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  :مدخل متهيدي
وتعرفنا على بعض املميزات اليت متيز اإلسالم عن �قي هذه  ،السابقةرأينا يف دروس سابقة عالقة اإلسالم �لشرائع السماوية 

لكن رغم هذه املميزات فهناك من يعتقد خالف ذلك من جهة، ومن ، ... افة إىل خصائص أخرى كالر�نيةمن ذلك الشمولية، إض ،الشرائع
  .من جيهلها جهة أخرى يوجد

  فما املراد �خلصائص؟ 
  هي؟ وما 
  النفوس؟وكيف ميكن حتقيقها يف  
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :دراسة النصوص وقراءTا
I – اTعرض النصوص وقراء:  

  :)اإلخفاء(القاعدة التجويدية  -  1
واإلدغام مع مراعاة الغنة، ويسمى اإلخفاء احلقيقي، وحروفه مخسة  اإلظهارالنطق �حلرف على حالة متوسطة ما بني هو  :اإلخفاء

 :عشرة حرفا هي يف أول الكلمات التالية
 دم طيبا زد يف تقى ضع ظاِلما*** صف ذا ثنا كم جاد شخص قد مسا 

 )والشمول الربانية( لإلسالم العامة الخصائص

 
َ
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]5 - 1: اآلياتسورة العلق، [  
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
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  ]3: سورة األعراف، اآلية[
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا
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  ].38: سورة األنعام، اآلية[
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اَرقُْطِنيُّ َوَغْيُرهُ  َرَواهُ  .َحِديٌث َحَسنٌ : قَاَل النََّوِويُّ [   ]الدَّ

https://moutamadris.ma


 

 

2 

  .دون ضغط عليهما حىت تستوىف الغنة وطريقة النطق �إلخفاء هي تالصق جزئي خمرج حرف اإلخفاء من
II  - اw توثيق النصوص والتعريف:  

   :العلقالتعريف بسورة  -  2
حمور السورة  ن القرآن الكرمي،يف املصحف الشريف، وهي أول ما نزل م 96أية، ترتيبها  19، عدد آTyا مكية :العلقسورة  يدور 

عن ملسو هيلع هللا ىلص وطغيان اإلنسان �ملال ومترده على أوامر هللا، وقصة أيب جهل و�يه الرسول  ،ملسو هيلع هللا ىلصحول موضوع بدء نزول الوحي على خامت األنبياء دمحم 
  .الصالة

  :األعرافالتعريف بسورة  – 2
السابعة يف ترتيب آية، وهي السورة  206، عدد آTyا فهي مدنية 170إىل  163مكية ما عدا اآلyت من  :األعرافسورة 

لورود ذكر اسم األعراف فيها، وهو سور مضروب بني اجلنة والنار حيول بني أهلهما، وهي أول سورة  مسيت wذا االسم ،املصحف الشريف
تقرير أصول الدعوة اإلسالمية من توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي ، ومهمتها عرضت للتفضيل يف قصص األنبياء

  .والرسالة
  :التعريف بسورة األنعام – 3

يف املصحف الشريف، تناولت القضاy الكربى األساسية ألصول العقيدة  6أية، ترتيبها  165مكية، عدد آTyا  :األنعامسورة 
  ).األلوهية، الوحي والرسالة، البعث واجلزاء(واِإلميان 

  :رثوم بن �شرجبالتعريف  – 4
 ،هو جرثوم بن �شر امسه، إال أنه األشهر بني العلماءاختلف يف . ملسو هيلع هللا ىلصمن رواة األحاديث عن الرسول صحايب جليل،  :جرثوم بن �شر

تويف سنة مخس  ،ملسو هيلع هللا ىلصأسلم على عهد النيب  ،يوم خيرب وأرسله إىل قومه وأخوه عمرو بن جرهمملسو هيلع هللا ىلص أسهم له النيب ، من أهل بيعة الرضوان
  .وسبعني وهو ساجد يف الصالة يف جوف إحدى الليايل

