


 

 
I 

 

 
  



 

 
II 

e-Proceeding 
 

 

Penyunting: 

Khatijah Othman 

Rosninawati Husin Siti 

Suriani Othman 

Rosidayu Sabran  

Sofia Hayati Yusoff 

Suria Hani A. Rahman  

Ahmed Abdul Malik 

Khairunneezam Mohd. Noor  

Mohammad Zaki Mustafa  

Fauziah Hassan 

Amirah Zainun 
 

 

 

 

 

Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi & Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan 

Universiti Sains Islam Malaysia 

Nilai • 2018 



 

 
3 

Cetakan Pertama / First Printing, 2018 

 

Hak Cipta / Copyright Pusat Pengurusan Penyelidikan & Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM, 2018 

Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian daripada terbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan untuk 

pengeluaran atau ditukarkan ke dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang alat juga pun, sama ada dengan 

cara elektronik, gambar serta rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran bertulis daripada Penerbit terlebih 

dahulu. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, 

electronic or mechanical including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, 

without permission in writing from Publisher. 

Diterbitkan di Malaysia oleh / Published in Malaysia by 

 

PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI & FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN 

 

Universiti Sains Islam Malaysia 

 

71800 Nilai, Negeri Sembilan D.K, MALAYSIA 

Tel: +606-798 6647/6648/6649/78604 

Faks: +606-798 8146 

 

E-mel: helpdesk@usim.edu.my| Website: www.usim.edu.my 

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan 

PROSIDING SEMINAR SERANTAU PENDIDIKAN TINGGI ISLAM, 25 DAN 26 NOVEMBER 2018, BANGUNAN CANSELORI 

DAN PERPUSTAKAAN, UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA 

 

 

Penyunting: Khatijah Othman, Rosninawati Husin, Siti Suriani Othman, Rosidayu Sabran, Sofia Hayati Yusoff, Suria Hani A. Rahman, 

Ahmed Abdul Malik, Khairunneezam Mohd. Noor, Mohammad Zaki Mustafa, Fauziah Hassan, Amirah Zainun. 

 

 

 

1. Pengajian Tinggi Islam—Congress. 2. Barakah—Congress. 
 

I. Khatijah Othman. II.Rosninawati Husin. 
 

III.Siti Suriani Othman. IV.Rosidayu Sabran. 

mailto:helpdesk@usim.edu.my
http://www.usim.edu.my/


 

 
4 

 

V. Sofia Hayati Yusoff. VI. Suria Hani A. Rahman, 

 

VII. Ahmed Abdul Malik, VIII. Khairunneezam Mohd. Noor 
 

IX. Mohammad Zaki Mustafa, X. Fauziah Hassan. 
 

XI. Amirah Zainun. 
 

XII. Judul. XIII.Judul: SEIPTI 2018 



 

 
I 

SENARAI KANDUNGAN PROSIDING 

NO TAJUK ARTIKEL HALAMAN 

I. 

MEMAHAMI SAINS ISLAM : MEMBENTUK KERANGKA ILMU DALAM INTEGRASI ILMU NAQLI 

DAN AQLI 

Mohd Radhi Ibrahim 

I - XIII 

1.  

MAKNA BARAKAH DALAM AL-QURAN DAN APLIKASINYA DI KAMPUS GONTOR DAN 

USIM. 

Aulia Naufal, Syed Mohammad Chaedar Syed Abdurrahman Al-Yahya & Robiatul Adawiyah 

Mohd@Amat  

1 

2.  

SATU TINJAUAN AWAL FAKTOR KEUPAYAAN DAN DORONGAN KEKEKALAN DALAM 

SEKTOR EKONOMI TIDAK FORMAL: KAJIAN KES ASNAF DALAM KALANGAN 

WANITA DI BANTING SELANGOR. 

Aza Shahnaz Azman & Fadilah Mat Nor 

17 

3.  
UNIVERSITAS ISLAM SEBAGAI REFLEKSI INSAN KAMIL. 

Ihwan Mahmudi 
31 

4.  

JENAYAH SARIQAH DALAM PERINTAH KANUN HUKUMAN JENAYAH SYARIAH, 2013: 

PEMAKAIAN PENDAPAT SELAIN MAZHAB AL-SHAFI‘E. 

Dennie bin Abdullah 

44 

5.  

PEMBANGUNAN INSTRUMEN PENGUKURAN AMALAN WASATIYYAH DIKALANGAN 

MAHASISWA DI MALAYSIA. 

Muhamadul Bakir Yaakub, Khatijah Othman &Nik Nadian Nisa Nik Nazli 

83 

6.  

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI MELALUI PENDEKATAN TADZAKKUR.  

Tengku Nor Husna binti Tengku Jamil, Hasanah binti Abd Khafidz & 

Khazri Osman 

93 

7.  

PENGURUSAN WAKAF PONDOK MODEN DARUSSALAM GONTOR: ANALISIS 

MODEL PEMELIHARAAN, PENGEMBANGAN WAKAF DAN KESEJATERAAN UMAT. 

Jarman Arroisi 

104 

8.  

MENUJU TEOLOGI ILMU; REFLEKSI KEFILSAFATAN PENGEMBANGAN SAINS 

BERBASIS AGAMA. 

Mohammad Muslih 

- 

9.  

PERGURUAN TAHFIZ AL-QUR’AN: MASALAH DAN PENYELESAIAN.  

Ahmad Baha’ Mokhtar, Dewi Erika binte Samidi, & Abd Rahman Abd 

Ghani 

119 

10.  
ASET BERKUALITI MEMPERKASA PEMBANGUNAN WAKAF. 

Mas Nooraini Mohiddin 
127 

11.  

MEMASYARAKATKAN ILMU MERINTIS KAMPUS BARAKAH: PENGALAMAN 

UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA). 

Nurol Halimatulwara’ Mumin, Lilly Suzana Shamsu 

140 

12.  
KONSEP DESAIN RUMAH ISLAMI (ISLAMIC HOUSE DESIGN CONCEPT).  

Muafani, S.T, M.T 
153 

13.  

KEMAHIRAN BAHASA ARAB: PENANDA ARAS AGENDA INTEGRASI ILMU NAQLI DAN 

AQLI DI USIM. 

Mualimin Mochammad Sahid 

165 

14.  

PERSEPSI TERHADAP TAHAP KEBERKESANAN GLOBAL ZAKAT GAME (GZG) 

DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SERTA LATIHAN AMIL. 

Azman Ab Rahman 

175 

15.  
ALHIJAEI (A NEW QURANIC READING MODEL BASED ON P2-PSYCHO THEORIES) 

Yuslina Mohamed, Mesbahul Haque, & Kauthar Abdul Kadir 
188 

16.  

MODUL KECEMERLANGAN ANDALUSIA: KE ARAH MEREALISASIKAN KAMPUS 

BARAKAH. 

Mohd Hamidi Ismail 

200 

17.  

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HALAL DI HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT 

CORPORATION (HDC). 

Setiyawan Gunardi, &Ahmad Fakhrusy Syakirin bin Hashim 

213 

18.  
KERJASAMA PENGKAJIAN MANUSKRIP MELAYU DAN ISLAM DI UNIVERSITI SAINS 

ISLAM MALAYSIA. 
220 

mailto:Mohd@Amat.BM


 

 
II 

Muhammad Mustaqim Mohd Zarif, Nurulwahidah Fauzi, Mohd Anuar Mamat, Abdulloh Salaeh, 

& Syed Najihuddin Syed Hassan 

19.  

PERANAN KOMITMEN SEBAGAI PENGANTARA DALAM MENGUKUR KESAN SIKAP 

PEKERJA TERHADAP PRESTASI KERJA. 

Khatijah Othman, Siti Nurbaya Ismail, Shahrul Hafifi Mohd Fuad, Masni Md Hasim, Fadhilah 

Othman, Muhammad Rahmat Abdullah, Norwini Zaidi, 

Nur Adlina Addenan, & Nik Nadian Nisa Nik Nazli 

231 

20.  

PENERAPAN PENDEKATAN PENDIDIKAN BERASASKAN QALBU DALAM 

PEMBELAJARAN ABAD KE-21: CABARAN DAN HARAPAN. 

Amir Bin Mohd Nason 

243 

21.  

MEMBANGUN PERADABAN UMAT MELALUI ISLAMIC PHILANTROPY: ANALISIS 

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF DI GONTOR INDONESIA. 

Syamsuri, M.Sh 

255 

22.  

DA’I MILENIA: PERANAN PROGRAM REALITI TELEVISYEN DALAM MEMBENTUK 

PENDAKWAH MUDA. 

Naemah Hanim Illani Binti Mat Said, Mashitah Binti Sulaiman, Othman Bin Ab. Rahman, & 

Siti Rugayah binti Tibek 

278 

23.  
KAEDAH PENYELIDIKAN ISLAM BERSEPADU: PENCARIAN KEBENARAN DAN 

KEBERKATAN ILMU. Noor Hisham Md Nawi, & Burhan Che Daud 
286 

24.  

KESEJAHTERAAN SUBJEKTIF DAN AMALAN RUQYAH SYAR`IYYAH MURID 

PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN. 

Nurhasyimah Mohd Salleh, & Rosadah Abd Majid 

298 

25.  

MENONGKAH PENDIDIKAN ISLAM KE ARAH MENCAPAI WAWASAN NEGARA 

BRUNEI DARUSSALAM. 

Mardziyyah @ Raihana Binti Mayasin 

304 

26.  

PERANAN UNIVERSITI ISLAM SULTAN SHARIF ALI (UNISSA) DALAM PEMANTAPAN 

FAHAMAN MAZHAB SYAFI’I DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.  

Azme Matali 

315 

27.  

MENELUSURI PERANAN PUSAT DA’WAH ISLAMIAH DALAM PENGURUSAN 

PROGRAM PEMBANGUNAN SAUDARA BARU. 

Julaija Abdul Jalil 

329 

28.  

STRATEGI GURU PENDIDIKAN ISLAM SEBAGAI PENDAKWAH DALAM MELAHIRKAN 

PELAJAR BERFIKIR ARAS TINGGI. 

Tengku Nor Husna binti Tengku Jamil, Hasanah binti Abd Khafidz, & Khazri Osman 

346 

29.  
FESYEN HALAL STYLE DALAM KALANGAN PELAJAR UNISSA. 

Mas Nooraini Mohiddin 
358 

30.  

