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 / الفصل الاول البناء الحضاري إلاسالمي    الدرس الخامس عشر
هي منجزات ألامة املادية واملعنوية في جميع مجاالت الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية  : الحضارة

 والاجتماعية والدينية والفنية وغيرها من املجاالت.

 القوانين والقيم وألافكار والتراث وآلاداب ونحوها،:  للحضارة نب املعنوي ومن ألامثلة على الجا

 وسائل الاتصاالت واملواصالت والعمارة والبناء والصناعات وغيرها.  :ومن ألامثلة على الجانب املادي 

وإلافنننادة منننن  /والسننننة النبوينننة/ منننن القنننررن الكنننريم   ؟الحضنننارة إلاسنننالمية اسنننس بنا هنننا منننن اينننن  سنننتمد

 عالمتان لخبرات والعلوم البشرية املكتسبةا

علننا الفضننائل الخلقيننة والاجتماعيننة وإلاوسننانية، وعلننا عقينندة ر انيننة مصنندرها  علننى منناذا  اننوم الحضننارة 

 .وحي من هللا تعالا

لننننا الفضننننائل الخلقيننننة قامننننه هننننرة الحضننننارة ع (علننننل) حضننننارة بابيننننة ببانننناء إلاسننننالمالحضننننارة إلاسننننالمية 

ا ممنننننا يصنننننل   والاجتماعينننننة وإلاوسنننننانية، وعلنننننا عقيننننندة ر انينننننة مصننننندرها وحننننني منننننن هللا تعنننننالا، لنننننم تتنننننر   ننننن   

ه عليه وأمرت به
ّ
 .البشرية إال حث

   خصائص الحضارة إلاسالمية

 املرونة والانفتاح- 3             الوسطية والتوازن  - 2       إلاوسانّية والعاملية-1 

  إلانسانّية والعاملية -1

 إلاوسان أهم مخلوقات هللا تعالا قامه هرة الحضارة علا أساس أن 

   بد وأن تؤدي إلا سعادته ورفاهيتهوأن جميع ألاوشطة البشرية ال 

  عمل يقصد به تحقيق هرة الغاية، وأن كل 

 ،ا علنننى إلانسنننانية:؟ و  نمنننا تفتخنننر نثينننر منننن الحضنننارات بجننننٍد واحنننٍد وعنننرٍ  واحنننٍد   بنننّ ن  ينننس  ننننععس خ نننري

نجد الحضارة إلاسالمّية  مله جميع النناس دون النرنر إلنا جنسنوم أو لنوو م أو دينت م. وتفتخنر بالعلمناء 

عوب التي عا ه في ظّل سماحة إلا 
ّ

 سالم وعدله.الرين أقاموا صرحوا من جميع الش

   الوسطية والتوازن -0

   وازننه الحضننارة إلاسننالمية بننين الراننن  الروحنني، والراننن  املننادي والتمتننع بالحينناة النندنيا، فننال تفننري

 وال إفراط، وال غلو،

   ا على إلانسانية هات مثال على وسطية و وازن الحضارة    بّ ن  يس  نععس خ ري

محه بامللكينة الفردينة، وأقنرت حنق املجتمنع نما وازننه هنرة الحضنارة بنين حاجنات الفنرد وحاجنات الرماعنة، فسن

ا، أو يؤدي إلا إلاضرار باآلخرين.  في ا، وأباحه للمسلم أن يفعل في ماله ما يريد ما لم يكن فساد 
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جنناءت هننرة الحضننارة نحلقننة مننن حلقننات الحضننارة إلاوسننانية، فاسننتفادت وأفننادت، فقنند  :، املرونننة والانفتننا -2

 .افات إلاوسانية التي عرفت ا  عوب العالمأخرت من الحضارات والثق

  : اسباب ازدهار الحضارة إلاسالمية

 الانتماء للوطن ولألمة إلاسالمية ولإلوسانية -3العلم   -2حقائق إلايمان  -1 ما يأتي: سبابومن هذه ألا  

ننننا فنننني الحينننناة ويحنننندد سننننلونه، ويب نننني  :وضنننن  حاننننائق إلايمننننان -1 ال بنننند لإلوسننننان كنننني يّتخننننر لنفسننننه موقف 

ننا لسننلونه، ووسننتمد هننرا التصننور  مننن حقيقننة إلايمننان مجتمعننه، مننن تصننور للوجننود يكننون أساس 

ا خالايمان ركان لقائمة علا اا  في بناء الحضارة الستة التي تقودة إلا أن يصبح عنصر 
 

ا فاعال   ّير 

 هات مثال على حاائق إلايمان  سبب من اسباب ازدهار الحضارة إلاسالمية  

إلننا حينن  القلنن  وتعنند العبننادة املروننر العملنني والسننلوكي لحقننائق إلايمننان، والتنني تنقلوننا مننن حينن  الفكننر املجننرد  

الننري يحنند ووشننعر، فتكننون بننرلة قننوة دافعننة إلننا العمننل والتطبيننق. والعبننادة تمنننح إلاوسننان القننوة وإلارادة 

فاملجتمع ألاقدر علا الثبات والتضحية هنو ألاقندر علنا بنناء حضنارته، نمنا  ( علل) ملواجوة مصاع  الحياة

 بناء الحضاري، وال يوظفوا في الشر والطغيان.أن العبادة تغري روح إلاوسان وقلبه، فيوظف طاقاته في ال

نننننوا مننننن (علننننل) حننننت ا  عننننايى املسننننلم ن علننننى  لننننب العلننننم .العلننننم: -2
ّ
ليتعرفننننوا إلننننا خننننالقوم، وليتمك

 إلاسوام في عمارة الكون و ناء الحضارة،

  (علل ) ولم يفصل إلاسالم ب ن علوم الدين وعلوم الدنيا  
 
 ، بل كانه دعوته إلا العلم عامة

 وقنند ر نن  إلاسننالم بننين العلننم والعمننل  ؟يعنند العلننم مننن اسننباب ازدهننار الحضننارة إلاسننالمية، وضنن  ذلننك

ة ولإلوسنننانية. وأهنننم منننا يجننن  أن والحيننناة، ومنننن هننننا جننناءت دعوتنننه لنننتعلم العلنننوم التجريبّينننة النافعنننة لألّمننن

نننع  
 

يتسننل  بنننه املسننلم لبنننناء دور حضننناري رائنند منننن العلننم هنننو العلنننم بواقعنننا املعاصنننر، والتخصنن  فننني  

 املعرفة، والعلم بالسنن الكونية والاجتماعية، والاجت اد الفكري. 

