مصطلحات الفصل األول
الوحدة األولى اإلنسان
و يتحرك و يمكنه من الحياة
) الجسد ( الجسم  -:الجزء الحي المادي و الحيواني لإلنسان الذي يتنفس و يأكل
في الكون المادي يسمى في اإلسالم ) عالم الشھادة (  .و ھو الجزء الفاني الذي يمرض و يھرم و يموت
والموت الجسدي ھو دمار الجسم و انفصاله عن نفس اإلنسان و روحه اللذين ال يتأثران .
النفس  :ھي اإلنسان نفسه و شخصيته الخاصة التي تجعل منه فردا مميزا و ھي الخالدة تبقى بعد الموت الجسد
و ھي أسمى من الجسد و عالمھا ) عالم البرزخ ( .
الروح  -1 -:حياة الجسم ) زھقت روحه ) مات ( (.
 -2الشاھد الداخلي للنفس والجسم وھي النفخة اإللھية في اإلنسان .
عالم الملكوت وھو علوي على عالم األنفس ) البرزخ ( ألنه بين يدي ﷲ وفيه أرواح كل المخلوقات
الوحي ) التنزيل (  :كالم ﷲ مرسل لكل البشر أو ألمة بأسرھا ينزل على األنبياء و الرسل فقط
وھو الذي يجعل منھم أنبياء ورسل .
اإللھام ) معرفة الروح ( :أعظم معرفة بعد المعرفة التي تأتي مع الوحي وھي معرفة الروح ومصدرھا من
ﷲ وتسمى اإللھام وھي -:معرفة مصدرھا من لدن ﷲ سبحانه و تعالى .
معرفة صحيحة و مباشرة و كاملة لألشياء على حقيقتھا على عكس المعرفة التي تأتي من النفس .
•
لم يغلق باب اإللھام و ھو متاح لبعض الخاصة من الناس لألتقياء األبرار الصالحين الزاھدين مثل سيدنا
•
الخضر عليه السالم .
القلب الخفي أو اللطيف العين الثالثة -:و ھو وسيلة تربط المعرفة الروحية بالنفس و يسمى بالعين الثالثة
و الجسر الذي يربط النفس بالروح مثل سيدنا الخضر .الذي يعلم بعين اليقين من خالله فقط األصفياء و النادرون
كسيدنا الخضر .
الفؤاد  -:ھو عين القلب يرى األشياء بشكل كامل.
) العقل المحض( -:ھو معرفة األشياء بحد ذاتھا وھو مستحيل ومتناقض منطقيا .
للعقل ثالث معاني و ھي :
 -1الذھن يدل على الذكاء أو الوعي أو إدراك النفس .
 -2ملكه المنطق في النفس يستخدم الفالسفة ھذه الكلمة
 -3شعاع من المعرفة يأتي من الروح عبر القلب إلى عمق النفس حتى الجسم .
الغريزة  -:من خالل العقل يمنح ﷲ سبحانه و تعالى في النھاية كل المخلوقات المعرفة الفطرية التي تحتاج إليھا للبقاء
نسميھا غريزة حيوانية بل ھي غالبا إعجازية .
العقل الباطن  -:ھو ميول األنا و رغبتھا .
الحلم  :استرجاع عقلي و استحضار للمعلومات التي تتضمن ذكريات يومه و خياالته و عواطفه و حواسه الجسدية
و تداعياته و الحلم من الشيطان .
المبشرات وھي الرؤيا الصالحة.
الشك  -:ھو افتقاد اليقين وھو بحد ذاته ال يدل على شيء.
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المدرسة السكبتبكية -: skeptics
أول مدرسة فلسفية ركزت على الشك و ھي مدرسة إغريقية تأسست سنة  80ق.م
جادل السكبتيكيون بأن المعلومات قد تتأثر بالشكليات والمنظوريات فال بد للمرء أن يمتنع من الحكم على
الحقيقة وعندئذ يكون أمينا من الناحية الفكرية و ينعم براحة البال .
الشك كمنھج فلسفي  -:اقترح ديكارت فيلسوف فرنسي أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى المعرفة ھي
بالشك في كل شئ حتى نكتشف شئ ال يمكن الشك فيه .
