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 -المقدمة :



 نحمده ونستعٌنه ونستغفره الحمد هلل  الحمد هلل رب العالمٌن .

 ونستشهد به ونعوذ باهللا من شرور انفسنا ومن سٌئات اعملنا . ومن 

 ٌهده هللا فال مضل له ومن ٌضلل فال هادي له واشهد ان ال اله اال هللا 

 واشهد ان محمد عبده ورسوله

 -وبعد:

 محافظة على استمرار وجودها وتقدمها ان االمة االسالمٌة ,ال تستطٌع ال

 ورقٌها بفضل اعداد اجٌالها المتعاقبة االعداد السلم المتكامل 

 االسالمٌة على تربٌة هذه االجٌال  على  وٌقدر ما تحافظ االمم والشعوب

التمسك بدٌنها ومعتقداتها واخالقها ,ٌقدر ما تحافظ على بقائها , وعلو 

 شانها وكما ظننت االم االسالمٌة ,الى اهمٌة تربٌة اجٌالها المتعاقبة 

 الى ضرورة تخرٌب  فً فضن اعداء هذا االمم  والشعوب 

 جذور البناء الصحٌح لتربٌة االجٌال

 فقد اقسمت بحثً على خمسة مطالٌب فتناولت فً مطلب االول 

 الشمولٌة والمقصود به توجه العقل فً بحث القضاٌا  توجه شامال 

 اما المطلب الثانً حرٌة العقٌدة المقصود بها  لقد احترم االسام الحرٌة 

 الفردٌة .اما المطلب الثالث العدالة والمساوة والمقصود به ان االسالم امر 

اما المطلب الرابع الشورى وهو ركن اساسً من اركان الحكم  بلعدل.

 االسالمً  .اما المطلب الخامس حقوق المراة والمقصود به ان المراة 

 كالرجال فً االنسانٌة سواء بسواء

 

 -:الخاتمة



الحمد هلل الذي تم بنعمته  تتم الصالحات , وبمحض  احسانه  وتٌسٌره 

 تكمل الحسنات 

والصالة على سٌدنا محمد وال محمد  ابن عبد هللا خاتم النبٌن ,وعلى 

 صحبه  الذي بهداهم نهتدي ,وعلى ضوء نعبر الطرٌق الى الفوز 

 برضوان هللا تعالى ومحبته

 اما بعد....

بتوفٌق هللا وحسن تاٌده , وبعد هذا الجهد المتواضع تمكنت  ان اتوصل 

 الى النتائج االتٌة:

فً بحث القضاٌا تجها شامال  ٌتناولها من الجمٌع  جوانبها توجه العقل -1

.وذلك العقٌدة االسالمٌة ما ٌربى العقل على هذا المنهج  الشامل فالتعالٌم 

االسالمٌة تعالٌم شاملة فً البٌان  لما هو كان فً الحقٌقة الوجود وان 

نظرا ٌكون فً الحٌاة  االنسان القران الكرٌم  ٌواجه الذهن للنظر للكون 

 شامال.

احترم االسالم الحرٌة الفردٌة فلم تكره احد على ٌعتنق فلسفة  معنٌة , -2

ولم ٌرغمه على ان ٌعٌش حٌاته  وفق نظرٌة محددة ,لكل فرد  فً الدولة 

االسالمٌة حرٌته الكاملة فً ان ٌفكر وان ٌختار اسلوب حٌاته بشرط ان ال 

 ٌؤثر على حرٌة االخرٌن 

, وجعله  غاٌة الحكم االسالمً وهدفه اعطاء كل ذي  االسالم امر بلعدل-3

حق حقه كامال غٌر منقوص وحذر من الظلم وعواقبه , وقال تعالى)ان هللا 

ٌامر بلعدل واالحسان واٌتاء ذي القربى وٌنهً عن الفحشاء و المنكر  

 والبغً ٌعظكم لعلكم تذكرون (

انه )وامرهم رى ركن اساسً من اركام الحكم االسالمً قال سبحالشو-4

  شورى بٌنهم (



اهتم االسالم  بحقوق المراة  واعطائها حقوقها كاملة اعلنها االسالم -5

على لسان النبً محمد )صلى هللا علٌه وسلم (المراة كالرجال فً االنسانٌة 

 وقوله تعالى )ٌا اٌها الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة( 

 


