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 ملخص البحث

 

 وعلى ،اهلل رسول على والسالم والصالة هلل احلمد

 :وبعد وااله، ومن وصحابته آله

 اإلسالمية األمة تواجهها اليت الشرسة اهلجمة إنَّ

 عقيدتها، يف األمة تشكيك تستهدف واليت اليوم،

 وبث قوتها، مصادر عن وإبعادها قيمها، عن وسلخها

من اإلشكاليات والتحديات  جمتمعاتها، بني الفرقة

إىل ُسُبل الكبرية اليت تستدعي لفت أنظار األمة 

 هذا أهمية تأتي هنا مواجهتها، وطرق معاجلتها، ومن

معامل تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف ] البحث املوسوم ب

 اهلوية تعزيز يف إذ ُيَعدُُّ مساهمًة، القرآن الكريم[

 فيها، والقصور الضعف جوانب ومعاجلة اإلسالمية

 تواجه اليت والتحديات األخطار كشف إىل يهدف فهو

 يف تعزيزها ومعامل مقوماتها وإبراز اإلسالمية، يَّةاهُلو

 .الكريم القرآن ضوء

 مقدمة، إىل تقسيمه املوضوع طبيعة اقتضت وقد  

 التعريف: وفيه التمهيد وخامتة، ومبحثني، ومتهيد،

 مقومات يتضمن األول واملبحث البحث، مبصطلحات

 أما تواجهها، اليت والتحديات اإلسالمية، اهُلويَّة

 اهُلويَّة تعزيز معامل على الوقوف ففيه الثاني حثاملب

 واألخالق والعبادات، العقيدة،: جماالت يف اإلسالمية

 جتهيل أنَّ إىل الباحث توصل وقد والعادات، واملعامالت

 ثوابتها من خالل الغزو الفكري، يف والتشكيك األمة،

 أقوى متثل جمتمعاتها بني الفرقة وكذلك بث

 حماربة يف األعداء استخدمها اليت اهلدم أسلحة

اإلسالمية والعلم  العقيدة وأنَُّ اإلسالمية، اهُلويَّة

 اهُلويَّة مقومات الفاضلة هي أبرز واألخالق الشرعي

عنها، وأنَّ  الدفاع يف األول الصد وحائط اإلسالمية

االلتزام بهدي القرآن الكريم والسنة النبوية من أهم 

إلسالمية و تعزيزها وسائل معاجلة ضعف  اهُلويَّة ا

 عمليًا.

اهُلويَّة -تعزيز –:) معامل الكلمات الداللية للبحث

 العوملة(-الغزو الفكري-اإلسالمية

 
 
 
 

 

 معالم تعزيز الُهويَّة اإلسالمية يف القرآن الكريم

The Holy Quran Milestones for consolidating the Islamic Identity 



Abstract 
         

         Praise be to Allah the Lord of the 

worlds and may the blessings and peace 

of Allah be upon the most honored of 

messengers our master Muhammad and 

upon all his family and companions.  

The vicious attack that currently targets 

the Islamic nation and which aims at 

making Muslims lose confidence in their 

faith and leads them to abandon their 

values, and keeps them away from the 

source of their strength and spreads 

division between them is one of the 

major problems that require research on 

how to confront these challenges and 

address these issues. Hence the 

importance of this research, entitled 
“The Holy Quran Milestones for 

consolidating the Islamic Identity” 
Which is considered a contribution to 

strengthening the Islamic identity and 

addressing its weaknesses. It aims to 

expose the dangers facing the Islamic 

identity. It also aims to highlight the 

features of strengthening the Islamic 

identity in accordance with the guidance 

of the Holy Quran.  

The nature of this subject required that it 

should be divided into a preface, an 

introduction, two topics, and a 

conclusion.  The preface includes 

introducing the research terms, and the 

first topic addresses the elements of the 

Islamic identity and the challenges it 

faces. As for the second topic, it 

examines the features of strengthening 

the Islamic identity in the areas of belief, 

worship, morals, transactions and 

customs. 

The study concludes that the most 

powerful weapons used by enemies to 

fight the Islamic identity are spreading 

ignorance among Muslims, questioning 

the fundamentals of Islam through 

intellectual invasion and spreading 

discord among members of the Islamic 

nation. Moreover, the most prominent 

components of the Islamic identity and 

its protective measures are the Islamic 

faith, knowledge of Shariaah, and the 

prophetic virtuous ethics. In addition, 

the most important means of addressing 

the weaknesses of the Islamic identity 

and practically enhancing it is adherence 

to the guidance of the Holy Quran and 

the Sunnah of the Prophet. 

Keywords: (milestones - consolidation - 

Islamic identity - intellectual conquest - 

globalization). 
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 املقدمة:

 َّ  حط مض خض جضحض مص خص حص مس خس ُّٱ احلمد هلل القائل يف حمكم كتابه:       
(، والصالة والسالم على من بعثُه اهلُل رمحًة للعاملني سيدنا: حممد بن عبد اهلل الصادق ١٠األنبياء:)

 األمني، وبعد:

أقام كيان هذه األمة على  من املعلوم أنَّ ُهويَّة األمة اإلسالمية تشكلت مع نزول القرآن الكريم، الذي

أسس متينة من التوحيد والعبادة واألخالق احلميدة، وقد حاول أعداء األمة إطفاء نورها وطمس ُهويَّتها، 

 ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ قال اهلل تعاىل:
 (.٩ ،٨الصف: ) َّ ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك

 رن  مم ام ىليل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق... ُّٱ وقال سبحانه:
 هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن
، وال زالت احملاوالت مستمرة على مر العصور لتذويب ُهويَّة خري (217البقرة:)  َّ خب حب جب

أمة أخرجت للناس، وإبعادها عن منهجها القويم والصراط املستقيم، وَأثُر تلك احملاوالت ظاهٌر ملحوظ 

صلى اهلل عليه وسلم  -وهذا ما َحذََّرنا منه الصادق األمني  يف ضعف  واهتزاز اهُلويَّة لدى بعض املسلمني،

 : بقوله

ُقْلَنا « حتى لو َدَخُلوا يف ُجْحِر َضبٍّ َلاتََّبْعُتُموُهْم ،َسَنَن الَِّذيَن من َقْبِلُكْم ِشْبًرا ِبِشْبٍر َوِذَراًعا ِبِذَراٍع َلَتتَِّبُعنَّ»

إال أنَّ املراد به  اخلرب، وهذا احلديث خمرجه خمرج ،(1) «َفَمْن؟» :قال ؟ْلَيُهود َوالنََّصاَرى: ايا َرُسوَل اللَِّه

فكان من الالزم أخذ احليطة واحلذر ولزوم النهج املبني ، (2) سلك مسالكهم واتبع َسَنُنهمملن  الذُم

لة الذي حيفظ على األمة خرييتها ويعلي مكانتها وُهويَّتها اإلسالمية، وهذا البحث حماولة لتوضيح مج

من معامل اهلداية الربانية مستمدة من آي الذكر احلكيم، اليت ترشد إىل تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف 

 جوانبها املختلفة.

 

                                                             

( أخرجه البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل، في صحيحه، الجامع الصحيح المختصر، تحقيق: د. مصطفى 1)
بيروت، -(، دار ابن كثير، ودار اليمامة 3/1274ديب البغا، كتاب أحاديث األنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل )

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، في صحيحه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، في ِكَتاب اْلِعْلمِ، َباب: و 
 بيروت. –(،  دار إحياء التراث العربي 4/2054أتباع ُسَنِن اْلَيُهوِد َوالنََّصاَرى )

ناه الذم لمن يفعله ...، فعلم أن مشابهة هذه ( قال ابن تيمية: وهذا خرج منه مخرج الخبر عن وقوع ذلك، إال أن مع2)
األمة اليهوَد والنصارى وفارس والروم مما ذمه هللا ورسوله " ]اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ألحمد 

( 2القاهرة، )ط/-بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية 
(1/44.) 
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 أهمية املوضوع:

تأتي أهمية هذا املوضوع كونه مساهمة يف بيان املراد باهُلويَّة اإلسالمية وإظهار أخطر التحديات 

قرآن الكريم يف تعزيزها، ومعاجلة إشكالية ضعف واهتزاز اهُلويَّة اليت تواجهها، مع بيان أساليب ال

اإلسالمية يف عصر القرية الكونية والتداخل احلضاري، وكذلك تتجلى أهمية املوضوع باعتماده على 

 ىن نن من رنزن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱٱالقرآن الكريم منبع اخلري والفضيلة الذي:

 .(42فصلت:) َّ ين
 

 لبحث:أسباب اختيار موضوع ا

 مالحظة ضعف االنتماء للُهويَّة اإلسالمية لدى بعض املسلمني يف زماننا. أواًل:

 كشف التحديات واملخاطر اليت تواجه اهُلويَّة اإلسالمية. ثانيًا:
 الوقوف على مجلة من معامل تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف القرآن الكريم. ثالثًا:

 

 أهداف البحث:

 سالمية. التعريف باهُلويَّة اإل -1
 ذكر أهم مقومات اهُلويًّة اإلسالمية. -2
 اليت تواجه اهُلويَّة اإلسالمية.-اخلارجية والداخلية –كشف املخاطر والتحديات  -3
  إبراز املعامل القرآنية لتعزيز اهُلويَّة اإلسالمية. -4

 

 الدراسات السابقة:

 نها:هناك العديد من الدراسات اليت حتدثت عن موضوع اهُلويَّة اإلسالمية م

حبث منشور يف  دراسة قرآنية، أ.د صاحل بن حيي صواب،-هوية املسلم بني االستعالء واالنهزام-1

املقام  توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت املعاصرة،"  كتاب املؤمتر الدولي القرآني األول

 اجمللد األول. ـه1438بكلية الشرعية وأصول الدين جبامعة امللك خالد، عام 

عاجلة القرآن الكريم ألزمة اهُلويَّة وخواء الذات من خالل قصة آدم، د. حممد يسري إبراهيم، حبث م-2

منشور يف كتاب املؤمتر الدولي القرآني األول: توظيف الدراسات القرآنية يف عالج املشكالت 

 ـه1438عام  املعاصرة، اجمللد األول

الثقافية، د. خليل نوري العاني، منشور ضمن إصدارات اإلسالمية يف ظل العوملة  اهُلويَّةمستقبل -3

الطبعة: ، م2009 هـ1430بغداد،-مركز البحوث والدراسات اإلسالمية التابع لديوان الوقف السين

 .األوىل

اقتصرت الدراسة األوىل على التعريف باهُلويَّة، وبيان االستعالء واالعتزاز باهُلويَّة اإلسالمية، وبيان 

اهتزاز الثقة باهُلويَّة اإلسالمية، أمَّا الدراسة الثانية فقد تناولت معنى اهُلويَّة وأزمتها، أسباب ومظاهر 

وعالج أزمة اهُلويَّة من خالل قصة آدم، وبيان اآلثار اإلجيابية للبناء الصحيح للُهويَّة اإلسالمية، بينما 
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والعوملة الثقافية، وبيان خطر العوملة  اإلسالمية اهُلويَّةركزت الدراسة الثالثة على توضيح العالقة بني 

 اإلسالمية.اهُلويَّة  عليها، وضرورة احلفاظ على

 ويتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة باآلتي: 
 من وجهة نظر الباحث. اهُلويَّةبيان أهم مقومات  -1
 إبراز أخطر التحديات اليت تواجه اهُلويَّة اإلسالمية بشقيها الداخلي واخلارجي. -2
 اإلسالمية يف جوانبها املختلفة. اهُلويَّةوف على بعض املعامل القرآنية لتعزيز الوق -3
 اإلسالمية من هدي القرآن الكريم. اهُلويَّة استلهام الدروس العملية يف تعزيز -4

 

 منهجية البحث: 

املنهج اإلسالمية، و اهُلويَّةاتبعت يف البحث املنهج االستقرائي؛ جلمع اآليات اليت هلا عالقة مبوضوع 

 الوصفي لبيان وجه داللة اآليات على املراد يف هذا املقام.
 

 خطة البحث:

 يتكون البحث من متهيد ومبحثني وخامتة على النحو التالي:

 اهُلويَّة اإلسالمية(.-)املعامل  التمهيد: وفيه التعريف مبصطلحات البحث:
 ه مطلبان.، وفياهُلويَّة اإلسالمية املقومات والتحدياتاملبحث األول: 

 املطلب األول: مقومات اهُلويَّة اإلسالمية.

 املطلب الثاني: التحديات اليت تواجه اهُلويَّة اإلسالمية.

 املبحث الثاني: معامل تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية، وفيه أربعة مطالب:

 املطلب األول: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال العقيدة.

 ويَّة اإلسالمية يف جمال العبادات.املطلب الثاني: تعزيز اهُل

 املطلب الثالث: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال األخالق.

 املطلب الرابع: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال املعامالت، والعادات.

 اخلامتة: أهم النتائج والتوصيات.
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 .ية(اهُلويَّة اإلسالم-عامل امل)التمهيد: التعريف مبصطلحات البحث: 

 أواًل: تعريف املعامل لغًة واصطالحًا.

