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 الملخص

إف ىحا البحث يعج إسيامًا متػاضعًا في دراسة التخبية اإلسالمية كأثخىا في تحقيق األمغ        
الفكخؼ، كالحؼ ييجؼ الى تعخيف التخبية اإلسالمية كاألمغ الفكخؼ، ككيفية مػاجية التخبية 

قيق األمغ اإلسالمية لتحجيات العرخ، كمػضحًا الجكر الحؼ تقـػ بو التخبية اإلسالمية في تح
الفكخؼ، ألف األمغ الفكخؼ في ديششا الحشيف استسج جحكره كأىسيتو مغ القخآف الكخيع كالدشة الشبػية 
الرحيحة ،كأف أىع ركيدة قامت عميو التخبية اإلسالمية في تحقيق األمغ الفكخؼ ألفخاد السجتسع 

جتسع كسمػكيع السدمع ىػ غخس العقيجة اإلسالمية الرحيحة الػسصية في نفػس أفخاد الس
،كإضيار كسصية اإلسالـ كاعتجالو كتػازنو في كل الجػانب، كال شظ أف أىع كأبخز أىجاؼ التخبية 

 االسالمية ىػ إيجاد الفخد الرالح كالسرمح الشافع لجيشو كنفدو كمجتسعو كبمجه .

Abstract 

This research is a modest contribution to the study of Islamic education 

and its impact on achieving intellectual security, and this defines the 

definition of Islamic intellectual education, and this is what makes it clear 

that it is flying in the attainment of honor in achieving Islamic education 

in achieving intellectual security in our true religion that derives its roots 

and importance from the Holy Quran and the Sunnah The correct, and 

that the most important pillar of the Islamic education group in achieving 
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the intellectual security of the members of the Muslim community is to 

implant the correct moderate Islamic belief in the souls of a saheeh one, 

and to show the Sunnah of Islam is the most important, prominent and 

prominent one. The goals of Islamic education are to find a righteous and 

reformer person who is beneficial for his religion, himself, his society and 

his country. 

 المقدمة

 .الحسج هلل ككفى ، كالرالة كالدالـ عمى الحبيب السرصفى، الحؼ بمغ الخسالة كأكفى       

 أما بعج:     

عغ شخيق لقج أندؿ هللا سبحانو كتعالى مشياج التخبية اإلسالمية عمى مخ العرػر البذخية، 
إلى شخيق الخيخ كالدعادة في الجنيا كاآلخخة، كبيغ هللا سبحانو  كالخسل ، ليجاية البذخية األنبياء

( ،لحلظ فقج جاءت رسالتو ملسو هيلع هللا ىلصكتعالى أف مشياج التخبية اإلسالمية اكتسل ببعثة نبيشا كمعمسشا دمحم )
 ارؼ.،رسالة عالسية لمشاس كافة كشاممة لجػانب الدمػؾ اإلنداني، السعخفي كاالنفعالي كالسي

إف التخبية اإلسالمية تتزسغ مبادغ كتػجييات تخشج السخبي كتداعجه عمى أداء دكره عمى أكسل 
كجو ، فالقخآف الكخيع يحتـخ عقل اإلنداف كيجعػ الى تقجيع األدلة كالبخاىيغ السقشعة ،كقج راعى 

الشاس  الفخكؽ الفخدية كاستخجـ أساليب متشػعة في تعميع كتخبية أصحابو، فخاشب)ملسو هيلع هللا ىلص( الشبي 
 بقجر عقػليع .

الى نطاـ تخبػؼ إسالمي متكامل ككسصي يتشاسب مع أكثخ كفي عرخنا الحاضخ اشتجت الحاجة 
،يشقحنا مغ الزياع كاليالؾ كاألفكار اليجامة كالستذجدة باسع الجيغ كغيخه، السعاصخ كاقعشا 

حقق لشا التخبية اإلسالمية األمغ الفكخؼ لجػ أفخاد السجتسع بذكل عاـ، ألف األمغ الفكخؼ في تك 
ديششا اإلسالمي الحشيف استسج جحكره كأىسيتو مغ الكتاب كالدشة كسرجريغ أساسييغ لمتذخيع 

غخس العقيجة اإلسالمية الرحيحة في نفػس أفخاد السجتسع ، كإضيار كسصية مغ خالؿ ،كذلظ 



 

 

 

 

 

577 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي" 

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

ـ كاعتجالو كتػازنو في مختم  السجاالت ، كتشسية الحػار اإليجابي البشاء كالتفكيخ الدميع اإلسال
عج األمغ مغ أىع أسذ السجتسعات اإلندانية التي ال يسكغ أف تدتسخ الحياة مغ دكنو يالسعتجؿ ،ك 
ات ساسية في بشاء الحزارات كتقجـ األمع، كليحا أصبح ىجفًا تخنػ إليو السجتسع،فيػ ركيدة أ

 البذخية ،كيتصمع لتحكيقو األفخاد كالجساعات بذتى الصخؽ كاألساليب .

 

 :  أهمية المهضهع

ابخاز دكر التخبية اإلسالمية الرحية كقجرتيا عمى مػاجية اإلرىاب الفكخؼ كتحقيق األمغ -1
ي لجػ أفخاد السجتسع السدمع، لسػاجية االنحخافات السختمفة التي بخزت عمى الداحة اإلسالمية ف

 عرخنا الحاضخ . 

تكسغ أىسية ىحه الجراسة في كػنيا تعالج مذكمة خصيخة ،كىي ضاىخة اإلرىاب الفكخؼ ،  -2
 كالبعج عغ مشيج التخبية اإلسالمية الػسصية كاالعتجاؿ ،كاالنحخاؼ في الفكخ كالدمػؾ .

إحياء السشيج الػسصي في فيع اإلسالـ كمسارستو، كالفخؽ بيغ اإلسالـ كبيغ فيػـ الشاس -3
  ،كبيغ الشرػص الذخيعة الثابتة كبيغ الستغيخات .لإلسالـ 

إف التخبية اإلسالمية تخبية شاممة تخكد عمى التػازف ، بيغ السصمب الفخدؼ كالسصالب  -4
كتعج شخيحة الذباب السحػر األساسي لتكػيغ  االجتساعية، كتيتع باألسخة خاصة الذباب

 السجتسع.

اف التخبية اإلسالمية القائسة عمى ما جاء في الكتاب كالدشة زاخخة بالسبادغ كالكيع الخفيعة -5
كاالسذ الرحيحة لمتخبية الخاشجة كاليادفة كالػاعية التي تقػـ بتخبية الفخد السدمع ، كتجعل مشو 

 عاًل في خجمة مجتسعو ككششو كاإلندانية جسعاء .إندانًا صالحًا كمرمحًا كفا
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 : أسباب اختيار المهضهع

السػضػع عبارة عغ تحٍج مغ التحجيات التي تػاجو السفكخيغ كالباحثيغ السدمسيغ ، كيتصمب  -1
مشيع إيجاد حمػؿ كمقتخحات مشصكية ككاقعية لمحج مغ ضاىخة مفاسج األمغ الفكخؼ كالتذجد 

 السحمـػ في الجيغ.

سؤسدات السختمفة داخل السجتسع في مػاجية التحجيات التي تػاجو السدمع الياف دكر ب -2
كاالسخة كخاصة شخيحة الذباب كمشيا التصخؼ الجيشي كاختالؿ األمغ الفكخؼ في السجتسع 

 مغ خالؿ التخبية اإلسالمية الرحية .كالترجؼ ليا 

اإلرىاب الفكخؼ ،خاصة مغ محاكلة متػاضعة لسمئ الفخاغ الحاصل في معالجة ضاىخة  -3
مشطػر تخبػؼ إسالمي نطخًا لسا تسثمو التخبية اإلسالمية مغ دكر حيػؼ فعاؿ، لػقاية كحساية 

 الذباب السدمع مغ اإلرىاب الفكخؼ تأثيخًا كمدمكًا فاعمة .

 تيجؼ ىحه الجراسة إلى تحقيق األىجاؼ التالية : : أهداف الدراسة

 كاألمغ الفكخؼ كأىسيتو مغ مشطػر الذخيعة اإلسالمية . بياف مفيـػ التخبية اإلسالمية-1

بياف دكر التخبية اإلسالمية في كيفية مػاجية بعس تحجيات العرخ مثل العػلسة كالتصخؼ -2
 الجيشي كاإلرىاب الفكخؼ .

التخبية اإلسالمية في تحقيق األمغ الفكخؼ كبياف مفاسج كاختالؿ األمغ  بخاز أثختػضيح كإ-3
كالػسصية مغ التخبية اإلسالمية حاجة البذخية اليػـ إلى تبشي مشيج االعتجاؿ  ،كمجػالفكخؼ 

 .الرحيحة كالػسصية
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حيث أشخت في  مباحث كخاتسة، ثالثةكقج اقتزت شبيعة البحث أف يذتسل عمى مقجمة ك 
  .سمكتواختيارؼ لو كالسشيج الحؼ  السقجمة إلى أىسية السػضػع كسبب

 . مطلبينويشتمل على ، المهضهعيعد مدخاًل لدراسة ما المبحث األول: أ

 السصمب األكؿ: مفيـػ التخبية اإلسالمية .

 السصمب الثاني: مفيػـ األمغ الفكخؼ .

 . : التربية اإلسالمية في مهاجهة تحديات العصر ، ويشتمل على ثالثة مطالبنيالمبحث الثا

 السصمب األكؿ: التخبية اإلسالمية كتحجؼ الحخية.

 السصمب الثاني: التخبية اإلسالمية كتحجؼ العػلسة .

 السصمب الثالث: التخبية اإلسالمية كتحجؼ التصخؼ الجيشي كاإلرىاب الفكخؼ.

 .مطالب ثالثة: التربية اإلسالمية وتحقيق األمن الفكري ، ويشتمل على ثالثالمبحث ال

 السصمب األكؿ: أىسية األمغ الفكخؼ .

 تالؿ األمغ الفكخؼ .السصمب الثاني: مفاسج اخ

 التخبية اإلسالمية كتحقيق كمعالجة األمغ الفكخؼ .السصمب الثالث: 

 أما الخاتسة فقج ذكخت فييا أىع كأبخز الشتائج كالتػصيات التي تػصمت إلييا أثشاء كتابة البحث .

دكر التخبية اإلسالمية كأثخىا في تحقيق األمغ إف ىحا البحث يعج إسيامًا متػاضعًا في دراسة 
، كىػ عسل أسأؿ هللا تعالى فيو اإلخالص كالقبػؿ، كأف يكتب لسؤتسخكع العمسي كل الفكخؼ 

 الشجاح كالتػفيق.
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 وهللا السػفق كاليادؼ إلى سػاء الدبيل

 . أما المبحث األول: يعد مدخاًل لدراسة المهضهع ،ويشتمل على أربعة مطالب

 . األول: مفههم التربية اإلسالمية المطلب

التخبية في المغة :لكمسة التخبية في معاجع المغة عجة معاف مشيا : بسعشى تػلي األمخ كالكياـ -1
( َيُخب بػزف مج، بسعشى أصمحو ، كتعيجه بسا يغحيو كيشسيو  عمى الذيء كإصالح شأنو، يقاؿ )َربَّ

.كبسعشى الشساء كالديادة كالخفعة، يقاؿ )ربا( الذيء كيؤدبو، كتػلى أمخه ، كساسو كقاـ عميو كرعاه 
َكَما آَتْيُتْع ِمْغ ِرًبا ِلَيْخُبَػ ِفي َأْمَػاِؿ  ، كمشو قػلو تعالى:(1)يخبػ ، كربا أؼ زاد كنسا ، كأربيتو نسيتو

ِ َكَما آَتْيُتْع ِمْغ َزَكاٍة ُتِخيُجكَف َكْجَو َّللاَِّ   .  (2) َفُأكَلِئَظ ُىُع اْلُسْزِعُفػفَ  الشَّاِس َفاَل َيْخُبػا ِعْشَج َّللاَّ
التخبية في االصصالح : عسمية تكييف بيغ الفخد كبيئتو ، تشذأ عغ شخيق اشتخاؾ الفخد في -2

 . (3)الحياة االجتساعية الػاعية لمجشذ البذخؼ 
أك ىي عسمية مقرػدة تيجؼ إلى إعجاد الفخد كتشذئة كتشسية جػانب شخريتو جسيعًا إلحجاث   

تكيف بيشو كبيغ البيئة التي يعير فييا، كلتسكيشو مغ تحقيق الغاية الػجػدية التي خمق مغ 
 . (4)أجميا
كأما القرج مغ التخبية اإلسالمية : ىي تييئة الفخد ليتكيف مع بيئتو كمجتسعو ، كذلظ إلقامة    

 شخع هللا تعالى ، عمى الػجو الحؼ يخضاه هللا لشا .
فالتخبية اإلسالمية ىي عسمية تشذئة إسالمية تسكغ الفخد السدمع ،مغ تحقيق أىجاؼ اإلسالـ،    

.فيي تخبية تدعى إلى تشسية (5)ة األرض ،مخاعية الذسػؿ كالتكاملكعمى رأسيا عبادة هللا ، كعسار 
جػانب الذخرية اإلندانية ، لتخقي ىحه الذخرية إلى مدتػػ يسكشيا مغ تصبيق اإلسالـ في 

 السجتسع بسا يكفل ازدىار الجنيا ، كسعادة اآلخخة .
                                                           

؛وباصررحلح ا باة ررل وبا،ة مم رر   00وباقررلج ا بطرر ا م با رردو، ،ص يم مص؛ 401م ص 41( ينظرر ل انررلن با،رر ن م بورر، جنظرر   م ج1)
 .493؛وج،جم جقلي س باة لم ص151مص4ج عشةي وأسلجل ج عشةيم ج

 (.49( س  ة با وم ل بآليل )2)
 .14( ا بجتملع لت بارتو ل م  .جند س حلن بدل سي م ص3)
 .113( بارتو ل بإلسالج ل م .وا    ف ق با، لص ةم ص 4)
 .150( بدلص     نو م ص 5)
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، كنفديًا، كاجتساعيًا بػاسصة فالتخبية تيجؼ إلى تشسية اإلنداف تشسية متكاممة ، عقميًا، كجدجياً    
خبخات تخبػية ، لتحقيق أىجاؼ السجتسع السدتقبمية في أجيالو السختمفة بحيث تحقق ىحه األىجاؼ 
عمى مخاحل كمدتػيات ، كيسكغ القػؿ ايزًا إف الرخاع الحزارؼ كتأكيج اليػية الجيشية كالثقافية 

ا بقجرة األنطسة التخبػية كفعالياتيا في كالقػمية بيغ األمع كالذعػب في عرخنا ىحا أصبح مخىػن
 إنتاج اإلنداف الرالح كالستػازف القادر عمى السبادرة كالخمق كاإلبجاع كالتغييخ .