HUBUNGAN KEMASYARAKATAN MUSLIM DENGAN NON-MUSLIM MENGIKUT 

PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH DI MALAYSIA. 

Nur Mohammad Hadi Zahalan, Meryem Abous, & Ahmad Syukran Baharuddin 

373 

31.  

KESESUAIAN KANDUNGAN BUKU IQRA’ BRAILLE 1 SEBAGAI PERMULAAN 

PENGAJARAAN AL-QURAN KEPADA GOLONGAN OKU PENGLIHATAN. 

Kauthar Abd Kadir, Mahyuddin Hashim, Mohd Nur Adzam Rasdi, Adnan Mohamed Yusoff, 

Haji Norakyairee Mohd. Raus, Noornajihan Ja’afar, Nurul Asiah Fasehah Muhamad, & Nur 

Badriah Omar 

382 

32.  

PENDIDIKAN AL-QURAN BAGI OKU: PENGALAMAN UNIT PENYELIDIKAN IBNU UMMI 

MAKTUM (UMMI). 

Siti Rahmah Ahmad Razuan, & Norakyairee Mohd Raus 

390 

33.  

KETERUJAAN LUAR BIASA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAJAR PINTAR DAN 

BERBAKAT DI MALAYSIA. 

Amnah Zanariah Abd Razak, Sahlan Surat , Saemah Abd Rahman, & Rosadah 

Rosadah Abd Majid 

406 

34.  

PENGETAHUAN PEDAGOGI MATA PELAJARAN SYARIAH KURIKULUM BERSEPADU 

DINI DI SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN. 

Firdaus bt Abdul Fatah, Khadijah Abdul Razak,  & Maimun Aqsha Lubis 

417 

35.  

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN PELAKSANAAN PENGURUSAN 

PENDIDIKAN DAKWAH. 

Noor Azimah Surip, Khadijah Abdul Razak, & Ab. Halim Tamuri 

427 



 

 
III 

36.  

KESAN PROGRAM LATIHAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) KE ATAS TAHAP 

KONSEP KENDIRI, KEMAHIRAN KAUNSELING DAN ORIENTASI BELAJAR PELAJAR-

PELAJAR. 

Othman Ab Rahman, Sapora Sipon, Roslee Ahmad 

439 

37.  
KERANGKA KONSEP INTEGRASI ILMU NAQLI DAN AQLI (INAQ) USIM. 

Mohd Rushdan bin Mohd Jailani 
454 

38.  
ETIKA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM PEMIKIRAN IBN AL- HAYTHAM. 

Mohd Syahmir Alias 
463 

39.  

PERKEMBANGAN DAKWAH DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM - SOROTAN 

SEJARAH 

Dyg Hjh Ummi Fa’izah binti Hj Abdul Rahman 

474 

40.  

ILMU BARAKAH: PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI, IPAD, DI SEKOLAH DAN 

KEBERKESANANNYA 

Rosninawati Hussin, Suria Hani A. Rahman, Sofia Hayati Yusoff, Rosidayu Sabran & 

Fauziah Hassan 

494 

41.  
PERUBATAN NABI: KEFAHAMAN TERHADAP SUNNAH DAN PRAKTIS PERAWAT 

Kasim Ramli 
507 

42.  

PENGETAHUAN PEDAGOGI MATA PELAJARAN SYARIAH KURIKULUM BERSEPADU DINI DI 

SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN 

Firdaus bt Abdul Fatah, Khadijah Abdul Razak & Maimun Aqsha Lubis 

518 

43.  

BARAKAH DALAM KONTEKS NEGARA ZIKIR KE ARAH BALDAH TAYYIBAH WA RABB 

GHAFUR 

Masuriyati H.Yahya 

529 

44.  

IMPLIKASI QIRĀʼĀT IBN KATHĪR DAN ʻĀṢIM DALAM PENGISTINBATAN FIQH MADHHAB AL-

SHĀFIʻĪ: KAJIAN TERHADAP AYAT WUḌŪ’. 

Siti Jariah @ Aleya Fatehah Japar, Nurol Huda Ismail & Ahmad Baha’ Mokhtar  

541 

45.  

PENDEKATAN MEDIA MASSA DAN MEDIA BAHARU DALAM MENANGANI ISU KESIHATAN 

MENTAL DALAM KALANGAN REMAJA 

Suria Hani A. Rahman, Nurhafizah Mohd Sukor, & Rosidayu Sabran 

558 

46.  
APLIKASI NAISSE  APPS REPOSITORI BERSEPADU MAKANAN SUNNAH 

Norita Md Norwawi, Mohd Azmi Mohd Razif, Sundresan a/l Perumal, & Muhammad Widus Sempo 
567 

47.  

RELIGIOSITY IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ISLAMIC SPIRIT (CASE 

STUDY OF LECTURERS AND EDUCATION PERSONNEL IN UNIVERSITAS ISLAM 

BANDUNG) 

Edi Setiadi, Muhammad Rahmat Effendi, Nandang HMZ, Riza Hernawati 

576 

48.  

THE EFFECT OF MUSIC IN REDUCING PATIENT’S ANXIETY TOWARDS DENTAL 

TREATMENT. 

Ahmad Dzulfikar Samsudin, Azlan Jaafar, Nurul Huda Mohd Anas, Nur Farhanim Abdol 

Sukor 

587 

49.  

THE CHARACTERISTICS OF THE COGNITIVELY GIFTED LEARNERS: GUIDELINES 

FOR MALAYSIAN TEACHERS IN TEACHING LANGUAGE. 

Mohd Sham Kamis, Muhammad Nazir Alias, Noriah Mohd Ishak 

595 

50.  
ISLAMIZATION OF KNOWLEDGE. 

Sohra C. Sharief 
608 

51.  

PROBLEMS OF MUSLIM POLITICAL LEADERSHIP IN INDONESIA; 

CONSIDERING SECULARISM. 

Mohamad Latief 

614 

52.  

INFRASTURACTURAL DEVELOPMENT IN ORGANISATION OF ISLAMIC 

COOPERATION (OIC) COUNTRIES: SUKUK MODE FINANCING AS AN ALTERNATIVE. 

Ahamad Faosiy Ogunbado 

622 

53.  
INTERNALISING THE PRINCIPLE OF FAITH IN TEACHING-LEARNING. 

Wan Mohamad Nasir, Azlan Jaafar, Norlela Yacob, & Nor Zaihana Abdul Rahman 
631 

54.  

THE NEEDS FOR PSYCHO SPIRITUAL COMPETENCIES FOR DISASTER WORKERS 

IN MALAYSIA. 

Khatijah Othman, Nurhafizah Mohd Sukor, Suhailiza Md Hamdani, Marina Munira Mutalib, & 

Mashitah Sulaiman 

637 

55.  
AL-BIRUNI AS A ROLE MODEL FOR MUSLIM HERITAGE IN THE STUDY OF 

HINDUISM. 
647 



 

 
IV 

Mohamed Mihlar Abdul Muthaliff 

 

56.  
WORK FORCE DIVERSITY AND ITS IMPACT ON ORGANIZATIONAL PERFORMANCE. 

Lang Sanyang, & Khatijah Othman 
653 

57.  

THE EFFECT OF GENDER, AGE AND TENURE ON SATISFACTION TOWARDS CO-

WORKERS AMONG ACADEMICS IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES. 

Khairunneezam Mohd Noor, Siti Suriani Othman, & Kalsom Ali 

660 

58.  

BALANCING ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR: A REVIEW ON THE PERSPECTIVES OF 

ACADEMIC STAFF ETHOS. 

Ibrahim Fahad Sulaiman 

670 

59.  

An Introduction and Approaches of Cognitive Abilities Toward Ecosystem Among Gifted and 

Talented Students in Kolej PERMATA Insan 

Rosita Zainal1, Hasya Amalia Adnan2, ‘Ainnur Farhana Zahrin3, Siti Nurafiqah Aida Saharudin4, 

Nur Fazidah Asmuje@Asmuzi5, Amirah Zainun6 and Ahmad Faiz Yazid7 

678 

60.  

IDEOLOGIES, LANGUAGE CHOICE AND LEADERSHIP STYLE: A STUDY OF 

PRONOMINAL OUR AND THEY IN TWO POLITICAL BLOGS. 

Habibah Ismail 

 

688 

61.  

YOUTH UNEMPLOYMENT AND THE RENTIER ECONOMY IN BRUNEI: LESSONS 

FROM NORWAY. 

Siti Fatimahwati Pehin Musa, & Khairul Hidayatullah Basir 

702 

62.  

MEASURING THE EFFECTIVENESS OF PROGRAMME IN UNIVERSITY BASED ON 

EVALUATION MODEL: A META-ANALYSIS. 

Ranita Manap, Norziah Othman, Siti Nurashidah Roslan, Khairunnisa Ismail, & Aimi 

Fadzirul Kamarubahrin 

718 

63.  
ISTIHALAH ISSUE OF HALAL FOOD, MEDICINE, AND COSMETICS. 

Ratna Wijayanti, M. Elfan Kaukab 
731 

64.  

LEARNING STYLE OF USIM UDERGRADUATE DENTAL STUDENTS. 

Aws H Ali AL-Kadhim, Syafiq Alauddin, Norazlina Mohammad, & Azlan 

Jafaar 

743 

65.  

ENHANCING THE QUALITY OF LIFE USING MULTILITERACIES PROJECT APPROACH 

TO AUGMENT EMPLOYABILITY SKILLS AMONG MALAYSIAN UNIVERSITY 

GRADUATES. 

Fariza Puteh-Behak, Suzanah Selamat, Muzhafar Idrus, Ramiaida Darmi, 

Hazlina Abdullah, Noor Saazai Mat Saad, & Norhaili Massari 

748 

66.  

AN INVESTIGATION OF 21ST CENTURY PEDAGOGICAL ELEMENTS AND THE 

NAQLI-AQLI KNOWLEDGE IN PRE-SERVICE TEACHERS AT SELECTED PUBLIC 

SECONDARY NATIONAL SCHOOLS. 

Haliza Harun, Norhaili Massari, Normazla Ahmad Mahir, Noor Saazai Mat Saad, Hazlina 

Abdullah, Ramiaida Darmi, Siti Rosilawati Ramlan, & Sarifah Nurhanum Syed Sahuri 

756 

67.  