 املعامل لغة:

أعالم احلرم ومعامله املضروبة  :وعالمة للطرق واحلدود مثل ما جيعل علمًااملعامل: مجع معلم، واملعلم: 

وأصل  ،ويستدل به ىوما يهتد ،العالمة :م أيضًاَلوالَع، عليه اليت يستدل بها على انتهاء احلرم وابتدائه

وتطلق املعامل على جادة  ،(4) الطريقخفيت معامل  ، يقال:العالمة من كل شيء :مَلاملْعو ،(3) اجلبل مَلالَع

 .(5) الطريق أيضًا
 التعريف االصطالحي للمعامل:

 :خالصته من خالل التعريفات اللغوية السابقة للمعامل نستطيع أن نصوغ تعريفًا اصطالحيًا للمعامل
 يستدل بها على الشيء، واإلشارات اليت يهتدى بها إىل الطريق القويم. املعامل: هي العالمات اليت

 ثانيًا: تعريف اهُلويَّة لغًة واصطالحًا

 تعريف اهُلويَّة يف اللغة:

جاء لفظ "هوى" يف معاجم اللغة لعدة معاٍن منها: السقوط إىل أسفل، والبئر العميقة، واحلفرة بعيدة       

ومجيع هذه املعاني ال تدل على املعنى  (6) وغلبته على قلبه بة اإلنسان الشيَءحمهو  وقاَل األْزهريالقعر، 

وحقيقته، واهلويَّة بفتح اهلاء وضمها من الكلمات املنحوتة من  ذاته :ة الشيءويَُّهاملراد هنا، فاملراد ب

ويعرب  (7) ثكلمتني: "ما هو" أو "ما هي" وهي من التعبريات اجلديدة اليت دخلت املعجم العربي احلدي

 .(8) بها عن حقيقة الشيء وذاته وليس مبعنى السقوط
 

                                                             

( تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم، لمحمد بن أبي نصر الحميدي، تحقيق: زبيدة محمد سعيد عبد 3)
 (.137م)ص1995-هـ 1415العزيز، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األولى 

 (.2/624(  المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين، مجمع اللغة العربية، دار الدعوة)4)
النهاية في غريب األثر، ألبي السعادات الجزري، تحقيق: ظاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة (  5)

 (.4/301م)1979 -هـ 1399العلمية، بيروت، 
(، المحكم والمحيط األعظم، علي بن 15/373بيروت)-( انظر لسان العرب، البن منظور اإلفريقي، دار صادر6)

م، الطبعة األولى، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، 2000 -بيروت  -، دار الكتب العلمية إسماعيل بن سيده المرسي
 (.40/326(، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، دار الهداية، )1/450)
الحضارة لتنمية ( اإلسالم والتعدد الحضاري بين سبل الحوار وأخالقيات التعايش، د. عبد الهادي الفضلي، مركز 7)

 (1/68م، )2014الفكر اإلسالمي بيروت، الطبعة األولى 
( انظر: معالجة القرآن الكريم ألزمة الُهويَّة وخواء الذات من خالل قصة آدم، د. محمد يسري إبراهيم، بحث منشور 8)

اصرة، المنعقد في كلية في كتاب المؤتمر الدولي القرآني األول: توظيف الدراسات القرآنية في عالج المشكالت المع
 .146م، المجلد األول، ص 2016ه،1438جامعة الملك خالد، -الشريعة وأصول الدين 
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 تعريف اهُلويَّة يف االصطالح:

 للُهوية عدة تعريفات اصطالحية، منها:

 التعريف األول:

 .(9) احلقيقة املطلقة املشتملة على احلقائق اشتمال النواة على الشجرة اهُلويََّة:
 التعريف الثاني:

أو جمموعة  ،عن غريهجمتمعًا ما اليت متيز صائص النفسية واالجتماعية والعقدية جممل اخل اهُلويََّة: 

 .(10) اعن غريه
 فتعرَّف بأنها:  اهُلويَّة اإلسالميةأما 

 السمات واخلصائص والسلوكيات املميزة لألمة اإلسالمية الناجتة عن تفاعل املسلم مع العقيدة الشريعة
(11). 

ان بعقيدة هذه األمة، واالعتزاز باالنتماء إليها، واحرتام قيمها احلضارية اإلمي" وُتَعرَّف أيضًا بأنها:

والثقافية، وإبراز الشعائر اإلسالمية، واالعتزاز والتمسك بها، والشعور بالتميز واالستقاللية الفردية 

  .(12)"واجلماعية، والقيام حبق الرسالة وواجب البالغ، والشهادة على الناس
 : ةكن القول إنَّ املراد باهُلويَِّة اإلسالميويف ضوء ما سبق مي

السمات واخلصائص اليت متيز األمة اإلسالمية عن غريها من األمم واجلماعات، وتتجسد لدى أبنائها 

من خالل اإلميان بعقيدتها وإظهار شعائرها، مع الشعور بالتميز واالستقاللية وعدم التبعية للغري بشيء 

 من ذلك.

 :ويَّة اإلسالمية املقومات والتحدياتاهُلاملبحث األول: 
من املسلمات أنَّ لكل ُهويَّة مقوماتها اليت تعتمد عليها، واليت تعد املؤشر على نقاء اهلوية 

أن  كووضوحها لدى معتنقيها، وجملتمعنا اإلسالمي ُهويََّة نقية مستمدة من الكتاب والسنة؛ وال ش

ديات كربى، ويف هذا املبحث سيتم احلديث عن مقومات موضوع اهُلويَّة يف اجملتمع املسلم يواجه حت

اهُلويَّة اإلسالمية، والتحديات اليت تواجه تعزيزها يف اجملتمع اإلسالمي، وذلك يف مطلبني على النحو 

 التالي:

                                                             

(، تحقيق: إبراهيم 1، )ط/1405-بيروت -( التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتاب العربي 9)
، 1410-بيروت، دمشق -لمناوي، دار الفكر (، التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف ا1/320األبياري )

 (.1/744(، تحقيق: د. محمد رضوان الداية )1)ط/
 (.49م، )ص2012(1القاهرة )ط/ –( انظر: الزلزال وما قبله، فايز الشيخ السليك، مكتبة جزيرة الورد 10)
سالة ماجستير جامعة اليرموك ( المنهج التربوي اإلسالمي في تشكيل الُهويةَّ اإلسالمية، سخاء مأمون التميمي، )ر 11)
 (.23م )ص 2006كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية –
 (.45( الُهويَّة اإلسالمية لخليل نوري: )ص 12)
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 املطلب األول: مقومات اهُلويَّة اإلسالمية:

العقيدة، واألخالق، والقيم اإلسالمية،  تقوم اهُلويَّة اإلسالمية على عدد من املقومات من أهمها:       

 وسيتم تناوهلا على النحو اآلتي: 

 :ةالعقيدأواًل: 

ويراد بالعقيدة هنا اإلميان جبميع جوانبه  ،اإلسالمية اهُلويَّةتعدُّ العقيدة الصحيحة أهم مقومات  

  باجلوارح واألركان، قال تعاىل:العمل و، والقول باللسان فيشمل االعتقاد بالقلب،

 ىل يكمل ىك لكمك اك يق  ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ

 ،١٣٧البقرة: ) َّ ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رن مم  ام يل

١٣٨) 
لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على  ومسي صبغًة (13) دينه :صبغة اهللفاملراد ب  

الدين احلنيفي فكنى  وقد تضمنت هذه اآلية أصَل، ه يلزمه وال يفارقه كالصبغ يف الثوبوألنَّ ،الثوب

وكذلك ، فهو كالصبغ يف هذين الوصفني ،وجمازه ظهور األثر أو مالزمته ملن ينتحله ،بالصبغة عنه

 .(14)ة القلوبتاإلميان حني ختالط بشاش
ومجيع عقائده يف  ،جبميع أعماله الظاهرة والباطنة تامًا وقوموا به قيامًاديَن اهلل  ومعنى اآلية: "الزموا

الدين طبيعة لكم مبنزلة الصبغ يصري و،...ت حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكممجيع األوقا

 وهو املفهوم من قوله تعاىل:، (15) التام
وال تستقيم عقيدة املسلم  ( ١٦٢األنعام: ) َّ  جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ 

ومن أهم صفات  (16) بدون مواالة املؤمنني والرباء من الكافرين واملنافقني، فذلك من صميم العقيدة

  زن رن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك ُّٱ املؤمنني قال تعاىل:

 مئ خئ حئ ييجئ ىي ني زيمي  ري ٰى ين ىن نن من

                                                             

( قاله ابن مسعود وابن عباس، وروي عن أبي العالية ومجاهد والحسن وابراهيم النخعي والضحاك وقتادة وعكرمة 13)
. ينظر: تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، تحقيق: أسعد وعطية والربيع بن انس والسدي نحو ذلك

م، زاد المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي بن 2003صيدا، -(، المكتبة العصرية 1/245محمد الطيب، )
 (.1/151، )1404بيروت،  -محمد الجوزي، المكتب اإلسالمي 

 (.1/583( تفسير البحر المحيط )14)
( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن معال اللويحق 15)
 م.2005 -هـ1426بيروت -(.  مؤسسة الرسالة 1/97)
مكة  –( ينظر من مفاهيم عقيدة السلف الصالح الوالء والبراء في اإلسالم، محمد بن سعيد القحطاني، دار طيبة 16)

 (.40،8ه،) ص 1413( 6)ط/ -رمة، الرياضالمك
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فأهُل اإلميان الصادق يوالي بعضهم بعضًا، ويعني بعضهم بعضًا على إقامة  (71التوبة:) َّ  جب هئ

جعل تعاىل األمر " شعائر الدين وامتثال أوامره اليت من شأنها أن متيز املؤمنني عن غريهم، قال القرطيب:

ويف املقابل جاء النهي عن مواالة الكافرين  (17)" بني املؤمنني واملنافقني باملعروف والنهي عن املنكر فرقًا

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ ولو كانوا أقرب األقربني
بل توعد من ، (٢٣التوبة: ) َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ

 مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱٱٱٱٱٱٱدهم قال تعاىل:واالهم وعيدًا شديدًا وجعله منهم ويف عدا
 (.٥١املائدة: ) َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن خنمن حن  جن ىميم

بهم، نهى تعاىل املؤمنني عن مواالة اليهود والنصارى ينصرونهم ويستنصرون  قال أبو حيان: "

أي ومن  ر،الكفه منهم يف حكم فإنَّ عباس:قال ابن ...، ويعاشرونهم معاشرة املؤمنني. ويصافونهم

ومن يتوهلم منكم يف  وقيل:ومن يتوهلم يف الدنيا فإنه منهم يف اآلخرة.  غريه:وقال ، يتوهلم يف الدين

 مواالتهم،...،وترك  الكفر،وهذا تشديد عظيم يف االنتفاء من أهل  ،العهد فإنه منهم يف خمالفة األمر

اهم يف املعتقد ومن تولَّ واملذمَِّة،منهم يف املقت وال إخالل بإميان فهو  ،ٍدَقعَتاهم بأفعاله دون ُمومن تولَّ

اإلسالمية واحلفاظ  اهُلويَّةوخنلص من ذلك إىل أهمية العقيدة ودوِرها يف إقامة  .(18) فهو منهم يف الكفر

  عليها من الضياع والذوبان يف غريها من اهُلويَّات والوجهات، ومثل هذا املعنى متضمن يف قوله تعاىل:
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّٱ
 (.28آل عمران:) َّ جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف  حف جف

 

 ثانيًا: األخالق احلميدة.  

عظيمة للرساالت ال اتغايَية اإلسالمية، وهي قبل ذلك من الواألخالق احلميدة من مقومات اهلُّ

يم مكارم األخالق بقوله: ة، وقد بني الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنَّ من أهم أهداف بعثته تتمالسماوي

أصل  فجعل ، (20) «اأَلْخاَلِقإمنا ُبِعْثُت أُلَتمَِّم َصاِلَح »ويف رواية:  (19) «األخالقإمنا ُبِعْثُت أُلَتمَِّم مكارم »

من أسباب حفظ األمم األخالق  ومكارم ،(21) إكمال ما حيتاجه البشر من مكارم األخالقشريعته 

                                                             

 (.4/47القاهرة، ) –( الجامع ألحكام القرآن، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي، دار الشعب 17)
(، أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص، دار إحياء التراث العربي 3/519( البحر المحيط، ألبي حيان، )18)
 (.4/278ق: محمد الصادق قمحاوي )، تحقي1405-بيروت -
 (.10/191( سنن البيهقي الكبرى )19)
( ، وقال هذا 2/670( والحاكم في المستدرك الحاكم في المستدرك على الصحيحين )2/381( أحمد في مسنده، )20)

 حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
 (.60/  29( التحرير والتنوير )21)
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 تعاىل:ويدل على ذلك قوله  ن أسباب زوال األمم التخلق باألخالق السيئة، باملقابل جند أنَّ م، وئهابقاو
، وكان (16اإلسراء:) َّ خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

 هالك قوم لوط بسبب ختليهم عن اخللق القويم وسقوطهم يف مهاوي الرذيلة واخللق الذميم، قال تعاىل:
 مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ
(، وبني عاقبتهم  81- 80األعراف:) َّ مغجف جغ مع جع حطمظ مض خض حض  جض

 بقوله تعاىل:

 حب جب مئهئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن من زن ُّٱ
 (.١٧٤ – ١٧٠الشعراء: ) َّ جح مج  حج مث هت ختمت حت جت هب مب خب

 

 وصدق الشاعر حني قال: 

 .(22) فإن هُم ذهبت أخالقهم ذهبوا** * بقيتإمنا األمم األخالق ما 
    .(23) فَأِقْم عليهم مأمتًا وعويال*** وإذا أصيب القوُم يف َأخالِقهم                      

 ثالثًا: الِقَيُم اإلسالمية:

، امتاسكهاألمة فظ على ، وحتةسلميف تشكيل الشخصية امل مهمًادورًا اإلسالمية القيم  ؤديت

باتها على أكمل وجه ما مل ، وال تستطيع أي أمة من األمم القيام بواجاملستقرةأهدافها ومبادئها حتدد و

وتلك القيم ، العليا املشرتكة لتلك األمة فبها ينضبط سرُيهم وُتسدُد مسريتُهم قيميتحلى أفرادها بال

إمجااًل وتفصياًل، وأشري هنا  اَهويتَّل ُهيتشكمبثابة األساس الذي يقوم عليه البناء وهلا إسهاٌم كبرٌي يف 

 ملؤثرة تأثريًا واضحًا يف بناء اهُلويَّة اإلسالمية.إىل ثالث قيم تأتي يف صدارة القيم ا

 قيمة العلم:  -1

تتضح مكانُة العلم ودوُره يف بناء هُّوَية هذه األمة واحلفاظ عليها من األمر بالقراءة يف أول آيات القرآن    

(، ورْفِع مكانة العلماء بقوله 1العلق:) َّ مم ام يل ىل مل ُّٱ نزواًل من رب العزة واجلالل

اجملادلة: )  َّ مث هت مت هب هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱ سبحانه:

١١.) 

