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ABSTRACT 

 

This research is about identifying and showing the role of Islamic faith in 

building the civilization / pillars of faith as a model, the research aims to identify 

the real factors of building civilizations and to show the real role of the Islamic 

faith through the pillars of faith in building civilization. To achieve this goal, the 

researcher studied the six pillar of faith and its role in building civilization; it is 

known that belief is one of the important factors in the building of civilizations 

in general, as there is no civilization without a faith that drives building of this 

civilization. As for the methodology of the researcher's research in the study has 

gone descriptive analytical approach, and the results of the study were; first: The 

need to expand the meanings of the term faith to include the term harness and 

building the universe as well as moral and civilization building, second: is the 

great role of the pillars of faith in building human civilization, and how to drive 

the pillars of faith to seriousness and work, and to achieve serenity and 

tranquility. The recommendations call for holding conferences and symposia to 

demonstrate the faith role and the true contribution of the faith to building 

civilization, to show the characteristics of Islam and its role in the civilizational 

witnesses of nations, how to fight extremism and to renounce violence in all its 

forms and manifestations. Second: to take advantage of the advantages of 

globalization by showing the truth of Islam and inviting the other party to enter 

Islam .                                                                                        
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 امللخص

البحث   وقد هدف  ببيان وإبراز دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة / أركان اإلميان منوذجا" ،يعىن هذا البحث  
العوامل احلقيقية لبناء احلضارات ، وبيان الدور احلقيقي للعقيدة اإلسالمية  من خالل أركان  الوقوف علىإىل 

اإلميان يف بناء احلضارة . وقد سلك الباحث لتحقيق هذا اهلدف دراسة أركان اإلميان الستة ودورها يف بناء احلضارة 
موما ، إذ ال حضارة بدون عقيدة تدفع إىل بناء ومن املعلوم أن العقيدة من العوامل املهمة يف بناء احلضارات ع، 

 ،. وأما ابلنسبة ملنهج البحث الذي سلكه الباحث يف دراسته فقد سلك املنهج الوصفي التحليلي    تلك احلضارة  
ضرورة توسيع مدلوالت مصطلح العقيدة لتشمل مصطلح التسخري ، وعمارة الكون ،  وأما نتائج الدراسة أوال :

الدور الكبري ألركان اإلميان يف بناء احلضارة اإلنسانية ، وكيف تدفع أركان اإلميان . اثنيا :  واحلضاري  والبناء القيمي  
الدور التوصيات : الدعوة إىل عقد املؤمترات والندوات لبيان  وأما    إىل اجلدية والعمل ، وحتقيق السكينة والطمأنينة ،

خصائص اإلسالم ودوره يف الشهود احلضاري لألمم ، ، وبيان    العقدي واإلسهام احلقيقي للعقيدة يف بناء احلضارة
وكيفية حماربة التطرف ، ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره . اثنيا : االستفادة من إجيابيات العوملة ببيان حقيقة 

 اإلسالم السمح ، ودعوة الطرف اآلخر للدخول يف اإلسالم .
 الكلمات املفتاحية :

 .اإلسالم ، أثر  ،    عوامل،    ردو ،    احلضارة،    العقيدة
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 مقدمة
 

إن املتأمل يف الواقع التارخيي جيد أن املسلمني قد أقاموا حضارة إنسانية شهد هلا أعداؤها وأهلها ، وهذه احلضارة مل 
تقتصر على اجلانب املادي فحسب إمنا مشلت اجلانب املعنوي أيضا ، وهذه احلضارة اليت أقامها املسلمون مل تكن لتقوم 

ت احلضارة اإلنسانية وعلى رأسها "العقيدة اإلسالمية " . هذه العقيدة اليت جاء وتؤثر يف غريها لو مل تتوفر فيها مقوما
هبا اإلسالم إلثبات العبادة هلل وحده ال شريك له ، وإخراج الناس من عبادة األصنام واألواثن إىل عبادة خالق هذا 

 عز وجل .  –هللا    –الكون وهو  

 :املوضوع  

 .  -حممد صلى هللا عليه وسلم-اإلسالم، اليت أكرم هللا تعاىل هبا نبيه  تعلق هذا املوضوع برسالة   •
 الدفاع عن رسالة اإلسالم وخصائصه . •
 .  بيان وإبراز دور العقيدة اإلسالمية وأثرها يف بناء احلضارة اإلنسانية •
 .  معرفة أبرز مقومات احلضارة  •

 :منهج الدراسة  
فيقوم الباحث يف دراسته  من التحليلي ، ستقرائي و املنهج االاقتضت طبيعة البحث أن يستخدم الباحث 

 .  خالل االستقراء والتحليل ببيان دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية   
 :الدراسات السابقة  

عامة تتحدث عن احلضارة من جانب ، وأثر  من خالل البحث يف املكتبة اإلسالمية فقد وجد الباحث دراسات
يدة اإلسالمية على الفرد واجملتمع من جانب آخر ، ومل جيد الباحث يف حدود حبثه دراسة مستقلة تتحدث عن العق

دور العقيدة يف بناء احلضارة ، لكن وجد  بعض الدراسات العامة اليت هلا عالقة ابملوضوع ، ومن أبرز هذه 
 :الدراسات

، فتحدث يف كتابه عن عوامل احلضارة وعناصرها االقتصادية والسياسية  ويليام جيمس ديورانتقصة احلضارة ،  . 1
 واخللقية والعقلية ، كما حتدث عن فضل حضارة الشرق األدىن على احلضارة الغربية . 
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عبد  ،  احلضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات املسلمني هلا وحملات من أتثريها يف سائر األمم.  2

، فتحدث صاحب الكتاب عن وسائل احلضارة اإلسالمية ووسائلها ، وكان من أبرز  امليدان حبنكةبن حسن  الرمحن
 القضااي اليت تناوهلا األسس الفكرية والنفسية يف بناء احلضارات .

 مشكلة الدراسة .

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة واالستفسارات اآلتية .