THE MALAYS: A RETROSPECTIVE EXAMINATION ON IDENTITY THROUGH 

SELECTED WRITINGS BY MUNSHI ABDULLAH, ZA’BA, SYED HUSSEIN ALATAS AND 

MAHATHIR MOHAMAD. 

Norhaili Massari, Mohd Muzhafar Idrus, Normazla Ahmad Mahir, & Fariza Puteh-Behak 

775 

68.  

CORRELATION STUDY BETWEEN LEARNING STYLE AND MULTIPLE 

INTELLIGENCE AMONG MUSLIM GIFTED AND TALENTED. 

Amirah Zainun, Afiqah Che Endut, Amira Aisha Ainuddin Wahid, Abdul Razzak Khan 

Rustum Ali Khan, & Ahmad Faiz Yazid 

785 

69.  

REALIZATION OF THE AL-ABRAR LIBRARY PROJECT (THE ALIF) AS A MODEL OF 

BAYT AL-HIKMA: PERMATA INSAN STRATEGY. 

Ahmad Faiz Yazid, Abdul Razzak Khan Rustum Ali Khan, & Amirah Zainun 

793 

70.  
RITUAL AND TRADITIONAL SLAUGHTER PRACTICES FOR MEAT PRODUCTION.  

Zeiad Amjad Abdulrazzak Aghwan 
803 

71.  

HAMOODY GAMES: SMARTPHONE APPLICATION AND FLASHCARDS. Hamadallah 

Mohammad Salleh Kenali, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Noor Saazai Mat Saad, Hazlina 

Abdullah, Ashwaq Mohammad Salleh Kenali, & Hishomudin Ahmad 

808 

72.  
THEORETICAL FRAMEWORK OF ISLAMIC WORK ETHICS AS A MEDIUM OF 

DA’WAH IN BUSINESS ENVIRONMENT. 
825 



 

 
V 

Shakir Husein Bin Kalid, Mohd Rushdan Bin Mohd Jailani 

 

73.  

ISLAMIC ARTICLE IN MAINSTREAM NEWSPAPER DURING SYA’BAN, RAMADAN AND 

SYAWAL 2018/1439H: BERITA HARIAN AND UTUSAN MALAYSIA. 

Muhamad Zaki Mustafa, Nurul Nasirah Mohammad Isa 

836 

74.  

PHENOMENA OF HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB IN ISLAMIC LEADERSHIP 

POLITICS IN INDONESIA. 

Muhamad Fajar Pramono 

845 

75.  
EXPLOITATION OF QURAN TOWARDS PRACTICAL SCIENTIFIC 

Asmaji  Muchtar 
857 

76.  

THE MODEL OF FOREST CONSERVATION BASED ON RELIGIOUS VALUES: 

A CASE STUDY OF INDIGENOUS PEOPLE OF KAMPUNG DUKUH. 

H. Muhammad Rahmat Effendi, Edi Setiadi, Nandang HMZ & Riza Hernawati  

874 

77.  

BALANCING ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR: A REVIEW ON THE PERSPECTIVES 

OF ACADEMIC STAFF ETHOS. 

Ibrahim Fahad Sulaiman 

886 

78.  

TOWARD THEOLOGY OF SCIENCE; PHILOSOPHICAL REFLECTION ON THE 

DEVELOPMENT OF RELIGION-BASED SCIENCE. 

Mohammad Muslih 

894 

79.  

RESTORATIVE MATERIAL PREFERENCE FOR POSTERIOR TEETH AMONG FINAL YEAR 

UNDERGRADUATE DENTAL STUDENTS IN MALAYSIAN PUBLIC UNIVERSITIES 

Norazlina Mohammad, Noor Nabilah Mohamed, & Nor Shazleen Mohd Ruzmi 

 

909 

80.  

: جتارب مركز تنمية العلوم واللغات، جامعة السلطان الشريف يف املرحلة اجلامعية استخدام التقنيات احلديثة و أثرها على حتقيق جودة التعليم
 .علي اإلسالمية

 صاحب الدين بن احلاج الميج

915 

81.  

 واإلندونيسية وأثره يف تعليم اللغة العربيةالتداخل اللغوي بني العربية 

 عبد احلافظ زيد 
 

82.  

 أثر استخدام اسرتاتيجية التنظيم الذايت على دافعية الطالبات حنو تعلم مادة اللغة اإلجنليزية

& Asma Abdul Rahman Mahruqi-Taibah Mohammed Ahmad al 
935 

83.  

 حتليليَّة الحتياجات الدارسنيدارسة  العربيَّة ألغراض أكادمييَّة

 نور الدين أمحد .عبد هللا حممد آدم خري .زكراي عمر
964 

84.  

 التمسك ابلعقيدة الصحيحة يف إصالح الفرد واجملتمع

 حممد هادي مصلني سوابجيو .عائشة بنت هامشي
978 

85.  

 القرآن الكرمي واملساحة املشرتكة يف التعايش  ماليزاي منوذجا

 خمتار مامل موسى آل موسىعثمان منذو بن 
989 

86.  

 ة منوذجاريف علي اإلسالمي  ا يف برواني دار السالم جامعة السلطان الش  ة العلي  سات التعليمي  برامج املؤس  تطوير ثر اعتبار مقاصد الشريعة يف أ

 حممد محد كنان ميغا
1008 

87.  

   احلضارة املثلي يف القرآن بناء يف اإلنسان مسؤولية

Rochmad، M.A  & Asep Awaludin، M.Ag 

1023 

88.  

 دراسة استطالعية اسرتاتيجية حول تنمية الثروة الشبابية يف العامل اإلسالمي مفهوم االستخالف رؤية نسقي ة يف التغيري والتنمية البشرية

 اجليالين بن التوهامي مفتاح
1036 

 1052 دراسة يف املصطلح و فعالي ة تطبيقاتهمستلزمات الربكة يف أم ة الت وحيد من منظور قرآين  :   .89



 

 
VI 

Nouna Sammari & Zahir Hanouf 

90.  

 أطروحة وجتربة جامعة دار السالم كونتوراألخوة اإلسالمية وأسسها اإلميانية ودورها يف بناء اجملتمع املبارك فيه؛ 

 حممد خالد مصلح
1068 

91.  
االسرتاتيجية يف وزارة الزراعة والثروة السمكية بسلطنة ُعماندور األداء الوظيفي يف حتقيق األهداف   

 أمحد بن عمر سامل فاضل
1087 

92.  
 تعليم القرآن الكرمي لذوي االحتياجات اخلاصة
 مجعة أمحد مهد آدم

1111 

93.  
 دور اإلعالم اإلسالمي يف مكافحة اإلرهاب

 1122 أمحد عبد املالك

94.  

وموقف الفكر اإلسالمي املعاصر لعوملة وعاملية اإلسالما  

  نجيب شيخ عبد الصمد
1152 

 

 



 

 
 

 

1090 

 التوصيات :
 توصي هذه الدراسة بضرورة تفعيل املصطلحات القرآنية يف األوساط األكادميي ة . -1
سة املصطلحات القرآنية وتفعيلها يف الدول اإلسالمي ة مبفهومها التفاعلي أتسيس مركز عاملي خاص بدرا – 2

 والتفعيلي ، هدفه توحيد املفاهيم واملصطلحات القرآنية لتحقيق عاملي ة اإلسالم .
ضرورة خروج هذا املؤمتر أبرضي ة عملية يستفيد منها العامل اإلسالمي تطبيقا ال تنظريا ، لتكوين نشء  -3

 نتماء .يستوعب معىن اإل
 
 
 
 
 
 
 

 
 األخوة اإلسالمية وأسسها اإلميانية ودورها يف بناء اجملتمع املبارك فيه؛ 

 أطروحة وجتربة جامعة دار السالم كونتور

 685الدكتور حممد خالد مصلح

 
kholidmuslih@unida.gontor.ac.id 

 ملخص البحث 

                                                             
لفلسفة اإلسالمية بكلية الدراسات العليا، ومدير مركز إسالمية املعرفة، جامعة دار مدرس ورئيس قسم العقيدة وا  685
 . السالم كونتور



 

 
 

 

1091 

املفكرين والباحثني، يف حني تشكوا األداين يف مقدمتها يعترب اإلسالم من أسرع األداين انتشارا يف العامل بشهادة 
لكن السؤال الذي يطرح نفسه  .املسيحية برتاجع عدد أتباعها خصوصا يف الدول األوربية واألمريكية واألسرتالية

اعات ما الذي جعل هذا العدد الكبري من املسلمني ما يناهز مليار ومثامنائة مليون نسمة، غارقني يف اخلالفات والنز 
بل احلروب، فرتفع بسببها بركات السماء واألرض، فالدماء والتشريد والدمار فاجلهل والتخلف العلمي واألخالقي 
واحلضاري؟. يرى الباحث أن من األسباب اليت تقف وراء هذه املظاهر هي تفكك روابط األخوة اإلسالمية 

سوف يتناول أطروحة وتطبيق جامعة دار السالم  واإلنسانية. هذا البحث القائم على املنهج الوصفي التحليلي،
كونتور يف تطبيق نظام األخوة اإلسالمية القائمة على أسسها اإلميانية، وإىل أي مدى تساهم يف بناء اجملتمع املسلم 

 املبارك فيه، سائال موىل عز وجل كل التوفيق.  

 ، الربكةالكلمات املفتاحية: األخوة اإلسالمية، اإلميان، اجملتمع املسلم
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 املقدمة

مليار(  1،8مما يدعوا إىل السرور أن عدد املسلمني يف العامل يف ازدايد مستمر، حيث بلغ عددهم حاليا )
مليار نسمة.  7،442% من جمموع تعداد سكان العامل البالغ 24،1مليار ومثامنائة مليون مسلم، هذا العدد ميثل 

دولة )علما أبن عدد أعضاء دول منظمة  50مسلم، انتشروا يف سكان العامل هو  4،1وهذا يعين أن واحد من 
 686دولة( 57املؤمتر اإلسالمي 

تطور مهم  -( األمريكيDemand Vision(2007)كما انتهى إليه تقرير مركز –وابجلملة حدث 
 ومذهل لعدد املسملني ابملقارنة إىل عدد املسيحيني، كما ميكن مالحظتها يف البيان التايل:

 اإلسالم سيحيةامل السنة

1900 26،9% 12،4% 
1980 30+( %3،1)% 16،5+( %4،1)% 
2000 29،9( %-0،1)% 19،2+( %2،7)% 

 %(10،8% )+30 %(4،9-% )25 )متوقع( 2025

 

كما يتوقع –% سنواي فقط، سيكون هذا التطور 2،9وإذا أخذان متوسط املعدل لزايدة عدد املسلمني 
سنة  17% فقط سنواي. وإذا استمر هذا الوضع حنو 2،3أسرع من تطور عدد سكان األرض البالغ  -املركز

ا لألتباع يف العامل، القادمة بشكل مطرد، سوف يكون هذا التوقع واقعيا، ويصبح اإلسالم أكثر األداين عدد
 وتصبح املسيحية يف الثانية. 