جعنن ، وذلننك بسننباب ال شننك ان الحضننارة إلاسننالمية بنند  را اسننباب  راجننع النندور الحضنناري للمسننلم ن

 داخلية او خارجية، منها:

  من ألاسباب الداخلية اذ رها   ( ا

الحيناة فوننا  منن اسنر  م  : غيناب الفمنم الينحيب لنبعت املفناهيم إلاسنالميةسيطرة الحياة املادينة و -1

هنو تنر  الندنيا وملنرا  ا،  يفمنم ان الندين مننللندنيا تنارنين حقنائق الندين والايمنان وهننا   ااملادية فتوجونو 

 وأن التقوى هي فق  في مالزمة املسرد والعبادة، 

ّنة من سنن هللا  انتشار الفربة والعصبية:-0 فبدل أن ينرر املسلمون إلا الاختالف في آلاراء علا أنه س 

 للنزاع والتباغتالكون، وأنه تنّوع يفيد ألامة،  تعالا في
ي

  ،فاد جعله بعضمم مجاال

وهرا اضعف املسيرة الحضنارية  :التراجع العلمي و وبس حر ة البحث والاجتهاد وانتشار التاليد- -2

 والامة الاسالمية .
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 اذ رها    ب( من ألاسباب الخارجية

 منة العسعرية السياسية على العالم إلاسالمي اذ ر مظاهر للمي الميمنة العسعرية والسياسية: -1

 فقد تمكن ألاجنبي من احتالل بالد املسلمين والسيطرة علا  عوب ا 

  ل سول عليه مواجوت م والتغل  علي م.( عللبث الخالف والفرقة بين املسلمين)  وعمل علا 

   ية اشننالاال عنندة اذ رهنناد إلاسننالماخننذت الميمنننة الابتصننادية علننى بننروات الننبال  الميمنننة الابتصننادية:.0

ور ن  العمنالت الوطنينة  من خالل سيطرة بعن  القنوى العاملينة علنا مصنادر الفنروة فني العنالم إلاسنالمي

 بالعمالت ألاجنبية.

 ؟ عدد اشالال الميمنة الثاافية والفعرية الميمنة الثاافية والفعرية:.2

 ا  للحضارة من خالل تعريم الحياة الغر ية، واتباع أنماطوا بوصفوا سبب 

 ونرلة إضعاف الروح إلاسالمية لدى املسلمين 

 وقبول ألافكار الغر ية واملبادئ الوافدة التي تتعارض مع القيم إلاسالمية 

 .وتشويه التاريخ والحضارة إلاسالمية 

ننا: إعننادة البننناء الحضنناري للمسننلم ن علننا املسننلم أن يننؤدي دورة املنننوط بننه تجنناة حضننارته العر يننة :  خامسي

ور التن   عن ن منمنا يني الا  :مية، وإعنادة دورهنا الرينادي فني بنناء إلاوسنانية، وممنا ىعنين علنا تلنة منا ينأتيوإلاسال 

  ؟ على إعادة دورها الريادي في بناء الحضاري إلانسانية

علننننى املسننننلم ان يننننودي دوره املنننننو  بننننه  جنننناه حضننننار ه العرريننننة وإلاسننننالمية، وإعننننادة دورهننننا الريننننادي فنننني بننننناء 

 3_2_1 ر بالبة امور  عينه على ذلك.إلانسانية، اذ

ية الالتزام بأحالامه ُحسن فمم إلاسالم .1  وض  ذلك  َوجّدِّ

  لرا ينبغي العودة إلا الفوم الصحيح لدين  تكامل وتوازن بال تطرف وال جمود،تطبيقه في عن طريق

نننننْوْد 
 

نننننوا  
 
ون

 
ْتك ا لم

 
 ْوْسنننننط

 
ُمنننننة

 
مط أ

 
ْننننننان

ط
ْة ْجْعل لم

ْ
نننننر

ْ
نننننول  إلاسنننننالم، يقنننننول تعنننننالا: َْون نننننوْن الُرس 

 
نننننا الُنننننناسم ْوْيك

ْ
اْء ْعل

اَ  يد  وم
ْ

مط  
 
ك يط

ْ
 ْعل

  .وعلا املسلم أن يبرل وسعه في عمارة ألارض وتحقيق الاستخالف في ا وفق  رع هللا تعالا 

  تقويننننننة إلايمننننننان والعمننننننل الصننننننال  باعتبارهمننننننا الخطننننننوة ألاولننننننا فنننننني إيجنننننناد ال خصننننننية املسننننننلمة  ويجنننننن

 رض .وقياموا بواجب ا في عمارة الا 

  وض  ذلك   الحرص على إلافادة من املنهج العلمي في صناعة املعرفة والتادم .0

 وإلافننادة مننن تقنيننات العصننر ومعطياتننه، سننواء تلننة التنني أوجنندها املسننلمون، أم التنني أوجنندها غيننرهم 

ف سنننتفيد مننننن معطينننات الحضننننارة الغر ينننة فنننني ألا نننياء املفينننندة والنافعنننة التنننني ال تتعنننارض مننننع مبننننادئ 

 وقواعدة إلاسالم



 4545397973/  4554320770إعداد األستاذ : مالك الحياري                    اإلسالمية   التربيةالنور في 

- 5 - 

  العادة البناء الحضاري للمسلم ن ينبغي التخلص من السلبيات الت  يعيشما املسلمون اليوم  -3

 .التعص  املرهبي  •

 .التطرف الفكري والسلوكي  •

 وم علا رف  ارتباط الدين بالحياة.إلالحاد أو الالدينية التي تق •

 .عدم إدرا  قيمة الوقه  •

 الانتماء الدرس السادس عشر 
ىعننند الانتمننناء منننن الحاجنننات الاجتماعينننة لإلوسنننان،  و يعنننين إلانسنننان ضنننمن بيينننة اجتماعينننة، ينتمننني إل هنننا،

  وهو ىعبر عن الرغبة في التعاون مع آلاخرين والعمل علا إسعادهم، وتقديم العون لوم.

 في انتمائه لدينه وإيمانه بنا   عنايى  
ي
ا واحدا  رئيسي

ي
ا  اذ ر مظمرا ل انتمناء املسنلم لوطننه وأمتنه مرونر 

ّ
ىشنك

ا   في انتمائه لدينه وإيمانه باهلل تعالارئ س 

 وض  العالبة ب ن الو ن وألامة إلاسالمية      مفموم الو ن، والانتماء لهبين 

 ىع ش علي ا مجموعة من الناس، يحكموم نرام سياس ي ممثل في حكومة. هو أرض لوا حدود،  : الو ن

 : ألارض، والشع ، والنرام.( ما يي ماوما ه)وياوم الو ن على بالبة ماومات 

أنه يمثل الحياة املستقرة، ىعمل فيه، ووع ش فيه بين أهله وتويه، وينرى فينه  ؟بّ ن اهمية كل من الو ن 

 .ع عنه ووعت  به ويفتخر باالنتساب إليهتحقيق رماله وطموحاته، فيداف

 اذ ر بالبة امور يتحاق بها الانتماء للو ن.