 .(9الزمر :) َّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ُّٱٱوقوله:

وجاء القرآن الكريم بالعلم الذي صحح للمسلمني املفاهيم اليت قد ُتْشكُل عليهم يف دينهم ودنياهم، 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱومن ذلك قوله تعاىل: 

                                                             

 (.1/20م )2012ديم محمد حسنين هيكل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،( الشوقيات، أحمد شوقي، تق22)
 (.1/247( المصدر السابق )23)
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 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن

 مب زب رب  ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

(، فقد تضمنت هذه 177البقرة:) َّ مث زث رث يت نتىت  مت زت يبرت ىب نب

اآليُة مجاع الفضائل وتصحيح مفهوم الِبرِّ وعالقته بأركان اإلميان، ثم اتباع ذلك بذكر أهم العبادات 

لعمل بها يعُد جتسيدًا عمليًا للُهويَّة اإلسالمية املالية والبدنية ومجلة ومن األخالق والصفات احلميدة، وا

مبزاياها وخصوصياتها النابعة من مصادر الشريعة  (24) مبضامينها الشاملة، وتعد الثقافة اإلسالمية

صانة اإلسالمية مثرة من مثرات قيمة العلم، وينبغي أن تستوعبها األجيال املسلمة، فهي مبثابة احل

كل صاحب بأسره، ف اليت يشهدها العاملواملعلوماتية  الثورة املعرفيةيات أمام تداعللمسلم،  فكريةال

على معرفة باملوازين اليت ، دعوة أو فكرة يدعو إليها بأساليب جذابة الفتة للنظر، فإن مل يكن املسلم

ق منها فقد ينزل تعرفه باخلطأ والصواب ومتيز له بني احلق والباطل، وبني ما يقبله اإلسالم وما يرفضه

 .(25) يوراء مذهب خيرجه عن اإلسالم وهو ال يدر
 قيمة العدل:  -2

 وهو ،(26)املستحّقنيمن غري تفرقة بني  دون زيادة أو نقصان هحقَّ بالعدل: إعطاء كلَّ ذي حقٍّ املراد 

بالغة، وقامت على أساسه دولة  العظيمة اليت اعتنى بها الدين اإلسالمي عنايًةإلسالمية من القيم ا

راشدة، وبهذه القيمة يتميز أهل اإلميان عن غريهم من األمم، وهو من أهم أسباب سعادة اإلسالم ال

م والقضاء، وأداء الشهادة، وكتابة كاحلبهو مرتبط وفبه يطمئنوا على حقوقهم وممتلكاتهم،  ؛الناس

أمور احلياة من غري ذلك و واالجتماع،بنظام األسرة والرتبية، واالقتصاد  وله ارتباط وثيقالعهود واملواثيق 

 سبحانه:قال فوألهميته جعل اهلل إقامته بني الناس ِعلًَّة إلرسال الرسل، وإنزال الكتب جبميع جوانبها؛ 
احلديد: ) َّ حن...جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

25.) 

                                                             

( المراد بالثقافة اإلسالمية: "معرفة مقومات األمة اإلسالمية العامة، بتفاعالتها في الماضي والحاضر؛ من دين، 24)
المصادر التي استقيت منها هذه المقومات، انظر: دراسات في  ولغة، وتاريخ، وحضارة، وقيم، وأهداف مشتركة ومعرفة

م على الرابط : 29/10/2019، تم االطالع عليه في 12– 11الثقافة اإلسالمية، د. رجب سعيد شهوان ص
https://www.alukah.net/culture/0/862/#ixzz63ipj0f2F. 

(، 16تحدياتها( مصطفى مسلم وفتحي الزغبي، )ص-امجاالته –مصادرها  –( انظر: الثقافة اإلسالمية )تعريفها 25) 
 (.1، )ط/2007عمَّان، –إثراء للنشر والتوزيع 

م 1996هـ 1417(، 4دمشق ) ط/-( األخالق اإلسالمية وأسسها لعبد الرحمن حسن حبنَّكة الميداني، دار القلم26) 
(1/622.) 
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والدين الذي جاءت به الرسل، كله عدل ، العدل يف األقوال واألفعال هو﴾ مم﴿"قال السعدي:

النواهي ويف معامالت اخللق، ويف اجلنايات والقصاص واحلدود واملواريث وغري وقسط يف األوامر و

قياما بدين اهلل، وحتصيال ملصاحلهم اليت ال ميكن حصرها ﴾  جن يم ىم﴿ وذلكذلك، 

وإلقامة هذه القيمة العظيمة  على الوجه األكمل أمر اهلل بالعدل مع مجيع اخللق حتى مع  (27) "وعدها

 جب هئ مئ خئ حئ ُّٱبل مع الكافرين املبغوضني فقال سبحانه: املخالفني يف الرأي، 

 خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت خت حت جت مبهب خب  حب

 .(8املائدة: ) َّ خض حض جض مص خص  حص
ال حيملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم، بل استعملوا العدل يف كل أحد، قال ابن كثري: "

غب يف معاملتهم بالرب بل ر، "(28) َّ مخجس جخ مح جح ُّٱوهلذا قال:؛ كان أو عدوًاًصديقا 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱواإلحسان يف أمور الدنيا فقال سبحانه: 
 (8املمتحنة :) َّ يق  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

وجاءت السنة املطهرة كذلك بالرتغيب بالعدل يف كثري من النصوص الصحيحة منها قوله صلى 

 على َمَناِبَر من ُنوٍر عن َيِمنِي الرمحن عز وجل َوِكْلَتا َيَدْيِه َيِمنٌي ِإنَّ اْلُمْقِسِطنَي ِعْنَد اللَِّه»اهلل عليه وسلم: 

ولذلك كانت قيمة العدل حاضرة يف تعامل املسلمني  ؛(29) «الَِّذيَن َيْعِدُلوَن يف ُحْكِمِهْم َوَأْهِليِهْم وما َوُلوا 

زي حافلة بتلك الشواهد، وعند مع أعدائهم عند انتصارهم عليهم على مرِّ التأريخ، وكتب السري واملغا

وال غرابة ، املقارنة بني املسلمني وغريهم يف هذا اجلانب نرى البون شاسعًا فشتان ما بني الثريا والثرى

 يف ذلك، فتلك صبغة اهلل، ومن أحسن من اهلل صبغة ؟ ولننظر يف ما كتبه املستشرق غوستاف لوبون
كان سلوك الصليبيني حني دخلوا سلمني والصليبني فقال: "يف كتابه حضارة العرب  ُمقاِرنًا بني امل (30)

قال  ،القدس غرَي سلوك اخلليفة الكريم عمر بن اخلطاب حنو النصارى حني دخلها منذ بضعة قرون

كاهن مدينة ُلوبِوي: حدث ما هو عجيب بني العرب عندما استوىل قومنا على أسوار القدس وبروجها؛ 

                                                             

 (.1/824( تيسير الكريم الرحمن )27)
 (.2/31( تفسير القرآن العظيم )28)
 (3/1458( صحيح مسلم )29)
( غوستاف لوبون: طبيب ومؤرخ فرنسي، من أشهر المؤرخين الذين اهتموا بدراسة الحضارات الشرقية والعربية 30)

واإلسالمية، ُعرف بأنه أحد أشهر فالسفة الغرب الذين أنصفوا األمة العربية والحضارة اإلسالمية، ارتحل في العالم 
العرب والمسلمين، ارتحل في العالم اإلسالمي وله فيه مباحث اجتماعية، أقرَّ فيها أن  اإلسالمي وألف عن حضارة

نوا أوروبا، وقدمها للعالم تقديم المدين الذي يدين بالفضل ألهله، توفَي  م، ينظر موقع ١٩٣١المسلمين هم َمن مدَّ
 [https://shamela.ws/index.php/author/3032المكتبة الشاملة على الرابط: ]
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بطون بعضهم، فكانوا ُيضَطرون إىل القذف بأنفسهم من أعلى فقد ُقطعت رءوس بعضهم وُبقرت 

وس ؤوكان ال ُيرى يف شوارع القدس وميادينها سوى أكداس من ر ق بعضهم يف النار،وُحرِّ ،األسوار

العرب وأيديهم وأرجلهم؛ فال ميرُّ املرء إال على ُجثث قتالهم، ولكن كل هذا مل يكن سوى بعض ما 

نا من صيستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائاكم التفتيش بقوله: "ووصف جرائم حم،(31) "نالوا

فلقد عمدوهم  املنهزمني،اليت قام بها املسيحيون املنتصرين على املسلمني واالضطهاد قصص التعذيب 

قطع : ""بليدا واقرتح القسالتفتيش اليت أحرقت منهم ما استطاعت من اجلموع.  وسلموهم لدواوينعنوة، 

 طرد ثالثة ماليني عربيوقتل  وهكذا مت، واألطفالل العرب دون استثناء مبا يف ذلك النساء رؤوس ك

والواقع اليوم يشهد بفعاهلم باملسلمني يف كثري من البالد اإلسالمية مبا يغين عن  ،(32)"من األندلس

والعدو والصديق، الكالم، بينما جند تعامل محلة ُهويَّة اإلسالم بالعدل واإلحسان مع القريب والبعيد 

 خت حت جت مبهب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ عماًل بقوله تعاىل:

  َّ خض حض جض مص خص  حص خسمس حس مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت مت

 .(8املائدة: )
 قيمة الوسطية: -3

من القيم النبيلة اليت تقوم عليها ُهويَّتنا اإلسالمية، وال شك أنَّ أهميتها مكتسبة من لوسطية ا     

بًا للمسلمني؛ للوصول إىل مرضاة اهلل تعاىل وحتقيق الشهادة على نصوص القرآن الكريم، فصارت مطل

  الناس:

 َّ...زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

 (.143) البقرة: 
 وقد ورد بيان املراد بالوسطية يف معاجم اللغة وأقوال املفسرين أورد طرفًا منها فيما يلي: 

 وَسط-وتأتي ، (33) الشيء: أوسطه وأعدُل، صفالواو والسَّني والّطاء: بناء صحيح يدلَّ على العدل والنَّ

ط القوس، وجلست ط احلبل، وكسرت وَسملا بني طريف الشيء، ومن ذلك: قبضت وَس امًسا-بالفتح 

وتأتي مبعنى خيار، وأفضل، فأوسط الشيء أفضله وخياره: كوسط املرعى خري من  ط الدَّاروَس

 (.34) خيارطرفيه، ومرعى وسط أي: 

                                                             

 .326م. ص: 2000( حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترجمة عادل زعيتر، طبعة مكتبة األسرة، 31)
 ( 286،285( المصدر السابق: ص )32)
 ( 6/108( مقاييس اللغة )33)
 (7/427،428( لسان العرب )34)
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اللفظة جندها ال خيرج معناها عن معاني: العدل والفضل واخلريية، والنصف  وكيفما تصرَّفت هذه

  .(35) والبينية والتوسط بني الطرفني
يقال منه فالن وسط اخليار،  :فإنه يف كالم العربوقال اإلمام الطربي يف تعريف الوسط: "

...إىل أن قومه وسط يف حسبه، وهواحلسب يف قومه أي متوسط احلسب إذا أرادوا بذلك الرفع يف 

 ،لتوسطهم يف الدين فال هم أهل غلو فيه ؛وصفهم بأنهم وسط إمنا-ذكره تعاىل- وأرى أن اهللقال: 

تقصري  ،وال هم أهل تقصري فيه ،وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه ،غلو النصارى الذين غلوا بالرتهب

وكفروا به ولكنهم أهل توسط وكذبوا على ربهم  ،وقتلوا أنبياءهم ،اليهود الذين بدلوا كتاب اهلل

 .(36)"  إذ كان أحب األمور إىل اهلل أوسطها ؛فوصفهم اهلل بذلك ،واعتدال فيه
 عدواًلووصف األمة بالوسطية يدلُ على خرييتها وعدالتها وشهادتها على مجيع األمم، فمعنى وسطًا: 

تظاهرت به و اهلل عليه وسلم عن رسول اهلل صلى وَيُر عدواًل،معناه  أخيارًا، قال ابن عطية:" وسطًا:

والوسط اخليار واألعلى من الشيء، كما تقول وسط القوم، وواسطة القالدة أنفس  ،عبارة املفسرين

  .(37) حجر فيها
ليسوا من  وسط،ألنهم  وعدول؛أن املسلمني خيار  على دليٌلفيه ف بالسببية، مشعٌر لفظ الوسطو 

هم كذلك يف العقائد واألخالق و ني،ِطرَِّفـُمن أرباب التعطيل امل ني، والِطِرْفـُأرباب الغلو يف الدين امل

الوسطية ليست معيارًا بشريًا حتدد من خالله الفضائل، لكنها خاصية أختص بها دين ، فواألعمال

والوسطية كمفهوم يالحظ من اإلفراط والتفريط، اإلسالم، ومتيزت بها شرائعه، فالدين وأهله ُبراء 

 (.38) سالم، وجزئياته، فهي تشمل احلياة يف كل جوانبها ومعانيهايف مجيع جوانب اإل
 

 املطلب الثاني: التحديات اليت تواجه اهُلويَّة اإلسالمية:

-وكانت بداية تلك احملاوالت احلروب وجودها ُهويَّتها بل األمة اإلسالمية هجمات استهدفت تواجه     

من خالهلا القضاء على اإلسالم مكة املشركون يف اليت حاول -بصورها املختلفة وأشكاهلا املتعددة

واستئصال املسلمني، وال زالت احملاوالت مستمرة لطمس اهُلويَّة اإلسالمية واستبداهلا بهوية أعدائها  

 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق ُّٱ وصدق اهلل القائل سبحانه يف حمكم التنزيل:
حتى يردوهم املسلمني ون يقاتلون ال يزالفهم  ،وهذا الوصف عام لكل الكفار( 217)البقرة: َّىل

                                                             

م، 1994ه، 11415لتوزيع، ط/( وسطيَّة أهل الُسنَّة بين الفرق، محمد با كريم محمد با عبد هللا، دار الراية للنشر وا35)
 (.17)ص

 (.2/6( جامع البيان )36)
 (.1/218( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)37)
 .32( ينظر الغلو في الدين، د. عبد الرحمن بن معال اللويحق، ص38)
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، من خالل وسائل وأساليب متنوعة فصارت من اليهود والنصارى أهل الكتابًا عن دينهم، وخصوص

 اهلوية اإلسالمية تواجه حتديات كثرية من أبرزها:

 أواًل: التحديات اخلارجية:  

 باحث على أهمها:التحديات اخلارجية اليت تواجه األمة يف هذا العصر كثرية جدا سريكز ال

 الغزو الفكري:  -1

الغزو الفكري من أخطر األساليب اليت اختذها األعداء حملاربة األمة اإلسالمية يف هذا العصر       

القيم واملبادئ ن ع، وتشويه تارخيها، وسلخها ة األمةضرب عقيدلوذلك بداًل عن الغزو العسكري، 

حتديات داخلية ساهمت يف ذلك، ويف مقدمتها الفرقة ، وتزامنت تلك اهلجمات مع تنتمي إليهااليت 

واالنقسام، وعلى ذلك فيمكن اعتبار الغزو الفكري، وتفرق األمة أخطر التحديات املعاصرة اليت 

تواجه اهُلويَّة اإلسالمية، وتكمن خطورة الغزو الفكري لكونه حربًا دائمة ممتدة إىل مجيع شعب 

وية األمة املهزومة وانصهارها يف بوتقة أعدائها، واستبدال قيم احلياة اإلنسانية، ونتيجته ذوبان ه

ومعايري األمة املهزومة بقيم ومعايري الغزاة املنتصرين، وجعلها تتخذ أمناطًا جديدة يف السلوك واألخالق 

والشبهات وخالبة املنطق وبراعة واألذواق، وسالح هذا الغزو هو الفكرة والكلمة والرأي والشهوات 

وشدة اجلدل، ولدادة اخلصومة، وحتريف الكلم عن مواضعه، وغري ذلك مما يقوم مقام العرض، 

السيف والصاروخ يف أيدي اجلنود، والفارق بينهما هو نفس الفارق بني وسائل وأساليب الغزو الفكري 

