 معنى كلمة ثقف :
 الظفر و االنتصار التهذٌب و التقوٌم الذكاء الثقافة هً معرفة و علم
 و لها معنى اصطالحً  :التقوٌم  ...و هً مطابقة السلوك على منهاج أو منوال معٌن -و لها معنى لغوي  :شحذ و صقل

 -صادف  ,وجد

 < ---مهمة الثقافة شحذ همم األفراد و تعبئتهم المعنوٌة













الثقافة االسامٌة  :مجموعة عقائد و مشاعر تمٌز بها األمة االسالمٌة و هً مستمدة من االسالم ...
أهمٌة الثقافة :
 كثرة المواضٌع المرتبطة بالثقافة أساس كل الصراعات روح األمةفوائد الثقافة االسالمٌة لألمة االسالمٌة :
 تزودها بأقوى سالح فً صراع الثقافات تحافظ على وحدتها تحمٌها من الذوبان تحل لها جمٌع مشاكلها من خالل االسالم .لٌس هناك تالزم بٌن التقدم و التخلف فً الجانبٌن االنسانً و المادي
 الٌابان دولة ذات تقدم مالً  ....و لكن ثقافتها وثنٌة متخلفة التقدم الثقافً سبب فً التقدم المادي كما حدث فً التارٌخ االسالمً  ....و لكن التقدم المادي ال ٌكون سبب فً التقدمالثقافً كما حدث فً زمن الفرس و الروم ,
العالم الغربً ٌعٌش فً قمة مجده و تقدمه المادي و مع ذلك فهو متخلف انسانٌا ً ....
 الدلٌل : )3التفكك األسري
 )2كثرة األمراض النفسٌة
 )1كثرة الجراثم
 )4التمٌز العنصري  :ففً برٌطانٌا و الوالٌات المتحدة ٌقاس االنسان بلونه
 )5استعمار الشعوب و اذاللها كما حدث فً القرن العشرٌن فً العالم العربً
 )6استعمال أسلحة الدمار الشامل كما حدث للٌابان و العراق و الفٌتنام
تسمى األمة متخلفة اذا كانت متخ لفة فً الجانبٌن المادي و االنسانً و تسمى متقدمة اذا كانت متقدمة فً المجالٌن و هذا لم
ٌحدث اال فً ظل االسالم
شروط التقدم الشامل :
 )1العقٌدة الصحٌحة
 )2اإل ستقرار  :ال ٌحدث االستقرار اال فً ظل العدالة و ال تحدث العدالة اال فً ظل الحرٌة الحقٌقٌة
 )3إستثمار الطاقات البشرٌة و المادٌة
 )4إغتنام الوقت  :حث اإلسالم على ذلك من خالل :
 القسم بالفجر و الضحى و  - ...العبادات ٌجب أن تكون فً أوقات محددة  – .الحث على استغالل الوقت )5التخصص  - :حث االسالم على التخصص فً األمور  -ذكر بعض المختصٌن و االشادة بهم
خصائص الثقافة االسالمٌة :
 )1الربانٌة  :الدلٌل على أن االسالم دٌن ربانً هو االعجاز فً القرآن الكرٌم و السنة .
فوائد الربانٌة :
أ) العصمة من الخطأ :

 أسالٌب للوقاٌة من جرٌمة السرقة فً اإلسالم :
 التربٌة اإلٌمانٌة -تأمٌن الكفاٌا لكل رعاٌا الدولة اإلسالمٌة

-اإلعالن عن عقوبة السرقة

ب) العدالة :
 و من األمثلة على الظلم فً التشرٌعات البشرٌة " حق الفٌتو " فً مجلس األمن .
 العالم الغربً غٌر عادل فً تعامله مع غٌره و فً قوانٌنه الداخلٌة
و من األمثلة على ذلك :
 فً أمرٌكا  :العنصرٌة التً ٌعانً منها السود . فً برٌطانٌا ٌ :ورث المٌت كل ما ٌملك من عقارات لإلبن األكبر . فً فرنسا  :ال ٌعطً القانون للمرأة حق التصرف بأموالها إال بعد إذن زوجها  ...و فً حٌن اإلسالم أعطاها حقالتصرف بأموالها بطرٌقة مشروعة .
 القوانٌن الغربٌة التً تعطً الحق للشخص أن ٌوصً بأمواله لمن ٌشاءج) كمال الوقاٌة و عدم اإلفالت من العقوٌة:...
 )2الشمول :
الدٌن
اإلسالم

