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 اإلميان وعمارة األرض                                          التزكية: العقيدة
 نصوص االنطالق

يٌظ َعلييٌم ):"  قال تعاىلـ  َها  55َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخَزائيني اأْلَْرضي إيِّني َحفي ن ْ نَّا ليُيوُسَف ِفي اأْلَْرضي يَ تَ بَ وَّأُ مي ( وََكَذليَك َمكَّ
نينَي ) يُع َأْجَر اْلُمْحسي يُب بيَرْْحَتيَنا َمْن َنَشاُء َواَل ُنضي يَن َآَمُنوا وََكانُوا 56َحْيُث َيَشاُء ُنصي َرةي َخْْيٌ ليلَّذي ( َوأَلَْجُر اْْلَخي

ُقوَن )  . 55/56/57يوسف " (57يَ ت َّ
نينَي َدَأًبا َفَما   قال تعاىل :"  َّا ََتُْكُلوَن )َقاَل تَ ْزَرُعوَن َسْبَع سي ُبليهي إيالَّ َقلييالا ِمي  . 47يوسف " (47َحَصْدُُتْ َفَذُروُه ِفي ُسن ْ

َن    قال تعاىل :"  ْن إيَلٍه َغْْيُُه ُهَو أَْنَشَأُكْم مي اأْلَْرضي  َوإيىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاِلياا َقاَل ََي قَ ْومي اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم مي
يٌب )َواْستَ ْعَمرَُكْم في  ُروُه ُثَّ تُوبُوا إيَلْيهي إينَّ َرّبِي َقرييٌب ُمُي  . 60هود " (61يَها َفاْستَ ْغفي

 مضامني النصوص
 . املفسد  ال املعمر اإلنسان منوذج  على دليل األرض خزائن من  السالم عليه  يوسف متكني ـ
 . مصر ألرض اجليد اإلعمار على دليل  السالم عليه يوسف له عمد الذي الفالحي التدبري ـ
 . االستخالف حتقيق و األرض لعمارة ساميا  مقصدا العبادة اعتبار ـ

 حتليل احملاور 

 .  األرض عمارة  ساأس االستخالف مبدأـ  1
   مفهوم عمارة األرض:أ          

تعمري األرض ابلعمل الصاحل  واصطالحا :مشتقة من عمر املكان أي أصلحه وبناه، وضده اهلدم واخلراب.  : لغة العمارة
املادي واملعنوي املؤدي إىل االنتفاع خبرياهتا بال إفساد، واستصالح أحواهلا مبا ييسر لإلنسان احلياة الطيبة ، وحيقق مرضاة 

 هللا تعاىل 
 : االستخالفب   مفهوم   
  عز   هللا عن توكيله و  اإلنسان إانبةهو واصطالحا :  خلف فالان من فالن جعله مكانه.   اخلالفة: النيابة، استمن :   لغة 

 .  مشيئته  حتقيق  و مراده تنفيذ و لعمارهتا  األرض يف وجل
 :  األرض عمارة أساس االستخالفج    
ٌل ِفي اأْلَْرضي  :“  فقال لالنسان عزوجل هللا اختارها  أمانة و  مهمة االستخالف  َوإيْذ َقاَل رَبَُّك ليْلَماَلئيَكةي إيِّني َجاعي

:    تعاىل قال,  الكون  هذا يف  هللا أودعها  اليت خرياهتا  استثمار و  األرض إعمار هي  األساسية مهمته فكانت َخلييَفةا”
َن اأْلَْرضي َواْستَ ْعَمرَُكْم فييَها “ يبٌ ُهَو أَْنَشَأُكْم مي ُروُه ُثَّ تُوبُوا إيَلْيهي إينَّ َرّبِي َقرييٌب ُمُي   على اإلعمار هذا فتأسس” َفاْستَ ْغفي

  و العبادةو  ابإلميان  إال تتحقق ال غاية األرض ، فتكون عمارة اإلحسان و  العدل و اإلصالح أساسه  رابين منهج
ُنوَن َوَسُُتَدُّوَن إيىَل َعاِليي اْلَغْيبي َوُقلي اْعَمُلوا قال تعاىل :"  .العمل   و الطاعة ُ َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َواْلُمْؤمي َفَسَْيَى اَّللَّ