  :لبيهقيالتعريف � -  5
وقد برع يف  ،شافعي املذهب ،، حافظ وعامل جليلاخلسروجردي البيهقي أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى هو :البيهقي

وتويف يف العاشر ، يف شعبان سنة أربع ومثانني وثالمثائة ، ولداملذهب الشافعي واشتهر عند أصحابه حىت عد من أكابر أنصاره وأعالم أئمته
، "ناقب الشافعيم: "، له مؤلقات كثرية قيل أ�ا وصلن ألف جزء، ومن أمهها، ودفن ببيهقسني وأربع مائةمجادي األوىل من سنة مثان ومخ

  " ...القراءة خلف اإلمام"، و"األسرىو " االعتقاد"و ،"املدخل إىل السنن الكربى"، و"مناقب أمحد"و
III - فهم النصوص: 

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o الطور الثاين هلا حيث تصري علقةوهي النطفة يف  ،مجع علقة :علق.  
o ساؤهم يف الشرك والضالل والفسادرؤ  :أولياء.  
o وهي مجلة ما أذن هللا يف فعله سواء كان واجبا أو مندو� أو مباحا :حدودا.  
o أي إجازة لكم :رخصة لكم.  
o أي ما أغفلنا وما تركنا :فرطنا. 

 :املضامني األساسية للنصوص – 2
 .والكتابة والعلم ألنه شعار دين اإلسالم أمر هللا تعاىل نبيه الكرمي �لقراءة �
  . اإلسالم والنهي عن إتباع تشريعات أخرى أمر هللا تعاىل عباده ©تباع أحكام �
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 .واجتناب النواهي وعدم البحث عن أشياء سكت عنها القرآن أمته عن إتباع األوامرملسو هيلع هللا ىلص حث الرسول  �
  .على كل ما حيتاج إليه اإلنسان يف الدنيا واآلخرة اشتمال القرآن الكرمي �

حماور الدرس ومناقشتها   :حتليل 
I -  إلسالملاخلصائص العامة:  

تضاف إىل اإلسالم فإ�ا تعين كل وصف ينفرد به الدين ، وعندما وهي كل وصف ومميز ينفرد به الشيءمجع خاصية،  :اخلصائص
  .دون غريه من األدyن األخرى كتابية كانت أم وضعية، وهي كاشفة حلقيقة اإلسالم وطبيعته اإلسالمي وخيتص به

II  - مفهوم الر�نية والشمول:  
  :مفهوم الر�نية -  1

ع اإلنسان ، أي أن شريعة اإلسالم هي منزلة من عند هللا سبحانه وتشريعه للناس مجيعا وليست من وضنسبة إىل الرب :الر�نية
نِيَِّني ِمبَا ُكنُتْم تـَُعلُِّموَن اْلِكَتاَب َوِمبَا ُكنُتْم ﴿ :، فاإلسالم ر�ين مصدرا ومنهجا، غاية ووجهة، قال هللا تعاىلاملتصف �لعجز والنقص َوَلِكن ُكونُوْا َر�َّ

ونقول هذا شخص ر�ين إذا كان متقيا ، ىل الرب سبحانهومن هذا تفهم ر�نية اإلسالم، أي انتساب اإلسالم وأحكامه وتشربعاته إ، ﴾َتْدُرُسونَ 
  :تتجلى ر�نية اإلسالم يف ،¸ تعاىل
  .أي أن الدين من عند هللا، ولذلك فهو منزه عن النقص واخللل واالضطراب، وهو صاحل لكل زمان ومكان :املصدر �
أن يقصد اإلنسان جبميع تصرفاته العبادية والعادية وجه هللا  :فكل أحكام اإلسالم Tدف يف املآل إىل غاية واحدة، وهي :الغـايـة �

  .سبحانه وتعاىل
  :مفهوم الشمول -  2

أي إحاطة أحكامه وتشريعاته بكل جماالت احلياة للفرد واجلماعة، وهو مشول يستوعب الزمان كله واحلياة كلها وكيان  :الشمولية
 :ويتجلى هذا الشمول فيما يلي، ﴾اْلِكَتاِب ِمن َشْيءٍ مَّا فـَرَّْطَنا ِيف ﴿: اإلنسان كله، قال تعاىل

