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 الملخص
الفوائد و، تربية أبناء المسلمينأهميتها في بيان الثقافة اإلسالمية وب التعريفيهدف هذا البحث إلى    

 الناتجة عن البُعد عن الثقافة اإلسالمية.العواقب باإلضافة إلى ، ى ذلكمجتمعية المترتبة علال

 تلك الثقافة لدى األبناء. طرق لتعزيزكما يقترح البحث بعض ال

.التعزيز-العواقب-الفوائد-األبناء-التربية-األهمية-الثقافة اإلسالميةالكلمات المفتاحية:   
 

 

Abstract 

   This research aims at introducing Islamic Culture, identifying its importance in bringing up 

the children of Muslims & the societal benefits resulting from that, in addition to the 

consequences resulting from being away from Islamic Culture 

Also, the research suggests some ways to enhance that culture in the children.  

Keywords: Islamic Culture-Importance-Bringing Up-Children-Benefits-Consequences-

Enhancing. 

 

 

 المقدمة
..بعدأجمعين و، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رب العالمينالحمد هلل      

من شؤون الحياة اإلنسانية، وأمرنا هللا ورسوله  ةواحد ااهتماًما كبيًرا باعتباره يةلتربااهتم اإلسالم ب   

ُ فِٓي  فقال تعالى:بُحسن تربية األبناء ورعايتهم،  ﴾﴿يُوِصيُكُم ٱَّلله ِدُكۡمۖۡ   (11)النساء:  أَۡولََٰ

بحيث يصبحون نافعين لدينهم  لنا الشريعة اإلسالمية أسس وقواعد تأديبهم وإصالحهم وضعتقد و

 ولمجتمعهم.

ا على تربيتهم دينيًّا وأخالقيًّ حرص وذلك عن طريق ال األبناَء نعمة عظيمة يجب شكر هللا تعالى عليها،ف

لكوا سهم إن باألبناء  اآلباء تكونقرة عين إلى أن القرآن الكريم وقد أشار  ،ونفسيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا

ةَ أَ  يهاتِنَا قُره ن  ْعيُ طريق الصالح واالستقامة، فقال تعالى: ﴿َوالهِذيَن يَقُولُوَن َربهنَا َهْب لَنَا ِمْن أَْزَواِجنَا َوذُر ِ

هِقيَن إَِماًما﴾ )الفرقان  (٤٧ :َواْجعَْلنَا ِلْلُمت

ذكر ابن كثير في تفسير هذه اآلية: "يعني: الذين يسألون هللا أن يخرج من أصالبهم وذرياتهم من وقد 

يطيعه ويعبده وحده ال شريك له. وقال ابن عباس: يعنون من يعمل بالطاعة، فتقر به أعينهم في الدنيا 

 (0222، الدمشقي)واآلخرة." 

بد أن يواكب الدعاء التربية والسهر والعمل على ونموذج هذه الذرية ال يتحقق بالدعاء فقط، وإنما ال

 .تخريج هذا النموذج

لى هللا عليه ص-لذلك؛ حثه اإلسالُم اآلباَء على تربية أبنائهم تربية إيمانية نابعة من كتاب هللا وُسنة رسوله  

، والعباد من أجل المحافظة عليهم في الدنيا من االنحرافات والفتن المعاصرة التي عمهت البالد -وسلم

 .وبُْعدهم عن سخطه وغضبه -تعالى-وفوزهم في اآلخرة برضوان هللا 

تربيتهم التربية الصحيحة تعود على المجتمع بالخير لذلك فإن بناء هم عبارة عن أفراد المجتمع، األو

 صالحه وتنميته.وتسهم في 
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 مشكلة البحث:
 ،الثقافة اإلسالميةبمفهوم  درايتهمالمسلمين وعدم من بعض ال تكمن مشكلة البحث في قلة وعي   

 .المجتمعفي  وأهميتهاأبنائهم، وعالقتها بتربية 

لذلك؛ يأتي هذا البحث للوقوف على هذه المشكلة والمساهمة في حلها من خالل اإلجابة على األسئلة 

 التالية:

 ما هي الثقافة اإلسالمية؟ -1

 ؟عالقة الثقافة اإلسالمية بتربية األبناءما  -0

 ؟الثقافة اإلسالميةااللتزام بالفوائد المجتمعية المترتبة على ما  -3

 ما هي الطرق المقترحة لتعزيز الثقافة اإلسالمية لدى األبناء؟ -٧

 ؟عواقب البُعد عن الثقافة اإلسالميةماهي  -5

 

 أهمية البحث:
 .تنبع أهمية البحث من أهمية الثقافة اإلسالمية نفسها   

رورة ، وعلى ضتربية سليمة األبناءربية تل أنها المحورويؤكد على  ،الثقافة اإلسالميةيسهم البحث في إبراز مفهوم ف

 .لألبناء في الحفاظ على الهوية اإلسالمية تهاوأهمي التمسك بها في المجتمعات اإلسالمية،

 

 منهج الدراسة:
، الفوائد والعواقبوإبراز لثقافة اإلسالمية، ا مفهوماستخدمت الباحثة المنهج الوصفي في توضيح    

 والتي يمكن تطبيقها على أرض الواقع لتعزيز الثقافة اإلسالمية.المنطقية الطرق ووصف 

 