 ؟ .حلضارة  ما معىن  ا .1
 اإلسالمية؟ وما هي املصطلحات الداخلة يف مصطلح العقيدة اإلسالمية ؟ .ما معىن العقيدة   .2
 ؟ .هو دو العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارات من خالل أركان اإلميان   ما .3

 وخامتة على النحو اآليت :   مبحثنيوقد جاء هذا البحث مشتمال على  

 مطالب :التعريف ابملفردات الواردة يف البحث وفيه املبحث األول:  

 املطلب األول : معىن العقيدة اإلسالمية .

 املطلب الثان : معىن احلضارة  .

 .دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية:  ناملبحث الثا

 ويف هناية الدراسة أبرز النتائج اليت توصل الباحث إليها من خالل الدراسة. 

هللا وما كان من خطأ فمن نفسي الضعيفة واملقصرة والشيطان   وبعد: فهذا عمل البشر فما كان من صواب فمن
 .اء  وهللا ورسوله منه بر 
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 التعريف ابملفردات الواردة يف البحث وفيه مطالب :املبحث األول:  

 املطلب األول : معىن العقيدة اإلسالمية .

العقيدة لغة مأخوذة من العقد وهو نقيض احلل وأتيت يف مجيع استعماالهتا مبعىن الربط ، اإللزام ، التوثق ، الربط بشدة 
وغريها من املعان اللغوية هلذا املصطلح ، يقال : عقدت احلبل أي شددته وربطته حبزم . قال  1، اإلحكام ، العهد 

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ ىن ذلك أي أوفوا ابلعهود . وقال تعاىل : . ومع2چڻ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ تعاىل : 

أي مبا عزمتم وألزمتم أنفسكم ، وكأن املعىن اللغوي يشري إىل أن العقيدة هي العهد . 3چجب      ۋ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ
الذي جيب أن يبقى عليه اإلنسان ، فيلزمه وال يتخلى عنه . وأما العقيدة اصطالحا : فمعناها احلكم اجلازم الذي ال 

طال .فكل أمة من األمم هلا عقيدة . وهذا احلكم قد يكون حقا وقد يكون اب4يتطرق إليه الشك والريب لدى معتقده 
تؤمن هبا ، وتسري عليها . وأما العقيدة اإلسالمية كمصطلح مركب فالناظر يف كالم العلماء جيد أهنم قد عرفوا هذه 

اآلخر،  اإِلميان اجلازم بربوبية هللا تعاىل وأُلوهيته وَأمسائه وصفاته، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم )) املصطلح ب : 
ين، وما َأمجع عليه السَّلف الصَّاحل، والتسليم التام هلل و  القدر خريه وشره، وسائر ما ثَ َبَت من أُمور الغيب، وأصول الدِ 

وتسمى أبمساء متعددة مثل :  .5((  لرسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم واإلتباعتعاىل يف اأَلمر، واحلكم، والطاعة، 
التوحيد ، الفقه األكرب ، اإلميان ، الشريعة . والناظر يف تعريفات العلماء للعقيدة اإلسالمية جيد أهنم قد حصروا مفردات 

 وموضوعات العقيدة اإلسالمية يف مفردات عقدية معينة تتناول : 

 أقسام التوحيد ، دالئل وجود هللا.املسائل العقدية اليت تتعلق ابإلهليات مثل : الوحدانية ،  .1
 املسائل العقدية اليت تتعلق ابلنبوات مثل : دالئل صدق الرسول ، إثبات النبوات ، املعجزات . .2

 
 م .2001،  1، دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، ط 2، حتقيق : حممد عوض مرعب ،  ج حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي :. هتذيب اللغة ،  1

 ه  .1414،  3، دار صادر ، بريوت ، ط حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظورلسان العرب ، 
 . 1سورة املائدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  2
 . 89سورة املائدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  3
يف   انظر املصباح املنري م . 1988،  2ط ، 256، ص 1ج ، دار الفكر ، سورية ، الدكتور سعدي أبو حبيب . القاموس الفقهي لغة واصطالحا ،   4

 املكتبة العلمية ، بريوت ،  421، ص 2جغريب الشرح الكبري ، أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ، 
: وزارة الشؤون  الوجيز يف عقيدة السلف الصاحل )أهل السنة واجلماعة( ، عبد هللا بن عبد احلميد األثري ، تقدمي : صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ ، نشر. 5

 ه  1422،  1ط ، 49، ص   1جاململكة العربية السعودية ، -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
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املسائل العقدية اليت تتعلق ابلسمعيات مثل : البعث ، اجلزاء، اليوم اآلخر . وحقيقة األمر أن هناك  .3

ردات العقيدة وهلا عالقة وثيقة يف بناء احلضارات منها مفردات يف غاية األمهية جيب أن تدخل يف مف
الكون لإلنسان ، موضوع العدالة  –عز وجل  –: مفهوم االستخالف ، موضوع تسخري هللا 

االجتماعية وعالقته يف بناء اجملتمعات . فهذه املفردات ال جند هلا أثرا يف مفردات العقيدة اإلسالمية 
، مع أن هذه املفردات جيب أن تدرج ضمن موضوعات العقيدة ، عند طرح العلماء هلذا املوضوع 

 .6وهذا ما سوف نتحدث عنه عند احلديث عن دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارات 
 .   ( Civilizationاملطلب الثاين : معىن احلضارة )

تعريفات متعددة للحضارة ، حيث إن مصطلح احلضارة من املصطلحات األكثر شيوعا واستخداما ، ومع ذلك هناك  
مل يتفق العلماء على تعريف حمدد هلا ، ومع ذلك فإن هذا املصطلح له تدرج اترخيي . فاحلضارة لغة عندما تطلق فإن 

 :8ويف هذا قد جاء قول القائل   7إطالقها ضد البداوة

 فأي رجال ابدية تراان  ...فمن تكن احلضارة أعجبته  

وأما لفظ احلضارة يف املعىن االصطالحي املعاصر فهي أكثر مشوال واتساعا من املعىن اللغوي ، وعلى هذا فال تقتصر 
أن احلضارة هي عبارة عن نظام اجتماعي يساعده على زايدة   انتر ويليام جيمس ديو احلضارة على املدنية فقط ،  فريى  

 اإلقتصادية ، والنظم السياسية ، والتقاليد اخللقية ، ومتابعة العلوم والفنون إنتاجه الثقايف يف أربعة عناصر تشمل : املوارد  

 

 

 