، أن عدد 2008وحتقق هذا التوقع إذا قاران بتعداد املسيحيني الكاثوليكيني؛ حيث أعلن الفاتيكان عام 
 687%.17،5%، جاوز عدد املسيحيني الكاثوليك البالغ عددهم 19املسلمني يف العامل البالغ حاليا 

                                                             
686 https://en.wikipedia.org/wiki/Islam 

 687 http://www.alrage.net/vb/t130207.html 

 الفاتيكان : عدد املسلمني يف العامل تتجاوز عدد الكاثوليك

http://www.alrage.net/vb/t130207.html
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 WorldAlmanac and Book of Fact, New York Timesأما )
Bestseller كما يلي:   2007إىل عام  2004(وقد سجل تطور عدد املسلمني يف العامل من عام 

 

 عدد املسلمني السنة

 نسة 1.226.403.000 2004
 مليون نسمة( 300نسمة )+ 1.522.813.123 سنوات(3)+ 2007

 
مليون نسمة، وهذا العدد  300سنوات فقط، ازداد عدد املسلمني حول  3هذا يعين أن من خالل 

 يعادل عدد املسملني يف دول جنوب شرق آسيا مبجموعها. 
ويف التقرير الذي انتشر يف التواصل االجتماعي بعنوان: "العامل يتغري" يقول: "إن معدل والدة املهاجرين 

فقط. وهذا يعين أن خالل أقل  1،38، بينما عدد الوالدة للمجتمع األوريب 8،1 املسلمني يف أوراب وصل إىل
 سنة، سوف يصبح أغلب سكان األوربيني هم املسلمون.  38من 

انطالقا من تلك التقارير وغريها اليت مل تذكر، ابإلضافة إىل أفواج دخول األمريكيني واألوربيني إىل اإلسالم، 
 Moslemsىل النتيجة القاطعة، أبن "املسلمني هم أكثر اجملموعة منوا يف العامل" )توصل قسم السكان أبمريكا إ

are the world fastest growing group وانتهت هيالري كليننت، كما نقلته جملة لوس ،)
 Islam is the fastest growingاجنليس  إىل القول أبن "اإلسالم أكثر األداين منوا يف أمريكا" )

religion in America( وقرر جريلدين ابوم ،)Geraldine Baum أبن اإلسالم أسرع األداين" )

                                                             

أعلن الفاتيكان أن االسالم جتاوز الكاثوليكية حيث تشكل نسبة املسلمني االن اكثر من 2008 – 3 - 30روما     بنا : بتاريخ 
  .%( ىف املائه للكاثوليك17.5رنة ابقل من س   بعة عش   ر ونص   ف )%( من جمموع س   كان العامل مقا19تس   عة عش   ر ىف املائه )

  .لكن الفاتيكان يعلن على اية حال ان املسيحيني من خمتلف الطوائف ككل ال يزالون اكثر من املسلمني

واالجنليكانية والربوس      تانتية وأوض      ح الفاتيكان انه أخذا يف االعتبار كل الطوائف املس      يحية مبا يف ذلك الكنائس االرثوذكس      ية 
وذكر الفاتيكان انه بينما يبدو عدد الكاثوليك ابلنس  بة لس  كان العامل اثبتا  .يف املئة من س  كان العامل 33فتكون نس  بة املس  يحيني 

 تقريبا فان عدد املسلمني يزداد بسبب املعدالت األعلى للمواليد
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(، كما نقلته جملة نيويوك اتميس "أن Ari L. Goldmanمنوا يف البلد"، أو كما قرر به أري ل. جولدمان )
الكربى منوا يف  اإلسالم أسرع األداين منوا يف أمريكا". أو كما قرر موسوعة ويكي بيداي: "اإلسالم أسرع األداين

 العامل". 
، مؤمترا دوليا ملواجهة مد منو اإلسالم املتوقع 2007أبريل  9نتيجة هذا النمو السريع، أقيم يف أمريكا يف 

يف املستقبل، وذلك ضمن سلسلة من احملاضرات حول املهاجرين والدين، بعنوان: "هل اإلسالم دين حقيقي 
ريكي مشهور األستاذ الدكتور جني مسيث، مؤلف عدد من الكتب لألمريكيني؟". يتحدث فيه ابحث وكاتب أم

 حول اإلسالم يف أمريكا.  

وانتهى املؤمتر إىل بعض التوصيات، منها: ما قام به جورج ووكري بوش بتقوية قوانني اهلجرة والتجسس 
ها األسبوعي "يف العمق" على املهاجرين املسلمني وحزمها. كما قامت به قناة "فوك لألخبار" حوارا ساخنا يف برانجم

(In Facus   ."بعنوان: "أوقف مجيع املهاجرين املسلمني حلماية أمريكا واقتصادايهتا ) 

ابلرغم من أن اإلسالم يعترب من أسرع األداين منوا يف العامل، وأن عددهم بلغ ربع تعداد سكان العامل كما 
عوا أن يقدموا بديال حلضارة الغرب املادية يف وقتنا احلاضر. سلفنا الذكر، إال أن الواقع يقرر أبن املسلمني مل يستطي

يرى الباحث أن أكرب األسباب يرجع إىل أن هذا العدد الكبري قد تفرق إىل فرق، ومذاهب، وأحزاب، وجمموعات، 
ومؤسسات، ومجعيات، ودول، وكل حزب مبا لديهم فرحون، ومل يتحول إىل الوضع الذي وصفه الرسول "كالبنيان 

. بل حتول الوضع من التآلف والتآخي والتعاون والرتاحم إىل التباغض والتحارب بل والتقاتل، 688بعضه بعضا" يشد
 فالدمار واهلالك والتشريد والتهجري ... 

فحسب اإلحصائيات بلغ عدد الالجئني املتضررين ابحلرب األهلي الثالثي: احلكومة املدعومة من قبل 
نانية واملعارضني ودولة إسالمية يف العراق والسورية أو ما يسمي بداعيش، حت الروس واإليران وحزب هللا اللب

، أربعة ماليني الجئ. وهو نفس عدد الالجئني العراقيني املتضررين بسبب الصراع الداخلي عقب 2017عام 
اع غزو أمريكا على العراق. ومعلوم أن وضع اليمن حاليا وكذلك وضع دولة ليبيا ومصر أيضا بسبب الصر 

الداخلي ما حيملنا إىل احلزن واألسى. وقبل الفرتة، قاطع بعض دول اخلليج أختها وهي دولة قطر، ليصبح بعض 
                                                             

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َعن الن ُّْعَماِن ْبِن َبِشري  قَاَل: قَاَل رَ   688  ِهْم َوتَ َعاطُِفِهْم :  )ُسوُل اّللَِّ َصلَّى اّللَّ َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف تَ َوادِ ِهْم َوتَ َرامحُِ
(، وصحيح مسلم، 6011)صحيح البخاري، برقم: َمَثُل اجلََْسِد؛ ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسِد اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى. )

  (.(, واللفظ له2586برقم: )
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أهلها حمرومني من زايرة ولقاء ابقي األسرة يف تلك الدول القاطعة. اي هلا من وضع حمزن ! وهو متثيل واضح وجلي 
 من حمق الربكة من اجملتمع املسلم.  

إىل ضعف الفهم والتأمل ملعىن األخوة  -يف رأي الباحث–واملؤمل سبب من أسباهبا يرجع هذا الوضع املر 
اإلسالمية واإلنسانية وتطبيقهما يف حياة املسلمني اليوم، املتمثل يف الشعور ابألاننية، واألثرة، والعصبية، والظلم. 

ماوات واألرض إىل اجملتمع املسلم، ففهم األخوة اإلسالمية وتطبيقها سوف تلعب دورا مهما يف جلب بركات الس
 وابخلصوص داخل حرم اجلامعي.  

فما هي نظام األخوة اإلسالمية، وما هي أسسها اإلميانية، كيف طبقت جامعة دار السالم، وإىل أي مدى 
 تساهم يف جلب بركات السماوات واألرض داخل احلرم اجلامعي واجملتمع حوله.  

ر، سوف تتم إجابتها من خالل هذا الورق، املقدم إىل هذا املؤمتر الدويل، تلك األسئلة وغريها اليت مل تذك
 سائال موىل عز وجل التوفيق والسداد، وأن ينفع به اجلميع. 