كعميو إف لمفكخ التخبػؼ دكرًا عطيسًا في تقػيع العقػؿ كتػجيييا نحػ الرػاب، كال شظ أف حساية  
 .عقػؿ الذباب كانت كما زالت مكفػلة بحساية التخبػييغ

 . المطلب الثاني: مفههم األمن الفكري 

األمغ( ك)الفكخ( ،كعميو سػؼ نعخؼ كل مشيسا مرصمح األمغ الفكخؼ مخكب مغ لفطيغ ىسا )
 عمى حجة ثع نعخؼ مفيـػ األمغ الفكخ .

 أكاًل: تعخيف األمغ في المغة كاالصصالح.

األمغ في المغة: ضج الخػؼ ،كأصل األمغ شسأنيشة الشفذ كزكاؿ الخػؼ، كعميو األمغ يعشي -1
 (.1)االستقخار كاالشسئشاف 

ية كعقابية تتخحىا الدمصة لتأميغ األمغ ئاألمغ في االصصالح: مجسػعة إجخاءات تخبػية ككقا-2
سالـ لزساف األمغ الحؼ يعشي كاستتبابو داخميًا كخارجيًا، انصالقًا مغ السبادغ التي كضعيا اإل

 .(2)األمغ عمى السرالح السعتبخة 

 ثانيًا: تعخيف الفكخ في المغة كاالصصالح.

                                                           

 ؛وانررررلن با،رررر نم بورررر، جنظرررر  15؛ وبدل رررر  بت ا   يرررر، باقرررر ،نم با ب رررر، ب صرررر  ل م مص14( ينظرررر  لسلتررررل  باصررررحلح م بارررر ب،يم ص1)
 . 41مص4مج

 .04مص با ك  بدلنح ف معةي فليز بجلحين (  ؤيل األج، با ك ي وسبل ج بج ل 2)
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،كالفكخ مقمػب عغ (1)الفكخ في المغة : جاءت مادة )فكخ( بسعشى إعساؿ الخاشخ في الذيء-1
إلى الحكيقة الفخؾ، لكغ يدتعسل الفكخ في األمػر السعشػية، كىػ فخؾ األمػر ،كبحثيا لمػصػؿ 

،كعشج ابغ فارس فكخ) الفاء كالكاؼ كالخاء( تخدد القمب في الذيء، يقاؿ تفكخ إذا ردد قمبو (2)
 .(3)معتبخًا كرجل فكيٌخ كثيخ الفكخ 

فيػ مجسػعة آراء كمعتقجات مغ جية معيشة -الفكخ الدياسي-الفكخ في االصصالح:  -2   
،كقج تكػف ىحه الجية إندانًا فشقػؿ الفكخ الدياسي عشج فالف ، أك مجتسعًا معيشا فشقػؿ الفكخ (4)

 الدياسي عشج السجتسع الفالني، أك قج يكػف كتابًا فشقػؿ الفكخ الدياسي في كتاب ما . 

ـ كأما الفكخ اإلسالمي: فأعشي بو كل االجتيادات كاإلنتاجات كاإلبجاعات الفكخية، التي تمتد    
باإلسالـ مرجرًا كمخجعًا أساسيًا ليا. كيكػف اإلسالـ مرجرًا، حيغ يكػف االجتياد الفكخؼ متعمقًا 
باالستسجاد السباشخ مغ اإلسالـ، كاستشصاؽ نرػصو كمبادئو، كاستخخاج حمػلو كإجاباتو، كتخكيب 

بذخؼ كفكخ  .فالفكخ اإلسالمي إذًا ىػ جيج(5)مشطػمتو كنطخياتو، بحدب ما يخاه العالع السفكخ
 بذخؼ مغ جية، كلكشو يستاز بكػنو إسالمي االستسجاد كاإلشار مغ جية أخخػ .

 ثالثًا: مفيػـ األمغ الفكخؼ .

يعتبخ مرصمح األمغ الفكخؼ مغ السرصمحات السعاصخة ،كلكغ ندتصيع القػؿ بأف مزسػنو 
 قجيع قجـ السجتسعات اإلندانية ،كالباحثػف عخفيا بتعخيفات عجة مشيا:

مغ الفكخؼ ىػ أف يعير الشاس في بمجانيع كأكشانيع كبيغ مجتسعاتيع آمشيغ مصسئشيغ عمى األ-
 (.6)مكػنات أصالتيع، كثقافتيع الشػعية، كمشطػمتيع الفكخية 

                                                           

 . 4154م ص 5( انلن با، ن م بو، جنظ   م ج1)
 .893م ص1م ج ،جم با س ام إو بى م أ  س و،خ ون( بدل2)
 .118م ص1( ج،جم جقلي س باة لم بو، فل ام ج3)
 . 13مص  م بان لس لم زلم   إمسلع ل دمحم(   بسلت ا با،ة4)
 . 0( با ك  بإلسالجي وقضلايان بان لس ل بدل،لص ةم  .أمح  با ين  م ص5)
 .88( ب ج، با ك ي وعنليل بدلمةكل با، و ل بان،  يل ووم عب  هللا عب  بطن، بارتكي م ص6)
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كذىب بعس أخخ بأف األمغ الفكخؼ ىػ سالمة فكخ اإلنداف مغ االنحخاؼ أك الخخكج عغ 
لدياسية كاالجتساعية ، ما يؤدؼ الى حفع الشطاـ الػسصية كاالعتجاؿ في فيسو لألمػر الجيشية كا

 (.1)العاـ كتحقيق األمغ كالصسأنيشة كاالستقخار في جسيع جػانب الحياة 

كندتصيع القػؿ بأف األمغ الفكخؼ ىػ حرانة فكخ الفخد كعقمو كإدراكو مغ األفكار الزالة    
السشحخفة كاالبتعاد عغ الػسصية كاالعتجاؿ في فيع جسيع الحياة سػاء الجيشية أك الدياسية أك 
الفكخية أك االجتساعية أك الثقافية ،كذلظ مغ خالؿ مبادغ كقيع كأسذ التخبية اإلسالمية 

رحيحة القائسة عمى القخآف الكخيع كالدشة الشبػية الرحيحة، ما يؤدؼ الى انزباط سمػؾ الفخد ال
 كفكخه ، كتحقيق األمغ كالصسأنيشة كاالستقخار في جسيع جػانب الحياة .

 . المبحث الثاني: التربية اإلسالمية في مهاجهة تحديات العصر ، ويشتمل على ثالثة مطالب

 .اإلسالمية وتحدي الحرية المطلب األول: التربية

إف مقػلة "القخية الكػنية" لع تعج شعاًرا فزفاًضا ال كاقعية لو، بل اضحت كاقعا معاشا نعير في 
صمبو كلبو، في ايجابياتو كسمبياتو، في فخصو كتيجيجاتو. كنتيجة التصػر الدخيع في كسائل 

االقترادية التي جدجتيا التػاصل كمختم  الػسائل التكشػلػجية الحجيثة، كضيػر العػلسة 
السؤسدات التجارية العابخة لمقارات، كالتي تالىا العػلسة الثقافية، بات كجػد ثقاقات مشغمقة ىػ 
امخ اشبو بالسحاؿ. كنتيجة ليحا التحػؿ نجج انفدشا أماـ تحجيات مختمفة كعمى كل الرعج الفكخية 

 كالثقافية كاالجتساعية...

اـ تحجيات فكخية ليا عالقة بالسباني كالسبادغ التي يجب مغ فعمى السدتػػ الفكخؼ نججنا أم
خالليا أف نشطخ الى االنداف في جانبيو الخكحي كالجدسي، كاالبتعاد عغ الشطخة االحادية السادية 
التي جعمت ىحا االنداف يعير فقط الشباع رغباتو السادية. كعمى السدتػػ الثقافي نحغ نػاجو 

                                                           

 .19( حن  بسرتبت ج ل وطن ل اتحق ق ب ج، با ك ي ا ج بج ل بإل ىلن معب  بحل  ظ بدللاكي مص1)
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ف يمغي الخرػصيات الثقافية لمسجتسعات لتييسغ الثقافة الغخبية عمى الغدك الثقافي الحؼ يخيج أ
مجتسعاتشا االسالمية كتبقى اسيخة االستيالؾ الثقافي البعيج عغ اصػؿ ثقافتشا االسالمية كىػيتشا 
الحزارية. كتمعب كسائل التكشػلػجيا كالتػاصل دكرا اساسيا في عسمية االستالب الفكخؼ كالثقافي 

اة االكثخ فاعمية في تػجيو مجتسعاتشا الى اغخاض كاىجاؼ ال تست اليشا برمة، حيث تذكل االد
كعميو فشحغ مجعػكف الى التأصيل االسالمي في مختم  مياديغ العمػـ االندانية عسػما، ال سيسا 

 . (1) العمـػ التخبػية خرػصا، ألف التخبية تعج العامل االىع في مػاجية ىحه التحجيات

 : الحرية مفههم

: حخ َيَحّخ إذا َعَتق كَحّخ َيِحّخ إذا سُخغ ماء أك غيخه، -1 كالحخ العتيق  الحخية في المغة : الُحخًّ
كقيل الحخية : ىػ الخخكج عغ رؽ (2)، الِعْتُق خالؼ الخِّؽ كىػ الحخية كيقاؿ: ُحخ َبيِّغ الحخية

 . (3) الكائشات كقصع جسيع العالئق كاألغبار

: ىي ما يسيد اإلنداف عغ غيخه ، كيتسكغ بيا مغ مسارسة    كفي االصصالح الذخعي -2   
 قدخ كال إكخاه ، كلكغ ضسغ حجكد  أفعالو  كأقػالو  كترخفاتو ، بإرادة كاختيار، مغ غيخ

ىي السكشة العامة التي قخرىا الذارع لألفخاد عمى الدػاء، تسكيشا ليع مغ كقيل اف الحخية .(4)معيشة
 . (5)الترخؼ عمى خيخة مغ أمخىع ،دكف اإلضخار بالغيخ مغ الفخد أك السجتسع 

ـ في السادة الخابعة )قجرة اإلنداف 1789فالحخية في حقػؽ اإلنداف الفخندي الرادر عاـ        
خخيغ( ... كعخؼ بعس أخخ بأنو مجسػعة الحقػؽ السعتخؼ عمى إتياف كل عسل ال يزخ باآل

                                                           

 .4السالج ل وباتح ايت بدل،لص ة م  . ي سف أو  خة لمص( بارتو ل ب1)
هتذي، باة لم و م  531مص  40اتج با، وا ج، ج بى  باقلج ام بازَّو  يمج و؛ 141مص  40( انلن با، نم بو، جنظ   مج2)

 .105مص 4ب ،ى يم ج
 .81( بات، ي لت م بجل جل  م ص3)
 .     49( حق بحل يل ا با،لمل م  . وىبل بازح ةي مص 4)
 .101( خصلئص باتش يع بإلسالجي ا بان لسل وبحلكم م فتحي با  يين م ص 5)
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بيا كالتي اعتبخت أساسية في مدتػػ حزارؼ معيغ ، كيػجب بالتالي أف تتستع بػضعيا ىحا 
  .(1)بحساية قانػنية خاصة ، تكفميا الجكلة ، كتزسغ عجـ التعخض ليا، كبياف كسائل حسايتيا

دانية اإلنداف ،كسمبيا سمب إلندانية ، ألف هللا فالحخية في نطخ اإلسالـ صفة تكسل بيا إن   
( عمى الفصخة كفصخه عمى الحخية ، حخية الصاعة كحخية  السعرية ، ليبقى مدؤكاًل خمق آدـ )