 
 1995لعدد األول ، . دور اإلصالح العقدي يف النهضة اإلسالمية ، عبد اجمليد عمر النجار ،  جملة إسالمية املعرفة ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،  ا 6

 . 3م .ص
 م .1979دار الفكر ، ،  76، ص 2جأمحد بن فارس بن زكراي القزويين الرازي ، حتقيق : عبد السالم حممد هارون ، لغة ، . مقاييس ال 7
، 3، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العريب ، القاهرة ، ط 55ص/ 1جحممد بن يزيد املربد ، . الكامل يف اللغة واألدب ، أبو العباس  8

 م .1997
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احلصيلة الشاملة للمدنية، والثقافية، والفكر، وجمموع احلياة، يف أمناطها املادية . وعرف البعض احلضارة أبهنا : ))9
 .10( (   واملعنوية

هذا الرقي ماداي أو معنواي . وكل أمة من األمم هلا حضارهتا  فلفظ احلضارة يشمل نتاج أي أمة من األمم سواء كان  
اليت تعتز وتفتخر هبا ، واحلضارة اإلسالمية كمصطلح مركب تشمل نتاج األمة اإلسالمية يف مجيع جوانب احلياة على 

ذاته . ولعل  الصعيد العلمي ، واألديب ، واالقتصادي ، والعمران ، لكن هذه احلضارة استمدت مقوماهتا من اإلسالم
مصطلح احلضارة له ما يقابله يف كتاب هللا تعاىل وهو مصطلح االستخالف الذي أمر هللا تعاىل به اإلنسان والقائم على 

 عمارة الكون .

 أمنوذجا ( .  أركان اإلميان: دور العقيدة يف بناء احلضارة  )    املبحث الثاين

 متهيد 

يعترب عصر النيب صلى هللا عليه وسلم هو العصر الذهيب ابلنسبة للعصور املتقدمة واملتأخرة ، إذ جاء النيب صلى هللا   
ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ۀ  ہ  ہ           چ عليه وسلم برسالة اإلسالم اخلالدة ، اليت أخرب هللا تعاىل عنها : 

 ے  ۓ  ۓ   چ َّ 11  .
الرسالة اإلسالمية قد غريت جمرى البشرية وحياة العرب آنذاك إذ مل تكن هلم حضارة أتخذ هبم إىل بر األمان ، وهذه 

حال ، ففي جانب العقيدة امتاز العصر الذي  أسوأ وبنظرة فاحصة إىل حياة العرب قبل اإلسالم ، جند أهنم كانوا يف
 فكانوا يعبدون األصنام ، بل كثرة وتعدد هذه األصنام  وقد وصف ، وانتشار اخلرافات ،   12يعيشون فيه ابلعصر الوثين  

 

 
دار اجليل، بريوت ،  3، ص 1ج. قصة احلضارة ، ويليام جيمس ديورانت ،تقدمي: الدكتور حميي الد ين َصابر،ترمجة: الدكتور زكي جنيب حمُمود وآخرين،  9
 م . 1988لبنان، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، تونس ،  -

نوفمرب  -ه  1397ذو احلجة  -العدد الثالث -ابملدينة املنورة ،  السنة العاشرة  اإلسالميةامعة أمحد عبد الرحيم السايح ، اجل . احلضارة اإلسالمية ،  10
 م .1977تشرين اثن 

 . 28. سورة سبأ ، آية رقم  11
ه   1429لبنان ، السابعة،  –بريوت علي حممد حممد الصاليب ، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، ،  عرض وقائع َوحتليل أحداث –السرية الن بوية .  12
 . 1/22م ،  2008 -
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أيب رجاء العطاردي قال: ))كنا نعبد احلجر، فإذا وجدان   لنا البخاري يف صحيحه حالة العرب آنذاك فجاء من حديث
اة فحلبناه عليه مث حجرا آخر هو أخري منه ألقيناه وأخذان اآلخر، فإذا مل جند حجرا مجعنا جثوة من تراب، مث جئنا ابلش

جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جمتمع بعيد كل البعد عن احلضارة ، إذ كان يعيش يف ظلمات ف .13((  طفنا به
اجلهل ، وعبادة األصنام واألواثن ، فجاء النيب بعقيدة صافية ارتقت هبذا اجملتمع ببناء حضارة عظمى وصلت إىل 

وسوف نبني يف  العقيدة اليت جاء هبا النيب صلى هللا عليه وسلم ببناء احلضارة ؟مشارق األرض ومغارهبا . فما دور 
املطالب التالية دور العقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة  من خالل مسألة واحدة من مسائل العقيدة اإلسالمية أال وهي 

 مجيعا ودورها يف بناء احلضارة .  مسألة أركان اإلميان ، إذ يصعب علينا يف هذا البحث أن تناول مسائل العقيدة

 املطلب األول : اإلميان ابهلل ودوره يف بناء احلضارة  .

من األصول املتفق عليها أن أي بناء يريد أن يبنيه اإلنسان البد فيه من أصول يرتكز عليها ، واحلضارة اإلسالمية اليت 
صول كما بينا سابقا من أبرزها "العقيدة اإلسالمية " قامت سواء فيما يتعلق ابجلانب املادي أو املعنوي ارتكزت على أ

من القيم العظمى اليت ينبغي لإلنسان معرفتها أن الرسول صلى هللا عليه وسلم عندما أراد أن يبين حضارة اإلسالم ، . و 
فع  ، فبدأ دعوته ال تنو  تضر    شريك له ، إذ أنه جاء إىل جمتمع يعبدون فيه األصنام اليت ال  دعى إىل عبادة هللا وحده ال

وحده   اإلميان ابهللحيرر اإلنسان من عبوديته لغري هللا ، ويستسلم وينقاد هلل عز وجل ، فكانت دعوته إىل    صراحة إىل ما
عن يزيد بن زايد بن أيب اجلعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد هللا الشريك له . حيث جاء يف احلديث 

هللا صلى هللا عليه وسلم يف سوق ذي اجملاز وعليه حلة محراء، وهو يقول: )) اي أيها الناس احملاريب، قال: رأيت رسول 
. فدعاهم الرسول إىل قول هذه الكلمة ، ولكن رفضوا قوهلا ألهنم يعلموا علم اليقني أن 14((    قولوا ال إله إال هللا تفلحوا

