساءلة احلاكم، فقد قال  

، وعن ابن سريين قال: ملا قدم أبو هريرة ريض اهلل عنه من  (1) أم ال«قعد يف بيت أبيه وأمه فنظر: هل َيدى له  

اهلل، وال عدو كتابه،   بعدو  قال: لست  كتابه، أرسقت مال اهلل؟  اهلل وعدو  يا عدو  له عمر:  قال  البحرين، 

ولكني عدو من عادامها، وَل أرسق مال اهلل، قال: فمن أين اجتمعت لك عرشة آالف درهم؟ فقال: خييل  

تناسلت، وعطائي تالحق، وسهامي تالحقت، فقبضتها منه، قال أبو هريرة: فلَم صليُت الصبح استغفرت  

 .  (2)ألمري املؤمنني

الطرق واملباِن، وتنظيم األسواق، واإلرشاف عليها، فقد سبق اإلسالم   وكذلك يف اجلانب املدِن يف 

 
 (.1832( ومسلم برقم )6636( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 572( األموال للقاسم بن سالم برقم )2)
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 الغرب يف ذلك، واستفاد ما قام به املسلمون.  

ية الفرد فقد سبق اإلسالم حضارة الغرب القديمة التي كان فيها الفرد يف ذلك احلني  ويف جانب حر 

 يرزح حتت ظلم احلاكم وتسلطه وقهره واستذالله واستعباده. 

 
 

  

 

عب باحلكومة؛ قم  ولة، وعالقة الشَّ من خالل ما اطلعت عليه من التأث ر الغريب باملسلمني يف مفهوم الدَّ

د بعض القيم األخالقية بالتعاون مع زمالئك فاس تعن باملكتبة أو بمحركات البحث اإللكرتوِن؛ وعدِّ

 .التي تم توظيفها يف السياسة اإلسالمية ثم انتقلت ولو جزئيا للغرب

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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مجيعها   أسست  متعاقبة،  إسالمية  ودول  متتالية،  تارَيية  حقب  خالل  اإلسالمية  احلضارة  تكونت 

واالجتَمعية،   العلمية،  املجاالت:  مجيع  يف  اليوم،  إىل  العاَل  عىل  أثرت  عريقة،  ربانية  إسالمية  حضارة 

 واالقتصادية، والسياسية، ومن تلك الدول:

 مفهوم دولة النبوة:  - أ

 بعد هجرته إىل املدينة، وقادها بنفسه يف أيام حياته.   ملسو هيلع هللا ىلصالدولة التي أّسسها النبي  هي

 مدة حكمها:   - ب

إىل املدينة، يف العام الثالث عرش من البعثة، وكانت بمثابة إعالن     ملسو هيلع هللا ىلصبدأت دولة النبوة من هجرة النبي  

وأصحابه لتأسيسها وقيامها؛ وذلك بعد إعطاء النرصة من قبل    ملسو هيلع هللا ىلصوقيام دولة اإلسالم، التي سعى النبي  

يف السنة احلادية    -عليه الصالة والسالم    - أهل املدينة األوس واخلزرج للنبي وأصحابه، حتى انتهت بوفاته  

 عارشة للهجرة، حيث استمرت عرش سنوات تقريبًا. 

   حدود انتشارها: -ج 

كان مركز دولة النبوة هو املدينة النبوية، ولكنها انترشت إىل عموم اجلزيرة العربية، بعد فتح مكة، ثم  

 بمراسلة ملوك الدول خارج اجلزيرة، يدعوهم إىل اإلسالم.   ملسو هيلع هللا ىلص قام النبي 
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 واألعامل املؤثرة يف دولة النبوة: أبرز اجلهود   -د

واملسلمون إىل    -عليه الصالة والسالم    -عرف املسلمون شكل للدولة اإلسالمية عندما هاجر النبي  

الدولة اإلسالمية، حينَم دعا إىل املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار؛   املدينة املنورة، حيث وضع أوىل ركائز 

كَم وضع معاهدًة بني املسلمني وغريهم يف املدينة املنورة من اليهود،    لتأليف قلوب املسلمني بعضهم البعض،

اإلسالمية   الفتوحات  وتوسعت  اإلسالمية،  الدولة  رسالة  لنرش  واحلكام  امللوك  إىل  الرسل  بإرسال  وبدأ 

 خالل هذه الفرتة، ويمكن تلخيص أهم إنجازات دولة النبوة يف النقاط التالية: 