عالقات اإلنسان جوانب اإلنسان
الدنٌا و اآلخرة
فئة الناس
إهتم فً الدنٌا و اآلخرة شامل لكل عالقات شامل لكل جوانبه
لكل الناس
اإلنسان
أهملت الروح و
لم تنظم عالقة
الٌهودٌة و العلمانٌة الٌهودٌة بنً إسرائٌل إهتمت بالدنٌا
إهتمت بالجسد
اإلنسان بربه
إهتمت فً اآلخرة فقط عقٌدة دون شرٌعة أهملت الجسد و
لبنً إسرائٌل
المسٌحٌة
إهتمت بالروح

 المسٌحٌة المعاصرة تأثرت بالٌهودٌة اإلسالم شامل لكل الناس و شامل لكل العالقات اإلنسان و جوانبه و هو شامل فً الدنٌا و اآلخرة )3الوسطٌة و التوازن  :إعطاء كل جانب ما ٌستحق دون زٌادة أو نقصان و هو غٌر التساوي
 أمثلة على التوازن فً اإلسالم :
 بٌن الروح و الجسد و العقل . الموازنة بٌن الدنٌا و اآلخرة . بٌن المشاعر فً الخوف من هللا و الرجاء فً رحمته  - .النظام السٌاسً فً سلطة الحاكم و سلطة األمة . فً النظام األسري  - .الموازنة بٌن مصادر المعرفة و العلم . الموازنة فً النظام اإلقتصادي . الموازنة بٌن إطالق الدوافع و الغرائز بال قٌد و كبتها . )4اإلنسانٌة :
 جوانب اإلنسانٌة فً اإلسالم :
 الناس جمٌعا ً سواء. هللا كرم اإلنسان تكرٌما ً خاصاً. -اإلسالم شرع لإلنسان ما ٌسعده و حرم كل ما ٌلحق به الضرر .

 )5الواقعٌة  - :من واقعٌة اإلسالم :
أ) لم ٌكلف اإلنسان فوق ما ٌطٌق .
ب) لم ٌحرم اإلنسان من ما ٌحتاج إلٌه .
ت) ٌقدر حاالت الضرورة .
ث) حرم كل ما ٌوصل إلى المحرمات .
ج) ٌنظر إلى الناس على أنهم بشر ٌصٌبون و ٌخطئون .







 )6اإلٌجابٌة  :من الجوانب اإلٌجابٌة فً اإلسالمٌة :
أ) الدعوة  <---مكلفون فً الدعوة إلى الخٌر .
ب) المسلمون مكلفون فً إقامة دولة الحق عملٌاً .
ت) المسلمون مكلفون فً الجهاد فً سبٌل هللا .
ث) التوكل .
التعددٌة فً األجناس و األفكار بسنة من سنن هللا فً الكون  ..و جعل مٌزان التفاضل تقوى هللا .
أصبح التعاٌش الثقافً حقٌقة واقعٌة ٌمكن أن نتعاٌش معها من خالل :
 اإلطالع على الثقافات األخرىأن نفرح إلى ما وصل إلٌه عصرنا
 التعاٌش مبدأ إسالمً أصٌلالحوار بالتً هً أحسن
 الرد على ما ٌتعارض مع الدٌناإلعتراف باآلخر دون اإلقرار بصحة دٌنه
 إجراء تعدٌالت على ما ٌتعارض مع ثقافاتناأخذ المفٌد منها
أول ثقافة إحتك بها اإلسالم بعد البعثة  <---هً الثقافة العربٌة  ...و موقف اإلسالم منها :
 إضافة أمور خٌرة كثٌرة رفض ما كان خاطئإقرار ما كان نافع و مفٌد
أخذ المسلمون من الرومان تدوٌن الدواوٌن و من الهند الفلك و الحساب و من اإلغرٌق العلوم التجرٌبٌة .
أوروبا فً القرون الوسطى أخذت من العالم اإلسالمً العلوم اإلسالمٌة و لٌس الثقافة اإلسالمٌة .