عغ  اختياره ، فآدـ قج عبج ربو مختارًا كأكل مغ الذجخة السحخمة مختارًا ، كلحلظ فػجػد اإلنداني 
 . (2) إياىامخىػف بتمظ الحخية التي مشحو هللا 

كندتصيع القػؿ بأف الحخية في التخبية اإلسالمية ليدت سائبة ،كال مصمقة العشاف حتى تيػؼ    
براحبيا إلى قاع الزالؿ الخكحي كدرؾ االنحصاط األخالقي ،بل ىي حخية كاعية مشزبصة 
،فإذا خخج بيا اإلنداف عغ أحكاـ الجيغ كنصاؽ العقل كحجكد األخالؽ كصمحة الجساعة، تست 

محاسبتو كإيقافو عشج حجه كرده عغ غيو ،مشعا لزخر الفخد كالجساعة، كفداد الجيغ مداءلتو ك 
  .(3)كالجنيا

كالتخبية اإلسالمية تؤكج )مفيـػ الحخية( كتشادؼ بالحفاظ عميو ، تذخيفا لإلنداف كتكخيسا لو كإعالء 
تعمق بأمػر لذأنو كفق ما اقتزتو إرادة هللا تعالى بتفزيمو عمى كثيخ مسغ خمق ،سػاء فيسا ي

 . (4)الجيغ أك أمػر الجنيا

كسبيميا في ذلظ فتح الباب أماـ اإلنداف ليسارس حخيتو كإرادتو كاختياره الػاعي السدؤكؿ ديشيا 
كتسكيشو مغ تكػيغ شخريتو عمى نحػ متكامل كسػؼ كمتدف خاؿ مغ االضصخاب العقمي ،كخمكيا

الستكافئة أمامو ليشسي عقمو كيرقل قجراتو  كإتاحة الفخص العادلة،كالتػتخ العربي كالقمق الشفدي 
                                                           

 .49صيل ا با،لمل م  .وىبل بازح ةي م( حق بحل  1)
 قاًل ع، باق م بان لس ل  ا بإلسالم م  .إمسلع ل عب  با تلح  00( بات،  يل بحلزو ل ا با ك  بإلسالجي بحل يث م  ين ب  ش  ق م ص 2)

 . 408م ص 
 .159عب  بحلم   باص   باز تليل م ص ( فةن ل بارتو ل بإلسالج ل ا باق ،ن وباننل م3)
 (159( بدلص     نوم ص4)
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كتذجيعو عمى السبادءات الحاتية كالشذاط الحاتي حتى يذارؾ بفعالية في بشاء  ،كميػلو كمػالبو
نفدو بشفدو مغ خالؿ العسمية التخبػية كالتعميسية.ككسيمتيا في تكػيغ اإلنداف كتشذئتو:اإلقشاع 

كالتحكيخ الػاعي كالشرح ،كالسجادلة بالتي ىي أحدغ كالجعػة بالتي ىي أقػـ ،كالحجة كالبخىاف 
فتكػف قشاعاتو ،كيدتشيخ ذىشو كيقجح تفكيخه ،كتبريخه بذكل بشاء إيجابي يخاشب عقمو  ،الخشيج 

 .كيتحسل مدؤكليات حخيتو كاختياره في دنياه كأخخاه ،بغيخ جبخ أك إكخاه 

َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َكَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة  قاؿ تعالى:
كقاؿ   (1)

َفَسْغ َشاَء َفْمُيْؤِمْغ َكَمْغ َشاَء َفْمَيْكُفْخ  سبحانو:
يِغ َقْج َتَبيََّغ  كقاؿ عد كجل:.  (2) ال ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

الخُّْشُج ِمَغ اْلَغيِّ 
َىاُتػا ُبْخَىاَنُكْع ِإْف ُكْشُتْع َصاِدِقيغَ ُقْل كقاؿ هلالج لج:،(3) 

َكالَِّحيَغ  كقاؿ جل شأنو:.  (4)
كا َعَمْيَيا ُصّسًا َكُعْسَياناً  ِإَذا ُذكُِّخكا ِبآياِت َربِِّيْع َلْع َيِخخُّ

 (5).  

كقج عدز الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع في سشتو السصيخة كسيختو العصخة , مبجأ "الحخية" سػاء في 
التفكيخ أـ في التعبيخ أـ في إعساؿ الخأؼ كاالجتياد في أمػر الجيغ كالجنيا , حخصا مشو عمى 

 تكػيغ الذخرية السدتقمة الستساسكة القػية لجػ السدمع .

قاؿ الرحابي الجميل "الحباب بغ السشحر"  ،فأثشاء االستعجاد لسعخكة "بجر الكبخػ" كالتخصيط ليا 
فانصمق بشا إلى أدنى  ،إف ىحا  السكاف الحؼ أنت فيو ليذ بسشدؿ،  رضي هللا عغ :"يا رسػؿ هللا

ثع نبشي عميو  ،بيا قميب قج عخفت عحكبة ماءه ال يشدح  ،فإني عالع بيا كبقمبيا ،ماء إلى القػـ 
 فقاؿ:ملسو هيلع هللا ىلصحػضا فشذخب كنقاتل . كنغػر ماسػاه مغ القمب فشدؿ جبخيل عميو الدالـ عمى رسػؿ 

 ففعل ذلظ .ملسو هيلع هللا ىلص فشيس رسػؿ هللا  "الخأؼ ما أشار بو الحباب 

                                                           

 ( . 415( س  ة بانحل ل بآليل )1)
 ( . 19( س  ة باك فل بآليل )2)
 ( . 15( س  ة بابق ة ل بآليل )3)
 ( . 444( س  ة بابق ة ل بآليل )4)
 ( .04بآليل )( س  ة با  قلن ل 5)
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كلسا أراد الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع أف يبعث الرحابي الفكيو معاذ بغ جبل رضي هللا عشو 
قاؿ عميو الرالة كالدالـ :"كيف تقزي إذا  ،ليعمع الحيغ دخمػا إلى اإلسالـ كيفقييع ،إلى اليسغ 

ب هللا قاؿ "فإف لع تجج في كتاب هللا  " قاؿ فبدشة رسػؿ هللا عخض  لظ قزاء ؟"قاؿ أقزي بكتا
.قاؿ فإف لع تجج في سشة رسػؿ هللا كال في كتاب هللا ؟"قاؿ: أجتيج بخأؼ كال آلػ.فزخب )ملسو هيلع هللا ىلص(

الحسج هلل الحؼ كفق رسػؿ رسػؿ هللا إلى مايخضي )فقاؿ:،رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع صجره 
قاؿ:"أنتع أعمع )ملسو هيلع هللا ىلص(أف الشبي ،أنذ بغ ثابت رضي هللا عشيسا  كعغ عائذة كعغ (1)(رسػؿ هللا

 ( .2) بأمػر دنياكع

َمْغ َأْنَت ؟ َقاَؿ: َأَنا َقاِضي ِدَمْذَق، ))عغ محارب بغ ِدَثاٍر َأفَّ ُعَسَخ َرِضَي َّللاَُّ َعْشُو َقاَؿ ِلَخُجٍل : 
 ،ِ ِ، َقاَؿ: َأْقِزي َقاَؿ: َكَكْيَف َتْقِزي ؟ َقاَؿ: َأْقِزي ِبِكَتاِب َّللاَّ َقاَؿ: َفِإَذا َجاَء َما َلْيَذ في ِكَتاِب َّللاَّ

ِ ؟ َقاَؿ: َأْجَتِيُج ِبَخْأٍؼ َكُأَؤاِمخُ  ِ، َقاَؿ: َفِإَذا َجاَء َما َلْيَذ في ُسشَِّة َرُسػِؿ َّللاَّ  ُجَمَداِئي، ِبُدشَِّة َرُسػِؿ َّللاَّ
 . (3)((َفَقاَؿ َلُو ُعَسُخ: َأْحَدْشتَ 

 . ني: التربية اإلسالمية وتحدي العهلمةالمطلب الثا

كنقرج بالسػاجية ىشا العسل الػقائي الحؼ يسكغ أف تقػـ بو التخبية اإلسالمية مغ اجل إيقاؼ 
 التقجـ كالسج الثقافي كالتخبػؼ لمعػلسة، كالقادـ عبخ كسائط كمشافح متعجدة األشكاؿ .

كاما مفيػـ العػلسة : فتعجدت تعاريف الباحثيغ لسفيـػ العػلسة ،كذلظ ناتج عغ حجاثة السفيـػ 
كاجتساعي كجّجتو ، كتػسع مجاالتو ، كتدارع تصبيقاتو ،كمغ مشطػر اقترادؼ كسياسي 

 كثقافي..الخ ، كسػؼ نذيخ الى بعس مشيع :

                                                           

 ( .  4591كتلن ب قض ل م صن بجت ل  با أي ا باقضلءم  قم بحل يث )م( بانن،م أو   بو  1)
 .153عب  بحلم   باص   باز تل  مصل بإلسالج ل ا باق ،ن وباننل م( فةن ل بارتو 2)
 . 101بان  طيم ص لجع بدلنل    وبدل بس ل م( ج3)
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الربغة العالسية كتػسيع دائختو ليذسل كتحميل الكمسة بالسعشى المغػؼ يعشي تعسيع الذيء كإكدابو 
 (.1)العالع كمو 

فتعخيف الدياسييغ لمعػلسة: ىي الدعي لفخض نسط حزارؼ معيغ يختز ببمج يدعى لمييسشة 
نتيجة اإلمكانات التي يستمكيا عمى شعػب أخخػ ال تتفق معو في تػجياتو الحزارية كمعتقجاتو 

 اإلندانية .

ف االقترادؼ الستشامي لسجسػع دكؿ العالع كالحؼ ُيحتسو ازدياد ىي التعاك كتعخيف االقترادييغ :
حجع التعامل بالدمع كالخجمات كتشػعيا عبخ الحجكد إضافة الى رؤكس األمػاؿ الجكلية كاالنتذار 

 (.  2)الستدارع لمتقشية في أرجاء العالع كمو 

كىشاؾ تعاريف أخخػ  لمعػلسة كلكغ التعخيف األقخب لمػاقع : العػلسة ىي تعسيع األيجيػلػجيات 
كالدياسات كالثقافات كاألخالقيات لسجتسع مديصخ الى مجتسعات أخخػ مغ دكف اعتشاء بديادة 
الدمصات السػجػدة في تمظ السجتسعات، كمغ دكف الشطخ الى الحاجات الفعمية ليحه السجتسعات 

ا يشقل ليا مغ ىحه األمػر . فالعبخة ىي انكياد العالع في كل ىحه األمػر لمجية السديصخة ، مس
كتدتخجـ ىحه القػػ كل الػسائل الستاحة لفخض ما تخيج كالػسائل اإلعالمية، أك الذخكات 

 (. 3)الخأسسالية الكبخػ ، أك التسجد العدكخ الخ ... 

 : (4) كة بيغ جسيع ىحه التعاريف ما يميكأيزًا ندتصيع القػؿ بأف العشاصخ السذتخ 

تجاكز األفكار كالخبخات كالشطع كالدمع كالسذكالت لبيئتيا السحمية، كعبخكىا لمحجكد الدياسية -1
 كالجغخافية عمى مدتػػ العالع.

                                                           

 ، رلةل فك  و ق  م با،   بانل ا.( با، دلل وبذل يل باثقلف ل م ج1)
 ( رلةل بدلنل  بجل ي م عم  عب  باك   م با،   باثلاث.2)
 . 10( ق بءبت  ين ل ا قضلاي ج،لص ة م باش خ حنلن زلم   عب  هللا م ص3)
 .41طب ،ت ل وسلئة ل حت ايهتل بات،لجل ج، لم  .عب  باك   وكل مص-( با، دلل  4)
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نطاـ العػلسة قائع عمى عجـ االكتخاث بالخرػصيات السحمية كالتخاثية كالبيئية لمجكؿ، -2
ىا ،ألف العػلسة ترشع بأليات الجبارة السيدات كالخرائز كاألجػر التي كالذعػب التي تغدك 

 تشدجع مع ركاجيا كمرالح القائسيغ عمييا .

تزاؤؿ االعتبارات السحمية مغ فكخية كاقترادية كسياسية كاجتساعية في تذكيل حياة الشاس -3
 كأذكاقيع كأكضاعيع السختمفة ، لرالح اسيامات كانعكاسات دكلية عامة .

 تدارع كتيخة االتراؿ العالسي، كتقجـ كسائمو، مسا سيا انتقاؿ كل ما يخاد نقمو .-4

*التخبية اإلسالمية كتحجؼ العػلسة : إف أكؿ خصػة عمى شخيق التعامل مع العػلسة يجب أف 
تتسثل في تػعية الشاس بصبيعة العػلسة، إذ إف ىشاؾ جياًل عطيسًا بيحه الطاىخة بيغ الخاصة 

طخًا لتذتت ردكد فعل السثقفيغ عمييا كحيث تجج السحبح كالخائ  كالسياجع كالستفائل كالعامة. كن
كالستذائع ، فإف نػعًا مغ االرتباؾ ساد في صفػؼ الذباب حياؿ تشطيع مػق  كاضح مغ العػلسة 

. 

