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امتحان الفصل الدراسي الثانى في مادة االجتماع الدينى
للعام الجامعي 2023/ 2022
أجب عن ســؤالين فقط ممـا يلى -:
السؤال األول -:
مــا هــى اهـــم اســس األختيار الزواجــى لتأســيس األســـــرة

السؤال الثاني -:
ناقش قضية تأبير النخيل بأعتبارها مؤشراً للحرية االجتمــاعية في االســـالم
مع بيان موقف االسالم من األديـان األخرى

السؤال الثالث -:
يحقق الدين بوصفة أحد أهم أساليب الضبط االجتماعى تحقيق وظائف اجتماعية للمجتمعات على اختالف
انواعها  ...............وضح ذلك

السؤال الرابع -:
للتطرف الدينى مظاهر فكرية وسلوكية في المجتمع المصرى –
فى ضوء ذلك وضح التطور التاريخى لهذه الظاهرة وارتباطها بالعنف مع بيان االسباب واهم وسائل العالج

مع تم ـ ـنياتي بالنـ ـ ـجاح

د .فـ ـ ـ ـ ـوزي ش ـ ــرف الدين

اإلجـابـة النمـوذجيـة
اجابة السؤال األول -:
يقوم تأسيس االسرة على مباديء اربعة ىي -:
 -1االختيار
 -2الخطبة
 -3الرضا والقبول
 -4العقد الشرعى

وىذه المباديء االربعةفى االسالم لها محركات ومعايير ينبغى اتباعها اذا ما اريد للمجتمع االسالمى ان
ينشأ على اساس من الصالح واالستقرار
ولما كانت الخطبة مجرد تمهيد لعقد الزواج فان ىذا الوعد بالزواج ال يقيد احدا من المتواعدين فلكل
منهما ان يعدل عنو في اي وقت شاء خصوصا وانو يجب في ىذا العقد ان يتوافر للمتعاقدين كامل
الحرية في مباشرتو للزواج من القدر في شئون المجتمع
وتختلف اساليب الرفض والقبول من جانب العروس باختالف العادات والتقاليد
والد وطو عند المسيحين تختلف عن المهر عند المسلمين فان المهر مقابل النكاح يدفعو الزوج للزوجة
عند العقد فاذا ما قام نزاع بينهما بشأنو يتصل بموضوع الزواج كوجوب المهر وعد وجوبو او حول
مقداره كانت المحاكم الشخصية ىي المختصة للفصل في ىذا النزاع اما المطالبة بالهر الثابت
فمن اختصاص المحاكم االىلية واما الدوطة عالفا عند المسيحين فهي عبارة عن مبلغ من المال
تقدمو الزوجة لو عند الزواج ليستغلو لمصلحة الزوجية بشروط يتفق عليها
وقد يشير الرمز الي داللة معينة ىي اتحاد اواصر الدم بين الخطيبين

وكلما كان ىناك توافقا في عدد من المسائل كان ترتيب الزواج من مثل وعادات الطعام كسب المال
وذلك بنسبة عالية ال حد ما
وفي مجتمع ما قبل االسالم كان علي الرجل الراغب في الزواج ان يتقدم الي اقرب الناس صلة بالمراة
المراد الزواج منها االب العم االخ .......وال يحق للمرأة ان تبدي رأي بالقبول او التعليق نحو من
يتقدم بها فاالمر كلو فى قبضة وليها
والحب يحقق وظيفة ىامة في االختيار اال وىي منهج الطرفين نحو االختيار للزواج علي اساس من
العاطفة ال علي اساس من االختيار العقالني المحض فالمجتمع االمريكى تقوم معظم العالقات
االنسانية فيو علي اساس عقالني
وقد يميل االفراد في بعض المجتمعات الي اختيار من يماثلونهم في المكانة االجتماعية والمستوي
المهني والطبقي وقد يحاول البعض الحصول علي افضل صفقة ممكنة وذلك بالزواج بمن ىما اعلي في
المستوى المادى واالجتماعي
وال نزاع بين الفقهاء مطلقا في ان ما يقدم من الخاطب لمخطوبتو تأكيد لمعنى الخطبة مما ال يكون
مجاال لورد العقد علية يعتبر ىديةوالهدية ىنا في معني الهبة ومن ثم فالواجبة حق الرجوع في ىيبتو اال
ان الفقهاء قيدوا ذلك بما اذا كانت العين قائمة او كانت مستهالكا مانعا من الرجوع فيها
وقد بين الرسول صلى اهلل عليو وسلم انواع رغبة الناس في المراة وذكر افضلها فقال
تنكح المرأة الربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولينها فأظفر بذات الدين تربت يداك
واالسالم لم يمنع حق الطرفين من التعرف علي الطرف االخر طالما االمر ال يخالف الشرع واصولو
ولما كان العقد من تمام المباديء االساسية في تنظيم االسرة النو يشير الي عقد المشاركة واالرتباط
ولما كان العقد من تمام المباديء االساسٌة فً تنظٌم االسرة النه ٌشٌر الً عقد المشاركة واالرتباط
والثقة فً حٌاة دامة والمعاهدة علً التعاون والمودة والتراحم فً عٌش مشترك فقد اواله االسالم الحنٌؾ
عناٌة فائقة .