  م لعبادة األصنام واألواثن . فهذه الكلمة الهذه الكلمة يرتتب عليها  نقلة نوعية تتمثل ابلعمل وهي تركه

 

 

 
، رقم  ه 1422حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ، حتقيق : حممد زهري بن انصر الناصر ، دار طوق النجاة ، األوىل، ،  صحيح البخاري.  13

4367 . 
،  1، حتقيق : حممد مصطفى األعظمي ،ج أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري صحيح ابن خزمية ، .  14

 . ، قال األعظمي : إسناده صحيح  159،  املكتب اإلسالمي ، بريوت  ، رقم احلديث  82ص 
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. وميكن لنا أن نبني دور اإلميان ابهلل تعاىل يف بناء احلضارة اإلسالمية من ينفع فيها القول وحده بل البد من العمل . 
 خالل ما يلي :

وجل فخاطب القرآن اإلنسان  أوال : سلك القرآن يف دعوته لإلميان ابهلل تعاىل مسلكا فريدا للوصول إىل معرفة هللا عز
ڻ  ۀ  چ  : وقوله تعاىل .15چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻ چ : يف كثري من آايته ودعاه إىل التفكر والنظر والتأمل حيث قال تعاىل

والقرآن مليء ابآلايت .16چڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ
 اليت تدعو إىل التأمل والتفكر يف هذا الكون مبا فيه للوصول إىل اإلميان ابهلل تعاىل . 

اثنيا : الشعور مببدأ املساواة الذي يتولد من اإلميان ابهلل تعاىل ،  وهذه القضية من املوضوعات املهمة يف قضااي العقيدة 
تضي أن البشر متساوون فال فرق لعرق على عرق ، وال للون على لون ،  وهذا أشار ، ومعناها أن اإلميان ابهلل تعاىل يق
ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    چ : إليه القرآن الكرمي حيث قال تعاىل

ڎ  ڈ   ڈ     ڎڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڇڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ وقال تعاىل :   .17چں  ں  ڻ   

فالشعور مببدأ املساواة بني بين البشر فيه دعوة واضحة وصرحية إلقامة حياة مشرتكة فيما بينهم ، وهذا . 18چژ  ژ  
جزء من بناء احلضارة وال ميكن للحضارة أن تبىن بدون عالقات البشر فيما بينهم ، فجاءت العقيدة اإلسالمية وقررت 

عظيم . وهذا ما قرره النيب صلى هللا عليه وسلم عندما أنكر على أيب ذر حيث اندى على بالل رضي هللا هذا املبدأ ال
اي أاب ذر أعريته أبمه؟ إنك امرؤ عنه بقوله اي ابن السوداء . فغضب النيب صلى هللا عليه وسلم غضبا شديدا وقال : ))  

 فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، 

 

 

أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما أيكل، وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم، جعلهم هللا حتت 
 .فالرسول أنكر على أيب ذر تعيريه لبالل رضي هللا عنه ، والسبب أن اإلسالم قد عامل   19((  فإن كلفتموهم فأعينوهم

 
 . 21سورة الذارايت ، آية رقم القرآن الكرمي ،.  15
 . 20رقم  ورة العنكبوت ، آيةس ، القرآن الكرمي .  16
 . 70سورة اإلسراء ، آية رقم  .17
 . 16. سورة احلجرات ، آية رقم  18
 . 30، حديث رقم  15/ ص  1البخاري ، كتاب اإلميان ، ابب املعاصي من أمر اجلاهلية ،  ج إمساعيل. صحيح البخاري ، حممد بن  19
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نسانية بني البشر ، والذي هو جزء مهم يف بناء احلضارة ، اجلميع مببدأ املساواة ، الذي له دور كبري يف إقامة احلياة اإل
 بل إنه عنصر أساسي يف بناء احلضارة .

تقدمي التصور الشامل عن الكون واإلنسان واحلياة ، فالعقيدة اإلسالمية تقدم تصورا شافيا عن الكون من الذي اثلثا :  
أم غري ذلك؟ وهذه هي األسئلة الكربى اليت حريت   أوجده ؟ وعن اإلنسان من الذي خلقه ؟ وعن احلياة هل هي أبدية

العقول .هذه املفاهيم هي حمور العقيدة اإلسالمية وحتديدا اإلميان ابهلل تعاىل ، ونظرة اإلنسان إىل هذه املفاهيم تساعد 
يف بناء  على البناء االجتماعي واحلضاري للمجتمع . فحسب نظرة اإلنسان هلذه احملاور العقدية يكون جمال اإلسهام

احلضارة . كل هذه األسئلة قدمت العقيدة اإلسالمية إجاابهتا الوافية والصحيحة.هذا جيعل اإلنسان يعيش يف سكينة  
وطمأنينة وسعادة . فمن آمن ابهلل تعاىل حق اإلميان آمن خبلق هللا للكون ولإلنسان واحلياة . وهذا يدفع اإلنسان إىل 

قيقة االستخالف يف هذه األرض وهذا ما يساعد يف بناء احلضارة اإلنسانية.فالتصور العمل واجلد واالجتهاد والقيام حب
وكم نرى من عائق أمام التقدم احلضاري ألهنم فيه ،  الشامل للقضااي الكلية يعني على عمارة الكون واإلبداع واإلنتاج

 :  20تيه وظالم  بسبب عدم إمياهنم ابهلل تعاىل كما صور ذلك بعض الشعراء فقال 

 جئت ال أعلم من أين ، ولكنين أتيت 

 ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت

 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت

 كيف جئت ؟ كيف أبصرت طريقي ؟ لست أدري .  