 نية، وإحالل اإليَمن باهلل واليوم اآلخر مكاهنا.  القضاء عىل الكفر والوث - 1

 القضاء عىل رذائل اجلاهلية، وإقامة الفضائل واآلداب واملكارم مكاهنا.    -2

 توحيد األمة وإقامة دولٍة كربى حتت مظلة الوحي.  -3

 إرسال الدعاة إىل أنحاء اجلزيرة العربية.  -4

 اتساع الفتوحات اإلسالمية يف هذه الفرتة.  -6

 أثر جهود دولة النبوة عىل دول العامل آنذاك: -ـه

 إلسالم، فانتقل اإلسالم من اجلزيرة إىل خارجها. ل قام النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمكاتبة رؤساء وملوك الدول، ودعوهتم  

 

بالتعاون مع زمالئك ومن خالل االستعانة باملكتبة؛ دلِّل يف نقاط حمددة من خالل السرية النبوية عىل 

 .دولة إسالمية يف املدينة ترأسها بنفسه؛ لرتد بذلك عىل بعض املشككني يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصإقامة الرسول 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 مفهوم دولة اخلالفة الراشدة: - أ

هــ( وكانت املدينة املنورة  11يف سنة )   ملسو هيلع هللا ىلص هي أوىل ُدول اخلالفة اإلسالمية التي قامت عقب وفاة النبي  

عاصمة هلا، واخللفاء الراشدون: هم أبو بكر، وعمر، وعثَمن، وعيل، وهي دولة اخلالفة الوحيدة التي َل يكن  

 احلكم فيها وراثيًا، بل قائم عىل الشورى، عكس دول اخلالفة التالية التي كان احلكم فيها قائم عىل التوريث. 

 
 

اقرتْح بإجياز بعض الوسائل التنفيذية التي يمكن من خالهلا االستفادة من جتربة دولة النبوة يف واقعنا 

 املعارص.

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

الم مؤسسة دائمة تعمل عىل تنفيذ أحكام الرشع يف الداخل وتبليغ رسالة الدولة يف اإلس

 اإلسالم يف اخلارج.

وقد قدمت احلضارة اإلسالمية نموذجا رائدا للحكم، وهو نموذج )دولة اخلالفة(؛ وهو 

مفهوم: )عقدي وحضاري وسياِس وقانوِن وفكري وثقايف وُخلقي(، وليس كمفهوم الدولة 

 املعارصة؛ حيث إهنا مفهوم )جغرايف، وسياِس، وقانوِن( فقط.القومية الُقْطرية 
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 مدة حكمها: - ب

هـ( وحتى  11يف )  ملسو هيلع هللا ىلصثالثون سنة، من بعد وفاة النبي    -دولة اخلالفة الراشدة    - استمرت هذه الدولة  

التي امتدت من عهد أيب بكر إىل عهد عيل بن أيب طالب باخلالفة الراشدة؛ ألهنا  40) هـ( وسميت الفرتة 

 كانت عىل منهاج النبوة. 

 حدود انتشارها:  -ج 

سوريا،   الشام،  بالد  لتشمل  العربية؛  اجلزيرة  خارج  اإلسالمية  الدولة  توسعت  الفرتة  هذه  أثناء  يف 

 ، وفلسطني، وقربص، والعراق، ومرص، وغريها.ولبنان، واألردن

 اجلهود واألعامل يف عهد دولة اخلالفة الراشدة:  أبرز   -د

الفتوحات اإلسالمية التي امتدت إىل مناطق كثرية التي انترش فيها اإلسالم، حيث نجح اخللفاء   - 1

لعربية، فقد فتحوا سوريا  الراشدون يف مد نفوذ اإلسالم ونرشه يف مناطق جديدة خارج حدود شبه اجلزيرة ا

 (. 654( وقربص يف عام )639( وأرمينيا ومرص يف عام )637والعراق يف عام )

 تشييد املدن التي أبرزت احلضارة اإلسالمية.  -2

 تدوين الدواوين، وإنشاء بيت املال )خزينة الدولة(.  -3

 

 .درستا يف وحدة سابقة معنى االستخالف. قم بإجياز هنا بالتفرقة بني معنيي: االستخالف واخلالفة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 الثغور. احلفاظ عىل وحدة املسلمني، وحدود الدولة اإلسالمية، ومحاية    -4

 أثر دولة اخلالفة الراشدة عىل الغرب: -ـه

املجاالت   منها يف مجيع  فنهل  أبوابه،  الغرب، وطرقت  بالد  لُِتِشعَّ عىل  الراشدة  امتدت هذه احلضارة 

 املعرفية والعلمية واالقتصادية. 