والحق ان الزواج من بنات العم قد زال فً المدن بزوال االسر الكبٌرة التً تتمسك بهذه العادة حفظا لثروتها
وعلً اننا نجد الكثٌرٌن ٌفضلون الزواج علً اساس معٌار تكافؤ المكانة االجتماعٌة وكلما تحقق ذلك كلما
ابرمت عقود الزواج وتم الشروع فً اجراءات الزواج ولعل ما ٌؤكد ذلك تلك الدراسة التً اجرٌت فً
جامعة امرٌكٌة للتعرؾ علً معاٌٌر اختٌار للزواج وقد اظهرت المقابالت الشخصٌة لعدد من الطلبة
والطالبات المتزوجٌن والمتزوجات والمقٌمٌن فً بٌوت الطلبة اظهرت ان من ٌنتمون الً عائالت عالٌة
المكانة ٌفضلون الزواج من فتٌات ٌماثلونهم من حٌث المستوى االجتماعً والمكانة االجتماعٌة

اجابة السؤال الثانى -:
ان حٌاة المجتمع ال تقوم وال ٌكتب لها االستقرار اال اذا توافر فً هذه النظام شرطان
اولهما ان تكون موائمة لطبٌعة المجتمع متفقة مع درجته فً سلم التطور والرقً متسقة مع ظروفه واوضاعه
محققة لصالحه مواتٌة النطالقه فان لم ٌتوفر هذا الشرط فانها تكون عناصر ؼرٌبة عن واقع حٌاته متنافرة مع
طبٌعة بٌئته
والشرط لثانً ان ٌكون لها فً نفوس االفراد قدسٌة وحر مة وجالل حً ٌنضم الً الوزاع الخارجً الذي
ٌحملهم حمال علً اتباع وازع ٌنبعث من نفوسهم فٌجب علٌهم السٌر علً منهاجها
وٌختلؾ مبلػ هذٌن الشرطٌن فً النظم االجتماعٌة تبعا الختالؾ المصدر التً تستخدمه هذه النظم فهً اما ان
تكون ؼٌر مستمدة من دٌن ما واما ان تكون مستمدة من دٌن ؼٌر سماوى واما ان تكون مستمدة من تشرٌع
سماوي ودٌن صحٌح
كانت هذه النظم ؼٌر مستمدة من دٌن ما ومعروؾ انها من وضع البشر واختل فٌها الشرط الثانً فال ٌكون
لها فً نفوس قدسٌة وال حرمة وال جالل الن هذه الصفات تختص بها امور الدٌن والعقٌدة وقد ٌختلؾ فٌها
كذلك الشرط االول نفسه وهو اتفاقها مع طبٌعة المجتمع وتحقٌقها لصالحه
واذا كانت هذه النظم مستمدة من دٌن ؼٌر سماوى كقوانٌن الدٌانة البوذٌة وقوانٌن الفٌدا وقوانٌن مانو فً
الدٌانة البرهمٌة وقوانٌن االبستاق فً الدٌانة الزرادشتٌة توافر فٌها الشرط الثانً فتخظً لدي االفراد
بالقداسة
ومن هنا تظهر الوظٌفة الهامة للدٌن الصحٌح فً شئون االجتماع االنسانً وٌتٌنن انه ضرورة ال تستقم
الحٌاة اال جتماعٌة بدونها ومن هنا ٌظهر لنا كذلك السبب الذي من اجله تختلق بعض المجتمعات لها دٌنا ً
حٌنما ال ٌكون لها دٌن سماوي حتً تكتسب نظمها بذلك شٌئا من القوة
وهذا فً نظري هو السبب الرئٌسً الذي ٌرجع الٌه جمٌع ما نعانٌه فً حٌاتنا االجتماعٌة والقضائٌة وشئون
العقود وااللتزامات والمسئولٌة والجزاء من خلل واضطراب
نظرة فً نظم االخالق وحاجتها الً دعامة الدٌن
 -1ان معظم الظواهر الخلقٌة ال تعتمد علً المنطق الفردي وال ٌمكن ان تقام علٌها ادلة عقلٌة قاطعة
كأدلة التً تقام علً الحقائق االجتماعٌة والتً ال ٌسع لالنسان اال ان ٌخضع لها ٌحكم مقوالت العقل