 .(39) قدميًا وحديثًا
 نشأة وتطور الغزو الفكري:

قيام الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة،   معالغزو الفكري لإلسالم واملسلمني  ظهرت بدايات

ة خمتلفوطرق  ساليبواملسلمني يف املدينة بأ اإلسالَموا فقد واجه، الغزو اليهود هم مصدر ذلك وكان 

صدهم عن لمن وسائل الكيد للتأثري على اإلسالم بغية التحريف فيه، وللتأثري على مشركي العرب 

واجهت  اليهودي ومن معه، وبعد انتشار اإلسالمعبداهلل بن سبأ  د وال ختفى مكائ الدخول يف اإلسالم،

اليت كانت تهدف إىل تعدد اهُلويَّات بدالً عن ُهويَّة اإلسالم اجلامعة،  شعوبيةاألفكار الاهُلويَّة اإلسالمية 

يف الغزو الفكري منذ فجر اإلسالم، إال أنها مل تكن ذات أثر قوي، حتى حماوالت كان للنصارى و

لتنصري العامل اإلسالمي، أو صرفه وا بالتخطيط بدأف دون حتقيق أهدافها، احلروب الصليبية تهتان

 وصدق املوىل سبحانه القائل يف حمكم كتابه: (40) عن اإلسالم

                                                             

مكتبة ، 33-31( ينظر: احذروا األساليب الحديثة في مواجهة اإلسالم للدكتور سعد الدين السيد صالح، ص39)
 م.1998-هـ1419الصحابة الشارقة، الطبعة األولى 

(، 8دمشق )ط/-( انظر: أجنحة المكر الثالثة وخوافيها، عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكة الميداني الدمشقي، دار القلم 40)
تبة (، واألمة اإلسالمية وقضاياها المعاصرة، عبد الوهاب بن احمد عبد الواسع، مك28،27م )ص 2000-هـ  1420

 (82،81م، )2001هـ، 1422(، 1العبيكان، )ط/
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 يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ٱ

 (.١٢٠البقرة:  ) َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي
م إلخراج املسلمني من نور اإلسالم إىل ظلمات مللهم احمَلرَّفة، وال خيفى ما آل فهم دائبون يف حماوالته

قوى التغريب والغزو فانطلقت كل ، إليه األمر يف هذا الزمان مع انتشار وسائل التواصل بكافة أنواعها

   .يف هذا االجتاه فكريال

 انية والعوملة.ونقف هنا عند وسيلتني من وسائل الغزو الفكري املعاصر وهما العلم

 (:SECULArISMالعلمانية ) -أ

 (SECULArISM)العلمانية يف اللغة معناها الالدينية، وهذا املعنى مأخوذ من ترمجة مصطلح 

إىل إقامة احلياة على غري   تدعورية، اليتفكمذهٌب من املذاهب ال :يف االصطالحو إىل اللغة العربية،

، وال صلة احلياة عن الدينو فـصل أ ،عـن الدولـة الدين فـصل :تعنـي التشريعيفـي اجلانـب ، والدين

الالدينية أو  ( هي:SECULArISMة الدقيقة لكلمة العلمانية )رتمجهلا بالعلم أو املذهب العلمي، فال

 .(41)ومن اخلطأ ترمجتها باملذهب العلمي أو ما شابه ذلك  الدنيوية
تهدف إىل نقل الناس من العناية  اجتماعية،كة أنها حر العلمانية الربيطانية،املعارف  ةدائر ووصفت

    .(42) الدنيحلياة اباآلخرة إىل العناية با

ولقد كان للنصارى العرب املقيمني يف بالد املسلمني دوٌر كبرٌي، يف نقل الفكر العلماني إىل ديار      

للبعثات التعليمية  املسلمني، واملساهمة يف نشره عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة، كما كان أيًضا

إىل بالد الغرب لتلقي أنواع العلوم احلديثة أثٌر كبرٌي يف نقل الفكر العلماني إىل بالد مني سلللطالب امل

عادات وهو حيمل ال الكثري منهم  مبا رأوا من مظاهر التقدم العلمي، فرجعتأثروا املسلمني، حيث 

واعتنق ، (43) على نشرها والدعوة إليهاوعملوا دية، قتصاواالسياسية، والجتماعية االنظم التقاليد، والو

هذا املذهب اهلدام  كثرٌي من أبناء املسلمني ال سيما يف البلدان اليت دخلها االستعمار، ونشأت منظمات 

وأحزاب تنادي بالعلمانية، بل آل األمر إىل إقرارها يف دساتري بعض الدول اإلسالمية، فهناك عدد من 

نص دساتريها على أن "الدولة علمانية دميقراطية" ت- مسلمنيها أغلبية سكاناليت  -الدول اإلسالمية 

: تركيا، السنغال، ألبانيا، بوركينا فاسو، منها أو على أنها "دولة حمايدة دينيا ليس هلا دين رمسي

ربيجان، بنغالديش، طاجيكستان، ذكوسوفو، مالي، أوزبكستان، تشاد، غينيا، كازاخستان، أ

فلم ينص   -مليون نسمة  250اليت يزيد تعداد سكانها عن  ندونيسياوغريها  أما ا نتركمانستا

رمسي للدولة، ومل يذكر العلمانية صراحة؛ لكن دستورها  يذكر أي دين دستورها على ديانتها ومل 

                                                             

       367( انظر: الموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة. ص: 41)
 3( العلمانية وآثارها الخبيثة، بحث للشيخ محمد شاكر الشريف، تقديم الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين ص42)
 6( المصدر السابق، ص43)



22 

 

 

 22 

  معالم تعزيز الُهويَّة اإلسالمية يف القرآن الكريم

 د/ صادق قاسم حسن مدد                                                                                         

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

ألي مواطن بتولي منصب رئاسة الدولة مهما كان دينه أو عقيدته، وال يشرتط الدستور أن  يسمح عمليًا

 (.44) يكون الرئيس أو املرتشح للرئاسة مؤمنا بدين معني
  :(45) وللعلمانية نتائج وآثار سلبية كبرية على اهُلويَّة اإلسالمية أورد جانبًا منها بإجياز

واالستعاضة  احلياة،الشريعة عن كافة جماالت  وإقصاءوتعاىل، احلكم مبا أنزل اهلل سبحانه  رفض-1

اعتبار الدعوة إىل احلكم مبا أنزل اهلل ختلًفا ورجعية وردة عن التقدم و الوضعية،بالقوانني ها عن

 واحلضارة.

على أنها  اإلسالمية،وتصوير العصور الذهبية حلركة الفتوح  وتزييفه،التاريخ اإلسالمي  حتريف-2

 الشخصية.عصور همجية تسودها الفوضى، واملطامع 

 طريق:ني وذلك عن التعليم وجعله خادًما لنشر الفكر العلما إفساد-3

 التعليم.املواد الدراسية يف خمتلف مراحل  حمتوياتاألفكار العلمانية يف  بث-أ 

 واد الرتبية اإلسالمية.الفرتة الزمنية املتاحة مل تقليص-ب 

حبيث تبدو وكأنها تؤيد  هلا،النصوص الشرعية عن طريق تقديم شروح مقتضبة ومبتورة  حتريف- ج

 تعارضه.األقل أنها ال  الفكر العلماني، أو على

يف تقديرات  هلا أثريوال ت الدراسي،حيث يكون موضعها يف آخر اليوم  هامشية،مادة الدين مادة  جعل- د

 الطالب.
وجعلهم  واحد،وصهر اجلميع يف إطار  املسلمني وغريهم من امللل والديانات األخرى،الفوارق بني  إذابة-4

فاملسلم والنصراني واليهودي والشيوعي واجملوسي والربهمي ، مجيًعا مبنزلة واحدة من حيث الظاهر

يف ظل هذا الفكر مبنزلة واحدة، ال فضل ألحد على اآلخر إال مبقدار االستجابة  وغريهم،كل هؤالء 

 العلماني.هلذا الفكر 

وتشجيع  اجملتمع،وتهديم بنيان األسرة باعتبارها النواة األوىل يف  األخالقية،اإلباحية والفوضى  نشر-5 

  طريق:وذلك عن  عليه:ذلك واحلض 

وتعترب ممارسة الزنا والشذوذ من باب احلرية الشخصية  عليها،اليت تبيح الرذيلة وال تعاقب  القوانني-أ 

 ومصونة.اليت جيب أن تكون مكفولة 

ل اليت ال تكل وال متوتلفاز وغريها من الوسائل اإلعالم املختلفة من صحف وجمالت وإذاعة  وسائل-ب 

 ونهاًرا.ونشر الرذيلة لياًل الفضيلة من حماربة 

 .الشرعي احلجاب وحماربة فرض السفور واالختالط يف املدارس واجلامعات-جـ 

                                                             

اتب مبارك بلقاسم، استند إلى نصوص مأخوذة من دساتير البلدان المذكورة، منشور في جريدة ( من مقال للك44)
 ، 2016يوليو  31هسبسرس االلكترونية المغربية  يوم األحد 

 https://www.hespress.com/writers/316166.htmlعلى الرابط  
 (14-11( ينظر العلمانية وآثارها الخبيثة  ص )45)
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وحتريف معاني النصوص  فكرهم،لنشر للعلمانيني اجملال يف وسائل اإلعالم املختلفة  إفساح-6

 الشرعية.

 العوملة: -ب

"، ةالعامليَّ" يف اللغة اإلنكليزية، وهو مشتق من لفظ "Globalisationلفظ العوملة تعريب لكلمة " 

 املعلومات،حرية انتقال وتدفق ذلك يعين وومعناها: تعميم شيء ما على البشرية على مستوى العامل، 

 ياإلنسانية، وهبني مجيع اجملتمعات  والبشر، واإلعالمية، الثقافية،واملنتجات  والسلع،واألفكار، 

واألمريكي على العامل، ولذلك وربـي الغـرب األ املعاصر وأداة من أدوات سيطرة ستعمارالوجه من وجوه ا

 وهناك تعريفات خمتلفة للعوملة ولعلََّ أقربها التعريف اآلتي: ،(46) األمركة-يطلق عليها بعض الكتاب

وصية لألفراد العوملة: " صيغ تنفيذية عملية تنبثق من أفكار مسبقة؛ بغية إعادة صياغة اهُلويَّة اخلص

فكرية، سلوكية، سياسية، اقتصادية، تربوية، اجتماعية، -والشعوب يف كل املناحي احلياتية 

 .(.47)  قانونية ثقافية وغريها، وفق منظور بشري لتحقيق أهداف حمددة"
 خطورة العوملة وآثارها السلبية على اهُلويَّة اإلسالمية:

 ا حتمله من أمنـاط ثقافيـة،كثريٌة جدًا ؛ مل ة اإلسالميةويَّعلى اهُلاآلثار  السلبية للعوملة الثقافية 

اهليمنة الفكرية أو  ساعدوبالتالي ت، اتويَّتشكيل اهُل ، وإعادةويَّةاهُلالتخلي عن وأفكار تسهم يف 

هي غزو الرؤية الغربية عامة واألمريكية خاصة، ف مـع تتفقترويج بعض األفكار التـي  علىالثقافية، 

الدعوة ف، (48) فـي أفكارهم وأخالقهم وتراثهم، بل ويف مأكلهم ومشربهم ويف لباسهم أيضًا لمـسلمنيل

اخلصوصيات  حقيقتها عن حماولة لتذويب الثقافات واحلضارات وإلغاء يف جال خترإىل العوملة الثقافية 

مية سالاإل افةالثق نَّألذلك  ؛يعد أول املستهدفنيالعامل اإلسالمي و ،احلضارية لصاحل حضارة الغالب

ستهداف يرتكز فاالمستمدة من نور الوحي؛  احلضارية، شخصيتها معاملواألمة ة ويَّاليت تشكل ُه

  .(49) ميةسالاإلاألمة حول عقيدة 
وقد كشفت الدراسات والوثائق اليت صاغتها مؤسسات اهليمنة الغربية عن أبعاد العوملة الطامعة 

لغربي سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وقيميًا ودينيًا يف تشكيل العامل وفق النمط األمريكي ا

                                                             

و الفكري، د. وليد أحمد الشجيري، منشور في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات ( أساليب الغز 46)
 .1186،1174باإلسكندرية، المجلد الثالث من العدد الثالث والثالثين ص

د.سامي العالمية اإلسالمية والعولمة البشرية بين السنن الربانية والتدافع اإلنساني، -( اإلسالم والعولمة المنازلة 47)
 (49،48م، )ص2004-ه1425محمد الدالل، الطبعة األولى، 

عرض ونقد، رسالة ماجستير نوقشت في كلية الدراسات  –( انظر: العولمة الثقافية في ضوء العقيدة اإلسالمية 48)
 (98الجامعة األردنية، مبارك بن نزال العنزي، )ص-العليا

بنت محمد بن صالح الحسني، دار خالد اللحياني للنشر والتوزيع  ( انظر: دراسات وأبحاث في قضايا معاصرة، سارة49)
 ، 186م، ص2017مكة المكرمة، الطبعة األولى  –
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وعسكريًا؛ لذلك كان الكشف عن حقيقة هذه العوملة ومقاصدها وعن املخاطر اليت متثلها على الدول 

اإلسالمية يف خمتلف اجلوانب دينيًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وتزويد العقل املسلم بسبل املواجهة 

  .(50) لعوملة فريضًة فكرية عاجلة ومنشودةملخاطر ا
 وميكن إمجال القول يف خماطر العوملة على األمة اإلسالمية وُهويَّتها يف اآلتي: 

  :يف اجملال الديين 

أو  شعوب ال يؤمنون بدين وال يعرتفون بعقيدة مساوية،المن ألنَّ كثريًا الكفر واإلحلاد؛ ثقافة ْشر ن -1

 احملرفة ويعملون على نشرها ودعوة الناس إليها. يعتنقون الديانات السماوية
املقدَّسات لدى الشعوب املسلمة لصاحل الفكر املادي واالستهانة ب املعَتَقدات الدِّينية،يف لتشكيك ا -2

 وإحالل الفلسفة املادية الغربية حمل العقيدة اإلسالمية، وإضعاف عقيدة الوالء والرباء ،اإلحلادي

 لدى املسلمني.
الرتبية واألخالق، وإفساح اجملال للنظم و عن احلكم والتشريعوتنحيته تبعاد اإلسالم اسحماولة  -3

 .الوضعية على اختالف مشاربها لتحل حمل تعاليم الدين القويموالقوانني 
 :يف اجملال االقتصادي 

العوملة يف ُبعدها االقتصادي، تعين هيمنة الشركات االقتصادية، واملؤسسات املالية الكربى 