 الدراسات السابقة:
يوجد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت الحديث عن الثقافة اإلسالمية والتعريف بها وبمصادرها    

دراسة ؛ المثل في تنشئة األبناءالثقافة اإلسالمية  دوروخصائصها وأهميتها، وبعض الدراسات تناولت 

ة في األسريلدى األبناء ودور التنشئة  ، بعنوان " الثقافة اإلسالميةمحاضر ظاهر محسن هانيالسابقة لل

 .بابلجامعة  اآلدابكلية -"  تعزيزها في ظل التحديات الراهنة

 وكذلك التعرف على أهمية التنشئة األسريةالثقافة اإلسالمية طبيعة إلى التعرف على  البحث هدفوقد    

شئة األسرية أن التنوقد تبين من نتائج البحث  .تواجههافي تعزيز الثقافة اإلسالمية وابرز التحديات التي 

 .ألفرادها على الرغم من التحديات التي تواجهها تساهم في تعزيز الثقافة اإلسالمية

عود من حيث الفوائد التي تالجانب المجتمعي  بأنها تتناول الرسالة السابقةة عن وتتميز رسالة الباحث   

 الثقافة اإلسالمية، ولم تركز على الجانب األسري فقط. على أساس عليه من تربية األبناء

 

 مصطلحات البحث:
وآخرون، الثقافة: " العلوم والمعارف والفنون التي يُطلب الِعْلم بها، والحِذق فيها." )أنيس  -1

022٧) 

اإلسالمية: من )أسلم(: " انقاد وأخلص الدين هلل، ودخل في دين اإلسالم." )أنيس وآخرون،  -0

022٧) 

 " تنمية اإلنسان عقليًّا وفكريًّا وسلوكيًّا عبر مجموعة من القيم التي يتلقاها من خاللتربية: ال -3

 (0222إبراهيم، ) األسرة والمدرسة والمسجد واإلعالم." مثل المؤسسات التربوية
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يشاركون  تعيش سوية في شكل منظم وضمن جماعة منظمة هو مجموعة من الناس" المجتمع: -٧

 (1292." )المصري، ويشتغلون بشؤون بعضهم البعض بعض األفراح واآلالم

 

 خطة البحث:
 لتحقيق أهداف الدراسة، تم تقسيم البحث إلى:   

 المقدمة: وتضمنت ما سبق 

  :الثقافة اإلسالميةبتعريف الالمبحث األول 

  :وأهميتها عالقة الثقافة اإلسالمية بتربية األبناءالمبحث الثاني 

  :للمجتمع الثقافة اإلسالمية ئدفواالمبحث الثالث 

  :طرق تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى األبناء المبحث الرابع 

  :عواقب البُعد عن الثقافة اإلسالميةالمبحث الخامس 

 تالخاتمة والتوصيا 

 

 

 الثقافة اإلسالميةبتعريف ال*المبحث األول: 

إن تعريف الثقافة اإلسالمية هو تعريف الثقافة العام نفسه مضافًا إلى عبارة مخصصة، حيث بينت هذه    

العبارة أن الجانب المعياري في الثقافة اإلسالمية مستمد بصورة مباشرة من الشريعة اإلسالمية، وأن 

 هذه الثقافة هو العقيدة اإلسالمية.األساس الذي قامت عليه 

 (022٧، )أنيس وآخرون"العلوم والمعارف والفنون التي يُطلَب الِعْلم بها، والحِذق فيها."  والثقافة هي:

 للثقافة اإلسالمية عدة تعريفات، منها:و

 (1292الزنيدي، "علم كليات اإلسالم في نظم الحياة كلها بترابطها." ) -1

األمة اإلسالمية العامة بتفاعالتها في الماضي والحاضر، من دين، ولغة، وتاريخ، " معرفة مقومات  -0

 (0210وحضارة، وقيم، وأهداف مشتركة، بصورة واعية هادفة." )الريس وآخرون، 

" مجموعة المعارف والمعلومات النظرية والخبرات العملية المستمدة من القرآن الكريم والُسنة  -3

اإلنسان ويحدد على ضوئها طريقة تفكيره ومنهج سلوكه في الحياة." )مسلهم  النبوية، التي يكتسبها

 (، ويعد هذا التعريف المفضل الجامع للثقافة اإلسالمية.022٤والزغبي، 

الثقافة اإلسالمية هي المعرفة الشاملة بكل ما يتعلق بدين اإلسالم من قيم، ومبادئ، والخالصة؛ أن    

 .أهداف، وكل ما يخص المسلمين في الماضي والحاضروأحكام، وآداب، وسلوكيات و

 ومصادرها هي: 

 هو المصدر األول والرئيسي للثقافة اإلسالمية، وهو دستور األمة اإلسالمية الشامل،ف ؛القرآن الكريم -1

﴿قَۡد : تعالىقال هللا  ، فقدمن التوجيهات واإلرشادات في كل شيء في حياته المسلم وفيه ما يحتاج إليه

بِينٞ  ٞب مُّ ِ نُوٞر َوِكتََٰ َن ٱَّلله ِت إِلَى  15َجآَءُكم م ِ َن ٱلظُّلَُمَٰ ِم َويُۡخِرُجُهم م ِ
نَهُۥ ُسبَُل ٱلسهلََٰ هبََع ِرۡضَوَٰ ُ َمِن ٱت يَۡهِدي بِِه ٱَّلله

ۡستَِقيمٖ  ٖط مُّ  (1١-15)المائدة:  ﴾1١ٱلنُّوِر بِإِۡذنِهِۦ َويَۡهِديِهۡم إِلَىَٰ ِصَرَٰ

 -ه وسلمصلى هللا علي-هي المصدر الثاني للثقافة اإلسالمية، وهي كل ما أُثَِر عن النبي ؛ والُسنة النبوية -0

 من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة، وهي شاملة لجميع جوانب الحياة.