 

 املبحث األول: األخوة اإلسالمية

 املطلب األول: مفهوم األخوة اإلسالمية 

يقا، تتمثل يف صورة عاطفة صادقة، األخوة اإلسالمية يف حقيقتها هي قوة إميانية اليت تولد شعورا عم
 القومي.  وحب، ورمحة، واحرتام، وتبادل الثقة، بكل من يربطه برابط العقيدة واإلميان واملنهج اإلسالمي

منحة رابنية وقد ذهب إىل هذا املعىن الدكتور عبد هللا انصح علوان؛ حيث قرر أبن األخوة اإلسالمية هي 
 689.قدسية، إهلية، يقذفهاهللا إىل قلوب عباده املؤمنني املخلصني، واملختارين من أوليائه، واملتقني من خلقه

شعورا يتمثل يف صورة عاطفة، وحب،  وذهب فضيلته إىل أن األخوة اإلسالمية هي رابط قليب، الذي يولد
واحرتام، بكل من يربط مؤمنا برابط املبادئ اإلميانية والتقوى. هذه العاطفة يولد يف نفس املسلم شعورا كرميا 
                                                             

؛ عبد هللا جار هللا إبراهيم جار هللا، يف 4عبد هللا انص  ح علوان، األخوة اإلس  المية، )القاهرة، دار الس  الم(، ص:   689
   5(، ص: 1/11/1406األخوة اإلسالمية وأثرها، )
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متمثال يف مواقف إجيابية حنو أخيه املسلم، كالتعاون وتقدمي حاجة أخيه، واحلب، والعفو عند املقدرة، وعند 
االبتعاد عن األشياء اليت تضر الناس يف األموال والنسل، وكذلك األشياء اليت ختل  املواقف السلبية، مثل

 690ابملروءة"
ذهب إىل أن األخوة اإلسالمية تعين:  -مؤسس حركة اإلخوان املسلمون مبصر–أما الشيخ حسن البنا 

 أخت واألخوَّة وأغالها، الروابطِ  أوثق الشيخ، رأي يف والعقيدة، العقيدة، برابط واألرواحُ  القلوبُ  ترتبط أن"
 وأعاله الصدر، سالمة احلب وأقل حب، بغري ِوْحَدةَ  وال الوحدة، قوة القوة وأول الكفر، أخو والتفرُّقُ  اإلميان،
  691اإليثار. مرتبة

 ألنه نفسه؛ من بنفِسه أْوىل إخوانَه الصادقُ  األخُ  يرى أن هي البنا الشيخ رأي يف الصادقة األخوة ونتيجة
 يرويه فيما النبوي ابحلديث ذلك يف مستدال بغريه. كانوا  به يكونوا مل إن وهم بغريهم، يكونَ  فلن هبم يكن مل إن
َا" واحلاكم: حبان ابن وصححه داود أبو ْئبُ  أيَُْكلُ  ِإمنَّ  الشيخان: رواه الذي واحلديث "اْلَقاِصَيةَ  اْلغََنمِ  ِمنَ  الذِ 
َيانِ   ِلْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنُ "  تبارك هللا فيها قال التوبة، سورة من 71 ابآلية فضيلته استدل كما بَ ْعًضا" بَ ْعُضهُ  َيُشدُّ  ،َكاْلبُ ن ْ

﴾. َأْولَِياءُ  بَ ْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  ﴿َواْلُمْؤِمُنونَ وتعاىل:   692نكون". أن جيب البنا الشيخ يرى وهكذا، بَ ْعض 
من هذه التعاريف واملفاهيم نصل إىل نتيجة واضحة أبن األخوة عبارة عن منحة إهلية يتمثل يف الشعور 
القوي داخل نفس املسلم، تتجلى يف صورة احلب والرمحة واالحرتام املبتادل، والتعاون، والتسامح حت ضحى 

 حتقق يف حياهتم الوحدة واأللفة، بنفسه من أجل إخوانه. هذا الشعور يربط املسلم وأخاه املسلم ومجعه، حت
والبعد عن االختالف والتحاسد والتباغض والتناحر املستمر، حت التحارب والتقاتل بينهم. كما تكون الوحدة 

 أساسا على ظهور األعمال واالبداعات واالجنازات العظيمة من أجل نضهة األمة اإلسالمية واإلنسانية. 
 

                                                             
 4عبد هللا انصح علوان، نفس املرجع، ص:   690
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 اإلميانية لألخوة اإلسالميةاملبحث الثاين: األسس 

من احلقيقة اليت ال مراء فيه أن األخوة اإلسالمية هي اثين أكرب مصدر للقوة يف اجملتمع املسلم بعد اإلميان. 
فاجملتمع عبارة عن اجتماع األفراد يف جمموعة ويف مكان واحد. فجمع األفراد األاننيني ال يكون إال مبثابة مجع 

يف مكان واحد، فهو مل يكن مستحيال فقط، بل سوف يفسد نظام الكون والطبيعة أيضا، املاء والنفط أو الزيت 
كما حدث ذلك يف انسكاب كميات من النفط أو الزيوت يف البحار، فيما يسبب إىل حدوث الكارثة البيئية 

ملياه الصافية النقية داخل البحار وما حوهلا. أما مجع القلوب املؤمنة اليت امتألت ابحلب والرمحة مثله كمثل مجع ا
اليت تروي األراضي الزراعية احلقلية تؤيت أكلها كل حني إبذن رهبا، وميكن استخدام سيل هذه املياه اجلارية لتوليد 

 الطاقة الكهرابئية اليت تنري القرى واملدن وأتيت ابخلريات يف كل مكان. 
اليت ولد الشعور ابلغرور اإلبليسي "أان خري منه فالعدو اللدود لألخوة اإلسالمية هو األاننية البغيضة 

خلقته من طني وخلقتىن من انر". هذا الشعور البغيض ال ميكن إزالته وتزكيته إال ابإلميان والتقوى. ومن هنا قرن 
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ فََأْصِلُحوا بَ "القرآن الكرمي دائما األخوة ابإلميان، حيث قال عز من قائل: َ ٖ  نْيَ َأَخَوْيُكْم ِإمنَّ َوات َُّقوااّللَّ

  693َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن".
قررت هذه اآلية أن اإلميان أخ األخوة، واألخوة أخت اإلميان وأن األخوة ال تتحقق إال داخل جمتمع 

املادة املؤمنني، ألهنم فقط هم القادرون على التحرر من األاننية واألثرة الشخصية، ألن هلم نظرة بعيدة، جتاوزت 
واملصاحل اآلجلة. أما ما يفعله اإلنسان من أفعال اخلري على غري أساس اإلميان واإلنسانية، ال تكون إال لألغراض 
واملصاحل الدنيوية، كما قرر الرسول أبن احملبة أخت اإلميان وقرينته "ال يؤمن أحدكم حت حيب ألخيه ما حيب 

 لنفسه". 
و التوحيد؛ وهو التوجه املطلق أو إفراد هللا وحده يف الذات )ذات ولب اإلميان الذي به أساس األخوة ه

هللا( واإلرادة )إرادة هللا( والفعل )وفعل هللا( والعبودية )عبودية هللا(. وهو اليقني أبن هللا هو أصل كل شيء )من 
 )هلل(، مث االتزام بشرع هللا( وإليه املصري )إىل هللا(، حبيث يبدأ كل قول وعمل وحركة )ابهلل(، ويقصد به وجه هللا
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هللا )يف هللا(، ويشعر مبعية هللا تعاىل )مع هللا( يف كل مكان وزمان، ويف النهاية يفوض كل أمره إىل هللا ويتوكل عليه 
 694)على هللا(. وهذه هي وجهات التوحيد السبع.

 
 املطلب الثالث: نظام األخوة اإلسالمية 

مل تكن األخوة اإلسالمية جمرد القيمة، إمنا متثل أيضا نظاما اجتماعيا فريدا، امتاز به اجملتمع اإلسالمي عن 
ابقي اجملتمعات؛ حيث يقوم النظام االجتماعي الوضعي على جدل صراع املصاحل بني البشر القائم على املادية 

 والوضعية والعلمانية. 

 سالمية كما صورها القرآن كالتايل: وميكن تصوير هيكل نظام األخوة اإل
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بكونه مبنيا على األساس اإلمياين. واملقصود ابألساس  -كما سبق بيانه–متيز نظام األخوة اإلسالمية 
اإلمياين هي الوجهات السبع للتوحيد كما سبق بيانه أيضا يف املبحث السابق. هذا التصور ميثل الوجهة احملركة 

 واملشكلة واملقومة هليكل النظام وتطبيقه. 
مع أخوانه املسلمني وبين جنسه  ابلتعارف، فإن املؤمنني مدفوعون إىل وجوب القيام وعلى األساس اإلمياين

ممن هو يف نفس القومية، واجلنسية، والدولة أو من غريها، ابعتبار كوهنم مدنيني ابلطبع، وابعتبار احتياجهم إىل 
اَي َأي َُّها داقا لقوله تعاىل: )غريهم ألداء وظيفة االستخالف وعمارة األرض الذي كلف هبما هللا تعاىل، وذلك مص

َ َعِليٌم  ٖ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اّللَِّ َأتْ َقاُكْم  ٖ  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا  َوأُنَثىَٰ  ذََكر   النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِ ن ِإنَّ اّللَّ
 . 695 (َخِبريٌ 

فعملية التعارف هلا تعلق جبانبني مهمني؛ األول: مبن يكون التعارف، والثاين: األشياء املتعارف من أجلها. 
أما مبن يكون التعارف فبجميع من نتعامل معه ومن نريد أن نتعامل معه، ومن ينبغي أن نتعامل معه؛ بدءا من 

شخص نستطيع الوصول إليه. بل من الضروري أيضا أن أفراد األسرة، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، إىل أبعد 
 يشمل التعارف عامل احليوان وعامل البنااتت بل اجلمادات أيضا. 

أما األشياء اليت نتعرف من أجلها هي كل شيء مفيد لبناء احلياة األفضل فيها وفيما يفيد ابلنفع للمتعاملني 
ع، واجلوانب اإلجيابية والسلبية، العادات والتقاليد، وللغري. من أهم تلك األشياء هي معرفة األصول والفرو 

 واألشياء احملبوبة واألشياء املبغوضة، األشياء احملتاجة إليها واألشياء الفائضة من الطرفني.  
من أهم أدوات التعارف هي اللغة، ألهنا آلة للتخاطب، وللتعامل، ولتعبري ما يف داخل النفوس. فلغة 

خاطب هبا الناس بلساهنم، مثل اللغة العربية، واالندونيسية، واالجنليزية، وغريها من التخاطب قد تكون لغة يت
)َوِمْن آاَيتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواأْلَْرِض اللغات الكثرية املنتشرة يف العامل، وهي آية من آايت قدرة هللا تعاىل: 

. وقد يكون مفهوم اللغة هو طريقة التعامل 696(ِلَك آَلاَيت  ل ِْلَعاِلِمنيَ ِإنَّ يف ذََٰ  ٖ  َوَأْلَواِنُكْم  َأْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتاَلفُ 
وليست اللغة نفسها، فلغة التعامل مع األطفال غري لغة التعامل مع الشباب، وغريها مع الشيوخ. كذلك لغة 

 التعامل مع الوالدين غريها مع اإلخوان واألخوات، ... وهلم جرا. 
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، وهو القدرة على فهم األسباب اليت تدعوا إىل التفاهميعة احلال سوف يثمر التعارف اجليد والناجح بطب
اختاذ الطرف اآلخر املواقف اليت أختارها، فيما ينشئ بعد روح التسامح والتماس العذر لبعض التصرفات اليت 