األنانة  -:وصل ديفد ھيوم -:فيلسوف بريطاني بالشك إلى نھاية متطرفة أسماھا إن المرء ال يستطيع أن
يعرف شيئا أو حتى إذا كان شئ موجود فعال ألننا ال نملك سوى تصورات قامت عقولنا بتصنيفھا
و ترتيبھا وتعديلھا .
اليقين  -:الحقيقة الموضوعية تفرض بالنفس اليقين بدرجات متفاوته بشرط أن تكون النفس عاقلة وعلى فطرتھا.إذا
امتلك المرء إحساس ثابت باليقين وعدم االرتياب في شيء بشكل موضوعي فھذا يعني أن الشيء صحيح.
اليقين المطلق  :يمارس فيه معرفة الحقيقة المطلقة و معرفة الحقائق الكبيرة و الدينية و ليست الوقائع العادية.
اإليمان  :بالمعنى العام  :أن تعرف أن ﷲ موجود ونتوكل عليه.
بالمعنى الخاص  :درجه معينه من ھذه المعرفة و ھي اإليمان با lو مالئكته و كتبه و رسله واليوم اآلخر
والقدر خيره وشره .
الران  :العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا ھو استغفر سقل قلبه وإن عاد نزيد حتى تعلو القلب.
المعرفة العلوية :
تأتي من اإليمان و الدين تنغرس في القلب و الروح المعرفة الوحيدة التي تمنح عين اليقين وحق اليقين.
المعرفة األكيدة  :الوحيدة التي تمنح علم اليقين ألنھا تركز على المعرفة المنحدرة من طبيعة ﷲ و الوحي.
قاعدة التناقض  -:أي طرح ال يمكن أن يكون صحيحا و خاطئا في وقت واحد وفي مقدار واحد و أن الشيء
ال يمكن أن يكون و ال يكون.
قاعدة الثالث المرفوع  :أن أي طرح يجب أن يكون أما صحيح أو خطأ و أن الشيء يكون موجود أو غير موجود
و أن الشيء له صفه أو ليس له صفه .
االستنباط  -:استخدام مقدمتين منطقتين من أجل بناء خاتمه .
المنطق  -:وسيلة للتفكير الموضوعي ليس علما يحتوي على أية معلومات ليس جزء من الذكاء يعتمد على
الطروحات األولية التي تبنى عليھا الخاتمة يرتب األفكار مثل آلة الغسيل التي تحرك ما بداخلھا دون أن تضيف شيئا.
العلوم اإلسالمية  :العلوم في ظل اإلسالم لم يقدم علما مبينا على مبادئ خاطئة و لم تضر اإلنسان على المدى البعيد .
العلمانية  :حركة ظھرت في أوروبا في القرن السادس عشر عندما بدأ األيمان بالمسيحية يضعف لدى الناس و تقوم
ھذه الحركة على أساس دراسة العالم الطبيعي :
 -2و تعتمد على إجراء التجارب المادية و مراقبة نتائجھا
 -1بمعزل عن الدين
-3و ابتكار نظريات باستخدام المنطق و القياس و التجربة
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الوحدة الثانية األخالق
الخلق في اللغة

والخلقة  :الفطرة .
:السجية والمروءة والدين
ِ

لألخالق ثالث معانٍي -:
.1الخلق يدل على الصفات الطبيعية في خلقة اإلنسان الفطرية على ھيئة صفات مستقيمة .
.2األخالق تدل على الصفات التي اكتسبت وأصبحت عادة في السلوك و من ثم تصبح كأنھا خلقت مع طبيعته
أو تصبح طبيعته الثانية .
.3لألخالق جانبين نفسيا ً باطنيا ً وسلوكا ً ظاھراً.
مفھوم األخالق في اإلسالم ؟اصطالحا
المبادئ المنظمة للسلوك اإلنساني التي يحددھا الوحي لتنظيم حياة اإلنسان وتحديد عالقته بغيره على نحو
يحقق الغاية من وجوده في العالم وھي عبادة ﷲ عز وجل .
األخالق الفطرية :

بعض أخالق الناس أخالقھم فطرية تظھر فيھم منذ أول حياتھم ومنذ أول نشأتھم .