ُتْم تَ ْعَمُلونَ  َا ُكن ْ َهاَدةي فَ يُ نَ بِيُئُكْم ِبي  ".َوالشَّ
 األرض  ِف اإلفساد عن النهيـ  2

َوابْ َتغي فييَما َآََتَك  "  تعاىل :  فقال.  يف األرض اإلفسادعن هللا هنى   من اجل عمارة األرض وحتقيق مهمة االستخالف     
ُ إيَلْيَك َواَل تَ ْبغي ا ْن َكَما َأْحَسَن اَّللَّ نْ َيا َوَأْحسي َن الدُّ يَبَك مي َرَة َواَل تَ ْنَس َنصي اَر اْْلَخي ُ الدَّ ْلَفَساَد ِفي اأْلَْرضي إينَّ اَّللََّ اَل ُيُيبُّ  اَّللَّ
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ينَ  دي سورة األعراف ،  " وال تفسدوا ِف األرض بعد إصالحها " :  أيضا  ويقول تعاىل .  77القصص ، سورة "  اْلُمْفسي
56 . 

على األموال واألعراض واألرواح وتلويث البيئة وأكل أموال الناس ابلباطل  االعتداء ومن صور اإلفساد ِف األرض : 
  سوء العنصرية و التفرقة زرعواإلرهاب  وتضييع حقوق اآلخرين ونشر األكاذيب واألخبار الزائفة والتهاون يف أداء األمانة

 ...    اإلعالم  وسائل استعمال سوء و االقتصادية املوارد استغالل
   إصالحها و األرض عمارة املؤمن واجب   3

 بتعمري مطالب  فاإلنسانلذا ، وعمارهتا يف األرض   االستخالفهي أمانة  اإلنسانعظم أمانة حتملها إن أ        
  هو مبا  األرض عمارة ألن اإلنسانية ابلفطرة خيل  ما   كل  عن  بعيدا مسؤولية و  أبمانة و  متقن عمل و انفع بعلم األرض
 مبا  متوازن بشكل التخطيط و القيادة على القدرة امتالك و االستحقاق و  ابلكفاءة عرف مؤمن  كل  على واجب، صاحل
  إن:“  تعاىل قال ،الصاحل العملو  ابالميان  إال احلقيقي الوجه على األرض عمارإ يكتمل وال  العامة املصلحة حيقق

 .[83:القصص]  ”  عمال أحسن أجرمن  نضيع ال إان الصاِلات عملوا و آمنوا الذين

 ؟   األرض لعمارة  رسوله  و تعاىل هللا لتوجيهات أمتثل كيف    4
 التشبع ًبلقيم:

 .  ابلعمل املصحوب العلم قوة على يرتكز األرض عمارة حتقيق ألن العلم لطلب السعي ـ

 .  الصاحلني هللا عباد و ابألنبياء  مقتداي  مفسدا ال مصلحا  عنصرا أكون أن ـ

 .  وجل عز  لل  مطيعا  عابدا فأكون األرض تعمري من  الغاية لتحقيق أسعى ـ

 .   األرض يف الدمار و اإلفساد يف سبب هي اليت اخلاطئة السلوكات أغري ـ
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 ِف بيته الرسول                                                      االقتداء   
 نصوص االنطالق

ْنَساني  : "وتعاىلـ قال هللا سبحانه  ْيطَاَن ليْْلي ا إينَّ الشَّ َقاَل ََي ُبَِنَّ اَل تَ ْقُصْص ُرْؤََيَك َعَلى إيْخَوتيَك فَ َيكييُدوا َلَك َكْيدا
 َعُدوٌّ ُمبينٌي )5( يوسف 5

 سنن الُتمذي ". ألهلي خْيكم وأان ألهله، خْيكم خْيكم"  :ـ قال 
ِف بيته كما يعمل أحدكم ِف   ويعمل  نعله، وخيصف ،ثوبه خييط   رسول  كان"رضي هللا عنها: عائشة تقول  ـ 

