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 البحث: ملخص
وفي التمهيد بّين المؤلِّف تعريف األمية في اللغة واالصطالح، ثم بّين 

ذي يرى الباحث أّن األمّية الدينية نتيجة والمقصوده من مصطلح األمية الدينية، 
عدم معرفة اإلسالم معرفة صحيحة  كاملة، وعدم الوقوف على عظمة طبيعية ل

ق التقدم والرقى والسيادة والريادة هذا الدين ووسطيته وشموليته وتكفله بتحقي
الهزيمة النفسية ، والذي كان سبًبا بطبيعة الحال في واألمن والرفاهية ألتباعه

 . أمام الغرب
ثم كان المبحث األول: والذي تحدث فيه تفصيال عن أسباب األمية الدينية، 

دور المتمّثلة في األسباب الخاصة باألسرة المسلمة؛ من فقد الوعي بأهمية ال
التربوي والتعليمي، وغياب األب أو األم عن أدوارهما الحقيقية في هذا المجال، 
وتتمثل األسباب أيًضا فيما يتعّلق بالمدرسة والتعليم )المناهج وطرق التدريس، 
وانتشار المدارس األجنبية،...(، ثم بّين األسباب المتعلقة بالمجتمع، مثل الغزو 

 إلعالم باختالف أشكالها.الفكري، والعلمانية، ووسائل ا
حول بيان أهم مظاهر األمية الدينية في المجتمع:  المبحث الثانيويأتي 

كانتشار البدع والخرافات، الجهل بمبادئ الدين اإلسالمّي، انتشار الفكر العلمانّي 
الداعي إلى فصل الناس عن دينهم، أو فصل الدين عن واقع حياة البشرية، 

ًضا: سوء فهم الحياة الزوجية، حتى ضاع المعنى ومن بين تلك المظاهر أي
 الراقي لتلك الحياة المقدسة.

ويختم المؤلِّف بحثه بالمبحث الثالث، الذي جعله منفًذا لبيان عالج األمية 
الدينية، المتمثل في توضيح أدوار األسرة والمدرسة والمجتمع واألزهر الشريف 

سائل واألساليب العملية في محو األمية الدينية؛ من خالل عدد من الو 
 بخصوص هذا الّشأن.

 الكلمات الدالة:
 عالج-مظاهر-اسباب-الدينية-األمية
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 المقدمة
  :. وبعد.والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ،الحمد لله رب العالمين

 فالجهى  االىدين وحئاهئىه ،أشد أنواع األمية خطرا علىى األمىة االمىالمية هياألمية الدينية ف
أو عىدم ططبيئىه  ،ومفاهيمه الصحيحة أو فهمها فهمىا اارىرا يى حت ح مىا ملىى معىاحاة هىنا الىدين

واىىد عانىىم األمىىة االمىىالمية ى و   ،أو ططبيئىىه فىىي  انىىج حوح  وانىىج أخىىرت  ،فىىي شىىاوح الحيىىاة
 ه زالم طعانى ى من الفاات المثئفة االثئافة الغربية الجاهلة ك  الجه  ب عاليم حينها وايمه ومباحه

لئىىد و ىىس االمىىالم الاىىوااس ال ىىي طسىىير عليهىىا كىى  شىىاوح الحيىىاة حيىى   ئىىو  ربنىىا مىىبحانه 
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شئ   :وطعالى

1.  
فهىىو اطبيع ىىه شىىام   ،)) مح االمىىالم الىىنع شىىرعه اللىىه لىىم يىىدع  انبىىا مىىن الحيىىاة حوح  خىىر

اا صىاح ا  ،حينيىا أو ميامىيا ،أو علميىا لك  نواحي الحياة ماح ة وروحية فرح ىة وا  ماعيىة فكر ىا
ح ىىى مح ألىىو    ىىه فىىي ك ىىاب اللىىه أننلىىم فىىي شىىوح مىىن شىىاوح الىىدنيا وهىىى ك ااىىة  ،أو أخالايىىا

 .2 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه    :اا  طعالى ،الديوح 
ام كميا كتيب عليى اليذين مين يا أيها الذين آمنوا كتب علييكم الصيي  :والئر ح النت  ئو 

يا أيهيا اليذين أمنيوا كتيب علييكم القصياص   :هو نفسه النع  ئو  في نفس السورة 3 قبلكم
4في القتلى 

  وهو النع  ئو:   كتب عليكم إذا حضر أحيدكم الميوت إن تيري خييرا الوصيية


كتب عليكم القتال وهو كره لكم   وهو النع  ئو  .5
6. 

فهىنه األمىور كلهىا   كتب علييكم هنه األمور كلها اكلمة واحدة  عبر الئر ح عن فر اة
والئصىا  فىي  ،مما ك ج الله علي الم منين ى أع فىر  علىيهم ى الصىيام مىن األمىور ال عبد ىة

والئ ا  في العالاات الدولية وكلهىا  ،والورية فيما  سمى ااألحوا  الشخصية ،الئوانين الجناهية
  .ا الم منوح طكاليف شرعية ي عبد ب نفينه

فىىال  خلىىو فعىى  و  وااعىىة مىىن  ،مح الشىىر عة االمىىالمية حاعمىىة علىىى  ميىىس أفعىىا  المكلفىىين
فاالمىىىالم رمىىىالة لفنسىىىاح فىىىي كىىى   ،الواىىىاهس م  ولهىىىا فيهىىىا حكىىىم مىىىن أحكىىىام الشىىىر عة الخمسىىىة

فىال يىدع  انبىا مىن  وانىج الحيىاة االنسىانية  ،وفي كى  ميىاحين النشىال البشىرت  ،مجا ت الحياة

                                                           
 .98ـ سورة النحل اآلية   1
 .393ورة البقرة آية ـ س 3
 .192ـ سورة البقرة اآلية  2
 .179ـ سورة البقرة اآلية  3
 .191ـ سورة البقرة اآلية  5
 . 316ـ سورة البقرة اآلية  6
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أو فىىي االطمىىام  ،أو ال صىىحيو وال عىىدي  ،وال وييىىد االاىىراراىىد ي مثىى  فىىي  ،  كىىاح لىىه فيىىه مواىىفم
واىىد  ،أو اال شىىر س وال ئنىىين ،واىىد ي ىىدخ  ااالرشىىاح وال و يىىه ،أو فىىي ال غييىىر وال بىىدي  ،وال كميىى 

  .واد ي خن أملوب العئوبة الراحعة ك  في مو عه ، سلك مبي  الموعظة الحسنة
 يىدع االنسىاح وحىده ى بىدوح هدا ىة اللىه ى فىي أع لر ىف  سىلكه وفىي أع نشىال المهم أنه  

  .1 ئوم اه ((
و  طىرك مىن شىر  ،فالمنهج االمالمي ما طرك من خير لفنساح في حينه وحنياه م  أمره اه

 . صيج االنساح في حينه وحنياه م  نهاه عنه
هىىم فىىي الحا ىىر والمسىى ئب  ى هىىنا المىىنهج هىىو الىىنع كفىى  للمسىىلمين فىىي الما ىىي ى و كفىى  ل

  .الحياة االنسانية الكر مة
واد طمسىك المسىلموح فىي الما ىي بهىنا المىنهج فىوحت  لىك ملىي ا زحهىار الحاىارع وهىنه 

 :فئد مجلها "  وم اف لوبوح " ااهال .الحئيئة اع رف بها غير المسلمين
جديىدة ال ىي  ىاه بهىا )) مح العرب لم  ئدروا علي فى و العىالم م  حينمىا خاىعوا للشىر عة ال

وهىي ال ىي  مكنهىا وحىدها أح طجمىس الئىوت المبعثىرة  ،محمد و معوا كلم هم الم فراة طحم لواههىا
   .2في  ن رة العرب ((

ومن هنا فإح األعداه على علم طام اوح المسلمين م ا فئهوا حينهم وعاشوا اىه ومىاروا علىى 
 .لر احة كما كاح ألمالفهمنهجه في ك  شاوح حياطهم كاح لهم ال ئدم والسياحة وا

ولهنا معى األعداه اك   هوحهم وبام خدام كافة األماليج الحداث الفراىة بىين المسىلمين 
 لكى  صبو المسلم مسلما ولكنه  جه  طعاليم حينه و   فئه منها شياا.  ،وبين طعاليم حينهم

مصىىاهج والبال ىىا ومىىن هنىىا طكىىوح األميىىة الدينيىىة وال ىىي  حىىدث اسىىببها الكثيىىر والكثيىىر مىىن ال
  .طئدم األمة ورايهاوال ي طكوح بدورها عئبة في لر ف 

 :من اآلثار الخطيرة لألمية الدينية ما يلي
 والىىنع ،بىىدينهم المىى مكن فىىي نفومىىهم ،م ا  منىىا اىىوح الشىىباب هىىم مصىىدر اىىوة المج مىىس-1

مىهلة ا بى الع  مىةيدافعوح عنه اك  ما أوطوا من اوة، فإنهم مح لم  كونوا أاو اه بىدينهم كىانوا لئ
 .في أفواه أعداههم الجاهعة

 .المج مس وططوره م  هم حملة لواهه الدينية عند الشباب طحو  حوح طئدم األمية محى  2

                                                           
 .م1885هـ = 1315  3مكتبة وهبة ط 33القرضاوى ص  يوسف ـ شمول اإلسالم  د / 1
 .بدون ،يتر ط الحلبي ـ القاهرة) غوستاف لوبون ( ترجمة / عادل زع .619ـ حضارة العرب ص  3
 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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لكىن  وا ع فىاه اىإبراز هو ىة مسىلم الشخصىية االمىالمية محىوالدينيىة  األميىة مىن ن ىا ى  3
ال بعيىىة لرخىىر ن مىىواه اىىالفكر أو  ألح البىىدي  لمىىن لىىم  ىىس حينىىه هىىو .اشخصىىية غيىىر ممىىالمية

 حعلماني اا ع ئاح ماركسي اا ا صا ف جد من يدعي أنه مسلم االهو ة فيما هو ،ا ع ئاح
فالشباب النع  جه  حينه ميربي أو حه على  ،ام داح خطرها لأل يا  ال ي لم طوت اعدى  4

 .مس هنا ال وارث الدينية ملى ما  نها ة وننحاح  عفا األمية وارث األ يا  لك ف  
 ،االلىىىه طعىىىالى وامىىىم اك ااىىىة هىىىنا البحىىى  ) األميىىىة الدينيىىىة ى األمىىىباب مولهىىىنا فئىىىد امىىى عن

 العال  (  ،المظاهر

  :ثالثة مباحثتمهيد و مقدمة و وفيه 
 .ية الدينيةأسباب األم :المبحث األول
 .مظاهر األمية الدينية :المبحث الثاني

 .عالج األمية الدينية :المبحث الثالث
 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%22%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2010-06-16&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 التمهيد
   :تعريف األمية

وعليىىه  ،هوالىنت    ك ىىج و   ئىىرأ مىن ك ىىاب :)) األمىىى :الراغىج األرىىفهانى :اىا  العالمىىة
اطه و ىنكيهم و علمهىم األميين رمو  منهم ي لوا عليهم    فيهو النت اع    :حم  اوله طعالى

 ال  مبين  فيالك اب والحكمة وإح كانوا من اب  ل
1. 

 :و لك هو الىة المعرفىة ومنىه اولىه طعىالى ،فاألمّى منه ،الغفلة والجهالة:اا  اطرب: األمية
  ومنهم أميوح    علموح الك اب م  أمانى وإح هم م   ظنوح

  .م  أح ي لى عليهم :أت  .2
اليذين يتبعيون         :العرب النين لىم  كىن لهىم ك ىاب ومنىه اولىه طعىالىهم  :اا  الفراه

التييوراة واإلنجيييل يييأمرهم بييالمعروف  فيييالرسييول النبييى األمييى الييذى يجدونييه مكتوبييا عنييدهم 
 :منسوب ملى األمىة الىنين لىم  ك بىوا لكونىه علىى عىاحطهم كئولىه :. اي 3  وينهاهم عن المنكر

  .ةعامّى لكونه على عاحة العام
و لىىك فاىىيلة  مىى غناهه احفظىىه  ،وايىى  مىىمى بىىنلك ألنىىه لىىم  كىىن  ك ىىج و   ئىىرأ مىىن ك ىىاب

منئرهك فال طنسى   :واع ماحه على  ماح الله ومنه اوله طعالى
4. ))5 

  :مما مبف ي بين أح األمية ططلف و راح بها
  .ى عدم معرفة الئراهة والك ااة 1   
ة والىىة المعرفىة ) مىس االلمىام الكامى  اىالئراهة  والك ااىىة ( ى كمىا يىراح بهىا الغفلىة والجهالى 2  

حي  نجد الكثير ن ممن  جيدوح الئراهة والك ااة ولكنهم مس  لك    جيىدوح  ،وهنه  فة عصرنا
  .هو مو وع البح  والدرامةوهنا  ) األمية الدينية (. وهو ما  سمى بى ،شياا من أمور حينهم

                                                           
  .3ـ سورة الجمعة اآلية   1
 .79ـ سور البقرة اآلية  3
 .157ـ سورة األعراف اآلية  2
 .6ـ سورة األعلى  اآلية  3
 بدون  ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،38ـ المفردات في غريب القرآن مادة أم ص  5
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  :المقصود باألمية الدينية
  :و  أ / مناع الئطاح ئ

عىىدم معرفىىة الىىدين والعلىىم اىىه وإح أحىىرز المىىره أعلىىى  :)) والىىنع نعنيىىه ااألميىىة الدينيىىة هنىىا
فإنه م ا  ه  حئيئة الدين و مفاهيمه أو فهمه فهما  ااررا كاح  .المراطج في الدر ات العلمية

ر مىن العلىم وطفىو  أميا وحف له أح يورف ااألميىة الدينيىة فىي هىنه الحالىة  مهمىا نبىي فىي كثيى
   .1على أارانه ونا  شهاحة الجدارة وا م ياز ((

 فضل العلم والعلماء 
فىالعلم  وخىن  ،العلم هو أماس نهاىة األمىم وهىو السىبي  األو  لبنىاه حاىارة او ىة رىالحة

فكلما بلي العالم امة من هنه الئمىم  ،لر ف المجد النت   ط ناهى اممه فيراحبه و صعد اه 
كما أنه )) مىن شىوح م ااعىة المعرفىة أح طفى و  ،ة عنه من اب فيامم أخرت كانم خ طجدح أمامه

لفنساح مجا ت  ديدة ألنواع من ال ئدم وال راى الحاىار يينن  اىيفها ملىى خصىاهله األولىى أو 
أو  ،أو ألطىىف وأ مىى  ، حلهىىا محلهىىا ألنهىىا أعمىى  وأنفىىس منهىىا أو أعثىىر اخ صىىارا للىىنمن والجهىىد

  .2نظر الناس (( فيأو غير  لك من المصالو المع برة  ،رفاهيةأعثر طحئيئا لل
 ،وألح االمالم ير د ألطباعه ال ئدم والمكانة العالية والعنة والسياحة والر احة واألمىن والرفاهيىة

ووعىىدهم الثىىواب  ،فهىىو مىىن أ ىى   لىىك حىى  علىىى الىى علم ومجىىد العلمىىاه ورفىىس منىىنل هم بىىين النىىاس
قل هل يستوى اليذين يعلميون واليذين ال يعلميون   :رأ اوله طعىالىفنئ .الجن   واأل ر العظيم
يرفيع الليه اليذين آمنيوا مينكم واليذين أوتيوا العليم  واولىه طعىالى  .3  إنما يتذكر أوال األلباب

 .  5 إنما يخشى الله من عباده العلماء  :واوله طعالى 4 درجات
  :أحاحي  النبى  فيونئرأ 

) مىن يىرح اللىه    : ئىو  مىمعم رمىو  اللىه  :اىا  اح فيى مىمن حدي  معاو ة بن أب
  .6الدين ( فياه خيرا  فئهه 

فئىىا   .أحىىدهما عابىىد واعخىىر عىىالم :ر ىىالح ُ عىىر لرمىىو  اللىىه  :اىىا  وعىىن أبىىى أمامىىة
) مح  ) فاى  العىىالم علىى العابىد كفاىىلى علىى أحنىاعم ( وىىم اىا  رمىو  اللىىه  :رمىو  اللىه 
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 حرهىىا وح ىىى الحىىوت ليصىىلوح علىىى  فىىيالسىىماوات واألر  ح ىىى النملىىة اللىىه ومالهك ىىه وأهىى  
  .1معلم الناس الخير (

ه علمىا مىه  اللىه فيى) من ملك لر ئىا يلى مس  اا  رمو  الله  :اا  وعن أبى هر رة 
  .2له لر ئا ملى الجنة (

  .3: ) لو  العلماه لصار الناس مث  البهاهم (واا  االمام الحسن البصرت 
بر االنسىىاح لهىىنه اع ىىات الكر مىىة واألحاحيىى  الشىىر فة وأاىىوا  السىىلف الصىىالو  جعلىىه مح طىىد

وأح حينا لم  ،االمالم فيحين من األح اح كما أعبر  فييدرك )) أح العلم على ملالاه لم  كبر 
 .4يلنم أهله االعلم وال علم كما ألنم االمالم المسلمين ((
 بىىين فاىى   لىىك فىىإح أو  مىىا بىىد  اىىه مىىن و  عجىىج أح  حىى  االمىىالم علىىى للىىج العلىىم و 

  :الوحي اوله طعالى
  اقرأ باسم ربك الذي خليق اإلنسيان مين عليق اقيرأ وربيك األكيرم اليذي عليم بيالقلم عليم

   .5 اإلنسان ما لم يعلم
مصىىاحر الحاىىارة االمىىالمية لىىدفس المسىىلمين ملىىي الىى علم  فىىي)) وهكىىنا ط اىىافر النصىىو  

والعلىىم المئصىىوح الىىنع طهىىدع مليىىه الحاىىارة  ،أ ىىة حاىىارة أخىرت  فىىيوال علىيم اشىىك    نظيىىر لىىه 
 .6االمالمية هو العلم النع يهدت ملي الخير و حنر من الشر ((