األخالق المكتسبة :

أ .البيئة الطبيعية  .ب.البيئة االجتماعية .
تكتسب من :
ج.توالي الخبرات التي يمر بھا اإلنسان في حياته .

تعني تطھيرھا من نزعات الشر و اإلثم وتنمية فطرة الخير فيھا وبھذه التزكية :
تزكية النفس -:
تغدو النفس البشرية صالحة لغرس فضائل األخالق فيھا و تھذيب طباعھا .
حب الحق وإيثاره  -:خلق ينتج عنه فضائل عظيمة خلقية وسلوكية وعكسه حب الباطل وإيثاره الذي ينتج عنه
رذائل خلقية وسلوكية فاحشة تلحق األذى بالمجتمعات .
الصدق  -:قول الحق وأنه القول المطابق للواقع والحقيقة .
النفاق  -:قول باللسان ما ليس في القلب بقصد مخادعة اآلخرين في قلوبھم مرض خلقي يفسدون في االرض
العدل :إعطاء كل ذي حق حقه أو ما يعادله ويساويه دون زيادة أو نقصان لھذا كان الميزان
رمزا إلقامة العدل وأمرنا ﷲ بالعدل .
األمانة :خلق ثابت في النفس يعف به اإلنسان عما ليس له به حق .
الرجوع إلى الحق :ھو فضيلة من الفضائل التي دعا إليھا اإلسالم وحث على االلتزام بھا .
الكبر :من أمراض النفس الخطيرة ويعني الشعور المغرور باالستعالء الذاتي على األقران  ،الرغبة بإشعار
اآلخرين باالمتياز عليھم .
األمانة :خلق ثابت في النفس يعف به اإلنسان عما ليس له به حق .
الرحمة  -:رقة القلب يالمسھا األلم حينما تدرك الحواس وجود األلم عند شخص آخر أو يالمسھا السرور حينما تدرك
وجود مسرة عند شخص آخر.
الدافع الجماعي  :وھو شعور الفرد بأنه جزء من جماعة ھو عضو من أعضائھا مع شعوره بأنه محتاج إليھا فھو
يحب الجماعة ويكره االنفراد وقد شدد الرسول صلى ﷲ عليه وسلم على الجماعة .
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الصبر  :ھو ضبط النفس لتحمل المتاعب واآلالم وترويضھا عند الغضب واالنفعال السلبي
وميلھا نحو الملل والضجر .
سماحة النفس  :الناس الذين يتمتعون بخلق سماحة النفس ھم ھينون لينون يتقبلون ما يجري به القدر من خير أو
شر بالرضى والتسليم ويحاولون أن يجدوا فيه حكمة مرضية وان كان مخالفا ألھوائھم .
األريحية التي تعني  -:التعامل الحسن المريح مع اآلخرين والتجاوز عن أخطائھم .
الخير  :في األصل يدل على المطر والمال ثم نقل إلى األخالق بمعنى الصالح والصواب فاكتسب لفظ الحسن .
السيئة  :قول القبيح واألذى .
المعتزلة  -:أعلى المعتزلة من شأن العقل وعدو ممثلي االتجاه العقلي بين علماء الكالم المسلمين .
المقصود بالخير في األخالق اإلسالمية؟
ھو كل فعل أو قول نقوم به طاعة  lسبحانه وتعالى وطلبا ً لرضاه وذلك بتنفيذ أوامره وعدم فعل ما نھى عن فعله
ومن ثم فإن على اإلنسان أن يعرف األوامر والنواھي في اإلسالم ثم يلتزم بھا لكي تكون أفعاله أفعاالً أخالقية .
ھي ما أمرنا ﷲ عز وجل بفعلھا وھي أفعال خيرة
 .1األوامر :
 .2النواھي  :ما نھانا ﷲ عز وجل عن فعلھا واالبتعاد عنھا وھي أفعال شريرة .
 .3المباحات )المباح(  :لم يأمر اإلسالم بفعلھا وال النھي عن تركھا بل ترك فعلھا أو عدم فعلھا لتقدير
اإلنسان وظروفه .