إف مياجسة العػلسة اك االستدالـ ليا مغ أسيل األمػر التي يسكغ أف نقػـ بيا، لكغ الذاؽ حقًا 
التحميل العسيق لجػىخ عسميات العػلسة كجحكرىا كامتجاداتيا كاآلثار الستختبة عمييا، ككيفية ىػ 

معالجتيا. كإف العػلسة ضاىخة غيخ مكتسمة ، كلحا فإف مغ الستػقع أف تدتسخ إفخازاتيا كتفاعالتيا 
 مجة شػيمة ، كمغ الػاجب متابعة ذلظ كتػضيحو لمشاس.

لعػلسة أف مغ شبيعتيا الذسػؿ كالتسجد كاالحتػاء لكل مجاؿ مغ كعميو فإنو يجرؾ محخكػ ضاىخة ا
مجاالت الحياة، لحلظ فإف السؤسدة التخبػية بعسػميا ،كالسجرسية مشيا عمى كجو الخرػص ، 
ىي مغ أىع السجاالت التي ال بج أف تتأثخ كتؤثخ بػجػد ىحه الطاىخة ، حيث إنو مغ الستػقع 

ي في بيئتو السجرسية بكل عشاصخه كأعزائو تأثيخًا كاضح السعالع مدتكباًل أف يعتخؼ الشطاـ التعميس
 جخاء تعخض ىحه العشاصخ لخياح العػلسة .
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مغ ناحية شبيعة البيئة السجرسية في عرخ العػلسة :فيجب االعتساد عمى التقشية بذكل أكبخ، 
الت مقبػلة كمالو مغ تجاعيات اجتساعية كاخالقية ، كنػعية الخخيج الحؼ ال بج أف يستمظ مؤى

لجػ أصحاب الذخكات. كالسشيج السجرسي مغ حيث مفخداتو التي يجب أف تتدع بالتجانذ 
كالتقارب مع سائخ السشاىج العالسية، حتى تتسكغ التخبية كالسجرسة في السداىسة بجكر فّعاؿ في 

 تػحيج اآلراء كاألذكاؽ، بسا يخجـ صّشاع العػلسة .

ة: كضخكرة الػعي بحلظ ، لحساية األسخة مغ االستالب ككحلظ يجب تفعيل دكر األسخة السدمس
الفكخؼ الغخبي الػافج تحت ستار العػلسة ، كاليادؼ الى تفكيظ عخػ األسخة، كتكػيغ أسخ غخبية 

 عغ الثقافة كالبيئة اإلسالمية بكيسيا كعاداتيا كأنساط حياتيا.

اد كتػعية بجاًل مغ أف يكػف كيجب تخشيج كسائل اإلعالـ ،بحيث يكػف اإلعالـ كسيمة تػجيو كإرش
كسا ىػ الحاؿ عميو في كثيخ مغ القشػات التي أصبحت كسيمة ابتداز كتزميل ، بل كتخكيع، مسا 
يعشي ضخكرة اف يكػف ىشاؾ إعالـ إسالمي فاعل يحتـخ أذكاؽ الستمقيغ كعقمياتيع ، كيحافع عمى 

تابعًا مخّددًا لسا يخيجه الغخب،  ثقافة السدمسيغ ، كيجافع عغ قزاياىع بجاًل مغ أف يكػف إعالماً 
 كاألمخيكاف مشيع عمى كجو الخرػص.

كأف عمى التخبية االسالمية إبخاز خرائز رسالة اإلسالـ ،كانو ديغ عالسي صالح لكل البذخ 
كلكل زماف كمكاف، ألنو إرادة هللا ، كمغ رِغب عغ ذلظ فيػ مغ الخاسخيغ دنيا كآخخة، ألنو غشسا 

 . (1)ح لإلنداف الرالح يخدخ الشسػذج الرحي

 .المطلب الثالث: التربية اإلسالمية وتحدي التطرف الديني واإلرهاب الفكري 

 : الفرع األول: التربية اإلسالمية وتحدي التطرف الديني

                                                           

؛و و  بارتو ل بإلسالج ل ا ج بج ل 10مص ج بج ت ل م .جصط ى ي سف جنص   بارتو يل بدلت،ةقل صدل  سل وسبل ينظ ل حت ايت با، دلل( 1)
 .414-410م صل م صالح و،   و  حلج  بحلل ييباتح ايت باثقلف ل اة، دل
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إف التخبية اإلسالمية تجعػ السدمع إلى االعتجاؿ كالتػازف ، ليشذأ السدمع سػيًا ، كبسا يحقق لو 
 بأبعادىا السختمفة .التخبية الدميسة 

كالتخبية اإلسالمية ليدت تخبية مغالية أك مذصة في أساليبيا كاتجاىاتيا كنطختيا إلى مختم  
   (.1)جػانب الذخرية اإلندانية ، بل تشطخ إلييا نطخة كسصية معتجلة متػازنة شسػلية

كسا شاء هللا  كخاصية االعتجاؿ في التخبية اإلسالمية تكفل لفصخة اإلنداف كشبيعتو ككدبو ،
تعالى : ىجاية اإليساف كالعقيجة فتدكي ركحو ، كتفتح الفكخ كحخيتو فتشسي عقمو كتديج معارفو 

 . (2)كعمػمو ، كاتداف الػججاف بانفعاالتو كمذاعخه كأحاسيدو كعػاشفو فتخقي خمقو 

ا كالحياة اآلخخة ، كيكدب اإلسالـ التخبية تػازنًا بيغ الشطخية كالتصبيق ، كتػازنًا بيغ الحياة الجني
كتػازنًا بيغ أشػاؽ الفخد الخكحية كتمبية حاجاتو السادية كاالجتساعية ، كىحا التػازف في التخبية 

 . (3)اإلسالمية يجعميا أقخب ما تكػف إلى شبيعة األشياء 

ِ الَِّتي َأْخَخَج ِلِعَباِدِه قاؿ تعالى :  ـَ ِزيَشَة َّللاَّ ْزؽِ ُقْل َمْغ َحخَّ َكالصَّيَِّباِت ِمَغ الخِّ
كقاؿ تعالى :  . (4) 

 َِإْف ُكْشُتْع ِإيَّاُه َتْعُبُجكف ِ كقاؿ  .  (5)َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ُكُمػا ِمْغ َشيَِّباِت َما َرَزْقَشاُكْع َكاْشُكُخكا ّلِلَّ
َما َأَحلَّ َّللاَُّ َلُكْع َكال َتْعَتُجكا ِإفَّ َّللاََّ ال ُيِحبُّ  َيا َأيَُّيا الَِّحيَغ آَمُشػا ال ُتَحخُِّمػا َشيَِّباتِ تعالى : 
ْنَيا كقاؿ تعالى :  .  (6)اْلُسْعَتِجيغَ  اَر اآْلِخَخَة َكال َتْشَذ َنِريَبَظ ِمَغ الجُّ َكاْبَتِغ ِفيَسا آَتاَؾ َّللاَُّ الجَّ

اَد ِفي اأْلَْرِض ِإفَّ َّللاََّ ال ُيِحبُّ اْلُسْفِدِجيغَ َكَأْحِدْغ َكَسا َأْحَدَغ َّللاَُّ ِإَلْيَظ َكال َتْبِغ اْلَفدَ 
كقاؿ  . (7) 

                                                           

 . 118عب  بحلم   باص   باز تل  مص  ل بإلسالج ل ا باق ،ن وباننل م( فةن ل بارتو1)
 .  118  نو م ص  ( بدلص  2)
 .444( أص ل بارتو ل بإلسالج ل م زل وا أمح  إو بى م  بلن و،خ ونم ص 3)
 ( .   41) يل( س  ة ب ع بفل بآل4)
 ( .   401( س  ة بابق ة ل بآليل )5)
 ( .30( س  ة بدللئ ة ل بآليل )6)
 ( .   00( س  ة باقصص ل بآليل )7)
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كقاؿ تعالى :  .  (1)َفاْسَتِقْع َكَسا ُأِمْخَت َكَمْغ َتاَب َمَعَظ َكال َتْصَغْػا ِإنَُّو ِبَسا َتْعَسُمػَف َبِريخٌ تعالى : 
 ِإالَّ اْلَحقَّ َيا أَْىَل اْلِكَتاِب ال َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع َكال ِ َتُقػُلػا َعَمى َّللاَّ

ُقْل َيا أَْىَل كقاؿ تعالى :  . (2) 
اْلِكَتاِب ال َتْغُمػا ِفي ِديِشُكْع َغْيَخ اْلَحقِّ 

 (3) . 

كنالحع في األحاديث التالية : أف الشبي صمى هللا عميو كسمع يحارب الغمػ كيدارع إلى إنكاره 
لة إلى الخيخ كالرػاب كالعسل األفزل ، بل يحتج عمى السغاليغ بالتػجيو كاإلرشاد كالحػار كالجال
جاء ثالثُة َرْىٍط إلى »، عغ أنَذ بغ مالٍظ رضَي هللا عشو قاؿ: بشفدو صمػات ربي كسالمو عميو

بيػِت أزكاج الشبيِّ صمى هللا عميو كسمع يدألػَف عغ عبادِة الشبيِّ صمى هللا عميو كسمع، فمسا 
ـَ ُأخبخكا كَأنيع َتقالُّ  ػىا، فقالػا: كأيَغ نحُغ مَغ الشبيِّ صمى هللا عميو كسمع؟ قج َغفخ هللُا لُو ما تقجَّ

خ. قاؿ أحُجىع: أما أنا فأنا أصمِّي الميَل أبجًا. كقاؿ آخخ: أنا أصػـُ الجىَخ كال  مغ ذنِبِو كماتأخَّ
 صمى هللا عميو كسمع فقاؿ ُأفصخ. كقاؿ آخخ: أنا أعتِدُؿ الشداء فال أتدكَُّج أبجًا. فجاء رسػُؿ هللا

ِ َكَأْتَقاُكْع َلُو ، َلِكشِّى َأُصػـُ كَ فيقػؿ "  ِ ِإنِّى أَلْخَذاُكْع ّلِلَّ ُأْفِصُخ ، َأْنُتُع الَِّحيَغ ُقْمُتْع َكَحا َكَكَحا َأَما َوَّللاَّ
َكاْلُغُمػَّ ِفي  ِإيَّاُكعْ : »ملسو هيلع هللا ىلصقػلو  . (4)«َكُأَصمِّى َكَأْرُقُج َكَأَتَدكَُّج الشَِّداَء ، َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتى َفَمْيَذ ِمشِّى 

 . (5)«ِفي الجيِغ، َفإنََّسا َىَمَظ َمْغ َكاَف َقْبَمُكْع ِباْلُغُمػ ِفي الجيغِ 

أنَكَحشي أبي امخأًة ذاَت َحَدٍب، فكاف يتعاَىُج َكشََّتُو فيدأليا عغ »كعغ عبِج هللا بِغ عسخك قاؿ: 
ْر لشا َكَشفًا ُمشح َأتيشاه. فمسا شاؿ ذلظ َبعميا فتقػؿ: ِنْعَع الخُجُل مغ رجل، لع يصأ لشا ِفخاشًا كلع ُيفتِّ 

عميو ذكخ لمشبيِّ صمى هللا عميو كسمع، فقاؿ: اْلَقِشي ِبو َفَمِقيتو َبعُج، فقاؿ: كيف ترػـ؟ قمت: 
أصػـ كلَّ َيػـٍ. قاؿ: ككيف تْختع؟ قمت: كل ليمٍة.قاؿ: صْع في كلِّ شيخ ثالثًة، كٱقخأ الُقخآَف في 

ُأِشيُق َأْكَثَخ مغ ٰذِلَظ، قاَؿ: ُصع ثالثَة أياـ في الجسعة. قاؿ: قمت: أِشيُق  كلِّ َشْيٍخ. قاَؿ: قْمُت:
                                                           

 (.414( س  ة ى   ل بآليل ) 1)
 ( .   404( س  ة باننلءل بآليل )2)
 ( .   00( س  ة بدللئ ة ل بآليل )3)
 ( .  5084( صح ح بابخل يم كتلن بانكلحم صن بارت  ، ا بانكلحم  قم بحل يث )4)
 . 9409م بان  طي ( جلجع بدلنل    وبدل بس ل م 5)
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أكثَخ مغ ذلظ. قاؿ: أفصخ يػَميغ، كُصع يػمًا. قاؿ: قمت: أِشيُق أكثخ مغ ذلظ، قاؿ: ُصع َأفَزل 
ـَ يػـٍ كإفصاَر َيػـٍ، كاقخْأ في كلِّ سبع لياٍؿ مخًَّة. َفَميَتشي ـػ صْػـ داكد، صيا قبمُت ُرْخرَة  الرَّ

بَع مغ  رسػِؿ هللا صمى هللا عميو كسمع، كذاَؾ أّني كبخُت كَضُعفت فكاف َيقخأ عمى بعس أىمو الدُّ
القخآف بالشيار كالحؼ يقخؤه َيعخضو مغ الشيار ليُكػَف َأَخ َّ عميو بالميل كإذا أراد أف يتقػَّػ أفَصَخ 

 . (1)«يئًا فارَؽ الشبيَّ صمى هللا عميو كسمع عميوأيامًا كأحرى كصاـ ِمثَمُيّغ، كخاليَة َأف َيتخَؾ ش

كبسا سبق مغ أحاديث يتزح مػق  التخبية اإلسالمية مغ الغمػ  كتحخيسو كاإلنكار عمى مختكبيو 
 كمجادلتيع بالتي ىي أحدغ كبالحػار كإقامة الحجة عمييع .