برصة،  وظهرت مدن تارَيية يف ظالل احلكم الراشدي، كاملدنية، ومكة، وبغداد، ودمشق، والكوفة، وال

احلضارة   خلفت  كَم  والشعوب،  األمم  من  حوهلا  ملن  إشعاع  مراكز  بمثابة  فكانت  وغريها،  والقاهرة، 

 اإلسالمية مدنًا تعرب عن العَمرة اإلسالمية، كدمشق، وبغداد، وغريها من املدن اإلسالمية. 

 

 مفهوم الدولة األموية: - أ

الدولة األموية، أو اخلالفة األموية، أو دولة بني أمية، هي ثاِن خالفة يف تاريخ اإلسالم، وأكرب دولة يف  

 تارَيه، حيث كان بنو أمية أوىل األرس املسلمة احلاكمة، وكانت عاصمة الدولة )دمشق(. 

 مدة حكم الدولة األموية:  - ب

هــ( بتنازل احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه عن اخلالفة ملعاوية  41الدولة األموية بدأت سنة ) 

، وكان ذلك حفاظًا عىل دماء املسلمني، ومحايًة هلم من الِفتن، ورغبًة منه  -ريض اهلل عنهَم    -بن أيب سفيان  ا

أرجاء من خالل دولة اخلالفة كانت تؤدَّى وظائف األمة الكربى؛ من إعالء الدين يف كل 

األرض، ودعوة غري املسلمني إىل الدخول يف اإلسالم بالبيان، ومحاية تلك الدعوة أو إزالة العقبات 

من طريقها، فضاًل عن الدفاع عن كل بالد املسلمني، وليس عن احلدود الوطنية فقط، وإقامة 

 الرشع، وفروض الكفايات يف كل بالد املسلمني.
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 : ما يقارب واحد وتسعني عامًا. هــ( أي132يف توحيد املسلمني حتت راية واحدة، واستمرت إىل )

 حدود انتشار الدولة األموية: -ج 

بلغت الدولة األموية ذروة اتساعها يف عهد اخلليفة العارش هشام بن عبد امللك، إذ امتدت حدودها من  

أطراف الصني رشقًا، حتى جنوب فرنسا غربًا، وُتكنت من فتح إفريقية واملغرب واألندلس وجنوب الغال  

 ا وراء النهر. والسند، وم

 أبرز اجلهود واألعامل للدولة األموية:   -د

وتوسعها، حيث وصلت    -ريض اهلل عنه    -عودة الفتوحات اإلسالمية بعد توقفها بعد مقتل عثَمن    -1

 إىل الصني رشًقا، وإىل فرنسا غرًبا. 

 هـ(.   898-92)ففي أوروبا فتح موسى بن نصري األندلس، وبقيت يف حوزة املسلمني ثَمنية قرون   -2

االهتَمم باحلديث النبوي الرشيف، ومجعه يف عهد عمر بن عبد العزيز؛ وذلك بسبب انتشار العديد    -3

 من األحاديث املغلوطة واملكذوبة. 

 ة العاَل اإلسالمي حتت راية واحدة. القضاء عىل الفتن والقالقل، وتوحيد رقع  -4

 تنقيط القرآن الكريم.  - 5

 توسعة احلرمني الرشيفني. -6

 بناء اجلامع األموي الكبري بدمشق، وبناء مسجد قبة الصخرة بالقدس الرشيف.  -7

عم الرخاء، وازدهر العلم والثقافة؛ حيث قاموا بتعريب العلوم املختلفة من عدة لغات كاليونانية    - 8

 ا. وغريه

 أثر الدولة األموية عىل الغرب: -ـه

م، وجعلوا عاصمتها قرطبة، وتقع   756هـ/  92فتح املسلمون يف عهد الدولة األموية األندلس، عام 
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إسبانيا   اليوم  ل  ُتشكِّ التي  األرايض  عىل  ة،  األيبرييَّ اجلزيرة  شبه  يف  وحتديًدا  الغربية،  أوروبا  يف  األندلس 

ع وتنوير للغرب بأكمله، فكان يف دخول اجليوش اإلسالمية لتلك البالد،  والربتغال، وقد كانت مركز إشعا 

بأصالة خصائص   هُبر  الغرب، حيث  كبري عىل  أثر  إسالمية،  من حضارة  أيضًا  املسلمون  التجار  وما محله 

 احلضارة اإلسالمية، وسعة املعرفة والعلم عند املسلمني. 