وتسخري الضعفاء خلدمة التوجه  ،كار األسواق، ومصادر الِغنى والثََّراء املادي من طرف األقوياءواحت

ومن األدوات اليت تستخدمها لتحقيق أهدافها: البنك الدولي ، (51) بامتيازاالقتصادي األمريكي 

 العابرة للقارات. والشركاتوصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العاملية 

  الثقايف:يف اجملال 

العوملة قائمة على إزالة احلواجز واحلدود أمام حركة التجارة، إلتاحة حرية تنقل السلع مع أنَّ 

ة لدى شعوب األرض ويَّفقدان اهُلوالثقايف عليها هي التحول أخطر النتائج املرتتبة على  نَّإاّل أ ورأس املال

 رحلة احلرية الكاملة النتقال األفكار واملعلوماتىل مإلوغ البشرية هدف إىل بالعوملة الثقافية تف ؛النامية

عامل وواحدة  ثقافة عاملية إجياد كما تتضمن ،واالجتاهات والقيم واألذواق واألزياء على الصعيد العاملي

وتسعى إىل التأثري ، (52)العاملي بال حدود ثقافية يسمح بنقل األفكار واألديان واألفكار إىل املستوى

                                                             

( انظر: بين العالمية اإلسالمية والعولمة الغربية، د. محمد عمارة، مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، القاهرة، 50)
 .8م( ص2009-ه1430الطبعة األولى )

الجزائر.، -ورقلة  –ة الهوية والعولمة الثقافية أ/ بوزغاية باية، أ/بن داود العربي جامعة قاصدي مرباح ( إشكالي51)
-https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-05-ssh/1194-2013منشور على الرابط: 
05-22-11-17-16 

لعربي، د عبدهللا عويدات، جامعة عمان العربية، ( انظر: آثار العولمة على نظم الحماية االجتماعية في الوطن ا52)
 (18بحث مقدم إلى مؤتمر الحماية االجتماعية والتنمية جامعة نايف بن عبد العزيز العربية للعلوم األمنية ) ص
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من أمناط سلوكية ومذاهب فكرية، وكل ذلك هو  االجتماعية مبا تتضمنانهوة احلياة الثقافيعلى 

ومن نتائج العوملة الثقافية ، (53)على حد سواء ــة الشعوب واألمم واألفرادويَُّه صياغة ساهم يفالذي ي

ظهور سلوكيات وممارسات ختتلف مع الثقافة اإلسالمية األصيلة، واستخدم لتحقيق هذه األهداف 

انتشرت اإلعالمية والقنوات الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي ووسائل النشر املتنوعة، بل  املنابر

ة اإلسالمية، اهُلويَّ وهدفها تذويب من الدول واملنظمات الغربية يف البلدان اإلسالمية؛اجلمعيات املدعومة 

القوانني وفق مواثيق  صدارالعمل على إو، َبه والشكوك حول النُظم والتشريعات اإلسالميةوإثارة الُش

، ونتج عن ذلك نشر ثقافة اإلباحية واجلنس املفتوح، اإلسالمية ولو تعارضت مع الشريعةاألمم املتحدة 

أعلنت الواليات املتحدة وثقافة التقليد لكل ما جاء من الغرب حتى يف املأكل واملشرب وامللبس، فقد 

يعين وهو ما  ،ط احلياة األمريكي يف العامل كلهمناألمريكية أنها ستعمل على نشر القيم والسلوك و

الثقافية ويتها الشعوب وُهخصوصيات تطال   ًاأهداف، فتبني أنَّ للعوملة الغزو للشعوب وعقائدها وثقافتها

 .(54) السلوكالعيش و إىل تعميم مناذج وأمناط من وتهدف ،ومصاحلها
 ن.قروعدة منذ للعامل اإلسالمي الذي بدأ فالعوملة ليست سوى امتداد للغزو االستعماري الصلييب 

 :يف اجملال السياسي 

عملت العوملة على إخضاع العامل للمصاحل األمريكية "القطب الواحد "، وخدمة الكيان الصهيوني مع 

العمل على حماربة الدول اإلسالمية ومتزيقها باستخدام األقليات الدينية والعرقية واألحزاب واملنظمات 

فالعوملة نظام يقفز فوق حدود الدولة والوطن واألمة، فهي تقوم على اخلصخصة ركابها،  اليت تسري يف

والذي حيقق  ،إي نزع ملكية األمة والوطن والدولة ونقلها إىل القطاع اخلاص املرتبط بقوى العوملة

 (.55) تابع لقوى العوملة تتحول الدول إىل جهاز ومتطلباتها وهكذاأهدافها 
 اإلسالمية اهُلويَّةالداخلية اليت تواجه  ثانيًا: التحديات

 التخلي عن اهلُّويَّة أو التنازل عن شيء منها: -أ

تهدد األمة من داخلها، من أعظم التحديات اليت التفريط باهُلويَّة والتخلي عن شيءٍ منها  ال خيفى أنَّ

ممارسة سلوكية يف مجيع جماالت بعدم االلتزام بها واقعاً عمليًا معاشًا و باهُلويَّةوأحيانًا يكون التفريط 

وهذا من أسباب املقت عند اهلل سبحانه وتعاىل ، بادئ واملمارسات العمليةبني امل احلياة، وإجياد فجوة

                                                             

الجزائر.، -ورقلة  –( إشكالية الهوية والعولمة الثقافية أ/ بوزغاية باية، أ/بن داود العربي جامعة قاصدي مرباح 53)
-https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-05-ssh/1194-2013منشور على الرابط: 
05-22-11-17-16. 

 وما بعدها. 264، ص 2002( الصهيونية والعولمة، د. سيد يعقوب، مجلة الفكر السياسي، العدد السادس عشر، 54)
( 14السامرائي، مجلة الفكر السياسي، العدد )( العولمة السياسية ومخاطرها على الوطن العربي، محمد أحمد 55)
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 ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن ُّٱ القائل يف حمكم كتابه:
 (3،2)الصف:  َّ جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

نوعاً من الرجعية ها احلديث عن رى أنَّيالبعض فاإلسالمية قوالً وفعاًل،  اهُلويَّةوقد يكون التخلي عن 

، سالمية لصاحل غريها من األممة اإلويَّهُلاتذويب اليت ينتج عنها العوملة وينادون بالعلمانية أو ، والتخلف

والعمل على حتقيق أهداف االستعمار بأيدي املسلمني، ومن شواهد ختلي بعض املسلمني عن دينهم 

أن نسري وراء كتاب  عأتاتورك " حنن اآلن يف القرن العشرين ال نستطي بالكلية مقولة مصطفى كمال

وغريها الكثري من األقوال واملمارسات اليت تدل على التخلي عن اهُلويَّة  ،(56)"يتحدث عن التني والزيتون

 اإلسالمية بل والوقوف ضدها.

 الفرقة والتنازع: -ب

اإلسالمية ما أصاب املسلمني من التفرق والتنازع بسبب من التحديات الداخلية اليت تواجه اهُلويَّة        

عصبيات ما أنزل اهلل بها من سلطان، وغزو فكري أنتج كيانات وقوى تسري يف فلكه، وجهل من 

  بعض املسلمني، وهذا ما حذر منه العليم اخلبري بقوله:

 يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ

 لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف ُّٱٱسبحانه، وقوله (159األنعام:) ٱَّ
 (32،31الروم:)  َّ  خن حن جن مم خم حم هلجم مل خل  حل جل مك

ونتج  ،(57) وباطل كل فريق يتعصب ملا معه من حق للمسلمني من تشتتهم وتفرقهم فرقًا ويف هذا حتذيٌر

 عن ذلك: الفشل وذهاب الريح فضاًل عن اهتزاز اهُلويَّة أو ضعفها قال تعاىل: 

  (46األنفال: ) َّ ين ىن من خن حن يمجن  ممىم خم حم جم يل... ُّٱ

وخلطورة  (58) هبوبهاالدولة شبهت يف نفوذ أمرها بالريح يف  :الريحاملراد ب وقيل، القوة والنصر :والريح

الفرقة وسوء عواقبها جاء األمر باالعتصام حببل اهلل واالجتماع عليه مقرونًا باألمر بالتمسك باإلسالم 

ان نعمة اهلل على عباده املؤمنني يف التأليف بني قلوبهم واملؤاخاة بينهم وهديه القويم حتى املمات، مع بي

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ فقال تعاىل:

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  مئنئ زئ رئ

                                                             

 (.187ص)2011( يهود الدومنة، د. أمحد نوري النعيمي، دار اجلنان للنشر والتوزيع، 56)
 (1/641( تيسري الكرمي الرمحن )57)
 (315 /2( انظر: فتح القدير )58)
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 َّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث مث زث رث يت
 (١٠٣ ،١٠٢آل عمران: )

ونهاهم عن التفرق  وبالقرآنلتمسك بدين اإلسالم بأن جيتمعوا على ااهلل عباده املؤمنني  أمرفقد 

وبني هلم من هذه النعمة ما  ،ثم أمرهم بأن يذكروا نعمة اهلل عليهم ،عن االختالف يف الدين الناشئ

فأصبحوا  ،وينهب بعضهم بعضًا ،يناسب املقام وهو أنهم كانوا أعداء خمتلفني يقتل بعضهم بعضَا

لى شفا حفرة من النار مبا كانوا عليه من الكفر فأنقذهم اهلل من وكانوا ع بسبب هذه النعمة إخوانًا

 .(59)" هذه احلفرة باإلسالم
 املبحث الثاني: معامل تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية:

أن استلهام  كمن املسلمات أنَّ القرآن الكريم هو املصدر األول لتعزيز اهُلويَّة اإلسالمية، وال ش      

هُلويَّة اإلسالمية لدى املسلمني مجيعًا، ويف هذا املبحث نقف مع معامل تعزيز دروسه وهداياته ُيعزز ا

 اهُلويَّة اإلسالمية من خالل آيات من الذكر احلكيم وتأتي يف أربعِة مطالب على النحو التالي:

 املطلب األول: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال العقيدة.

ة اإلسالمية، وقد اعتنى القرآن الكريم ببنائها وحراستها العقيدة الصحيحة أهم دعائم اهُلويَّ    

 وتعزيزها حلفظها من مطاعن امللحدين وشبهات املبطلني، وذلك من خالل اآلتي:

 أواًل: اإلعالء من شأن اإلميان وأهِله ومدحهم والثناء عليهم:

 فجاء تقرير علو منزلة املؤمنني عند اهلل يف قوله تعاىل:

 (.١٣٩آل عمران: ) َّ  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ ٱٱ
 ،فإنكم على احلق وقتالكم هللشأنًا؛ وحالكم إنكم أعلى منهم  :َّ هب مبُّٱ" قال البيضاوي

واستدل مجاعة من  (60)"...وإنهم على الباطل وقتاهلم للشيطان وقتالهم يف النار ،وقتالكم يف اجلنة

 َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن نن من زن ُّٱ املفسرين بقوله تعاىل:
املساملة تؤدى إىل  إذا كان هذا الصلح أو تلك ( على النهي عن الصلح مع الكفار ومساملتهم٣٥: حممد)

إذالل املسلمني أو إظهارهم مبظهر الضعيف القابل لشروط أعدائه، أما إذا كانت الدعوة إىل السلم ال 

 جم هل مل خل  حل جل ُّٱ :تضر مبصلحة املسلمني فال بأس من قبوهلا، عمال بقوله تعاىل

وملا قال رأس النفاق مقولته الشنيعة اليت  ،(61) (٦١األنفال: ) َّ  هن من خن حن جن خممم حم

                                                             

 ( 367 /1)المصدر السابق ( 59)
 .(2/95البيضاوي ) بد هللا بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي علدين ناصر ا، نوار التنزيل وأسرار التأويلأ (60)
 (.13/248التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د. محمد سيد طنطاوي )( 61)
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وصف بها الرسول ومن معه من املؤمنني بالذلة، توىل العزيز احلكيم الدفاع عنهم وبني أنَّ هلم العزة من 

  دون الناس يستمدونها من عقيدتهم وإميانهم برب العزة واجلالل فقال تعاىل:

 يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ
 (٨املنافقون: ) َّ من زن رن مم  ام

وعزهم بنصرته إياهم وإظهار  ،وأيده من رسوله واملؤمنني أي الغلبة والقوة ملن أعزه اهلُلقال الرازي: "

 (.62)"دينهم على سائر األديان وأعلم رسوله بذلك
من الكافرين  وهم األخصاء بذلك كما أن املذلة واهلوان للشيطان وذويهوقال الزخمشري: "

 .(63)"واملنافقني
على طلب العزة من اهلل، وااللتجاء إىل عبوديته، واالنتظام يف مجلة من مقاصد اآلية الكرمية احلث و 

  (.64) األشهادعباده املؤمنني الذين هلم النصرة يف هذه احلياة الدنيا، ويوم يقوم 
 

 و اإلسالم وما عداه مردود:ثانيًا: بني املوىل سبحانه أنًّ الدين املقبول عند اهلل ه

 نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئ ُّٱ

 (١٩آل عمران:  ) َّ يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف ىثيث

وهو اتباع الرسل  اإلسالم،من اهلل تعاىل بأنه ال دين عنده يقبله من أحد سوى  إخباٌرقال ابن كثري:" 

الذي سد مجيع الطرق إليه  وسلم،عليه حتى ختموا مبحمد صلى اهلل  حني،فيما بعثهم اهلل به يف كل 

صلى اهلل عليه وسلم بدين على  فمن لقي اهلل بعد بعثته حممدًا وسلم،إال من جهة حممد صلى اهلل عليه 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ ل كما قال تعاىل:فليس مبتقب شريعته،غري 
 .(65) (٨٥آل عمران: ) َّ  مب زب رب يئ

 
 
 
 

                                                             

 –لتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار الكتب العلمية ( ا62)
 .(30/16لطبعة: األولى )م، ا2000-هـ 1421بيروت 

جار هللا أبو القاسم محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل (63)
 (.4/543ه، )1407-بيروتالكتاب العربي ـ  الزمخشري، دار

 .(1/567، )هـ 1401بيروت -( تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمرو بن كثير الدمشقي، دار الفكر 64)
 .(1/355) المصدر السابق( 65)
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 مة بأنها خري أمة أخرجت للناس:ثالثًا: َوَصَف اهلل تعاىل هذه األ

 ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱقال تعاىل: 
آل عمران: )ٱٱٱٱٱٱَّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ

١١٠.) 
وهو يعم سائر أمته وروى الرتمذي عن عن  صلى اهلل عليه وسلم، ألصحاب رسول اهلل يف اآلية اخلطاب 