كىع مغ رّكاد الغمػ  مع أىل الكتاب ) )ملسو هيلع هللا ىلص(كيسكغ االستذياد عمى ذلظ بتأمل كيفية تعامل الشبي 
كالتصخؼ ( حيث تطيخ حكسة القػؿ في التعامل مع أىل الكتاب ك دعػتيع إلى هللا تعالى ، كأف 
يجادلػا بالتي ىي أحدغ ، بحدغ خمق كلص  كليغ كالـ ، كدعػة إلى الحق ، كتحديشو باألدلة 

لقرج مغ ذلظ مجخد العقمية كالشقمية ، كرد الباشل بأقخب شخيق كأندب عبارة ، كأف ال يكػف ا
السجادلة كالسغالبة كحب العمػ ، بل ال بج أف يكػف القرج بياف الحق ، كىجاية الخمق ، كسا قاؿ 

ِحؼ َكال ُتَجاِدُلػا أَْىَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ِإالَّ الَِّحيَغ َضَمُسػا ِمْشُيْع َكُقػُلػا آَمشَّا ِبالَّ عد كجل : 
ُقْل َيا أَْىَل كقاؿ عد كجل : ، (2)َلْيَشا َكُأْنِدَؿ ِإَلْيُكْع َكِإَلُيَشا َكِإَلُيُكْع َكاِحٌج َكَنْحُغ َلُو ُمْدِمُسػفَ ُأْنِدَؿ إِ 

َيتَِّخَح َبْعُزَشا َكال  اْلِكَتاِب َتَعاَلْػا ِإَلى َكِمَسٍة َسَػاٍء َبْيَشَشا َكَبْيَشُكْع َأالَّ َنْعُبَج ِإالَّ َّللاََّ َكال ُنْذِخَؾ ِبِو َشْيئاً 
ِ َفِإْف َتَػلَّْػا َفُقػُلػا اْشَيُجكا ِبَأنَّا ُمْدِمُسػفَ   . (3)َبْعزًا َأْرَبابًا ِمْغ ُدكِف َّللاَّ

يدتخجـ القػؿ الحكيع في دعػتو إلى هللا عد كجل ، كمغ ذلظ ما ركتو  )ملسو هيلع هللا ىلص(كقج كاف الشبي 
ـُ عميكع.  )ملسو هيلع هللا ىلص(رسػٍؿ هللا  دخَل َرىٌط مغ الييػد عمى»عائذة رضي هللا عشيا قالت :  ا فقالػا: الدَّ

ـُ كالمعشة. قالت: فقاؿ رسػُؿ هللا صمى هللا عميو كسمع:  قالت عائذة: ففيسُتيا فقمت: كعميكُع الدا

                                                           

 ( .  5051( صح ح بابخل يم  قم بحل يث )1)
 ( .   18( س  ة با،نكب تل بآليل )2)
 ( .  81( س  ة ،ل عم بنل بآليل )3)
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مياًل يا عائذة، إفَّ هللَا يحبُّ الخفَق في األمِخ كمِّو. فقمُت: يا رسػَؿ هللا، أكلع َتدسْع ما قالػا؟ قاؿ 
 .(1)«  عميو كسمع : قج قمُت كعميكعرسػُؿ هللا صمى هللا

كليذ معشى ىحا أف الحكسة تقترخ عمى الكالـ الميغ كالخفق كالعفػ ، بل تكػف أحيانًا بالسػعطة 
الحدشة كالتخغيب كالتخىيب كبياف الحق عمسًا كعساًل ، كتارة تكػف باستخجاـ الججاؿ بالتي ىي 

بيل هللا ،كبالتأمل في سيخة الشبي صمى هللا أحدغ ، كتارة تكػف باستخجاـ القػة كبالجياد في س
 عميو كسمع كفي كيفية تعاممو مع أىل الكتاب يسكغ لمشاضخ إجساؿ ذلظ فيسا يمي :

 مشاضختيع كمجادلتيع بالتي ىي أحدغ .-2      دعػتيع إلى الحق كاليجػ كاإليساف .-1

 عقج العيػد كالسػاثيق معيع كالػفاء بيا .-3

 معاممتيع . اإلحداف إلييع كحدغ-4

 مبايعتيع كاالقتخاض مشيع كالتعاكف معيع .-5

 قتاليع كاستخجاـ القػة معيع .-6

كفي سيختو صمى هللا عميو كسمع تتجمى التخبية اإلسالمية الحقة في التعامل مع الغالة كالستصخفيغ 
 مغ السدمسيغ كغيخىع .

 .الفرع الثاني: التربية اإلسالمية وتحدي اإلرهاب الفكري 

ق  التخبية اإلسالمية مغ قزية اإلرىاب مػق  كاضح حيث أف اإلسالـ " يسشع كيعاقب إف مػ 
بأشج العقػبات في مدألة أمغ كسالمة السجتسع ..  فيقصع يج مغ يخىب الشاس كيأخح أمػاليع ) 
كيقصع مغ خالؼ ( مغ عسل عمى مقاشعة الخكباف كقصع شخؽ معاش الشاس كأسفارىع .. ككحلظ 

قػبات الخادعة مغ تعجػ عمى أعخاض الشاس كارتكب الفاحذة .. كىكحا تتػاصل يعاقب بأقدى الع
                                                           

 (.  5338( صح ح بابخل يم  قم بحل يث )1)
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العقػبات إلى أعمى سق  في الجخيسة ) قتل الشفذ ( . ىحه العقػبات التي تحفع أمغ كسالمة 
السجتسع لع يتخؾ تذخيعيا حتى لمخسػؿ دمحم صمى هللا عميو كسمع .. إنسا أندليا هللا تعالى بػاسصة 

قي ما يتعمق بإرىاب السدمع لمكافخ فيحا أيزًا مغ أكامخ هللا تعالى ألنو سبحانو  الػحي .. أما
كتعالى الحكع بالعجؿ يعمع بػسائل ضبط السجتسع كال يخىب السدمع إال مغ اعتجػ عميو يقػؿ هللا 

 .  (1)َفَسِغ اْعَتَجػ َعَمْيُكْع َفاْعَتُجكا َعَمْيِو ِبِسْثِل َما اْعَتَجػ َعَمْيُكعْ تعالى : 

ُكْع  كيقػؿ تعالى :  ِ َكَعُجكَّ كا َلُيْع َما اْسَتَصْعُتْع ِمْغ ُقػٍَّة َكِمْغ ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْخِىُبػَف ِبِو َعُجكَّ َّللاَّ َكأَِعجُّ
َكآَخِخيَغ ِمْغ ُدكِنِيْع ال َتْعَمُسػَنُيُع َّللاَُّ َيْعَمُسُيْع 

ْمِع َفاْجَشْح  .كلكغ ىؤالء األعجاء .. (2)  َكِإْف َجَشُحػا ِلمدَّ
 ِ ْل َعَمى َّللاَّ  . (4) أذًا ليذ في اإلسالـ شيػة االنتقاـ ."،  (3)َلَيا َكَتَػكَّ

إف التخبية اإلسالمية تجعػ السدمع إلى االعتجاؿ كالتػازف ، ليشذأ السدمع سػيًا ، كبسا يحقق لو 
 التخبية الدميسة بأبعادىا السختمفة .

اإلسالمية ليدت تخبية مغالية أك مذصة في أساليبيا كاتجاىاتيا كنطختيا إلى مختم  كالتخبية 
 . (5)جػانب الذخرية اإلندانية ، بل تشطخ إلييا نطخة كسصية معتجلة متػازنة شسػلية 

كخاصية االعتجاؿ في التخبية اإلسالمية تكفل لفصخة اإلنداف كشبيعتو ككدبو ، كسا شاء هللا 
تعالى : ىجاية اإليساف كالعقيجة فتدكي ركحو ، كتفتح الفكخ كحخيتو فتشسي عقمو كتديج معارفو 

 . (6)كعمػمو ، كاتداف الػججاف بانفعاالتو كمذاعخه كأحاسيدو كعػاشفو فتخقي خمقو 

                                                           

 ( .   491( س  ة بابق ة ل بآليل )1)
 ( .    80( س  ة ب   لل ل بآليل )2)
 ( .    84( س  ة ب   لل ل بآليل )3)
 .  1ل بإل ىلن مدمحم عب  هللا ،ل انجيم ص (  و  بجللج،لت ا ج بج ل حت ايت با،ص  ج مي4)
 . 118( فةن ل بارتو ل بإلسالج لم عب  بحلم   م ص 5)
 .  118( بدلص     نو م ص 6)
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إلسالـ التخبية تػازنًا بيغ الشطخية كالتصبيق ، كتػازنًا بيغ الحياة الجنيا كالحياة اآلخخة ، كيكدب ا
كتػازنًا بيغ أشػاؽ الفخد الخكحية كتمبية حاجاتو السادية كاالجتساعية ، كىحا التػازف في التخبية 

  .(1)اإلسالمية يجعميا أقخب ما تكػف إلى شبيعة األشياء 

 . معالجة التربية اإلسالمية التطرف الديني واإلرهاب الفكري  الفرع الثالث: كيفية

التخبية اإلسالمية ضج اإلرىاب كالتصخؼ ، ألف اإلرىاب ُيعصل اإلنداف عغ عبادة هللا تعالى ،    
ْنَذ ِإالَّ   كإقامة الذخع الحشيف في األرض ، كإعسارىا بالجيغ ، قاؿ تعالى  َكَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َكاإْلِ

ِلَيْعُبُجكِف 
َكَمْغ أَْعَخَض َعْغ ِذْكِخؼ َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشًكا  ، كتػعج مغ أعخض عغ ذكخه (2)

، فالتصخؼ كاإلرىاب يأتي مغ السعيذة الزشظ التي يحياىا  (3)َكَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِكَياَمِة أَْعَسى 
األرض، كتعصمو عغ عبادة هللا، يخخج عغ ديغ هللا الحؼ ارتزاه ليع سبحانو، كقج  اإلنداف في

(التذجد في العبادة بأنو رغبة عغ سشتو ))َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي(( كص  الخسػؿ)
(4). 

لمصالب،  فجكر التخبية اإلسالمية في الحج مغ ضاىخة اإلرىاب تكسغ في تكػيغ السشيج الجراسي   
حيث ييتع بسا يخبى عميو الصالب، فتبدط السعاني الذخعية التي تقي مغ الػقػع في ىحه 

كذلظ بتخسيخ أف اإلسالـ ديغ  االتجاىات الفكخية ، كتأثيخىا مع العاشفة عمى الدمػؾ البذخؼ،
الحشفية الدسحة ،كديغ اليدخ، كبياف نيي اإلسالـ عغ التذجد في األمخ في غيخ محمو، كتػضيح 
فقو األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كإبخاز نيي الذخع عغ الغمػ في األمػر، كتخسيخ أىسية 

 .(5)معرية هللا  لدـك الجساعة ، كخصخ تخؾ الدسع كالصاعة لػالة األمػر في غيخ

                                                           

 . 444( أص ل بارتو ل بإلسالج لم زل وا أمح  إو بى م م ص 1)
 (. 58(  س  ة باذب ايتلبآليل )2)
 (. 411(  س  ة طول بآليل )3)
 (. 5084باصح حم بابخل يم كتلن بانكلح م صن بارت  ، ا بانكلحم  قم بحل يث )( بجللجع بدلنن  4)
 .10(   و  بارتو ل ا جكلفحل باتط ف وبإل ىلن م  . دمحم و، عم  ص،ج ل مص5)



 

 

 

 

 

517 
 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انثاوي 
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتووي" 

 )اجملهد االول (  2020كاوون االول  16-17

بالقػة العمسية  -السعمع-كيكسغ أيزًا دكر التخبية اإلسالمية في تكػيغ السعمع الشاجح ،كيتر    
التي تؤىمو لمتجريذ، بحيث يفيع السادة، كُيحدغ تجريديا ، كيػضيح مذكالتيا، ككحلظ سالمة 

لجاخمية عمى مجتسعاتشا السشيج ، بسعشى أف يكػف السعمع عمى مشيج سميع، غيخ متأثخ باألفكار ا
اإلسالمية، كال يديخ في ركب الجساعات السشحخفة ،كحبو لعسمو، كشعػره بالسدؤكلية الجيشية 

 كالػششية كاالجتساعية .

 :(1)كىحه الرفات التي اشخنا إليو تشجرج تحتيا األمػر اآلتية التي عمى السعمع أف يخاعييا كىي  

ء بتفريمو كبيانو، كمخاعاة الخد عمى الذبو الػاردة مخاعاة جانب اإلجساؿ في كالـ العمسا-1
 كالسعاصخة، فإف اإلنداف ابغ بيئتو شاء أـ أبى .

