
 أثر اإلسالم في الحياة العربية
ليس من السهولة أن نتحدث عن أثر  اسالر ف  رل الحيرلع الة فيرة  رل قريحل   ويورة     لر       

لةظم هذا التأثي     الةة المسلحة  ل الزملن  المكرلن الترل ك اهرل اسالر ف  رل حيرلع المرل  علمرة 
 مقلط عدع :  المجتمع الة فل آنذاك خلقة    يمكن كوخيص هذا التأثي  ب

احدث اسال ف ثورع إنسلنية حقيقية  ل الحيلع الة فية    كلن ض  رع  صوى  ل مواجهة  -1
 االنهيلر المتزايد لقيم اسنسلنية .

ان  وسية اسال ف دار  مةل را االالرتدداد    الظورم    الكير     الةرد ان   أيممرل  جرد     -2
لكرررر يم  ررررل أهميررررة اسنسررررلن    أخررررذ  الةقررررود كترررردب  دعرررروع اسالرررر ف    مةررررلنل القرررر آن ا

  المجتمع  اسيملن   التوحيد    االالتقلمة    قوة ال حم ... 
هرررلجم اسالررر ف كوررر  الررر  ل الجلهويرررة الةمصررر ية الترررل كيررر ن برررين اسنسرررلن  أخيررر   رررللوون   -3

     حسرن خوقر   الشكا   أ  الملد  السوطلن    ويس اسنسلن إاّل بتقواه    عمو   إيملن 
إنَّ أكررككم ندر   رلد كةرلل)   عدرلد    هرم متسرل  ن  رل حر متهم لدير     كا الدشر  هرم

  ( . هللا اتقاكم
حقر  اسالرر ف نقورة عظيمررة  ررل حيرلع الةرر   االجتملعيرة  السيلالررية    عمرردمل    -4

دورر  عويرر  اةجيررلد الة فيررة  دررا اسالرر ف إلرر)  الق  د الرروالق القدوررل الررذع جه حررو 
 لألمة    إل) المدل  ص(    الخويلق    أ لل اةم  .

ع أزاد اسالرررر ف اليرررروارن الطدقيررررة بررررين المررررل   ألرررركللهل ال ررررة    مررررم  الحيررررل  -5
اال تصلدية رؤية جديدع متسلمية    أن ايا لويتيم حقل مرن بير  المرلد    مرن 

) كرن اا الراي يقرر    لد كةلل)  زالع المسومين    من الصد ل   غي   ل 

  هللا قرضاً حسداً فيضانفه له أضعافاً كثيرة (
حررلر  اسالرر ف اررا مظررله  الظوررم  اليسررلد   اللةررد ان  أخررذ حقررون ا خرر ين  -6

   ال فررررل   اسحتكررررلر ...    أمرررر  ليلعوهررررل الةررررذا  الشررررديد مررررن      للدلطررررا 
  ) وكن يِظلم كدكم داقه  نااباً كبيرا(   لد كةلل)   الخزع  الةلر بين المل 

أقرد  المجتمرع ير  ل ارا  مرل يتةرلرخ مرع أخر ن اسالر ف    لر ق      تحققر   ير   -7
لسرووايل  الم ضرية الميتقر ع إلرر) ثقل رة محصرمة لومجتمرع كسرلهم  شركا اديرر   رل ر رل ا

      ةده اسنسلنل . 


