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( 4+3الكويز الوحدة ) مادة 0182 ملخص  

االسالمية ( ) الثقافة  
 ) المقرر الجديد للمادة (

موعة    ج 
م
دم من     مق 

  #احباء_الشريعة  
 اعداد : " عبد العزيز درويش " 

  الفاتحة
في قسم المصارف اإلسالمية رحمها اهلل "مرح الدحلة"هذا الملخص عن روح الطالبة   

تجرع ُذل الجهل ُطول حياتِهِ    ...   ومن لم يذق ُمر العلِّم ساعة    

 

  أرجوك#.. لخص بعد دراستك للمادة من الكتاب ماقرأ ال** 

 " انضمامك لمجموعة احباء الشريعة على الفيس بوك يعد فخرا  لنا "

 

عاصمة_فلسطين_القدس#  
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 الوحدة الثالثة 

 العالقة مع االخر

 

 اوال  : التعددية الدينية و الثقافية

 ** امثلة على االختالف في الكون : 

 ) الفصول االربعة ، الليل و النهار ، اليابسة و البحار ، الجبال و السهول و الوديان ، االلوان (

س امة واحدة ، او نسخة واحدة ؛ الدليل على ذلك ** بين القرأن الكريم ان ارادة هللا اقتضت ان ال يكون النا

ًة َواِحَدًة ۖ َواَل َيَزالُوَن ُمْخَتلِفِيَن(.  قوله تعالى : )َولَْو َشاَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس أُمَّ

 

 اوال  : اسس التعددية الدينية و الثقافية في االسالم : 

النزعة االنسانية :  -أ  

 تنطلق نظرة االسالم لالنسان من قاعده اساسية هي : وحدة االصل البشري 

ْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنهُ  ىدليل ذلك قوله تعال ُكُم الَِّذي َخلََقُكم مِّن نَّ قُوا َربَّ اُس اتَّ َها النَّ َما : )َيا أَيُّ

 ِرَجااًل َكثِيًرا َوِنَساًء ۚ(.

 

االصل الواحد للبشرية في خطبة الوداع حين قال ) يا ايها الناس ، أال ان ربكم واحد ،  ملسو هيلع هللا ىلصد الرسول كما اك

 وان اباكم واحد (.

 

 ** التعددية الدينية تمثل واقع عملي في حياة المسلمين ، و ممارسة سلوكية ، و ليست مجرد نظريات.

 

العدل و المساواة : -ب  

ليتحقق للجميع بذلك االمن و الناس على اختالف اجناسهم و اعراقهم ،  حث االسالم على نشر العدالة بين

 االستقرار ، و التعارف و التواصل .

 

ْقَوٰى ۖ ُكْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَٰى أاَلَّ َتْعِدلُوا ۚ اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب لِلتَّ (.دليل ذلك قوله تعالى : )َواَل َيْجِرَمنَّ  

 

كانها من مسلمين و يهود و مشركين جميعاً متساوون في الحقوق و الواجبات كما قررت وثيقة المدينة ان س

 ، و تضافرت الشواهد من سيرة الخلفاء الراشدين على تطبيق هذا المبدأ ، و منها :

ان عمر بن الخطاب أصدر حكماً لصالح القبطي المصري على ابن والي مصر عبد هللا بن عمرو بن 
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مقولته ) متى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم امهاتهم احراراً(. عنهما ، وقالالعاص رضي هللا   

 

الحوار مع االخر . -ج  

 ثانيا  : مظاهر التعددية الدينية و الثقافة في االسالم : 

حافظ االسالم على التعددية الدينية ، حيث عد غير المسلمين جزًءأ من نسيج المجتمع االسالمي ، ففرض 

 لهم حقوقاً ، من هذه الحقوق : 

ْفَس الَِّتي  -1 حق الحياة : فقد حرم هللا قتل النفس اياً كانت اال بالحق ، دليل ذلك قوله تعالى : )َواَل َتْقُتلُوا النَّ

 ُ َم هللاَّ   إاِلَّ ِباْلَحقِّ ۚ(.َحرَّ

** تعد وثيقة المدينة اول دستور انساني ينص على تحديد الحقوق و الحريات و حمايتها ، ومن هنا حرم 

االسالم االعتداء على المسالمين من اهل الكتاب ، و اعتبر االعتداء عليهم مساوي لالعتداء على المسلمين ، 

نة (.من قتل معاهداً لم يرح رائحة الج)  ملسو هيلع هللا ىلصقال   

 

.: وهو حق يشمل المسلمين و غيرهم المواطنة -2  

حق التدين : وهو حق االفراد في اختيار معتقداتهم الدينية ، الن العقيدة و االكراه عليها نقيضان ال  -3

(.أََفأَنَت ُتْكِرهُ النَّاَس َحتَّٰى َيُكوُنوا ُمْؤِمِنينَ ، قوله تعالى : )يجتمعان   

 

المعاهدات التي ابرمت في التاريخ االسالمي و عند الفتوحات هي ) الوثيقة العمرية مع * معلومة * : من 

 اهل بيت المقدس (.