ندلس املختلفة، وهي أطول وأهم الفرتات التي وقد أسس األمويون حضارة إسالمية قوية يف مدن األ

استقر فيها املسلمون يف األندلس، فنقلوا إليها احلضارة واألدب والفن والعَمرة اإلسالمية، ومن روائع ما  

واملباِن   العالية،  باألسوار  وإحاطتها  قرطبة،  مدينة  به  مجلوا  ما  وكذلك  قرطبة،  مسجد  األمويون  خلفه 

واملنتديات واملكتبات،  الفخمة، واحلَممات عىل   واملدن اإلسالمية، واملدارس  شاكلة احلَممات يف دمشق، 

كم، وأحاط  16وقد أصبحت مدن األندلس منارة للعلم واحلضارة، وكانت قرطبة تنار باملصابيح لياًل ملسافة  

املساجد يف اخللفاء مدن األندلس باحلدائق الغناء، وأكثروا من إنشاء الطرق واجلسور والفنادق واملشايت و 

 كل مكان، فكانت قبلة للناظرين، وما تركوه وخلفوه لنا من آثار ينطق بالعظمة واجلالل. 

 

 
 

إن املتأمل يف احلضارة اإلسالمية جيد أن من أهم األسس واملبادئ التي كانت تقوم الدولة يف 

، أي إن األمة مصدر السلطات ومسؤولة (السيادة لرشع اهلل، والسلطان لألمة)اإلسالم عليها هو: 

 عن تنفيذ أحكام الرشيعة.
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 مفهوم الدولة العباسية: - أ

العباس، والتي أتت  الدولة العباسية هي ثالث خالفة إسالمية يف التاريخ، التي كان احلكام فيها من بني  

 بعد دولة بني أمية. 

 مدة حكم الدولة العباسية: -ب 

( العباسية  اخلالفة  ) 524استمرت  عام  تأسست  حيث  تقريًبا  سنة  عام  132(  إىل  واستمرت  هـ( 

( خليفة، حيث بدأت باخلليفة أيب العباس السفاح، وانتهت  37هـ( وقد تعاقب عىل خالفة الدولة )656)

 باخلليفة املُستعِصم  

 حدود انتشار الدولة العباسية: -ج 

امتد نفوذ الدولة العباسية وبخاصة يف عرصها األول الذهبي من حدود الصني وأواسط اهلند رشقًا،  

والروم  واخلزر  الرتك  بالد  إىل  جنوبًا  األفريقي  والقرن  اهلندي  املحيط  ومن  غربًا،  األطليس  املحيط  إىل 

يها بالد السند وخراسان، وما وراء النهر وإيران والعراق  والصقالبة شَمالً، وبذلك كانت تضم بني جناح

 واجلزيرة العربية وبالد الشام ومرص واملغرب العريب. 

يمكن من خالهلا االستفادة من جتربة الدولة األموية يف اقرتْح بإجياز بعض الوسائل التنفيذية التي 

 واقعنا املعارص.

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 أبرز إنجازات الدولة العباسية:  -د

استمرار الفتوحات اإلسالمية، ونرش اإلسالم يف بقاع العاَل، رغم تقلص أركان الدولة العباسية يف    - 1

 . آخر عمرها، وظهور الدويالت

 بناء املدن اإلسالمية الكبرية، كمدينة بغداد، وسامراء وغريها، عىل الطراز احلديث.   -2

 ازدهار احلركة العلمية والثقافية.   -3

تشيد املكتبات وازدهار حركات الرتمجة والتدوين، حيث كان اخلليفة يعطي للمرتجم وزن الكتاب    -4

 الذي ترمجه ذهًبا.

والرياضيات    - 5 والفيزياء  والكيمياء  والبرصيات  والفلسفة  واهلندسة  والفلك  الطلب  ازدهار علوم 

 نقل العلوم عن اليونان.    -6وغريها. 

أسس املأمون بيت احلكمة يف بغداد، وكانت من كربى اجلامعات، وتم نقل العلوم واآلداب من    -7

 العربية. اللغات الرسيانية والفارسية واليونانية إىل اللغة 

الزخرفة    -8 وظهرت  والزخرفة،  والسجاد  واألقمشة  الورق  كصناعة  املتنوعة،  الصناعات  ازدهار 

 اإلسالمية، وكان للخطاط أمهية كبرية، وظهرت خطوط الرقعة واخلط الكويف. 