 تظهر يف الظاهر غري مناسبة وغري مالئمة؛ حبيث ينشئ يف النهاية روح سالمة الصدر. 
ابن عشاكر يف اترخه عن حممد بن سريين رمحه هللا تعاىل قال: "إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس روى 

له عذرا، فإن مل جتد له عذرا فقل: لعل له عذر". وروى أبو نعيم يف حلية األولياء عن أيب قالبة اجلرمي رمحه هللا 
ن مل جتد له عذرا، فقل يف نفسك: لعل تعاىل قال: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه، فالتمس له العذر جهدك، فإ

ألخيك عذر ال أعلمه". وروى البيهقي يف شعب اإلميان عن جعفر الصادق رمحه هللا تعاىل قال: "إذا بلغك عن 
أخيك الشيء نتكره فالتمس له عذرا واحدا إىل سبعني عذر، فإن أصبته وإال قل: "لعل له عذر ال أعرفه". كما 

د هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: "أن رجال أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورد يف بعض األخبار عن عب
   697فقال: "ايرسول هللا، إن يل خادما يسيء ويظلم أفأضربه، قال: "تعفو عنه كل يوم سبعني مرة"

وقد علم نبينا صلى هللا عليه وسلم أصحابه رضي هللا عنهم على تغليب حسن الظن، فعن أيب هريرة رضي 
هل لك من »اي رسول هللا! ُوِلَد يل غالٌم أسوٌد، فقال: »عليه وسلم، فقاَل: هللا عنه، أن رجال أتى النيب صلى هللا 

؟ ؟»قال: مْحٌر. قال: « ما ألواهُنا؟»قاَل: نعم. قال: «. إبل  «. فأىنَّ ذلَك؟»قال: نعم. قال: « هل فيها من أْوَرق 
  698«ابَنك هذا نَزَعه فلعلَّ »قال: لعلَّه نزَعه ِعْرٌق. قال: 

لكن ليس دائًما أن نلتمس عذرًا، وليس دائما أن حنسن الظن، وإمنا هناك قرائن وأحوال جتعلنا نلتمس 
عذرًا، فمعاٌذ رضي هللا عنه التمَس عذرًا لكعب  رضي هللا عنه ِلَما يعرفُه من اترخيه املشرق، وهكذا. وقد ِقْيَل: 

 .، والَفِطُن ال ختفى عليه خمايُل األحواِل، ويف الوجوِه دالالٌت وعالماتٌ لِيُكن ُحْسُن الظَّنِ  مبقدار  ما
بينهما  التعاونوبعد أن يتعارف الطرفان، حبيث يثمر من عقبه التفاهم، ال بد أن يستمر التعامل إىل إجياد 

مل تكن يف  من أجل حتقيق الغاايت واألهداف اليت يسبوا كل واحد منهما إليها؛ فتحقيق الغاايت واألهداف
األغلب طريقا سهال ممهدا ابلورود، بل طريقا مليئا ابملشقة والصعاب، مما يدعوا إىل ضرورة إجياد التعاون بني 
                                                             

ذي )رقم: (، والرتم5164(، وأبو داود )رقم: 2/90إس       ناده ص       حيح، على اختالف يف س       نده، أخرجه أمحد )  697
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الطرفني بل األطراف وال سيما الضعفاء منهم. فبالتعاون يتوحد اجلهود واملساعي، فيصبح الضعفاء أقوايء، 
ة وحدة متماسكة، وذلك مثل مكنسة، فإهنا مكونة من جمموعة والصعاب سهال، والصغار كبارا، واألفراد املتفرق

من األعواد الصغرية الضعيفة ويتم مجعها يف جمموعة متماسكة قوية، يستطيع املرء من خالهلا استخدامها للتنظيف 
ىل: وإزالة الوسائخ والزابلة وما شابه ذلك. فكما قيل: "االحتاد أساس النجاح". ويف هذا املعىن يقول هللا تعا

مثِْ َواْلُعْدَواِن  َٖۖ َعَلى اْلرِبِ  َوالت َّْقَوىَٰ  َوتَ َعاَونُوا) َ  ٖ  َواَل تَ َعاَونُوا َعَلى اإْلِ  . 699.ِإنَّ اّللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب( َٖۖ َوات َُّقوا اّللَّ

هذا التعاون يتم على مستوى األفراد واملؤسسي فيتمثل يف مجاعات أو مجعيات أو مؤسسات وذلك 
أمثال: )جممع البحوث اإلسالمية مبصر، وجممع الفقه اإلسالمي التابع مبنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة، وجممع الفقه 

واالحتاد العاملي لعلماء املسلمني بقطر، مجعية  اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، رابطة اجلامعات اإلسالمية،
حممدية، ومجيعة هنضة العلماء إبندونيسيا ... ( أو الدول )مثل: جامع الدول العربية، وجملس التعاون اخلليجي، 
ورابطة العامل اإلسالمي، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي ... (، وال بد أن يتطور هذا التعاون إىل ضرورة إجياد السوق 

سالمي املشرتك، وسوق األوراق املالية املشرتك ... وغري ذلك من املتظمات التعاونية، وذلك ملواجهة التكتالت اإل
الدولية ذات طابع احتاليل الغامشي والطاغي، الاليت ال تسعى إال االستيالء واالستيالب ملقدرات دول الفقراء 

 دهم. والضعفاء، بدءا من االستيالب لعقوهلم ومشاعرهم وتقالي

َواَل َتُكونُوا َكالَِّذيَن من هنا جاء النهي عن التفرق واالختالف والتنازع، حيث قال جل من قائل: )
َ وقوله تعاىل:   700(َوُأولََِٰئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ٖ  ِمن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يِ َناُت  َواْختَ َلُفوا تَ َفرَُّقوا )َوَأِطيُعوا اّللَّ
 . 701ِإنَّ اّللََّ َمَع الصَّاِبرِيَن( ٖ  َواْصرِبُوا  َٖۖ فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم  تَ َناَزُعوا َواَل  َوَرُسوَلهُ 

مث إن اجملتمع اإلسالمي ليس مبأمن من هجوم األعداء املرتبصون دائما ليال وهنارا، وذلك بسبب حرصهم 
ُْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلىَٰ َحَياة  َوِمَن الَِّذيَن  وطمعهم الشديد وجشعهم على حياة الدنيا، يقول هللا تعاىل: )َولََتِجَدهنَّ

َواّللَُّ َبِصرٌي مبَا يَ ْعَمُلوَن(.  ٖه َوَما ُهَو مبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن يُ َعمََّر  َسَنة   َأْلفَ  َعمَّرُ يَ َودُّ َأَحُدُهْم َلْو ي ُ  ٖ  َأْشرَُكوا 
فحرصهم على احلياة يدعوهم إىل حماولة االستمتاع بزخارف احلياة الدنيا وملذاهتا ومن مث االستيالء على مقدرات 
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اهنم من االستمتاع هبا، وهو ما يفسر وراء ما قام به أغلب الدول األوروبية الدول األخرى واستعباد أهلها، وحرم
 حني جيوبون خالل الداير )حول العامل( الحتالل الدول الضعيفة والفقرية؛ 

فهنا أييت دور املرحلة اجلديدة من أدوار األخوة اإلسالمية وهو النتاصر. وقد يواجه الشخص الظلم من 
مستوى الفرد أو اجلماعة. وميكن أن حيدث ذلك يف كل مكان؛ يف البيت، أو يف املكتب، قبل اآلخرين، سواء على 

أو يف الطرقات، أو  يف امللعب، أو يف املدرسة، حت يف املسجد قد حيدث فيها الظلم. هنا حيتاج هذا الشخص 
 . 702 (ُرونَ تَ َناصَ  اَل  إىل نصرة اآلخرين. ويف هذا املعىن يقول هللا تبارك وتعاىل: )َما َلُكمْ 

وقد أمر الرسول املؤمنني أن ينصر أخاه املظلوم والظامل؛ وأما نصر املسلم ألخيه املسلم فيكون بتقدمي 
العون له مت احتاج إليه، ودفع الظلم عنه إن كان مظلوًما، ومنعه عن الظلم إن كان ظاملًا. يقول الرسول صلى 

فقال رجل: اي رسول هللا! أنصره إن كان مظلوًما، أرأيت إن كان انصر أخاك ظاملًا أو مظلوًما" وسلم: "هللا عليه 
 703ظاملًا كيف أنصره؟ قال: "حتجزه أو متنعه من الظلم، فإن ذلك نصره".

فإذا كان املسلم قام بتسلق سلم األخوة بدءا من التعارف مث التفاهم، مث التعاون، ومث التناصر، يصبح 
ى له سائر اجلسد ابلشهر واحلمى، مصداقا لقول رسول هللا صلى كاجلسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو تداع

هللا عليه وسلم، يف حديث الذي أخرجه اإلمام البخاري ومسلم عن النعمان بن بشري رضي هللا عنه قال: قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد، إذا اشتكى منه عضو 

 . 704داعى له سائر اجلسد ابلسهر واحلمى"ت
قال بن أيب مجرة: "الذي يظهر أن الرتاحم والتوادد والتعاطف وان كانت متقاربًة يف املعىن لكن  بينها فرق 
لطيف، فأما الرتاحم فاملراد به: أن يرحم بعضهم بعضا أبخو ة اإلميان ال بسبب شيء آخر، وأما التوادد فاملراد به: 
التواصل اجلالب للمحبة كالتزاور والتهادي، وأما التعاطف فاملراد به: إعانة بعضهم بعضا كما يعطف الثوب عليه 

                                                             
  25سورة الصافات:   702
 رواه البخاري  703
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1103 

وقال القاضي عياض: "فتشبيهه املؤمنني ابجلسد الواحد متثيل صحيح، وفيه تقريب للفهم، وإظهار  705ليقويه.
   706 للمعاين يف الصور املرئية."