 

 ثالثا  : التعايش الثقافي و الديني : 

 لقد اصبح التعايش الثقافي حقيقة واقعة ، فكيف نتعامل معها ؟ من عدة نقاط :

صرنا من تقدم في وسائل المواصالت و االتصاالت.ينبغي للمسلم ان يفرح ، ويحمد هللا على ما في ع -1  

ان االطالع على ثقافات االخرين و اديانهم لمحاورتهم واجب شرعي . -2  

اْدُع الحوار باللتي هي احسن هو االصل في العالقة بين الثقافات ، مهما كانت مختلفة ، قوله تعالى : ) -3

(.َظِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُهم ِبالَّتِي ِهَي أَْحَسُن ۚإِلَٰى َسبِيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوعِ   

التعايش بين االديان و الثقافات مبدأ اسالمي اصيل ، فقد قرر االسالم االحسان الى الوالدين الكافرين. -4  

ان التعايش يعني االعتراف باالخر ، و بحقوقه ، ولكنه ال يعني االقرار بصحة دين االخر. -5  

ان نأخذ منها ما كان منسجماً مع ثقافتنا ومفيداً.علينا  -6  

يجب علينا ان نرد ما يتعارض مع ديننا من ثقافات االخرين . -7  

ان نجري التعديالت الالزمة على ما يتعارض جزئياً مع ثقافتنا. -8  
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االنفتاح و التعايش ثقافة االسالمية خالل تاريخها الطويل بين هويتها الثقافية و بين قدرتها على ** جمعت ال

مع الثقافات و االديان المتنوعة ، و بهذا يكون االسالم بحق هو رائد الحوار و التعايش بين الثقافات ، نظرياً 

 و عملياً .

 

* معلومة * حلف الفضول حلف عقد بمكة ؛ تناصر فيه المجتمعون على نصرة المظلوم و اغاثة الملهوف 

 و قضاء حاجة العامة .

ن االمور طبقها المسلمون بعد البعثة النبوية مباشرة في الجزيرة العربية ، منها :كثير م**   

اقرار ما كان نافعاً و مفيداً من ثقافتهم و ممارساتهم . -1  

الرفض و االلغاء لكل المعتقدات الخاطئة ، كعبادة االصنام و االخالقيات الرذيلة و السلوكيات المنحرفة  -2

. 

كثيرة لم تعرفها ثقافتهم .اضافة امور خيرة  -3  

 

؛** ثم انطلق المسلمون الى ارجاء الدنيا ، و تعرفوا على شعوبها   

فأخذوا عن الرومان علم تدوين الدواوين ، و لم يأخذوا القانون الروماني استغناء بالشريعة االسالمية . -  

و اخذوا عن الهند الفلك و الحساب ، ولم يأخذوا الفلسفة الهندية اسغناء بالتوحيد فلسفة االسالم. -   

ثنية المنافية للتوحيد االسالمي.و اخذوا عن االغريق العلوم التجريبية ، ولم يأخذوا اساطيرهم الو -  

 

عالم االسالمي ، و اضطرت ها عن ال** و هكذا فعل الغرب ، ففي القرون الوسطى شعرت اوروبا بتخلف

: الى  

العلوم ، ولم تأخذ الثقافة االسالمية . اخذ منه -  

 ** الثقافة االسالمية هي االكثر احتكاكاً مع الثقافات االخرى قديماً و حديثاً ، نظراً لعالمية االسالم .

 

 ثانيا  : االختالف مع االخر

 اوال  : الحكمة من االختالف :

الكون و الحياة .انه يحقق جمال  -1  

انه يتيح لالنسان خيارات متجددة . -2  

ن َذَكٍر َوأُنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم انه فرصة للتعارف و الحوار ، دليل ذلك قوله تعالى : ) -3 ا َخلَْقَناُكم مِّ اُس إِنَّ َها النَّ َيا أَيُّ

 ِ (.أَْتَقاُكْم ۚ ُشُعوًبا َوَقَباِئَل لَِتَعاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ  
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ثانيا  : اسباب االختالف :   

التقليد االعمى : حيث يولد كل انسان في بيئة لها ثقافتها الخاصة  . -1  

التعصب : في هذه الحالة يعرف االنسان ان ثقافته غير صحيحة . -2  

اتباع المصالح : حيث تكون المخالفة تابعة للمصالح وليس عن قناعتي . -3  

االجتهادات : مثل االختالف بين العلماء في الفرعيات .اختالف  -4  

 

 ثالثا  : اقسام االختالف :

االختالف االيجابي : وهو الذي يؤدي الى التكامل و التعاون ، كاختالف تخصصات الناس و قدراتهم و  -1

، بينما االختالف السلبي هو الذي يؤدي الى الفرقة و التنازع .امكانياتهم و اهتماماتهم   

 

االختالف في االصول : وهو مثل االختالف في الدين ، او االختالف في القضايا الرئيسية في االسالم ،  -2

 بينما االختالف في الفروع هو مثل وجود مذاهب عقائدية او فقهية متعددة داخل االسالم .

 

 ثالثا  : الحوار مع االخر 

 ** هو وسيلة التخاطب بين االفراد .

وجل حاور ابراهيم عليه السالم في بناء البيت ، و كيفية احياء الموتى .** ان هللا عز   

هللا عنه مع النجاشي ملك كان بين جعفر بن ابي طالب رضي جرى بين المسلمين و النصارى ** اول حوار 

بالملك العادل الذي ال يظلم احداً .  ملسو هيلع هللا ىلصالحبشة ، الذي وصفه الرسول   

** يمكننا بالحوار ان نرسخ منظومة القيم االخالقية و التصدي لكل انحراف خلقي ، كعبادة الشيطان ، و 

 االجهاض ، و القتل الرحيم ، وزواج المثليين ... الخ 

َظَهَر و من هذه القضايا ايضاً الحفاظ على البيئة ، وعدم تلويثها او افسادها ، و دليل ذلك قوله تعالى : )

( .  ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ اْلَفَسادُ   

 

 الفرق بين الحوار و الجدال : 

الحوار : التعبير عن الرأي و سماع الرأي االخر ، ومناقشتها للوصول الى الحقيقة . -  

فيه غالباً خصومة و تعصب للرأي .الجدال :  -  
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وار : اسس الح  

و الوصول للحق و تفهم وجهة نظر مخاطبة العقل و اعتماد الدليل : الن هدف الحوار هو االقناع  -1

 االخر، و ذلك ال يكون اال باالعتماد على الحجة و البرهان وهو الشرط االهم في اي حوار.