 تم رسم أول خريطة للعاَل بأرسه عىل يد اإلدرييس. -9

 أثر الدولة العباسية عىل الغرب: -ـه

الفرتة  لقد   امتداد  ذلك  األمم، وساعدها عىل  من  العباسية عىل من حوهلا  اإلسالمية  احلضارة  أثرت 

الطويلة التي حكم فيها العباسيون، حيث جعل من احلضارة العباسية من أكثر احلضارات اإلسالمية ازدهاًرا  

بدأ املنصور  الدولة وتوطَّد احلكم يف عهد أيب جعفر  ت  استقرَّ أن  فبعد  اإلنجازات احلضارية  وهنوًضا،  ت 

تطفو عىل السطح راسمًة معاَل جديدة لدولة حديثة النشوء، توشك أن حتكم األرض، فقام املنصور ببناء  

 مدينة بغداد التي أصبحت منارة العلوم والفنون فيَم بعد. 
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 مفهوم الدولة العثامنية: - أ

 األول بن أرطغرل.الدولة العثَمنية تطلق عىل رابع خالفة إسالمية أسسها عثَمن 

 مدة حكم الدولة العثامنية: -ب 

 ( سنة.  600م( أي: ما يقرب )1924م( واستمرت إىل عام ) 1299تأسست الدولة العثَمنية عام )

 حدود انتشار الدولة العثامنية: -ج 

بلغت الدولة العثَمنية ذروة جمدها وقوهتا خالل القرنني السادس عرش والسابع عرش، فامتدت أراضيها  

حدة إن املتتبع للتاريخ احلضاري للدولة العباسية ليجد أنه يف إطار استمرار دولة اإلسالم املو

يف إطارها؛ عال الدور الريادي للدين، وازدهرت العلوم مجيعا وأضاءت احلضارة اإلسالمية 

وهنضت األمة وإماراهتا وحتققت الريادة العاملية؛ ويف إطار الطائفية أو املذهبية التي نخرت يف 

باا عمراهنا احلضاري وضعفت دوهلا وإماراهتا، وضاعت هنضتها  الدولة العباسية؛ تفرقت األمة وخا

 وريادهتا.

 

 

 .اذكر أسباب سقوط الدولة العباسية األوىل يف بغداد

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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أنحاء واسعة من قارات العاَل القديم الثالثة: أوروبا وآسيا وأفريقيا، حيث خضعت هلا كامل آسيا    لتشمل

الصغرى، وأجزاء كبرية من جنوب رشق أوروبا، غريب آسيا، وشَميل أفريقيا، ووصل عدد الواليات العثَمنية  

( امل29إىل  الدول واإلمارات  للدولة سيادة اسمية عىل عدد من  أوروبا، وعندما  ( والية، وكان  جاورة يف 

اجتاحت اجليوش العثَمنية بالد الشام ومرص وفتحت مدهنا وقالعها، فتنازل آخر اخللفاء عن لقبه لسلطان  

إىل   القاهرة  من  العاصمة  مركز  ونقلوا  املسلمني،  خلفاء  العثَمنيون  فأصبح  األول،  سليم  عثَمن  آل 

 القسطنطينية.

 أبرز إنجازات الدولة العثامنية:  -د

اتساع رقعة الدولة اإلسالمية، حيث فتحت القسطنطينية، وامتدت يف أوروبا، حتى وصلت إىل    - 1

 النمسا.  

 التصدي للصليبيني.    -2

 الوقوف يف وجه اليهود؛ إذ رفض الدولة العثَمنية إقامة دولتهم يف فلسطني.   -3

 نرش الدين اإلسالمي وتعاليمه.   -4

 اإلسالمية من االستعَمر وويالته. محاية البلدان   - 5

 أثر الدولة العثامنية عىل الغرب: -ـه

كان للخالفة العثَمنية أثر كبري يف نرش اإلسالم يف أوروبا، عن طريق الرحالت التجارية إىل تلك البقاع،  

ز  والفتوحات العثَمنية، ودخلت جنوب رشق أوروپا حتت احلكم العثَمِن، وحتولت تلك البلدان إىل مراك 

ثقافية وجتارية كبرية، ويرجع أحد أسباب هذا التطور إىل النظام اإلداري العثَمِن الذي كان يقسم أراضيه إىل  

البلقان   ُشيدت وأقيمت يف  التي  املباِن واآلثار اإلسالمية  إدارية، وعدد  إىل وحدات  واليات، والواليات 

روبية لقرون، فوصل عدد اجلوامع واملساجد  العثَمِن شاهد عىل رسوخ احلضارة اإلسالمية يف األرايض األو