 مظاهر الوهن الثقافً :
 التوهم بأن الحضارة تكون بتكدٌس المنتجات تراجع دور المثقفٌن و المفكرٌن الخلط فً األوراق الخلط بٌن النصوص الشرعٌة و بٌن اإلجتهاد البشري غٌاب فكرة الثواب و العقاب خمول العقل المسلم اإلفراط فً التغنً بالماضً اإلنبهار بحضارة العصر مظاهر الوهن الثقافً هذه أدت إلى إٌجاد حالة من عدم اإلنتماء للثقافة اإلسالمٌة
مصادر الثقافة اإلسالمٌة و روافدها
اوال :القرآن الكرٌم مصدر ثقافة المسلمٌن
 ختم النبوة ٌدل على ان عقل االنسان قادر على اإلستنباط من النصوص صنفت األوجه المثبتة لربانٌة القرآن إلى إتجاهٌن :اإلتجاه األول  :إبطال كل اإلحتماالت عدا الربانٌة
أ) فٌستحٌل أن ٌكون من عند سٌدنا محمد  :ألمٌته و صدقه و ألن فٌه مواضٌع عتاب للنبً
ب) و ٌستحٌل أن ٌكون من الٌهود ألن  :القرآن فتح من ملفاتهم ما ٌخزٌهم

ت) و ان تكون تنزلت به الشٌاطٌن فهذا أبعد شًء ألنه حرب علٌها
اإلتجاه الثانً  :متعلق بالكتاب ذاته و بكماله
 فً عهد الصدٌق  -رضً هللا عنه -اقترح علٌه الفاروق أن ٌجمع القرآن و فً عهد سٌدنا عثمان استنسخ سبع نسخ
من نسخة الصدٌق و وزعوها فً األمصار لٌستنسخ الناس
 حفظ القرآن  :القرآن لم ٌطرأ علٌه تحرٌف و األدلة :أ) وجود الٌهود و النصارى
ب) التناسق بٌن آٌاته و سوره








أعطى هللا موسى بالذات تسع آٌات ألن خصمه عات عنٌد .
*العرب تحداهم فً أخص خصائصهم  :البٌان ..و لكن اإلعجاز القرآنً لم ٌقتصر على البٌان فقط  ...و من األمثلة على
اإلعجاز القرآنً :
 )1اإلعجاز البٌانً  :و معناه  :مجًء القرآن على نمط أعلى من البٌان ال ٌستطٌعه أنسان
أوجه اإلعجاز البٌانً :
أ) اإلٌجاز :
ب) التصوٌر  :أمثلة على التصوٌر  :تصوٌر مشاهد الطبٌعة و تصوٌر مشاهد القٌامة
 )2اإلعجاز العلمً  :و معناه  :هو أن ٌأتً القرآن بحقائق اكتشفها العلم بعد نزول القرآن بزمان
 )3اإلعجاز التشرٌعً
 )4اإلعجاز العددي
 )5اإلعجاز الموسٌقً  :مثل سورة العادٌات و الضحى
واجبنا نحو القرآن  :الفهم أوالً ثم البالغ
ثانٌاً  :السنة النبوٌة و الرسول القدوة :
*أهمٌة السنة :
 أمر هللا باتباع سٌدنا محمد المصدر الثانً من مصادر التشرٌع اإلسالمً لم ٌجعل لنا الخٌره أمام حكمه حذرنا من مخالفته فرض على المؤمنون إطاعته جعل ذلك من أوصل اإلٌمانوظائف السنة :
 بٌان و توضٌح ما جاء فً القرآن تأكٌد ما جاء فً القرآن تشرٌع قضاٌا جدٌدة ال أصل لها فً القرآن الكرٌم تشرٌع قضاٌا جدٌدة لها أصل فً القرآن الكرٌم نسبة السنة إلى القرآن :
 سنة مفصلة و مفسرة لما جاء فً القرآن مجمالً سنة مقررة و مؤكدة حكماً جاء فً القرآن الكرٌم سنة مثبتة و منشئة حكما ً سكت عنه القرآن الكرٌمالقرآنٌن  :هم طائفة ٌفسرون القرآن بأهوائهم و عقولهم دون اإلستعانة على ذلك بالسنة الصحٌحة
 أبرز جوانب اإلقتداءبالرسول :
 )1الحاكم القدوة  :أبرز سماته الحكٌمة هً الشورى و العدل  ..و الشورى هً  :عدم اإلنفراد باتخاذ القرارات
 )2السٌاسً القدوة  :من أبرز المواطن التً تبٌن سٌاسته  - :وضع مٌثاق المدٌنة