 ىن من ُّٱ تعاىل: َقْوِلِه صلى اهلل عليه وسلم يقول يفمسع النيب  َبْهِز بن َحِكيٍم عن أبيه عن َجدِِّه َأنَُّه
ٱٱٱٱٱٱَّٱمه جه ين ٱٱٱ وفيه دليل على  ،(66)«َوَأْكَرُمَها على اللَِّه  ِإنَُّكْم َتِتمُّوَن َسْبِعنَي ُأمًَّة َأْنُتْم َخْيُرَها» ٱ

ني أول هذه األمة وآخرها أن هذه األمة اإلسالمية خري األمم على اإلطالق وأن هذه اخلريية مشرتكة ما ب

 .(67) بالنسبة إىل غريها من األمم

 

 رابعًا: الوعد لعباده املؤمنني باجلزاء احلسن واخللود يف اجلنة:
 َّ مث هت مت خت جتحت هب مب  خب حب جب هئ ُّٱ قال تعاىل:

( وقد تكرر تقرير هذا املعنى يف آيات كثرية ويف ذلك تأكيٌد على أن أصحاب اجلنة هم ٨٢البقرة:  )

ن الذين مجعوا بني االعتقاد وعمل الصاحلات، ويف ذلك رٌد على ما يلقيه أهل الكتاب من الشبه املؤمنو

ضمن سعيهم يف الصد عن دين اهلل القويم وصراطه املستقيم فقد زعموا أنَّ اجلنة ِحكرًا عليهم، قال 

 خك حك جك حقمق مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ اهلل تعاىل:

ء اجلواب من العليم اخلبري على تلك الدعوى بثالثة ردود  فجا (١١١البقرة: )ٱٱَّٱحل جل  مك لك

أوهلا: أنَّ تلك األقوال جمرد أماني ما أنزل اهلل بها من سلطان، والثاني: مطالبتهم بالدليل والربهان على 

 جن  مم خم حم جم هل خلمل ُّ قوهلم إن كانوا صادقني، والثالث: عقََّب على دعواهم بقوله:

 .(112لبقرة :ا) ٱَّ  خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن

                                                             

أخرجه الترمذي في جامعه المعروف بسنن الترمذي كتاب تفسير القرآن الكريم، باب ما جاء في سورة آل عمران ( 66)
(، قال األلباني: حديث حسن، وأحمد في المسند، مسند البصريين، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، دار 5/226)

ه.، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2001-1420( الطبعة األولى 20029( رقم الحديث )33/231)وت، بير –الرسالة   
 (.4/94ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي )هذا حديث صحيح اإلسناد وقال: 

ث إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، تأليف: أبي السعود محمد بن محمد العمادي، دار إحياء التراانظر:  (67)
 .(1/371)(، فتح القدير 2/71، )بيروت –العربي 
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ٌن، وهو من أخلص دينه هلل حمس وهو أن اجلنة لكل من أسلم وجهه هلل وهو عامًا حكمًاثم تقرر   

 .(68) وأحسن عمله، وال يكون ذلك إال باتباع نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم
 

 خامسًا: التحذير من اتباع اليهود والنصارى يف معتقداتهم واختاذهم أخالء وأصفياء: 

 مه ينجه ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعاىل:قال  

 (١٢٠لبقرة: )ا َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه

وأقبل  ،فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهمًا وليست اليهود وال النصارى براضية عنك أبدقال ابن كثري "

 احلق، ويف قوله تعاىل: بعثك اهلل به من  على طلب رضا اهلل يف دعائهم إىل ما

تهديد ووعيد  َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّ

اخلطاب مع الرسول  فإنشديد لألمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنة 

 ٰه مه جه هن  من خن حن جن مم ُّٱ ويدل على ذلك  قوله تعاىل: ،(69)" واألمر ألمته

 .(100آل عمران:) َّ  مئ هي مي خي حي جي

 ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱوقال تعاىل:
 َّ  ين ىن نن من رنزن مم ام يل ملىل يك  ىك مك لك اك يق

 (.١١٨ان: عمرآل )

ذه اآلية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل األهواء دخالء ووجلاء، هنهى الّله املؤمنني ب : "قال القرطيب

يرة عن النيب صلى الّله عليه هر يويف سنن أبى داود عن أب، يفاوضونهم يف اآلراء ويسندون إليهم أمورهم

إن ها  :رضي اهلل عنه -وقيل لعمر ...(70)«لعلى دين خليله فلينظر أحدكم من خيال املرء»وسلم قال: 

ال آخذ بطانة  : "أفال يكتب عنك فقال ،من نصارى احلرية ال أحد أكتب منه وال أخط بقلم هنا رجاًل

  (71)" من دون املؤمنني

                                                             

 ( 1/63( انظر: تيسير الكريم الرحمن )68)
 ( 1/164تفسير القرآن العظيم ) (69)
(، 4833( حديث رقم )4/259أخرجه أبو داوود في السنن، كتاب البر والصلة، باب من يؤمر أن يجالس ) (70)

 (.2378) ( رقم الحديث4/589والترمذي، كتاب البر والصلة )
 (179،178،/4)لقرطبي الجامع ألحكام القرآن ل (71)



31 

 

 

 31 

  معالم تعزيز الُهويَّة اإلسالمية يف القرآن الكريم

 د/ صادق قاسم حسن مدد                                                                                         

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)38العدد)

 

مؤمنني من عقد الصالت والصداقات مع الكافرين واملنافقني ألنها تؤدي إىل لل حتذيٌر ويف هذه اآليات

تسرب األسرار، واالطالع على أحوال املسلمني، مما تقضي املصلحة بكتمانه، ويؤدي إىل خماطر تؤثر 

 .(72)وُهويَّتها  على كيان األمة اإلسالمية
 

هار االعتزاز باإلسالم:سادسًا: األمر مبحاورة أهل الكتاب ودعوتهم إىل التوحيد وإظ  
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ قال تعاىل:
ٱَّ ىث نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ

 (.٦٤آل عمران: )ٱ
والسواء هو العدل  ،على صاحبه َهُلمُّوا إىل كلمة فيها إنصاف من بعضنا لبعض ال ميل فيه ألحٍد :املعنى

 أيوا إال اإلصرار فقولوا إنا مسلمون، َبَأ إْنف، َّ نث  مث زث رث يت ىت ُّٱٱٱٱٱٱٱٱٱنصافواإل

منقادون ألحكامه مرتضون به معرتفون مبا أنعم اهلل به علينا من هذا  كم على هذا الدينأظهروا أنَّ

وقد امتثل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ألمر اهلل، فدعا اليهود يف املدينة، ونصارى ، (73)الدين القويم

اآليات، بل أرسل إىل امللوك يدعوهم إىل التوحيد، واستدل يف كتبه إليهم بهذه جنران الذي نزلت فيهم 

يف حديث   ىل هرقلذكر كتاب النيب صلى اهلل عليه وسلم إالصحيحني اآلية الكرمية، فقد ثبت يف 

َسَلاٌم على من اتََّبَع  ،وِماللَِّه إىل ِهَرْقَل َعِظيِم الرُّ ِبْسِم اللَِّه الرمحن الرَِّحيِم من ُمَحمٍَّد رسوِل» :فيهطويل و

ْيِن َفِإْن َتَولَّْيَت فإن اْلُهَدى َأمَّا َبْعُد َفِإنِّي َأْدُعوَك ِبِدَعاَيِة اْلِإْسَلاِم َأْسِلْم َتْسَلْم َوَأْسِلْم ُيْؤِتَك اهلل َأْجَرَك َمرََّت

 زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ (74) يِسنَيرَِّإَعَلْيَك ِإْثَم اْل
 نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ
 .(75) ٱَّ ىث
 

                                                             

دمشق،  –دار الفكر المعاصر ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيليانظر:  (72)
 .(55/  4هـ، ) 1418 الثانية، الطبعة:

 (1/348)فتح القدير (، 8/77،76مفاتيح الغيب للرازي )انظر:  (73)
يسين بكسر الهمزة وتشديد الراء،  (74) اختلفوا في المراد بهم على أقوال أصحها وأشهرها أنهم األكارون قال النووي: "اإلرِ 

أي الفالحون والزراعون، ومعناه أنَّ عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك، ونبه بهؤالء على جميع الرعايا ألنهم األغلب وألنهم 
لموا وإذا امتنع امتنعوا وهذا القول هو الصحيح، وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب أسرع انقيادًا فإذا أسلم أس

/  12مسلم بن الحجاج لإلمام النووي )شرح صحيح  " المنهاجدالئل النبوة للبيهقي وفي غيره فإن عليك إثم األكارين
109) 

(، ومسلم 4/1658َوَبْيَنُكْم، )ِكَتاِب َتَعاَلْوا إلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا ُقْل يا أَْهَل الْ أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب:  (75)
ْساَلمِ في كتاب الجهاد والِسيَّر،  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَلى ِهَرْقَل َيْدُعوُه ِإَلى اإْلِ  (.3/1396) َباُب ِكَتاِب النَِّبيِ  َصلَّى َّللاَّ
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 سابعًا: الرتغيب يف الدعوة إىل اهلل واالعتزاز باالنتماء إىل اإلسالم:

إال ممن وقر اإلميان يف قلبه، واعتز بدينه وأعلنه للعاملني وصار مستعدًا لبذل الغالي  نوالدعوة ال تكو

  سبحانه: قالوالنفيس يف سبيله، 

أي ال  (33فصلت:) َّ مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ

 يوجد قوٌل أحسن من الدعوة إىل اهلل بكل طرقها ووسائلها.

واألوىل محل اآلية على العموم كما يقتضيه اللفظ، ويدخل فيها من كان سببًا قال الشوكاني: " 

تأدية  وهو: ،صاحلًافكل من مجع بني دعاء العباد إىل ما شرعه اهلل، وعمل عماًل  أوليًا،لنزوهلا دخواًل 

فال شيء أحسن  غريهم،وكان من املسلمني دينًا ال من  عليه،ما فرضه اهلل عليه مع اجتناب ما حرمه 

 (.76)" منه، وال أوضح من طريقته، وال أكثر ثوابًا من عمله
فهو ثناء على املسلمني بأنهم افتخروا ﴾  مث زث رث  يت"﴿ وقال الطاهر بن عاشور:

 (.77)"ملشركني ومل يتسرتوا باإلسالمباإلسالم واعتزوا به بني ا
 

 ثامنًا: البشارة للمؤمنني بالنصر والتمكني يف األرض ما داموا متمسكني بدينهم عقيدة وشريعة:

 زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ فقال يف حمكم التنزيل: 
 ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ
 .(55)النور: َّ  يك ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف  ىث نث مث زث يترث

من قام باإلميان  َدَعالصادقة، اليت شوهد تأويلها وخمربها، فإنه َووعوده هذا من ي: "قال السعد

والعمل الصاحل من هذه األمة، أن يستخلفهم يف األرض، وأن ميكن هلم دينهم الذي ارتضى هلم، وهو 

يتمكنوا  دين اإلسالم، الذي فاق األديان كلها، ارتضاه هلذه األمة، لفضلها وشرفها ونعمته عليها، بأن

فقام صدر هذه األمة، من  ...من إقامته، وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة، يف أنفسهم ويف غريهم، 

اإلميان والعمل الصاحل مبا يفوقون على غريهم، فمكنهم من البالد والعباد، وفتحت مشارق األرض 

الباهرة، وال يزال األمر إىل  ومغاربها، وحصل األمن التام والتمكني التام، فهذا من آيات اهلل العجيبة

قيام الساعة، مهما قاموا باإلميان والعمل الصاحل، فال بد أن يوجد ما وعدهم اهلل، وإمنا يسلط عليهم 

  (.78) "الكفار واملنافقني، ويديلهم يف بعض األحيان، بسبب إخالل املسلمني باإلميان والعمل الصاحل
يات ونظائرها يف نفوس املؤمنني من االعتزاز بدينهم والتمسك وال خيفى األثر العظيم الذي ترتكه هذه اآل

  بُهويتهم إميانًا بوعد اهلل سبحانه وتعاىل هلم بالنصر والتمكني والفوز بسعادة الدارين.

                                                             

 ( 4/645( فتح القدير )76)
 (25/55التنوير)( التحرير و 77)
 (573/  1تيسير الكريم الرحمن ) (78)
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 املطلب الثاني: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال العبادات.

 يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ يشعر املؤمنون بالعزة وهم يتدبرون قول اهلل تعاىل:

 ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي  حي يهجي ىه مه جه ين ىن من خن  جنحن

 يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ َُّّ

 (.٢٩الفتح: ) َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت زتمت رت
لرب العاملني، وبني اهلل صفات هذه واإلكثار من الركوع والسجود فكمال العزة بكمال الطاعة 

راة بأنهم أشداء على الكفار، رمحاء بينهم، ركعًا سجدًا، وقد األمة يف املثل الذي وصفهم به يف التو

شرع املوىل سبحانه وتعاىل الشعائر التعبدية وأمر بإظهارها فالصلوات املفروضة تؤدى يف مجاعات 

باملساجد، ويرفع هلا اآلذان مخس مرات يف اليوم والليلة، وجعلت صالُة اجلمعة مؤمترًا مصغرًا حيضره 

 ىل مل خل ُّٱ وع، ورتب األجور العظيمة على إقامة تلك الشعائر فقال سبحانه:املسلمون كل أسب

 َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ىنين من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل
، وال شك أنَّ حضور اجلمع واجلماعات وعمارة املساجد بالصلوات والطاعات، يوثق عرى (9)اجلمعة:

من ذلك إذا ضيعت الصلوات وهجرت  اإلميان ويؤدي إىل االعتزاز بهذا الدين العظيم، وحيدث العكس

 هبجت مب خب حب جب  هئ مئ خئ  ُّٱ املساجد واجلماعات كما يف قوله تعاىل:
 (.٥٩مريم: ) َّ هت  مت خت حت

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ وأثنى على ُعمَّار املساجد بقوله سبحانه:   

، (18التوبة:) َّ جت هب مب خب حب جب  هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي

ها ويشيدون أركانها، والذين يعمرونها بالصلوات والطاعات، فقال ويدخل يف ذلك الذين يقيمون بنيان

 خل  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱ جلَّ شأنه:
 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل
فيه إشعار بهمتهم العالية، وعزميتهم الصادقة، اليت بها صاروا  "ِرجاٌل"قوله: ف (37،36النور:) َّ يه

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱ هي بيوت الّله يف أرضه، كما قال تعاىل:للمساجد اليت عمارًا
وختصيص املساجد بالذكر ألنها مصدر إشعاع عقدي وفكري وسلوكي     (٢٣األحزاب: )ٱَّىم..مم خم

 .(79) وعلمي وسياسي يف حياة املسلمني

                                                             

 (251/  18)التفسير المنير  (79)
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ني الشريفني واملسجد األقصى لشرفها وقدسيتها وال خيفى تعلق أفئدةَ املسلمني يف أرجاء املعمورة باحلرم