واد كرم الله عن و   االنسىاح ومنحىه األحوات ال ىي  سى طيس بهىا طحصىي  العلىم وال عىرف 
لر ىف البحى   يفىوال ي طساعد على ال ئىدم  .على حئاهف األمور ورفات األشياه وخصاهصها

طحئيىىف ال ئىىدم  فىىيالكىىوح  فىىيالعلمىىي واع شىىاف أمىىرار هىىنا الكىىوح وامىى خدام مىىا بثىىه اللىىه طعىىالى 
  .والراي

واللييه أخييرجكم ميين بطييون أمهيياتكم ال تعلمييون شيييسا وجعييل لكييم السييمع   : ئىىو  طعىىالى
   .7 واألبصار واألفسدة لعلكم تشكرون 
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 فىيللىه مىبحانه وطعىالى وعىد أهى  العلىم اىالعلو جدر االشىارة مليىه وال ركيىن عليىه أح اطومما 
 .1 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات  :الدر ات فئا  طعالى

اعخىىرة منمىىا  شىىم  أ اىىا علىىو  فىىيالىىدر ات هنىىا    ئ صىىر علىىي علىىو حر ىىاطهم  فىىيوالعلىىو 
  .احسن ام غاللهم لهنا  العلم الدنيا حي  ال مكين وال ئدم وطحئيف الرفاهية واألمن فيحر اطهم 

      :فئىىا  طعىىالى.وأ اىىا  عىى  اللىىه ى مىىبحانه وطعىىالى ى العلىىم أمىىاس ا رىىطفاه للحكىىم
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحين أحيق 

العلييم  فيييطة بالملييك منييه ولييم يييؤت سييعة ميين المييال قييال إن اللييه اصييطفاه عليييكم وزاده بسيي
 .2 والجسم والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم

اومه ولم ي ت معة من الما  ولكن الله اخ ىاره   فيفطالوت لم  كن من أرحاب الو اهة 
 .وارطفاه ومينه علي غيره االعلم
  : ئو  األم ا  / محمد اطج

رعي " وإح كىىىاح العلىىىىم )) و   حسىىىبن أحىىىد أح المىىىراح اىىىالعلم فئىىىس مىىىا  سىىىمى " اىىىالعلم الشىىى
و عىىىرف   ،الشىىىرعي فر اىىىة بديهيىىىة علىىىى كىىى  مسىىىلم ليعىىىرف كيىىىف  عبىىىد اللىىىه العبىىىاحة الصىىىحيحة

  .وما ينبغي ا ن هاه عنه ،الحال  والحرام وما ينبغي عمله
و م  فىانظر  ،منما المراح االعلم هو ك  علم مىا حام    خىر  عىن الحىدوح ال ىي رمىمها اللىه

  .هنا األمر الرباني معي كيف ينفن المسلموح 
  وأعييدو لهييم مييا اسييتطعتم ميين قييوة وميين ربيياه الخيييل ترهبييون بييه عييدو اللييه وعييدوكم

  3 وآخرين من دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم
ن ىىىاه والكيميىىىاه والر ا ىىىيات والميكانيكىىىا فيهىىى   سىىى طيعوح  لىىىك اغيىىىر علىىىم  شىىىم  اليىىىوم ال

   .وعشرات غيرها من العلوم
مناكبهيا وكليوا  فييهو الذي جعل لكم األرض ذليوال فامشيوا   :طعالى وكيف ينفنوح أمره
 . 4 من رزقه وإليه النشور

 .ه   مشوح اغير علم ؟ وه   وعلوح من رزاه اغير علم ؟
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األرض جميعيا منيه إن  فييالسيماوات وميا  فييوسخر لكيم ميا   :وانظر ملي اوله طعىالي
ذلك آليات لقوم يتفكرون  في

1   
كىوح ؟ أم  ح ىا  طحئيىف فيسىخير اغيىر علىم ؟ هى   ئىو  االنسىاح للشى  كىن ه  ي حئىف ال 

 .2ال سخير ملي  هد علمي ؟ ((
ه ماهر العلوم ال ي  ح ا  مليها فيمن هنا فالعلم المراح هو العلم امعناه الوامس النت طدخ  

 .معاحه ومعاشه فياالنساح 
او ىة اامىم علىى أمىس علميىة  ولئد فئه المسلموح األواه  هنا األمر  يىدا فومسىوا حاىارة

  .وكاح لهم افا   لك مكانة عظيمة ح ى راروا أماطنة للعالم كله ،م ينة
  :مما مبف ي بين لنا

  .وهو السبي  األو  لبناه حاارة او ة رالحة ،ى أح العلم هو أماس نهاة األمم
  .الدنيا واعخرة فيى وأح الله ى طعالى ى وعد أه  العلم اعلو الدر ات 

  .وهو أماس طحئيف السياحة والر احة ،أح العلم هو أماس ا رطفاه للحكمى و 
منمىىا  ،كافىىة المجىىا ت فىىيوبهىىنا ي اىىو لنىىا كيىىف حئىىف المسىىلموح األواهىى  ال فىىو  والر ىىاحة 

  .حئئوا  لك عن لر ف العلم
وإ ا كاح المسلموح األواه  اد طئدموا وارطئوا عىن لر ىف العلىم فإننىا بىنلك نسى طيس أح نئىف 

أ  وهىىو ان شىىار األميىىة  ،وااعنىىا المعارىىر فىىيلىىى أهىىم وأخطىىر أمىىباب طىىوخر األمىىة وطئهئرهىىا ع
  .والجه  بين أبناه هنه األمة المسكينة

فىىىإح األمىىىة اىىىد طىىىوخرت و لىىىم وهانىىىم ألنهىىىا بىىىدوح علىىىم   طسىىى طيس أح طعىىىد العىىىدة وطوخىىىن 
س أح ط عامى  مىس الكىوح كما أنهىا اسىبج األميىة والجهى    طسى طي ،اومباب الئوة لموا هة العدو

  .طصر ف شاوح حياطها وطحئيف ال ئدم والراى فيه ل سخيره فيوما 
الكىىىوح  فىىىيالجهىىى  اسىىىنن اللىىىه  فىىىيمح األميىىىة كانىىىم مىىىببا  :وب عبيىىىر  خىىىر أاىىىو 

فىىىإح  ،وإ ا كىىىاح مىىىا مىىىبف  حىىىدث ن يجىىىة أميىىىة الئىىىراهة والك ااىىىة ،ال فاعىىى  معهىىىا موعىىىد
مىن مىاائه أ   مىة االمىالميةورة علىى األهناك نوعا  خر من األمية  ع بىر أشىد خطى

الجهىى  االىىدين االمىىالمى وأحكامىىه  :وهىىو ) األميىىة الدينيىىة ( وال ىىى طعنىىى ااخ صىىار
   .وشراهعه وايمه وأخالاه وفااهله
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فىىىىإح هىىىىنا النىىىىوع مىىىىن األميىىىىة والىىىىنت ي رطىىىىج عليىىىىه عىىىىدم معرفىىىىة االمىىىىالم معرفىىىىة 
ي ه وشىمولي ه وطكفلىه وعدم الواىوف علىى عظمىة هىنا الىدين وومىط ،رحيحة  كاملة

   .ب حئيف ال ئدم والراى والسياحة والر احة واألمن والرفاهية ألطباعه
لىى مممىا حفىس المسىلمين  ،الهن مىة النفسىية أمىام الغىرب فىيعاح هنا الجه  مببا 

وطرطىىج علىىى  ،الولىىس اىىالغرب وطئليىىده والسىىير وراه خطواطىىه شىىبرا اشىىبر و راعىىا بىىنراع
نفىس الواىم يى م معىاحاة  فيو  ،بالحنا فيوالمباح  الغربية   لك ان شار األفكار والئيم

   .طعاليم االمالم ومحاربة الئيم والفااه  االمالمية
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 المطلب األول
 األسباب المتعلقة باألسرة 

))     :لئد حى ي االمىالُم علىى طربيىةو األو ح، ومحاولىة واىاي هم مىن النىارو فئىا  طعىالى
يَن  َمُنوا ُاوا َأننُفَسُكمن َوأَهنلويُكمن َنارًا ((   ،1َ ا َأيَُّها الينو

َطبورن َعَلينَها (()) وَ  :واا  طعالى الةو َوارن   2أنُمرن أَهنَلَك اوالصي

َعلنَنىا  :. ومدح عباح الرحمن اونيهم  ئولوح  ىُين  َوا ن َنا َوُ رّو ياطوَنا ُاريَة أَعن َوا و )) َربيَنا َهجن َلَنا مونن َأزن
  .3لولنُم يئويَن موَمامًا ((

وكلكىم مسىاو   ،" كلكىم راع :  ئىو  : مىمعم رمىو  اللىه اىا  عبد الله بىن عمىر وعن 
والمىرأة  ،والر   راع في أهله وهو مساو  عن رعي ىه ،االمام راع ومساو  عن رعي ه ،عن رعي ه

والخىىاحم راع فىىي مىىا  مىىيده ومسىىاو  عىىن رعي ىىه "  ،راعيىىة فىىي بيىىم زو هىىا ومسىىاولة عىىن رعي هىىا
وكلكىىىم راع  ،ه" والر ىىى  راع فىىىي مىىىا  أبيىىىه ومسىىىاو  عىىىن رعي ىىى -وحسىىىبم أح اىىىد اىىىا   - :اىىىا 

   4ومساو  عن رعي ه "

 لىىك،  فىىيوحىىر  السىىلُف علىىى طربيىىةو أبنىىاهوهم، وكىىانوا ي خىىنوح لهىىم الُمىىربين الم خصصىىين 
 . لك كثيرة فيوأخبارهم 

فىىاألو ُح ُيولىىدوح علىىى الفطىىرةو، ويىىم   ؛رىىالحو األو ح فىىي اكبيىىر  او شىىكي أحي لل ربيىىةو أوىىر 
لىىىى هىىىنهو الفطىىىرة أو حرفهىىىا )) كىىى ُّ مولىىىوح  ُيولىىىُد علىىىى المحافظىىىةو ع فىىىي ىىىوطي حوُر ال ربيىىىةو 

 والولُد على ما عوحُه والده. .5الفطرة، فوبواه يهوحانه، أو ينصرانه، أو  مجسانه ((

 .فالولُد الصغير أمانًة عند والد هو مح عوحاُه الخيَر اع احه، وإح عوحاُه الشَر اع احه

طربيىىىة األ يىىىا  وطنشىىىا هم ال نشىىىاة  فىىىيممىىىا مىىىبف ي بىىىين أح علىىىى األمىىىرة حورا كبيىىىرا 
والبيم هىو اللبنىة ال ىي ي كىوح مىن أمثالهىا  ،فالبيم هو المدرمة األولى لألو ح ،الصالحة

األمىىىرة الكر مىىىة الراشىىىدة ال ىىىي طئىىىوم علىىىى حما ىىىة حىىىدوح اللىىىه وحفىىى   فىىىيو  ،بنىىىاه المج مىىىس
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ينشىىو ر ىىا   -شىىر ع ه، وعلىىى حعىىاهم المحبىىة والمىىوحة والرحمىىة وااليثىىار وال عىىاوح وال ئىىوت 
  .األمة ونساؤها، وااحطها وعظماؤها

 فىييربيه البيم واألمىرة، وهىو مىدين ألبو ىه  -والولد اب  أح طربيه المدرمة والمج مس
 ،ملوكه ا   ماعي المس ئيم، كمىا أح أبو ىه مسىاو ح ملىى حىد كبيىر عىن مىلوكه المشىين

 ..وبعده عن طعاليم الدين

ان شىار  فىيا بهىا طجىاه أبناههىا فإنهىا طسىاهم بىنلك الئيىام بو  فىيفإ ا ما اصرت األمرة 
 :أمور كثيرة من أهمها ما يلي فيو  مث  طئصير األمرة  ،األمية الدينية

وهىي     )  ،عدم فهم ووعي كل من الزوج والزوجة للوظيفة األساسية لألسرةى  1
طربيىة األو ح  يففاالمالم أعطى لألمرة الدور الرهيسي العنا ة وا ه مام ب ربية األو ح ( 

وعلىى هىنا فىإ ا لىم يىدرك األبىواح هىنه المسىاولية  ،كما بينىم النصىو  السىاائة وطعليمهم
عىدم معرفىة األو ح اىومور الىدين  فىيولم  ئوما بهنه الوظيفة فإح الن يجة أنهمىا  سىاهماح 

 .و هلهم بها
لىى كثير من الناس أح حسن ال ربيىة  ئ صىر عيرت  :االهتمام بالمظاهر فحسبى  2

الطعىىىام الطيىىىج، والشىىىراب الهنىىىيه، والكسىىىوة الفخمىىىة، والدرامىىىة الم فواىىىة، والظهىىىور أمىىىام 
النىىاس اىىالمظهر الحسىىن، و  يىىدخ  عنىىدهم طنشىىاة الولىىد علىىى ال ىىدين الصىىاح ، والخلىىف 

 الكر م.

مما   شىك فيىه أح األبنىاه  :داخل بعض األسرغياب القدوة الفكرية والسلوكية ى  3
وعلىى اىدر  ،ى حد كبير االئيم والمفاهيم ال ي ي علمونها حاخ  األمرةينشاوح و  ووروح مل

اىىىرب هىىىنه الئىىىيم والمفىىىاهيم مىىىن االمىىىالم أو اعىىىدها عنىىىه  كىىىوح اىىىرب األبنىىىاه مىىىن طعىىىاليم 
ومىن هنىا نىدرك خطىورة  هى  كثيىر مىن األمىر ب عىاليم االمىالم  ،االمالم أو اعدهم عنهىا

 .اه ااالمالم وبعدهم عنهوايمه والنع  كوح مببا مباشرا في  ه  األبن
  :ي مكث الوالد طوياًل خارج المنزل 4

فىىىىبعب اعاىىىىاه يهمىىىى  مننلىىىىه، و مكىىىى  لىىىىو اًل خار ىىىىه، ممىىىىا  عىىىىر  األو ح للفىىىى ن، 
  :والمصاهج، والاياع وا نحراف، ومن مظاهر  لك ما يلي

  :ا شى غا  عىن األو ح اىىالبيس والشىراه وال جىىارة، ولىو عوطىج األب علىىى  لىك لئىىا  -أ
 منما أعم  أل لهم.

 السفر الطو   خار  البلد للعم  أو الننهة. -ب
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 ا م راحات والم ننهات. فيالعكوف الساعات الطوا  مس األرحاب  - 

هىىنا الصىىنيس مىىن مهمىىا  لىىألو ح،  فىىيهىىنه اعىىب مظىىاهر المكىى  خىىار  المنىىن ، فكىىم 
لرعا ىة والعنا ىة، ه مىن حرمىاح لهىم مىن الشىفئة وافيىه من طعر ب لهم للف نة، وكىم فيوكم 

  :وما أحسن ما اي 

 ليس الي يم من ان هى أبواه من          هم الحياة وخلفاه  ليال

 مح الي يم هو النع طلئى له              أمًا طخلم أو أاًا مشغو  

ع شىىىىجيس  ى ال ربيىىىىة علىىىىى مفامىىىىف األمىىىىور، ومىىىىي  العبىىىىارات، ومىىىىر و  األخىىىىال  5
ومن  لىك طعو ىدهم  ، د البنات على لبس الئصير من الثياباألند ة، وطئليد الكفار، وطعو 

علىىى ملىىال  العبىىارات النابيىىة، والكلمىىات المئنعىىة، و لىىك مىىن خىىال  كثىىرة طرحيىىد الوالىىدين 
ممىىىا  جعىىى  األو ح  ،أو مىىىن خىىىال  نبىىىن األو ح ااأللئىىىاب عنىىىد منىىىاحاطهم ،ل لىىىك العبىىىارات

 .و  يراعوح  حاب الكالم ، ولفوح هنه العبارات

  :ى العهد للخاحمات والمربيات ب ربية األو ح 6

فىنلك مىىدعاة  ؛فهىنا األمىر  ىد خطيىر، خصورىا م ا كانىم الخاحمىة أو المربيىة كىافرة
 وفساح عئاهدهم وأخالاهم. ، نحراف األو ح

الئىىار   فىىيطصىىوا الفكىىر، وطىى ور  -و  شىىك -فىىالئراهة :ى الغفلىىة عمىىا  ئىىرؤه األو ح 7
و  يىو ههم  ،فىال  سىو  عىن اىراهة أو حه ،ااه   يلئى لهىا اىا ً وبعب اع ملبا أو م جااا.

 و   حنرهم من الئراهة الاارة. ،ملى الئراهة النافعة

فكمىىا هىىو معلىىوم أح للصىىاحج أوىىرا  :ى عىىدم ا ه مىىام ااخ يىىار األبنىىاه ألرىىدااههم 8
ى اا  رمو  الله رل :اا  ،عن أبي هر رة :الحدي  الشر ف فيعلى راحبه كما  اه 

 .1( فلينظر أحدكم من  خال  ،الر   على حين خليله )"  :الله عليه وملم

مثىى   ) :عىىن النبىىي رىىلى اللىىه عليىىه ومىىلم اىىا  ،عىىن أبىىي مومىىى ر ىىي اللىىه عنىىهو 
 ،ممىىا أح  حىىن ك :فحامىى  المسىىك ،كحامىى  المسىىك ونىىافر الكيىىر ،الجلىىيس الصىىالو والسىىوه

وإما  ،مما أح  حر  ويااك :نافر الكيرو  ،وإما أح طجد منه ر حا ليبة ،وإما أح طب اع منه
 .2(أح طجد ر حا خبيثة 

                                                           
 ،الذبائح ،سنن الترمذي ـ الجامع الصحيح، ،3356 :حديث رقمباب من يؤمر أن يجالس   ،كتاب األدب  ،سنن أبي داودـ  1

   .هذا حديث حسن غريب :وقال  3317 :حديث رقم ،أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 3117 :حديث رقمباب في العطار وبيع المسك   ،ب البيوعكتا  ،صحيح البخاريـ  3
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فعدم اه مام اعااه واألمهىات بهىنا األمىر ربمىا يى حع ملىى أح  صىاحج ولىدهم مىن   
 .فسد عليه حينه وأخالاهفيحين له 

  :ى الة ا ه مام ااخ يار مدارس األو ح 9

هىىا فيدرمىىة ال ىىي مىىيدرس فكىىم مىىن اعاىىاه مىىن   يهىى م بىىنلك، ف جىىده    سىىو  عىىن الم
ابنىىه، و  عىىن المدرمىىين ومىىلوكهم وأخالاهىىم، و  عىىن المنىىاهج الدرامىىية، و  عىىن نوعيىىة 

 المدرمة مس ابنه. فيالطالب النين يدرموح 

  :ملحااهم االمدارس األ نبية -11

عئاهىىىدهم وأخالاهىىىم، خصورىىىا م ا  فوغلىىىج هىىىنه المىىىدارس طعمىىى   اهىىىدة علىىىى مفسىىىاح
يلي الحصانة من العلم وال ئوت، واد    ئ صر فساحهم على أنفسهم، عانوا رغارا، أو ال

 ب   صبحوح معاو  هدم ألم هم.