( ، فهذه االية أَْم ُهُم اْلَخالِقُونَ أَْم ُخلِقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء ومن نماذج مخاطبة العقل في الحوار ، قوله تعالى : )

 تخاطب العقالء و تبين لهم ثالثة احتماالت ، هي : 

اما ان يكونو خلقوا من غير خالق ) مستحيل ( ، انهم خلقوا انفسهم ) مستحيل ايضاً ( ، ان لهم خالق ) وهي 

 الصواب ( .

االخر قد يكون على حق ، انه االدب  االنطالق من امكان صواب االخر: ال بد من التسليم الجدلي بأن -2

 الرفيع و االسلوب االمثل في الحوار ، ليحفزهم على التدبر و التفكير بأسلوب ليس فيه اعتداد او تكبر.

االنصاف و الرجوع الى الحق عند ظهوره : ال بد ان يكون الحوار مع من عرف منه االنصاف وقبول  -3

الطرفين . او يظن به ذلك ، و هذا مطلوب من الحق   

 ** قلة االنصاف تسقط احترام الشخص من العيون النها تظهره معانداً للحق . 

 ** من صور االنصاف و الرجوع للحق :

ان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، بدا له ان يضع حداً للمهور ، فقامت إليه امرأة و قالت له : يا عمر  -

مقولته : كل احد افقه من عمر.هللا يعطينا و تحرمنا ، و هنا قال عمر   

 

حسن االنصات لالخر و عدم مقاطعته : حسن االنصات و تفهم الشخص المحاور يجعله يثق بجديتك في  -4

 الوصول الى الحق.

التركيز على نقطة االختالف : العبرة ليست بكثرة الكالم انما بما فيه من منفعة ، و االيجاز اقصر  -5

.الطرق الى العقول السليمة  

احترام المحاور : النفس البشرية لها كبرياؤها و عنادها وهي ال تنالل عن الرأي الذي تدافع عنه اال  -6

 بالرفق حتى ال تشعر بالهزيمة.

االهتمام باالولويات : التركيز في المحاورات على ما تدعو إليه حاجة الناس ، ينبغي ان يختار المحاور  -7

 مافيه فائدة و منفعة للناس .

قال له : ماذا اعددت لها ؟ قال : ف ؟عندما سأله االعرابي : ) متى الساعة يا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص* حديث الرسول *

 حب هللا و رسوله، قال : انت مع من احببت (. 

الوضوح في االفكار : ضروري لنجاح الحوار ، كما انه يوفر كثيراً من الجهد و الوقت في الحوار .  -8  

 

 " انضمامك لمجموعة احباء الشريعة على الفيس بوك يعد فخرا  لنا "
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لحضارات و موقف االسالم منها رابعا  : نظرية صراع ا  

صراع الحضارات : هو النزاعات التي تنشأ بين الدول نتيجة االختالفات الثقافية بينها . -  

 ** اصول النظرية : 

  تعود اصولها الى العصور اليونانية االولى ، ثم العصور الرومانية حيث سادت عقيدة  -

 ) صراع االلهة ( القائمة على تعددها ، و نتج عنها : 

 صراع االنسان مع االلهة، و صراعه مع الطبيعة، و صراع االنسان مع االنسان .

تبلورت هذه الفكرة بصورة اوضح في عصر التنوير في اوروبا بين شتى طبقات المجتمع. -  

الشيوعي ( الذي جاء فيه ) ان تاريخ المجتمع كله ثم تطورت في القرن التاسع عشر من خالل ) البيان  -

 حتى اليوم ، هو تاريخ صراع الطبقات (.

:* معلومة *  

الحرب الباردة كانت بين حلفي حلف شمال االطلسي ) الناتو ( الذي تقوده الواليات المتحدة االمريكية ، و   -

م . 1991تفكك االتحاد السوفيتي عام حلف ) وارسو ( الذي يقوده االتحاد السوفيتي ، وانتهت هذه الحرب ب  

توجيه اصابع االتهام لالصولية م ، وتم  2001-9-11سقط برجي التجارة العالمية في امريكا بــ  -

 االسالمية . 

 

 ** واضع النظرية : 

صامويل هنتغتون االمريكي . -  

م ، وذلك رداً على كتاب تلميذه ) فرانسيس  1996وهو صاحب كتاب صراع الحضارات الصادر سنة  -

 فوكوياما ( بعنوان نهاية التاريخ .