 أثر ومبنى.  644ألف  15واألسبلة واملدارس واآلثار العثَمنية يف البلقان طوال قرون احلكم الطويلة إىل  
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م ثم إعالن إلغاء اخلالفة عام 1922كان من اآلثار الفكرية لسقوط الدولة العثَمنية عام 

ا هدفا للكثري من املسلمني، ناهيك عن نشوء العديد من م؛ أن أصبح إحياء اخلالفة وعودهت1924

احلركات اإلسالمية اإلصالحية التي دعت إلحياء فكرة اخلالفة بعد سقوطها، وكان لذلك آثاره 

 الفكرية والسياسية والدعوية واحلضارية عىل واقع املسلمني حتى اليوم.

 

 

 .العربية بالدولة العثَمنية من حيث أسباب النزاع وحاالت التوافقحتدث بإجياز عن عالقة اجلزيرة 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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جعل اهلل تعاىل سننًا كونية، وأخرى رشعية يف هنوض األمم، أو سقوطها وفنائها، وارتفاع احلضارات 

ْد  وسفوهلا، وقد أمر اهلل تعاىل عباده يف التأمل يف هذه السنن واألسباب، لالعتبار واالتعاظ، فقال تعاىل:   ﴿قا

اْنظُ  ْبِلُكْم ُسناٌن فاِسرُيوا يِف اأْلاْرِض فا لاْت ِمْن قا ﴾خا بنِيا ذِّ اِقباُة املُْكا انا عا ْيفا كا [ وفيَم ييل  137]آل عمران:    ُروا كا

 بيان أسباب هنوض احلضارات وسقوطها: 

ْيِهْم با قال تعاىل:   اإليامن باهلل والتقوى: -1 لا تاْحناا عا فا ْوا لا قا اتَّ نُوا وا ى آما ْو أانَّ أاْهلا اْلُقرا لا  ﴿وا
ِ
ء َما اٍت ِمنا السَّ كا را

﴾ ْكِسُبونا اُنوا يا اُهْم بَِما كا ْذنا أاخا ُبوا فا ذَّ ِكْن كا لا اأْلاْرِض وا ناْت  [ وقال تعاىل:  96]األعراف:    وا ٌة آما ْريا اناْت قا لاْوالا كا ﴿فا

زْ  ابا اخْلِ ذا نُْهْم عا ْفناا عا شا نُوا كا ْوما ُيوُنسا ملاَّا آما هُناا إاِلَّ قا ا إِيَما ها عا نافا تَّْعنااُهْم إىِلا ِحنٍي﴾ فا ما ْنياا وا ]يونس:   ِي يِف احْلايااِة الد 

98.] 

ا  فال َيلك اهلل أمة فيها مصلحون، قال تعاىل:    اإلصالح واألمر باملعروف والنهي عن املنكر:  -2 ما ﴿وا

  ﴾ ا ُمْصِلُحونا أاْهُلها ى بُِظْلٍم وا ب كا لِيُْهِلكا اْلُقرا انا را  [.117]هود: كا

وهلذا  ":  -رمحه اهلل    - يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    العدل من أقوى األسباب يف بقاء األمم,فالعدل:    -3

قيل: إن اهلل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة، ويقال: الدنيا تدوم مع 

    .(1) "العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم 

 
 (. 29( األمر باملعروف والنهي عن املنكر، البن تيمية )ص: 1)
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ًدا ِمْن ُكلِّ  قال تعاىل:  الكفر باهلل تعاىل:    -1 غا ا را ا ِرْزُقها ْأتِيها ئِنًَّة يا اناْت آِمناًة ُمْطما ًة كا ْريا ثااًل قا با اهللَُّ ما ا رضا ﴿وا

اخْلا  ا اهللَُّ لِبااسا اجْلُوِع وا ها اقا أاذا ْت بِأاْنُعِم اهللَِّ فا را فا اٍن فاكا كا ﴾ ما ْصناُعونا اُنوا يا  [. 112]سورة النحل:   ْوِف بَِما كا

﴾  قال تعاىل:    الظلم:  -2 ِرينا ْوًما آخا ا قا ها ْعدا ا با ْأنا أاْنشا اًة وا
اناْت ظااملِ ٍة كا ْريا ْمناا ِمْن قا ْم قاصا كا  [. 11]األنبياء:  ﴿وا