وهىىىنه  ،الئيىىىام بوا بهىىىا طجىىىاه أبناههىىىا فىىىيوبعىىىد فهىىىنه اعىىىب مظىىىاهر طئصىىىير األمىىىرة 
ح ىىىار االمىىىالم أ يىىىا   فىىىيالمظىىىاهر مج معىىىة طىىى حع ملىىىى ن يجىىىة ح ميىىىة وهىىىي أح طنشىىىو 

  .أو على األا   عيفة الصلة ب عاليم حينها ،ليمهمئطوعة الصلة ااالمالم وطعا
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 ثانيالمطلب ال
 األسباب المتعلقة بالمدرسة والتعليم

فهىى ال ىى  ،النظم ال عليمية هى المساولة عن طئدم المج معات وطخلفهىاالمدرمة و مح 
وطهىىى م ب علىىىيم أمىىىور الىىىدين  وبئىىىدر مىىىا طكىىىوح هىىىنه الىىىنظم او ىىىة ،طخىىىر  األ يىىىا  وطصىىىنعها

وعلى العكس من  لك فإ ا كانم  ،ح طخر  أ يا  او ة طنفس أم ها وطنهب بهاطس طيس أ
فىإح  لىك ي رطىج عليىه أ يىا  هشىة    و  طلئي اىا  ألمىور الىدين النظم ال عليمية  عيفة

  .أت ش  فيطنفس أم ها 

 عفا بالحنا االمالمية نجد أنها طعانى  فيوعليه فإح نظرة م فحصة ألحوا  ال عليم 
  :و  او  لك من خال  المظاهر اعطية ،لمجا هنا ا في

    :مناهج الدراسة :أوال
معظىىم الىىبالح االمىىالمية اىىال عليم العىىام ) غيىىر األزهىىرع ( نال هىىا أيىىدع  فىىيفمنىىاهج الدرامىىة 

المنىىاهج غيىىر مىىاحة واحىىدة فئىىس  فىىيال غر ىىج وال شىىو ه ى وخصورىىا المىىواح الدينيىىة ى فىىال طو ىىد 
ااال افة ملى أح مح واهىا هىال    ،األمبوع فيماعة أو ماع ين  و  ين د نصيبها عن ،للدين

 ،وباال ىىافة ملىىي أح حر ىىات هىىنه المىىاحة   طاىىاف ملىىي المجمىىوع ، سىىمن و   غنىىي مىىن  ىىوع
كمىىىا أح طىىىدر س هىىىنه المىىىاحة    جىىىد اه مامىىىا مىىىن  ،وبىىىنلك   يهىىى م بهىىىا الطالىىىج كثيىىىر ا ه مىىىام

صىىىىه هىىىىنه المىىىىاحة احصىىىىه اللغىىىىة األ نبيىىىىة أو وكثيىىىىرا مىىىىا يىىىى م امىىىى بدا  ح ،الئىىىىاهمين عليهىىىىا
  .الر ا يات والكيمياه واألحياه وغيرها

وبهىىنا  حصىى  الطالىىج علىىى أعلىىى الشىىهاحات وربمىىا ي بىىوأ منصىىبا مرمواىىا وهىىو    فئىىه مىىن 
 .حينه م  الئلي 

و   عرف شياا عىن أحكىام الصىالة  ،فنرت مهندما مشهورا مثال وهو    حسن اراهة الئر ح
ألنىه    صىلو ممىالمه م   ،كاح االمالم مما ينبغي على ك  مسىلم أح  فهمىه و  علمىهوبااي أر 

هىا الىدمار فيوال ي  كىوح  ،وهنا الشخه وغيره  كوح فر سة مهلة لمناهج الغرب وطعاليمه  ،اه
 .والاياع
  



 278 

  :بالدنا للنظم التعليمية الغربية فيتبعية النظم التعليمية  :ثانيا
طعىىىرف حينهىىىا معرفىىىة النىىىا و والىىىنت  سىىى طيس أح  خىىىر  أ يىىىا  مح النظىىىام ال عليمىىىى 

طئوح األمة ملى ال ئدم والراى هو  لك النظام النت ينشو مىن رحىم البياىة ومىن و  ،رحيحة
مراعيىىا خصىىاهه هىىنه  ،و  لهىىف نحىىو البحىى  عىىن مشىىكالطها وحا اطهىىا ،خىىال  ظروفهىىا

ت  سىىعى و عمىى  علىىى طلبيىىة وهىىو النظىىام الىىن ،البياىىة ومع ئىىداطها وايمهىىا ولغ هىىا ووئاف هىىا
و   خلىىس بىىين مراطىىج  ،وهىىو الىىنت يراعىىى أولو ىىات مج معىىه ،حا ىىات المج مىىس األمامىىية

  .ااا اه

 لك من الراى  ىهنه هى األمس ال ى طامن النجاح للنظم ال عليمية وما ي رطج عل
و كىوح  ،نظام ي خلى عن هنه األمس فإنه  غدو نظاما فاشىال أعوعليه فإح  ،الحاارت 

  .طخلف المج معات وطوخرها فيوبال الي  ،ان شار األمية الدينية فيبا أماميا مب

بالحنىا    كىاح يىرت أوىرا لهىنه األمىس  فىيالىنظم ال عليميىة السىاهدة غالج  فيوالناظر 
و ىرت طبعيىة نظمنىا ال عليميىة للىنظم  ،والاوااس ال ى طئوم عليها الىنظم ال عليميىة النا حىة

 :بالحنا للنظم الغربية ما يلي فية النظم ال عليمية من مظاهر طبعيالغربية و 

  :اللغة التى تعتمد عليها تلك النظمى 1

طشىكي  الىنظم  فىي)) علىى أح اللغىة طلعىج حورا غيىر منكىور  لئد اطفئىم كلمىة العلمىاه
وإ ا كاح  لك كنلك فإح أت نظىام طعليمىى يى م بنىاؤه  ،ال عليمية وطحديد طو هاطها وأهدافها

لغىىة األمىىة أو الشىىعج فإنىىه مىىيظ  خا ىىعا مىىن حيىى  األهىىداف والمر عيىىة لغىىة غيىىر  فىىي
حئيئ ها ليسم رموزا فحسج ب  هى ألفىا  ومعىانى  فيفاللغة  ،وا ن ماه أله  طلك اللغة

. وبنىىاه علىىى هىىنا .وهىىى وعىىاه وئافىىة األمىىم وحاىىاراطها ،ةفيىى ات ماىىامين حاىىار ة ووئا
وربمىا  ،وافدا غير مواعج و  مالهم للبياىة فإح  اك النظام ال عليمى ميغدو نظاما طعليميا

طئسىيم المج مىس ملىى لبئىات م فاوطىة غيىر اىاحرة علىى ال وارى  وال خالىىج  فىيلعىج حورا 
))1.   

 فىىىيحو  العىىىالم االمىىىالمى خارىىىة  فىىىيوالمعىىىروف للجميىىىس أح لغىىىة ال علىىىيم السىىىاهدة 
طىى حع ملىىى لهىىا وهىىنا ي رطىىج عليىىه عىىدة أمىىور ك ،العلىىوم ال جر بيىىة هىىى لغىىة أ نبيىىة وافىىدة

 :ومن هنه األمور ،ان شار األمية الدينية بين شباب األمة

                                                           
  1ط .62بتصرف سلسلة كتاب األمة الكتاب رقم  77 ،76ـ النظم التعليمية الوافدة في إفريقيا د / قطب مصطفي سانو ص  1
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أح  لك ي حت ملى الهن مة  فيو   خ :ي اإلعجاب بالخصم والشعور الدائم بالنقص أ
  .كوح ال خلف وال وخرفيالنفسية 
وهىىنه الثئافىىة وطلىىك الئىىيم غالبىىا مىىا طكىىوح مخالفىىة  :ي التييأثر بثقافيية القييوم وقيييمهم ب
  .ن ج عن  لك نظرة غير رحيحة للدين والحياة والمج مسفيوطعاليم حيننا  لئيمنا

حي   ع مد الطالب على هنه المنىاهج و   سىعوح و   :ي االتكالية وعدم االبتداع ج
    .االبداع وا ب كار في فكروح 
علييى أنميياه  اإلسييالميدول العييالم  فيييالمؤسسييات التعليمييية  الكثييير ميين ييي قيييام2

  :تنبع من عقيدتها وتراثها مستوردة ال

 ،العصىىىر الحىىىدي  وطفواىىىم الحاىىىارة الغربيىىىة فىىىيعنىىىدما طىىىوخر المسىىىلموح حاىىىار ا 
وطسىىل  اليىىوس ملىىى النفىىوس  ،انبهىىر المسىىلموح امبىىاهج هىىنه الحاىىارة ومظاهرهىىا الناهيىىة

الاىعيفة طسىاعده وطسىىانده اعىب الىىدعوات اىوح الىدين وال مسىىك ائيمىه هىىو مىبج ال خلىىف 
فكمىا كىاح الىدين  .لسبي  الوحيد للراى هو ال خلى عىن اىيم الىدين وطعاليمىهوأح ا ،وال وخر

أوربىىا ولىىم  حىىدث لهىىا ال ئىىدم م  اعىىد أح خلصىىم نظمهىىا ال عليميىىة مىىن  فىىيعاهئىىا لل ئىىدم 
فإنىىه   مىىبي  للورىىو  ملىىى ال ئىىدم م  اىىال خله مىىن مىىيطرة  ،األفكىىار وال عىىاليم الدينيىىة

  .مناهج ال عليم وال ربية فيالدين 

عالمنا االمالمى ى ما عدا ال علىيم  فيواد طم  لك االفع  فئد خلم المناهج ال عليمية 
عصرنا الحا ىر ى  خلىم المنىاهج مىن اىيم  فيأوراله  فيحب الاعف  والنع األزهرع 

وأربحم هنه المناهج طه م االجانج الماحت لفنساح حوح النظر ملى  ،االمالم وطعاليمه
الفكىىىر العلمىىىانى وغيىىىره مىىىن األفكىىىار المسىىى ورحة وال ىىىى  فنىىى ج عىىىن  لىىىك ،روحىىىه وأخالاىىىه

  .أرابم العالم االمالمى االاياع والدمار

كثييير ميين دول العييالم  فيييييي اعتميياد الجامعييات والمعاهييد الفنييية ومراكييز البحييوث 3
)) والىنين اإلسالمى المعاصر على أعداد كبيرة مين األسياتذة والفنييين غيير المسيلمين 

ألحيىىىاح ى ملىىىى االخىىىال  المطلىىىىوب والحمىىىاس الىىىالزم والئىىىىدرات أغلىىىج ا فىىىىي ف ئىىىروح ى 
أو النين اد يندموح أماما ألغرا  طجسسية أو طنصير ة أو ميامية بهدف  ،الارور ة

  .1طئييد عملية ال ئدم العلمى وال ئنى ((
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بىالح المسىىلمين للىنظم ال عليميىة الغربيىىة  فىيمح طبعيىة الىىنظم ال عليميىة  :ورىفوة الئىو 
لىىف مر عياطهىىا وأهىىدافها عىىن الىىنظم ال عليميىىة االمىىالمية يىى حت ح مىىا ملىىى أح وال ىىى طخ 

  .عدحا كبيرا    س هاح اه من الشباب المسلم اد طوور االنظم الغربية

فالنظم ال عليمية الغربية طع نف العلمانية مر عية مو هة ومرشدة لها ومن هنىا طخىر  
عن السيامى عىن ا   مىاعى وعىن  بالحنا أ يا  )) طدعو ملى  رورة فص  الدينى في

ح ىىى م ا مىىا شىىاه الئىىدر ف بىىوأت طلىىك األ يىىا   ،االحارت وعىىن ا ا صىىاحت وعىىن الئىىانونى
مراعن رنس الئرارات والئياحة واالحارة طبنم شعارا مفاحه عىدم رىالحية الىدين ى أت حيىن ى 

وانطلئىم مدعمىة  ،ل و يه الحياة السيامىية وا ا صىاح ة وال ربو ىة وال عليميىة وا   ماعيىة
مئولة الغير ال ى طنعم عدم ادرة الدين ى أت حين ى على ممداح المج مىس احا اطىه الروحيىة 

وكثيرا ما طوهمم طلك األ يا  أح علمانية وماح ة الحياة اصفة عامة وعلمانية  ،والماح ة
ال عليم وماحي ه اصفة خارىة هىو السىبي  األوحىد للحفىا  علىى وحىدة المج معىات ووحىدة 

  .1وعلى طحئيف ما حئئه الغرب أو الشر  من طئدم أو ططور (( ،مماأل

وأح  ،واد  منم هنه األ يا  واع ئدت اوح الدنيوت عد م العالاة وا رطبال ااألخروت 
 فىىيو   خ .عالاىىة المىىره بربىىه   ينبغىىى لهىىا أح ط جىىاوز  ىىدراح المسىىا د وأمىىاعن العبىىاحة

وخارىة  ،لهىى هىى لر ىف الىدمار والخىرابعلى عاا  أح الماح ة المجرحة عن الوحى اال
 ،وأنىىن  عليهىىا خيىىر الك ىىج ،وأرمىى  مليهىىا خيىىر الرمىى  ،أمىىة ارىىطفاها اللىىه عىىن و ىى  فىىي

  .ل ئوم ب بليغه ملى العالمين أ معين ونشر الرحمة والهدا ة

  :ـ عدم االهتمام بالمعلم ماديا ومعنويا :ثالثا
ه ماح ىا ومعنو ىا يى حع اال ىالى ملىى فالمعلم هىو عصىج العمليىة ال عليميىة وا ه مىام اى

 فيالئيام بوظيف ه األمامية  فيو ساعده  لك  ،ططو ر العلمية ال عليمية فين اهج أفا  
ولكىىن وااعنىىا  شىىير ملىىى غيىىر  لىىك  ،طربيىىة األ يىىا  وطنشىىا هم ال نشىىاة الدينيىىة الصىىحيحة

 فىىي   كىىاح  كاىىه فدخلىىه  ىىاي  للغا ىىة  فيبالحنىىا ا ه مىىام الكىىا فىىيحيىى     جىىد المعلىىم 
شىىياا مىىن م طلبىىات حياطىىه فىىإ ا كىىاح شىىااا غيىىر م ىىنو  فدخلىىه مىىن مهن ىىه    سىىاعد علىىى 

وإ ا كىاح المعلىم زو ىا وأاىا فمرطبىه    غطىي  ،طحئيف م طلباطىه الحياطيىة مىن مىكن وزوا 
اطر ملى البح  عن عمى  بى  أعمىا  أخىرع اجانىج  مهن ىه ى وال ىي فيم طلبات الحياة 

 ور فيىى ،ى وال ىىي طح ىىا  ملىىى طفىىرا كامىى  لاىىماح حسىىن الئيىىام بهىىاهىىي مىىن أشىىرف المهىىن 
  .مهن ه مما ي حع ملى طدهور العملية ال عليمية في لك ملبا على أحاهه 
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 فىىيل شىىجيعه علىىى أحاه مهن ىىه فهىىو  فيعمىا أح المعلىىم    جىىد ا ه مىىام المعنىىوع الكىا
م ا ح ىىرام وال ىىواير فىىال  جىىد المعلىى ،مرطبىىة أحنىىى مىىن مراطىىج ا  ماعيىىة واا صىىاح ة أخىىرت 

بى  أنىه أرىبو موظفىا عنىد الطالىج    جىرؤ أح يرفىس  ،الالزمين طجاهىه مىن أبنىاه  لدطىه
ال عليم الخا  ى  فيثور ولي األمر ى وخارة فياصره مليه وإ ا حدث فالو   وم الو   له 

و هىىدح و  وعىىد فكيىىف ي سىىنى لهىىنا الموظىىف الىىنع نىىدفس لىىه راطبىىه أح  عنىىف هىىنا الطالىىج 
ومىىن هنىىا فئىىد المعلىىم هيب ىىه و ىىاعم  ،  مىىن ابىى  المسىىاولين ومىىن ابىى  ولىىي أمىىرهالمىىدل

فكيىىف  .بالحنىىا فىىيومىىاه  االعىىالم  فىىيعرام ىىه كمىىا أرىىبو المعلىىم أ ىىحوكة ط لهىىى بهىىا 
طربيىىة األ يىىا  وطعلىىيمهم وطنشىىا هم  فىىي سىى طيس المعلىىم اعىىد هىىنا كلىىه أح يىى حع وظيف ىىه 

 .ال نشاة الدينية الصحيحة

  .كافة مراحله  فير التعليم المختلط ـ انتشا :رابعا
فىىىإح مراعىىىاة اىىىيم  ،كثيىىىر مىىىن بالحنىىىا االمىىىالمية فىىىيوهىىىنه ل مىىىة كبىىىرت نعىىىاني منهىىىا 

ومىىس هىىنا نىىرت أح الئىىاهمين  ،االمىىالم وطعاليمىىه شىىرل مىىن شىىرول نجىىاح الىىنظم ال عليميىىة
كثيىىىر مىىىن بالحنىىىا االمىىىالمية   يراعىىىوح  لىىىك حيىىى  ان شىىىر ال علىىىيم  فىىىيعلىىىى هىىىنه الىىىنظم 