مخاعاة بياف مدائل الخالؼ التي ال إنكار فييا عمى السخال ، كمدائل الخالؼ التي ضيخ  -2
 فييا الجليل الحؼ يجب السريخ إليو.

العسمية التعميسية التخبػية ، كعجـ االقترار عمى فتح باب الحػار البشاء، كالتفكيخ الشاقج في -3
 أسمػب التمقيغ، كالتخكيد عمى ىحا السبجأ الذخعي الياـ.

تعطيع كإبخاز مكانة العمع كالعمساء، كبياف صفاتيع كأحػاليع، حتى يعخؼ الصالب لسغ يخجع  -4
 عشج ندكؿ الفتغ، كيتعمع االستفادة مشيع.

ػر بالسدئػلية ، كعطع األمانة السمقاة عمى عائق السعمع إبخاز القجكة الرالحة ، كالذع -5
 كالسعمسة .

                                                           

 .41( بدلص     نو مص1)
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كأخيخًا دكر التخبية اإلسالمية تكسغ في متابعة األسخة ، فإف البيت كاألسخة بيئة كنطاـ اجتساعي ال 
بج أف يعصي صػرة صالحة ليحه األفكار ، كال ُيسكغ ذلظ بجكف األسخة، فال بج أف تزع يجىا بيج 

 عمسة، لتجشيب أكالدنا أشخار مثل األنساط الدمػكية السشحخفة الزالة .السعمع كالس

اىتع اإلسالـ باألسخة أشج االىتساـ، فأكصى كأمخ بأعساؿ قبل تكػيشيا، كبعج تكػيشيا خريا   
عغ اليجؼ  بأحكاـ، كلغ تجج كصفا أبمغ كأدؽ كص  ميسا تفكخت مشيا حيث يقػؿ هللا 

ْغ آَياِتِو َأْف َخَمَق َلُكْع ِمْغ َأْنُفِدُكْع َأْزَكاًجا ِلَتْدُكُشػا ِإَلْيَيا َكَجَعَل َبْيَشُكْع َكمِ  األساسي لتكػيغ األسخة: 
ًة َكَرْحَسًة ِإفَّ ِفي َذِلَظ آَلَياٍت ِلَقْػـٍ َيَتَفكَُّخكفَ  ،الدكػف ضج كل حخكة كاضصخاب نفدي (1) َمَػدَّ

فتكػف األسخة سفيشة الشجاة لمفخد مغ بيغ جدسي ذىشي، كاإلرىاب حخكة مزصخبة شخسة ممتيبة، 
األمػاج الستالشسة الستييجة مغ بحخ اإلرىاب، فتػصمو إلى بخ األماف حيث تدكغ فيو األمػاج 

 كتق  عاجدة، كتدكغ بالدكاج غخائد اإلنداف الذخيخة كتتػق  عغ إنتاج السديج مشيا.

قبل أف يتجاكز الدابعة مغ عسخه،  كأىسية األسخة تخجع إلى أف أكثخ الكيع تتكػف لجػ اإلنداف 
َخاِنِو، َأْك كليحا يقػؿ الخسػؿ ) َداِنِو، َأْك ُيَشرِّ (:)) ُكلُّ َمْػُلػٍد ُيػَلُج َعَمى الِفْصَخِة، َفَأَبَػاُه ُيَيػِّ

َداِنِو،...(( ) (، فالػالجاف ىسا السدئػالف األكالف عغ بشاء الصفل كعقميتو كعقيجتو كقيسو 2ُيَسجِّ
 حياة.كنطختو لم

كلقج أثبتت الجراسات أف األسخة ليا عالقة كثيقة بالعسميات اإلجخامية، كتكػيغ شخرية السجـخ    
عمى مخ التاريخ، فاألسخة السترجعة كالسزصخبة الستفككة، تخخج مشيا السجخمػف كالدجشاء، ففي 

ت ( نديل في إصالحية )ماستثػسذ( في الػاليا500ـ عمى )1949 –ـ 1939دراسة في سشة 
(،  كفي 3% مغ ندالء الدجغ جاءكا مغ أسخ مترجعة)60الستحجة األمخيكية ، ضيخ أف حػالي 

% مشيع جاءكا مغ 42.5دراسة أخخػ حػؿ الػضع األسخؼ لسجسػعة مغ السشحخفيغ كجج أف 
                                                           

 ( .14(  س  ة با وم ل بآليل )1)
 (.4435جل ق ل ا أوال  بدلش كنيم  قم بحل يث)(  بجللجع بدلنن  باصح حم بابخل يمكتلن و أ با حيم صن 2)
 .31ص  و، سة ملن و، عب  هللا باشقدم(  باطالق وأي ه ا بجل ميل   بسل حتة ة ل تطب ق لم اصلحل3)
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( ندياًل مغ قدع اإلصالح االجتساعي لمكبار في نيشػػ 150(، كفي دراسة عمى )1أسخ متفككة)
% مغ السدجػنيغ ذكخكا بأف شبيعة معاممة اآلباء 50بيغ مغ نتائج البحث أف العخاؽ، كقج ت–

% فقط كانت شبيعة 26.7% عػممػا بقدػة، في حيغ أف 23.3ليع تقػـ عمى اإلىساؿ، ك
% مغ جخائع القتل في 80، كاالحرائيات تقػؿ أف (2)معاممة اآلباء ليع تتدع بالحب كالعص  

دقيقة تتعخض امخأة لمزخب،  18ئع عائمية، كتكذ  انو في كل الػاليات األمخيكية الستحجة جخا
 . (3)كأف أخصخ مكاف بالشدبة لمسخأة ىػ بيتيا، كأّف أخصخ عجك ليا ىػ زكجيا أك حتى عذيقيا

كيقػؿ عالع نفٍذ: عشجنا جيل كامل مغ األكالد الحيغ يعانػف مغ اإلىساؿ، فالػلج يعػد مغ    
كلػ حممشا  (،4) كىحا اإلىساؿ االجتساعي يديج مغ التػجو العشفي السجرسة فال يجج أحجا في البيت،

شخريات الستصخفيغ كالستذجديغ في التاريخ القجيع كالججيج لػججنا أكثخىع أناًس محخكميغ مغ 
العص  األسخؼ، كيشتسػف ألسخ متذتتة، كىكحا كانت األسخة كال تداؿ ىي محػر عسارة ىحه 

 (.5سدتسخ)األرض كمرجر حزارتيا كتقجميا ال

كاألرقاـ حػؿ العش  األسخؼ رىيبة، فحكخ الخبيخ الجكلي بسشاىزة العش  ضج األشفاؿ باألمع    
مميػف شفل يتعخضػف سشػيُا لمعش  كسػء السعاممة 40الستحجة)باكلػ سيخجيػ بيشيخك( أف ىشاؾ 

ساية مغ الغمػ (، فبشاء الذخرية تبجأ مغ األسخة كتتحقق لو الح6) في االسخة كالسجتسع كالسجارس
 .(7)كالتصخؼ كاالنحخاؼ

                                                           

 .31(  بدلص     نو مص 1)
  (م11  بسل ج  ب  لم ا،ب  هللا ج قس  بيبم رلةل با بف ي،م با،   ) -( با، بجل ب س يل اةج ميل 2)
 . 140سبل عالجوم أحبلث   وة جكلفحل بإل ىلنمص -أ  بعو-( بإل ىلن جذو ه3)
 . 141سبل عالجوم ص -أ  بعو-( باقلئل ى  ست  ، كة نربج ينظ ل بإل ىلن جذو ه4)
 . 0-8( فقو ب س ةمأمح  عةي طو  اينمص 5)
 . 410( با،نف ب س يم كلظم باش ،م ص 6)
 . 418( ع بجل باتط ف وبا ة  وبإل ىلن وعالج ل ا ض ء باق ،ن وباننلمخلا  عب  با مح، با،كم ص 7)
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كأىسية التػعية األسخية تكسغ في كػف الجراسات الشفدية تؤكج بأنو يتع  بشاء شخرية اإلنداف    
%، فإنو لع يبق 90% خالؿ الدشػات الدبع األكلى مغ عسخه، كآخخكف يخفعػه إلى 80بشدبة 
%  مغ أسذ عقمية اإلنداف التي مغ خاللو يتعامل مع ما حػلو يتكػف بعج 10أك  20سػػ 

(، كأثبتت 1سشة؛ حيث تكتسل البخمجة اإلندانية) 18لدبع مغ عسخه حتى يرل إلى الدشػات ا
الجراسات أّف الحيغ يتعخضػف لمعش  في الرغخ يسارسػف بذكل مغ األشكاؿ في الكبخ، كأنو 
 كمسا تقمز العش  في األسخة تقمز في السجتسع ككمسا زاد في األسخة تزاع  في السجتسع .

قانػنية كالجراسات العمسية تؤكج أف أىع فتخة كأخصخىا ىي فتخة الصفػلة، فالشرػص الذخعية كال   
فمػ غخس في عقمية الصفل حب الخيخ كالدمع، ككخه إليو الذخ كالتعجؼ كالقتل، ألنصبعت ىحه 
األفكار في ذىشو كسيتفاعل معيا في حياتو اليػمية، كيكػف مغ الرعب ججًا لجػءه إلى خيار 

كنذخ أفكاره، فقج اىتست االتفاقيات كالقخارات الجكلية كاإلقميسية عشج العش  في تحقيق مصامعو 
معالجتيا لقزايا اإلرىاب بقزية األسخة، ففييا يكتدب اإلنداف اتجاىاتو كمػاقفو األساسية إزاء 

.فالتػعية تكػف بسثابة درع حريغ أماـ الغدك الفكخؼ،  كمغ أىع الصخؽ (2)نفدو كإزاء اآلخخيغ 
نغخس مغ خالليا بحكر الخيخ في أذىاف األشفاؿ؛ التػعية كتكػف مغ خالؿ ما  كالػسائل التي

 يأتي:

تشسية الحب األسخؼ: فالحب يدتبجؿ ثقافة العش  بثقافة الدمع، يجب عمى الػالجيغ أف ال    
يدتييشػا بأمخ إشباع الحاجات األساسية ألكالدىع كفي مقجمتيا حاجة )الحب(، فاألسخة الستساسكة 

غ تيجـ كبجكنيا لغ تتساسظ ، فعمى الػالجيغ التعامل مع األكالد كخاصة عشج الخصأ بالحب ل
بحكسة كعقالنية كحب كحشاف، ال بعش  كعجكاف،كغخس قيسة كخامة اإلنداف كحخمة دمو، كأّف 
أغمى ما يسمكو اإلنداف نفدو التي بيغ جشبيو، مغ خالؿ قخاءة كشخح اآليات كاألحاديث الػاردة 

، كمغ خالؿ السػعطة في ذلظ، كمغ  خالؿ قرز مدتيجفة، خاصة قرز ما قبل الشـػ
                                                           

 . 40كي تكن، وا كم  . خلا  و، س،  م ص  -( ج ل بت بات بصل جع ب وال 1)
 . 434( بإلج بم بدل،لص م دمحم فتحي ع  مص 2)
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الحدشة، كالػصايا األبػية،ك بياف الػجو الرحيح لإلسالـ كالسدمسيغ، بأنو ديغ األمغ كاألماف، 
كالدمع كالدالـ، كالحب كالحشاف، كالعفػ كالغفخاف، كسالمة الرجر كحفع المداف، فالسدمع رحسة 

حسة، كديشو رحسة، كرسػلو رحسة، كرسالة هللا التي يحسميا رحسة، كخالقو كتب عمى نفدو الخ 
فيشابيع الخحسة تشبع مغ كالمو كنطخاتو كجػارحو، غخس االستذعار بشعسة األمغ كاالستقخار، 
،كغخس حب الػشغ كالػالء لو، فسغ أحب كششو ال شظ أنو  كتقبيح صػرة السخخب كالقاتل كالسجـخ

 .(1)التجميخية لمسجتسع  سيرعب عميو االنخخاط في الخصط

 .المبحث الثالث: التربية اإلسالمية وتحقيق األمن الفكري ، ويشتمل على ثالثة مطالب

كازدىاره، كال يعج تحقيق األمغ مصمبًا أساسيًا ألؼ مجتسع أك دكلة لتحقيق نسػه كتصػره كتقجمو   
درجات األمغ األخخػ،  شظ أف األمغ الفكخؼ يعج أعمى درجات سمع األمغ الحؼ بتحكيقو تتحقق

كقج ضيخت الحاجة لألمغ الفكخؼ عشجما أصاب السجتسعات انحخاؼ في فكخىا كعقميا ، نتيجة 
عػامل متعجدة مشيا : اإلرىاب الفكخؼ ،كالتصخؼ الجيشي ،كالغمػ في غيخ محمو كغيخ ذلظ، 

األمغ الفكخؼ كسػؼ نذيخ في ىحا السصمب الى أىسية ككيفية تحقيق التخبية اإلسالمية الرحيحة 
 لمسجتسعات  .