 ** يترتب على هذه النظرية بعض المخاطر، منها : 

تخدم الدول العظمى في احكام سيطرتها على مقاليد االمور في العالم اجمع . -1  

تؤدي الى حالة من الحنق و الغضب الشديد بين الدول الصغرى ازاء العظمى المستبدة . -2  

تقوي نظرية المؤامرة بين االمم والشعوب .  -3  

تؤدي الى انقسام العالم الى محورين او اكثر .  -4  

صولية المتشددة عنج بعض المسلمين . تغذي اال -5  
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موقف المفكرين من النظرية : **   

يرى بعض المفكرين ان الصراع انما هو بين الثقافات وليس بين الحضارات .  -1  

يرى اخرون ان مصطلح ) صراع الحضارات ( وهمي يخفي تحته السبب الحقيقي ) صراع المصالح (  -2

. 

صراع الحضارات او صدامها يجافي سنة التاريخ و يتعارض مع طبيعة  يرى اخرون ان القول بحتمية -3

اَس َبْعَضُهم ِبَبْعٍض الحضارة ، فالصراع بين الحضارات ليس وارداً فاهلل تعالى يقول : ) ِ النَّ َولَْواَل َدْفُع هللاَّ

َ ُذو َفْضٍل َعلَى اْلَعالَِمينَ  ِكنَّ هللاَّ التدافع الحضاري ( يفهم من ايات الكتاب ، وهو  ( ، فــ )لََّفَسَدِت اْْلَْرُض َولَٰ

 القانون االزلي للبشر فوق االرض و هو سنة الهية ال تقبل التغيير وال التحويل.

 موقف االسالم من نظرية صراع الحضارات : 

االسالم يحب ان يعيش الجميع بسالم .  -  

) صراع الحضارات ( ، فاالصل في االسالم يحب ) حوار الحضارات ( و ) تعاون الحضارات ( وليس  -

 االسالم السلم ، وليس القتال ، اال عند الحاجة فقط.

َواَل َيَزالُوَن هو صراع مستمر ال يتوقف ولكن من بدأ هذا الصراع ليس المسلمين ، قوله تعالى : ) -

وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْسَتَطاُعوا ۚ (. ُيَقاِتلُوَنُكْم َحتَّٰى َيُردُّ  

، فقد شرع الجهاد المرين : م شرع الجهاد الن المسلمين يدافعون عن بالدهم االسال -  

ُهْم ُظلُِموا ۚ الدفاع عن المسلمين و عن المواطنين من غير المسلمين ، قوله تعالى : ) -1 أُِذَن لِلَِّذيَن ُيَقاَتلُوَن ِبأَنَّ

َ َعلَٰى َنْصِرِهْم لََقِدير   (. َوإِنَّ هللاَّ  

.العوائق التي تمنع تبليغ االسالمالدفاع عن حرية المسلمين في اختيار الدين الذي يريدون ، وذلك بإزالة  -2  

 

 * معلومة * 

عندما دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس صلى خارج الكنيسة حتى ال يأخذ المسلمين عنه ذلك. -  

لهم و كنائسهم و صلبانهم . كتب عمر كتاباً الى النصارى أمنهم فيه على انفسهم و اموا -  

 

 

 " انضمامك لمجموعة احباء الشريعة على الفيس بوك يعد فخرا  لنا "
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 الوحدة الرابعة 

 مجاالت الثقافة االسالمية 

 اوال  : المجال االيماني 

 

 معنى االيمان : 

 لغة : التصديق 

: االعتقاد الجازم باالسالم و اذعان القلب و االقرار باللسان والعمل بالجوارح . اصطالحا    

 ** المعرفة وحدها ال تكفي ، البد من اذعان القلب ، واما العمل فهو كمال االيمان . 

 ** وهو يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية .

 

 قواعد العقائد : 

القاعدة االولى : ما يدرك بالحواس ال يشك في وجوده ، مثل عمل سحرة فرعون وما يعمله سحرة السرك 

 في هذه االيام .

نية : ان اليقين يحصل بالخبر الذي نعتقد صدق صاحبه ، نحن نوقن بوجود الهند و البرازيل ، القاعدة الثا

 ولم نزرهما . 

العين ال ترى عالم االلوان القاعدة الثالثة : ال يحق لنا ان ننكر وجود اشياء لمجرد اننا ال ندركها بحواسنا ، 

 كله . 

اال في االمور المادية المحدودة ، ال يستطيع العقل تصور القاعدة الرابعة : ان العقل ال يستطيع ان يحكم 

 الالنهائي مثالً .

القاعدة الخامسة : ان الخيال البشري ال يستطيع ان يلم اال بما ادركته الحواس ، تمثال الثور بمتحف باريس 

 انما هو رأس رجل و جسد ثور ! ، فالخيال محدود ايضاً بما في الواقع .

الناس جميعاً اذا ألمت بهم ملمة ولم يجدوا لها دفعاً ال  كل مولود يولد على الفطرة ،القاعدة السادسة : 

 يعوذون بشيء من هذه الكائنات بل بالقوة وراء هذه الكائنات . 