كثيىىر مىىن  فىىيومىىس ال فلىىم مىىن طعىىاليم االمىىالم و حااىىه وايمىىه  ،كافىىة مراحلىىه فىىيمخىى لس ال
حور  فىىىىيمنىىىىاحى الحيىىىىاة ازحاح األمىىىىر مىىىىوها وطعئيىىىىدا حيىىىى  ال بىىىىر  والسىىىىفور وا خىىىى الل 

فىىىىاخ الل  ،وبال ىىىىالي فىىىىإح  لىىىىك يىىىى حع ملىىىىى هبىىىىول المسىىىى وع ال عليمىىىىي وطىىىىدهوره ،ال علىىىىيم
لحر ة ي حع ملى اش عا  غراهنهم وا   عئىولهم المراح  السنية ا فيالطالب وخصورا 

طحصىىي  العلىىم وطحئيىىف ال ئىىدم وال طىىور ى م   فىىيوهيهىىات هيهىىات لمثىى  هىى  ه أح  فكىىروا 
 .من رحم ربي ى

ومن هنا فىإح ال خطىيس الجيىد للنهىو  االعمليىة ال عليميىة  سى لنم مىن الئىاهمين علىى 
 فىيام وأح  فصىلوا بىين البنىين والبنىات  بالحنا النظر ملى األمر ااه م فيال ربية وال عليم 

ه أح  لىك مىه  فيىوممىا   شىك  .مراح  ال عليم المخ لفة مس مراعاة  حاب االمالم وايمىه
ميسور وبال الي نس طيس طهىنيج الغراهىن وطشىنيبها وشىحن العئىو  والهمىم ل حصىي  العلىم 

 .النافس النع  عوح االخير على األمة والبشر ة كلها
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  :المدارس األجنبية انتشار-:خامسا
من األمباب األمامية ال ي ط حع ملى ان شار األميىة الدينيىة كثىرة المىدارس األ نبيىة 

مج معاطنا هو زعنعىة  فيوكاح الهدف من وراه منشاه هنه المدارس  ،بالح المسلمين في
هىنه  فىياع ئاح المسلمين وإاعىاحهم عىن حيىنهم عىن لر ىف المنىاهج ال عليميىة ال ىى طىدرس 

  .ارس  ال ى  ئوم  المبشروح ااالشراف عليهاالمد

)) مىىا حام المسىىلموح ينفىروح مىىن المىىدارس المسىىيحية فىىال بىىد أح  : ئىو  الئىىس زو مىىر
الئاىاه علىى  فىيهىنه المىدارس طسىاعدنا  ،ننش  المدارس العلمانية ونسه  ال حىااهم بهىا

  1الروح االمالمية عند الطالب ((

نشىىىجس منشىىىاه المىىىدارس علىىىى الىىىنمس الغربىىىي و ئىىىو  المبشىىىر ) طكلىىىي ( ))  جىىىج أح 
العلماني ألح كثيرا من المسلمين اد زعنع اع ئاحهم ااالمالم والئر ح حينما حرموا الك ج 

 .2المدرمية الغربية وطعلموا اللغات األ نبية (( 

هىىنه المىىدارس ))  طخاىىس للمنهىىا  الرمىىمي للىىبالح االمىىالمية و  طهىى م  فىىيوالدارمىىة 
ب  هى على العكس طحاو  أح طن نع الدارس من ولنه وطربطه  ،ة للبالحاالناحية الولني

حاىارة  فىياالغرب المسيحي وطبعده عن االمىالم ائىدر مىا طئربىه مىن النصىرانية وطحببىه 
 .3حاارة الشر  (( فيالغرب ائدر ما طبغاه 

 ،واألغىىىاليس حىىىو  االمىىىالم ههىىىنه المىىىدارس علىىىى ملئىىىاه الشىىىب فىىىيعمىىىا طئىىىوم الدرامىىىة 
علىى أنىه  االمىالم وطصىور الرمىو   فىيهنه المدارس يىدرس ك بىا ططعىن  فيج فالطال

  1ملى غير  لك من الشبه واألاالي   ،وأح الئر ح من و س الراهج احيرت  ،مدع للنبوة

مىا  فىيهنه المدارس ى أ اا ى ازحراه االلغة العربيىة وطمجيىد للغىة األ نبيىة و   خ فيو 
 .الالشعور فيي رطج على األمر ن من  وار خطيرة 

  1 المناهج التعليمية وصياغتها إعداد فيتدخل األعداء  :سادسا
 ،لم  ك ىف أعىداه االمىالم ااىرب االمىالم عىن لر ىف مدارمىهم و امعىاطهم األ نبيىة

فئىىد  ،المىدارس والجامعىىات الولنيىة فىيمنىاهج ال علىىيم  فىىيمنمىا مىعوا اكىى  السىب  لل ىدخ  
والجامعىات الولنيىة عىن لر ىف ر الىه وعمالهىه مارع ا ح ال  االسىيطرة علىى المىدارس 
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نها ل حئيىىىىف أهىىىىداف المح لىىىىين فيىىىىالىىىىنين طولىىىىوا و ىىىىس المنىىىىاهج الجديىىىىدة والسىىىىهر علىىىىى طن
مصىر عىن  فىيولع  أرد  شاهد على  لك ما اىام اىه ا حى ال  البر طىاني  ،وأغرا هم

)) مح مهمىىىة  :والىىىنع اىىىا  ،مصىىىر فىىىيلر ىىىف اللىىىورح ) كرومىىىر ( أو  مع مىىىد بر طىىىاني 
لر   األبيب النع و ع ه العنا ة االلهية على رأس هىنه الىبالح )  ئصىد مصىر ( هىو ا

احيىىى  طصىىىبو هىىىى أمىىىاس  ،طثبيىىىم حعىىىاهم الحاىىىارة المسىىىيحية ملىىىى أاصىىىى حىىىد ممكىىىن
وإح كىىاح مىىن الوا ىىج ى منعىىا مىىن موىىارة الشىىكوك ى أ   عمىى  علىىى  ،العالاىىات بىىين النىىاس

المظىىىاهر الناهفىىىة للىىىدين االمىىىالمي وأح يرعىىىى مىىىن منصىىىبه الرمىىىمي  ،طنصىىىير المسىىىلمين
 .1عا ح فا ت الدينية وما شااه  لك (( 

رح  ،لنلك عندما ها مه المبشروح وشكوه ملي الحكومة البر طانية اونه  ايف عليهم
لىنلك فهىو  عمى  اومىلوب  خىر ومىن أ ى   ،عليهم اوح ميامة المبشر ن طس فن المسىلمين

دح لياىىىس ميامىىىة طعليميىىىة طحئىىىف  ميىىىس كليىىىة الالهىىىوت بلنىىى فىىىي لىىىك  ىىىاه اشىىىاب طخىىىر  
  1أهداف المبشر ن على مهم  وحوح  جة طثير ا ن باه  

الئسىىىيس الىىىنت عينىىىه كرومىىىر مس شىىىارُا لىىىوزارة  –وهكىىىنا )) طىىىولى المسىىى ر ) حنلىىىوب ( 
وزارة المعىىىىارف  فىىىىييىىىده السىىىىلطة الفعليىىىىة الكاملىىىىة  فىىىىيمهىىىىام منصىىىىبه وكىىىىاح  –المعىىىارف 

 .2االمالمية ((

كليىىىة الالهىىىوت  فىىىيطخىىىر   –خطىىىورة األمىىىر حينمىىىا ي ىىىولى اسىىىيس  ولنىىىا أح ن صىىىور
  1بلد ممالمي ي وور اه كثير من البلداح االمالمية  األخرت  فيال خطيس لبرامج ال عليم 

  -:وبدأ  لك الئسيس اال خطيس لو س مناهج طعليم طحئف األغرا  ال الية

  1 عليمية ى مخرا  الئر ح والسنة وطار ر االمالم من البرامج ال 1))

ى طخر ج أ يا  ماطربة حينيا وعئد ا مرطبطة االغرب أعثر من ارطبالها ااالمالم  2
1  

 . 3((1ى طجهي  أبناه المسلمين بلغ هم العربية وبال الي ب راوهم الئد م  3

 فيمصر فهناك العشرات أمثاله  سيروح على نفس منهجه  فيوإ ا كاح ) حنلوب ( 
عنىىد  –السىىيطرة علىىى منىىاهج ال علىىيم  فىىي –ولىىم  ئىىف األمىىر  ،مخ لىىف الىىبالح االمىىالمية
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 فىىي هىىوح أشىىخا  وأفىىراح بىى   سىى مر مسلسىى  السىىيطرة علىىى و ىىس المنىىاهج ال عليميىىة 
  1بالحنا وطئوم منظمات حولية بهنا األمر طدعيما وطميما لما اام اه )حنلوب ( وأمثاله 

ًا العىىداح الفىىرح فيىىيهىىًا كاكثيىىر مىىن بىىالح المسىىلمين غيىىر مو هىىة طو  فىىيالمنىىاهج : سييابعا
حينيىىًا. فئىىد و ىىدت البحىىوث ال ربو ىىة الحديثىىة عنوفىىًا مىىن الطلبىىة عىىن حرامىىة ال ربيىىة االمىىالمية 

 لألمباب ال الية:

مىىنهج ال ربيىىة االمىىالمية   ي نىىاو  وااىىس الطىىالب، و   عىىالج مىىا يىىوحوح معالج ىىه مىىن  -
 أمور طهمهم.

 العر .  عاني منهج ال ربية االمالمية من رعوبة -

 اعب مدرمي ال ربية االمالمية ليسوا ادوة لطالبهم. -

 ها الطالب.فيلر ئة ال در س ملئاهية طئليد ة    ش رك  -

 المعلم   ي حع حوره كمو ه طربوع مخله للطلبة. -

طركن المناهج المدرمية على طنمية وإعداح الفرح معىداحًا عئليىًا و سىميًا وإهمىا  الجانىج  -
 اال ماني.
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 مطلب الثالثال
 األسباب المتعلقة بالمجتمع

لن طحئف ال ربيىة حورهىا م  اىال وافف بىين األمىرة والمدرمىة والبياىة )المج مىس(، وإ  كانىم 
 فاعلي ها  عيفة أو عد مة األور. 

إح المج مس المسلم وما  سوحه مىن اىيم خلئيىة ومىلوكية ومىا  حىيس اىه مىن عىاحات وطئاليىد و 
 .المالم والمسلمينوأعراف هدف  خم ألعداه ا

لىىنلك و ىىه األعىىداه مىىهامهم للنيىى  مىىن هىىنا المج مىىس المسىىلم و لىىك  اىى الع الئىىيم واعحاب 
االمىىىالمية والفاىىىاه  الئر نيىىىة مىىىن نفىىىوس المسىىىلمين ليحىىى  محلهىىىا اىىىيم و حاب وأعىىىراف وطئاليىىىد 

 .رنعها الغرب ورباها على عينه
 طمحىوح مليىه مىا  ىّ  م لألعىداه  لك من المبالغة من شى  ى طى فيولألمف الشديد ى وليس 

  .من طغر ج المج مس المسلم والمي  اه عن االمالم وطعاليمه
  . لك عدة خطوات فيواطخن األعداه 

الىنع  ج ىاح العىالم االمىالمي مىن أاصىاه ملىى أاصىاه، حيى   صىدر  :الغزو الفكري  -1
 أ م  رورة. فيب  و عر ها له  ،الغرب أفكارهم الخبيثة للشباب المسلم

حيىى  عملىىم علىىى غىىرس فكىىرة فصىى  الىىدين عىىن مىىنهج الحيىىاة، واصىىر  العلمانييية: - 2
الدين على العباحة حوح السلوك، وبال الي لم  عد يهم الشاب االلالع على أمور حينه ما حامم 

  .الصالة والصيام فيمحصورة 

  :المرأة -3

المىىىىرأة ممىىىىراع  هىىىىنا المجىىىىا  كىىىىاح لمحاولىىىىة طغر ىىىىج المىىىىرأة أولو ىىىىة وأهميىىىىة ألح مفسىىىىاح فىىىىيو 
 .االمج مس كله نحو الفساح

) فىاطئوا الىدنيا واطئىوا النسىاه فىإح  :طحىنيره مىن النسىاه وغىواي هم فئىا  في ورد  رمولنا 
  .1النساه ( فيأو  ف نة بني ممراهي  كانم 
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وىىىم  ،فخلعىىىم المىىىرأة حجابهىىىا افعىىى  األعىىىداه وبمسىىىاعدة المسىىى غفلوح مىىىن أبنىىىاه هىىىنه األمىىىة
وىم طعالىم  ،م  مىا رحىم ربىي – فشىياا مىن مالاسىها ح ىى عىم العىرت والفسىاح طجرحت المرأة شىياا

وطىىىناحم  ،فخر ىىىم المىىىرأة طصىىىارع الحيىىىاة ،ال علىىىيم والعمىىى  فىىىياألرىىىوات االمنىىىاحاة احئىىىو  المىىىرأة 
 .الر ا  طاركة بي ها وألفالها للخدم أو لدور الحاانة أو للشارع

شى ى  فىيو  ،المىدارس والجامعىات فىيمات وأربو ا خ الل بين الر ا  والنساه مىن الُمَسىلّ 
 .مجا ت الحياة

  :ي األسرة4
م  كيف طس طيس المرأة العاملة الكاححة  ،ميطر األعداه على المرأة فكاح  لك هدما لألمرة

 .أح طربي أو حها
الخاىم الهاهى  مىن  اح ى م ا  طفرغم المرأة ل ربية أو حهىا فكيىف ي ىوطى لهىا  لىك ومىس هىن

 .فهي طربي والمج مس يهدم اكافة وماهله ،وه الغنو االعالمي لمج معناالفساح النع أحد
 ى :ورد  الشاعر

 م ى يبلي البنياح يوما طمامه          م ا كنم طبني وغيرك يهدم   
 فكيف وك  ااح خلفه ألف هاحم          فيولو ألف ااح خلفهم هاحم ك

ح وا نحىىراف والخىىرو  عىىن اىىيم ومىىن هنىىا نسىى طيس أح ناىىس أيىىدينا علىىى السىىبج وراه الجنىىو 
 .مجا  العب  ااألمرة نجد الجواب فيف ،االمالم و طعاليمه

  .ي القضاء على القيم والعادات اإلسالمية 5
عاحاطىىه  فىىيو ط ىىوالى مخططىىات األعىىداه لهىىدم المج مىىس المسىىلم فو هىىم لىىه  ىىربة اامىىية 

 .وطئاليده وايمه و حااه
ألىىىواح  فىىىيمىىىن حيىىى  األعىىى  االشىىىما  واالمىىىراف الطعىىىام والشىىىراب  فىىىيفئىىىد غربىىىوا لر ئ نىىىا 

 .اللباس و النع  فيالطعام والشراب المباح وغير المباح وغربوا لر ئ نا 

ح ىىى رىىار ا ح فىىاه بهىىا  ،واخ رعىىم لنىىا األعيىىاح وأ ىىام اللهىىو علىىى غيىىر هىىدع االمىىالم
و كىنا  وهىنا عيىد كىنا ،و اك عيىد الحىج ،فهىنا عيىد األم . فو  ا ح فاه اوعياحنىا االمىالمية

 .1) ل  بعن منن من كاح ابلكم شبرا اشبر و راعا بنراع ( :ورد  رمولنا 
  .ي وسائل اإلعالم ودورها 6
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عالمنىىا االمىىالمي مىىا بىىين معىىالم مرهىىي أو مسىىموع أو  فىىيلئىىد طعىىدحت ومىىاه  االعىىالم 
ال و يىىه واالرشىىاح ونشىىر الئىىيم  فىىيوكىىاح  مكىىن لهىىنه الومىىاه  أح طئىىوم بىىدور  ليىى   ،مئىىروه

  .لفااه وا

والدلي  على  لىك مىا  ،ولكن هيهات هيهات لها أح طئوم بنلك واد ميطر األعداه عليها
  .طئدمه هنه الوماه  اكافة أنواعها

غيىىىر األعمىىىا  ال ىىىي  طشىىىيس الئىىىيم  -1فىىىي األعىىىم الغالىىىج – فمىىىا ا طئىىىدم ومىىىاه  االعىىىالم
 . ج ومئا تالفامدة واألخال  الهااطة من أفالم ومسلسالت  ومسرحيات وأغاني وك

مح االعىىىالم اشىىى ى ومىىىاهله  عمىىى  علىىىى طسىىىطيو الفكىىىر وطفر ىىىي الو ىىىداح وإشىىىغا  النىىىاس )) 
مىىا فيب رهىىات ومىىخافات الفىىن الهىىااس ى غنىىاه وطمثيىى  ى  ااال ىىافة ملىىى طشىىو ال الئىىيم واألخىىال  

 و  عمىد ،هىنه العالاىة فيحي  ي م ال ركين على الجوانج السلبية  ،ي علف االعالاة بين الجنسين
و لىىك مىىن خىىال  ال ركيىىن علىىى الفنىىانين  ،ال ركيىىن علىىى الرمىىوز السىىياة بىىد  مىىن الئىىدوة الحسىىنة

وإهمىىا  الحىىدي   ،علىىى المسىى وت الىىدولى والمحلىىى توالفنانىىات و عبىىى الكىىرة والمغنيىىين والمغنيىىا
 .مخ لف مجا طها فيعن النما   المشرفة من العلماه النين أوروا الحياة 

حيىاة  فىيالغالىج ى علىى م ىعاف العئيىدة والمبىاح  والئىيم  فىيعىالم ى بهىنا طعمى  ومىاه  اال
 .2المج معات االمالمية ((

  :اامم وماه  االعالم بدورها
بينمىىا أرىىبو مطبىىاع طئاليىىد الغىىرب  ،ىىى فصىىار ال مسىىك اىى حاب االمىىالم وايمىىه طخلفىىا ور عيىىة

 .طئدما وحاارة
 .نادمرا وطوأربو العرع وال كشف طحا ،ى رار الحجاب طشدحا وطنم ا

بينمىا أرىبو ا خى الل  ،ى رارت المناحاة اعدم ا خ الل ر وعا ملىي عصىر الجمى  والنااىة
 الفاحال مس ال بر  والسفور هو ممة عصر النرة وال كنولو يا.