صلى هللا عليه وسلم اإلميان ابجلسد وأهله ابألعضاء؛ ألن اإلميان أصل  النيبشب ه  :قال بن أيب مجرة 
وفروعه التكاليف؛ فإذا أخل املرء بشيء من التكاليف شأن ذلك اإلخالل ابألصل، وكذلك اجلسد أصل 
كالشجرة، وأعضاؤه كاألغصان، فإذا اشتكى عضو من األعضاء اشتكت األعضاء كلها؛ كالشجرة إذا ضرب 

  707 صن من أغصاهنا اهتزت األغصان كلها ابلتحرك واالضطراب."غ
وإذا حتققت هذه املراتب من األخوة يف نفوس املؤمنني، سلمت صدورهم من الغل واحلسد والرايء والكرب 
والنفاق وتعاملوا مع إخواهم ابلسمح والسماحة ولني اجلانب، والرفق واللطف، والتواضع، وإذا تعالت نفوسهم 

 خوة أصبحوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة.هبذه األ
ميَاَن ِمن قَ ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإلَْيِهْم َواَل جيَُِدوَن يف ُصُدورِهِ  اَر َواإْلِ ْم َحاَجًة ممِ َّا ُأوتُوا َوالَِّذيَن تَ بَ وَُّءوا الدَّ

  708 َوَمن يُوَق ُشحَّ نَ ْفِسِه فَُأولََِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن. ٖ   َصاَصةٌ خَ  َويُ ْؤثُِروَن َعَلىَٰ َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِمْ 
وإذا أص    بح اجملتمع املس    لم هبذا الوض    ع االجتماعي الرائع، س    اد فيهم األخوة واحملبة والعطف، والرمحة. 

املبنية عل أس            اس فقد جنح اإلس           الم، وهو الدين الوحيد، يف بناء هذا النوع من اجملتمع القائم على األخوة 
ابملدينة صراعا طائفيا وقبليا بني قبيلة األوس واخلزرج،  -قبل جميء اإلسالم-اإلميان؛ فقد شهد اجملتمع اجلاهلي 

اليت اس      تمرت س      نوات طويلة حيث مزفت العرب اراب  709كما ش      هدت مكة حرواب طائفية وهو حرب الفجار
 ضيئة، كما ذكر القرآن بذلك:  اراب، وحتولت كل هذه الصورة املظلمة إىل الصورة امل
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َبنْيَ قُ ُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوااًن وَُكنُتْم َعَلىَٰ َشَفا ُحْفَرة   فَأَلَّفَ  )َواذُْكُروا نِْعَمَت اّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداءً 
َها  ِلكَ   ٖه مِ َن النَّاِر فَأَنَقذَُكم مِ ن ْ ُ  َكذََٰ     710( َلُكْم آاَيتِِه َلَعلَُّكْم هَتَْتُدونَ اّللَُّ  يُ َبنيِ 

فقد حتقق بذلك إصالح ذات البني الذي أمر هللا به املؤمنني يف كتابه، بعد تلك اخلالفات والنزاعات اليت 
َوَأِطيُعوا اّللََّ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم  َٖۖ َذاَت بَ ْيِنُكْم  َوَأْصِلُحوا فَات َُّقوا اّللََّ  َٖۖ )حدثت بعد بسبب الغنيمة واألنفال: 

الذات البني هو أكرب رأس مال اجملتمع املسلم، لتحقيق وحدة األمة والسالم العاملي. وهذا اإلصالح  711مُّْؤِمِننَي.(
ِذهِ ) كذلك بناء احلضارة اإلسالمية الوسط والشاهدة )وكذلك   712(َوَأاَن رَبُُّكْم َفاْعُبُدونِ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  أُمَُّتُكمْ  ِإنَّ هََٰ

 جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا(.     

 
 

 املبحث الثاين: اجملتمع املبارك فيه

 املطلب األول: مفهوم الربكة  "بركة" 
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والربكة مأخوذ من برك البعري إذا برك على األرض ونزل، فقد استقر وثبت عليها. والربكة تسمى بركة، 
كما أورده معجم املعاين، والوسيط، ولسان العرب، ومعجم مصطلحات –بت فيها. وجاء لفظ الربكة ألن املاء اث

وجاء أيضا مبعىن كثرة اخلري وثباته ودوامه، كما جاءت أيضا مبعىن السعادة.  713مبعىن الزايدة والنماء، -فقهية
بركاته عليكم"، حيث قال الفراء: استدل صاحب لسان العرب بقول الفراء يف تفسري  قوله تعاىل: "رمحة هللا و 

الربكات السعادة. كما استدل بقول أيب منصور يف تفسري لفظ "وبركاته" يف التشهد: "السالم عليك أيها النيب 
ورمحة هللا وبركاته" أبهنا السعادة، ألن من أسعده هللا مبا أسعد به النيب )صلى هللا عليه وسلم(، فقد انل السعادة 

  714.املباركة الدائمة

بني املعنيني صلة وثيق، حيث أن الزايدة والنماء ينشيء يف نفس اإلنسان السعادة، فإن الربكة إذا حلت  
على القليل يكثره، وإذا حلت على الكثري يزيده يف النفع، فاإلنسان مطبوع حبب الكثرة والزايدة والنفع الكثري، 

 وهذا ما يدعوهم إىل السعادة. 

ك فيه، وابرك عليه، وابرك له" حسب ابن عاشور: ابركه: يتعلق به ما كانت ومعىن قول: "ابركه هللا، وابر 
الربكة صفة له، وابرك فيه: يتعلق به ما كانت الربكة حاصلة للغري يف زمنه أو مكانه، وابرك عليه: جعل الربكة 

 متمكنة منه، وابرك له: جعل أشياء مباركة ألجله، أي ابرك فيما له. 

 

 ة يف منظور قرآين املطلب الثاين: الربك

 9آايت، وتبارك يف  6حتدث القرآن يف آايت عديدة عن الربكة منها على صيغة ابرك يف آية، وابركنا يف 
آية، وبركات يف آيتني، وبركاته يف آية؛ فاهلل سبحانه وتعاىل ابرك ما يف األرض  12آايت، ومبارك أو مباركة يف 
، واألرض اليت جتري الريح العاصفة 716ما حول املسجد األقصى، كما ابرك 715أبن جعلها دائمة اخلري ألهلها
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، 718، وكذلك مشارق األرض ومغارهبا اليت أورثها هللا على القوم املستضعفني من بين إسرائيل مبا صربوا717لسليمان
يت ، والقرى ال720، وابرك هللا تعاىل إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما719واألرض اليت جنى هللا نبينا لوط عليه السالم

 . 721يقصد إليها أهل سبأ يف سريهم )جتارهتم(، وهي كما ذهب إليه بعض املفسرين الشام
أما األشياء املباركة أي اليت جعلها فيها دائمة اخلري، كما ورد ذلك يف القرآن هي: املسجد احلرام وهو 

؛ حيث 724السالم ، ونيب هللا عيسى عليه723، والقرآن الكرمي حيث ورد يف آايت كثرية722أول بيت وضع للناس
، والبقعة )طور سيناء( اليت نودي موسى من 725جعله هللا مباركا أين ما كان، والشجرة اليت يوقد منها الزجاجة

، التحية اليت 727، واملاء الذي نزل من السماء؛ حيث أنبت هللا به جنات وحب احلصيد726شاطئ الواد األمين
 . 728سلم هبا من أراد دخول البيت )على أنفسهم(

َعُظَمْت بركات هللا، وكثرت خرياته، وكملت أوصافه سبحانه، حيث خلق السماوات أما تبارك هللا فمعناه: 
وأحسن صور   731وفيه سراج وقمر منري،  730، وجعل األرض قرارا، والسماء بناء،729واألرض يف ستة أايم
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عنده علم الساعة،  وحيث أن له ملك السماوات واألرض وما بينهما كما 732اإلنسان، ورزقهم من الطيبات،
وحيث نزَّل القرآن الفارق بني احلق والباطل على عبده حممد صلى هللا عليه وسلم؛ ليكون رسوال لإلنس واجلن، 

، وحيث خلق النطفة علقة، والعلقة مضغة، واملضغة عظاما، ويكسو العظام حلما، 733خموِ فًا هلم من عذاب هللا
ني جنات جتري من حتتها األهنار، وجعل هلم قصورا، هذه النعم ، وحيث جعل للمتق734وأنشأ بعد ذلك خلقا آخر
      735 هي خري من نعم الدنيا.

وابجلملة فإن هللا خلق السماوات واألرض ويصطحب معهما بركات من عنده، حيث أكثر فيهما خرياهتما 
أفضل من بعض، وأدامهما. لكنه سبحانه شاء أن وضع تلك اخلريات يف بعض األشياء من خلقه أكثر وأدوم و 

وذلك ابلنظر إىل اجلانب الزماين واملكاين، والشخصي؛ فخريات شهر رمضان وبركاته أكثر من ابقي الشهور، 
واجلمعة أكثر من ابقي األايم، واحلرم املكي أكثر من ابقي األمكنة، واألنبياء أكثر من ابقي الناس، وبنينا حممد 

 أكثر وأفضل من ابقي األنبياء. 

)َوَلْو َأنَّ َأْهَل آن أن األشياء اجلالبة لنزول بركات إهلية هي اإلميان والتقوى، حيث قال سبحانه: مث بني القر 
بُوا فََأَخْذاَنُهم مبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن(. أما  َلَفَتْحَنا اْلُقَرىَٰ آَمُنوا َوات ََّقْوا َعَلْيِهم بَ رََكات  مِ َن السََّماِء َواأْلَْرِض َولََِٰكن َكذَّ

عصية فهي جالبة حملو الربكات أي اخلريات الكثرية؛ حيث حمقت املعصية بركات العمر، صحة اجلسد، والعلم، امل
  736واملال، كما أن هلا أثر سيئ ال حصر هلا كثرة، كما بني بذلك األحديث النبوية الكثرية.

 

 املطلب الثالث: األخوة اإلسالمية أساس اجملتمع املبارك فيه؛ أطروحة وجتربة جامعة دار السالم 
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األخوة اإلسالمية مبدأ من مبادئ جامعة دار السالم كونتور اخلمسة وهي: اإلخالص، والبساطة، واالعماد 
املباين القيمية للجامعة؛ حيث  على النفس، واألخوة اإلسالمية، واحلرية املسؤولة. كونت تلك املبادئ اخلمسة

 يكون اإلخالص أساسها، واحلرية املسئولة نتيجتها، أما البساطة واالعتماد على النفس واألخوة أعمدهتا وجدراهنا. 
يعترب اإلخالص، خالصة من قيم اإلميان والتوحيد ولبها؛ فإن صدق اإلميان والتوحيد ال بد أن يتجلى يف 

؛ فاإلخالص ميثل إذن أساسا للمباين اإلميانية وهيكلها الرئيسي، «اإلخالص»امعة صورة أخالقية هي يف رأي اجل
 لكنه يتجلى يف صورة العصارة واخلالصة والنتيجة، ال يف صورة أصله اإلمياين. 