 

 

الطمأنينة والسكينة اليت حيصل عليها اإلنسان عند اإلميان ابهلل تعاىل ، فإميان اإلنسان ابهلل تعاىل مصدر للطمأنينة رابعا :  
 ڃ    ڃڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ والسكينة وهذا ما أشار إليه هللا تعاىل :  

 
 . 8. الديوان ، إيليا أبو ماضي ، الطالسم ،  20
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سان من عبودية البشر وأتليههم إىل عبودية هللا . فاإلميان ابهلل تعاىل حرر اإلن  21چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ   چ
 تعاىل ، فجعلت هذه العقيدة تقبل على خالقها وليس على البشر الذين ال حول هلم وال قوة . فكثري 

من الدايانت الوثنية قالت بتأليه البشر ،وتسرب األمر إىل الداينة النصرانية احملرفة الذين قالوا بتأليه عيسى عليه السالم 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ چ :  قد رد القرآن الكرمي عليهم فقال هللا تعاىل، و 

چ  ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڻ  ڻ  ڤ

عدم احلرية لإلنسان وابلتايل عدم فمسألة أتليه البشر تعين .22چژ  ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍڇ 
اإلبداع وهذا يؤثر يف بناء احلضارة . لكن إميان اإلنسان ابهلل تعاىل وأن بقية البشر هم بشر وعبيد هلل تعاىل يساعده 
على اإلسهام يف هذه احلضارة وهذا ما حصل يف عهد الرسالة عندما جاء النيب صلى هللا عليه وسلم إىل جمتمع مكة 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ :  دون األواثن واألصنام وقد أنكر القرآن الكرمي عليهم فقال تعاىلفوجدهم يعب

. لقد كانت عبادهتم هلذه 23چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ٴۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۓھ   ے  ے
احلضاري فلما جاء اإلسالم معلنا أن هناك راب واحدا ال اآلهلة معيقا أساسيا لتقدمهم احلضاري ، والوصول إىل الشهود  

شريك له ، انتقلت البشرية من عبادة هبل والالت والعزى وغريها من اآلهلة إىل عبادة خالق هذا الكون ومدبره وهو هللا 
 تعاىل .

 

 

 املطلب الثاين : اإلميان ابملالئكة ودوره يف بناء احلضارة  .

اإلميان ابملالئكة هو الركن الثان من أركان اإلميان وال يتم إميان العبد إال إذا آمن هبذا الركن العظيم ، وقد دل على هذا 
 الركن العظيم الكثري من نصوص الكتاب والسنة ولست هبذا البحث بصدد احلديث عن طبيعة املالئمة وصفاهتم 

 
 . 4سورة الفتح ، آية رقم القرآن الكرمي ، . 21
 . 171سورة املائدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  22
 . 17رقم  سورة يونس ، آيةالقرآن الكرمي ، .  23
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اإلميان ابملالئكة يف بناء احلضارة وخاصة أن عامل املالئكة عامل غييب ال وأعماهلم ، إمنا احلديث منصب على بيان دور 
نراه ابحلواس فما أمهية اإلميان هبم يف بناء احلضارة ؟ . البد أن نقرر أنه من الصعوبة أن ندرك دور اإلميان ابملالئكة يف 

 بناء احلضارة إال من خالل القضااي التالية :

ام واملطلق أبن املتصف مبعان الربوبية واخللق والتدبري هو هللا تعاىل ، فاإلميان ابملالئكة يؤدي القضية األوىل : اإلميان الت
إىل زايدة اإلميان بصفات هللا تعاىل من اخللق والتدبري ، وهذا جيعل اإلنسان مقبل على هللا تعاىل ابلعمل واجلد واالجتهاد 

ڤ  ڤ  چ  كة يتعاقبون اإلنسان ويكتبون عليه كل شيء كما قال تعاىل :  .اثنيا : اإلميان ابملالئكة يقتضي اإلميان مبالئ

. وهذا يرتتب عليه أال يصدر من اإلنسان إال ما كان حسنا ، واالبتعاد عما هو قبيح 24چ ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   
فع جملتمعه وألمته ، فيبتعد عن كل ما فيه معصية سواء يف حق هللا تعاىل أو حق البشر ، ويقبل على كل ما حيقق الن

. وهذا كله يسهم يف أن يستقيم املسلم على شرع هللا تعاىل ، ويساعد يف بناء جمتمع خال من املعصية ، بعيد عن 25
 كل أسباب الفحش ، وال خيفى على أحد ما هلذا من دور كبري يف بناء احلضارة .

عند اإلنسان ألنه يعلم أن هللا تعاىل جعل من عامل  اثلثا : الشعور ابلسكينة والطمأنينة واألنس ، وهذا الشعور يتولد
املالئكة من يقوم حبفظ بين آدم ورعايتهم ، وهذا يؤثر إجيااب على املسلم فيقبل على العمل واجلد واالجتهاد سواء كان 

 نتاجا ماداي أم معنواي .

 

 

 

 يف بناء احلضارة  .  اودورمهلكتب السماوية والرسل  : اإلميان اب  الثالثاملطلب  

وهذا املطلب يتحدث عن دور ركنني عظيمني من أركان اإلميان يف بناء احلضارة ومها اإلميان ابلكتب السماوية ، واإلميان 
ابلرسل الذين أنزلت عليهم هذه الكتب .  ومها جزء ال يتجزأ من املنظومة الكاملة ملنظومة اإلميان اليت أمران هللا تعاىل 

 دورمها يف بناء احلضارة مبا يلي مجيعا ، ويظهر    أن نؤمن هبا

 
 . 18سورة ق ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  24
 . 22. انظر اإلميان ابملالئكة وأثره يف حياة األمة ، صاحل بن فوزان الفوزان ،   25
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أوال : أن مجيع الكتب السماوية دعت إىل عقيدة واحدة ، وهي عقيدة التوحيد اليت جاء هبا مجيع الرسل كما قال تعاىل 
. وهذه العقيدة فيها دعوة إىل أن 26چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  چ : 

هذا الكون هو هللا تعاىل ، وابلتايل الذي يستحق العبادة هو هللا تعاىل ، وهذا يستلزم أن يتوجه اإلنسان بكل  خالق
طاقاته إىل عبودية من خلق هذا الكون وأبدعه يف أحسن صورة . وهذه نقطة جوهرية يف بناء حضارة إنسانية يتوجه 

ما هو موجود يف الدايانت الوثنية الذين يؤمنون بعدد كبري من أصحاهبا إىل عبادة إله واحد وهو هللا تعاىل ، وليس ك
 اآلهلة 

 .28والبوذية    27كما هو موجود يف اهلندوسية 

اثنيا : اجتماع البشر وهو جزء من احلضارة البد فيه من شريعة يتحاكمون إليها ، وهذه الشريعة من عند هللا تعاىل 
املتمثلة ابلكتاب السماوي الذي ينقاد إليه املؤمن ويؤمن من خالله أن هناك ثوااب وعقااب ويف هذا يقول ابن خلدون يف 

 العمران الذي نتكلم فيه ، وأنه البد هلم يف االجتماع من وازع حاكم مقدمته : )) االجتماع للبشر ضروري وهو معىن
يرجعون إليه وحكمه فيهم اترة يكون مستندا إىل شرع منزل من عند هللا يوجب انقيادهم إليه إمياهنم ابلثواب والعقاب 

 ))29. 