المسا د ملى مرهاب وعنف ومىعي للورىو  ملىى   فيى طحو  ا  ماع الشباب علي الطاعة 
النواحع والشوارع وعلى الشوال  أمرا مسلما اه بى   فين بينما ا  ماع الفسا  الما ني ،السلطة

 .طحم ممس وبصر وحما ة المساولين
                                                           

ـ مما ال شك فيه أن القنوات الدينية تقدم كثيرا من البرامج النافعة واألعمال المفيدة التي تعالج الكثير من القضايا الهامة وتساهم  1
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ىىىىىى اىىىىىام االعىىىىىالم بىىىىىدوره فان شىىىىىر السىىىىىفاح والبغىىىىىاه وان شىىىىىرت حىىىىىواحث ا غ صىىىىىاب وان هىىىىىاك 
 .األعرا 

مج معاطنا االمالمية ح ى  فيملي غير  لك من اعوار السياة ال ي خلف ها وماه  االعالم 
 .ا عاح ا مسلما اهأربحم أمر 

  :ي الخروج عن الهدف األسمى من األنشطة الرياضية 7
 ى :البروطوكو ت في اه 

) منلهيها أ اا اونواع ش   من المالهي واأللعاب ومن يات الفراا والمجىامس العامىة وهلىم 
 ... را

 فىيمبار ىات شى ى  فىيالصحف حاعين النىاس ملىي الىدخو   فيومرعاح ما منبدأ االعالح 
 .أنواع المشروعات كالفن والر ا ة وما مليهماع  

وحالما  ،هافيهنه الم س الجديدة م لهى  هن الشعج ح ما عن المساه  ال ي منخ لف معه 
 .1 فئد الشعج طدر جيا نعمة ال فكير المس ئ  بنفسه وميه ف  ميعا معنا (

الها ب وافىىىه األمىىىة االمىىىالمية وإشىىىع فىىىيلئىىىد خطىىىس األعىىىداه للسىىىيطرة علىىىي العئىىىو  المفكىىىرة 
وأنفئىىىم  ، لىىىك ا ه مىىىام الناهىىىد االر ا ىىىة وأنىىىدي ها ومسىىىاائاطها فىىىياألمىىىور فكىىىاح مىىىن ومىىىاهلهم 

وىىم  ،كثيىىر مىىن الىىبالح الفئىىر والجىىوع فىىيالماليىىين علىىي حفنىىة مىىن البشىىر بينمىىا  عىىاني المسىىلموح 
ة طربيى فىيان شر ال عصج وال حنب للفر  والنىواحع وبهىنا خر ىم الر ا ىة عىن هىدفها األمىمى 

 األ سام والعئو  واألخال  وانشغ  الكثيروح اال افه من األمور.
وهىىنه  ،وىىم ط ىىوالى مخططىىات األعىىداه للنيىى  مىىن المج مىىس االمىىالمي فهىىنه مىىرااه ونىىواحع

وهىىىنه نظىىىم طعليميىىىة غربيىىىة ومىىىدارس أ نبيىىىة  ،شىىىوال  و مصىىىا ف و هىىىنه مسىىىكرات ومخىىىدارت
 .طبشير ة

  . رب المج مس المسلم فياه ب من مخططات األعدفيفهنا غيب من  :وبعد
ها مىن المبالغىة شى  فيمج معاطنا وليس  فيوهنه اعب مظاهر الخل  والفساح ال ي طن شر 

   ،نشىىوة أ يىىا   ىىعيفة الصىىلة بىىدينهاواىىد أحت  لىىك ملىىى  ،فهىىو وااىىس ملمىىوس يىىراه كىى  العئىىاله
 .طعرف عن طعاليم االمالم م  الئشور مما    سمن و   غني من  وع

ك  مكاح وطنغه عليىه  فيووماه  االعالم ططارحه  عرف المسلم على طعاليم حينهي عيف 
 حياطه امسلسالطها وأفالمها ورحفها وماهر أعمالها ؟
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بياىىة    فىىيو  ،علىىى  لىىك اومىىس    سىىاعده فىىي ة أمىىور حينهىىاالمسىىلم طىى علم األ يىىا عيىىف 
  نمين بدينهم ؟ ب  طحس من شوح ا ل نام والمل ،طشجس على ا ل نام اووامر الدين

 فىىىىيبىىىى  مح هنىىىىاك أمىىىىورا أخىىىىرت  ،غيىىىىر أح األمىىىىر   ي علىىىىف فئىىىىس امىىىىا فعلىىىىه األعىىىىداه بنىىىىا
ممىا يى حع ح مىا ملىى ان شىار األميىة  ،اعد الشىباب عىن طعلىم أمىور حيىنهم فيالمج معات طساهم 

  :الدينية ومنها
ال عييدد ال بييأس بييه ميين الييدعاة قييدموا الييدين للنيياس علييى أنييه قيييود صييارمة ال مجيي -أ

وبال ىالي    ،لكىن  لىك أحت ملىى نفىور الشىباب مىن الىدين ؛مىس أح اصىدهم حسىن ،للتفلت منهيا
يهمهىىم أع معرفىىة عنىىه. ومىىن أمثلىىة  لىىك: ال ركيىىن علىىى الشىىكليات ونسىىياح الجىىوهر، وهىىنا لىىيس 

حىين أح النىاس  فىيمن ااب فئه األولو ات، ف رت الداعية يركن على اعب المظىاهر الشىكلية، 
 ملى ا ل نام االعئيدة الصحيحة والصالة اب  الشكليات.اليوم احا ة 

  :تقصير العلماء والخطباءى ب 

بيىىىاح حئىىىاهف هىىىنا الىىىدين  فىىىيفكثيىىىر مىىىن العلمىىىاه    ئومىىىوح بىىىوا بهم علىىىى الو ىىىه األعمىىى  
واح  فىىيواح وحىىديثهم ملىىى النىىاس  فىىيوإ ا مىىا طحىىدووا ملىىى النىىاس كىىاح الوااىىس  ،ومنهجىىه الشىىام 

طبثهىىىا  ال ىىىيأحىىىدهم ) م  مىىىن رحىىىم ربىىىى ( أح ين ئىىىد المنىىىاهج والئىىىيم الغربيىىىة و   سىىى طيس  ، خىىىر
محىىداث اللىىبس  فىىيبىى  مح اعاىىهم  سىىاعد ى ولىىو اغيىىر اصىىد ى  ،ومىىاه  االعىىالم و  بعهىىا النىىاس

 فىيوماه  االعىالم مىثال  فيحي   ظهر ه  ه العلماه  ،الفهم عند كثير من الناس فيوالخل  
أمور الدين من عىة م بر ىة مىافرة ممىا  جعى  اعىب النىاس  فيااشه طحاوره وطن وال يبرنامج ما 

فورىبو مىكوت العلمىاه  ، فهموح مح فعلها هىنا    خىالف االمىالم بىدلي   لىوس الشىير أمامهىا
  .نشر هنه المناهج والمباح  والئيم الفامدة فيوطئبلهم لهنا الو س  عد مشاركة منهم 

طعر ىىف النىىاس أمىىور  فىىيالمسىىا د وعلىىى المنىىابر   يبىىنلوح  هىىدهم  فىىيوكىىنلك الخطبىىاه 
مو ىىىوعات مكىىىررة اطر ئىىىة  فىىىيو كىىىوح حىىىديثهم  ، لىىىك أشىىىد ال ئصىىىير فىىىيحيىىىنهم بىىى   ئصىىىروح 

  .هامشية مملة غير م عمئة
مح العلمىىىاه والخطبىىىاه    ئومىىىوح بىىىوا بهم كىىىامال ممىىىا لعىىىدم علمهىىىم الوامىىىس وفئههىىىم  :أاىىىو 

كثيىر مىن  فىيأو ى وهىو السىبج الغالىج  ،م وعدم اه مامهم ب عليم الناسأو ل ئصير منه ،الشام 
  .ومنعهم ومصاحرة أفكارهم ومن هنا طكوح األمية الدينية ميامياألحياح ى  م بداح 
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 .المجتمع فيوجود كثير من المغريات  -ج

عىن ط حع االشباب ملىى البعىد من الاغول الخطيرة ال ى المج مس  فيفالمغر ات المن شرة 
 .طعاليم الدين وعدم ا ح فاه امعرف ها وال ربية عليها

)) عرفم أنمالا غر بة مىن اعاىاه كىانوا  غىروح أبنىاههم ممىن  : ئو  األم ا  / ف حى  كن
لر ىىىف الحىىىف ليحولىىىوا بيىىىنهم وبىىىين حعىىىوطهم وإمىىىالمهم ولىىىو  فىىىيال حئىىىوا بىىىدعوة االمىىىالم ومىىىاروا 

  .1و ليصدوهم عن مبي  الله ((وارطياح أماعن الله ،ب شجيعهم على الر يلة
فسىرعاح مىا  ،النفىوس فىيما  ئوله الداعية الكبير غرااة فهىنه ومىيلة شىديدة ال ىووير فيوليس 

واعااه  سمعوح و ئرأوح مىا  حىدث للىدعاة مىن ابى الهات  ،طنجرف النفس وراه شهواطها وننواطها
اوت وميلة ظنا منهم أح  م ا فليكن ررفهم عن لر ف الدعوة ،ومحن فهم  خافوح على أو حهم

  . لك نجاطهم وفالحهم في
وط عدح أشىكا  االغىراهات فهىنا  ،وط والى االغراهات من األه  واألاارب ومن المج مس كله

وغيرهىىىىا وغيرهىىىىا مىىىىن أشىىىىكا   ،و خىىىىر االنسىىىىاه ،و اك مغىىىىراه االمىىىىا  ،مغىىىىراه االجىىىىاه والمنصىىىىج
  .االغراهات

  :هنه االغراهات على الشباب  ئو  ح / عبد الله نارو علواح مبينا أور
واحىدة منهىا  فىيطك ،)) فهنه االغراهات ال ى يوا ههىا الىدعاة وطئ ىرب مىنهم وطحى  اسىاح هم

هاو ىىىة الف نىىة أاوامىىىا لىىىم  فىىىيوطسىىئس  ،أح طئصىىم ظهىىىر الىىنين لىىىم  خىىىالس اال مىىاح اشاشىىىة الىىىوبهم
 هم مج معىة ؟ وكيىف فكيىف م ا كانىم ف نى ،ولم  س شعروا نشوة االمىالم ،ي نواوا حالوة اال ماح

  ..........السئول وا نحراف فيم ا حلم بهم وهى  احكة مس بشرة ؟ فال شك 
مىىىئوله  فىىىيفكىىىم مىىىن حاعيىىىة ملك ىىىه شىىىهوطه فجىىىرت  هثىىىا وراه امىىىرأة حسىىىناه فكانىىىم مىىىببا 

  .....طميعه وانحرافه فيأو عامال كبيرا  ،واعوحه
 ،ر لىىناطهافيفا لالمىى م اع بهىىا وطىىو وكىىم مىىن حاعيىىة ملكىىم لبىىه زهىىرة الحيىىاة الىىدنيا فجىىرت شىىغ

عبىدا  ،عبىدا للهىوت  ،عبىدا للمظىاهر ،فحولم مساره الىدعوت ملىى أح  كىوح عبىدا للىدينار والىدرهم
 .......عبدا للنفس األمارة االسوه ،طنللب

، فواعىىىده عىىىن ...وكىىىم مىىىن حاعيىىىة ملكىىىه حىىىج المىىىا  والثىىىراه فجىىىرت هاهمىىىا لجمعىىىه وطكد سىىىه
 .2وأربو من الئاعدين الم واعلين (( االمالمي ج العم  مساولية الدعوة والئيام بوا
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زين للناس حب الشهوات من النسياء والبنيين والقنياطير   :ورد  ربنا مبحانه وطعىالى
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة واألنعام والحرث ذلك متاع الحيياة اليدنيا والليه 

  .1 عنده حسن المآب
  . 2 أنما أموالكم وأوالدكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيمواعلموا   :واوله طعالى

) مىا طركىم  :واولىه  3) مح لك  أمة ف نة وف نة أم ىى المىا  ( :اوله في ورد  نبينا 
  .4اعدت ف نة أ ر على الر ا  من النساه (

مح ممىا أخىاف علىيكم  :على المنبر و لسنا حوله فئىا  الحدي  )  لس النبى  فيو اه 
  .5دت ما  ف و عليكم من زهرة الحياة الدنيا وز ن ها (من اع

مغىراه الشىباب ورىدهم  فىيام خدام هنا األمىلوب  فيهنا ولم  كن المج مس الحدي  بدعا 
و لىىك عنىىدما  ،الصىىد عىىن الىىدعوة والىى خله منهىىا فىىيعىىن حيىىنهم فئىىد امىى خدمه المج مىىس اىىد ما 

لمىىا  والجىىاه والملىىك ليصىىده بىىنلك  عىىر  عليىىه ا طجمعىىم اىىر ال وأرمىىلوا رمىىولهم ملىىى النبىىى 
   .عن حعوطه ورمال ه

ممىىىا مىىىبف  مكننىىىا الئىىىو : مح الفىىىرح أرىىىبو  عىىىيال بىىىين مجموعىىىة طحىىىد ات )غىىىنو فكىىىرع، 
انحال  خلئي، طحد ات الشيطاح والنفس والهوت( كلها طحاو  أح طئنف اىه ملىى الهاو ىة وطبعىده 

 .عن الوعي بدينه

                                                           
  .13ـ سورة آل عمران االية  1
  .39ـ سورة األنفال اآلية  3
حديث حسن  :وقال 3226حديث رقم  568/  3ما جاء أن فتنة هذه األمة في المال   :الزهد   ب :ـ رواه الترمذى في ك 2

  .صحيح عريب
 :الرقاق  ب :ورواه مسلم في ك 5186حديث رقم  271/  2ا يـُّتقى من شر المرأة م :النكاح   ب :ـ أخرجه البخارى في ك 3

 .3731حديث رقم  3187/  3أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء  
تخّوف  :الزكاة   ب :ورواه مسلم في ك 1365حديث رقم  261/  1الصدقة على اليتامى  :الزكاة   ب :ـ أخرجه البخارى في ك 5

  .1153حديث رقم  737/  3ما يخرج من زهرة الدنيا 



 282 

 المبحث الثاني

 مظاهر األمية الدينية
  :أشكاال ومظاهر متعددة من أهمها ما يلي تأخذ األمية الدينية

فوميىة المسىلم اىومور حينىه  :وان شىار السىحر والىد   والشىعو ة ،ى ان شار البدع والخرافات 1
حيى   ئىوم المغر ىوح مىن أرىحاب  ،طجعله فر سة مهلة ألرباب البدع والخرافات والخنعبالت

فئىىد طجىىد  ،ومور حينىىه ل حئيىىف مصىىالحه الشخصىىيةالئلىىوب المر اىىة اامىى غال   هىى  الىىبعب اىى
  اعىب األشىخا فىينفىس الواىم  ع ئىد  فىيأعلى الشهاحات العلمية لكنه  علىمسلما حارال 

  .الشرك االله طعالى فيواد يواعه  لك  ،وأنهم  جلبوح النفس و دفعوح الار
 ،همفىىىيئىىىاح وا ع  ،اعىىىب الىىىبالح مىىىن ا ح فىىىا  ااألوليىىىاه فىىىيهىىىنا ااال ىىىافة ملىىىى مىىىا نىىىراه 

 النىىنور رىىناحيف امىى ألت هكىىناو  ،وطئىىد م النىىنور ملىىيهم ،وا مىى عانة بهىىم ،والطىىواف حىىو  ابىىورهم
 طحمى  مكىاح عى  مىن طىوطي برايىات ورمىاه  ال مليىك، وعئىوح النئد، اوورا  الئبور، حو  الجاومة
.. ملىىى .الكربىىات وطفىىر ج الحا ىىات ااىىاه مىىنهم وططلىىج الئبىىور، أرىىحاب ملىىى ونجىىاوت  شىىكاوت 

 .ير  لك من البدع والخرافات ومظاهر الشرك االله طعالىغ
ومىىن  ،وال ىىي    صىىو ممىىالم المسىىلم م  بهىىا ةىىى الجهىى  امبىىاح  الىىدين االمىىالمي األمامىىي2

  :ومن األمثلة على  لك ، لك  ه  اعب المسلمين االكثير من أمور العباحات
 .هى  ه  البعب اكيفية الو وه وما ا  فع  م ا مها أوناه الو و 

  .ى  ه  اعب الشباب اكيفية غس  الجنااة
  .وما  جج عليهن اعده ،ى  ه  اعب الف يات اما  حرم عليهن أوناه الحيب

  .ى  ه  اعب المسلمين اوركاح ووا بات الصالة
ىى  هىى  الىىبعب اكيفيىىة مىىجوح السىىهو ومىىا ا  جىج عليىىه أح  فعىى  عنىىد النسىىياح والسىىهو فىىي 

  .الصالة
فنجىىد اعىىب المسىىلمين  ،والمئىىدار الوا ىىج علىىى المسىىلم فىىي مالىىه ىىى الجهىى  افر اىىة النكىىاة

 ظىن أح الوا ىج عليىه فىي مالىه أح ي صىد  بىبعب األلعمىة والمالاىس علىى الفئىراه فىي شىهر 
  .رمااح أو في غيره

  .الجه  امنامك الحج والعمرةى 
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 .ملى غير  لك من مظاهر الجه  اواجد ات الدين االمالمي ومباحهه
 ،البهاهيىىىة ،الولنيىىىة ،المىىىناهج واألفكىىىار الهدامىىىة ) الئوميىىىة ر العلمىىىاني والفكىىى ى ان شىىىار 3

 ... (.الئاح انية
فهىىم  ،يىىدعو ملىىى الفصىى  بىىين الىىدين ومىىاهر شىىاوح الحيىىاة الىىنع العلمىىانيفئىىد ظهىىر الفكىىر 

  .ير دوح االمالم مجرح شعاهر ومشاعر و  ير دونه طشر عا و  نظاما للحياة
أت أنىىىه    خىىىر  عىىىن حيىىىن  ،عىىىن رىىىوم ورىىىالة وزكىىىاة وحىىىجنظىىىرهم عبىىىارة  فىىىيفاالمىىىالم 