ر في عص -صلى هللا عليه وسلم-هو اتفاق المجتهدين من األمة اإلسالمية بعد وفاة النبي " اإلجماع: -3

 (022٤ى حكم شرعي." )مسلهم والزغبي، من العصور عل
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 (022٤"هو إلحاق فرع بأصل في الحكم؛ الشتراكهما في العلة." )مسلهم والزغبي،  القياس: -٧

المقصود به؛ مجموعة األحداث الزمنية والوقائع التي حدثت في مختلف العصور : والتاريخ اإلسالمي -5

  ينضب.اإلسالمية، وهو منبع ثر  للثقافة اإلسالمية ال

مظاهر التقدم والرقي العلمي واألدبي واالجتماعي وغيرها من المجاالت،  يوه الحضارة اإلسالمية: -١

 وتعبر عن ثقافة األمة. التي تعيد صياغة كيان اإلنسان

 

 :صتلك الخصائمن تستمد الثقافة اإلسالمية خصائصها من العقيدة اإلسالمية، وو   

 بالكمال والرقي.تتصف فهي ، لذلك ربانية المصدر -1

 .الدنيا واآلخرةتشمل جميع جوانب  ، ألنهاالشمول -0

 .فيها التكامل والتوافق؛ فال تعارض -3

 والوسطية. التوازن واالعتدال -٧

 اإليجابية؛ فهي تسعى لتحقيق الهدف الذي خلق من أجله اإلنسان، وهو عبادة هللا وعمارة الكون. -5

 يمكن تحقيقه على أرض الواقع.الواقعية؛ فهي ال توجه اإلنسان إلى شيء ال  -١

 الثبات والمرونة؛ فهي ثابتة األسس واألهداف، مرنة في الوسائل واألساليب. -٤

 

 المبحث الثاني: عالقة الثقافة اإلسالمية بتربية األبناء وأهميتها *

ونها ك للثقافة عالقة وثيقة بالتربية، فالتربية تعد أحد األمور التي تحكم استمرارية الثقافة وتطورها   

 أساس انتقال الثقافة من جيل األجداد واآلباء إلى جيل األبناء.

وللثقافة اإلسالمية أهمية بالغة في حياة المسلم، فهي تشك ل الحصانة الفكرية له، والتسلُّح بها ضرورة البد 

هم من اجهي هداية الناس إلى الحق وتحبيبهم في الخير، وتنفيرهم من الباطل والشر، وإخرتها فثمر ،منها

 الظلمات إلى النور.

تعطي الثقافة اإلسالمية لإلنسان بصيرة في حياته ونوًرا يمشي به، وتثري القيم اإليجابية التي يستطيع ف

: ﴿َهذَا بََصائُِر ِللنهاِس َوُهدًى -تعالى-من أجلها، فقد قال هللا  -عز وجله -بها إدراك معنى الغاية التي خلقه هللا 

 (02 :م  يُوقِنُوَن﴾ )الجاثيةَوَرْحَمةٌ ِلقَوْ 

تعمل الثقافة اإلسالمية على تأصيل المفاهيم المتعلقة باإلسالم، ورد المفاهيم الخاطئة، وتعميق كما 

االعتزاز بالهوية العربية اإلسالمية، وتنم ي روح الوالء لإلسالم وتقد مه على ما سواه من صور 

 االنتماءات األخرى مثل العنصرية. 

المسلمين كيفية تطبيق قيم ومبادئ اإلسالم على أرض أبناء في تعليم تكُمن أهمية الثقافة اإلسالمية ف

الواقع، وتوضيح الفوائد التي ستعود عليهم من وراء ذلك، ولعل من أبرزها الفوز برضى هللا سبحانه 

  .وتعالى وجنته

من جميع الجوانب في مختلف مراحل النمو،  وللثقافة أثر فاعل وحاسم في إعداد األبناء إعدادًا متكاماًل 

 .الصوابفهي تسهم في تكوين شخصيتهم، وتحديد اتجاهاتهم، وضبط مسارهم، وارشادهم إلى 

 

ات واًل ثم المؤسسأسرة األعاتق على  يهمتعزيز الثقافة اإلسالمية لدتربية األبناء ووتقع مسؤولية    

 العامة اإلعالم والمكتباتوسائل والمسجد وجماعة الرفاق وومنها المدرسة ثانيًا المختلفة التربوية 

   .نحوهاو
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 * المبحث الثالث: فوائد الثقافة اإلسالمية للمجتمع

ي فكرهم  إن الثقافة هي أسلوب حياة الفرد والمجتمع،    تمدهم بالمعارف والعلوم المتعلقة باإلسالم، وتنم 

وتسهم في انخفاض نسب الجهل واالنحرافات وعواطفهم ووجدانهم، وتهيئ عقولهم وسلوكهم، 

 واألخالقيات غير المستحبة، وتجعلهم يساهمون في تعمير المجتمع وإصالحه.