 فوم تاريخه وثقافته وطموحاته، والدفاع عنه ضد كل ما ىعترضه من   ديدات. •

 ، ورعاية مصالحه، وإلاخالص له في وقه الشدة نما في وقه الرخاء.هحب •

 الالت ام بالقوانين والتشروعات التي تنرم حياة الناس. •

 رة علا مؤسساته، والعمل علا تطويرها.املحاف •

 .ح  ابناء الوطن ورعايت م ومساعد  م والدفاع عت م وعدم ايراث م •

، واللغنة ىشنمل الندين إلاسنالميطنار فكنري وثقنافي واحند، هي مجموعة من الناس يجمعونم إ :ألامة إلاسالمية

 عالمتان العر ية، والتاريخ إلاسالمي، واملصال  املشترنة

ننننا مننننن الننننناس مننننن العننننرب وغيننننر العننننرب، وال تننننزال رثننننار هننننرة   ونننننت  عننننن هننننرا حضننننارة إسننننالمية  ننننمله أجناس 

  يومنا هرا،الحضارة ماثلة إلا 

فاألمننة إلاسننالمية يجمعوننا رب   شننالل رابطننا يجتمننع عليننه املسننلمون  عنندد بالبننا مننن الاننيم إلاسننالمية التنن 

، وي رننون 
 
واحنند، ورسننول واحنند، ويؤمنننون بننالقررن الكننريم، ويصننلون باتجنناة واحنند، ويصننومون رمضننان معننا

، ويلت مون بسائر العبادات نفسوا
 
 معا
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   الصور الت  يتحاق ف ها الانتماء لألمة إلاسالمية  اذ ر 

 املحافرة علا منجزات ألامة، والاعت از بحضار  ا. -1     

 . ا، والحرر من أعدائعت االدفاع  -2

، وهنننرا يتطلننن  محبنننة ألامنننة إلاسنننالمية، منننن خنننالل املحافرنننة علنننا وحننندة أوطاننننناالحنننرص علنننا وحننندة  -3

أبننناء ألامننة إلاسننالمية، ونصننر  م وعنندم خننرالو م، والتعنناون معوننم علننا مننا فيننه خيننرهم، ومحار ننة 

 ملسو هيلع هللا ىلصإلا نتاب هللا تعالا وسنة رسوله والعودة  بيت معوامل التفر  

 الفصل الثاني/ العنس املجتمعي    الدرس الحادي والعشرون 

 اذ رها   وضع الاسالم مجموعة من الاواعد والتشريعات الت   ضبط  عامل إلانسان مع غ ره

وأن يصنبر علنا -3حلنم وأن يتعامل مع من حوله برفق وتسنامح و  -2وأمرة بالتحلي باألخال  الفاضلة  -1

 كل أ كال الاعتداء علا آلاخرين،  وو اة عن -4أتى الناس

مننن فننرد أو  ويصنندر، هننو سننلو  عنندواوي يتصننف بالقسننوة أو القوننر أو إلانننراة:  املجتمعننياملاصننود بننالعنس 

ا بالنفد أو باآلخرين. جماعة، ويلحق ا أو معنوي  ا مادي   ضرر 

ا عنننن التعامنننل منننع ألاحنننداث  نتيجنننة بننن ن  ينننس يظمنننر العننننس ()   حالنننة نفسنننية يكنننون ال نننخ  في نننا عننناجز 

ق  ألاتى بنفسه أو بالناس أو باملمتلكات العامة. لحم  حوله بطريقة صحيحة ، في 

 العنس نوعان، اذ رهما مع ذ ر مثال على كل منهما.

 امثله على العنس انواع العنس

 ضرب آلاخرين والسطو املسل ، وحر  املمتلكات، وإغال  الشوارع. عنس مادي

  تم الناس والاست زاء ب م، وتسفيه ررائ م وتحقيرها. عنس معنوي 

ا: اسباب العنس املجتمعي  بانيي

 

اسباب العنس 

 ذ رها:ا املجتمعي
 النص الشرعي التوضيب /

ضعس  -1

 الوازع الدين 

وسان، وهو إلايمان هو صمام ألامان في حياة إلا

ا ه ويمنعه من انالري ي رب سلون  يؤتي أحد 

م  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول  هللام  لم
سط
ط 
: َامل

هم  ْسانم  لم
نط ْم الُناس  مم ْمنط ْسلم

ْنه   مم
ْ
ن  ْمنط أ مم

ؤط
ط 
، ْوامل ةم ْوْيدم

ا دم 
ْ
مط الُناس  ْعل ْمائم م

َ مط وم ْوالم
مط
ْ
 ْوأ
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الاضطرابات -0

الانفعالية 

 والنفسية

باإلحبا  والفشل وضعس الثاة الانسان  ور شع

 "علل" بالنفس، بد يوّدي به إيى ممارسة العنس

تفروغ حالة ل و اأو إلظوار القوة  /ليلفه الانتباة له

 . الضغ  النفس ي التي بداخله

 

سرية التنشية ألا -2

الخا ية والتفعك 

 ألاسري 

إّن انتشار حاالت الانفصال بين الزوجين، أو غياب 

أحد ألابوين عن ألاسرة، أو محاولة حل الخالفات 

أمام ألابناء، واملمارسات السلبية داخل ألاسرة، مثل 

دي كل تلة إلا ميل ألابناء 
ْ
ؤ الضرب والشتم، ي 

 لالعتداء علا آلاخرين بأ كال مختلفة.