الفكىر    علمىانيالمسىجد  صىلى و خشىس و  ب ى  أمىا خىار  المسىجد فهىو  فىيفالمسىلم  ،المسىجد
  .مانس عنده من الغال والخداع والخيانة والكنب ألح هنه نئرة وطلك نئرة أخرت 

فهمىوح و   وخىنوح ااع ىات و  بركىوح بهىا و    الكرمىيأخن المسلموح  ئرأوح   ىة  وبال الي
أرىىبو المسىىلموح  عملىىوح ا  ىىات الصىىيام و   ،ط حىىدث عىىن المعىىامالت واألخىىال  ال ىىياألخىىرت 

  مانس من أح  حاف  المسلم على رالطه وريامه وم هىو  ، عملوح ا  ات الئصا  والمداينة
ر  المسىلمة و  مىانس مىن أح ط بى ،خىار  مسىجده علىى غيىر  لىك فىال مىانس مىن أح ي عامى  االربىا

و  مىانس مىن أعى  أمىوا   ،وطخ لس اغير المحارم فىى غيىر حيىاه و  خجى  و   ىوااس و  اواعىد
وهكىىنا حىىدث  ،عىىن الئىىيم والمبىىاح  فىىى المعىىامالت ال خلىىيو  مىىانس مىىن  ،الي ىىامى ظلمىىا وعىىدوانا

 .ا نفصام وا نفصا  فى شخصية المسلم المعارر
ملىى الفصى  بىين الىدين والدولىة بىنعم أح الشىر عة أ اا  العلمانيعما يدعو أرحاب الفكر 

كثيىىىر مىىىن بىىىالح  فىىىيواىىىام  ،االمىىىالمية شىىىر عة روحيىىىة محاىىىة   عالاىىىة لهىىىا اىىىالحكم والسيامىىىة
المسىىلمين مىىن ينىىاحت افصىى  الىىدين عىىن الحكىىم والسيامىىة و نىىاحت اىىه حينىىا بىىال حولىىة وعئيىىدة بىىال 

 .شر عة وار نا بال ملطاح
ومىا أحدوىه  ،از  رىاحج ك ىاب ) االمىالم وأرىو  الحكىم (وهنا ما حعا مليه على عبد الىر 

)) واىىد أخىىنت الحكومىىات فىىى الىىبالح االمىىالمية  .عمىىا  أطىىاطورك مىىن ملغىىاه الخالفىىة االمىىالمية
فواصىىى االمىىالم عىىن الحكىىم وال شىىر س فىىى  ،األخىىرت طئلىىد طركيىىا الجديىىدة علىىى حر ىىات م فاوطىىة

كمىىا  ،يمىىا مىىمى بىىى ) األحىىوا  الشخصىىية (األمىىور الجناهيىىة والمدنيىىة ونحوهىىا وبئىىى محصىىورا ف
 ،أاصىىى عىىن ال و يىىه وال ىىووير فىىى الحيىىاة الثئافيىىة وال ربو ىىة وا   ماعيىىة م  فىىى حىىدوح  ىىايلة

  .1وفسو المجا  ك  المجا  لل و يه الغربى والثئافة الغربية وال ئاليد الغربية ((
  بين الدين والدولىة وبىين وهكنا واعم الطامة الكبرت وطم طجنهة أحكام االمالم وطم الفص

الىىىدين والمج مىىىس وبىىىين الىىىدين ومىىىاهر مجىىىا ت الحيىىىاة ن يجىىىة لجهىىى  المسىىىلمين بىىىدينهم ون يجىىىة 
                                                           

 .م1885هـ = 1315  3مكتبة وهبة ط .53ص د / القرضاوى ـ شمول اإلسالم  1
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واىد  ، م غال  األعداه لهنا الجه  واا نارهم الفررة للئااه على االمىالم ب مييعىه وطجنه ىه
  .طم لهم ما أراحوا

  :ى الفهم الخال  لفمالم 4
الله طعالى لعباحه   يىدع  انبىا مىن  وانىج الحيىاة م  كىاح لىه فيىه  مح االمالم النع شرعه

وننلنا عليك الك اب   :حكم فهو اطبيع ه شام  لك  نواحي الحياة مصدا  لئو  الله طعالى

  . 1طبيانا لك  ش  

مح الصىالة كانىم علىى المىى منين   :ففىي األمىور ال عبد ىة المحاىىة نئىرأ اىو  اللىه طعىىالى

 ا أيها النين  منوا ك ج عليكم الصيام كما ك ىج علىى الىنين مىن اىبلكم   2 .ع ااا مواوطا 

 .  3لعلكم ط ئوح 

 .  4ك ج عليكم الئصا  فى الئ لى   :وفى الئوانين الجناهية نئرأ او  الله طعالى

 ىىا أيهىىا الىىنين   :وفىىى المعىىامالت ا ا صىىاح ة والماليىىة نئىىرأ ألىىو    ىىة فىىى الئىىر ح الكىىر م

 .  5. . ا طداين م بدين ملى أ   مسمى فاع بوه منوا م

ك ىىىج علىىىيكم م ا حاىىىر أحىىىدكم المىىىوت مح طىىىرك خيىىىرا   :وفىىىى األحىىىوا  الشخصىىىية نئىىىرأ

  6الورية للوالدين واألاربين االمعروف حئا على الم ئين 

ىن َ َعىر  َوأُ  َ اَأيَُّهىا النيىاُس مونيىا  :وفى العالاات الدوليىة نئىرأ َنىاُعم مّو َنىاُعمَخَلئن ُشىُعوًبا  ننثَىى َوَ َعلن ْن
ننَد اللهو  َرَمُكمن عو موحي اللَه َعلويم   َأطنَئاُعم َوَاَباهوَ  لوَ َعاَرُفوا موحي َأعن   7َخبوير   ْن

 اللىُه َعىنو  َ  َيننَهىاُعم روُ ىوُكم ُْ ينو َوَلىمن ُ خن يَن َلىمن ُ َئىاطوُلوُكمن فوىي الىدّو ىن اليىنو وُهمن  مّو َ ىاروُكمن َأح َطَبىرُّ  حو
ُطوا سو من موحي اللَه ُ حوجُّ  َوُطئن ينَ  موَلينهو طو النُمئنسو

8   
                                                           

  .98ـ سورة النحل اآلية  1
 .112ـ سورة النساء اآلية  3
  .192ـ سورة البقرة اآلية  2
 .178ـ سورة البقرة اآلية  3
 .393رة اآلية ـ سورة البق 5
 .191ـ سورة البقرة اآلية  6
 31اآلية الحجرات: ـ سورة  7
 8اآلية  الممتحنةسورة  ـ9
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ومىن لىم   1وشىاورهم فىى األمىر    :وفى شاوح الحكم والسيامة نئرأ او  الله طعىالى
 . 2 حكم اما أنن  الله فوولاك هم الكافروح 

  .وغيرها و غيرها من طو يهات االمالم فى  وانج الحياة المخ لفة

فاالمىىالم هىىو رمىىالة الىىنمن  ،رك االمىىالم شىىارحة و  وارحة م  وبىىين فيهىىا وفصىى وهكىىنا مىىا طىى
وهو رمالة العالم كلىه لىم ينىن  لجىنس خىا  و  لطبئىة معينىة  ،عله    خ ه اجي  حوح  ي 

و  الالىىىيم معىىىين فهىىىو الرمىىىالة الخاطمىىىة الشىىىاملة ال ىىىي طخالىىىج كىىى  األمىىىم وكىىى  األ نىىىاس وكىىى  
  .الشعوب وك  الطبئات

   مييا أرسييلناي إال رحميية للعييالمين و3 .   تبيياري الييذي نييزل الفرقييان علييي عبييده
 . 4  ليكون للعالمين نذيرا

وهىو رمىالة  ،عما أح االمالم رمالة االنساح كله روحه وعئلىه و سىمه وعوالفىه وأحاميسىه
االنساح في كافة ألوار حياطه كلها اب  أح يولد وهىو لفى  رىغير وهىو غىالم  ىافس وهىو شىاب 

  .وهو كه   عيف  اس له في ك  مرحلة منهجا ماميا طسير عليه حياطه اوع 
ومىىىىن هنىىىىا فىىىىإح االمىىىىالم شىىىىام  لكىىىى  مجىىىىا ت الحيىىىىاة ال عبد ىىىىة المحاىىىىة و ا   ماعيىىىىة 

واىىىد أمرنىىا اللىىىه طعىىالي اىىىوح نوخىىن اكىىى   ،والسيامىىية و ا ا صىىىاح ة واألخالايىىة والعلميىىىة والفكر ىىة
   نوخن اه فى  انج وندعه فى  انج  خر فئا  طعالى  أوامر االمالم ونن هي عن نواهيه وأ 

 . يا أيها الذين آمنوا أدخلوا فى السلم كآفة وال تتبعوا خطوات الشيطان أنه لكم عيدو مبيين
5   

  . ئو  االمام ابن كثير فى طفسير هنه اع ة
س عىىىرا ))  ئىىىو  اللىىىه طعىىىالى  مىىىرًا عبىىىاحه المىىى منين اىىىه المصىىىداين برمىىىوله أح  وخىىىنوا اجميىىى

 6االمالم وشراهعه والعم  اجميس أوامره وطرك  ميس زوا ره ما ام طاعوا من  لك ((
وطعاليمىىه وأخىىن اعاىىها حوح اعىىب اطباعىىا  هو ىىرفب االمىىالم رفاىىا االعىىا طجنهىىة أحكامىى 

  .للهوت وح  النفس

                                                           
 .158ـ سورة آل عمران اآلية  1
  .33ـ سورة المائدة اآلية  3
  117ـ سورة األنبياء  2
 .1ـ سورة الفرقان آية  3
  .319ـ سورة البقرة آيه  5
  .ترو بيدار إحياء التراث العربي    1/337ـ تفسير القرآن العظيم   6
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أفتؤمنييون بييبعض الكتيياب وتكفييرون بييبعض فمييا جييزاء ميين يفعييل ذلييك   ى  : ئىىو  طعىىالي
زي فييي الحييياة الييدنيا ويييوم القياميية يييردون إلييى أشييد العييذاب ومييا اللييه بغفييل عمييا ميينكم إال خيي

أولسيييك اليييذين اشيييتروا الحيييياة اليييدنيا بييياآلخرة فيييال يخ يييف عييينهم العيييذاب والهيييم     .تعمليييون 
 . 1 ينصرون 

و   جىوز أح  ،فال  جوز أح نوخن من االمالم  انج اال مىاح والعئيىدة ونىدع  انىج العبىاحة
كما أنه    جىوز أح نع نىي اىاألخال  ونئصىر فىي  ،لعباحة ونهم   انج األخال نه م اجانج ا
 ى  :و   جوز أح ن من ائوله طعالى .أمور العباحة

  ىىا أيهىىا الىىنين أمنىىوا م ا امىى م ملىىي الصىىالة فاغسىىلوا و ىىوهكم وأيىىد كم ملىىي المرافىىف وامسىىحوا 
كنى م مر ىى أو علىى مىفر أو  ىاه برهومكم وأر لكم ملي الكعبين وإح كن م  نبىا فىالهروا وإح 

أحد منكم من الغاهس أو  مس م النساه فلىم طجىدوا مىاه ف يممىوا رىعيدا ليبىا فامسىحوا بو ىوهكم 
وأيد كم منه مىا ير ىد اللىه ليجعى  علىيكم مىن حىر  ولكىن ير ىد ليطهىركم وليى م نعمىة علىيكم لعلكىم 

     .  2طشكروح  
منىىوا ك ىىج علىىيكم الئصىىا  فىىي الئ لىىى  الحىىر  ىىا أيهىىا الىىنين أ ى  :ونفىىرل فىىي اولىىه طعىىالى

اىالحر والعبىىد االعبىىد واألنثىىى اىىاألنثى فمىىن عفىىي لىىه مىىن أخيىىه شىى  فاطبىىاع اىىالمعروف وأحاه مليىىه 
وفىىي اولىىه       3اوحسىىن  لىىك طخفيىىف مىىن ربكىىم ورحمىىة فمىىن اع ىىدت اعىىد  لىىك فلىىه عىىناب ألىىيم  

:   ا  مىىن اللىىه هاللىىه عن ىىن حكىىيم  السىىار  والسىىاراة فىىااطعوا أيىىديهما  ىىناه امىىا كسىىبا نكىى
4. 

 والنانية والناني فا لدوا ك  واحد منهما ماهة  لدة
5.    ومىن لىم  حكىم امىا أنىن  اللىه فوولاىك

 . 6هم الكافروح 
   جوز أح نصلي ونصوم ون صد  ونحج وم اعد  لك ن عام  في األمور ا ا صاح ة أو 

  .السيامية أو ا   ماعية اغير اانوح الله

ى وبال ىالي كىى  حىىاعم مىن اعىىده ى مىىن أح يىىدع  ولهىنا حىىنر اللىه مىىبحانه وطعىىالي رمىوله 
 :اعب ما أنن  الله طعالي فئا 
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   وأح أحكم بينهم اما أنن  الله و  ط بس  أهواههم واحنرهم أح  ف نوك عىن اعىب مىا أنىن
ثيرا من الناس لفسئوح الله مليك فإح طولوا فاعلم أنما ير د الله أح  صيبهم ببعب  نوبهم وإح ك

   1أفحكم الجهلية يبغوح ومن أحسن من الله حكما لئوم يوانوح 
هىىنا هىىو الفهىىم الصىىحيو لفمىىالم ى االمىىالم الشىىام  الكامىى  ى وهىىنا هىىو ال صىىور الصىىحيو 

  .لفمالم النت    ئب  الله مواه 
مىن  ،ه الناحيىةهىن فيالناحية ا ا صاح ة مثال  جه  المسلم اواعد االمالم و وااطه  فيف

ومىن حيى  طحىر م االمىالم  ،وويئا االعملية ا ا صىاح ة احي  الئيم واألخال  ال ي طرطبس ارطبال
هنه الناحية  جه   فيوغير  لك من  وااس االمالم  .للربا والغال والغرر وا ح كار والمغا ة

 .اوت ظاهره أنه  فيالمسلم هنا كله أو اعاه فسرعاح ما ينهار ا ا صاح وإح بدا 
فعندما  جه  المسلم طعاليم حينه ي بس نظم الغرب أو الشر  ف ن شىر ا شى راعية والرأمىمالية 

المعىامالت  فىيوطنعدم األخال  والئيم  ،و ن شر ال عام  االربا ،وكلها طخالف االمالم وطناهاه
 ،ر ةكىىوح الغىىال وا ح كىىار وغيرهىىا مىىن طعىىاليم ومبىىاح  المنىىاهج البشىىفي ،ال جار ىىة وا ا صىىاح ة

  .وما زا  المسلموح ي مسكوح بها و جروح وراهها ،وال ى أوب م فشلها
الناحية السيامية مثال حي  و س االمالم الاوااس والئواعد ال ي طسير عليها الحياة  فيو 

 ،هفيىىىىوالشىىىىرول ال ىىىىي  جىىىىج طوافرهىىىىا   ،ة اخ يىىىىار الخليفىىىىة أو الحىىىىاعمفيىىىىالسيامىىىىية للىىىىبالح مىىىىن كي
والوا بىات ال ىي فر ىها االمىالم علىي الخليفىة أو  ،من  خ ارونىهفىيا والشرول ال ي  جىج طوافرهى

والوا بىىىات ال ىىىى فر ىىىها  ،والسىىىهر علىىىى مصىىىالو الىىىدين والىىىدنيا ،الحىىىاعم مىىىن العىىىد  والشىىىورت 
 فىيوإمىداه النصىيحة والعىوح  ،غيىر معصىية فىياالمالم على المحكومين من السىمس والطاعىة 

  .هنه الناحية فيمن  وااس االمالم وغير  لك  ،المنشس والمكره والعسر واليسر
ف ىوطى هىنه  ،ُينحى شرع الله  انبا و س بد  اىه اىوانين و ىعية مىن رىنس البشىر وعند  لك

كىوح الظلىم وال سىلس وا مى بداح والد ك اطور ىة حيى    شىورت و  في ،الئوانين ل حكم راىاب العبىاح
  .حاارت ومن هنا  كوح ا نهيار وال خلف وال را س ال ،عد  و  حر ة

الناحيىىىىىة ا   ماعيىىىىىة و ىىىىىس االمىىىىىالم الئواعىىىىىد العامىىىىىة ال ىىىىىى طسىىىىىير عليهىىىىىا الحيىىىىىاة  فىىىىىيو 
 ،فو س االمالم الئواعد والاوااس للنوا  والطال  والخلس والعدة والظهار واللعىاح ،ا   ماعية

وك  ما ي ص  ببناه األمرة و حئىف ا مى ئرار للحيىاة النو يىة مثى  الئوامىة للر ى  والو  ىة علىى 
  .هنه الناحية فيملى غير  لك من اواعد االمالم و وااطه  …ه فيالئارر والس
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وإح أمية المسىلم ب عىاليم حينىه طجعلىه  جىرت  هثىا وراه طعىاليم ومبىاح  الشىر  والغىرب ظنىا 
  .ك  شاونها فيمنه أح االمالم لم  وت اما ينظم حياطه 

و كىىىوح الننىىىا وا غ صىىىاب  ،اللكىىىوح ال بىىىر  والسىىىفور وا خىىى في جهىىى  المسىىىلم طعىىىاليم حينىىىه 
كىىىىىوح الشىىىىىئا  في جهىىىىى  الىىىىىنو  وا باطىىىىىه وطجهىىىىى  المىىىىىرأة وا باطهىىىىىا  ،وان شىىىىىار الفحىىىىىال والفجىىىىىور

وطلىىك خطىىوة أخىىرت علىىى لر ىىف ال را ىىس  ،ف  شىى م األمىىر و اىىيس األو ح و نحرفىىوا ،وا نفصىىا 
  .وال خلف

طسىييرها  فىيمنهجىه ملى غير  لك من نواحى الحياة وال ى  جهى  المسىلموح طعىاليم حيىنهم و 
  .هافيوإاامة حكم الله 