 إحباط تدابٌر الخصم عقد المعاهدات و المصالحات  :مثل  :صلح الحدٌبٌة حسن إختٌار األفراد للمهمات : الحرص على األمن و النظام أولى الرسول إمارة الجٌش ل على بن أبً طالب و خالد بن الولٌد و عبٌدة عامر بن الجراح و أولى مهمة اإلستشارة إلى أبً
بكر و عمر و اوكل امور الكتابة و العلم لزٌد بن ثابت و عبد هللا بن عباس
 )3العسكري القدوة  :أظهر إبداعا ً فً الجوانب العسكرٌة  ..مثل  - :إعتماده التخطٌط الدقٌق و المنظم
 السرٌة فً الترتٌبات إختٌار الزمان و المكان بدقة إعتماد عنصر المفاجأة ترتٌب الجند فً المعركة بعث العٌون و األستطالع إختٌار القائد للجٌش التعبئة النفسٌة للجند )4األب القدوة  :تعرض لما لم ٌتعرض له كثٌر من اآلباء :
 التعرض للسخرٌة ألن ذرٌته فً بداٌتها كانت من البنات لم ٌرزق بإبن ذكر لفترة وفاة اإلبن الوحٌد الذي رزقه هللا إٌاه بناته كلهن ٌسلمن إال أن أزواجهن وفات بناته الثالثة  :زٌنب و رقٌة و أم كلثوم فً حٌاته تزوج عدد من النساء و لم ٌنجب اال من خدٌجة و مارٌة القبطٌة )5الصاحب القدوة
 )6الداعٌة القدوة - :حرصه على دعوة الناس  -رأفته بهم  -الصبر و التحمل  -التسامح و العفو
 )7الزوج القدوة  -:مشاركته فً تدبٌر شؤون البٌت  -حسن معاملته  -رعلٌة حق الزوجة فً الحٌاة و بعد الممات
 إستشارة الزوجة  -الزوج المحب )8المربً القدوة .
ثالثاً  :اللغة العربٌة :
النشأة ٌ :وجد رأٌان رئٌسان فً نشأت اللغات :
الرأي األول  :أن نشأت اللغات قامت على المواضعة و االصطالح
الرأي الثانً  :أن نشأت هذه اللغات توقٌفٌة
 اللغة بدأت توقٌفٌة ثم إنتهت إلى االصطالح و المواضعة .
**علوم اللغة العربٌة :
 علم الصرف علم فقه اللغة علم النحو علم اإلشتٌاق علم القوافً علوم البالغة ( :مثل علم المعانً و البٌان و البدٌع ) علم النظم علم اإلنشاء علم التارٌخ علم الكتابة تصدى الجاحظ و إبن جنً و الزمخشري للشٌوعٌن الحاقدٌن على لغتنا
 األهداف الرئٌسٌة لإلستعمار لتشوٌه اللغة العربٌة :
 )2تفرٌق المسلمٌن عامة
 )1قطع الصلة ما بٌن المسلمٌن و ما بٌن قرآنهم
 3 حمالت شنت على اللغة العربٌة فً أواخر سنة : 1881
 القاضً اإلنجلٌزي (ولمور) صاحً كتاب( لغة القاهرة) إقترح فٌها لغة عامٌة جرٌدة المقتطف المصري -اإلنجلٌزي ( ولٌم ولكوكس) دعا إلى هجرة اللغة العربٌة

 و ٌمكن حصر ال 3حمالت إلى شعب رئٌسٌة :
 )1المطالبة بإصالح قواعد اللغة و التحول عنها إلى العامٌة
 -الحجج فً تغٌر قواعد اللغة العربٌة :× عجزها عن تأدٌة أغراضها األدبٌة
× صعوبة تعلم اللغة العربً
 )3الدعوة إلى تخصٌص اآلداب
 )2الدعوة إلى تغٌٌر الخط العربً
** أهداف مجمع اللغة العربٌة :
 توحٌد مصطلحات العلوم  -إحٌاء التراث العربً و اإلسالمً الحفاظ على سالمة اللغة** اعماله :
 ترجمة الروائع العالمٌة تشجٌع التألٌف الدراسات و البحوث المتعلقة بللغة العربٌة إصدار مجلة دورٌة نشر المصطلحات الجدٌدة -عقد المؤتمرات اللغوٌة

رابعا  :التارٌخ العربً  :هو سجل األحداث فً حٌاة األمة اإلسالمٌة من البعثة إلى اآلن .
 الوقوف علىمصداقٌة مبادئها المعلنة أهمٌتها  - :صٌاغة الشخصٌة و تكوٌنها ٌحدد أعدائنا و ٌعرفنا بأسالٌبهم و مجال واسع للعبرة و اإلستفادة من دروسهٌ شن أعداء حربا ً على تارٌخنا و من أسالٌبهم :
 تفسٌر التارٌخ تفسراً مادٌا ً اإلعتماد على الرواٌات التارٌخٌة المكذوبة اإلساءة إلى عدد من رموز الخٌر و اإلصالح التركٌز على فترات الفتن و الضعف اإلٌمان :هو تصدٌق و إقرار باللسان و عمل بالجوارح و هو واجب على جمٌع الخلق
** و اإلٌمان ٌزٌد بالطاعة و ٌنقص بالمعصٌة
 كتاب " شعب اإلٌمان " لإلمام البٌهقً و كتاب " المهاج فً شعب اإلٌمان " لإلمام الحلٌمً مؤشرات تحرف الفطرة عن إٌمانها الصحٌح× الوالدٌن الذٌن ٌدٌنان بأدٌان محرفة
× الشٌطان  <--عبدة الشٌاطٌن  :هً جماعة تدعو إلى تحطٌم األسس و القواعد األخالقٌة .
المسلك
اإللحادٌة
الفكرة الوجودٌة
الفكرة الشٌوعٌة
تحطٌم األسرة