 

و معلوم أن اإلنسان ال يستطيع أن . وعىن ذلك كما ه30اثلثا : نسمع ابملقولة املشهورة )) اإلنسان مدن بطبعه (( 
يعيش لوحده ومبعزل عن اآلخرين ، فالبد من التعايش من اآلخرين واإلنسان هو العامل املهم يف بناء احلضارة سواء 
 كانت مادية أو معنوية . فكان البد من تنظيم لشؤون حياة هذه اإلنسان املدن ، فجاءت الكتب السماوية من عند 

 
 . 25سورة األنبياء ، آية رقم القرآن الكرمي ، . 26
امها من حيث أنه موجد ، وفشنو من حيث أنه حافظ ، وسيفا املهلك . . وتسمى ابهلندوكية أو الربمهية وهي داينة أغلب اهلند يقولون بعقيدة التثليث بر 27

 37أمحد شليب ،  ص من أبرز عقائدهم الكارما ، وتناسخ األرواح ، واالنطالقة ، يصل عدد معتنقي اهلندوسية ما يقارب املليار. انظر أداين اهلند الكربى ، 
 م . 2000،  11، مكتبة النهضة املصرية ، ط  59، ص

ن اهلند الكربى ، اينة ظهرت يف اهلند كردة فعل للهندوسية ، وسيت بذلك نسبة إىل بوذا من أبرز العقائد املوجودة يف هذه الداينة النريفاان . انظر أداي. د28
 . 192أمحد شليب ، ص

 . 130. مقدمة ابن خلدون ، عبدالرمحن حممد بن خلدون ،  29
، الدار البيضاء ،  1،  ط 67، ص  1لدون ، حتقيق وتقدمي  وتعليق : عبدالسالم الشدادي ، ج. مقدمة ابن خلدون ، عبدالرمحن حممد بن خ 30

 م .2005
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ت يف أحكامها وتشريعاهتا تنظيما كامال حلياة اإلنسان ، وأي حضارة تسمى عند األمم بدون تنظيم  هللا تعاىل قد حو 
للحياة يف مجيع شؤوهنا الفردية واألسرية واالجتماعية ؟ . فلو مل يكن هناك كتبا مساوية من عند هللا لتنظيم حياة البشر  

 ألدى ذلك إىل الفوضى ، وهذا يتناىف مع قيام احلضارات .

ابعا : النفس البشرية أاي كانت هلا حاجاهتا ومطالبها ، وال ميكن لإلنسان أن يقوم بعمارة الكون ويساهم يف بناء ر 
احلضارة إال إذا أشبعت النفس البشرية هذه احلاجات ، والكتب السماوية هي القادرة على أن تفي اإلنسان إبشباع 

الوثنية اليت انعدمت فيها الكتب السماوية املنزلة من عند هللا تعاىل حاجاته ومتطلباته . والتخبط املوجود يف الدايانت 
 أكرب دليل على ذلك ، مما أدى إىل عدم تقدمهم احلضاري .

خامسا : الكتب السماوية هي اليت دعت اإلنسان إىل التفكر والتأمل يف هذا الكون ، حىت يكون قادرا على استغالل 
هذا الكون والقيام بعمارته كما أراد هللا تعاىل . والقرآن الكرمي مليء ابآلايت اليت دعت إىل التفكر يف هذا الكون كما 

ژ  ڑ         ڑ    ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈچ . وقوله تعاىل : 31چ کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑچ قال هللا تعاىل : 

. فهناك دعوة صرحية وواضحة للتأمل  32چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ      ڳگ  گ      گ  گک  ک  ک  ک
والتفكر يف هذا الكون الفسيح ، حىت يستفيد اإلنسان من هذا الكون . فإذا استفاد اإلنسان من هذا الكون على حنو 

 صحيح ، فقد قام بعمارة األرض وساهم يف بناء احلضارة .

 

 

اليت أنزهلا هللا تعاىل على أنبيائه يف نشوء احلضارة   سادسا : البد من اإلشارة إىل دور الدين املتمثل يف الكتب السماوية
وهذا ما عرب عنه املفكر اإلسالمي مالك بن نيب يف كتابه القيم شروط النهضة ورأى أن احلضارة تتكون من عناصر 

 : 33ثالث هي 

 األول : اإلنسان . 

 
 . 101سورة يونس ، آية القرآن الكرمي ، .  31
 . 3سورة الرعد ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  32
 م .1986، دار الفكر ، سوراي ،  129،137، 73،   مالك بن احلاج عمر بن اخلضر بن نيب. شروط النهضة ،  33
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 الثان : الرتاب ) الثروة( .

 الثالث : الوقت أو الزمن .

ك بن نيب لتكوين أي حضارة بشرية اإلنسان + الرتاب + الوقت = حضارة بشرية . لكن أين دور فالقاعدة عند مال
الدين املتمثل ابلكتاب السماوي الذي حوى فيه العقيدة ؟ . دور الدين هو بتعاليمه املنظمة حلياة البشرية مجعاء يعترب 

 هو املنتج احلقيقي للحضارة . 