الوطنية  :تتصل باألرض ووحدتھا )الوطن( وتأتي بمعنى حب الوطن .
القومية  :تتصل بالعرق واألمة .
اإليثار  -:وھو االھتمام بخير اآلخرين وعمل لصالح اآلخرين إلى جانب صالحه .
المواطن -:الذي يعيش في وطن وينتمي إليه سياسيا ً وأخالقيا ً

.

المواطنة  :ھي عالقة بين الفرد والدولة كما يحددھا قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات
وتسبغ عليه حقوقا ً سياسية مثل حقوق االنتخاب وتولي المناصب العامة .
*الوسطية واالعتدال :موقف علمي عقلي يتمثل في عدم اتخاذ موقف واحد جامد إزاء المواقف واألحوال المتباينة
 .2أو سلوكيا ً
وھي نقيض التطرف والتعصب والغلو واإلفراط سواء كان تطرفا. 1 :فكريا ً
وتعني أن يستخدم اإلنسان عقله في الموازنة بين األمور بعيداً عن التسرع في الحكم واتخاذ القرار .
العطاء :يتميز المواطن الصالح بعطائه من خالل البحث عن حاجات الوطن والمساھمة في تطويره وذلك عن طريق
الجھد والمتابعة والبحث والتطوير  ،فالجندي الذي يحرس الوطن معطاء والتاجر األمين معطاء فالمواطن الصالح ھو
الذي يھتم بخير اآلخرين ورفاھيتھم .
*النقد البناء  :ألفراد المجتمع أن يقولوا آراءھم لخدمة المجموع وأن ال يكون القول أو النقد مجرد تعبير عن االنفعال
وحتى يكون النقد مفيد للمصلحة العامة البد من ضوابط عدة .
التسامح  :قبول اآلخرين وسلوكھم على مبدأ االختالف وھو يتعارض مع التسلط والقھر والعنف :
دعا اإلسالم إلى عدم مقابلة اإلساءة بمثلھا ودفعھا بالتي ھي أحسن .
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االنتماء  -:إلى االنتساب لكيان ما يكون متوحداً معه مندمجا ً فيه باعتباره عضواً مقبوالً وله شرف االنتساب
إليه ويشعر باألمان فيه وقد يكون ھذا الكيان جماعة أو طبقة وھذا يعني تداخل الوالء مع االنتماء .
الوالء :يعبر الفرد من خالله عن مشاعره تجاه الوطن الذي يعيش فيه وينتمي إليه .
الحق :ھو ما لإلنسان على غيره والواجب  :ھو ما عليه لغيره .
حق الحياة  :توقف التمتع بجميع الحقوق األخرى على استمرار الحياة  ،وعلى الدولة أن :
أ .توفر السالمة الشخصية لمواطنيھا .ب .أن تسمح للفرد التصرف في حياته الخاصة كيفما يشاء
في حدود الصالح العام وسالمة المجتمع .
*حق حرية الرأي :
لكل فرد في المجتمع الحق إبداء الرأي سواء في القول أو الكتابة شريطة وضعھا في خدمة المجموع
حكم الواجب -:أمر مطلق شامل عام لكل األفراد موضوعي ال صلة له بمنفعة ذاتية ھدفه السمو باإلنسان إلى القيم العليا
الوحدة الثالثة الھاشميون
األشراف  -:وھم أحفاد الحسن االبن األكبر لإلمام علي رضي ﷲ عنه .
األسياد  :وھم أحفاد الحسين االبن األصغر لإلمام علي رضي ﷲ عنه .
المقصود بالشجرة المباركة  -:شجرة نسب العائلة الھاشمية الكريمة ابتداء من قريش حتى جاللة الملك عبد ﷲ
الثاني أصلھا ثابت وفرعھا بالسماء أصحابھا ذھبوا للشرف كل مذھب ال يرى
فيھم إال نبي مرسل أو شيخ أعظم أو خليفة أكرم أو سبط أزھر أو ملك أحلم.
دار الندوة :وھي )بمثابة نادي قريش ومجلس المأل (أسسھا قصي بن كالب بجانب الكعبة وھي بمثابة
مجلس شورى إلدارة أمور مكة وكان ال يقطع برأي إال بعد عرضه على
مجلس المأل الذي يضم زعماء قريش من ذوي الخبرة والرأي والحكمة .