وهي األحكام املتعلقة �لتصورات النظرية يف جماالت اإلهليات والنبوات وامليعاد، ويف جماالت الكون واحلياة واإلنسان املنبثقة  :لعقيدةا �
 .من شهادة أن ال إله إال هللا وأن دمحما رسول هللا

 .تتنوع إىل عبادة بدنية ومالية وروحية :العبادات �
 . تنظيم العالقات بني أفراد األسرة كمجتمع وككل :االجتماع �
 . وبني الدولة اإلسالمية وغريها من الدول األخرى ،الرعيةالعالقة بني الراعي و  تنظيم :السياسة �
 .اجلماعيةو  مشل حفظ امللكيات الفردية :املالاالقتصاد و  �
ِإنَّ اÀ َÁَُّْمرُُكْم َأن تُؤدُّوْا اَألَماَ�ِت ِإَىل َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم بـَْنيَ ﴿: اإلنصاف، من ذلك قوله تعاىلالنزاعات �لعدل و  الفصل يف :القضاء �

يًعا َبِصريًا  .﴾النَّاِس َأن َحتُْكُموْا ِ�ْلَعْدِل ِإنَّ اÁَّ نِِعمَّا يَِعُظُكم بِِه ِإنَّ اÁَّ َكاَن مسَِ
  .تدبري شؤو�ا للحفاظ على مصاحل الناس :دارةاإل �

III - أمهية خاصييت الر�نية والشمول:  
  :فيما يلي ،تتجلى أمهية خاصييت الر�نية والشمول

 . كمال الدين اإلسالمي ألنه مصدره من هللا تعاىل �
 .حىت تقوم الساعة خلوده ودوام �
 .يهدي لليت هي أقوم �
 .رمحة للعاملني ال حرج فيه �
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 .جلميع قضاy اإلنسان والقوم استيعابه �
 .حيقق العدل للبشرية مجعاء �
  .غرضه املصلحة لأل�م �
 .جعل العبد ر�نيا �

IV  - وسائل حتصيل معاين الر�نية والشمول يف النفوس:  
  :من وسائل غرس الر�نية يف النفوس ما يلي

 .من صالة وزكاة وصوم وحج وأذكار وأدعية :العبادات �
 . مثل آداب األكل والنوم وآداب التعامل مع الناس :اآلداب �
 . حياTم ليكونوا ر�نيني وشؤون موهي وظيفة كل من الولدين واملريب، حبيث يتم تعليم الناشئة أمور دينه :الرتبية والتكوين �
 .يلعب دورا مهما يف غرس الر�نية والشمول يف النفوس :التوجيهاإلعالم و  �
 . إن أحسن توظيفها :الضمائر �
  .الرتبوية املقدسة اليت يستفاد من دروسها وخطبها ومواعظها وهي من أهم الفضاءات :املساجد �
  .وهو التقنني حلماية ر�نية :التشريع �
 .ألمر �ملعروف والنهي عن املنكروهي جزء ال يتجزأ من ا :احلسبة �

V  - مثرات خاصية الر�نية والشمول:  
  :للر�نية والشمول مثرات وآÉر يف النفس واحلياة، منها

  .وتتجلى يف حسن صلة اإلنسان بربه عن طريق العبادة: معرفة اإلنسان غاية وجوده �
  .هدايته إىل فطرته اليت فطر الناس عليها �
  .ه ومتطلبات ديتهنة بني رغبات نفسفيدفعه إميانه �¸ تعاىل إىل املواز : ر من العبودية لأل�نية والشهواتالتحر  �
  .فريضى �¸ ر� ويتوكل عليه ويعتصم به: نسان من التمزق والصراع الداخليسالمة نفس اإل �
  .قبول تشريعات اإلسالم وااللتزام wا العتقاده أنه يتعبد لربه عز وجل ويتقرب إليه �
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