مدخاللحكمة

الثانية بكالوريا

الدرس:3اإلسالم وبهاء الحضارة اإلنسانية

الحضارة اإلنسانية:الممفوم
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والمميزات

اللحضض خخصة مم خخاا
اإليمان وتخديق له

حسب الإطار

اللبد الحضارر ف اإلسالم وتتصياته ف تاريي المسصميم (البمضان)...

المرجعي

الحضارة اإلنسانية:الممفوم والمميزات
مفهوم الحضارة اإلنسانية:الحضارة اإلنسانٌة هً
مجموع ما أنتجه العقل البشري وفق القٌم العلٌا
والمبادئ المثلى التً تسعد البشرٌة جمعاء.
مميزات الحضارة اإلنسانية:
 تكامل اإلنتاج البشري بٌن مختلف األمموالشعوب
 السعً إلى خدمة اإلنسان وتحقٌق سعادته بغضالنظرعن لونه وجنسه وعرقه .

اللبد الحضارر ف اإلسالم وتتصياته ف
تاريي المسصميم (البمضان)...
مما ٌتمٌز به البناء الحضاري فً اإلسالم:
 الجمع بٌن ما هو دٌنً وما هو دنٌوي انسجام تكالٌفه وتشرٌعاته مع الفطرةاإلنسانٌة
 الربط بٌن المعتقد الصحٌح والعملالصالح الذي ٌقصد به عمارة األرض
واإلصالح فٌها
 التأكٌد على التزام منهج التوسطواالعتدال فً االهتمام بالمادة والروح
والدنٌا واآلخرة
 مراعاة مقاصد الشرٌعة اإلسالمٌة وحفظمصالح اإلنسان

اللحضض خخصة مم خخاا اإليمان وتخديق له
إن اإلٌمان بالخالفة ٌقتضً من اإلنسان العمل على
اإلعمار بدل الدمار وعلى التشٌد بدل الهدم وعلى
اإلصالح بدل اإلفساد ...فقد وردت كثٌر من الىٌات
واألحادٌث التً تحث على العمل الصالح وتنهى عن
الفساد واإلفساد قال تعالى":وو تمسدوا ف اارر ببد
إصالحفا"
ربط السورة بالدرس
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كل ما خلقه هللا سبحانه من نعم ٌعتبر لبنة للبناء
الحضاري وما على اإلنسان سوى أن ٌحسن استغااللها
لبناء حضاري أمثل
النص المؤطر للدرس
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