أكبر دعامته
سٌجموند فروٌد
جان بول سارتر
كارل ماركس
إٌمٌل دوركاٌم:هً عصبة ٌهودٌة أفكارها مدمرة

أركان اإلٌمان:
اوال  :اإلٌمان باهلل تعالى :المعرفة الصحٌحة باهلل تكون من خالل كالمه عن نفسه أو من خالل كالم رسله
**ٌندرج القرآن الكرٌم فً بٌان الصفات اإللهٌة تحت قاعد أساسٌة :
 -اإلثبات المفصل  :أي إثبات صفات الكمال كلها فً القرآن  -النفً المجمل الذي ٌؤتى به إلثبات ما ٌضاده

**مهنى األلوهٌة  :توحٌد القصد أو الطلب و توحٌد هللا تعالى بأفعال العباد ..التوحٌد فً القرآن نوعٌن :
 التوحٌد العلمً و الخبري مثل  :اإلخبار عن هللا و أسماءه و صفاته التوحٌد اإلداري الطلبً مثل  :الدعوة إلى عبادة هللا**قاعدة التوحٌد  :و هً شهادة أن ال إله إال هللا و أن محمداً رسول هللا و هً تتضمن ركنٌن أساسٌن :
أ) النفً  :ال إله  ,نفى األلوهٌة عما سوى هللا
ب) اإلثبات  :إال هللا ظو حصر األلوهٌة باهلل وحده
 أسس العبودٌة :
 )1فعل األمر بحب و إخالص و متابعة للرسول
**الفرائض األربعة :ا) الصالة
ب)الزكاة  :الزٌادة ..و هً إٌجاب طائفة من المال فً مال مخصوص لمالك مخصوص
ج) الصوم  :و هو اإلمساك من األكل و الشرب و الجماع من الفجر إلى المغرب مع النٌة
د) الحج  :هو قصد لبٌت هللا الحرام بصٌغة مخصوصة فً وقت مخصوص
 )2امتثال النهً عن المحرمات و الكبائر
ثانٌا  :االٌمان بالمالئكة :
مهام المالئكة  - :الوحً

 -موكلٌن بالمطر

 -حفظ العباد

 -قبض االرواح

 ٌتبعون مجالس الذكر  -حملة للعرش موكلون بالنطفة فً الرحم خزنة جهنم ٌكتبون الحسنات و السٌئات ٌنزلون لٌلة القدر ٌ -شهدوون المعارك لنصرة المسلمٌنثالثا  :االٌمان بالرسل :
الرسل  :هم خٌر خلق بنً ادم وال ٌدانٌهم فً هذه المرتبة احد
 عدد الرسل الذٌن ذكروا فً القران  25رسوال
ٌ تحقق االٌمان الكامل بالرسل و االنبٌاء من خالل االٌمان ب :
 ان النبوة و الرساله هً الوسٌلة الوحٌدة لبٌان حقائق االٌمان االٌمان بهم جمٌعا و دون تفرٌق ان دٌن االنبٌاء جمٌعا هو االسالم خاتم االنبٌاء و الرسل سٌدنا محمد ان هللا تعالى اٌدهم بالمعجزات الباهرات اولو العزم منهم ( محمد و عٌسى و موسى و ابراهٌم و نوح ) اوتوا صفات الكمال التً فاقت غٌرهم بما صبروارابعا  :االٌمان بالكتب المنزلة
موسى
التوراة

ابراهٌم
اسم الرسول
الصحف
الكتاب
 طرق اٌصال هللا وحٌه الى الرسل :
 الوحً  -كالم هللا للرسول من وراء حجابخامسا  :االٌمان بالٌوم االخر

داود
الزبور

عٌسى
االنجٌل

محمد
القران

ٌ -رسل رسول فٌوحى الٌه باذنه ما ٌشاء

سادسا  :االٌمان بالقضاء و القدر