ٍة  قال تعاىل:    بطر النعم:  -3 ْريا ْم أاْهلاْكناا ِمْن قا كا ْعِدِهْم  ﴿وا ْن ِمْن با ْ ُتْسكا اِكنُُهْم َلا سا تِْلكا ما ا فا تاها ِعيشا ْت ما باطِرا

﴾ اِرثنِيا ُكنَّا ناْحُن اْلوا ِلياًل وا  [. 58]القصص:   إاِلَّ قا

ْرناا قال تعاىل:    النغامس يف الرتف والشهوات والفسوق والعصيان:  - 4 أاما ًة  ْريا قا أاْن هُنِْلكا  ا  ْدنا أارا ا  إِذا ﴿وا

فِيها  ْدِمرًيا﴾ُمرْتا ا تا ْرنااها مَّ ْوُل فادا ا اْلقا ْيها لا قَّ عا ا فاحا ُقوا فِيها سا  [. 16]اإلرساء:  ا فافا

بالفواحش:    -5 فيهم  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال  املجاهرة  فشا  إال  هبا،  يعلنوا  حتى  قط،  قوم  يف  الفاحشة  تظهر  »َل 

 .  (1) الطاعون، واألوجاع التي َل تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا«

 

 
 

 
 (. 4019ح ابن ماجه برقم )( وحسنه األلباِن يف صحي4019( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 

خالل اطالعك عىل السنن اإلهية يف هنوض وزوال األمم، وبالتعاون مع زمالئك؛ قم بتحديد من 

 .ثالث خطوات عملية أولية يمكن أن تكون مقدمة لزمة لعودة وحدة األمة اإلسالمية سياسيا

................................................................................................ 

................................................................................................ 

................................................................................................ 
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 ُتعدَّ يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك رسام شجريا ملا ييل:-1

 خصائص احلضارة اإلسالمية.-

 مفهوم دولة اخلالفة.-

 مفهوم الدولة القطرية.-

ا يف جداول عام ييل:-2  تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 أهداف وخصائص دراسة التاريخ واحلضارة. -

احلضارة اإلسالمية يف املجال الفكري والعقدي، ويف جمال منجزات وجماالت  -

 علوم احلياة، ويف املجال الفني املعَمري.

ين  - أثر احلضارة اإلسالمية عىل احلضارة الغربية يف جماالت: العقيدة والدِّ

ولة، وعالقة  والفلسفة والعلوم والل غة واألداب والترشيع، ويف مفهوم الدَّ

عب باحلكومة.  الشَّ

أبرز اجلهود واألثر لكل من: دولة اخلالفة، الدولة األموية، الدولة العباسية،  -

 الدولة العثَمنية.

 عوامل البقاء والنهوض لألمم. -

 أسباب زوال األمم وهالكها. -
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 ا:أكمْل الفرغات اآلتية من خالل ما درسَته بام تراه مناسبا : 1س

 ......................... .......................، التاريخ واحلضارة: من أهداف دراسة   (أ

.............و..............، وتنظر نظرة  .احلضارة اإلسالمية تعمل عىل التوفيق بني (ب

 متوازنة لـ.................و................ 

 و................... ................ .جتمع احلضارة اإلسالمية بني (ج

 ............................................. أو .ال يؤمن اإلسالم  ( د 

 ................ . راعت احلضارة اإلسالمية التواُزن بني.................، (ه

 أبدع العلَمء املسلمون يف علوم................... وعلوم...................  (و

 ....................... .دةاستمرت فرتة اخلالفة الراش (ز

 .............. .من أبرز اجلهود واألعَمل للدولة األموية القضاء عىل (ح

 . ................. أثر كبري يف نرش اإلسالم يف أوروبا . كان (ط

 ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية أمام العبارة املناسبة هلا يف اجلدول التايل هلا: : 2س

 )العدل، ُسنَّة إهلية، الدولة العباسية، الظلم، احلضارة اإلسالمية( 

 املفردة املناسبة العبارة  م 

  اهتمت ورعت حركة الرتمجة 1

  من أسباب زوال األمم وهالكها  2

  تكونت من خالل حقب تارَيية متتالية، ودول متعاقبة  3
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  من عوامل البقاء والنهوض لألمم  4

  احلضارات وسفوهلاارتفاع  5

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) )  ضْع عالمة الصواب: 3س

 ( ) رسالة احلاضارة اإلسالمية رسالًة عربية، وليست عامليًَّة ياشرِتك يف حتقيقها كل ِعرق ولاون.  .1

 ( )       َل هتتم الرشيعة باألفكار واملفكرين.  .2

 ( )    احلضارة اإلسالمية عىل أساس الوحدانية املُطلقة يف العقيدة. قامت  .3

 ( )     كان املسلمون أول من عرف التخصص الدقيق يف الطب.  .4

 ( )   َل يكن لنصوص الوحيني أثر منهجي عىل فنون املجال الفني املعَمري.  .5

 استفاد بعض الفالسفة الغربيني من فلسفة احلضارة اإلسالمية العقدية، واستخدموها   .6

 ( )       يف بلورة عقيدة جديدة للمسيحيني.

