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 استهالل 

 : قال تعالى
  

َوَمْن َأْحَسُن َقْوًلا ِممَّْن ﴿

َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلًحا 

 ﴾َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِلِمنَي

          

 (33سورة فصلت اآلية )                
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 إهــداء

 

 لدّيإىل وا

 إىل أسرتي

ــــــ ت              ي إىل إخ

  وأخ اتي

 إىل شهداء األمة              

إىل كل مـ  عاـ              

إىل اهلل وأمر مبعـرو  وىـع اــ  

 منكر اليهم مجيعًا 

 أهدى مثرة هذا اجمله ع 

 البــ حث

 



6 

 

 كلمة شكر


 واميأنًار هلل الذي أنعم على بنعمة الصحه ووفقنى لكتابة هذا البحث الشٌك

  بقوله نعإىل :

 (7سورة إبراهيم االية ) ﴾َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُتْم أَلِزيَدنَُّكْم﴿           

 وعماًل باحلديث النبوى

 (1)ال يشكر الناس ( من  )ال يشكر اهلل            

قبوله اإلشراف على هذا أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ الربوفيسور /ابراهيم على ،على           

البحث مبديًا النصح والتوجيه وحسن املتابعه فى كل جزئيه من هذا البحث وأخص بالشكر كل 

املؤسسات اليت أسهمت فى إخراج هذا البحث منها جامعة أم درمان اإلسالمية متمثله فى أسرة 

                                                            
 . 4442، برقم 2/52، واإلمام أحمد في المسند 2/555، أبو داوؤد الجزء222/ 3أخرجه الترمذي الجزء (1(
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ركزية والفرعية كليه أصول الدين وكلية الدعوه وكليه الدراسات العليا وأسرة املكتبة امل

باجلامعة والكلية والشكر موصول إىل كل من قدم ىل يد العون وجزى اهلل خريًا كل من شد من 

 أزرى بتوجيه أو إرشاد أو معلومة أثرت فى هذا البحث وأسهمت فى إخراجه.
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 ملخص البحث 

تضمن التعريف بالهوية اإلسالمية و تناول قضية االغتراب      

التي تمر بها الهوية اإلسالمية وكيفية الحفاظ على  واالنتماء و األزمة

الهوية اإلسالمية، ومعالجة قضيتي االنتماء واالغتراب للهويه 

اإلسالمية، كما تناول مقومات الهوية اإلسالمية، والعوامل التي أدت 

إلى االغتراب. وماذا نعني بانتمائنا للهويه اإلسالمية؟ واالستهداف 

مية، وتسوية الخالفات التي تعصف باألمة الخارجي للهوية اإلسال

اإلسالمية، وتوجيه رسالة إعالمية إسالمية واضحة مع التصدي 

للهجمات التي تستهدف الهوية اإلسالمية والعمل على إيجاد حلول 

ناجعه داخل المجتمعات اإلسالمية.
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Abstract 
       Content definition of Islamic Identity and issue of belief and 

non-belief crisis of Islamic identity and how to maintion the 

Islamic identity treatment of belief and non-belief of Islamic 

Identity beses of Islamic Identity and factors lead to non-belief 

and what do we mean by our belief in Islamic "Islamic Identity" 

and external target to Islamic Identity compromise and tackling 

the differences that affect the Islamic nation and to achieve a 

clear Islamic media message and to treat the problems that 

face the Islamic Identity and strive to solve the problems face 

the Islamic societies. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 : المقدمة
ُر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيِ ُروا َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ )قال تعالى:        َ ََل ُيَغيِ  سورة الرعد ﴿ِإنَّ َّللاَّ
( وأصلي على سيد األولين واآلخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 11اآلية 
بإحسان إلى يوم الدين بقدر ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.  تبعهم

فالناظر لحال أمتنا اإلسالمية اليوم لما أصابها من ضعف وتشتت مما رغب أعدائها 
في ثرواتها حتى طالها االستهداف في دينها وهويتها وهذا ما دعا الباحث لتناول هذه 

سالمية بين اإلنتماء واالغتراب(. وهللا نسلله القضية في بحثه هذا بعنوان )الهوية اإل
 العون والسداد.