ي علينا أن نرّبي أبناءنا علا التسامح والعفو فينبغ

 عمن أساء، وعدم الرد باملثل أو إيراء الناس

ْتومي  سط
ْ
 ت

ْ
بقول هللا تعالا: َْوال

عط 
ْ
ف  ۚ ادط

 
ة

ْ
 الُسّ م 

ْ
 ْوال

 
ْحْسْنة

ط
ال

ي  رم
ُ
ا ال

ْ
ت إم

ْ
ْسن  ف حط

ْ
ْي أ ي هم تم

ُ
ال بم

يٌّ  ُنه  ْولم
ْ
أ
ْ
 ن

ٌ
ْنه  ْعْداْوة ْنْة ْوْ  ط ْب ط

يٌم   .ْحمم

التأبر السلب   -1

 باآلخرين

ا ما يتعامل الكبار مع الصغار بسلوكات انفعالّية  نثير 

قاسية، ويتسرعون في العقاب البدوي أو اللفري 

هرا السلو  مع  صغار ال فيقلدضدهم أو أماموم، 

أقراو م ومجتمعوم، فعلا آلاباء واملر ين أن يتعاملوا 

عرم مع الصغار بحكمة ورفق، فإن نتائ  الرفق أ

 من نتائ  العنف

ُن هللْا يقول الرسول  : َإم

ي  طم
عط ْق، ْوو 

ط
حم ُّ الّرمف

يٌق ي  ْرفم

ا 
ْ
ي ْعل طم

عط  ى 
ْ

قم ْما ال
ط
ا الّرمف

ْ
ْعل

ا 
ْ
ي ْعل طم

عط  ى 
ْ

، ْوْما ال فم
نط ع 

ط
ال

. َ ْواة   ْما سم

ألامن من  -7

 العاورة

ن العقو ة أساء ألا   دب واعتدى علا آلاخرينفمن أمم

لحفظ إلاوسان  ) علل ( العقو ات را  رع إلاسالمل

ونرامته من الاعتداء، إال أن ضعف تطبيق هرة 

العقو ات والقوانين، وعدم معاقبة الراوي بالعقو ة 

املناسبة أدى إلا انتشار العنف والررائم، وتساهل 

البع  في سل  حقو  الناس والاعتداء علي م، بل 

ا. لوم أحيان   وقتط

 

الشعور -5

 بالظلم 

وهيمنة العدالة بين املواطنين او بين الناس  ان عدم

 بع  الشعوب واستقواؤها علا الشعوب الفقيرة

 يولد الشعور بالرلم

َم، ياول الرسول 
ْ
ل
ُّ
وا الظ

ُ
ا

َّ
: "ا 

 ، َياَمةِّ اِّ
ْ
َماٌت َيْوَم ال

ُ
ل
ُ
َم ظ

ْ
ل
ُّ
نَّ الظ إِّ

َ
ف

َك َمْن 
َ
ْهل

َ
 َّ ا

ُّ
نَّ الش إِّ

َ
، ف َّ 

ُّ
وا الش

ُ
ا

َّ
َوا 

ْم 
ُ
ع

َ
ْبل

َ
 ب

َ
ان

َ
 ك

ْ
ن

َ
ى ا

َ
ُمْم َعل

َ
، َحَمل

وا 
ُّ
َحل

َ
َماَءُهْم َواْست وا دِّ

ُ
ع

َ
َسف

َمُمْم"  . َمَحارِّ
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 اساليب حماية املجتمع من العنس

  وضيب /شر  / داللة اذ رها  ساليبألا  النص الشرعي

يْن “قال هللا تعالا:  رم
ُ
ال

مط  وب   
 
ل
 
نُّ ق ْمئم

ط
ط

ْ
وا ْوت ْمن 

ْ
ر

رم 
ط
ن رم  بم

ْ
ال

ْ
هم أ

ُ
رم الل

ط
ن رم بم

َ وب 
 
ل ق 

ط
نُّ ال ْمئم

ط
ط

ْ
هم ت

ُ
 الل

تعميق معاوي إلايمان -1

 باهلل تعالا

ا باإليمان به 
 
جعل هللا تعالا ألامن وألامان مرتبط

و رنرة سبحانه وتعالا، ويزيد إيمان املؤمن باألعمال 

الصالحة، واملداومة علا تنر هللا تعالا، باللسان 

ا أداء الصالة في أوقا  ا، و القل ، واملحافرة عل

ا  وتالوة القررن الكريم؛ مما يجعل إلاوسان محب 

ا لنفسه وغيرة. ا في تصرفاته، نافع 
 
 ملجتمعه، هادئ

جاءة ملة الربال 

يقول له: َإن  ئْه 

طبْق علي م 
 
أن أ

ألاخشْبين؟ فقال 

أن : َأرجو  النبيُّ 

يخرْج هللا  من 

أصالب م من ىعبد  هللْا 

 وحدةَ

 

التثقيف  -2

والتوعية 

 والرفق

لحماية املجتمع من العنس املجتمعي اساليب منها: 

علا العلماء التثايس والتوعية، وض  ذلك. 

واملتخصصين أن يقوموا بدورهم في توعية الناس 

وآلاباء وألاموات بأهمية الحوار، ووشر ثقافة 

 التسامح، 

أن يكونوا قريبين من الناس  ى العلماء ايضاوعل

و خاصة الشباب، وأن ىعاملوهم برفق ويصبروا علا 

في   وضيب هْديِّ النب   ايضا علي م،و  تساؤال  م

املثل ألاعلا فقد ضرب لنا الرسول هذا املجال: 

والقدوة الحسنة في التعامل مع الناس برفق في كل 

ا حتى مع أعدائه، عاملوم بالرفق ف ش يء، فكان رحيم 

 وألاناة رغم نفرهم بدعوته وإيرائ م له.

تقدير املبدعين  -3

وإتاحة الفرصة 

للشباب للسعي 

نحو النجاح، 

وملمارسة ألاوشطة 

 املناسبة

ا لطاقا  م، وإل غال أوقات فراغوم بما هو نافع  وتلة تلبية لحاجا  م، وتفروغ 

م امل
ُّ
وارات والعمل التطوعي مفيد، كالنشاط الثقافي والنشاط الرياض ي وتعل

، مما ينمي لدي م تحمل املسؤولية تجاة أنفسوم ووطت م )علل(وخدمة املجتمع

 ويبعدهم عن ممارسة مراهر العنف.

فعلا الدولة أن تقوم برعاية املبدعين ؟  في  ادير املبدع ن وض  دور الدولة 

 وأصحاب املواه  املختلفة وتقديرهم وتعزيزهم.

تحقيق  -4

 تماعيةالعدالة الاج

لحماية املجتمع من العنس املجتمعي اساليب منها:  حايق العدالة 

 جعل هللا الناس سواسية في الحقو  والواجبات الاجتماعية، وض  ذلك.
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 وض  دور الدولة في  حايق العدالة الاجتماعية  

فعلا الدولة أن ترعا حصول الناس علا حقوقوم وأدائ م لواجبا  م بعدالة •

ا في تصرفاته،  لل () عوتكافؤ فرص  ألن إلاوسان إتا وجد العدالة أصبح متوازن 

ونرلة علا الدولة أن تعمل علا تفعيل دور القوانين والتشروعات وتطبيقوا •

 علا الكل، فيرتدع كل من تسول له نفسه أن ىعتدي علا آلاخرين

استخدام  -5

موارات التواصل 

 إلايجابي

التعامل معه بصورة ايجابية،  فإذا  مإلاوسان معرض ألن يص   ويخطئ، 

فإنه ما الابر املتر ب   غ ر اليحيب لتعزيز سلو ه اليحيب، و عديل سلو ه 

يكون أحسن استجابة، وأنفر فاعلية في املجتمع، فيح  مجتمعه ووسعا لنفعه 

 وخيرة.