 

 

 



 
10 

  االيمان باهلل :

 ادلة وجود هللا تعالى : 

دليل الخلق او االبداع او الحدوث : -1  

مليار سنة ، فهو ليس موجوداً منذ االزل ،  14ثبت علمياً ان الكون له بداية و يقدر عمر الكون بحوالي  -

( . أَْم ُخلِقُوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم اْلَخالِقُونَ )قوله تعالى :   

لق اقل موجود تحدى هللا المشركين بقضية الخلق ان تأتي االلهة التي اتخذوها للعبادة من دونه بأن تخ -

ِ لَن َيْخلُقُوا ُذَباًبا َولَِو اْجَتَمُعوا لَُه ۖواحقره ، قوله تعالى : ) ( .إِنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّ  

دليل التنظيم و العناية :  -2  

فالكون في غاية التنظيم و العناية و االتقان .  -  

بحيث يؤدي كل مخلوق فيه الغرض من خلقه .  -  

 

تساؤالت : **   

من خلق هللا ؟  -أ  

ان المخلوق هو الذي يحتاج الى خالق .  -  

هل يقدر هللا تعالى ان يخلق إالهاً اخر ؟  -ب  

ان االله ال يمكن ان يكون مخلوقاً ، بل هو خالق . ) يوجد تناقض واضح بالسؤال ( -  

يستطيع ان يحركه ؟بحيث ال هل يقدر هللا تعالى ان يخلق شيئاً كبيراً جداً جداً  -ج  

 ) السؤال متناقض (

لو كان هللا موجوداً لما سمح بالظلم والفساد المنتشر في هذا العالم ، فاهلل اليحب الظلم ، فلماذا يسمح  -د

 بوجوده ؟ 

هللا ال يحب الظلم وال يرضاه ، ولكن ان يسمح هللا بحدوثه فهذا لحكمة عظيمة ؛ هي ان الدنيا امتحان لنا . -  

لماذا خلقنا هللا تعالى في هذه الدنيا ؟ أال يعلم هللا سلفا من منا سيكون من اهل الجنة ، ومن منا سيكون  -هـ 

 من اهل النار ؟ فلماذا خلقنا اذن ؟ 

ان هللا اراد ان يعطينا فرصة .  -  

 

 توحيد هللا : 

الصفات ( ** التوحيد ثالث انواع: ) توحيد الربوبية ، توحيد االلهية ، توحيد االسماء و  
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توحيد الربوبية : هو االعتقاد الجازم ان هللا تعالى وحده خالق كل شيء ، و المتصرف فيه ، قوله تعالى  -1

ُ َربُّ اْلَعالَِمينَ : ) (. أاََل لَُه اْلَخْلُق َواْْلَْمُر ۗ َتَباَرَك هللاَّ  

 و توحيد الربوبية امر مركوز في فطرة الناس ، ال يكاد ينازع فيه احد. 

توحيد االلهية : هو االعتقاد الجازم ان هللا تعالى وحده الذي يستحق الطاعة المطلقة . -2  

توحيد االسماء و الصفات : هو االعتقاد الجازم بأن هللا تعالى وحده المتصف بجميع صفات الكمال ، و  -3

 المنزه عن جميع صفات النقص . 

 

 اثر االيمان باهلل تعالى : 

ت شافية على االسئلة الرئيسية التي يفكر فيها . يعطي العقل اجابا -1  

يمنح النفس القدرة على مواجهة الشدائد .  -2  

ينظم المجتمع فيمنع اعتداء احد على احد فتنخفض نسبة الجرائم .  -3  

ينجي االنسان من النار ويدخله الجنة يوم القيامة .  -4  

 

 االيمان بالقضاء و القدر 

هو علم هللا تعالى االزلي بكل ما حدث وما سيحدث .  -  

القدرية : وهم الذين نفوا القدر ، و قالوا : ان هللا ال يعلم عمل االنسان قبل حدوثه .  -أ  

الجبرية : و هم على النقيض ، فقد اثبتوا علم هللا العمال االنسان قبل ان يعملها ، واعتقدوا ان االنسان  -ب

.مجبر على اعماله   

 " انضمامك لمجموعة احباء الشريعة على الفيس بوك يعد فخرا  لنا "

 ** اما الفهم السليم لعقيدة القضاء و القدر فيمكن عرضها باختصار: 

خلق هللا تعالى االنسان وفيه جانبان :  -1  

 جانب ارادي و جانب غير ارادي .

صية .الجانب االرادي مثل : االيمان و الكفر ، و الطاعة و المع -  

الجانب غير االرادي مثل : الشكل الذي خلق هللا به االنسان و الزمن الذي خلق فيه .  -  

 * معلومة * جعل هللا االنسان مسؤوالً عن الجانب االرادي فقط . 

لم يطلعنا هللا على االقدار ، لحكم متعددة ، منها :  -2  
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قى ارادة االنسان حرة ليس عليها اي ضغوط . ان تب -  

لم هللا تعالى ، و ما يكتب في اللوح المحفوظ وفي صحيفة االنسان ال يجبر االنسان على شيء ، فعلم ع -3

 هللا كاشف للمستقبل ، غير مؤثر على ارادة االنسان فاهلل يعلم ما سأختاره ، فأنا الذي اختار . 

ن ؛ النهم لو كانوا صادقين ان الذين يقولون بأن االنسان مسير الن هللا كتب عليه ذلك انما هم متناقضو -4

 العتقدوا انهم مسيرون في كل ما كتب عليهم . 

تصور مجتمعنا يعتقد ان االنسان مسير كيف سيكون ؟؟؟  -5  

 سيكون مجتمعاً بال قانون ، فال تستطيع ان تسال القاتل لماذا قتل ؛ النه مسير . 

اذا لقيت من ال يزال يعتقد اننا مسيرون ولسنا مخيرون فعليك بالطريقة التالية :  -6  

 فقط ادفعه بال سبب ، و انظر الى ردة فعله ، وقل له انه مسير . 

َ ُيِضلُّ َمن َيَشاُء َوَيْهِدي َمن يحتج بعض الناس ببعض االيات التي فهمها خطأ ، كقوله تعالى : )  -7 َفإِنَّ هللاَّ

( ، و معناها الصحيح هو : َشاُء ۖيَ   

 ان هللا يضل من يشاء الضاللة ، و يهدي الذي يريد الهداية . 