 يف اإلسالم؛ وألنَّها متثل رموزًا عظيمة تدل على عظمة اإلسالم واملسلمني

كما أنَّ حج البيت من الشعائر العظيمة اليت تتجلى فيها عظمة ديننا   اإلسالمي ومظهر من مظاهر 

 ُّٱ شعائر اهلل وتوثق عرى األخوة اإلميانية التمكني والعزة للمسلمني، ففيه ترفع راية التوحيد وتعظم

 خئ حئ ييجئ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل

آل ) َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت  جت هب مب خب حب هئجب مئ

 (. 97 ،96عمران: 

ن أبو بكر وفيها أذَّ، بإمرة أبي بكر رضي الّله عنهللهجرة وكانت أول حجة حجها املسلمون سنة تسع 

 بعد نزول قوله تعاىل:: أال يطوف بعد هذا العام مشرك، باملشركني الذين حجوا

 َّ...  ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱ 
ستمر املسلمون منذ ذلك التاريخ يهرعون واثم حج النَّيب صلى الّله عليه وسلم سنة عشر، (، ٢٨التوبة: )

ف األقطار يف املشارق بقلوب ملؤها الشوق واحلنني والتعظيم إىل بيت الّله احلرام كل عام، من خمتل

واملغارب، تظللهم راية اإلميان بالّله تعاىل، وترتفع أصواتهم بتلبية أوامر الّله، وختشع نفوسهم لتلك 

وخمالفة األوامر اإلهلية، وهم يف صفوفهم  املواقف املهيبة، قاصدين تطهري أنفسهم من شوائب العصيان

وحاكم  ،نى املساواة، دون تفرقة بني سيد ومسودمبع وفعليًا وحتركاتهم اجلماعية منصهرون ماديًا

وحمكوم وغين وفقري، ومتجردون من مظاهر الدنيا وزينتها، فال تكاد جتد يف أحناء العامل جتمعا 

كثيفا ومؤمترا عامليا، مثل مؤمتر احلج كل عام، حيث جتد فيه خمتلف اجلنسيات واأللوان واأللسنة 

 .(80) من كل أحناء العامل
ويف ذلك إعالٌء للُهويَّة ، (81) الشعائر فإنَّ اهلل سبحانه وتعاىل يباهي باحلجيج أهَل السماء ولعظمة تلك

 اإلسالمية.

 

 

 

                                                             

 (196/  2المصدر السابق ) (80)
هللا يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم : انظروا  إن» قول الرسول صلى هللا عليه وسلم: يدل على ذلك  (81)

قال شعيب األرنؤوط : (، 8033( رقم الحديث: )305/  2)نده في مسأحمد أخرجه « إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا 
هذا حديث صحيح على ، وقال: أبو عبدهللا الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحينو وهذا إسناد حسن،  ،صحيح

مصطفى عبد القادر عطا : ت، 1990 - 1411، (1، )ط/بيروت –دار الكتب العلمية ، يخرجاه شرط الشيخين ولم 
 (.1708، رقم الحديث )(636/  1)
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 املطلب الثالث: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال األخالق.

وية تبني فيما تقدم أنَّ األخالق احلميدة من مقومات ُهويََّتنا اإلسالمية، وقد جاءت النصوص القرآنية والنب

الدالة على أهميتها وضرورة التمسك بها، ونستشهد ببعض تلك اآليات يف هذا املقام ومنها قوله تعاىل 

 مادحًا لنبيه وخليله صلى اهلل عليه وسلم:

 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱ(، وقوله تعاىل: ٤لقلم: )ا ٱَّ  ىن نن من زن ُّٱ

 يك ىك مك لك اك  ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱ، وقوله سبحانه: (199)األعراف:  َّ

، وال شك أنَّ التمسك باألخالق احلميدة (34فصلت:) َّ زن رن  مم ام يل ىل مل

وربطها باالنتماء لألمة اإلسالمية يعزز من ُهويَّتها لدى الفرد واجملتمع يف آٍن واحد، ووصف اهلُل سبحانه 

  وتعاىل هذه األمة باخلريية املطلقة بقوله :

  ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ
وداللة  (110آل عمران:)  َّ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

 فهذه األمة أشرفهذه اآلية الكرمية ظاهرة يف إعالٍء شأن هذه األمة وتعزيز ُهويتها، قال ابن كثري: "

  (.82) ، وأدوم عزًا... ، وأكرم نبيًا، وأقوم منهاجًاًةوأفضل عند اهلل، وأكمل شريع
َل اإلميان باجلسد الواحد يف ختلقهم أه-عليه أفضل الصالة وأمت التسليم –وشبه الرسول الكريم 

اْلُمْؤِمِننَي يف َتَوادِِّهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَسِد إذا اْشَتَكى منه ُعْضٌو  َمَثُل»خبلق الرمحة بقوله: 

 .(83) «َتَداَعى له َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسََّهِر َواْلُحمَّى
للتفاضل بني الناس الذين يستوون يف أصل اخللقة وينتهون يف أنسابهم  وجعل اهلل تعاىل التقوى ميزانًا

 زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱ:مجيعًا إىل آدم وحواء فقال سبحانه
(، ولن يكون من األتقياء الفائزين من ١٣احلجرات:) َّ يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت

بني التقوى وحسن اخللق يف  -صلوات ربي وسالمه عليه -كانت أخالقه سيئة فقد قرن  رسول اهلل 

سئل النيب  صلى اهلل عليه وسلم  عن  :قال -رضي اهلل عنه -أبي هريرة عدد من األحاديث منها: حديث 

                                                             

 (38 /2) القرآن العظيم( تفسير 82)
(، ومسلم في كتاب البر 5/2238باب رحمة الناس والبهائم، ) األدب،( متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب 83)

 (4/1999والصلة واآلداب، َباب َتَراُحِم اْلُمْؤِمِنيَن َوَتَعاُطِفِهْم َوَتَعاُضِدِهْم )
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 - رضي اهلل عنه- ويف وصيته ألبي ذر ،(84) «التقوى وحسن اخللق »: قال ؟أكثر ما يدخل الناس اجلنة

 .(85) «حسنيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق أبا ذر اتق اهلل حيث كنت واتبع الس يا» فقال له:
 

 املطلب الرابع: تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف جمال املعامالت، والعادات.

 الدين اإلسالمي هو الدين الكامل الذي ارتضاه اهلل للعاملني، ورفع من شأنه بقوله سبحانه:
لك ( وتبعًا لذ3املائدة:) َّ...   يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب.. ُّٱ

الكمال جاءت اهُلويَُّة اإلسالمية مستوعبًة لكل شؤون احلياة وتقدَّم الكالم يف بداية البحث عن قول 

، فال (138)البقرة: َّ ىي  ني مي زي ٰىري ين ىن نن من زن رنُّٱ اهلل تعاىل:

حيتاج املسلمون ألي نظرية وضعية أو شريعة ُمحرََّفة لتحديد أهدافهم، وطريق سريهم يف هذه احلياة، 

يف كتاب اهلل جيد العناية باملعامالت يف حياة املسلمني وكذلك بالعادات ليسري أبناء هذه األمة  والناظر

هم، وذهبوا َتويَّأفراد األمة ُهعلى هدى القرآن الكريم ونوره املبني يف كل شؤونهم، وعندما أضاع بعض 

رت نسخة مشوهة من احلضارة ة، ظهويَّاملعاصرة حبثاً عن ُهالغربية احلضارة  اتيتخبطون يف دياجري ظلم

شربهم وقصات شعورهم، مأكلهم ومم وملبسه، حيث ظهر من يقلدهم يف يةبالد اإلسالميف الالغربية 

وتركت تربجت  بل وحتى يف سعيهم البهيمي يف إشباع شهواتهم، وظهر من فتيات اإلسالم كذلك من

، واألدهى من ذلك أن هناك ممثلة أوحجابها وظهرت على شاشات الفضائيات والقنوات مغنية أو راقصة 

 من بين جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا يسعون باسم الثقافة والتقدم إىل طمس اهلوية اإلسالمية

 .(86) بالكلية
وال جناة من تلك املكائد إال بالرجوع إىل املنهج القويم والسراط املستقيم؛ فيعود لألمة جمدها، وتتم 

 قال تعاىل: هلا الشهادة على الناس أمجعني

 مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي ُّٱ

 جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث

                                                             

، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم 7919( رقم الحديث 4/360الرقاق، ) كم في المستدرك، كتابأخرجه الحا (84)
 .476( رقم الحديث 2/224الخلق، )يخرجاه صحيح ابن حبان بيان أن أكثر ما يدخل الناس الجنة التقى وحسن 

ا حديث صحيح على شرط ، وقال هذ178( رقم الحديث 1/121) المستدرك، كتاب اإليمانأخرجه الحاكم في  (85)
 .1987( رقم الحديث 4/355اإليمان ) السنن، كتابالشيخين ولم يخرجاه، والترمذي في 

 ه،1429ذي الحجة 18منشور في اإلسالمية، موقع المسلم، مقال للدكتور: خالد ُروشه، بعنوان أزمة الهوية  انظر (86)
 الرابط:

http://almoslim.net/node/103661  
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 َّ  جك مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض حضخض
 (.78احلج:)

وحيسن بنا يف هذا املقام النظر يف بعض الصور واألمثلة اليت ترشد إىل تعزيز ُهويَّة املسلم يف ممارسة 

 املرتبطة بالشريعة الغراء، ومن ذلك:حياته العملية وعاداته وتقاليده 

  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ُّٱ األمر أمر املؤمنني بالوفاء بالعقود والعهود فقال:-1
 (.٩١النحل: ) َّ زي ري ٰى ين ىن  نن زنمن رن مم ام يل ىل مل

أشد الناس حرصًا على الوفاء بعقوده وعهوده -سبحانه تعاىل-فاملؤمن الصادق املمتثل ألوامر اهلل 

كانت تلك العقود واملعاهدات مع غري املسلمني بشرط عدم إخالهلم بها كما قال وأميانه، حتى وإن 

 نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱٱتعاىل:
 (.٤التوبة:) َّ ىي ني مي زي ري ينٰى  ىن

فال  ُهنفَس املرُء ُهجائز ألزَم وكل عهٍدوالتزامه، يف هذه اآلية دليل على الوفاء بالعهد قال القرطيب: " 

 يث ىث ُّٱ :لذم اهلل تعاىل من نقض عهده وقد قال ؛سواء أكان بني مسلم أم غريه ،هحيل له نقض
 َّ.. ميني زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱٱسبحانه:قال (، و1املائدة: )ٱَّىق يف ىف

 .(87) "عن الغدر وذلك ال يكون إال بنقض العهدى نبيه فنه(، ٥٨األنفال: )
ان أفضلية املؤمنني على غريهم قال نهي املؤمنني عن نكاح املشركات وإنكاح املشركني مع بي-2

 تعاىل:

 زت رت ىبيب نب مب زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ 
 مل يك ىك لكمك اك يق  ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث ىتيت  نت مت
 (.٢٢١البقرة: ) َّ ين ىن نن من زن رن  اممم يل ىل

  ىق ": احلكمة يف حتريم نكاح املسلم أو املسلمة ملن خالفهما يف الدين فقالسبحانه وتعاىل  ثم بني
النهي عن خمالطة كل مشرك  ذلك : ويستفاد من، أقواهلم أو أفعاهلم وأحواهلميف  أي "لك اك يق

وخصوصا  ،مع أن فيه مصاحل كثرية فاخللطة اجملردة من باب أوىل منهم ألنه إذا مل جيز التزوج ؛

 (.88) اخللطة اليت فيها ارتفاع املشرك وحنوه على املسلم كاخلدمة وحنوها
 ك التعامل به عالمًة لصدق اإلميان فقال تعاىل:حتريم التعامل بالربا وجعل تر-3

 (278البقرة:)  َّ حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱ

                                                             

 .(248/  1لقرطبي )حكام القرآن لالجامع أل (87)
 (.1/99تيسير الكريم الرحمن )( 88)
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فأمر املؤمنني بالتقوى وترك التعامل بالربا مطلقًا إن كانوا صادقني يف إميانهم وانتمائهم للُهويَّة  

 اإلسالمية.

: توجيه القرآن الكريم للمؤمنني أن يتميزوا يف ومن الشواهد على تعزيز اهُلويَّة اإلسالمية يف العادات-4

وأمرهم بالتجمل وأخذ الزينة ، (89) لباسهم ومستهم، فحرَّم لبس الذهب واحلرير على ذكور هذه األمة

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل  ُّٱ عند احلضور إىل املساجد فقال سبحانه:

 .(31األعراف:) َّ مه جه ين ىن من حنخن
 األمر هذا ففي احلسن، النظيف اللباس من ذلك فوق ما هنا الزينةب املراد أن قال السعدي: "حيتمل

 . (90)"واألجناس األدناس من السرتة ونظافة فيها التجميل وباستعمال الصالة، يف العورة بسرت
 حتريم التشبه بالكافرين يف السمت واللباس واملناسبات.-5

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ
 (.١٦احلديد:) َّ  جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض  جض مص

 يفهم من اآلية العموم يف النهي التشبه بأهل الكتاب يف كل شيء.