توفير فرص  -6

 العمل للشباب

فكر الو ما مدخل للووضع الخط  للتخفيف من البطاله والفر، ) علل(

 املتطرف قد ىستغله بعضوم لحرف الشباب عن الفكر السليم.

 / الفصل الثانياهتمام ألاردن بالاضايا إلاسالمية الدرس الثالث والعشرون 
بالبة مظاهر  دل على اهتمام اذ ر 

 ألاردن بالاضايا إلاسالمية
 مظاهر هذا الاهتمام

 
 

: الاهتمام بشؤون العالم أوال

 إلاسالمي

التصدي للمطامع إلاسرائيلية وخططوا الرامية لت ويد املقدسات -1

 إلاسالمية في فلسطين

 إلاعمارات الوا مية للمسرد ألاقص ى املبار -2

 الا راف علا  ؤون الاوقاف الاسالمية وادار  ا في القدس-3

ا: إبراز الصورة الحقيقية  ثاني 

 لإلسالم

كية للفكر إلاسالميإوشا . أ
ْ
ل
ْ
 ء مؤسسة رل الب ه امل

 إصدار رسالة عمان . ب

خطابات جاللة امللة عبد هللا الثاوي ابن الحسين حفره  -ج

 هللا تعالا

ا: توثيق الصالت بين ألاردن 
 
ثالث

 والشعوب ألاخرى 

إوشاء الوي ة الخيرية ألاردنية الوا مية لإلغاثة والتنمية والتعاون 

 1991م العربي وإلاسالمي عا

ا: الدور الكبير لألردن في الاسوام  رابع 

في حل نثير من املشكالت بين الدول 

 العر ية والاسالمية  

 اوم دوما على الحل السياس   للمشعالت الت  يمعن ان  حدث 

 ب ن الدول العررية والاسالمية 

 العمل على سياسة العمل والوفاق والا فاق 

 حل هذه املشعالت وعدم اللجوء ايى الاوة والعنس في
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  الاهتمام بشوون العالم إلاسالمي

 اهتم ألاردن برعاية املادسات إلاسالمية في فلسط ن، 

التصندي للمطنامع إلاسنرائيلية وخططمنا الرامينة لتهويند املادسنات  من مظاهر هنذا الاهتمنام:اذ ر بالبة 

تصننننننندي للمطنننننننامع لل سنننننننات إلاسنننننننالمية،دور ألاردن فننننننني رعاينننننننة املادبننننننن ن ، فقننننننند إلاسنننننننالمية فننننننني فلسنننننننط ن

  ؟ إلاسرائيلية

  وعلا أثر تلة قامه الحكومنة ألاردنينة بإصندار منرنرة عاجلنة فنندت في نا املنزاعم الي ودينة؛ وقامنه ببينان

الحقنننائق واملسننننلمات التاريخيننننة والقانونيننننة الخاصننننة بمدينننننة القنننندس، وو ننننحه أن العننننرب هننننم مننننن بنننننوا 

( عنننام، وأنننندت علنننا أهمينننة هنننرة املديننننة لننندى 5111مننننر أنفنننر منننن ) هنننرة املديننننة وأسسنننوها وعا نننوا في نننا

 وجود املسرد ألاقص ى املبار  في ااملسلمين ل

   ،ا، فوو أولا القبلتنين، وثناوي مسنرد ب  ني علنا ألارض بعند املسنرد الحنرام ا عقائدي 
 
حيث يرتب  ب ا ارتباط

ومعراجه إلنا  ، وهو مسرى النبي وثالث مسرد تشد إليه الرحال بعد املسرد الحرام واملسرد النبوي 

 السماوات العال. 

  علا الندفاع عنن القضنية الفلسنطينية فني كنل املحافنل الدولينة، و خاصنة فني هي نة 
 
وال يزال ألاردن حريصا

ألامنننم املتحننندة ومجلننند ألامنننن ومنرمنننة اليووسنننكو، وقننند عمنننل ألاردن بكنننل قنننوة لصننندور قنننرارات عنننن هنننرة 

كنننننات إلاسنننننرائيلية املتكنننننررة للمقدسنننننات إلاسنننننالمية فننننني القننننندس، و خاصنننننة املنرمنننننات الدولينننننة تننننندين الانت ا

 املسرد ألاقص ى. 

  نا باملسنلمين وال عالقننة نا خاص  وكنان ألاردن وراء القنرار الونام الصنادر مننن اليووسنكو باعتبنار املسنرد ألاقصنن ى مكان 

)جبننل الويكننل(، وإدانننة كننل ال التسننمية الي وديننة:  واعتمنناد التسننمية إلاسننالمية: )املصننجد ألاب نن  (للي ننود بننه، 

املمارسات التي تقوم ب ا سلطات الاحتالل إلاسرائيلية ضد املقدسات إلاسالمية واملسنيحية فني القندس، وإداننة 

ا. ا نبير  ا سياسي   أعمال الحفريات في ا، وطالبت ا بالرجوع عت ا. وكان هرا انتصار 

 : إلاعمارات الماشمية للمصجد ألاب    املبارك-0

ا بإعنننننادة إعمنننننار اْولننننن فقننننند  نننننا  ب نننننري املصنننننجد ألاب ننننن   املبنننننارك  )بينننننادة اململعنننننة ألاردنينننننة الماشنننننمية اهتمامي

ومنن مراحنل هنرا إلاعمنار  (واملحاريب والاباب والساحات ومصجد ببة اليخرة املشرفة واملصجد املروانني

 ب     تبع اهتمام بيادة اململعة ألاردنية الماشمية في ألاعمار الثاني للمصجد ألا ما يأتي:

ألاعمار 

 الماشمي
 في عمد

الفترة 

 الزمنية
 الانجازات

إلاعمار  -أ

 الوا مي ألاول 

الري توالة الشريف 

الحسين بن علي طي  هللا 

 ثراة

انتمل هرا 

إلاعمار سنة 

 م.1921

إلعمار املسرد ألاقص ى املبار  وقبة 

الصخرة املشرفة، وقد انتمل هرا إلاعمار 

 م.1921سنة 
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إلاعمار -ب 

 مي الثاويالوا 

تم في عود جاللة امللة 

 الحسين املعرم رحمه هللا

)سنة 

 -م 1954

 م(1964

إعمار مب ى املسرد ألاقص ى  حيث تم

املبار  وترميم مرافقه جميعوا، وإلاعمار 

 الشامل ملب ى قبة الصخرة املشرفة.