في الجانب الالإرادي من االنسان توجد ارادة واحدة هي ارادة هللا فقط ، اما في الجانب االرادي لالنسان  -8

 توجد ارادتان : 

 ارادة هللا ، و ارادة االنسان . 

 ** ارادة هللا تتجلى في تمكين االنسان من فعل ما يريد . 

 ** التغير في هذا الجانب االرادي يبدأ من االنسان و يحقق هللا لالنسان ما يريد من تغيره . 

لقد كان االيمان بالقدر عن الصحابة و التابعين والمسلمين الصادقين دافعاً الى الخير .  -9  

ما معنى الخاتمة ؟؟؟  – 10  

خاتمة تلغي ما قبلها ، كااليمان بعد الكفر ، او الكفر بعد االيمان .  -أ  

خاتمة ال تلغي ما سبقها ، كمن مات ، و هو يعمل طاعة او معصية ، فهذا ال يلغي االعمال السابقة .  -ب  

 

 اثر االيمان بالقضاء و القدر في حياة المسلم : 

بها اقدار الشر . يدفع الى البحث عن اقدار الخير التي يدفع -1  

عدم التكبر و العلو و الفرح الذي يقود الى البطر . -2  

االيمان بالقدر يدفع الى الشجاعة في معركة السيف .  -3  
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 ثانيا  : المجال العبادي 

ُكْم أَْحَسُن الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبلَُوُكْم ** حدد االسالم الغرض من خلق االنسان ، قوله تعالى : )   أَيُّ

( ، فقد خلق االنسان لالمتحان الذي يميز بين الصالحين و غيرهم . َعَماًل ۚ َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغفُورُ   

 

 مفهوم العبادة 

 لغة : الطاعة مع الحب . 

  : التقرب الى هللا بكل ما يحبه ويرضاه ، من النوايا واالقوال و االعمال الظاهرة والباطنة .اصطالحا  

** عند تطبيق هذا التعريف على السلوك االنساني فإنه يستغرق كل شيء ، و عليه فان النوم و االكل و 

 الشرب و العمل و التعليم .. الخ ممكن ان يكونوا عبادة . 

:  بشرطين** العالقة الزوجية الخاصة يمكن ان تكون عبادة ، وهكذا العمل يكون عبادة   

المشروعية : -1  

لعمل مشروعاً ، تبيحه الشريعة او تأمر به . ان يكون ا -  

ان يؤدى على الطريقة الشرعية .  -  

النية :  -2  

ال يصح العمل اال بها .  -  

ال يقبل اال باالخالص .  -  

 

 خصائص العبادة في االسالم 

ينِ انها مبنية على اليسر و رفع الحرج ، و قال تعالى : ) -1 ( .ِمْن َحَرٍج ۚ َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم ِفي الدِّ  

انها ال تحتاج وساطة بين العبد و ربه ، بل المسلم يتوجه الى هللا مباشرة .  -2  

 

 اثر العبادة في السلوك الفردي و الجماعي 

اَلَة َتْنَهٰى َعِن انخفاض الجريمة ، الن كل الجرائم تتعارض مع مفهوم العبادة ، قال تعالى : ) -1 إِنَّ الصَّ

( . اْلُمنَكِر ۗ اْلَفْحَشاِء وَ   

زيادة االنتاج ، و تخفيض البطالة .  -2  
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َفَهْل َعَسْيُتْم تعزيز العالقات االجتماعية الطيبة ، صلة الرحم عبادة و قطعها امر خطير ، قوله تعالى : ) -3

ُعوا أَْرَحاَمُكمْ  ( . إِن َتَولَّْيُتْم أَن ُتْفِسُدوا ِفي اْْلَْرِض َوُتَقطِّ  

ِ َتْطَمِئنُّ اْلقُلُوبُ الدنيا ، قال هللا تعالى : ) السعادة حتى في -4 ( . أاََل ِبِذْكِر هللاَّ  

 

 ثالثا  : المجال الخلقي

 مكانة االخالق في االسالم 

انما جئت التمم مكارم االخالق (. )  ملسو هيلع هللا ىلصاالخالق هدف مهم من اهداف االسالم ، قال  -  

 

 اصول البناء الخلقي 

اصول :  3يقوم على   

 االصل االول : االلزام 

جعل المصدر الرباني هو االساس ، و جعل المصدرين االخرين مصدرين مساعدين .  -  

 ** يحارب االسالم في بنائه لالخالق والسلوم ثالثة اعداء يمكن ان تضغط على االنسان : 

م . التقليد االعمى : يعيب على الذين يتبعون االباء و يقلدونهم دون استعمال عقوله -1  

الهوى : هو السير وراء شهوات النفس و طموحاتها ، دون استعمال العقل .  -2  

 الطاغوت : هو كل قوة ضغط تخالف شرع هللا من حاكم ، او اسرة ، او عشيرة . 

 االصل الثاني : المسؤولية 

يقتضي كل الزام مسؤولية يتحملها االنسان عن افعاله .  -  

 االصل الثالث : الجزاء 

ٍة َخْيًرا َيَرهُ الثمرة الكبرى النهائية التي يجنيها االنسان على اعماله ، قال تعالى : )هو  - َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَره7ُ) ٍة َشر ً (. ( َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  

باهلل و اليوم االخر من كان يؤمن )  ملسو هيلع هللا ىلصيربط االسالم بين افعال العبد الخلقية و بين االيمان باالخرة ، يقول  -

 فال يؤذ جاره ( . .