حلف الفضول :حلف عقد سنة )(590م في دار عبد ﷲ بن جدعان وشھده النبي صلى ﷲ عليه وسلم في
شبابه وتوافق عليه بنو ھاشم وبنو زھرة وبنو تيم وتعاھدوا فيه على أال يظلم أحد بمكة إال
وقاموا معه حتى ترد إليه ظالمته وقد سمي حلف الفضول -:
-1ألنھم حلفوا أن يردوا الفضول إلى أھلھا
-2وألنه يشبه حلف ثالثة من قبيلة جرھم كل واحد منھم يقال له الفضل.
الحجابة -:سدانة الكعبة وتعني امتالك مفاتيح الكعبة للسماح للناس بالدخول إليھا .
السقاية  -:تقديم الماء لسقاية الحجاج وتوفير سبل الراحة لھم )قيام عبد المطلب ( شيبة الحمد بإعادة حفر بئر
زمزم بعد أن شحت المياه في مكة وجعلھا سبيالً للشاربين .
الرفادة :تقديم الطعام للحجاج طوال أيام الحج حتى يعودوا لديارھم .
اإليالف  -:إقامة عالقات تجارية بين مكة والبالد المجاورة في عھد ھاشم بن عبد مناف واخوته مثل العراق
وبالد الشام وبالد فارس ومصر والحبشة واليمن لتوفير الحماية لقوافل قريش التي تمر بأراضيھم
رحلة الشتاء واليمن  :سن ھاشم بن عبد مناف رحلة الشتاء إلى اليمن والحبشة ورحلة الصيف لبالد الشام.
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كربالء  -:وھو مكان يقع على الطريق البري عند الكوفة في العراق اسشه فيه الحسين بن علي رضي ﷲ عنه ومعه
بعض الھاشميين .
مجلس المبعوثان  -:مجلس النواب العثماني في الوقت الحاضر مجلس النواب .
مكماھون  -:من أصل أيرلندي عسكري وسياسي بريطاني 1914عين أول مندوب سامي بريطاني بعد إعالن الحماية
على مصر عام  1914وفي عام  1919عين مندوب بريطانيا لشؤون الشرق األوسط في مؤتمر الصلح بباريس .
جمعية االتحاد والترقي؟
جمعية سياسية تكونت في الدولة العثمانية وكان أعضاؤھا متعصبين للعنصر التركي على حساب القوميات األخرى
ومنھا العرب وصلت للحكم عام  1908وأرادت جعل التركية لغة رسمية في جميع واليات الدولة العثمانية .
ھيئة الوكالء  -:ھي السلطة التنفيذية في المملكة العربية الھاشمية في الحجاز وھي أول وزارة عربية تشكلت في
/5تشرين أول عام 1916أطلق عليھا اسم ھيئة الوكالء برئاسة األمير علي بن الحسين .
مجلس المديرين  -:لالشرف على إدارة الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية في المرحلة الثانية من
تأسيس الحكومة العربية في سوريا يقوم مقام مجلس الوزراء يساعده مجلس شورى.
مؤتمر سان ريمو  -:فرض االنتداب على العراق وبالد الشام سنة 1920
مشروع وحدة الھالل الخصيب  -:وحدة )بالد الشام والعراق( مشروع اقترحه نوري السعيد رئيس
وزراء العراق وافق عليه الملك عبد ﷲ المؤسس .
مجلس التعاون العربي ) :األردن ،واليمن ،ومصر  ،العراق( عام 1989م في عھد جاللة الملك الحسين بن طالل .
مشروع سوريا الكبرى ) -:األردن-سوريا -لبنان -فلسطين( كان الملك عبد ﷲ المؤسس يسعى لتحقيقه .
اتفاقية الضمان الجماعي  -:وقع عليھا الملك طالل بن عبد ﷲ وھي )معاھدة الدفاع العربي المشترك
والتعاون االقتصادي (
مؤسسة الملك الحسين :تعمل تحت مظلتھا مؤسسة نور الحسين التي تأسست عام  1985ومن أھدافھا:
تحديد االحتياجات التنموية للمجتمع األردني والعمل على تنفيذھا .
