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I - ا���اءة ����:  

  :������ ����ات ا��� ا���ر��� -  1

  :���� ا��� - 1 -  1

���� (���ج �� ��� ا���� ا������ �� دار ا������� ا������  ،م����1937ك ��� و�� ��  :���� ��� ا�����

����� ��� ��  م،1972م، ودر�� ا�����راه ��م ���1968 ��� در�� ا�������� ��م و. م��1959 ���اد ��م ) ا���

ً «���� ا��داب ����� ا�����ة �� ����� ا���ان ا����� ��� ر����� ا�������  ����� : ��������� . »ا������ ����ا

��  - ا����د�� ووا���ت ا��������  -���� ا�����م و����وا ا���ب  -ا���� ��� ����ا  -ا������ وا������� 

  ...ا�����م وا������ ا���������  -ر��ل ا��ّٰ� 

  :)ا�����ن �� ا�����م( ا����ان - 2 -  1

 .����ن ا����ان �� ���ث ����ت ���ن ���� ����� ����� إ���د��

 ��سان �� �سالم

وقابلية  عد اإلسالم اإل�سان قيمة حقيقية، ور�نا � ا�ياة، بما أودع اهللا فيه من القدرة ا�سدية وا�هنية، «

ود�ل ذ�ك أنه جعله ��فا �سؤوال �ستطيع من خالل تلك القدرات أن �قق خالفة اهللا � هذه . ا�كيف ا�ستمر

 .األرض ال� خلقت � خلقا فر�دا متم�ا، وأودع فيها � ما �ساعده � الع�ش وا�ر�ة وا�غي�

جب عليه أن يفهم نفسه فهما �ها، و��ك فقد وال � غ هذه األمانة ا�ك�ى � هذه األرضلقد �ل اإل�سان 

، وأن يعلم بأن طاقته العقلية ا�بارة � مدار ت�ليفه، ون�يجة ��ك فإن عليه أن ينظر إ� ما حو� �جد آيات اهللا دقيقا

نها، مبثوثة � � ناحية، وقوان�نه ظاهرة � �تلف وجوه ا�ياة وا��ئنات، فيتحرك �الستفادة منها، وا�كشف ع

�لقيام بذ�ك ال�سخ�  ،و�سخ�ها إلسعاد نفسه بإ�شاء ا�ضارة، و�ناء ا�ياة، ودمج الطاقات ا�فردة بعضها إ� بعض

و�ناء � ذ�ك فإن اإل�سان عليه أن يغ� و�بدل و�تحرك و���، وال ي�تظر ا�فاجآت ا�كونية، ألنه بطل ا�غي� . ا��وري

ا أن هذه ا�الفة � أساسها حر�ة �ستمرة، و�واجهة ألقدار ا�ياة و�شا�ها، فإن القرآن و�م. واإلنتاج ا�ستمر � ا�ياة

 .ا�كر�م نبه اإل�سان إ� أن ا�سلبية وا�زهد � ا�ياة مناقض �لك ا�ر�ة اإل�سانية ا�كونية

إنها نظرة �جدد . غ�هذا هو جوهر نظرة اإلسالم ال� ال تتغ�، لقضايا اإل�سان االجتماعية واالقتصادية ال� تت

و� ل�ست عبودية واس�سالما، وقدر�ة  . اإل�سان � � زاو�ة من زوايا حياته، � ظل ا�رؤ�ة ا�شا�لة آليات تطوره ا�كو�

�قوق و� نظرة رسمت طر�ق ا. وال�ام وانعتاق، وحر�ة وتغي� نا وتقليدا، و�كنها حر�ة وانطالقواستخذاء، وال سكو

  .»... �ستهدفا با�قوق، بقدر ما �ن ذ�ك ا�ق �ستهدف قبل اإلسالم القبيلة والعائلة والعرق � ذاته اإل�سانية �إل�سان