إلاعمار  -ج

الوا مي 

 الثالث

 0212صيفية 

 علل

تم في عود جاللة امللة 

 م رحمه هللاالحسين املعر

وقد تم 

إنجاز 

إلاعمار 

الثالث في 

عام 

 م.1994

الري جاء علا أثر قيام الاحتالل الصويووي 

م، 1969بإ عال النار في املسرد في عام 

وقد امتدت رثار الحريق التخريبية إلا أنفر 

من ثلث املسرد، والت مه النيران منبر 

.
 
  صالح الدين ألايوبي رحمه هللا كامال

إعمار إعادة  -د

منبر صالح 

 الدين

"ضع دائرة 02125"شتوية 

: م اعادة منبر صال  

 الدين الايوبي على نفاة :

علا نفقة جاللة امللة عبد 

 –هللا الثاوي ابن الحسين 

 الخاصة  -حفره هللا 

في عام 

 م.2112

ب ن دور ألاردن في إعادة إعمار منبر صال  

علا نفقة جاللة امللة عبد  ؟الدين ألايوبي

  -حفره هللا  – الثاوي ابن الحسين هللا

، ليكون تحفة فنية بدىعة الصنع الخاصة 

نقل املنبر بعد تجوي ة في ألاردن إلا مكانه  و 

 م.2112في املسرد ألاقص ى في عام 

 

جاللة امللك عبد عمد في 

 –ا الثاني ابن الحس ن 

   -حفظه ا 

 

الاستمرار في  نفيذ مشاريع الاعمار في 

الاب    املبارك وببة اليخرة املصجد 

 املشرفة 

وبد بلغ  عشرات املشاريع ،وهذا ادى 

ايى الحفاظ على هذه املادسات من 

عوامل التلس والتخريب وممنا اجمزة 

الانذار والحريق وصيانة الفسيفساء 

والزخارف والاعمدة والعمرراء والانارة 

وغ رها ،وذلك عن  ري الصندوق 

ب    املبارك الماشمي إلعمار املصجد الا

وببة اليخرة املشرفة واللجنة امللعية 

 إلعمار املصجد الاب    املبارك

عنننن طرينننق املديرينننة العامنننة وضننن  ذلنننك  الاشنننراف علنننى شنننوون الاوبننناف الاسنننالمية وادار هنننا فننني الاننندس-3

 واملقدسات الاسالمية في الاردن لوزارة الاوقاف والشؤون  في القدس التي تتابع مبا رة لألوقاف
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 ( موظنف ىشنرفون علنا الاوقناف الاسنالمية في نا ، والتني تشنمل 111حينث ىعمنل فني القندس انفنر منن )

 من الامال  ال( مسرد ، اضافة الا املسرد الاقص ى ، و 111انفر من )
 
 نبيرا

 
 قفية و عددا

  . ولوال هرا الروود الستوله سلطات الاحتالل الاسرائيلي علا هرة الامال  الوقفية 

اعت ى ألاردن بتوضيح صورة إلاسالم الصحيحة للناس، وتلة من خالل  راز الصورة الحاياية لإلسالم إب

 أمور نثيرة، مت ا:

عينننننة للفعننننر إلاسنننننالمي . أ
َ
ل
َ
مننننن املؤسسنننننات العلميننننة املوجنننننودة فنننني العنننننالم  إنشنننناء موسسنننننة ال البينننن  امل

 للفكر إلاسالمي( . إلاسالمي املجمع لبحوث الحضارة إلاسالمية)مؤسسة رل الب ه امللكية 

  وض  ما يلي:

 مؤسسة رل الب ه هي ة علمية إسالمية مستقلة: املاصود بها  .1

 مدينة عمان مارها .2

 بأمر من امللة الحسين بن طالل طي  هللا ثراة  وبد  أسس  .3

   1911في عام  مباشرت عملما .4

ء املسنلمين فنني  نتى بلنندان مننن نبنار علمننا وينتم اختيننار اعضنا ها  ينس يننتم اختينار اعضننا ها   .5

العالم إلاسالمي، ممنن ا نت روا بمؤلفنا  م و حنوث م العلمينة فني مينادين املعرفنة التني وشنأت وازدهنرت 

فنننني ظننننل الحضننننارة إلاسننننالمية، كننننالعلوم الشننننرعية، ورداب اللغننننة العر يننننة والتنننناريخ إلاسننننالمي، والعلننننوم 

 إلاوسانية والتطبيقية. 

 ا دوريا مرة كل سنتين علمي و عاد املوسسة مو مرا  .6

عية للفعر إلاسالمي. )هات مثال(: ومن اهم اهداف املوسسة: - 5
َ
ل
َ
 ب ن بالبة من اهداف موسسة ال البي  امل

 التعريف بالشروعة إلاسالمية، وتصحيح املفاهيم وألافكار غير السليمة عن إلاسالم والتراث إلاسالمي.-1

جتمع ونرمه، ومواجوة قضايا العصر ومشنكالته وتحدياتنه تقديم تصور إسالمي معاصر وموحد لقيم امل-2

 بإيجاد حلول إسالمية من هدي القررن الكريم والسنة النبوية. 

التقنناء علمنناء املسننلمين وتعننارفوم، وتعننريفوم بننأحوال املسننلمين، والسننعي إلننا التقرينن  بننين أتبنناع املننراه   -3

 .والفر  إلاسالمية، و ناء جسور الثقة والتفاهم بيت م

جنننناءت رسننننالة عمننننان المنننندف ألاسنننناس الننننذي صننننيغ  مننننن اجلننننه الرسننننالة   إصنننندار رسننننالة عمننننان . ب

ورتالليننس مننن جاللننة ، وقنند أعنندها صننفوة مننن العلمنناء، لتانندم رايننا شننمولية حضننارية لحاياننة إلاسننالم

نا مننن علمناء املسننلمين امللنك عبنند ا الثناني حفظننه ا
 
، ثنم  ننكله لرننة علمينة عامليننة منن عشننرين عامل

، مت نننا: عقنند املننؤتمر إلاسنننالمي فخرجننن  اللجنننة بتوصننياتاسننة ننن  رسننالة عمنننان وتننداول مضنناميت ا، لدر 

 م، وحضرة عدد نبير من علماء املسلمين.2115العالمي الري عقد في عمان عام 
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ا عدة،  من ألافالار الت   ضمنتها الرسالة  ضمن  الرسالة افالاري
ي
 ؟حدد بالبا