والتعاون االقتصادي(
كلية األميرة رحمة :تقوم على أعداء الكوادر المؤھلة علميا ً وعمليا ً في مختلف مجاالت العمل.
اإلعمار الھاشمي األول عام  -: 1924قدم الشريف الحسين بن علي ) (30ألف دينار ذھبي إلعمار
المسجد األقصى والمحافظة عليه واستمر اإلعمار األول ) (6سنوات
ومن أھم إنجازاته تغيير األركان التي كانت تحمل القبة بأركان جديدة من األسمنت المسلح.
الوحدة الرابعة رسالة عمان
رسالة عمان :
ھي بيان أصدرته المملكة األردنية في شھر رمضان  1425تشرين الثاني  2004يھدف إلى شرح اإلسالم وتقديمه
للعالم بصورته النقية ردا على الذين يتعرضون لإلسالم بالتشويه .
االشرعية الدينية  :التي تحملھا القيادة بشرعية موصولة بالرسول صلى ﷲ عليه وسلم .
6

و المسؤولية التاريخية -:تعني ضرورة المحافظة على التراث اإلسالمي في كافة ميادينه .
مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي ) -:عقد في عمان  4حزيران  (2006في دورته السابعة عشر
ويعد أعلى ھيئة فقھية دولية في العالم اإلسالمي وقع أعضاؤه على رسالة عمان بمحاورھا الثالثة
مؤتمر الشخصيات الدينية والسياسية للجماعات والجاليات اإلسالمية في أوروبا -:
) عقد من  2-1تموز  2006في اسطنبول تركيا يمثل المجتمعون 20-15مليون مسلم في أوروبا اتخذوا
رسالة عمان أساسا لبيانھم عن وحدتھم (.
اإلرھاب :الممارسات الخاطئة أيا كان مصدرھا أو شكلھا المتمثلة في التعدي على الحياة اإلنسانية بصورة متجاوزة
ألحكام ﷲ تروع اآلمنين وتعتدي على المدنيين تجھز على الجرحى تقتل األسرى تستخدم وسائل غير أخالقية من
تھديم العمران واستباحة المدن .
اآلخر  -:ھو كل من ال يشترك معك في العقيدة أو العرق أو اللغة أو الموطن .
سرد مصطلحات الكتاب
الجمعية العربية الفتاة  -:جمعية عربية سرية تأسست في باريس عام  1909على أيدي مجموعة من الطالب
العرب ھدفھا تحقيق االستقالل العربي داخل الدولة العثمانية انتقل مركزھا إلى بيروت عام 1913
رحلة الشتاء والصيف  -:رحلتان لتجارة مكة سنھا ھاشم بن عبد مناف وأخواته رحلة الشتاء إلى اليمن
والصيف إلى الشام .
كربالء  -:المكان الذي استشھد فيه الحسين بن على بن أبي طالب ويقع على الطريق البري عند الكوفة في العراق .
تعريب قيادة الجيش العربي  -:قرار اتخذه الملك الحسين بن طالل في 1956-3-1
بإنھاء خدمات كلوب باشا والضباط اإلنجليز وتعين أبناء األردن مكانھم .
التتريك  -:سياسة قومية متعصبة للعنصر التركي مارستھا جمعية االتحاد والترقي بعد وصولھا إلى الحكم في
الدولة العثمانية وحاربت اللغة العربية .
معركة ميسلون  -:معركة جرت على مشارف دمشق في  24تموز  1920بين الجيش العربي بقيادة يوسف العظمة
والجيش الفرنسي بقيادة غورو ونتيجة المعركة دخول الجيوش الفرنسية دمشق وأنھت الوجود العربي فيھا .
التعددية  -:ھي تعدد األحزاب وھي إحدى مقومات الدولة الديمقراطية .
القانون األساسي عام  -: 1928ھو الدستور األردني الذي صدر بعد المعاھدة األردنية البريطانية
ونص على كثير من حقوق المواطن األردني .
عصبة األمم  -:منظمة دولية أنشئت عام  1919لتحقيق السلم واألمن الدوليين .
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