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 االستخالف أساس عامرة األرضمبدأ 1)

 النهي عن اإلفساد يف األرض  2)

 واجب املؤمن عامرة األرض و إصالحها  3)

 :حماور الدرس
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 :النصوص املؤطرة

 

:البصري سورة يوسفالسميع  يقول  
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 :يف سورة هود اجمليب يقول القريب 
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 :شرح  املفردات**/

    في مصر، من خالل تأويل  تخطيط يوسف عليه السالم إلصالح الوضع االقتصادي
 .رؤيا امللك ، وإعطاء الحلول املناسبة

 واإلفسادمن أخطر انواع الظلم السرقة وخيانة األمانة  تؤكد اآلية الكريمة أن 
تحقيق االستخالف  بعمران االرض وإصالحها من أهم تجليات  اإليمان الحق. 

 : نيالنصاملستفاد من **/

 وفسرها  لنا عبر لنا رؤيا امللك: أفتنا-
 .يتخذ منها مباءة ومنزال: منها يتبوأ -
 .دائبين كعاداتهم في الزراعة: دأبا- 
َما -

َ
ُروُه ِفي ف

َ
ذ

َ
ْم ف  (إعجاز علمي)تدبير احترازي للسنوات العجاف: ُسنُبِلِهَِحَصدتُّ

 خلقكم و جعلكم خلفاء له في األرض :  أنشأكم-
 وسكانها باصالحها ورعايتهاعمارها جعلكم : فيها استعمركم-



.مبدأ االستخالف أساس عامرة األرض  : املحور األول  
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 عامرة األرض-1 مبدأ االستخالف -2

االستخالف لغة : لغة 
وتعني  من الخالفة 

تطلق  وو التعاقب 
النيابة والتوكيل أيضا 

. 
 

تطلق على : اصطالحا 
إنابة اإلنسان و توكيله 

في  عزوجلعن هللا 
األرض لعمارتها و تنفيذ 

إرادته مراده و تحقيق 
 .فيها إصالحا وصالحا

العمارة من عمر : لغة 
األرض أي بنى عليها و 

و استعمره أي , أصلحها
و العمارة , جعله يعمر

التخريب و   نقيض 
التدمير و والهدم   

تعمير األرض نسبة إلى : اصطالحا 
العمران و هي استمرارية 

الوظيفة اإلنسانية القائمة على 
االنتفاع إلى العمل الصالح 

بخيرات األرض بما يحقق مرضاة 
   .هللا وسعادة االنسان

 :       إذا كانت حقيقة اإليمان هي
 ،وتحقيق للعمراناعتقاد بالجنان، وقول  باللسان، وعمل  باألركان ،    

 ؟بااليمانحقيقة بالعمران وما عالقته  فما

 

 اإليمان أساس العمران



 اختاره ،ولذلك التعبدية ووظيفته والوجودية، اإلنسان مهمة االستخالف    
 ولذلك ، وإصالحها األرض عمران أجل من  هللا

 الذي بالواجب للقيام التأّهب من األقص ى الحد بلوغ في يجتهد الخليفة فاملؤمن
 الجهل مستنقعات من البشرية نقاذا أجل ،منوتعالى سبحانه هللا أمام تحّمله

 نحو  بها ويسيرون عصور، منذ فيها تتخبط التي والفوض ى والضالل واإللحاد
 .واالصالح والصالح ن،واالطمئنا واالستقامة والعرفان اإليمان شواطئ

 االستخالف أساس عامرة األرض مبدأ -2
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 النهي عن اإلفساد يف األرض  :  املحور الثاين
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عزوجل كقوله ذلك موضحة كثيرة آيات فجاءت األرض في اإلفساد عن اإلسالم نهى    
 حيث” أيضا قوله ِو

   .واندثار وتخلف خراب و دماِر عنه يترتب بالء و شرا الفساد  اعتبر
 سوء العنصرية ِو التفرقة زرع , اإلرهاب ِو القتل , األرض في الفساد  أنواع وأخطِر أشد من و  

 الوالدين وعقوِق االمانة وخيانة اإلعالم وسائل استعمال سوء ِو اإلقتصادية املوارد استغالل
              ....الدراسة في والتكاسل

   .  خروج الش يء عن حد اإلعتدال فهو ضد اإلصالح أي  الفسادامن   : اإلفساد لغة 
هو كل اعتداء على الدين أو العقل أو املال أو العرض أو النفس فيكون غايته الدمار و  :اصطالحا 

 الخراب 

 

 



 املؤمن عامرة األرض و إصالحها واجب : املحور الثالث
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 ِو بأمانة ِو متقن عمل ِو نافع بعلم األرض بتعميِر مطالب املسلم إن
 بما األرض عمارة ألن اإلنسانية بالفطرة يخل ما كل عن بعيدا مسؤولية

 امتالك ِو اإلستحقاق و بالكفاءة عرف مؤمن كل على واجب صالح هو
 العامة املصلحة يحقق بما متوازِن بشكل التخطيط ِو القيادة على القدرة

 تعالى قال الحقيقية الخالفة ِو
   

 بالعمل اإليمان اقترِن اذا إاِل الحقيقي الوجه على األرض اعماِر يكتمل واِل
 تعالى قال , املجتمع ِو الفرد على ايجابيا مردوده يكوِن الذي الصالح
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الحرص على التحقق بمعاني اإليمان الصادق 

تدبر سير األنبياء في إصالح البالد وخدمة العباد 

الجمع بين العلم النافع والعمل الصالح 

االفادة من تجارب األمم املتقدمة و الناهضة 

نشر قيم الخير والصالح ومقاومة قيم الشر والفساد 

 



 