وطبٌعة التفكٌر وانما تعتمد علً ما اصطلح علٌه المجتمع وارتضاه عرفه الخلقً ومن ثم تختلؾ
الظواهر الخلقٌة باختالؾ االمم وتختلؾ فً االمة والواحدة باختالؾ العصور فما ٌكون خٌرا فً
مجتمع قٌد ٌكون شراً فً مجتمع اخر
واالنتحار الذي ٌحرمه العرؾ الخلقً فً جمٌع االمم المتحضرة الحدٌثة كان ٌعتبره الٌابانٌون واجبا
خلقٌا ٌتحتم القٌام به فً بعض الحاالت
والسرقة التً اجمعت الشرائع ونظم االخالق فً العصر الحاضر علً ٌحرمها واٌا كان مرتكبها قد
اوجبها بعض مشرعً مقدونٌا واسبرطة علً االحداث والشبان العتقادهم انها تدربهم علً شئون
الحرب وتأخدهم باألمور الالزمة للجندي فً ساحة الشرؾ من المهارة والخدعة وسرعة الحركة
ومواجهه ما ٌطرا من اخطار لم تكن فً الحسبان
 -2ان كثٌر من الظواهر الخلقٌة ال ٌعاقب علٌها القانون وانما ٌترك للرأى العام حراستها ومقاومة
الخروج علٌها فالكذب والحسد والحقد والؽٌبة والنمٌمة والتكبر والزهو والبخل وعقوق الوالدٌن
وقطع الرحم كل هذه االمور وما الٌها ال ٌتعرض مقترفوها فً معظم االحوال لعقاب قانونً مع ان
اخفها بعد فً نظم النظام الخلقً امرا ادا وجوبا كبٌرا
 -3تتمثل الظواهر الخلقٌة فً قواعد للتفكٌر والعمل االنسانً معا فالنظام الخلقً ٌوجب علً المرء ان
ٌعتقد انه من الواجب علٌه ان ٌعاون اخاه وٌجب له الخٌر وانه ال ٌصح له ان ٌؽتابه وال ان بشًء
به وال ٌخدعه
 -4ومع ان النظام الخلقً كما استبان الخواص الثالث السابق ذكرها ال ٌلتقً حراسة كافٌة من جانب
العقل
البد للشئون الخلقٌة من دعامة تكون خارجة عن نطاق المنطق الفردي وزائدة علً رقابة القانون وحراسة
الرأي العام وتكون اقوي من اولئك جمٌعا وهذه الدعامة هً الدٌن فهو الذي ٌضفً علً النظام الخلقً صفة
القدسٌة وٌكسبه عظمة االٌمان وجاللة العقٌدة وٌسمو به عن متناول الشك وتخبط العقول وٌقٌم من كل
انسان رقٌبا علً نفسه فً العمل بقواعد والتزام حدودهن وٌخلق الوزاع الداخلً وٌجعل المرء فً خلٌجه
من خلٌجات فكرة وفً كل حركة من حركات جسمه مستشعراً الخوؾ من خالقه متمثال ربه الذي ٌعلم
عالنٌته وذات صدره