وتسهم الثقافة اإلسالمية في تكوين عالقات اجتماعية رائعة، والنجاح في مختلف شؤون الحياة، حيث إنها 

ن، من خالل تحديد عالقة اإلنسان بربه تقدم التصور الصحيح الكامل والشامل للحياة واإلنسان والكو

 وعالقته بنفسه وباآلخرين.

، وتعمل على ترسيخ الهوية اإلسالمية أفراد المجتمع وتعزز القيم االجتماعية والدينية في سلوككما 

والثقافية وتنمية الذات اإلنسانية لتتم عملية التفاعل االجتماعي والمشاركة في تحمل المسئولية إزاء 

 .والنهوض بهالمجتمع 

امة فاألخالق هي الدع ،منذ الصغر األفرادوتبث الثقافة اإلسالمية األخالق والصفات الحسنة في نفوس 

األولى في بناء كل مجتمع سليم، وهي التي توضح أساليب التعامل االجتماعي مثل العدالة والمساواة، 

اإلساءة باإلحسان، والعدل واإلنصاف، والتعاون، والتواضع واللين والرفق، والحلم والصبر، ومقابلة 

 والتزام القول الحسن، وتجنب منهج التجريح والسخرية والتعدي والظلم.

 .فال يوجد مجتمع سعيد مترابط بدون األخالق مهما بلغ من التقدم والتطور

سانية، اإلنونظًرا ألن الثقافة اإلسالمية تتصف بالتوازن، والتكامل، والثبات والمرونة، والعقالنية، و   

والوسطية، وااليجابية، فإن تربية األبناء عليها وتعزيزها لديهم، سيؤدي إلى إنتاج جيل مسلم يتحل ى بكل 

 تلك الصفات، وبالتالي تنعكس تلك الصفات في فكر أفراد المجتمع وأعمالهم.

ى التماسك ، وتساعد علإن الثقافة اإلسالمية التي تسود في المجتمع، تبث فيه قيم األلفة والتواد والتراحم

والتآزر لمواجهة التحديات وتذليلها، فهي المصدر لتقديم الحلول الناجحة السليمة لكل ما يعترض المجتمع 

من مشكالت، وهي من أبرز العوامل التي تؤدي إلى التغير والتطور فيه، فهي التي تضبط حركة 

 المجتمع، وترسم له وجهته الرشيدة.

 يب روح أبناء المجتمع، وتوظيف طاقتهم في البناء والتعمير.كما أنها تعمل على تهذ

وبذلك نجد أن الثقافة اإلسالمية تسهم بشكل فعال في تطوير الفرد، وتنميته بشكل ينعكس باإليجاب على 

 المجتمع بأكمله، فهي بمثابة نظام اجتماعي شامل لكل جوانب الحياة وقضايا المجتمع.

"ومتى انسلخ المجتمع اإلسالمي من ثقافته التي تتمثل في قيمه وأخالقه وتشريعه وآدابه، فإن ذلك مؤذن 

 (122٧قر، ش)األبزواله ودماره." 

 إنه اقتباس المعارف من كنوز الثقافة بغية النجاح في الحياة له أثر هام على الفرد والمجتمع.   

 

 اإلسالمية لدى األبناء* المبحث الرابع: طرق تعزيز الثقافة 
إن المقصود بتعزيز الثقافة اإلسالمية؛ دعمها وتقويتها وتوضيح أهميتها وأثرها اإليجابي في حياة الفرد    

 والمجتمع، والمحافظة عليها، والدفاع عنها في ظل التحديات والفتن المعاصرة. 

ونظًرا ألهمية الثقافة اإلسالمية، وكثرة ما تواجهه في العصر الحالي من تحديات وهجوم، ومحاوالت 

تشويه وتذويب في الثقافة الغربية، إلى جانب قلة الوعي بها خاصةً من قِبَل األبناء، فالبد من االهتمام بها، 
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ها، وتعزيزها، ونشرها بين شرائح واإلحاطة الشاملة بها وبخصائصها وأهدافها، والعمل على الحفاظ علي

 المجتمع المختلفة.

 ومن الطرق التي يمكن من خاللها نشر الثقافة اإلسالمية وتعزيزها:

 التربية: -1

تعتبر التربية وسيلة من وسائل نشر الثقافة وتعزيزها، وهي األساس الذي يقوم عليه استمرار الثقافة 

 جيل عن طريق التعلُّم، وهي مكتسبة يتعلمها الصغار والكبار. وبقائها، حيث إن الثقافة تنتقل من جيل إلي

"وما نحتاج إليه، هو أن نغرس في نفوس أبنائنا حب الثقافة اإلسالمية واالعتزاز بها، والقناعة الواعية 

بتميزها على غيرها من الثقافات، ألن مثل هذه العواطف تشكل لدينا ولدى أبنائنا حصنًا قويًّا ليس من 

 (0229اقتحامه." )السيد وآخرون،  اليسير

فللمؤسسات التربوية دور كبير في تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى األبناء باعتبارها األدوات الحاضنة لنشأة 

 ثقافة إسالمية راشدة.