 . المطلب األول: أهمية األمن الفكري 

كىػ مصمب فصخؼ  يعتبخ األمغ مغ ضخكريات الحياة كأعطسيا فيػ ركشيا الخكيغ كأسيا الستيغ،
يدعى الشاس لتحكيقو كإقامتو أفخادًا كجساعات كأمسًا، ألف بو تصسئغ الشفػس كتشذط فيو اليسع 
كيسكغ فيو البخغ كيأنذ فيو الزعيف كقج كسا قاؿ الساكردؼ )األمغ أىشأ عير ،كالعجؿ أقػػ 

                                                           

 . 31أو  شلجل عب  بطم  م ص  ( ج بئم با،نف وأسلا ، ج بج ت ل ا با ول با، و لم عبلا1)
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لتحميل، كمشو الفكخ كأف األمغ الفكخؼ مختبط بالعقل البذخؼ الحؼ يعتبخ أداة التفكيخ كا.(1)جير( 
 الدػؼ الحؼ يعج ركيدة أساسية في ارتقاء األمع كتقجميا .

كيحجدىع عغ  ألنو إذا فقج األمغ حل محمو الخػؼ الحؼ يكبس الشاس عغ مرالحيع،  
ترخفيع، كيكفيع عغ أسباب السػاد التي بيا قياـ نفػسيع، كانتطاـ جسعيع ،كاستسخار حياتيع 

كتدػء بحلظ حاليع ،مسا يفزي إلى تبجؿ شبائعيع ،كتغيخ سيخىع،  ،فتزيق سبل معاشيع،
كاضصخاب عاداتيع، كاختالؿ تعاكنيع، كانخخاـ نطاـ اجتساعيع، فيكػف بحلظ إلى الفتشة أقخب كعغ 

 (.2)الدالمة أبعج 

إال أف اإلنداف ال يجرؾ نعسة األمغ كقيستو إال إذا مدو خػؼ كإرىاب كتصخؼ بسختم     
ًا لكيسة األمغ كخصػرتو أف جعمو هللا تعالى كصفًا لبيتو الحخاـ كخاصية مغ أشكالو ،كنطخ 
،كلسا أقدع سبحانو بسكة السكخمة كصفيا (3)فقاؿ}َكِإْذ َجَعْمَشا اْلَبْيَت َمَثاَبًة ِلمشَّاِس َكَأْمًشا {  خرائرو،

حؼ جعل أمشًا لمشاس، كسا أنو ،ألنيا مػضع البيت الحخاـ ال(4)باألمغ فقاؿ }َكَىَحا اْلَبَمِج اأْلَِميِغ{ 
تعالى جعل جداء الحيغ أخمرػا في إيسانيع كلع يخمصػا بطمع أف يسشحيع األمغ في الحياة الجنيا 

ِحيَغ ،كقاؿ }َكَعَج َّللاَُّ الَّ (5) فقاؿ }الَِّحيَغ آَمُشػا َكَلْع َيْمِبُدػا ِإيَساَنُيْع ِبُطْمٍع ُأكَلِئَظ َلُيُع اأْلَْمُغ َكُىْع ُمْيَتُجكَف{
اِلَحاِت َلَيْدَتْخِمَفشَُّيْع ِفي اأْلَْرِض َكَسا اْسَتْخَمَ  الَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َكلَ  ُيَسكَِّشغَّ َلُيْع آَمُشػا ِمْشُكْع َكَعِسُمػا الرَّ

َلشَُّيْع ِمْغ َبْعِج َخْػِفِيْع َأْمًشا{ مغ خالؿ ىحه اآليات  .كالحؼ تبيغ لي(6) ِديَشُيُع الَِّحؼ اْرَتَزى َلُيْع َكَلُيَبجِّ
كأف كغيخىا أف قرج الذخيعة مشيا إشاعة األمغ في األمة كاعتباره مقرجًا قصعيًا مغ مقاصجىا .

لألمغ الفكخؼ أىسية خاصة في حياة السدمع ، حيث يتحجد مغ خاللو فيسو لمشرػص كالتأمل في 
                                                           

 .440أو  بحلن، عةي و، دمحم بابص ي م ص ( أ ن با   ل وبا ي،م بدللو  ي1)
 .484( جقلص  باش ي،ل بخللصل صاتص فلت بدللا ل م .عز با ي، و، ،  بلم ص2)
 ( .415( س  ة بابق ة لبآليل )3)
 ( .4( س  ة باتني لبآليل )4)
 ( .31)( س  ة ب  ،لم لبآليل 5)
 ( .55( س  ة بان   لبآليل )6)
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القتو بخبو كعالقتو آيات هللا الكػنية ، كترػره لمحياة ككجػده فييا ، كالغاية مغ ذلظ، كع
 . (1)باآلخخيغ ، كمالو مغ حقػؽ ، كما عميو مغ كاجبات

 . المطلب الثاني: مفاسد اختالل األمن الفكري 

مغ الػاضح ججًا أف الخمل في األمغ الفكخؼ يؤدؼ بالزخكرة الى الخمل في الجانب الدمػكي    
كاالجتساعي كاالقترادؼ كالدياسي كغيخىا مغ الجػانب األخخػ، كال شظ أنو يتختب عمى اختالؿ 
األمغ الفكخؼ ألؼ مجتسع العجيج مغ السفاسج كالسزار كاألخصار التي تعر  بكياف السجتسع 

يو سػؼ اشيخ الى بعس ميجات كمفدجات مت كحجتو كتقػده الى الدقػط كاالنييار ،كعكتفت
 :(2)األمغ الفكخؼ في ىحا السصمب ككسا يأتي 

التذجيج الجائع عمى السدمسيغ بسا ىػ غيخ ممـد : تبشي اآلراء الستذجدة كالسزيقة عمى -1    
كل مغ يتبشى رأيًا مخالفا بالتفخيط في  كاتياـ الشاس برفة دائسة كمصمقة ،كتجاىل اآلراء السيدخة،

 الجيغ ،كمحاسبة عمى الشػافل كالدشغ ككأنيا فخائس ،كعمى السكخكىات ككأنيا محخمات،
كمتجاىميغ الشرػص التي تجعػ لمتيديخ ،سػاء مغ القخآف الكخيع أك الدشة الشبػية ،كفي الشياية 

 تؤدؼ الى اختالؿ األمغ الفكخؼ داخل السجتسع .

ذجد في غيخ محمو : التداـ الستصخؼ ىحا لسشيجو الستذجد الجائع حتى مع مغ ىع حجيثي الت-2   
 العيج باإلسالـ ،أك مع مغ ىع حجيث تػبة .

الغمطة كالخذػنة : في تعامميع مع الشاس ،كالخذػنة في األسمػب، كالقدػة في الجعػة -3   
يأمخنا أف نجعػ إلى هللا بالحكسة ال (، فاّلِل تعالى ،خالفًا ليجاية هللا تعالى، كىجؼ رسػلو )

 بالحساقة ، كبالسػعطة الحدشة، ال بالعبارة الخذشة ، كأف نجادؿ بالتي ىي أحدغ ، قاؿ تعالى

                                                           

 .43م با،   49لت ب جن ل مبجملة  ( با سط ل ا بإلسالم وأي ىل ا حتق ق ب ج،م س،   فلحل بدل لجنيمبجملةل با، و ل اة  بس1)
 بطم ى و ب ىم؛ وبا سط ل ح لة وحضل ةم  .حننني 40صم( ينظ ل باصح ة بإلسالج ل وني بجلح   وباتط فم  .ي سف باق ضلوي2)

 . 49ص 
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ِبَسْغ   أَْعَمعُ اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َكَجاِدْلُيْع ِبالَِّتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفَّ َربََّظ ُىػَ 
 .   (1)َضلَّ َعْغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيَغ 

أؼ سػء الطغ بالشاس، كالشطخ إلييع مغ خالؿ مشطار أسػد ،يخفي  التخبز باآلخخيغ:-4   
 حدشاتيع، عمى حيغ يزخع سيئاتيع .

لجخػؿ فيو تكفيخ السدمسيغ :أؼ اتياـ جسيػر السدمسيغ بالخخكج مغ اإلسالـ أك عجـ ا-5   
أصاًل فيدقط عشيع العرسة كيدتبيح دماءىع كأمػاليع كال يخػ ليع حخمة كال ذمة ، ألف األصل 

 عشجىع االتياـ كتكفيخ اآلخخيغ ،خالفًا لسا تقخره الذخائع كالقػانيغ .

إف زعدعة األمغ الفكخؼ في السجتسع تعج معرية هلل كرسػلو كانتياكًا معرية هللا كرسػلو :-6
كخخكجًا عغ الجيغ اإلسالمي الرحيح كعقيجتو الدميسة كشخيعتو الدسحة، كمشيج لحخماتو ،

 الػسصية كاالعتجاؿ .

كأيزًا تعج سببًا رئيديًا النتذار الفتغ كتسديع السجتسع ،كفقجاف األمغ في جسيع انتذار الفتغ :-7
الػاحجة ،كتزع  حتى داخل األسخة السجاالت ،كضيػر الفخقة كاالنذقاؽ كإثارة العجاكة كالذحشاء 

 الخكابط األسخية ،كإحالؿ الفػضى ،كضياع الحقػؽ ،كانتذار البصالة كالفقخ ...الخ.

كمغ أكبخ السفاسج تذػيو صػرة اإلسالـ كتشفيخ الشاس مشو، كتعصيل الجعػة تذػيو اإلسالـ :-8
األمغ الفكخؼ الى هللا في جسيع أنحاء العالع ،ألف تمظ الجساعات الستصخفة الجيشية الحيغ ييجدكف 

 لرػص كسخاؽ سخقػا الجيغ اإلسالمي الحشيف كإرادة الذعػب.

 

 

 

 

                                                           

  ( .415( س  ة بانحلل بآليل )1)
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 . المطلب الثالث: التربية اإلسالمية وتحقيق ومعالجة األمن الفكري 

تسثل التخبية اإلسالمية السشيج الحؼ يحقق التصبيق الفعمي لمتذخيع اإلسالمي، ألف اإلسالـ   
ليذ جانبًا عمسيًا معخفيًا فقط، بل تيجؼ الى التصبيق العسمي، كالعمع كسيمة لتحقيق الجانب 
يشا التصبيقي الرحيح، الحؼ يخسع لإلنداف سبيل اليجػ، الحؼ جاء بو جسيع األنبياء ،كآخخىع نب

   (.1)دمحم عميو الرالة كالدالـ

كال شظ أف التخبية اإلسالمية ىي كسيمة األمة الى بشاء أجياؿ ناىزة قادرة عمى الحفاظ عمى   
جػىخ شخريتيا كىػيتيا في ىحا العالع السزصخب، الحؼ تتجافعو قػػ كتيارات فكخية كمحىبية 

سدمع السعاصخ بفقخه كعجده كأف تبعيتو عجيجة اجتسعت عمى كخالية السدمسيغ، كأكىست االنداف ال
 لمتخبية كالفكخ الغخبي باتت كاقعًا مدمسًا بو .

كقج اىتست التخبية اإلسالمية بتحقيق األمغ الفكخؼ اىتسامًا بالغًا، كَعشيت بغخسو كتعديده لجػ    
ة أفخاد السجتسع، عغ شخيق كسائل متعجدة أسيست في حسايتو كالحفاظ عميو مغ كل قخصشة فكخي

 اك سسدخة ثقافية تيد مبادئو أك تخجش قيسو أك تسذ ثػابتو كعقيجتو .

كالتخبية اإلسالمية ضج زعدعة كمفاسج األمغ الفكخؼ كضج اإلرىاب كالتصخؼ الجيشي ، ألف    
اإلرىاب ُيعصل اإلنداف عغ عبادة هللا تعالى ، كإقامة الذخع الحشيف في األرض ، كإعسارىا 

ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجكِف  بالجيغ ، قاؿ تعالى  ، كتػعج مغ أعخض عغ ذكخه (2)َكَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َكاإْلِ
، فالتصخؼ كاإلرىاب  (3)َكَمْغ أَْعَخَض َعْغ ِذْكِخؼ َفِإفَّ َلُو َمِعيَذًة َضْشًكا َكَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِكَياَمِة أَْعَسى 

ي األرض، كتعصمو عغ عبادة هللا، يخخج عغ يأتي مغ السعيذة الزشظ التي يحياىا اإلنداف ف

                                                           

 ىر.4140م  4بدل ينل بدلن  ةم ط-( أص ل بارتو ل بإلسالج لم خلا  حلج  بحلل،جيم جكتبل  ب  بازجلن1)
 (. 58(  س  ة باذب ايتل بآليل )2)
 (. 411(  س  ة طول بآليل )3)
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(التذجد في العبادة بأنو رغبة عغ سشتو ديغ هللا الحؼ ارتزاه ليع سبحانو، كقج كص  الخسػؿ)
 .(1)))َفَسْغ َرِغَب َعْغ ُسشَِّتي َفَمْيَذ ِمشِّي(( 

مصالب، األمغ الفكخؼ تكسغ في تكػيغ السشيج الجراسي ل تحقيقفجكر التخبية اإلسالمية في    
حيث ييتع بسا يخبى عميو الصالب، فتبدط السعاني الذخعية التي تقي مغ الػقػع في ىحه 
االتجاىات الفكخية ، كتأثيخىا مع العاشفة عمى الدمػؾ البذخؼ، كذلظ بتخسيخ أف اإلسالـ ديغ 
 الحشفية الدسحة ،كديغ اليدخ، كبياف نيي اإلسالـ عغ التذجد في األمخ في غيخ محمو، كتػضيح
فقو األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، كإبخاز نيي الذخع عغ الغمػ في األمػر، كتخسيخ أىسية 

 .(2)لدـك الجساعة ، كخصخ تخؾ الدسع كالصاعة لػالة األمػر في غيخ معرية هللا 

بالقػة العمسية  -السعمع-كيكسغ أيزًا دكر التخبية اإلسالمية في تكػيغ السعمع الشاجح ،كيتر    
التي تؤىمو لمتجريذ، بحيث يفيع السادة، كُيحدغ تجريديا ، كيػضيح مذكالتيا، ككحلظ سالمة 
اتشا السشيج ، بسعشى أف يكػف السعمع عمى مشيج سميع، غيخ متأثخ باألفكار الجاخمية عمى مجتسع

اإلسالمية، كال يديخ في ركب الجساعات السشحخفة ،كحبو لعسمو، كشعػره بالسدؤكلية الجيشية 
 كالػششية كاالجتساعية .