ي: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم حتريف الكلم عن مواضعه، أ قال ابن كثري: "

 وتركوا األعمال اليت أمروا بها، وارتكبوا ما نهو عنه؛ وهلذا نهى اهلل املؤمنني أن يتشبهوا بهم يف شيء

ويدل على ذلك أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم مبخالفة املشركني  ،(91)" والفرعيةمن األمور األصلية 

واجملوس يف هيئاتهم ومساتهم، وذلك بإعفاء اللحى وتوفريها وختفيف الشوارب كما يف الصحيحني: 

ا املشركني وفروا خالفو» وسلم قال:اهلل عليه  النيب صلىعن   -رضي اهلل عنه -بن عمر عبد اهلل  عن

ولفظ ، (92) وكان بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على حليته فما فضل أخذه« اللحى وأحفوا الشوارب

نهي الرسول صلى اهلل عليه وسلم  وكذلك .(93) «اجملوس جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا »مسلم 

الشيب وال تشبهوا باليهود وال غريوا هذا »عن التشبه باليهود والنصارى يف هيئاتهم ومساتهم فقال: 

                                                             

نهانا عن خواتيم رضي هللا عنه قال: " ... و لبراء بن عازب وسلم من حديث اصلى هللا عليه صح  عن رسول هللا  (89)
صحيح " يباجوعن لبس الحرير واإلستبرق والد ،وعن القسي ،وعن المياثر ، وعن شرب بالفضة ،أو عن تختم بالذهب

ِة على الرِ َجاِل َوالنِ َساِء َوَخاَتِم الذََّهِب َواْلَحِريِر على ا،  مسلم  لرَُّجِل َوِإَباَحِتِه ِللنِ َساءِ َباب َتْحِريِم اْسِتْعَماِل ِإَناِء الذََّهِب َواْلِفضَّ
مسند ، «حرم على ذكورهاأحل الذهب والحرير لإلناث من أمتي و »، وعند أحمد بلفظ: 2066(، رقم الحديث3/1635 ) 

 .19520( رقم الحديث 4/392) أبي موسى األشعري 
 (287/  1) تيسير الكريم الرحمن، (90)
 (311/  4) القرآن العظيمتفسير  (91)
 .5553( رقم الحديث 2209ص/5)صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى،  (92)
 .260( رقم الحديث 1/222مسلم، كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة )صحيح  (93)
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وغريها من النصوص اليت تدل على متسك املسلم بُهويته ظاهرًا وباطنًا والتحذير من  (94) «بالنصارى

 ُّٱ التشبه بغري املسلمني على اختالف مشاربهم حتى يف أسلوب اخلطاب وطريقة التحدث قال تعاىل:

 َّ  حس جس مخ محجخ جح  مج حج مث هت مت خت حت

على النهي الشديد  فيه داللٌةقال ابن كثري: "( 95) «منهمَتَشبََّه ِبَقْومٍ َفُهَو  من»حلديث: ( ويف ا١٠٤البقرة: )

والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار يف أقواهلم وأفعاهلم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغري ذلك من 

 .(96) ."أمورهم اليت مل تشرع لنا وال نقرر عليها
وإن كان  ،وهذا احلديث أقل أحواله أنه يقتضي حتريم التشبه بهم: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وهو نظري  (٥١املائدة: ) َّ ىهيه مه جه ين ىن ُّٱ: ه بهم كما يف قولهِبَشَتُمظاهره يقتضي كفر اْل

 (97) ومهرجانهممن بنى بأرض املشركني وصنع نريوزهم  :"ما سنذكره عن عبد اهلل بن عمرو أنه قال
 .( 98)"ر معهم يوم القيامةوتشبه بهم حتى ميوت حش

وأمر املؤمنات بلبس احلجاب والقرار يف البيوت وعدم التربج وإظهار زينتهن كحال النساء يف اجلاهلية 

 (.33األحزاب:) َّ نبىب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ  ُّٱٱفقال سبحانه:
ة بقول وميكن أن يراد باجلاهلية األخرى ما يقع يف اإلسالم من التشبه بأهل اجلاهليقال الشوكاني: "

وال تربَّجن أيها املسلمات بعد إسالمكنَّ تربَّجًا مثل تربَّج أهل اجلاهلية اليت  املعنى:فيكون  فعل،أو 

وكان عليها من قبلكنَّ أي ال حتدثن بأفعالكنَّ وأقوالكنَّ جاهلية تشابه اجلاهلية اليت  عليها،كننتَّ 

 .(99)" كانت من قبل

                                                             

تعليق شعيب األرنؤوط : صحيح وهذا إسناد ، 10477(، رقم الحديث2/499أخرجه أحمد، مسند أبي هريرة، ) (94)
" غيروا الشيب وال تشبهوا باليهودبلفظ: " كتاب اللباس، باب ما جاء في الخضاب، ، وهو في سنن  الترمذي ،حسن

وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم ،  مذي حديث حسن صحيحثم قال التر  (،  ١٧٥٢برقم )(،  4/231)
(7617.) 
بعثت »، وهو عند أحمد بلفظ: 4031(، رقم الحديث 4/44في السنن، باب في لبس الشهرة )( أخرجه أبو داود، 95)

على ، وجعل الذلة والصغار حيوجعل رزقي تحت ظل رم ،بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد هللا وحده ال شريك له
 5114( رقم الحديث 2/50) ، مسند عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما «منهمومن تشبه بقوم فهو  ،من خالف أمري 

 (1/149تفسير القرآن العظيم ) (96)
، انظر: والمهرجان فالظاهر بحكم مقابلته بالنيروز أن يكون أول يوم الميزان الشمسية،السنة  أيام النيروز: وهو أول (97)

 (485/  3داود )ود شرح سنن أبي المعب عون 
 ،مطبعة السنة المحمدية الحراني،أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، (98)

 (1/83) ي، تحقيق: محمد حامد الفق(2)ط/، ه1369القاهرة
 (.4/278فتح القدير ) (99)
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 مئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ وقال: 
  (.59:حزابألا) َّ مت خت حت جت  هب خبمب حب جب هئ
يف كل شؤون دينه ودنياه ما -صلى اهلل عليه وسلم-وهكذا جيد املؤمن يف كتاب اهلل وسنة نبيه    

إنَّا كنَّا أذلَّ قوم، فأعزَّنا اهلل  يغنيه عن االلتفات إىل غريهما، وصدق الفاروق رضي اهلل عنه إذ قال:"

 .(100)"  أذلَّنا اهلل( ،ري ما أعزَّنا اهلل بهباإلسالم، فمهما نطلب الِعزَّة بغ
 

 اخلامتة: أهم النتائج والتوصيات.

 : يف ختام هذا البحث ميكننا اخلروج جبملة من النتائج أهمها

 هديه عن واالبتعاد ناتٌج عن هجره وضعفها الكريم، القرآن ٌمن مستمدة اإلسالمية اهُلويَّة قوة أنَّ -1

 .القويم
 يف األول الصد وحائط مقومات اهُلويَّة اإلسالمية أبرز الفاضلة ة واألخالقاإلسالمي العقيدة أنَّ -2

 .عنها الدفاع
 وتداعيات املنحرفة األفكار أمام للمسلم، األساسية الفكرية احلصانة الشرعي ميثل أنَّ العلم -3

 .املعاصرة واملعلوماتية املعرفية الثورة
 .اإلسالمية اهُلويَّة تواجه اليت اخلارجية التحديات أخطر الفكري الغزو يعدُّ  -4
 تشكيلها وإعادة األمم ُهويَّات تذويب عرب العامل على السيطرة اىل تهدف حقيقتها يف العوملة أنَّ  -5

 .القيم عن واالنسالخ املادية على القائم الغربي النموذج وفق
 اليت اهلدم لحةأس أقوى متثل جمتمعاتها بني الفرقة وبث ثوابتها، يف والتشكيك األمة، جتهيل أنَّ -6

 .اهُلويَّة اإلسالمية حماربة يف األعداء استخدمها

 

 
 
 
 
 

                                                             

ي فتعليق الذهبي (، 1/130) .ح على شرط الشيخين ولم يخرجاهأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: صحياألثر  (100)
حيحة )سلسلة ا الوصحَّحه األلباني في ، على شرطهما التلخيص:  .(1/117الصَّ
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: التوصيات  
إقامة مؤمتر علمي تتبناه إحدى كليات الشريعة؛ لتقديم رؤية واضحة عن طرق ووسائل تعزيز اهلُّويَّة -1

 اإلسالمية من خالل مقررات اإلعداد العام يف اجلامعات.

ز اهلُّويَّة اإلسالمية لدى الشباب، تشارك يف تنفيذه وزارات التعليم، إعداد برنامج تثقيفي لبناء وتعزي-2

 واإلعالم، والشؤون اإلسالمية.

إقامة برامج توعوية لألسرة من خالل قنوات التوجيه واإلعالم املختلفة؛ لكي تتمكن من القيام -3

 بدورها يف تعزيز باهلُويَّة اإلسالمية.
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 قائمة املصادر:

        القرآن الكريم

جامعة عمان  ،عبدااهلل عويدات.د العربي، آثار العوملة على نظم احلماية االجتماعية يف الوطن  .1

حبث مقدم إىل مؤمتر احلماية االجتماعية والتنمية جامعة نايف بن عبد العزيز العربية للعلوم ، العربية

 . األمنية

-دار القلم  الدمشقي،امليداني حسن َحَبنََّكة  وخوافيها، عبد الرمحن بن أجنحة املكر الثالثة .2

 .م 2000- هـ1420(،8)ط/ دمشق

الُبْسِتيِّ برتتيب علي بن ِبلبان الفارسيِّ  أبو حامت بن ِحبان ِحبان، حممداإلحسان يف تقريب صحيح ابن  .3

 .م1998-ـه1408، مؤسسة الرسالة، األمري عالء الدين

، حتقيق: 1405- بريوت-اث العربي إحياء الرت اجلصاص، دارأحكام القرآن، أمحد بن علي الرازي  .4

 .حممد الصادق قمحاوي

 (.4ط/) دمشق،-القلماألخالق اإلسالمية وأسسها لعبد الرمحن حسن حبنَّكة امليداني، دار  .5

السعود حممد بن حممد العمادي، دار إحياء أبو إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم،  .6

 .بريوت –الرتاث العربي 

، ـه1429الحجةذي  18منشور يف ، للدكتور: خالد ُروشه اإلسالمية، موقع املسلم، مقالأزمة اهلوية  .7

 http://almoslim.net/node/103661 على الرابط:

أساليب الغزو الفكري، د. وليد أمحد الشجريي، منشور يف جملة كلية الدراسات اإلسالمية  .8

 ثالث والثالثني والعربية للبنات باإلسكندرية، اجمللد الثالث من العدد ال

، د. عبد اهلادي الفضلي، مركز سالم والتعدد احلضاري بني سبل احلوار وأخالقيات التعايشاإل .9

 .م2014احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي بريوت، الطبعة األوىل 

اني، العاملية اإلسالمية والعوملة البشرية بني السنن الربانية والتدافع اإلنس-اإلسالم والعوملة..املنازلة  .10

 .م2004-ـه1425د.سامي حممد الدالل، الطبعة األوىل، 

 ورقلة –أ/بن داود العربي جامعة قاصدي مرباح  ،إشكالية اهلوية والعوملة الثقافية أ/ بوزغاية باية .11

-https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-05، منشور على الرابط: اجلزائر.-

ssh/1194-2013-05-22-11-17-16 

 احلراني،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  قتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم،ا .12

 (.2)ط/، ـه1369القاهرة ،مطبعة السنة احملمدية،  حتقيق: حممد حامد الفقي

وقضاياها املعاصرة، عبد الوهاب بن امحد عبد الواسع، مكتبة العبيكان،  األمة اإلسالمية .13

 .م2001، هـ1422، (1/ط)
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العاملية اإلسالمية والعوملة الغربية، د. حممد عمارة، مكتبة اإلمام البخاري للنشر والتوزيع، بني  .14

 ( م2009-ـه1430 (1/ط)القاهرة، 
حممَّد بن حممَّد بن عبد الرزَّاق احلسيين، امللّقب مبرتضى،  تاج العروس من جواهر القاموس،  .15

-والنشر والتوزيعاهلداية للطباعة  دار الزَّبيدي، حتقيق: عبد الستار أمحد فراج، ومصطفى حجازي.

 .م1965الكويت، 

(، هـ1393التحرير والتنوير املعروف بتفسري ابن عاشور، حممد الطاهر بن عاشور التونسي )ت  .16

  م2000/هـ1420، 1بريوت، ط/التاريخ العربي،  مؤسسة

-كتاب العربي دار ال ، حتقيق: إبراهيم األبياري علي بن حممد بن علي اجلرجاني، التعريفات، .17

 (.1)ط/، 1405 - بريوت

 بريوت، العلمية،الكتب  دار تفسري البحر احمليط، حممد بن يوسف الشهري بأبي حيان األندلسي، .18

 .م2001- هـ1422( 1)ط/

ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل: تفسري البيضاوي .19

 .م1996، بريوت-، دار الفكرالبيضاوي
حتقيق : أسعد  اإلمام احلافظ أبو حممد عبد الرمحن بن أبي حامت الرازي،العظيم،  تفسري القرآن .20

 م2003 صيدا،-املكتبة العصرية ، حممد الطيب

(، حتقيق سامي حممد ـه774ت) الدمشقي،تفسري القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثري  .21

 .م1999- هـ1420، (2)ط/سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع،

التفسري الكبري أو مفاتيح الغيب، تأليف: فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، دار  .22

 ( 1، )ط/م2000 - هـ1421بريوت  -الكتب العلمية 

 -التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي: دار الفكر املعاصر  .23

  (2)ط/ـه1418، دمشق

ار نهضة مصر للطباعة والنشر لتفسري الوسيط للقرآن الكريم، د. حممد سيد طنطاوي، دا .24

 (1)ط/ م1998-1997القاهرة  -والتوزيع، 

دار ،  د. حممد رضوان الداية حتقيق:التوقيف على مهمات التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي، 

 (1)ط/، 1410 -بريوت، دمشق  -الفكر 

عبد الرمحن بن ناصر السعدي، حتقيق:  الشيخ:  تفسري كالم املنان،تيسري الكريم الرمحن يف .25

 (، 4)ط/، م2005-هـ1426مؤسسة الرسالة، بريوت، ، عبد الرمحن معال اللوحيق
حتدياتها( مصطفى مسلم، وفتحي الزغيب، -جماالتها –مصادرها  –الثقافة اإلسالمية )تعريفها  .26

 .(1، )ط/2007عمَّان، –إثراء للنشر والتوزيع 
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اجلامع الصحيح املختصر، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي، حتقيق: مصطفى  .27

 (.3)ط/، 1987 - 1407،بريوت -دار اليمامة و كثري،دار ابن ،  ديب البغا

حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون،  الرتمذي،سنن الرتمذي، حممد بن عيسى  اجلامع الصحيح .28

 وت. دار إحياء الرتاث العربي، بري
: مسري البخاري، حتقيقاجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب،  .29

 .     م 2003-هـ 1423السعودية دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية 
 . م2000حضارة العرب، غوستاف لوبون، ترمجة عادل زعيرت، طبعة مكتبة األسرة،  .30

على  م29/10/2019المية، د. رجب سعيد شهوان، مت االطالع عليه يف دراسات يف الثقافة اإلس .31

 https://www.alukah.net/culture/0/862/#ixzz63ipj0f2F الرابط:

ار خالد اللحياني للنشر دراسات وأحباث يف قضايا معاصرة، سارة بنت حممد بن صاحل احلسين، د .32

 . م2017مكة املكرمة، الطبعة األوىل  –والتوزيع 

 م2012القاهرة  –، مكتبة جزيرة الورد فايز الشيخ السليكوما قبله، زلزال ال .33
سنن أبي داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي، حتقيق: حممد حميي الدين عبد  .34

 بريوت. ،احلميد، دار الفكر

بريوت   -ملسري يف علم التفسري، عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي، املكتب اإلسالمي زاد ا .35

 (.3، )ط/1404

سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق: حممد عبد  .36

 ، 1994 - 1414مكة املكرمة،  -مكتبة دار الباز ، القادر عطا
ديم حممد حسنني هيكل، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، الشوقيات، أمحد شوقي تق .37
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