 النص الشرعي
 مانافالار رسالة ععدد 

ي
 صحيحا

ي
فعره : / هات مثال واحدا

 واحدة من افالار رسالة عمان

اُهْم 
َ
ن
ْ
ا َبنِّ  اَدَم َوَحَمل

َ
ْمن رَّ

َ
ْد  

َ
ا

َ
بال ا  عايى: "َول

َباتِّ  ّيِّ
َّ
َن الط اُهْم مِّ

َ
ن
ْ
ب َ
َبْحرِّ َوَرز

ْ
َبّرِّ َوال

ْ
ي ال فِّ

"
ي

يال ضِّ
ْ
ف

َ
ا  

َ
ن

ْ
ا

َ
ل
َ
ْن خ مَّ ثِّ ٍر مِّ

َ
ى  

َ
اُهْم َعل

َ
ن
ْ
ل ضَّ

َ
 َوف

على  عريم إلاسالم لإلنسان دون النظر  التأ يد-1

 إيى لونه او جنسه او دينه

 ضع دائرة : من افالار   رسالة عمان 0211صيفية 

ْو 
َ
ٍس ا

ْ
ف

َ
ْ رِّ ن

َ
غ ا بِّ

سي
ْ
ف

َ
َل ن

َ
ت
َ
بال ا  عايى: "َمْن ب

ا  يعي اَس َجمِّ
َّ
َل الن

َ
ت
َ
َما ب

َّ
ن
َ
أ
َ
ع

َ
ْرضِّ ف

َ ْ
ي ألا َساٍد فِّ

َ
ف

َما 
َّ
ن
َ
أ
َ
ع

َ
ْحَياَها ف

َ
ا"َوَمْن ا يعي اَس َجمِّ

َّ
ْحَيا الن

َ
 ا

 الدعوة إيى املحافظة على النفس البشرية، -0

ا 
ي
 َوَسط

ي
ة مَّ

ُ
ْم ا

ُ
ا 

َ
ن
ْ
َك َجَعل لِّ

َ
ذ

َ
بال ا  عايى: "َو 

" اسِّ
َّ
ى الن

َ
َمَداَء َعل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ع

َ
ت  لِّ

 نشر باافة التوازن والوسطية والاعتدال-2

  وض  صورة إلاسالم الحاياينة فظه ا  عايىخطابات جاللة امللك عبد ا الثاني ابن الحس ن ح -ج

وفننني كنننل زياراتنننه ولقاءاتنننه ومقابالتنننه منننع قنننادة  فننني كنننل املحافنننل الدولينننة –كنننان لخطابنننات جاللنننة امللنننة وضننن  ذلنننك 

 .تو   صورة إلاسالم الحقيقية للناس  وفي مقابالت وكاالت الانباء العاملية اثر نبير في العالم.

ا:  وبيق الصالت ب ن 
ي
 وض  ذلك   ألاردن والشعوب ألاخرى بالث

 ىعد ألاردن من الدول التي تحرص علا بناء عالقات إيجابية مع  عوب العالم إلاسالمي 

 وتبّ ي قضاياهم إلاسالمية والدفاع عت ا أمام املحافل الدولية 

 نما  ار  ألاردن في قوات حفظ السالم في العالم 

 اشننننمية لإلغابننننة والتنميننننة والتعنننناون العربنننني وإلاسننننالميوعمننننل علننننى إنشنننناء المييننننة الخ ريننننة ألاردنيننننة الم ،

  م1991عام  حيث تأسسه الوي ة

  اذ ننر اهننداف المييننة الخ ريننة ألاردنيننة الماشننمية لإلغابننة والتنميننة والتعنناون العربنني و  نندف الننا مننا يننأتي :

 وإلاسالمي

 العمل علا مكافحة صور الفقر والرول واملرض. -1

 .والخدمة العامة  الاهتمام بالعمل التطوعي -2

 إظوار الوجه إلاوساوي املشر  لألردن بقيادته الوا مية. -3

اذ ننر وسننيلة مننن وسننائل  توثيننق الصننالت والعالقننات القائمننة بننين الشننع  ألاردونني والشننعوب ألاخننرى  -4

و رنننام  الوي ننة عالقننات مت نننة مننع املفوضننية السننامية لشننؤون الالج ننين  فأقامننهالمييننة لتحايننق اهنندافما  

 مم املتحدة إلانمايي.ألا 
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 العوملة والعاملية الدرس الحادي والثالبون  
عامليننننة نثيننننرة، وتحننننديات فنننني مجنننناالت الحينننناة املختلفننننة، أثننننرت فنننني طبيعننننة املجتمعننننات  ىشننننود الْعننننالم اليننننوم تغيننننرات

، ألامننر الننري جعننل الننبع  ومننن أنبننر التحننديات التنني تواجننه ألامننة التحنندي الفكننري وثقافت ننا وجغرافّيت ننا ومسننير  ا، 

الثقافينة والخصوصنية  ينادي بزيادة الوعي بالثقافات ألاخرى، في حين ينادي رخرون بضرورة الحفاظ علا الووية

الحضارية في ظل هرا العالم املفتوح الري بنات أ نبه منا يكنون بالقرينة الكونينة الصنغيرة، التني تابنه في نا الحندود 

 بين الدول.

نتيجنة التقندم العلمني الانفتاح بين  عوب العالم وسوولة الاتصنال والتواصنل بيت نا : ب ن املاصود بالعوملة

 .تكنولوجيا الاتصاالت الحديثةفي 

 نتيجة التقدم العلمي في تكنولوجيا الاتصاالت الحديثة. ما سبب ظمور مصطل  العوملة   

 فنني الجانننب الابتصننادي املنناييوقنند ظوننر هننرا املصننطل   فنني اي الجوانننب كننان منندلول  العوملننة ا  ننر ظمننور  

بنننم  وّسنننع ز والحنندود وحرينننة انتقنننال السننلع، الننري ىشنننير إلننا منننا يجنن  أن يكنننون بنننين النندول منننن إزالننة الحنننواج

 جميع مجاالت الحياة السياسية والثقافية والتربوية والاجتماعية. هذا املصطل  ليشمل استخدام

 العوملة وابارها  صور 

  يفية التعامل معما آلابار السلبية آلابار إلايجابية الصورة

العوملة 

الفكرية 

 والعلمية

تسويل انتقال ألافكار 

وذلك من واملعلومات 

تكنولوجيا خالل 

 املعلومات والاتصاالت

 الحديثة كاإلنترنه 

وضع  عوب العالم في قوال  

ا من ثقافة  فكرية تنبع أساس 

الدول الكبرى ألاجنبية 

املويمنة، مع   م ش الثقافات 

 ألاخرى في العالم.

املحافرة علا هويتنا 

إلاسالمية ومعتقداتنا 

وتصوراتنا مع إلافادة من 

أفكار آلاخرين وقيموم التي ال 

نا تتعارض مع ثقافتنا وقيم

 إلاسالمية.