 ودوره يف بناء احلضارة اإلسالمية .  اآلخريوم : اإلميان ابلالرابعاملطلب  

اإلميان ابليوم اآلخر هو جزء ال يتجزأ من املنظومة اإلميانية اليت أمران هللا تعاىل أن نؤمن هبا ، لكن ما دور هذا الركن 
من خالل العظيم من أركان اإلميان يف بناء احلضارة ؟ . نستطيع أن نوضح دور اإلميان ابليوم اآلخر يف بناء احلضارة 

 الصور اآلتية :

 أوال :دعا اإلسالم املسلم أن يستخدم عقله يف عمارة الكون واإلنتاج ، وحظر عليه التفكري يف 

وال  تفكروا يف آالء هللاقضااي غيبية  حىت ال تبدد طاقة العقل فيما ال نفع فيه كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم :)) 
 ك إذا أردت أن تكوان انفعا ومنتجا عن طريق عقلك فتأمل يف عظمة هللا تعاىل يف . ومعىن ذل34((    تتفكروا يف هللا

 

 

هذا الكون ، وال تفكر يف القضااي الغيبية ألن عقل الناس قاصر ال يستطيع أن يصل فيها إىل نتيجة ، ومن هنا جاء 
 املسلم أن يؤمن هبا كما جاءت يف   اإلميان ابليوم اآلخر الذي يتضمن مجلة كبرية من القضااي الغيبية اليت جيب على

كتاب هللا تعاىل وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم . هذا كله يساعد املسلم على أن ينشغل يف حتقيق عمارة الكون مبا 
فيه فائدة .وبفضل العقيدة اليت جعلت املسلم يستخدم عقله ابلشكل الصحيح اهتدى مسلم إىل املنهج التجرييب والذي 

 
 1الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ، مكتبة الرشد ، الرايض ، ط ، حتقيق :  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي. شعب اإلميان ،  34
 .19م ، حديث رقم 2003، 
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الغرب يف بناء حضارهتم ، فالتقدم الذي حصل يف أورواب كله بسبب هذا املنهج الذي أخذوه عن املسلمني استفاد منه  
35. 

اإلنتاج واجلدية يف العمل . فاإلميان ابليوم اآلخر جتعل املسلم يندفع لعمارة األرض وحتقيق مبدأ االستخالف اثنيا : 
الذي أراده هللا تعاىل ، والباعث عليه هو اإلميان ابليوم اآلخر حيث يعلم علم اليقني أن هللا تعاىل سوف جيازيه على 

 .  36چہ  ہ      ہ   ھ  ھ            ھ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ عمله كما قال تعاىل : 

األخالق الفاضلة ودورها يف بناء احلضارة ، فالدين الذي جاء به الرسل دعا إىل مكارم األخالق كما قال النيب   اثلثا :
.وبنظرة فاحصة جند أن األخالق هي صمام األمان 37ق (( إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالصلى هللا عليه وسلم : ))

عات ، وهذا يسهم يف بناء أي حضارة من احلضارات . فأي حضارة تكون إذا أكل القوي الضعيف ، واستبيح للمجتم
الزان ، وأحلت السرقة ، وفعلت احملرمات ؟ . فاإلميان ابليوم اآلخر جيعل املسلم مقبال على األخالق الفاضلة طاعة هلل 

 يوما سوف حياسب هللا تعاىل فيه العصاة والطائعني .تعاىل ، مبتعدا عن األخالق الذميمة ألنه يعلم أن هناك  

إن قيام أي حضارة من احلضارات واستمرارها يتطلب إصالحا للمجتمعات على كافة الصعد ، وهذا منبثق من   رابعا :
 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ عقيدتنا اإلسالمية اليت أخرب هللا تعاىل فيها أن هذه األمة هي أفضل األمم كما قال تعاىل :  

 

القرآنية جيد أن هللا تعاىل قدم األمر ابملعروف والنهي  . والناظر يف هذه اآلية 38چٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ڻ  ڻ 
عن املنكر ألمهيته يف حياة األفراد واجلماعات الذين هم جزء ال يتجزأ من احلضارة اإلنسانية ، فاستمرار احلضارة 

م . والذي اإلنسانية حباجة إىل من يقوم بواجب األمر ابملعروف والتهي عن املنكر الذي فضلنا به على غريان من األم
يدفع اإلنسان إىل القيام هبذا الواجب هو عقيدته اإلسالمية املتمثلة يف اإلميان ابهلل تعاىل ، واإلميان ابليوم اآلخر الذي 

 جيازي هللا تعاىل فيه هذا اإلنسان على عمله .

 
 الشروق  . ، دار 71. انظر مذاهب فكرية معاصرة ، حممد قطب ، ص 35
 .  17سورة السجدة ، آية رقم القرآن الكرمي ، .  36
عادل مرشد، وآخرون ، إشراف : د عبد  -أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل ، مسند أيب هريرة رضي هللا عنه ،  حتقيق : شعيب األرنؤوط . املسند ،  37

وقال الشيخ شعيب : صحيح، وهذا إسناد  ، 8952م ، حديث رقم 2001،  1مؤسسة الرسالة ، ط،  513، ص 14جهللا بن عبد احملسن الرتكي ، 
  قوي ، رجاله رجال الصحيح غري حممد بن عجالن ، فقد روى له مسلم متابعة ، وهو قوي احلديث .

 . 101. سورة آل عمران ، آية رقم 38
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 ودوره يف بناء احلضارة .قدر  : اإلميان ابلاخلامساملطلب  

بقدر هللا تعاىل كان ذلك سببا له يف اإلقبال على العمل وعدم القعود ، والسبب ألنه   أوال : اإلنتاج والعمل ، فمن آمن
يعلم أن البشر ال قدرة هلم على نفعه أو ضره  ، فيجتهد ويعمل وهبذا ال يتكل على أحد ، ويقوم ببناء اجملتمع . وهذا 

معت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال واعلم أن األمة لو اجتما أشار إليه حديث النيب صلى هللا عليه وسلم :))
بشيء قد كتبه هللا لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك، رفعت األقالم 

فاإلميان ابلقدر من أكرب الدواعي واحلوافز اليت حتفز اإلنسان أن يقبل على العمل جبدية ونشاط .39((    وجفت الصحف
40. 