اجابة السؤال الثانى -:
ٌنشأ التطرؾ الدٌنً كما ٌذهب البعض من فراغ فً النفس او الثبات فً الفكر او رد فعل لتطرؾ اخر
ٌنتقص من نفوذ االسالم او ائتمار خبٌث تقوده قوى ؼامضة لتفوٌض الدٌن وهدفه
التطرؾ الدٌنى ظاهرة عامة اصابت جمٌع االدٌان فً شتً المراحل التارٌخٌة وال ٌزال لكل دٌن خوارجه
ٌخرجون عن انماط السائدة او مهر متعارؾ علٌة بانه مقبول ومألوؾ وهؤالء ما ٌطلق علٌهم فً العصر
الحدٌث المتطرؾ فالمتطرؾ الدٌنً اذن مجاوزة االعتدال فً السلوك الدٌنً فكرا او عمال او هو الخروج
عن مسلك السلؾ فً فهم الدٌن وفً العمل به فمسلك السلؾ فً االسالم هو المعٌار والمقٌاس الذي ٌناسب
علٌه السلوك القوٌم
وٌأخذ التطرؾ الدٌنى مظاهر متعددة تبدأ من الخروج من مسلك السلؾ فً فهم الدٌن والعمل به والتطرؾ
فً الفكر صورة للتطرؾ فً العلم وكالهما تزٌد فً الدٌن واتهام له بالتقصٌر وكان الرسول قد بلػ رسالة
منقوصة ٌجًء هؤالء المتطرفون سٌكملونها وٌتمنونها
البد ان فهم التطرؾ خاصة ما ٌعرؾ بالدٌنً اال بفهم طبٌعة التنظٌمات الدٌنٌة التً هً مخاض لهذا الفكر
فمن خصائص هذه التنظٌمات ان تفرض علً اعضائها طرٌقة معٌنة فً الحٌاة تهدؾ الً النقاء الخلقً
والروحى
فإن المتطلبات المفروضة من قبل هذه التنظٌمات علً االعضاء تؤثر بشكل مباشر علً الشخص بأكمله فقد
ٌطلب من العضو الذي ٌنتمً الً تنظٌم دٌنً ان ٌضحى او ٌتنازل عن حرٌته الشخصٌة فٌما ٌتعلق
بممتلكاته المادٌة او مشاعره او واجباته االسرٌة
وتمثل القٌادة الدٌنٌة لهذه التنظٌمات عنصرا هامة واساسٌا فً تحدٌد درجة التطرؾ ومداه
اما عن االعضاء الذٌن ٌنتمون الً هذه التنظٌمات والذٌن ٌتصفون فٌما بعد التطرؾ فاؼلبهم من الشباب
الحائر الذي ٌبحث عن بدٌل ٌحقق له ذاتٌته وٌحق له الراحة النفسٌة فً مستقبل افضل

ولقد ظهرت االفكار الدٌنٌة والتً وصفت فٌما بعد بالتطرؾ فً المجتمع المصري كنتٌجة تلقائٌة للتطرؾ
العلمانً والمظهري الذي اصاب المجتمع المصري بداٌة القرن العشرٌن
ان المجتمع المصري المعاصر مازال ٌحمل فً طٌاته نفس الظروؾ واالسباب التً خلقت الفكر وهذه
التنظٌمات اكثر من هذا فان نتائج االنفتاح االقتصادي واالزمة االقتصادٌة وتراجع فرصة العمل فً الدول
النفطٌة كل هذا جعل من المشكلة االقتصادٌة اكثر وضوحا وهً فً نظرنا من العوامل الهامة المعجلة
بظهور هذه التنظٌمات ذلك فان الً االن هناك تمٌع للهوٌة الحضارٌة للمجتمع المصري فالشباب القابل
للتشكٌل ٌري اذدواجٌة قٌمٌة من حٌث التناقض بٌن ما ٌأمر به الدٌن وبٌن ما ٌراه من مظاهر النساء فً
الشارع المصرى ووسائل االعالم تجد هذا الشباب حائرا او ؼالبا ٌنتهً به االمر اما الً التطرؾ المادي او
الً التطرؾ الدٌنً ان وسائل االعالم ورجال الفكر والدٌن ٌكتبون عن الشباب المنحرؾ والمتعب
والمتطرؾ واالرهابً والً االن لم تبذل اي محاولة جادة لعرض اتجاهات لشباب نحو هذه الظواهر
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