  .])بتصرف( 273 – 270: ، ص)1983السنة العاشرة، یولیوز ( 27: محسن عبد الحمید، اإلسالم والتنمیة االجتماعیة، مجلة المناھل، العدد[
 

https://motamadris.ma/


 
2 

  :���ل ا��� - 3 -  1

  .���رج ا��� ��� ���ل ا���� ا��������

  :���ر ا��� - 4 -  1

  .������ ا�����ر ���� ��� ا����� »ا���������ا�����م وا������ «ا��� ����� �� ���ب 

  :����� ا��� - 5 -  1

  .����� ������� ذات ��� إ�����ا��� ���رة �� 

  :��ا�� ا��� و������ - 6 -  1

 ا������ ������، �������ن ) ا�����م -ا�����ن (���رت ���� ������ �� ا����ان  :��ا�� ا��� ���� ����

  .���� ����� �����ة �� ا�����م

 ل ��� دور ا�����م �� إ��ار ) ا��� -ا����ق (���رت ���� ���� ا��� و��������  :����� ا����� ����

  .���ق ا�����ن

 :���ء ����� ا���اءة -  2

���ء ��� ا�����ات ا��و��� ���� ����ض أن ������ �����ث �� ����� ا�����ن �� ا�����م ������ره 

  .����� ا��ّٰ� �� ا��رض

II - ا���اءة ا�������� ����:  

  :� ا����ي���ا� -  1

o  ��ّ�: ا����. 

o ا���ا�� ا��� ����� إ���� ا���ء: ا���� :ر��� �� ���� . 

o ا������ :ا�����. 

o ا��������ت وا������ت :ا���رات. 

o ���� ود���، أي أ���� :أودع ���� ���. 

o ������: ة�����. 

o �����: �����. 

o ك ���ات ا����� :ا������. 

o ����: ا���ء ������ وذا�� ����. 
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o ا��ل :ا����اء. 

o ر �� ا����د�� :ا����ق���.  

  :ا����ة ا����ر�� ���� -  2

 ا�����ن �� ا�����م ������ره ����� ا��ّٰ� �� ا��رض، و�� �� �� ���ق و�� ���� �� وا���ت �����.  

III - ا���اءة ا�������� ����:  

  :ا�����ر ا������� ���� -  1  

  ا������ وا������ أ���� ����� ���و��� ا��������رات ا�����ن. 

  ،و��� ا������ ������ ا���� وا�����ج وا�����ر، �� أ�� ����� ����� ا���ن ����� ا�����ن��� ����

 .وا������د �� ا���� وا������

 ا����ر ا������ ������ ������ن و������ ������ ا�������.  

  :ا����ل ا������� -  2

  ا�����ظ وا����رات ا��ا�� ��� ا��ا���ت  وا����رات ا��ا�� ��� ا����قا�����ظ 

 -���� وا����ق  -����� ا������ ا����رة  -ا���� 

  ... ا��� -ا����ق  -ا����ق 

و�� ���� أن ���� ����  -����� ا��ّٰ� �� ا��رض  -����� ���و�� 

���� و����ك  ���� أن ���� و���ل - ���� أن ���� إ�� �� ����  -   ...و

 :ا������ -  2

  .����� ا�����ظ وا����رات ا��ا�� ��� ا��ا���ت ��ل ��� ���� ���و��� ا������ و����� و�������

IV – ا������ وا������:  

  :ا������ -  1

���� ا�����ن �� ا�����م ����� �����ة، ��� ���ه ا��ّٰ� ����� ���رات ����� وذ���� أ���� ����� 

��� أن ���� ��ه ا����و��� ��� ا���� ا����� �� ��� إ�� �� ���ل ا���� ا���د، وا����  ���و��� ا������،

وا������ف ��� ����� �����ت ا��رض ��� ��� ��� �������، و�������� ����� ���� ا���ر �� ا���� وا������ 

� وا���ت �� �� ������ ���رض، ������ �������ن وا����و��� ا������ ��، و��� ا����ع ا�����ن ��د�� �� ���� �

  .�� �� ����� ا����� ������ ا������� ����� ��� ������

  :��� ا��� -  2

�� ا��ي ��ل ������ن ���و��� ا������، و����� ا�������  ����� ا��� ���� ������ ����� �� �� ا����

  .ا������� �� ��ه ا����و���
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