فىىىال عجىىىج اعىىىد  لىىىك أح نجىىىد مسىىىلما حارىىىال علىىىى أعلىىىى الشىىىهاحات والىىىدر ات العلميىىىة 
  . لك من ك اب أو منة في س نكر طحر م المخدرات احجة أح   نه 

و  عجىىىج أح نجىىىىد مىىىن  سىىىى نكر اطىىىس يىىىىد السىىىىار  أو ر ىىىم النانىىىىى المحصىىىن و لىىىىد غيىىىىر 
  .اسوة ووحشية   طنامج عصر النرة وال كنولو يا الم ئدمة المحصن مدعيا أنها

و  عجىىج أح نجىىد مىىن  سىى نكر أح الربىىا حىىرام احجىىة أح هىىنا أمىىر  عرفىىه الئارىىى والىىدانى 
  .كثير من بالح العالم فيوعليه  ئوم أمر المعامالت 

اىىد و  عجىىج أح نسىىمس ونئىىرأ عمىىن يىىدافس عىىن المىىرأة و طالىىج احئواهىىا مىىدعيا أح االمىىالم 
و  عجىىج أح نجىىد مىىن  سىى نكر نئىىاب المىىرأة وحجابهىىا مىىدعيا أح  لىىك  ،ظلمهىىا وهاىىمها حئهىىا

حىىين أنىىه  شىىجس و بىىارك ال بىىر  والسىىفور ألنىىه حر ىىة  فىىي ،طنمىىم وطشىىدح وطعصىىج والىىدين  سىىر
و  عجج أح نجد من  س نكر الصلة بين االمالم والحكم مىدعيا أح الىدين   عالاىة لىه  ،وطئدم

  .االسيامة
طوخرهىا  فىيغير  لك من مظاهر األمية الدينية ال ى طعىانى منهىا أم نىا ممىا كىاح مىببا ملى 
  .وطئهئرها

و  عجىىج اعىىد  لىىك أح ط نىىامى النناعىىات وطبىىرز العصىىبيات االاليميىىة والسيامىىية والمنهبيىىة 
 فيال ى ماعدت على طف يم األمة االمالمية وطش يم لاااطها  اهلين اوحكام االمالم وأوامره 

فهىىىىنا مصىىىىرت و اك عرااىىىىى و خىىىىر  ،وعىىىىدم ال فىىىىر  وال شىىىىر م ،وحىىىىد وا ع صىىىىام احبىىىى  اللىىىىهال 
  .فلسطينى مما ي حت ملى ال خلف والاياع

 فهم الحياة الزوجية: فياألمية الدينية ي  5

مح عئد النوا  ينش  بين الر   والمرأة عالاىة خارىة م ميىنة   ط حئىف بىين الر ى  وأاىرب 
   مكن أح طكوح بين المرأة وأارب الناس مليها أ اًا.الناس مليه رحمًا، كما  
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واد اا اى هنا العئد النع  ئوم على ال وبيىد أح طكىوح هنىاك حئىو  ووا بىات م باحلىة بىين 
النو ين، واوام كى  هىنه الحئىو  والوا بىات الماح ىة والنفسىية علىى السىواه، والىنع ي جىاوز عىن 

ح، وا م عاله فو  مشاعر الكراهية والنفور أو اعب الهنات و  خن الموااف العملية لكسج الو 
 االعرا  والنشوز.

ولكن عىدم فهىم الىنو ين لطبيعىة الحيىاة النو يىة وإحراعهمىا لمىا  جىج عليهمىا، حفاظىًا علىى 
هىىىنه الحيىىىاة وامىىى مرارها وعىىىدم ان هاههىىىا م  بوفىىىاة أحىىىد الىىىنو ين أو كليهمىىىا، وأ اىىىًا عىىىدم فهىىىم 

و اعخىىر مىىن الحئىىو  والوا بىىات، وأح كىىال منهمىىا راع الىىنو ين لمىىا  جىىج علىىى كىى  منهمىىا نحىى
فهم الحياة النو ية يهدح األمرة  فيمح عدم  لك الفهم أو األمية الدينية  ...عن رعي ه ومساو 

 االئلف النع ين هي بها ملى ال فكك أو ال فر .

 رور م عدحة، منها: فيمو وع الحياة النو ية  فيوط جلى األمية الدينية 
فعنىدما  جهى  الشىاب أو الف ىاة األهىداف السىامية مىن  :ار على غير أساس الدينأ ي االختي

والحفىا  علىى  ،وطكثيىر النر ىة الصىالحة ،النوا  كالمساهمة في بنىاه المج مىس الصىالو وطئو  ىه
أاىىو  عنىىدما  جهىى  الشىىباب هىىنه األهىىداف  كىىوح  ،ائىىاه النسىى  وغيىىر  لىىك مىىن أهىىداف الىىنوا 

ومما   شك فيىه أح ا خ يىار البعيىد عىن الىدين  ،والما  والحسجاخ يارهم على أماس الجما  
 النسىاه طنو ىوا  ) :ببا فىي الكثيىر مىن الىو الت والمشىاع  مصىدااا لحىدي  النبىي مى كىوح 

ولكن ..هن أح ططغيهنأموال فعسى ..طنو وهن ألموالهن و ..أح يرحيهن حسنهن فعسى لحسنهن
 1(. ...طنو وهن على الدين

 القيام بواجباته: فيتقصير الرجل   -ب

واىد هيىو اللىىه  ،فئىد اا اىم حكمىة اللىه طعىىالى أح  جعى  لكى  مىن الىنو ين وظيفىىة  ئىوم بهىا
وطلىىك الخصىىاهه  كمىى  بهىىا  ،طعىىالى كىىال منهمىىا وميىىنه اخصىىاهه طعينىىه علىىى الئيىىام برمىىال ه

مىى  نفسىىي وبىىدني وا  مىىاعي، وبدونىىه   طئىىوم الحيىىاة، وبامىى ئال  أحىىد أحىىدهما اعخىىر، وهىىو طكا
 . حدث الفساح وط عط  الحياة النو ين بنفسه أوطرك اخ صاره ملى اعخر 

وطىىىوفير مىىىا  ح ا ىىىه أبنىىىاؤه  ،فالر ىىى  هىىىو المسىىىاو  عىىىن محارة شىىىاوح األمىىىرة ورعا ىىىة أفراحهىىىا
كال ربية والرعا ة  ةومعنو  ،ب والملبسماح ة كالموع  والمشر  ،وزو  ه من أمور ماح ة ومعنو ة

  .وال و يه واالرشاح
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 َأنـَْفق ـوا َوبَِّمـا بـَْعـ    َعلَـ  بـَْعَضـه مْ  اللَّـه   َفضَّـلَ  بَِّمـا الن َِّسـاءِّ  َعلَـ  قـَوَّام ـو َ  الر َِّجـا     :اىا  طعىالى
 . 1 َأْمَوالِّهِّمْ  مِّنْ 

لر ىى  أح مهم ىىه طئ صىىر فئىىد  ظىىن ا ،ومىىن األميىىة الدينيىىة أح  ئصىىر الىىنو  فىىي أحاه مهم ىىه
أو اىد  ظىن أح الئوامىة طعنىي  ،على طوفير الطعام والشراب والم طلبىات الماح ىة فئىس ألهى  بي ىه

 .السياحة وال حكم وفر  الرأع وأح على الجميس ا نصياع له وعدم ومعار  ه

الئوامىة ال ىي منحهىا اللىه ف .مح وا ج الر   نحو أمرطه ليس مئصورًا علىى االنفىا  المىاحع
ولكىىي  ئىىوم الر ىى  بهىىنه المسىى ولية كمىىا ينبغىىي أح  ،لر ىى  طعنىىي المسىى ولية امفهومهىىا الشىىام ل

طكىىوح كىىاح عليىىه أح  كىىوح لىىه حاىىور بىىين أفىىراح أمىىرطه، وأح  شىىعر الجميىىس ائربىىه مىىنهم، وأنىىه 
ه، و صىحبهم أحيانىًا خىار  البيىم فيىمىا يه مىوح اىه و  عىرف علىى مىا يرغبىوح فيمعهىم  شىاركهم 

ارات، و  طشغله أعماله، مهما طكن، عن الرعا ة ال ىي فر ىم عليىه لكى  أفىراح ننهات أو ز  في
عليه أفا  الصالة  هالل عبد لك األب والنو  الكر م النبي محمد بن  فيأمرطه، وليكن ادوطه 

 وأطم ال سليم.

والر ىى  م ا اىىام امسىى ولي ه كاملىىة حمىىى أمىىرطه مىىن أمىىباب ال فىىر  وال ئىىالس، ونشىىو، األبنىىاه 
ظىى  أب  غىىد  الحنىىاح والعطىىف ملىىى  انىىج الشىىدة والئسىىوة م ا اا اىىى األمىىر  فىىيو ة نشىىوة مىى

  لك.

الئيىىام بوا باطىىه الماح ىىة والمعنو ىىة، أو ظىىن أح مهم ىىه   طخىىر   فىىيولكىىن م ا اصىىر الر ىى  
ر الحا ات الارور ة من لعام وشراب وما مليهما ألمرطه، فإنه بنلك السلوك  عر  فيعن طو 

فئدت الراعي، و سرت للنين ي لئفوح األبنىاه مىن أرىدااه السىوه أح ين نىوا أمرطه للاياع ألنها 
 لهم وماه  الفساح.

وا باطىه نحىو زو  ىه وأو حه، واىد  ع ئىد  فيمح عدم فهم النو  لدر ة الئوامة  جعله  ئصر 
أح  فعىى  مىىا  شىىاه حوح أح يرا عىىه أحىىد مىىن  فىىيامئ اىىى هىىنه الئوامىىة أح لىىه الحر ىىة المطلئىىة 

طه، وهنا السلوك من النو  يرطد على األمرة اا  طراب وف ور العالاة النو ية، واد أفراح أمر 
  ص  األمر ملى الشك النع يدمر هنه العالاة.

أح  فىيالئيام بوا باطه وغيااىه كثيىرًا عىن بي ىه مندوحىة للنو ىة  فيواد  كوح طئصير الر   
 فىيخى لس مىس الجىارات والئر بىات طثور لنفسها مىن طصىرفات زو هىا، ف خىر  كثيىرًا مىن بي هىا، وط

 طدمير العالاة النو ية، وز احة حدة المشكالت األمر ة. فيلئاهات اد طسهم 
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نة، عليه أح  ئوحها نحو شال  األماح فياألمرة كمس ولية رباح الس فيمح مس ولية الر   
 مسىىى ولي ه كىىىاح الغىىىر  هىىىو المصىىىير فىىىيوالسىىىالمة و جنبهىىىا األخطىىىار واأل ىىىرار، فىىىإ ا أهمىىى  

ًا وعلىىى وعىىي امىىا  جىىج عليىىه نحىىو ظىىوكىىنلك األمىىرة، م ا لىىم  كىىن الر ىى   ئ ..نةفيالمح ىىوم للسىى
 حوامة الخل ، و كوح مصيرها ال فكك والفراة. فيأمرطه فإنها طغر  

 :األولى االزوجة في القيام برسالته تقصير -ج 

، وال ىي خلئىم الحيىاة فىيولخصاهه الفطرة ال ي انفرحت بها المرأة، كانم رمىال ها األولىى 
لهىىىا، هىىىي أح طكىىىوح أمىىىًا وربىىىة بيىىىم، وهىىىي لىىىن طىىىنهب بهىىىنه الرمىىىالة علىىىى أحسىىىن و ىىىه م  م ا 

 طفرغم لها، ولم  شغلها عنها أمر  خر.

والخطىىو الفىىاحح هىىو أح طهجىىر المىىرأة بي هىىا وطهمىى  رمىىال ها السىىامية، وطحىىر  علىىى العمىى  
و لىىك ألح عمىى   ،الحيىىاة فىىيابيىىة مع ئىىدة أح هىىنا العمىى   ىىرورة لمشىىارك ها اال ج ،خىىار  البيىىم

أمىىا عملهىىا خىىار  البيىىم فهىىو  ،وهىىو عمىى  لىىه خطورطىىه وأهمي ىىه ،البيىىم هىىو األرىى  فىىيالمىىرأة 
البيىىم أو  فىىيواالمىالم    منعهىىا منىه مىىا حام    طغىى علىىى عملهىا  ،امى ثناه مىىن هىنا األرىى 

  كوح على حسااه.

بي هىا ورعاي هىا لنو هىا  فىيعملهىا مح األمية الدينيىة كىاحت أح طلغىي مىن عئى  المىرأة أهميىة 
وأو حهىا، وأرىىبو ننولهىىا ملىىى ميىىاحين األعمىىا  العامىىة وميىىاحين االن ىىا  ينطىىوع علىىى كثيىىر مىىن 

فهىىىو يىىى حع ملىىىى مهمالهىىىا لشىىى وح بي هىىىا  ،األ ىىىرار البالغىىىة مىىىن النىىىاحي ين الخلئيىىىة وا   ماعيىىىة
وطئىىو ب ألهىىم مئوماطهىىا  ،حيىىاة األمىىرة فىىيو  رطىىج علىىى هىىنا االهمىىا  ا  ىىطراب  ..وأو حهىىا

 .وحعاهمها، وإ عاف لروح ال رااس العاهلي

العىىالم االمىىالمي، واىىد طبنىىى  فىىيومىىا زالىىم المىى طمرات الدوليىىة وبعىىب النىىدوات ال ىىي طعئىىد 
الئاهموح عليها أهداف طلك الم طمرات، طنشر مفاهيمها وطرو  ألفكارها. والمرأة ألمي هىا الدينيىة، 

بي هىىا، طسىى ئب  هىىنه األفكىىار والمفىىاهيم حوح فئىىه ألاعاحهىىا، أو  يفىىوعىىدم وعيهىىا اوهميىىة و وحهىىا 
فلهىىنه  ..هىىنا خطىىر فىىاحح علىىى امىى ئرار األمىىرة، ومىىالمة كيانهىىا فىىيمعرفىىة امىىا طسىىعى مليىىه، و 

العديد من النساه، وبخارىة اعىب المعلمىات الالطىي عشىن مناخىًا،  فياألفكار الهدامة طوويرها 
العمى  ح ىى ولىو لىم  فىيالمرأة وطوعيد ام ئاللها وحئهىا حوح نئد أو طمحيه، من ااا ا طحر ر 

 أو وليها. يرغج زو ها

على أح مهما  األم لرمال ها األولى ليس مئصورًا على حررها علىى العمى  خىار  البيىم، 
العالاىات ا   ماعيىة  فىيوإنما اد  كوح هنا االهما  اسبج اعب ال ئاليىد الاىارة، كاالمىراف 
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وروىرة  فىيف رة لو لة حوح فاهدة من وراهها، فهىي لئىاهات طاىيس الواىم مث  الن ارات ال ي طم د 
 فارغة وأحاحي  طافهة.

  

 ( كثرة الطالق ألوهى األسباب:د)

وهنه ظىاهرة خطيىرة لهىا  وارهىا المىدمرة لألبنىاه واألخىال  وامى ئرار الحيىاة بو ىه عىام، وهىي 
ف بين النو ين، وبعد ام نفاح ك  الوااس طعكس عدم الوعي الديني اما أااحه الله من ال فر  في

وماه  االرالح، و لك ألح الناس  سارعوح ملى الطال  ألوهى األمباب، و   وخنوح أنفسهم 
امىىا أمىىر اللىىه اىىه مىىن المعاشىىرة اىىالمعروف وعىىدم ا مىى جااة لمشىىاعر الكراهيىىة والنفىىور، وطحىىرع 

 الوام الصحيو ال ئاع الطال .

  مىىن أمىىباب كثىىرة واوعىىه وبال ىىالي كانىىم مىىن أمىىباب أحكىىام الطىىال فىىيمح األميىىة الدينيىىة 
 طفكك األمرة وطمناها.