  -أهمية الموضع:: أوَلا 
والتي تتمثل فـي اإلسـهام فـي معالجـة تـدهور الوضـع اإلسـالمي واسـتهداف الهويـة     

 اإلسالمية، وكيفية التصدي للمخاطر المحدقة به.
 -ثانياا: أسباب اختيار الموضوع:

 -اختياره لآلتي:ترجع أهمية الموضوع و    
 ضعف األمة اإلسالمية في الوقت المعاصر. .1
األزمة التي تمر بها الهوية اإلسالمية. .2

كيفية االستفادة من الغرب دون المساس بهويتنا اإلسالمية. .3

 -ثالثاا: أهداف البحث:
 تهدف هذه الدراسة لآلتي:- 

 إيجاد حلول ألزمة الهوية. .1
كيفية الحفاظ على الهوية  اإلسالمية. .2

ظهار الهوية اإلسالمية وأسباب ضعفها.إ .3

معالجة قضيتي االغتراب واإلنتماء للهوية اإلسالمية. .4

 -رابعاا:مشكلة البحث:
 -تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على األسئلة التالية:    
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 ما هي الهوية اإلسالمية ومقوماتها وأسباب ضعفها؟ .1
ما هي عوامل الحفاظ على الهوية اإلسالمية؟ .2

نى باإلنتماء لألمة اإلسالمية؟ماذا نع .3

العوامل التي أدت الغتراب بعض أفراد األمة اإلسالمية. .4

العوامل التي أعاقت تحديث األمة اإلسالمية )هويتها(. .5

 -:منهج البحث: خامساا 
 استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.         

 -سادساا: الدراسات السابقة:
ك بعـض الكتـب التـي تناولـت هـذا الموضـوع منهـا )أثـر التحـديث الغر ـي هنال         

في الهوية في مجتمع إسالمي، حالة دراسية لدولة االمارات العر يـة المتحـدة، اإلعـالم 
والتكنولوجيا كمؤثرين في الهوية )إشـارة خاصـة((. تنـاول الـدارس فـي كتابـه أن األزمـة 

ة فـي تبنـي الـنمط الغر ـي مـن التحـديث. حدثت فقط عندما بدأت المجتمعـات اإلسـالمي
ركــــز الكاتــــب علــــى عنصــــر التحــــديث وهــــو المهــــيمن علــــى الرســــالة. اختــــار الكاتــــب 

 عنصري اإلعالم والتكنولوجيا كمؤثرين في الهوية.
أمــا الباحــث يتفــف معــه فــي تــلثير اإلعــالم والتكنولوجيــا ولكــن ليســت قاصــرة          

مـــن وقـــت مبكـــر حتـــى قبـــل التحـــديث الغر ـــي علـــى هـــذين المـــؤثرين وأن األزمـــة بـــدأت 
 نفسه. 
 -:هيكل البحث:سابعاا 
فقــد جــاء هيكــل البحــث محتويــاة علــى مقدمــة وثــالث فصــول وكــل فصــل يحتــوي      

 على عدد من المباحث وتحت كل مبحث عدد من المطالب، وخاتمة.
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 : المقدمة
 -وتحتوي على:

شــــكلة البحــــث الدراســــات أهميــــة البحــــث، أســــباب اختيــــار البحــــث، أهــــداف البحــــث، م
 السابقة.

 
 الفصل األول: مفهوم الهوية اإلسالمية ومقوماتها.

 : الهوية في اللغة واالصطالح.المبحث األول
 : مقومات الهوية اإلسالمية.المبحث الثاني
 : عوامل ضعف الهوية اإلسالمية.المبحث الثالث

 
 الفصل الثاني: عوامل الحفاظ على الهوية اإلسالمية.

 : العوامل ذات الصلة بالفرد المسلم.ث األولالمبح
 : العوامل ذات الصلة بالمجتمع المسلم واألمة المسلمة.المبحث الثاني
 : مفهوم اإلنتماء وأزمته. المبحث الثالث
 : بعض رواد الصحوة اإلسالمية.المبحث الرابع

 
 الفصل الثالث: أسباب إغتراب الهوية اإلسالمية.

 الداخلية.: األسباب المبحث األول
 : األسباب الخارجية.المبحث الثاني

  
 :والخاتمة

وتحتوى على أهم النتـائج والتوصـيات ثـم تليهـا فهـارس اآليـات واألحاديـث واألعـالم    
 والمصادر والمراجع وفهارس الموضوعات.             

 
 
 