وإن اعتماد األسرة والمؤسسات التربوية األخرى على الوسائل الناجحة في تربية األبناء، واتباع المنهاج 

المناسب لجميع المراحل العمرية، والتركيز على الغايات واألهداف التربوية الصحيحة التي تنطلق السليم 

من مقومات األمة المسلمة العاملة بالقرآن والسنة النبوية، يُعَد من طرق نشر الثقافة اإلسالمية بين األبناء، 

يث منها لتتالءم وروح العصر، مع ضرورة تنوع األساليب المستخدمة في تربية األبناء واستخدام الحد

 ولتجذب األبناء وتحببهم في الثقافة وتعزز انتمائهم لها.

وإن أساليب التربية المتنوعة ما بين الموعظة الحسنة، والحوار والمناقشة، واللين والشدة، والثواب 

ة نشر الثقافوالعقاب، وغيرها من األساليب المستنبطة من المنهج التربوي اإلسالمي هي أيًضا من طرق 

اإلسالمية، إلى جانب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو من أبرز مفاهيم الثقافة اإلسالمية ومن 

ة   أهم أسس اإلسالم ومن أعظم ما يميز أمة اإلسالم، فقد قال هللا تعالى في محكم آياته: ﴿ُكْنتُْم َخْيَر أُمه

ِ﴾ )آل عمران: أُْخِرَجْت ِللنهاِس تَأُْمُروَن بِاْلَمعْ   (.112ُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاَّلله

وعلى األسرة والمؤسسات التربوية أن توف ر ألبنائها المصادر التي يتم الحصول على الثقافة اإلسالمية 

مي منها، وعلى رأسها الكتب كالقصص القرآني وقصص األنبياء وسير الصحابة وكتب التاريخ اإلسال

 وغيرها، وأن ترشدهم إلى المكتبات وتشجعهم على استعارة الكتب وقرأتها وتبادلها مع أصدقائهم.

كما يجب توجيه األبناء إلى المصادر اإلعالمية الصحيحة كالمجالت الثقافية والبرامج الدينية 

 والمسلسالت التاريخية اإلسالمية واألفالم الهادفة.

 التعليم: -2

يرة في نشر وتعزيز الثقافة اإلسالمية وزيادة الوعي الثقافي لدى األبناء، فالثقافة عبارة للتعليم أهمية كب

 عن عملية سلوكية تعتمد على التعليم.

ويتعلم األبناء الثقافة اإلسالمية في المدارس والجامعات وفي حلقات المساجد ومن الندوات الثقافية 

 والمسابقات القرآنية.

وإعداده وتثقيفه، وعلى المعلم أن يكون محبًّا لعمله متحمًسا له حريًصا على غرس ويجب االهتمام بالمعلم 

العلم في األبناء ووصول النفع إليهم، اقتداًء برسولنا الكريم حيث قال هللا تعالى: ﴿لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن 

ُّْم َحِريٌص َعلَْيُكْم بِاْلمُ   (109ْؤِمنِيَن َرُءوٌف َرِحيٌم﴾ )التوبة: أَْنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِت

"أي: أُرسَل إليهم رسوالً من جنسهم وعلى لغتهم، يعز عليه الشيء الذي يْعنَُت أمته ويشق عليها، حريص 

 (0222)الدمشقي، على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي واألخروي إليكم." 

سالمية، والعناية باللغة العربية وتسهيل تدريسها كما يجب االهتمام بمناهج التعليم وخاصةً مادة التربية اإل

وتحبيبها للطلبة، حتى يتوحد لسان التخاطب بين أبناء المجتمع اإلسالمي، ويتوحد فكرهم، ويقوى 

 التواصل بينهم.
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ومن وسائل نشر الثقافة اإلسالمية بين األبناء، تكليفهم بالكتابة في بعض الموضوعات المتعلقة بالقرآن 

لومه، والسيرة النبوية الشريفة، والتاريخ اإلسالمي، إلى جانب تلخيص بعض الكتب النافعة، الكريم وع

 والبحث عن المعلومات، وتعويدهم على طلب العلم.

وإن ما تقوم به المدارس والجامعات من رحالت إلى المعالم اإلسالمية، يعد من طرق تعزيز الثقافة 

ية االنتماء في نفوس األبناء، باإلضافة إلى زيارة المكتبات اإلسالمية وإحياء التراث اإلسالمي وتقو

 العامة، والجمعيات الخيرية، والمشاركة في المسابقات الدينية واألعمال التطوعية.

 وسائل االتصال الحديثة: -3

تُعَد وسائل االتصال الحديثة من أهم طرق نشر وتعزيز الثقافة اإلسالمية في عصر التكنولوجيا، لما لها 

 من حسن مداخلها إلى النفوس البشرية، وأساليبها المتعددة، والمشوقة الجاذبة، والمقنعة المؤثرة.

فقد أصبحت الوسائل التكنولوجية الحديثة تُستَخدَم لتوصيل المعلومات والمعرفة والمهارات بطرق جديدة 

 ومبتكرة، بل أصبحت هي مصدر المعرفة في عصرنا الحالي.