علىىى أح ظىىاهرة كثىىرة الطىىال  مىىس هىىنه طعىىد ومىىرة لبيعيىىة للىىنوا  الىىنع لىىم  سىى وف شىىروله 
ف فيىفهم العالاة النو يىة، وعىدم و ىوح أهى  االرىالح لل و  فيالمشروعة، وأ اًا لألمية الدينية 
 بين النو ين عند خوف الشئا .
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 دور األسرة في محو األمية الدينية :والأ
 

وأمىىور  جىىدر بنىىا  ،ا ومحىىو األميىىة الدينيىىة وطنشىىاة األ يىى هنىىاك مىىب  معينىىة علىىى طربيىىة األو ح
  :مراعاطها، و نبغي لنا ملوكها مس فلنات األعباح، فمن  لك ما يلي

فال يليف ااالنساح أح  ئدم على النوا  م  اعد ام خارة   :العنا ة ااخ يار النو ة الصالحة -1
وام شىىىارة أهىىى  الخبىىىرة والمعرفىىىة؛ فالنو ىىىة هىىىي أم األو ح، ومينشىىىاوح علىىىى  -عىىىن و ىىى  -اللىىىه

 .طوويرا على النو  نفسه -الغالج في -ها ولباعها، وم مح لهاأخالا
فهىىنا العمىى  حأب األنبيىىاه والمرمىىلين، وعبىىاح اللىىه الصىىالحين   :مىى ا  اللىىه النر ىىة الصىىالحة -2

يُس  -عليىىه السىىالم -فىىي زكر ىىا -طعىىالى -عمىىا اىىا  َبىىًة مونيىىَك َمىىمو ىىنن َلىىُدننَك ُ رّو يىىًة َليّو }َربّو َهىىجن لوىىي مو
َعا { الدُّ  1هو

َنىا َوُ رّو ياطوَنىا   :وكما حكى عن الصالحين أح من رفاطهم أنهم  ئولوح  َوا و ىنن َأزن }َربيَنا َهجن َلَنا مو
َعلنَنا لولنُم يئويَن موَمامًا{  ُين  َوا ن  2ُاريَة أَعن

أفلو  -فإ ا أعاح الله العبد على أو حه، ومدحه ووفئه  :ا م عانة االله على طربي هم -3
   :فإنه ميخسر و كوح عمله وبا  عليه، كما اي  -، وإح خن  ووك  ملى نفسهوأنجو

 م ا رو عوح الخالف المره لم  جد                  عسيرا من اعما  م  ميسرا
  :وكما اي 

 م ا لم  كن عوح من الله للف ى                        فوو  ما  جني على ا  هاحه
فإح كانوا رالحين حعي لهم االثبات والمن د، وإح   :الدعاه عليهم الدعاه لألو ح، وطجنج -4

 عانوا لالحين حعي لهم االهدا ة وال سديد.
فإح الوالدين أو  من  ك وع  -والحنر ك  الحنر من الدعاه عليهم؛ فإنهم م ا فسدوا وانحرفوا

 بنلك.
هىىو أو ىىج شىىيه بىى   -فممىىا  جىىج  :غىىرس اال مىىاح والعئيىىدة الصىىحيحة فىىي نفىىوس األو ح -5

أح  حرروا ك  الحر ، على هنا األمر، وأح  عاهىدوه االسىئي والرعا ىة، كىوح  -على الوالدين
 علم الوالد أو حه منن الصغر أح ينطئوا االشهاحطين، وأح  س ظهروها، و نمىي فىي الىوبهم محبىة 

ه، وأنىه أح اللىه فىي السىما -أ اىا -وأح ما بنا من نعمة فمنه وحده، و علمهىم -عن و   -الله
مميس اصير، ليس كمثله شيه، ملى غير  لك من أمور العئيدة، وهكنا يو ههم م ا كبىروا ملىى 

 اراهة ك ج العئيدة المنامبة لهم.
                                                           

 [.38 :]   عمراحـ  1
 [.74 :]الفرااحـ  3
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 حىىىر  الوالىىىد علىىىى طىىىربي هم علىىىى   :غىىىرس الئىىىيم الحميىىىدة والخىىىال  الكر مىىىة فىىىي نفومىىىهم -6
والصىىلة، والجهىىاح، والعلىىم؛ ح ىىى ال ئىىوت، والحلىىم، والصىىد ، واألمانىىة، والعفىىة، والصىىبر، والبىىر، 

  شبوا محبين لمعالي األمور، ومكارم األخال .
فهنا العم  من أ   األعما  ال ي  مكن أح  ئوم   :الحر  على طحفي  األو ح ك اب الله -7

بها الوالداح؛ فا ش غا  احفظىه، والعمى  اىه اشى غا  اىوعلى المطالىج، وأشىرف المواهىج، وىم مح 
م، وحما ىىىة لهىىىم مىىىن الاىىىياع وا نحىىىراف، فىىىإ ا حفظىىىوا الئىىىر ح أوىىىر  لىىىك فىىىي فيىىىه حفظىىىًا ألواىىىاطه

 ملوكهم وأخالاهم، وفجر ينابيس الحكمة في الوبهم.
فعلىىى   :العنا ىىة ااخ يىىار المىىدارس المنامىىبة لىىألو ح، والحىىر  علىىى م ىىااع هم فىىي المىىدارس -8

حيىىىى  لالبهىىىىا،  الوالىىىد أح  حىىىىر  كىىى  الحىىىىر  علىىىىى اخ يىىىار المىىىىدارس المنامىىىىبة ألو حه مىىىن
وإحارطها، ومدرموها، ومناهجها، وال ي طعنى اام ئامة لالبها، وطه م اوخالاهم، وشماهلهم، او  
وعمال؛ ألح األغلج أح الولد منما  خ ار أردااهه من المدرمة من أبناه رفه الىنين  شىاعلونه 

 في المنا  والطبيعة.
م مرار، ح ى ي وعد بنفسه مىن رىالح الولىد وعلى الوالد أح  ئوم ام ااعة األو ح في المدارس اا

وام ئام ه، ولاال  فا و في يوم من األ ام اوح ولده على خالف مىا كىاح ي واعىه و  ملىه، وأل ى  
 أح يدرك الولد اوح والده وراهه  سو  عنه و  ااعه.

احيى  طعئىد طلىك الحلئىات فىي مواعيىد محىدحة، و ئىرأ   :ماامة الحلئات العلمية حاخى  البيىوت -9
 فيها اعب الك ج المالهمة لألو ح، في علموح بنلك الئراهة، وحسن ا م ماع، وأحب الحوار.

فىىنلك العمىى  ممىىا   :ماامىىة المسىىاائات الثئافيىىة بىىين األو ح، وو ىىس الجىىواهن والحىىوافن لهىىا -11
 شىىحن هممهىىم، و حىىرك أ هىىانهم، و ىىدربهم علىىى البحىى  والنظىىر فىىي ك ىىج أهىى  العلىىم، و عىىدهم 

 س و اطهم.للراي في م
طح ىىىوع علىىىى ك ىىىج وأشىىىىرلة مالهمىىىة لسىىىنهم ومىىىىداركهم،   :طكىىىو ن مك بىىىة مننليىىىة ميسىىىىرة -11

 فالمك بة من أعظم روافد الثئافة.
كالمحا ىىىرات، والنىىىدوات ال ىىىي طعئىىىد فىىىي المسىىىا د   :ارىىىطحاب األو ح لمجىىىالس الىىىنكر -12

 هىة الحيىاة، و جيىج علىى وغيرها؛ فهي مما يثرع الولد االمعلومات، و مده اىالخير، و عىده لموا
 أمال ه ال ي ط رحح في  هنه.

 عما أنها طغن ه ااال ماح، وطربس على البه، وطربيه على أحب ا م ماع.
ح ىىى  سىىيروا علىىى خطىىاهم، و  رمىىموا   :ربطهىىم االسىىلف الصىىالو فىىي االا ىىداه وا ه ىىداه -13

بهىا، فىإح كىاح لىدت الولىد  منهجهم، ولكي  جدوا فيهم الئدوة الصالحة ال ىي  جىدر بهىم أح  ئ ىدوا
ميو  ملى العلىم و ىد مىن  ئ ىدع اىه، وإح كىاح شىجاعا مئىداما و ىد مىن ي رمىم خطىاه، وإح كىاح 

 عسو  و د في ميرة السلف ما يبع  فيه الروح، وعلو الهمة، وهكنا.
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فسير السلف الصالو حافلة اك  خير، فما أروع أح يرطبس المسلم بهم، وأح  حنو حنوهم، بد  
 ا داه االهااطين والهازلين من الالعبين، والمطربين، والمنحرفين، وغيرهم.من اال

فكم من النىاس مىن فىرل   :العنا ة ب عليم البنات ما  ح جن مليه من أمور حينهن وحنياهن -14
أحكىىىام الحىىىيب والنفىىىاس  -علىىىى مىىىبي  المثىىىا  -فىىىي هىىىنا الحىىىف، وكىىىم مىىىن النسىىىاه مىىىن  جهلىىىن

مىىن أنىىه ي علىىف بهىىا ركنىىاح مىىن أركىىاح االمىىالم وهمىىا الصىىالة، ومسىىاه  الىىدماه عمومىىا، اىىالرغم 
والصيام، ب  والحج، وكم من النساه من طجه  ماامة الصالة على الو ه المطلوب. فينبغي أح 
 عنى ك  والد ب عليم بناطه أمور حينهن، كما ينبغي أح  علمىن أمىور حيىاطهن الخارىة مىن كىي، 

 غير  لك.وغسي ، ولبر، وخيالة، وطدبير للمنن ، و 
 وبنلك  كن على أطم ام عداح  م ئبا  الحياة النو ية.

فهىىي ممىىا  عىىين علىىى طربيىىة األو ح؛ ألنهىىا ناطجىىة عىىن   :اىىراهة الك ىىج المفيىىدة فىىي ال ربيىىة -15
 طجربة، وممارمة، وخبرة، وعصارة فكر، ون ا  طمحيه وبح .

  :ومن طلك ال ي  جدر االمسلم اا ناؤها واالفاحة منها ما يلي
 العيا   بن أبي الدنيا. -أ

 طحفة الموحوح في أحكام المولوح  بن الئيم. -ب
 المس ولية في االمالم ح. عبد الله ااحرع. - 
 أور ال ربية االمالمية في أمن المج مس ح. عبد الله ااحرع.  -ح
 طنكير العباح احئو  األو ح للشير عبد الله الجار الله.  -ح
 المالم لمحمد المئب .األو ح وطربي هم في ا -ل
 نظرات في األمرة المسلمة للدك ور محمد بن لطفي الصباا.  -ك
 طربية األو ح في االمالم للشير عبد الله نارو علواح. -ع
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 في محو األمية الدينية دور المدرسة :ثانيا
 طئد م الحئاهف الدينية في رفاه ونئاه. 

  ها في أملوب  ناب مشو  اخ يار المفاهيم ال ي ط نامج ومن ال المين وعر . 
 طوفر الئدوة الحسنة في المساولين عن ال عليم. 
 طحئيف ال عاوح بين المدرمة والبيم. 
 لي للئيم االمالميةمال طبيف الع. 
 ايام المدرمة بدور ال وعية الدينية في ظ  أماليج عملية. 
  والنئاش من خال  البح  االلحاح ةطحصين ال المين  د ال يارات والننعات الفلسفية. 
  وطئد مها في االج عملي ططبيئي فعا   الخلئيةا ه مام اال ربية 

خىال  حروس ال عبيىر وإ ىراه المسىاائات فىي اىراهة  طعن ن وطفعيى  الئىراهة الحىرة االمىدارس مىن -
  .الك ج

الطىالب فىي رىالة الظهىر اىال عليم ال طبيئىي عمليىًا  ال طبيف العملي للصىالة وامى غال  و ىوح -
  .ر ةوبصفة حو 
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 في محو األمية الدينية دور المجتمع :ثالثا
 .ططو ر الدور النع طئوم اه المسا د ى 1
حىو  هىنه األمىور فىي المسىا د أمىوة امىا فعى   ايىام األهمىة والخطبىاه بىدورهم فىي ال و يىه ى 2

أرىحااه وإرشىاحهم حاخى  المسىجد، ومىن  لىك مىا  فىي طعلىيم -رلى اللىه عليىه ومىلم  -الرمو  
 . حينما رأت مخالله االصالة وعدم خشوعه 1«طص  ار س فص  فإنك لم»المصلين:  االه ألحد

اعر  برامج خارة لأللفا  والناشاة ل عليمهم أمور  الئنوات الفااهيةا م فاحة من  ى  3
  .الحوار أو االعر  المصور حينهم اشك  مبسس اوملوب

م اوملوب مبسس، مس ام خدام أركاح االمال طئد م برامج عملية في وماه  االعالم عن ى 4
م الصور والرمومات المساعدة على طيسير   .الَفهن

العمىى  علىىى حسىىن ان ئىىاه األفىىالم والمسلسىىالت امىىا  خىىدم األخىىال  الفا ىىلة و نمىىي مىىدارك ىىى 5
 .السامعين والمشاهدين

 .ربس البرامج الر ا ية اال نشاة الدينية الصحيحةى  6

المس شفيات ومرافف الخدمات العامة اإ جاح ك يبات  فيا م فاحة من أماعن ا ن ظار ي  7
  .والعباحات طعر فية مبسطة اوركاح االمالم

م  لم  وأح يب عد عن الطر  ال ئليد ة الخطابية في الدعوة ،أح  عي الداعية فئه األولو اتى  8
 ،لمراملةا ،الن ارة ،الهد ة :ب   س خدم لراا م نوعة وم عدحة منها ،طعد طجدع في هنا النمن

  ام غال  الجمعيات الخير ة واألند ة ،ام غال  وماه  االعالم

 :ومن  من هنه ال وعية ،طنمية وعي المسلم اوعداهه ومكاهدهم  د الدين االمالميى  9
 .وكيفية موا ه ها ورحها ومكاهدها  د االمالم طوعي هم االعلمانية وفااهحها

                                                           
حديث  ،في الحضر ،باب وجوب القراءة لإلمام والمأموم في الصلوات كلها ،أبواب صفة الصالة،كتاب األذان  ،صحيح البخاريـ  1

 .726 :رقم



 311 

 الدينيةفي محو األمية  الشريف دور األزهر :رابعا

لألزهر مكانة علمية وحعو ة مرمواة    س طيس أع معهد علمي أح يبارع األزهر و نافسه فىي 
يىىدرس العلىىم  األزهىىرومىىا زا   ،علىىم العىىالم وأوىىر فىىى الكىى  اىىد ما وحىىديثا فىىاألزهر ،هىىنا المجىىا 

  .ايام الساعة كنلك ملىشاه الله طعالى  محو نشره ح ى اعح وميظ  

ي ولى حف  السنة احفى  ر الهىا  األزهروما زا   ،نفسه حف  الئر ح الكر م على األزهرخن أفئد 
ونئدهم وبياح الصحيو من الاعيف من المو وع من السىنة المطهىرة حفاظىا علىى  ،من الرواة 

 حىىىاف  علىىىى اللغىىة العربيىىىة و حابهىىىا  األزهىىرومىىىا زا   ،عىىالم رمىىىو  اللىىه رىىىلى اللىىىه عليىىه ومىىىلم
  .و نشرها بين الناس

مىىن خر جىىى  االمىىالميو ن شىىر المج هىىدوح فىىى الفئىىه  ، خىىر  العلمىىاه والفئهىىاه األزهىىر ومىىا زا 
وكليىات أرىو  الىدين طخىر   ،فكليات الشر عة طخر  الفئهاه الم مين ن ،وكلياطه الشرعية األزهر

وكليىىىات الىىىدعوة طخىىىر   ،وكليىىىات اللغىىىة العربيىىىة طخىىىر  اللغىىىو ين واألحاىىىاه ،المحىىىدوين والمفسىىىر ن
  .ناوهك ،الدعاة

ما مبف ي بين لنا أح على األزهر الشر ف حورا كبيرا في محو األمية الدينيىة وعىال  من خال  
 . وارها

  :للئيام بهنا الدور ما يلي نيومن الوماه  ال ي طعين األزهر واألزهر 

 .والبعد عن الرطااة وال كرار ،ى ا ب كار وال جديد في وماه  الدعوة ملى الله طعالى 1

والعمى  علىى ز ىاحة هىنه المعاهىد  ،مام االمعاهىد األزهر ىة وططو رهىا لجىنب النىاس مليهىاى ا ه  2
 .في ش ى البئاع

 .وا ه مام امعلمي الئر ح الكر م ،ى محياه حور الك اطيج 3

والعمى  علىى أح  حيىوا حيىاة كر مىة  ،طكر م الىدعاة ملىى اللىه طعىالى ب ىوفير م طلبىات حيىاطهمى  4
ماح ة والنفسية ليس طيعوا الئيام امهم هم في حعوة الناس وطعليمهم أحكام ط وفر فيها حا اطهم ال

 .الدين ومباحهه
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ومىىن  لىىك و ىىس الاىىوااس والشىىرول ال ىىي  ،ى ا ه مىىام االكليىىات الشىىرعية ال ىىي طخىىر  الىىدعاة 5
وكىىنلك معىىاحة النظىىر فىىي  ، جىىج أح ط ىىوفر فىىي الطىىالب الىىراغبين فىىي الدرامىىة فىىي هىىنه الكليىىات

 . ي يدرمها الطالبالمئررات ال

وايىىام علمىىاه األزهىىر بىىدورهم فىىي نشىىر طعىىاليم االمىىالم  ،ى حسىىن امىى غال  الئنىىوات الفاىىاهية 6
 .وطنئية الفكر الديني من الخرافات والبدع

عئىىىد اللئىىىاهات والنىىىدوات الدينيىىىة فىىىي المىىىدارس والجامعىىىات غيىىىر األزهر ىىىة ل وعيىىىة الطىىىالب ى  7
 .ام فساراطهماومور الدين واال ااة على أمال هم و 

 .مخالفات للشرعى مردار الك ج والم لفات ال ي طه م ائاا ا الناس وعال  ما ين شر من  8
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 الخاتمة
 ..وبعد

فئد طبين مىن خىال  العىر  السىابف أح األميىة الدينيىة خطىر عظىيم وحاه  سىيم طعىدحت أمىبااه 
بنىىاه وط خىىر  منىىه فاألمىىرة هىىي المحاىىن األو  واألهىىم الىىنع ي ربىىى فيىىه األ ،وطنوعىىم مظىىاهره

األ يىىىىا  فىىىىإ ا أحسىىىىنم األمىىىىرة الئيىىىىام بوظيف هىىىىا فإنهىىىىا طئىىىىدم لألمىىىىة وللمج مىىىىس أ يىىىىا  رىىىىالحة 
وإ ا مىىىا اصىىىرت فىىىي حورهىىىا فإنهىىىا طسىىىهم اشىىىك  مباشىىىر فىىىي طىىىوخر األمىىىة وطئهئرهىىىا  ،ومصىىىلحة

 .ب ئد مها أ يا   عيفة الصلة بدينها   طعلم من أحكامه م  الئلي 
 ،اصفة عامة له حور رهيس فىي ال ربيىة وال و يىه وربىس األ يىا  ب عىاليم حينهىاوالمدرمة وال عليم 

 .وكنلك فإح للمج مس والبياة ال ي ينشو فيها المسلم حورا كبيرا في ربطه بدينه وأحكام شر ع ه
فعىىال  األميىىة الدينيىىة ال ىىي  عىىاني منهىىا كثيىىر مىىن أبنىىاه األمىىة االمىىالمية    ئ صىىر علىىى  :م ا

الزالىىىة هىىىنا الخطىىىر العظىىىيم وطبصىىىير   ميىىىس الجهىىىوحبىىى   جىىىج أح ط اىىىافر  هىىىة حوح أخىىىرت 
  .المسلمين اوحكام حينهم وطعاليمه الرشيدة

فىإ ا كىاح فىي األمىة مىن  عىاني مىن األميىة الدينيىة  ،ما زا  ومىيظ  فىي األمىة خيىر كثيىر :أاو 
ولكىىن األمىى   ،فىىإح الكثيىىر والكثيىىر مىىن أبنىىاه األمىىة علىىى علىىم غن ىىر االىىدين وأحكامىىه وطعاليمىىه

  .معئوح أح ي عاوح الجميس ل بصير المسلمين  ميعا اوحكام حينهم وطعاليم ربهم
 .والحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرملين
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