إِنَّ اْلَحَسَناِت ُيْذِهْبَن التحلي باالخالق الحسنة بديالً عن االخالق السيئة ، طمعاً بالمغفرة ، قوله تعالى : ) -

َئاتِ  يِّ ( . السَّ  
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ة االخالق االسالمية : منظوم  

 اوال  : االخالق الذاتية 

التعلم و التعليم :  -1  

اخالق المتعلم : االخالص ، التأدب مع االستاذ ، الجدية في التعامل .  -أ  

اداب المعلم : االخالص في التعليم ، توجيه سلوك الطلبة ، رفع قدراتهم.  -ب  

:اداب العبادة  -2  

 العبادة هي المكون الثاني من مكونات الشخصية االسالمية ، ولها ادابها فمنها ما شرط لصحة العبادة ، -

 ومنها ما هو من قبيل المستحبات : 

ِ * االخالص هلل تعالى فيها ، والبعد عن الرياء ، قوله تعالى : ) قُْل إِنَّ َصاَلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي هلِلَّ

( .َربِّ اْلَعالَِمينَ   

 * الخشوع و الخضوع في عبادة هللا تعالى ، اسحضاراً لعظمته ، استشعاراً لرقابته ،

(. ( الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلتِِهْم َخاِشُعونَ 1َقْد أَْفلََح اْلُمْؤِمُنوَن )قوله تعالى : )   

درجات استشعار العبد في ادائها .* يدخل في هذا مقام االحسان في العبادة وهو اعلى   

:توازن الشخصية  -3  

 بمجموعة من الفضائل و نهى عما التوازن في الشخصية ينشيء استقامة و هدوءاً و اطمئناناً ، امرنا هللا -

 يقابلها من الرذائل ، ومن ذلك : 

 * امر بالتواضع ، و نهى عن التكبر و العجب و الغرور . 

 * امر بالحلم واالناة و كظم الغيظ ، ونهى عن الغضب و التسرع والحقد و الحسد . 

 * امر بحب الخير لالخرين .

 * امر بالصدق و البعد عن الكذب .

داب القلب :ا -4  

 * الموازنة بين الخوف و الرجاء . 

 * البعد عن الغفلة . 

ِ اَل ُتْحُصوَها ۗ* استشعار النعمة : هي حالة يستشعر فيها المؤمن نعم هللا ، قال تعالى : ) وا ِنْعَمَة هللاَّ (.َوإِن َتُعدُّ  

اداب اللسان :  -5  

الذكر في كل االحوال . -أ  
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قول الشر ، واالمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، واصالح ذات البين ، قوله قول الخير والبعد عن  -ب

(. الَّ َخْيَر ِفي َكثِيٍر مِّن نَّْجَواُهْم إاِلَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف أَْو إِْصاَلٍح َبْيَن النَّاسِ تعالى : )  

ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك : )  ملسو هيلع هللا ىلصوله الصدق في الحديث ، و البعد عن الكذب حتى في المزاح ، ق -ج

 به القوم ، ويل له ، ويل له ( . 

.عدم رفع الصوت اكثر من حاجة السامعين  -د  

َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر النهي عن افات اللسان ، من غيبة و نميمة ولمز و تحقير ، قوله تعالى : ) -هـ  َيا أَيُّ

ْنُهنَّ ۖ َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َقْوم  مِّن َقْوٍم َعَسٰى أَن  ْنُهْم َواَل ِنَساء  مِّن نَِّساٍء َعَسٰى أَن َيُكنَّ َخْيًرا مِّ َواَل َيُكوُنوا َخْيًرا مِّ

الُِمو ئَِك ُهُم الظَّ (. نَ َتَناَبُزوا ِباْْلَْلَقاِب ۖ ِبْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق َبْعَد اْْلِيَماِن ۚ َوَمن لَّْم َيُتْب َفأُولَٰ  

 

 ثانيا  : االخالق االسرية 

يصقل االسالم شخصية المسلم االجتماعية ، واول وحدة اجتماعية هي االسرة ، من اهم االخالق  -

 االجتماعية : 

االخالق الزوجية : جعل االسالم لبناء االسرة اخالقاً ال بد منها حتى يتحقق هدف الزواج ، من اهم هذه  -1

 االخالق : 

(. َوَعاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروفِ العشرة بين الزوجين ، قال تعالى : )حسن  -أ  

الَِحاُت َقانَِتات  َحافَِظات  لِّْلَغْيِب ِبَما حفظ اسرار الزوجية ، فإن الحياة الزوجية امانة ، قوله تعالى : ) -ب َفالصَّ

ۚ ُ (. َحِفَظ هللاَّ  

 

اخالق البر باالوالد والوالدين  -2  

باء باالوالد : اوال  : بر اال  

ان يختار له اماً صالحة ، و اسم جيد . -أ  

ان يحسن تأديبه ، يعلمه االيمان و يدربه على العبادة .  -ب  

الرحمة بهم و التلطف معهم ، و تغذيتهم بمشاعر الحب و الحنان .  -ج  

العدل و التسوية بينهم في العطاء ، حتى ال يحقد احدهم على االخر.  -د  
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بر الولد بأبويه : ثانيا  :   

اهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن الطاعة ، و النفقة والرعاية ، و المؤانسة ، قوله تعالى : ) -أ َوَقَضٰى َربَُّك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ

ا َيْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما َفاَل َتقُل لَُّهَما أُفٍّ  ( 23َواَل َتْنَهْرُهَما َوقُل لَُّهَما َقْواًل َكِريًما )إِْحَساًنا ۚ إِمَّ

َياِني َصِغيًرا بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوقُل رَّ لِّ ِمَن الرَّ (. َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ  

تجنيبهما االهانة و السب ، وذلك بالسلوك الحسن .  -ب  

برهما بعد موتهما . –ج   

 

اخالق صلة االرحام و ذوي القربى  -3  

من احب ان يبسط له في رزقه ، و : )  ملسو هيلع هللا ىلصفي صلة الرحم زيادة للرزق و العمر و البركة بينهما ، قال  -

 ينسأ له في اثره ، فليصل رحمه (. 

 

 ثالثا  : االخالق المجتمعية 

ا َوِبِذي اْلقُْرَبٰى َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي َوِباْلَوالَِدْيِن إِْحَسانً االخالق مع الجيران ، قوله تعالى : ) -1

ِبيلِ  اِحِب ِباْلَجنِب َواْبِن السَّ (. اْلقُْرَبٰى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّ  

اخالق االخوة االسالمية :  -2  

 * تحقق الوحدة االجتماعية المترابطة المتكاتفة ، ومنها : 

حبه في هللا و حب الخير له .  -  

اصالح ذات البين ، للحفاظ على االخوة .  -  

االلتزام باالخالق في حياتهم االقتصادية .  -  

االلتزام باالداب االجتماعية .  -  

االمر بالمعروف و النهي عن المنكر .  -  

ُ عَ االخالق مع غير المسلمين ، قوله تعالى : ) -3 يِن َولَْم ُيْخِرُجوُكم الَّ َيْنَهاُكُم هللاَّ ِن الَِّذيَن لَْم ُيَقاِتلُوُكْم ِفي الدِّ

َ ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم ۚ إِنَّ هللاَّ ن ِدَياِرُكْم أَن َتَبرُّ (. مِّ  

 

 رابعا  : االخالق في التعامل مع البيئة 

ه هللا لخدمة االنسان ، من االمثلة على ذلك : دعا االسالم الى الحفاظ على توازن الكون الذي سخر -  

)الطهور شطر االيمان (. :  ملسو هيلع هللا ىلصقال ان يحافظ المسلم على النظافة عموماً ،  -أ  
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)ال يبولن احدكم في الماء :  ملسو هيلع هللا ىلصقال ن يحافظ على نظافة المياه و الطعام و مصادرها وعدم تلويثها ، ا -ب

 الدائم الذي ال يجري ، ثم يغتسل فيه (.

ان يحافظ على االشجار ، نهى االسالم عن قضاء الحاجة في ظل االشجار ، كما طلب من المسلم في  -ج

اتقوا اللعانين ، قالوا : من اللعانان يا رسول : )  ملسو هيلع هللا ىلصقال اقصى حاالت العداء و الحروب اال يقطع شجرة ، 

 هللا ؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس ، او في ظلهم (.

عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار (.: )  ملسو هيلع هللا ىلصقال الحيوان ، االحسان الى  -  

امر بالمحافظة على المرافق العامة .  -د  

 

 

 

 رابعا  : المجال الدعوي

 

(. ِة ْۖدُع إِلَٰى َسِبيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَ الدعوة الى هللا عز وجل فرض كفاية ، قوله تعالى : ) -  

 اركان الدعوة :

 اوال  : الداعي :

هو كل مسلم عاقل ذكر او انثى ، فالجميع مسؤول عن نشر الدين والتوعية ، ال بد ان يكون الداعية صاحب 

 ثقافة متنوعة ، يشمل : 

المعرفة العقدية ، اي ان يعرف قواعد االيمان و قضاياه .  -1  

الحاجة اليه و يكثر السؤال عنه  .المعرفة الفقهية ، و بخاصة ما تمس  -2  

المعرفة التاريخية ،الن الداعية يستشهد بدعوته من التاريخ .  -3  

المعرفة العلمية ، حيث يحسن بالدعاة ان يلموا بأخبار العلم و المخترعات .  -4  

معرفة الواقع ، وهي من اهم ما يحتاج اليه الداعي . -5  

:  : المدعوثانيا    

النظر عن لونه او جنسه او سنه او لغته ، للمدعو حقان :  وهو االنيان بغض  

ان يؤتى و يدعى ، فعلى الداعية ان يتحرك تجاه المدعو .   -  

ان يحترم ، فال يجوز احتقار الناس  .  -  
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 ثالثا  : المنهج :  

ين : وهو الدين الذي انزله هللا تعالى ، وهذا في غاية الصحة و الكمال ، ال يحتاج منا اال المر  

التأكد من صحة الحديث النبوي ، اما القرأن فكله قطعي الثبوت .  -1  

التأكد من صحة فهم النص الشرعي .  -2  

 رابعا  : االسلوب : الخالصة : 

استحضار النية في العمل الدعوي .  -1  

محبة الخير لكل الناس .  -2  

ان ال نستعجل ثمار الدعوة .  -3  

ان نستخدم االساليب في اوقاتها و زمانها المناسبين .  -4  

 

 

 

 

 " انضمامك لمجموعة احباء الشريعة على الفيس بوك يعد فخرا  لنا "

 


