
 

  بطاقة مراجعة في ماّدة الّلغة العربّية. –األّول  انويّ ثّ الالّصف 
 

 ألمجتمع العربّي والّدعوة اإلسالمّية.

عني اإلسالم بالّروح الجماعّية لألّمة بأن اعتبر المؤمنين كّلهم إخوة في ّللّا، وكان من تأكيده على هذه الّروح، أن فرض 

اإلسالم صالة الجماعة والحّج. وقد جعل اإلسالم المسلمين قّوة واحدة، فكان نظام المؤاخاة اّلذي )أقّره الّرسول( في المدينة 

 ة ودفعا" للّروح القبلّية.تأكيد"ا للّروح الجماعيّ 

وقد أدخل اإلسالم فكرة الّدولة والقانون اّلذي هو القرآن لتقوم فكرة القبيلة والعرف والعادات العاّمة. وقد جعل اإلسالم مفهوم 

 الّدولة يشمل الجانبين الّدينّي والّسياسّي، وجعل الحكم على أساس الّشورى اّلتي تحفظ مصلحة مجموع المسلمين.

اء اإلسالم لينقل العرب من عهد وثنّي راكد محافظ، إلى عهد إسالمّي فيه حيوّية وإيمان وتفكير. ولم تكن هذه الّنقلة لقد ج

سهلة فقد لقي رسول ّللّا في هذا اّلسبيل جهودا" قاسية، ذلك أّن المصالح دعوة إلنصاف الفقراء والّرفق بالمستضعفين، فكان 

ب الوضع اإلجتماعّي وتغيير نظامه،. وكذلك كانوا يرون في الّدعوة الجديدة تهديدا" ذلك إلى اضطرا يؤّدي)يخيفهم( أن 

لدعوة تهّدد مصلحتهم. هذا الّتيار الّدينّي المصلحّي )كان المعارض( األّول في  يرتاحوامباشرا" لمركز مدينتهم الّديني. فلم 

 مّكة، وقد وقف بشّدة في وجه اإلسالم. 

ذي وقف بوجه الّدين الجديد فهو الّتيار القبلّي وكان من الّطبيعّي أن تصطدم الّتقاليد القبلّية الموروثة أّما الّتيار الّثاني الّ 

 كّل ما ورثوه عن آبائهم. يحّبون بتعاليم اإلسالم، والجاهلّيون محافظون بطبيعتهم، 

الحياة ونظم اإلجتماع تأبى ذلك. فالعربي  طبيعةولكن هل انمحت الّنزاعات القبلّية من قلوب العرب بدخولهم في اإلسالم؟ إّن 

اّلذي آمن باإلسالم ال يمكن أن ينقطع عن ماضيه مّرة واحدة: والتعارض بين القديم الموروث والجديد المكتسب ال يزول 

 اشدة.بسهولة، فقد ظّل هذا الّتعارض يظهر في سلوك العربّي في صدر اإلسالم: واستمّر دهرا" طويال" من حياة الخالفة الرّ 

 
 
 



 

 

 إقرأ الّنّص بإمعان ثّم أجب عن األسئلة الّتالية:

 ابتك.إجوكيف كان هذا الّنظام؟ سّوغ  الّروح؟نظام أّكد هذه  األّمة؟ أيّ كيف نّمى األسالم الّروح الجماعّية في  : 1رقم

 

من محو الّروح القبلّية؟ سّوغ إجابتك.ما كانت العقبة الكبرى أمام الّتغيير اّلذي أحدثه اإلسالم ودعا إليه؟ وهل تمّكن  : 2رقم 

           

 لقد درجت العادة أن تستهّل الّرسائل في عصر صدر اإلسالم بالبسملة. ما تعليل ذلك؟ : 3رقم 

 

  بشواهد. به. ذاكرا" ثالثة من خصائصه مدّعمة  الّنّص؟ عّرفإلى أّي نوع أدبّي ينتمي هذا  :4 رقم

 جمل. أعرب ما أشير إليه بخّط في الّنّص إعراب كلمات وما وضع بين قوسين إعراب  : 5رقم 

) في الكتاب(. ضع عنواًنا لكّل فقرة، ثّم فّسر األبيات من البيت  100إقرأ قصيدة " يقولون ليلى بالعراق مريضة ص  :6رقم 

 األّول إلى البيت العاشر.  

 

 