 :(3)كىحه الرفات التي اشخنا إليو تشجرج تحتيا األمػر اآلتية التي عمى السعمع أف يخاعييا كىي  

السدمسيغ ،كالتخبية اإلسالمية عشجما تػحيج مرجر التمقي في جسيع األمػر كالقزايا التي تيع -1
تيتع بتػحيج مرجر التمقي فيي تيجؼ الى حساية فكخ الفخد السدمع ، كإبعاده عغ دكاعي القمق 
كالتشاقس ، كمغ ثع تحقق األمغ الفكخؼ لمسجتسع كالجكلة ، فتتشاسق الفكخ لجػ األفخاد ،كتػحيج 

                                                           

 (. 5084صن بارت  ، ا بانكلحم  قم بحل يث ) ( بجللجع بدلنن  باصح حم بابخل يم كتلن بانكلح م1)
 . 10(   و  بارتو ل ا جكلفحل باتط ف وبإل ىلن م  . دمحم و، عم  ص،ج ل مص2)
 . 41مص بدلص     نو( 3)
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لتي ىي بجكرىا تحقق األمغ كتجعسو كتختفي مذاربيع كتػجياتيع الفكخية يخجـ السرمحة العامة كا
 .(1) حيشيا بحكر الذظ كالقمق كالعرياف التي تحاكؿ إثارتيا زكابع الغدك الفكخؼ عمى مخ العرػر

مخاعاة جانب اإلجساؿ في كالـ العمساء بتفريمو كبيانو، كمخاعاة الخد عمى الذبو الػاردة -1
 . كالسعاصخة، فإف اإلنداف ابغ بيئتو شاء أـ أبى

مخاعاة بياف مدائل الخالؼ التي ال إنكار فييا عمى السخال ، كمدائل الخالؼ التي ضيخ  -2
 فييا الجليل الحؼ يجب السريخ إليو.

فتح باب الحػار البشاء، كالتفكيخ الشاقج في العسمية التعميسية التخبػية ، كعجـ االقترار عمى -3
 الياـ. أسمػب التمقيغ، كالتخكيد عمى ىحا السبجأ الذخعي

تعطيع كإبخاز مكانة العمع كالعمساء، كبياف صفاتيع كأحػاليع، حتى يعخؼ الصالب لسغ يخجع  -4
 عشج ندكؿ الفتغ، كيتعمع االستفادة مشيع.

إبخاز القجكة الرالحة ، كالذعػر بالسدئػلية ، كعطع األمانة السمقاة عمى عائق السعمع  -5
 كالسعمسة .

ة تكسغ في متابعة األسخة ، فإف البيت كاألسخة بيئة كنطاـ اجتساعي ال كأخيخًا دكر التخبية اإلسالمي
بج أف يعصي صػرة صالحة ليحه األفكار ، كال ُيسكغ ذلظ بجكف األسخة، فال بج أف تزع يجىا بيج 

 السعمع كالسعمسة، لتجشيب أكالدنا أشخار مثل األنساط الدمػكية السشحخفة الزالة .

ي كمخترخ أف دكر التخبية اإلسالمية في تحقيق األمغ الفكخؼ كندتصيع القػؿ بذكل إجسال  
 يقتزي العسل عمى مدتػييغ ىسا :

                                                           

 .4113م  ج، با ك يم جبد سة ملن بحل يب (  و  جن ج با،ة م باش ع ل ا ت،زيز ب 1)
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السدتػػ األكؿ: إعجاد الفخد إعجادًا فكخيًا صحيحًا سميسا ، مغ خالؿ مؤسدات التشذئة االجتساعية 
التي يجب اف ، بجًا مغ األسخة ، ثع السجرسة ،ثع الجامعة ، كالسدجج، ككسائل اإلعالـ السختمفة ، 

 تتخح العقيجة اإلسالمية الرحيحة الػسصية مرجًا لحلظ اإلعجاد . 

السدتػػ الثاني: يقػـ عمى تحريغ ذلظ البشاء الفكخؼ مغ خالؿ إيجاد الدياج الفكخؼ الػاقعي، 
الحؼ يسكغ الفخد مغ الشقج كالتسييد كالفخز كالتسحيز كاالختيار السجرؾ مغ كل ما يعتخضو مغ 

 (1)ة تيارات فكخي

 الخاتمة

كفي خاتسة البحث ىحا يسكغ أف ألخز أىع ما جاء فيو ،كيسكغ تقديسيا إلى فقختيغ         
 األكلى في االستشتاجات، كالثانية في التػصيات.

 . أواًل :االستنتاجات

شخريتو التخبية االسالمية ىي عسمية مقرػدة تيجؼ إلى إعجاد الفخد كتشذئة كتشسية جػانب -1
جسيعًا إلحجاث تكيف بيشو كبيغ البيئة التي يعير فييا، كلتسكيشو مغ تحقيق الغاية الػجػدية التي 

 .خمق مغ أجميا

األمغ الفكخؼ ىػ سالمة كحرانة فكخ اإلنداف كعقمو مغ االنحخاؼ أك الخخكج عغ الػسصية -2
دؼ الى حفع الشطاـ العاـ كاالعتجاؿ في فيسو لألمػر الجيشية كالدياسية كاالجتساعية ، ما يؤ 

 كتحقيق األمغ كالصسأنيشة كاالستقخار في جسيع جػانب الحياة.

إف لمتخبية في اإلسالـ مػقعًا خاصًا فاإلسالـ كالتخبية متالزماف كصشػاف ال يفتخقاف ، كقج  -3
تقي اقتخف اإلسالـ بالتخبية في كل مخاحمو ،كتحافع التخبية اإلسالمية عمى الفصخة القػيسة ، كتخ 

                                                           

 . 51(  و  بارتو ل بإلسالج ل ا حتق ق ب ج، با ك يم انيف  بش  با ح ةيم ص1)
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بيا مغ خالؿ إعالء قيسة اإليساف في حياة اإلنداف ، فيػ الشػر الحؼ يكذ  ليا مػاقع خصاىا 
 .في السختقى الراعج إلى حياة الخالجيغ السكخميغ

التخبية اإلسالمية قج قامت عمى تدكية الشفذ اإلندانية ، عغ شخيق تػجيو عقل االنداف -4

نفدو عمى كجػد الخالق كحكستو كعطستو كتجبيخه  كمذاعخه ، ليدتجؿ بتأمل ىحا الكػف، كتأمل

 كرحستو باإلنداف كقجرتو ، ثع ليسارس عمى أساس محبة الخالق كالخزػع لو.

إف الحخية في التخبية اإلسالمية ليدت سائبة ،كال مصمقة العشاف حتى تيػؼ براحبيا إلى قاع -5

زبصة ،فإذا خخج بيا الزالؿ الخكحي كدرؾ االنحصاط األخالقي ،بل ىي حخية كاعية مش

اإلنداف عغ أحكاـ الجيغ كنصاؽ العقل كحجكد األخالؽ كصمحة الجساعة، تست مداءلتو 

 كمحاسبتو كإيقافو عشج حجه كرده عغ غيو ،مشعا لزخر الفخد كالجساعة، كفداد الجيغ كالجنيا.

خ الى العػلسة ىي تعسيع األيجيػلػجيات كالدياسات كالثقافات كاألخالقيات لسجتسع مديص-6

مجتسعات أخخػ مغ دكف اعتشاء بديادة الدمصات السػجػدة في تمظ السجتسعات، كمغ دكف الشطخ 

الى الحاجات الفعمية ليحه السجتسعات مسا يشقل ليا مغ ىحه األمػر، كإف أكؿ خصػة عمى شخيق 

يسًا التعامل مع العػلسة يجب أف تتسثل في تػعية الشاس بصبيعة العػلسة، إذ إف ىشاؾ جياًل عط

 بيحه الطاىخة بيغ الخاصة كالعامة.

إف التخبية اإلسالمية تجعػ السدمع إلى االعتجاؿ كالتػازف ، ليشذأ السدمع سػيًا ، كبسا يحقق لو -7

كالتخبية اإلسالمية ليدت تخبية مغالية أك مذصة في أساليبيا  التخبية الدميسة بأبعادىا السختمفة .
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جػانب الذخرية اإلندانية ، بل تشطخ إلييا نطخة كسصية معتجلة كاتجاىاتيا كنطختيا إلى مختم  

 متػازنة شسػلية.

دكر التخبية اإلسالمية في الحج مغ ضاىخة اإلرىاب تكسغ في تكػيغ السشيج الجراسي لمصالب، -8

بالقػة العمسية التي تؤىمو لمتجريذ، بحيث يفيع السادة،  -السعمع-كتكػيغ السعمع الشاجح ،كيتر 

 تجريديا.كُيحدغ 

يدتسج األمغ الفكخؼ في اإلسالـ جحكره كاىسيتو مغ الكتاب كالدشة كسرجريغ أساسييغ -9

 لمتذخيع، ما يؤدؼ الى تالحع األمة اإلسالمية ككحجتيا في الفكخ كالسشيج كالغاية .

يعتبخ األمغ مغ ضخكريات الحياة كأعطسيا فيػ ركشيا الخكيغ كأسيا الستيغ، كىػ مصمب  -10

ى الشاس لتحكيقو كإقامتو أفخادًا كجساعات كأمسًا، ألف بو تصسئغ الشفػس كتشذط فيو فصخؼ يدع

 اليسع.

أف دكر التخبية اإلسالمية في تحقيق األمغ الفكخؼ تكسغ في إعجاد الفخد إعجادًا فكخيًا  -11

صحيحًا سميسا ، مغ خالؿ مؤسدات التشذئة االجتساعية ، كتحريغ ذلظ البشاء الفكخؼ مغ 

يجاد الدياج الفكخؼ الػاقعي، الحؼ يسكغ الفخد مغ الشقج كالتسييد كالفخز كالتسحيز خالؿ إ

 كاالختيار السجرؾ مغ كل ما يعتخضو مغ تيارات فكخية.

 . ثانيًا: التهصيات
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تخبػية اجتساعية متكاممة لسجابية االنحخاؼ الفكخؼ بغخض الحفاظ  استخاتيجيةضخكرة كضع -1

عمى اليػية اإلسالمية كتحريغ الذباب بأسذ العقيجة الرحيحة الدميسة مغ خالؿ بخنامج 

 تػعية تديج مغ كعييع السشي كاالجتساعي كالثقافي .

كنذخ خصيخة، ضخكرة تعاكف كافة مؤسدات السجتسع السجني في مػاجية ضاىخة اإلرىاب ال -2

مفاليع الخقابة الحاتية لجػ أفخاد السجتسع مغ خالؿ مؤسدات التخبية االجتساعية كاألسخة 

البخامج اإلعالمية اليادية كاليادفة كالسػجية ،كإنتاج  كالسجرسة كالسدجج ككسائل االعالـ السختمفة

 لمذباب التي تيتع بتخسيخ الكيع كاآلداب اإلسالمية الرحيحة السعتجلة .

العسل عمى تحريغ فكخ كعقػؿ الذباب السدمع بالفكخ اإلسالمي الشيخ الػسصي الحؼ يشسي  -3

فييع الخيخ كيدرع في نفػسيع السحبة كالػالء كفق الكيع اإلسالمية الرحيحة كنذخ الػعي الجيشي 

 عغ الغمػ كالتصخؼ بيشيع . 

ات التخبػية كالتعميسة في مغ الزخكرؼ ججًا السخاجعة الستػاصمة لدياسة التعميع في السؤسد-4

ضػء مدتججات الحياة االجتساعية كاالقترادية كالدياسية كالعدكخية حتى نحرل عمى مخخجات 

 تتشاغع كتشدجع مع أسذ التخبية في سياسة التعميع .

ضخكرة مخاجعة مادة مقخرات التخبية اإلسالمية ،في معطع البالد اإلسالمية ،كصياغتيا  -5

ة السػجػدة اآلف تػدؼ إلى الجيل بالجيغ ،كالبعج عغ التسدظ بالذخيعة ألف الساد كتججيجىا،

 اإلسالمية .
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