العوملة 

 الاقتصادية

 تحرير أسوا  التجارة 

بعدم وضع قيود علا حرنة 

السلع التجارية بين الدول 

النمو  مما يؤدي إلا

الابتصادي على املستوى 

 العاملي

 وسيع فرص املنافسة وإلا  

 في  اديم السلع والخدمات.

الاستيالء على ابتصاد العالم من 

ات ببل الدول العبرى والشرك

، عن العبرى العابرة للاارات

طريق تطويق إلانتاج القومي 

للدول الفقيرة والضعيفة، 

وإدخالما في منافسات غ ر 

زيادة  مما يؤدي إلامتالافية، 

البطالة و دم ر الابتصاد في هذه 

 الدول.

 

إلبامة  -ضرورة العمل الراد

ألاسواق الابتصادية 

و شجيع -إلاسالمية املشتر ة

تثمارات املشروعات والاس

الابتصادية ب ن الدول 

 العررية وإلاسالمية

وزيادة الاوة الابتصادية  -

 للبالد إلاسالمية.
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العوملة 

 السياسية

:حرية التعبير من اثار 

 حريةالايجابية  للعوملة؟  

التعبير عن الرأي وحرية 

 الانتخاب والاختيار 

 واحترام حقو  إلاوسان 

 وتحقيق السالم

تتحكم الدول الكبرى في مرانز 

 القرار السياس ي 

إضعاف دور الدولة وسيطر  ا و 

 علا مقدرا  ا.

العمل علا تقوية العالقات 

 بين الدول إلاسالمية

والعمل علا وحد  ا  

وتماسكوا واستقاللوا 

 واحترام سياد  ا.

العوملة 

الثقافية 

 والاجتماعية

حل املشكالت إلاوسانية، 

 مشكالت الب  ةمثل 

والحد من  وألامراض

انتشار الرريمة واملخدرات 

 ( علل )والت ديدات النووية

ألو ا أصبحه مشكالت 

عاملية ول سه علا مستوى 

دولة واحدة فق  فكان ال 

بد من ا ترا  العالم 

 جميعه في حلوا

تدمير ألاسرة، والعمل علا 

إلغاء النسي  الاجتماعي 

للشعوب، وتدمير الووية 

ن  الخاصة. والقومية والثقافة

املحافرة علا القيم واملبادئ 

 والتراث املادي واملعنوي.

املحافرة علا القيم 

واملبادئ والتراث املادي 

 واملعنوي 

تعميق التعاون بين الدول 

إلاسالمية جميعوا ملحار ة 

التخلف والفقر، وتلة من 

خالل إوشاء مؤسسات 

إسالمية عاملية تع ى بالزكاة 

والتكافل الاجتماعي 

 ؤسسة الزكاة العاملية.نم

 

،   تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت الحديثة كاإلنترنه   هات مثال على وسيلة من وسائل العوملة

 الشركات الكبرى العابرة للقارات 

بعندم وضننع قينود علنا حرنننة السنلع التجارينة بننين الندول ممنا يننؤدي  ر اسنواق التجننارةمناذا يتر نب علننى  حرين

 إلا النمو الاقتصادي علا املستوى العالمي وإلا توسيع فرص املنافسة في تقديم السلع والخدمات.

ا ا واحدي ا إيجابيي  لالل من: اذ ر ابري

 تسويل انتقال ألافكار واملعلوماتالعوملة الفعرية والعلمية : 

 : تحرير أسوا  التجارة بعدم وضع قيود علا حرنة السلع التجارية العوملة الابتصادية

 بّ ن  يس يواجه املسلم آلابار السلبية للعوملة الاجتماعية 

 املحافرة علا القيم واملبادئ والتراث املادي واملعنوي 

تلننة مننن خننالل إوشنناء مؤسسننات تعميننق التعنناون بننين النندول إلاسننالمية جميعوننا ملحار ننة التخلننف والفقننر، و  

 إسالمية عاملية تع ى بالزكاة والتكافل الاجتماعي نمؤسسة الزكاة العاملية.
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ا: عاملية إلاسالم
ي
 وض  ذلك   بالث

  يتمينن  إلاسننالم بالعامليننة فنني أهدافننه وغاياتننه ووسننائله، ويرنننز القننررن الكننريم علننا توجيننه رسننالة عامليننة

رط 
ْ
يْنَ ، وهنننرة الرسنننالة ل سنننه خاصنننة بجننننند للنننناس كافنننة، قنننال تعنننالا: َْوْمنننا أ م

ْ
ْعنننامل

ط
ل  لم

 
ْمننننة  ْرحط

ُ
ال ْناْ  إم

ط
ْسنننل

 دون جند أو قوم دون قوم.

  وحققنننه الحضنننارة إلاسنننالمية صنننورة واقعينننة صنننادقة ملفونننوم العاملينننة، النننري يقنننوم علنننا مبننندأ العننندل

فنرض منن غينر  وإنصاف املرلوم، ورف  الاعتداء، والاعتراف بحنق آلاخنر فني الندين والنرأي املخنالف،

ا للعوملة. ا وا ح   سياسة التبعية التي نرى في ا أثر 

 :ومن مظاهر عاملية إلاسالم ما يأ ي

 التأنيد علا أن هللا تعالا هو رب كل الناس واملخلوقات.  -1

 تات طابٍع  -2
ٌ
عالمي، وتعالج مشكالت وأزمات الحياة والعصر، وتتماشن ى منع أن  روعة إلاسالم  روعة

 ألن تطّبننننننق فنننننني الرننننننروف املختلفننننننة واملجنننننناالت الحياتيننننننة املختلفننننننة، دون 
ٌ
التغيننننننرات فنننننني حينننننناة الننننننناس، وقابلننننننة

 عنصرية أو انحياز ألحٍد علا حساب أحد غيرة.  

 يمعن  حايق عاملية إلاسالم:وض   يس 

 .حلول للمشكالت البشرية وفق منهج علمي موضوعي التعريف باإلسالم وما يقدمه من -1

إلافننننادة مننننن إنجازا  ننننا العلميننننة، وقنننندرة   بنننن ن موبننننس إلاسننننالم مننننن إلانجننننازات العلميننننة للحضننننارات ألاخننننرى 

 إلاسالم علا الانفتاح والتفاعل مع النافع في ا.

لتنني يواجوونا املسننلم السنعي إلنا بننناء ال خصنية إلاسننالمية املعاصنرة القننادرة علنا مواجوننة التحنديات ا -2

 في حياته عن وعي و صيرة، وعلا أساس من الفوم العميق لإلسالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