اثنيا : حترير العقل من اخلرافات واألابطيل ، وال خيفى دور العقل البشري يف بناء احلضارة ، فإذا سيطرت اخلرافة على 
ضارته ، وهذا ما حصل يف أورواب يف العصور الوسطى املظلمة العقل البشري فإن ذلك عائقا أمام تقدمه وهنضته وبناء ح

عندما سيطرت الكنيسة خبرافاهتا وأساطريها على العقل األورويب آنذاك . وأما اإلميان ابلقدر فإنه حيرر اإلنسان من أي 
د العقل البشري على خرافة أو أسطورة ممكن أن تتسرب إليه ، ألنه يعلم أن القدر سر من أسرار هللا تعاىل ، وهذا يساع

 .41التفكري السليم ملا فيه فائده له وجملتمعه 

 

اثلثا : اإلميان ابلقدر ابعث على األخذ بقانون السببية ، ولذلك دعا اإلسالم إىل التوكل الذي فيه االعتماد على هللا 
إىل التكاسل وعدم العمل  تعاىل مع األخذ ابألسباب ، وهنى عن التواكل الذي ال أيخذ املسلم فيه ابألسباب ويدعو

الذي ينتهي إىل الفشل  ، فاألخذ بقانون السببية جعل املسلمني  يبحثون عن أسباب التمكني يف هذه األرض ، 
والوصول إىل احلضارة والرقي وهذا انبع عندهم من إمياهنم ابلقدر ، والناظر إىل واقع املسلمني جيد أهنم استطاعوا أن 

 ها اجلميع .حيققوا حضارة شهد هلم في

 
دار الغرب اإلسالمي ،  248، ص 4جحممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي ، حتقيق ، بشار عواد معروف ، . جامع الرتمذي ،  39

 وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقد صحح احلديث الشيخ األلبان . . 2516م ، حديث رقم 1998، بريوت ، 
 م . 1997،  2،  دار الوطن ، الرايض ، ط  447لناس فيه ، د عبدالرمحن احملمود ، . القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب ا 40
 ، دار الوطن ، الرايض . 2،  ط 99. اإلميان ابلقضاء والقدر ، حممد بن إبراهيم احلمد ، ص 41
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رابعا: الشجاعة واإلقدام يف مجيع املواقف ، فاملؤمن ابلقدر ال جيزع وال خياف من املصيبة اليت تصيبه فينهار ويقعد عن 
 العمل . املسلم يقبل بكل شجاعة وإقدام على العمل يف هذا الكون وفق ما حيقق مرضاة هللا تعاىل  مهما نزلت به من 

إمياان بقدر هللا تعاىل ، وهذا يساعده يف بناء جمتمعه وبناء حضارته كما قال النيب صلى   مصائب ، وأملت به من حوادث
عجبا ألمر املؤمن، إن أمره كله خري، وليس ذاك ألحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان هللا عليه وسلم : )) 

 .42((   صرب فكان خريا له  خريا له، وإن أصابته ضراء

خامسا: الصرب فمن آمن بقدر هللا تعاىل كان ذلك عوان له على أن يصرب على ما قدره هللا تعاىل عليه يف هذه احلياة 
الدنيا ، وال شك أن هذا الصرب يعني املسلم على القيام بدوره يف هذا اجملتمع ، ومن مث اإلسهام يف بناء احلضارة . 

الية ، وإنتاجه كبري وقد جاء عن بعض السلف الصاحل قوهلم : )) وجدان خري فاملسلم املؤمن بقدر هللا تعاىل جتد مهته ع
 .43عيشنا ابلصرب (( 

مما سبق يتبني أن العقيدة اإلسالمية اليت جاء هبا النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل أصوهلا وأركاهنا استطاعت أن 
يشون فيه . فجاءت العقيدة اإلسالمية وأمرت املسلم أن تساهم يف بناء احلضارة ، واالرتقاء البشري يف اجملتمع الذي يع

ال يشغل تفكريه يف عامل الغيب ألنه تبديد لطاقة العقل فيما ال فائدة وال نفع فيه ويف هذا جاء التوجيه النبوي ، والسبب 
 يف ذلك أنه دعا اإلنسان إىل تعمري الكون وبناء حضارته .

 

 اخلامتة : 

 لتوصل إىل النتائج التالية : ويف هناية هذا البحث فتم ا

: ضرورة توسيع مدلول مصطلح العقيدة اإلسالمية ليشمل مصطلحات مهمة مثل : التسخري ، االستخالف ،   أوال
 عمارة الكون ، البناء القيمي واحلضاري .

 
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ، حتقيق : حممد فؤاد عبد الباقي ،  دار إحياء الرتاث العريب ، بريوت ، حديث رقم  . صحيح مسلم ،  42

2999 . 
،  3، دار ابن كثري ، دمشق ، ط 94/  1حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ، . عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،  43

 م .1989
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:الدور الكبري للعقيدة اإلسالمية يف بناء احلضارة ، فال يتصور حضارة قائمة بدون عقيدة تقوم على بنائها   اثنيا
 وتغذيتها .

 صطلح احلضارة  يشمل كل نتاج مادي أو معنوي ، وال يقتصر مصطلح احلضارة على النتاج املادي فقط .: م  اثلثا

 : الدور الكبري ألركان اإلميان يف بناء احلضارة اإلنسانية .  رابعا

 : اإلميان ابهلل تعاىل يسهم يف بناء احلضارة اإلنسانية من خالل :خامسا  

 تقرير مبدأ املساواة بني البشر . •
 تقدمي التصور الشامل والصحيح عن الكون واإلنسان واحلياة . •
 الطمأنينة والسكينة اليت يشعر هبا اإلنسان . •
: اإلميان ابملالئكة يسهم يف بناء احلضارة اإلنسانية  من خالل شعور املسلم ابلسكينة والطمأنينة ، حيث وكل   سادسا

 نسان ، ومالئكة رقباء عليه .هللا تعاىل مالئكة يتعاقبون ابلليل والنهار حلفظ اإل

: اإلميان ابلكتب السماوية املنزلة على أنبياء هللا تعاىل تسهم كذلك يف بناء احلضارة من خالل ما تقدمه هذه   سابعا
 الكتب من تنظيمات وتشريعات ضرورية لبناء احلضارة .

ل اجلدية والعمل الصحيح يف هذه احلياة ، : اإلميان ابليوم اآلخر والدور الذي يقدمه يف بناء احلضارة من خال  اثمنا
 ألن الباعث احلقيقي على العمل هو اإلميان ابليوم اآلخر الذي جيازي هللا فيه الطائعني ، ويعاقب العاصني  .

 

 

: اإلميان ابلقدر مهم يف بناء احلضارة اإلنسانية من خالل اإلميان بقانون السببية الذي يبعث على العمل اتسعا  
 ألسباب .واألخذ اب

 قائمة املصادر واملراجع .
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