من األطفال والشباب هم أكثر فئات المجتمع استخداًما لوسائل التكنولوجيا الحديثة، فقد ونظًرا ألن األبناء 

أصبح من السهل نشر الثقافة اإلسالمية بينهم من خالل مواقع وصفحات وموسوعات اإلنترنت، وتطبيقات 

لعاب ألالتواصل االجتماعي كالفيسبوك واالنستغرام، وفيديوهات اليوتيوب، والمسابقات الرقمية، وا

 اإللكترونية اإلسالمية.

فيستطيع الدعاة واألئمة والدارسين للثقافة اإلسالمية أن ينشروا المعلومات والمعارف من خالل تلك 

والوسائل، كما يمكنهم القيام بتأليف الكتب اإللكترونية، وعمل ندوات ومناظرات البث المباشر ومنتديات 

تطبيقات الهواتف الذكية لنشر العلم والثقافة وتصحيح حوارية عبر اإلنترنت، وعمل مجموعات على 

 المفاهيم الخاطئة والحث على الفضيلة واألخالق الحسنة والدعوة إلى العمل الصالح.

وتُستخدَم الوسائل الحديثة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكام التجويد والتفسير والحديث الشريف، 

العبادة الصحيحة، واإلجابة عن التساؤالت واالستفسارات المتعلقة وتوضيح األحكام الفقهية، وبيان طرق 

 بأمور الدين، والتعريف بالتاريخ اإلسالمي وبشخصيات ورموز اإلسالم، ودراسة العلوم الشرعية.

وتساعد تلك الوسائل في تقوية اللغة العربية لدى األبناء واستعادة مكانتها عن طريق التطبيقات التي تهتم 

 اللغوية السليمة، وطرق الكتابة اإلمالئية الصحيحة.بالقواعد 

إن االستخدام الصحيح لوسائل التكنولوجيا الحديثة يؤدي إلى إبراز الصورة الحقيقية للدين اإلسالمي، 

 وتوسيع دائرة الوعي بين أبناء المسلمين، ونشر تعاليم اإلسالم ومبادئه في كل مكان على سطح األرض.

تعارض بين الثقافة اإلسالمية والتكنولوجيا الحديثة، بل إن الثقافة اإلسالمية تقبل  ويتضح مما سبق أنه ال

كل مستحدثات التكنولوجيا النافعة، وتحث علي استخدامها فيما ينفع ويفيد البشرية واإلنسانية دون مخالفة 

قال:  -لصالة والسالمعليه ا-شرع هللا، وقد حثنا على ذلك رسولنا الكريم أيًضا، فمن حديث أبي هريرة أنه 

 (0١١٧، رقم الحديث: 1221]احِرص على ما ينفعَُك واستعن باهلل[ )النيسابوري، 

"إن نشر الثقافة اإلسالمية في المجتمع وتعويد الناس على ممارستها وااللتزام بها، عن وعي وعن     

ج إلى تضافر جهود أبناء قناعة كافية بأفضليتها وتميُّزها على غيرها من الثقافات األخرى، أمر يحتا

المجتمع بأسره وجهود مؤسساته المختلفة، فهي مسؤولية الدولة، ولكنها أيًضا مسؤولية اآلباء، وكل 

 (0229المؤسسات القائمة في المجتمع." )السيد وآخرون، 

 

 : عواقب البُعد عن الثقافة اإلسالميةخامس* المبحث ال
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مية هو عدم اإلحاطة الشاملة بها، وعدم الوعي بأهميتها، وعدم إن المقصود بالبُعد عن الثقافة اإلسال   

الحرص على معرفتها، واإلعراض عنها والتفريط فيها، واستبدالها بثقافات أخرى، واالنصياع للمؤثرات 

 المعادية لها، باإلضافة إلى الجهل باآلثار المترتبة على ذلك البُعد.

الدينية واألخالقية المستمدة من كتاب هللا وسنة رسوله، والهدف منها هو الثقافة اإلسالمية تُعب ِر عن القيم ف

بناء اإلنسان المسلم الراسخ اإليمان باهلل، الذي ال يتعدى حدود هللا، وإعداد أجيال ذات أخالق حميدة وهمم 

وتحقيق  ،عالية، وتنمية سلوكيات الرقي والتقدم، ومواجهة الفساد، وتحقيق الضبط واالستقرار في المجتمع

 حياة إنسانية كريمة.

كما تعمل الثقافة اإلسالمية على تهذيب روح اإلنسان المسلم، وصقل مواهبه، وتوظيف طاقاته وملكاته في 

 البناء والتعمير، فهي ثقافة بناءة لإلنسان والعمران والحضارة.

يتها، وهى من الركائز األساسية في بناء ا ِ  ، والبعدألمم وفي نهوضهافالثقافة هي روح األمة وعنوان هو 

 عنها يؤدي إلى ما ال يحمد عقباه.