أما البساطة، وهي متثل منط احلياة القائم على أساس احلاجة ال اإلرادة، واملبنية على مبدأ درء املفاسد 
احل املصوغة على حتقيق املقاصد الكلية اخلمسة للشريعة وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل وجلب املص

أو العرض، واملال. والبساطة من القيم املكونة ملواجهة الرتف، واإلسراف، والتبذير، ومن مث اإلابحية. من خالل 
 يعها، اليسر والعسر، أوالسراء والضراء.مبدأ البساطة أيضا ميلك الطالب القدرة على مواجهة ظروف احلياة مج

واالعتماد على النفس، ميثل أيضا منط احلياة احلر واملستقل، وهو القدرة على االكتفاء الذايت وتوفري حاجة 
الفرد بنفسه وعلى نفسه، دون االعتماد على الغري، بل حت وصل األمر إىل درجة الوفرة )الغىن(. هبذه القيمة 

 السؤال فضال عن ذل االستعباد، والسقوط يف هوة التبعية.  يسلم املرأ من ذل

هؤالء األعضاء املفعمون بروح اإلخالص، واملطبوعون بقيمة البساطة، واملتميزون ابلغىن والوفرة وعدم 
االستغناء إىل األخرين، ينسجون يف هندسة اجتماعية فريدة خبيوط من األخوة اإلسالمية مبراتبها، ينسجم ويتعاون 

 هم بعضا، بعد أن تعارفوا وتفامهوا؛ فأصبحوا جمتمعني منتجني، انشرين للخري والربكات.   بعض

أما احلرية املسئولة، تعترب من القيم الغائية واملقصدية يف منظومة قيمية للجامعة. ويقصد يف ذلك استقاللية 
وبضاعة ومنتج ... معني؛ فيقدر  اتمة من التبعية، والتقليد األعمى، واالعتماد على شخص وهيئة ونظام وحكومة

الطالب على فعل وقول وانتاج واجناز وتطوير قدرهتم االخرتاعية واالبداعية بكل ما وسعهم يف ذلك يف ضوء 
القيم اإلسالمية وشريعته. ومعىن احلرية هنا، االستقالل من كل ما يستعبده وحيتله، ما جعله طائعا وخاضعا له، 

أما داخلي فهو الوهم، مث اهلوى، مث اخلوف، مث احلب األعمى، مث البعض األعمى. وهو إما داخلي وإما خارجي؛ 
 وأما استعباد خارجي، فيتمثل يف وصف القرآن ابلطاغوت والطاغية. 
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وإذا استطاع الطالب التحرر من االستعباد الداخلي واخلارجي، حييون متحريني ومستقلني غري خاضعني 
 واخلري اللذان أنزهلما وأرشدمها. وهذا هو املستوى األعلى من العبودية. إال هلل الذي خلقه وسواه وللحق 

 
   

 
ترى اجلامعة أن وجود األخوة اإلسالمية وتطبيقها يف أرض الواقع هلا أثر ملموس يف ظهور كثري من اخلريات، 
والربكات؛ هبا تنتشر روح احملبة والرمحة والعطف والتفاهم والتعاون، والتوافق الروحي والفكري وانسجامهما بني 

يَق العمل القوي املنسجم، ونتيجة ذلك ارتفاع مستوى االنتاج الفكري والعملي. أفراد اجملتمع، فيما يكون بعُد فر 
أما فقداهنا وفسادها أعقب ويالت ومصائب جسيمة من النتاحر، والتنافس الغري الشريف، والتباغض، بل حروب 

قول هللا تبارك وتقاتل ودمار فيما أضفف مستوى االنتاج الفكري والعملي. إىل هذا أشار القرآن الكرمي، حيث ي
َ َوَرُسوَلُه َواَل تَ َناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم وتعاىل: )  (. ِإنَّ اّللََّ َمَع الصَّاِبرِينَ  ٖ  َواْصرِبُوا  َٖۖ َوَأِطيُعوا اّللَّ

من هنا حترص اجلامعة على إجياد وسائل متجددة يف تطبيق مراتب األخوة اليت سبق ذكرها، نوجزها فيما 
 يلي: 

اإلخالص

 التعاون 

 اإليثار 

 التواصوا

 سالمة الصدر

األخوة 

االعتماد على  البساطة

 التناصر

 التالحم

إصالح ذات 

الحرم الجامعي 

الحرية واملجتمع املبارك 
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 وال: وسائل حتقيق التعارف أ

منها: تضع اجلامعة الطالب املختلفني والطالبات املختلفات يف اخللفيات: اجلنسية، والقومية، والتخصص 
)كليات وأقسام(، واملستوايت، والقدرات، يف غرفة السكن واحدة، حت يتعارفوا ويتبادلوا املشاعر والعواطف 

 واخلربات، ويتعاونوا فيما بينهم. 
 Family«  )لقاء ودي أسري»كلية أومسكن برانمج مسته منها: تعقد اجلامعة عرب قسم أو 

Gathering (، حبيث جيتمع فيه أعضاء تلك األسرة )مسكن واحد، أو أسرة كلية واحدة، أو أسرة قسم
 واحد(، يُ َعرِ ف ويتَ َعرَّف بعضهم بعضا.  

دين مع قريناهتم، ومنها: كما تعقد اجلامعة أيضا لقاء ودي أسري شهري، جيتمع فيه مجيع املدرسني األرش
يتعرف ويعرف فيه بعضهم بعضا. كما يتم فيه إلقاء التوجيهات واالرشادات من قبل شيخ املعهد ورئيس اجلامعة، 
فيما يهدف إىل التوعية واإلعالم أبهداف املعهد واجلامعة وآماهلا ورؤاها املستقبلية، حت تتوحدت الفكرة والرؤية 

 واملشاعر بل العواطف مث العمل.  
منها: كما تعقد اجلامعة أيضا برانمج رحلة سنوية ألسرة اجلامعة، يشارك فيها مجيع أعضاء أسرة املدرسني 
األرشدين وقرينتهم وأبناءهم مجيعا. يعرف من خالهلا كل عضو ويتعرف بعضهم بعضا، ويتقوى هبا روابطهم 

 األخوية. 
ضرين، األسبوع األول والثالث يتم عقدمها منها: تعتقد اجلامعة اجتماع أسبوعي تنسيقي للمدرسن واحملا

للتنسيق العملي واإلدراي، أما األسبوع الثاين والرابع فيعقد للدراسة حول إسالمية املعرفة، اليت تكون رسالة 
 اثنيا: وسائل حتقيق روح التعاونأساسيا وشعارا وهدفا للجامعة.  

ث يدفع كل طالب يف أول السنة الدراسية مبلغا ؛ حي«للتأمني الصحي»منها: تعقد اجلامعة برانجما مشاهبا 
 ، حت إذا مرض أحد الطالب يعاجل يف مستوصف اجلامعة جماان. «تربعا»معينا 

منها: أتسيس جلنة الزكاة واألوقاف، حبيث يدفع املدرسون زكاهتم وصدقاهتم وتربعاهتم، وكذلك يدفع بعض 
الطالب تربعاهتم وصدقاهتم إىل اللجنة، ويتم توزيعها مرة أخرة ملساعدة بعض الطالب الفقراء والضعفاء ماليا 

 ملنحة الدراسية للطالب املتوفقني دراسية. والعاجزين عن سداد رسوم الدراسة، والسكن والطعام، كذلك تقدمي ا
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منها: جيمع الطالب من خالل احتاد طلبة اجلامعة تربعاهتم ملساعدة بعض الطالب الذين يصيبهم بعض 
 املصائب الكبرية مثل األمراض املزمنة واحلوادث الكبرية، فيما ال تتكفل اللجنة )جلنة الزكاة(. 

 ح اثلثا: وسائل حتقيق التواصي والتناص
أما االتناصح والتواصى فيحدث يف كل مناسبات، فهناك دروس وعظية ونصحية يلقيها املدرسني بعد كل 
صالة املغرب. ويتم إلقاء كلمة أرشادية ونصحية قبل كل برانمج تقعدها اجلامعة، أمثال عند افتتاح االمتحان 

 رشة العمل، ويف مكل مناسبات. سواء لنصف الفصل الدراسي أو آخره، الكمة قبل الندوة، واملؤمتر، وو 
هبذه الوسائل، تستطيع اجلامعة أن تثبت معاين ومفاهيم األخوة اإلسالمية يف أفهام املدرسني والطالب، 
كما تستطيع أن حتقق تطبيقها يف الواقع، فيعيش كل من يف اجلامعة بكل حب، ورمحة، وعطف، واحرتام متبادل، 

متناسق، ومتفاهم، ومتعاون، ألجل حتقيق هدف مشرتك، من على مستوى  كما يعمل كل فرد يف اجلامعة يف فريق
 اللجن إىل مستوى اجلامعة. 

 
 اخلامتة

إن األخوة، اليت هي مبدأ من مبادئ اجلامعة األساسية أساس لبناء اهليكل االجتماعي يف اجملتمع املسلم، 
والتعاون، والتناصح، والتناصر، وهي سبب يف  وهلا دور مهم يف إجياد احلياة املليئة ابحلب، والرمحة، والتعاطف،

نزول الرمحات والربكات من هللا تعاىل، فتكثر اخلريات، وتنميها، وتضاعفها. أما فقداهنا وفسادها فسبب لنزول 
الويالت والبالاي ون وحمق الربكات، حيث االختالفات واالنشقاقات، والتناجز، والتباغض، والتحاقد، بل 

 ، والدمار الشامل. والتحارب والتقاتل
إن اجلامعة بوصفها املؤسسة التعليمية والرتبوية مسؤولة يف غرس قيم األخوة اإلسالمية يف نفوس الطالب 
واملدرسني واملوظفني وتسعى جاهدا يف تطبيقها يف أرض الواقع، حت أصبحت هذه القيم تقاليد وأخالقا يف 

 ربكات واخلريات يف جمتمعنا اإلسالمي، إبذن هللا تعاىل. نفوسهم، مث حتاول نشرها إىل اجملتمع حت تعم ال