 ( )     ترمجت بعض الدول األوربية بعض كتب الفقه اإلسالمي.  .7

 ( )    مبدأ الشورى اإلسالمي هو ذاته مبدأ الديمقراطية عند الغرب.  .8

 :صل بخط بني القائمة )أ( وما يناسبها من القائمة )ب( :4س

 )ب( )أ(

 الُفُروسيَّة واحلَمسة  عرف املسلمون شكاًل للدولة اإلسالمية  

 من أهداف دراسة احلضارة من مبادئ الدولة اإلسالمية  

ريب يف  ربي ون باألداب العا  عندما هاجر النبي ملسو هيلع هللا ىلص للمدينة  تأثر الغا

 كل نظم احلياة ارتبط علم الفلك عند املسلمني  

 مساءلة احلاكم مبادئ القيم واألخالق تدخل يف  

ناى خري أمة ُأْخِرجت للناس   بالشعائر الدينية الدعوة إىل خري دين با
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باستخدام البحث النَّشط يف املكتبات أو حمركات البحث اإللكرتونية؛ اكتب تقريرا عن مسألة 

 ييل:واحدة ما 

 العادات والتقاليد اإلسالمية التي تأثر هبا األوربيون يف العصور الوسطى. - 

 معاَل النظام السياِس اإلسالمي. -

 الفرق بني الشورى والديمقراطية. -
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 املراجع الرئيسية: 

 هـ(.  1433د. عمر سليمان األشقر )ت:  -نحو ثقافة إسالمية أصيلة  .1

 د. علي مقبول األهدل. -أضواء على الثقافة اإلسالمية  .2

 أ. د. مصطفى مسلم.  -الثقافة اإلسالمية .3

 هـ(. 1435د. عبد الكريم زيدان )ت:  -أصول الدعوة  .4

 

 املراجع الثانوية:  

 د. محمد رشاد سالم. -املدخل إلى الثقافة اإلسالمية  .1

 محيسن. د. محمد سالم  -السراج املنير في الثقافة اإلسالمية  .2

 . الخالق عبد الرحمن عبد  –اإللحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق عالجها  .3

 

 املراجع اإللكترونية: 

 /http://nama-center.comرابط:   -مركز نماء للبحوث والدارسات  .1

 / http://bahethat.comرابط:  -موقع: باحثات لدراسة املرأة  .2

 /https://www.alukah.net/culture/2رابط:  -موقع: شبكة األلوكة  .3
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 أثر احلضارة اإلسالمية يف احلضارة األوروبية، د. جاد أمحد رمضان، جملة اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.  -1

 هـ( دار املعرفة، بريوت.505إحياء علوم الدين، الغزايل، حممد بن حممد الغزايل الطوِس )ت:   -2

 ف اهلل الرحييل، مطبعة سفري.األخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا، الرحييل، عبد اهلل بن ضي -3

اجلامعة   -4 حسنني  حممد  املنعم  عبد  دعوته،  عىل  والتشويش  اإلسالم  حماربة  يف  وأهدافه  وجهوده  االسترشاق 

 م. 1977 - هـ 1397 -العدد الثاِن  -اإلسالمية باملدينة املنورة، السنة العارشة  

 م.  1981  -هـ  1401بريوت، لبنان، اإلسالم وأوضاعنا السياسية، عودة، عبد القادر، مؤسسة الرسالة،  -5

 م.  2001  - هـ  1422أضواء عىل الثقافة االسالمية، العمري د. نادية رشيف، مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة   -6

منشور عىل شبكة  -7 الكتاب  األهدل  مقبول  د. عيل  الرسوري،  احلكيم  عبد  د.  اإلسالمية،  الثقافة  أضواء عىل 

 األلوكة. 
هـ( الرئاسة 1420الوهاب دعوته وسريته، ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز )ت:  اإلمام حممد بن عبد   -8

 هـ. 1411العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد إدارة الطبع والرتمجة الطبعة الثانية، 
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