فالبعد عن الثقافة اإلسالمية يعني البُعد عن تعاليم اإلسالم ومبادئه، والبُعد عما أمر به هللا ورسوله، ويعني 

التخل ي عن األخالق والفضائل، والتخلي عن التحضُّر والتطور، ويعني الضياع والخسران في الدنيا 

َوَمۡن  103﴿فََمِن ٱتهبََع ُهدَاَي فاََل يَِضلُّ َواَل يَۡشقَىَٰ في كتابه الكريم:  -سبحانه وتعالى-رة، وقد قال هللا واآلخ

َمِة أَۡعَمىَٰ   (10٧-103 :)طه ﴾10٧أَۡعَرَض َعن ِذۡكِري فَإِنه لَهُۥ َمِعيَشٗة َضنٗكا َونَۡحُشُرهُۥ يَۡوَم ٱۡلِقيََٰ

البحث والدراسة إلى بعض األسباب التي أدت إلى البُعد عن الثقافة وقد توصلت الباحثة من خالل 

اإلسالمية، وكذلك إلى بعض النتائج المترتبة على هذا البُعد، باإلضافة إلى بعض طرق العالج المقترحة 

 للعودة إلى الثقافة اإلسالمية.

 األسباب: -أ

عتقاد بأن ات باع سنة الرسول ومنهج السلف عدم االلتزام بتعاليم اإلسالم، وعدم تطبيق شرع هللا، واال -1

 الصالح رجعية، وإبعاد ساحة العبادات والفرائض اإلسالمية عن مجال التطبيق العملي.

الطعن الذي تواجهه الثقافة اإلسالمية في صحة نسبتها إلى هللا تعالى والوحي، والتشكيك في أهليتها  -0

 وصالحيتها لكل زمان ومكان.

 التراث اإلسالمي واللغة العربية التي هي مادة القرآن الكريم.الهجوم على  -3

 قلة وعي المسلمين بالثقافة اإلسالمية وأهميتها. -٧

الهجوم على المؤسسات التربوية والثقافية في المجتمع المسلم على اعتبار أن ها األدوات الحاضنة  -5

ها اإلسالم.للثقافة، واختراق األسرة من خالل الدعوة إلى تغيير األدوا  ر والمسؤوليات التي أقر 

أغلب المؤسسات التعليمية اليوم حصرت دورها بحشو أذهان الجيل بمعلومات ومعارف نظرية،  -١

وثقافات مستوردة، لنيل الشهادات العلمية، مع إهمال مادة التربية الدينية واألخالق، وعدم مراقبة سلوك 

  سيما في مرحلة المراهقة.الطلبة، وترك العناية بمشكالت التربية، وال

تشويه نظرة األبناء إلى األمة اإلسالمية بماضيها ورموزها وحضارتها، وإلى المفاهيم والقيم والمبادئ  -٤

 اإلسالمية.

اإلساءة للذوق الثقافي اإلسالمي من خالل وسائل اإلعالم المختلفة والبرامج اإلباحية، والغنائية،  -9

 وغيرها.
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المتنوع، واالستخدام السلبي والمفرط لوسائل التكنولوجيا الحديثة بغرض الترفيه الجذب اإلعالمي  -2

 واللعب ومشاهدة األفالم والبرامج غير الهادفة، وعدم االهتمام بالتعلُّم والتثقف.

 اإلعراض عن العلم والعمل والسعي وراء جمع المال وتحقيق المكاسب الدنيوية واتباع الشهوات. -12

 النتائج: -ب

إعراض المسلمين عن الثقافة اإلسالمية، وعدم تطبيقها في حياتهم واالستفادة منها، والبحث عن بدائل  -1

 خارج حدود الشريعة، والميل إلى الثقافة الغربية.

 ضياع الهوية اإلسالمية، وفقد مشاعر االنتماء إلى األمة اإلسالمية. -0

خلُّف، واالعتماد على الكثير مما تنتجه الحضارة إصابة المجتمع اإلسالمي بالتراجع الحضاري والت -3

 الغربية في شتى مجاالت تعامالت اإلنسان المسلم في حياته، والتقليد األعمى للغرب.

 إفساح المجال أمام تحديات الثقافة اإلسالمية، وإعطاء الفرصة لتوغُّل أساليبها ووسائلها. -٧

جلب األفالم والمسلسالت ذات الثقافة الغربية التي استجالب بعض جوانب الغزو الثقافي الغربي، ك -5

 تخالف ثقافتنا اإلسالمية وعرضها على أبناء مجتمعنا.

انتشار العنف واإلرهاب، والرذائل والفساد والمنكرات والمعاصي والسلوكيات اإلباحية، وكثرة الدعاة  -١

 إليها.

 بية على حساب تعلُّم اللغة العربية.الدعوات إلى إحياء اللهجات العامية، ودعم اللغات األجن -٤

 المحاوالت التغريبية لمضامين ومناهج المؤسسات التعليمية. -9

الدعوة إلى نشر ثقافة الديمقراطية، وترسيخ أدوار منظمات حقوق اإلنسان كبديل عن الموروث الديني  -2

 والثقافي اإلسالمي.

 طرق العالج المقترحة: -جـ

المية، وبناء الشخصية اإلسالمية المتوازنة الممثلة لحضارة اإلسالم فكًرا االهتمام بالتربية اإلس -1

وسلوًكا، بناًء متينًا على العقيدة النقية الصافية، واألخوة اإليمانية والشعور بالمسؤولية، والقدرة على الفعل 

 الحضاري.

الفهم الصحيح لكتاب هللا وسنة رسوله والتفق ه في الدين واستيعاب التاريخ اإلسالمي ألنه هذا هو دعامة  -0

 األصالة الثقافية لألمة اإلسالمية. 

العمل على إزالة الشبهات حول الثقافة اإلسالمية، وتكوين الثقة الواعية فيها، وبيان أهميتها وتميُّزها  -3

 ات.على غيرها من الثقاف

تنمية ثقافة المجتمع، واالرتقاء بمستوى الثقافة اإلسالمية لدى األبناء وتعزيز تمسُِّكهم بمبادئ اإلسالم  -٧

 وتصحيح نظرتهم إلى مفاهيمه.

تصميم وإعداد برامج إعالمية ذات هوية إسالمية، وإنتاج أفالم ومسلسالت تعبر عن ثقافتنا وقيمنا  -5

 مسلمين.ومشكالتنا، وتسد حاجة أبناء ال

 إقامة المحاضرات والندوات والمسابقات الثقافية اإلسالمية المتنوعة لجميع فئات المجتمع. -١
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مراقبة هللا عز وجل في السر والعلن، والخوف من عقابه، والطمع في ثوابه، وتقوية الصلة به،  -٤

 والتطبيق العملي للشريعة اإلسالمية. 

م، والنهوض به، وتحديث مناهجه وبرامجه، مع االهتمام بمادة إيالء أقصى االهتمام بتطوير التعلي -9

التربية اإلسالمية وُمعلميها، والتركيز على تعليم األخالق والتعليم النافع الذي يفيد الفرد والمجتمع، والذي 

 يرب ي األجيال على الثقافة اإلسالمية ويفتح أمامها آفاق المعرفة والتقدم.

ة وقواعدها والعمل على نشرها وتعزيزها بين أبناء المجتمع المسلم من خالل االهتمام باللغة العربي -2

المدارس والجامعات، حمالت القراءة والمسابقات، ومعارض الكتاب، ودراسة القرآن الكريم وأحكامه، 

 والبرامج والتطبيقات التعليمية، وغيرها. 

االنترنت نظًرا النتشارها الواسع وقدرتها دعم الثقافة من خالل مواقع التواصل االجتماعي وشبكات  -12

على الوصول إلى الماليين في كل مكان، وألنها تحظى بقبول جيد وتفاعل إيجابي بين مستخدميها، مع 

 االهتمام بتأهيل الدعاة على استخدام الوسائل الحديثة وتدريبهم عليها.

ي مدى تقبلهم لها باختالف العوامل مراعاة أن المستهدفين من نشر الثقافة اإلسالمية يختلفون ف -11

االجتماعية والثقافية والسياسية والتعليمية والعمرية، لذلك يجب الحرص على استخدام الوسائل واألساليب 

 .المناسبة لمختلف الظروف واألحوال في نشر الثقافة وتعزيزها

 ا.التمسك بها واالنتماء إليه فبانتهاج هذه السبل المستقيمة، تقوى الثقافة اإلسالمية، وتُصان، ويُعَزز

 

 * الخاتمة والتوصيات

على  والفوائد العائدة ،تربية صحيحةالثقافة اإلسالمية في تربية األبناء قد تناول هذا البحث أهمية ل   

 .تعزيز الثقافة اإلسالمية لدى األبناءنشر وبعض طرق وتطرق إلى ، جراء هذه التربيةمن المجتمع 

ساهم في ا البُعد، وأسباب البُعد عن الثقافة اإلسالمية والنتائج المترتبة على هذوهدف البحث إلى توضيح 

 عليها. ةاقتراح بعض الحلول للعودة إلى الثقافة والتمسك بها والمحافظ

 قد توصل البحث إلى النتائج التالية:و  

اإلسالم على أرض الواقع، والتمسك بها فيه الثقافة اإلسالمية هي التطبيق العملي لقيم ومبادئ  -1

 صالح المسلمين وسعادتهم، وفيه النور والخير، واالبتعاد عنها فيه الظالم والشر.

 وتنمية المجتمع وتقدمه. ،والتربية ،هناك ارتباط وثيق بين الثقافة اإلسالمية -0

جالب   هو دين موافق للفطرة،الحياة التي ال يُرت بها اإلسالم وأحكامه وثقافته حياة مبعثرة، فدين هللا -3

 للمصالح، مانع للمفاسد. 

ة هو تعزيز الثقاف االنحرافات والفتنإن العالج الناجح الذي من شأنه أن يحافظ على األبناء من   -٧

اإلسالمية، ألنها تربي الفرد وتعرفه على ذاته، وتهذب النفس اإلنسانية وتحررها من الشوائب 

 امه.وتخضعها لقرارات العقل وأحك

" إن الثقافة اإلسالمية مستمدة من الشريعة اإلسالمية، وشريعة اإلسالم كلها رحمة وعدل ومصلحة    

ناك ، وليس ه-صلى هللا عليه وسلم-وخير، والخير كله في االلتزام بأحكام الشرع، واتباع سنة النبي 

 (0222الحياة." )بكار، مخالف لهدي الرسول إال وفيه نوع من الضرر واألذى في شتى مجاالت 
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ي قال: ]َمن يُِرد هللا به خيًرا يُفَق هُ ف -صلى هللا عليه وسلم-ومن حديث معاوية بن أبي سفيان، أن رسول هللا 

(، وال شك أن اإلحاطة الشاملة بالثقافة اإلسالمية هي من ٤1، رقم الحديث: 0220الدين.[ )البخاري، 

 التفقه في الدين.

*** 
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