   مسند اإلمام أْحدبيته". 
  ِل:  فعلته لشيء قال وما  قط، أف: يل  قال  فما سنني، عشر هللا  رسول خدمت":قال عنه  هللا رضي أنسعن   

 سنن الُتمذيمن أحسن الناس أخالقا". وكان رسول هللا   تركته؟ ِل:  تركته لشيء وال فعلته؟
 مضامني النصوص

   بيان اْلية جلانب من حسن معاملة يعقوب عليه السالم البنه يوسف عليه السالم. 
 لالقتداء به ِف حسن تعامله مع أهله . الناس  أمره    
 . العظيم خلقه على دليل بيته ألهل  الرسول خدمة   

 .  َتكيد أنس رضي هللا عنه على حسن أخالق الرسول  
 حتليل احملاور 

 اإلنسان  الرسول وسلم عليه هللا  صلى حممد    1
وقد اكرمه هللا تعاىل ابلرسالة ومل خترجه من انسانيته ، فكان القدوة احلسنة  ، حياته كأي انسان   ا حممد عاش     

يمٍ فقال تعاىل:"  .والتسامحللناس يف الصدق واالمانة والعدل والعفو    يف   إنسانيتهوتتجلى ". َوإينََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظي
 . معاملته لزوجاته وأوالده وخدمه ولكافة الناس قوال وفعال حسن 

 بيته أهل معاملة  ِف وسلم  عليه  هللا صلى الرسول أخالق مسو   2
 وإِنك": بقوله كتابه  يف وجل  عز هللا  وصفه  وقد  عشرة، وأكرمهم ،اخالقا  الناسحسن أ ،  هللا رسول إن    

 :  يلي ما  يف أهله مع وحسن تعامله  أخالقه مكارم  وتظهر ،( 4/القلم)". عظيم خلق  لعلى
 : زوجاته مع عالقته -أ

  خْيكم وأان ألهله،  خْيكم خْيكم"  قال  بيته أهل  وسائر زوجاته معاملة يف األعلى واملثل القدوة كان      
 … واإلحسان ابلود ويعاملهن وميازحهن،   الطفهنيوعاشروهن ًبملعروف "" العشرة كرمي  فكان ".ألهلي
 :البيت أعمال ِف املشاركة : ب     

 املساواة يف قّمة السلوك فهذا أهله،  مهنة يف كان   هللا رسول  أن عنها   هللا رضي عائشة املؤمنني أم أخربتنا     
:  قالت بيته؟ ِف يصنع النيب كان  ما: ) عائشة سأل األسود  أن ورد املنزل، أعمال تدبري يف واملسامهة واالحرتام

 فكان البخاري رواه (الصالة إىل خرج الصالة حضرت فإذا -أهله خدمة ِف : أي- أهله مهنة  ِف يكون كان
 . واألسرة األهل معامله يف لألجيال قدوةبذلك 

 :  خيدمه  كان  ومن أبنائه مع خلقه -ج    
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  ما": قالت عائشةعن   والرمحة واالحرتام احملبة على قائمة عالقة وأحفاده، أببنائه  الرسول عالقة كانت  لقد     
  بيدها  فأخذ إليها قام  عليه دخلت إذا كانت  فاطمة، من  هللا  برسول وهدَيا  ودالا  مستاا  أشبه كان  أحد رأيت

  معاملته  أما  "ُملسها  ِف وأجلسته فقبلته بيده فأخذت إليه قامت عليها دخل  إذا وكان  ُملسه،  ِف وأجلسها فقبلها
  أف: يل  قال فما سنني، عشر  هللا رسول خدمت": قال عنه هللا  رضي أنسعن   معاملة أحسن فكانت خلدمه

 . تركته ِل : تركته لشيء وال  فعلته؟ ِل : فعلته  لشيء قال وما قط،
 بيته ألهل معاملته ِف وقيمه املؤمن إميان  جتِلي    3 

  هل لأل هتمعامل حسن يف به يقتدي أن ومسلمة مسلم كل  على وجب خلقا، الناس أعظم الرسول كان  ملا        
بُّونَ  ُكنُتمْ   إين قلْ ): تعاىل لقوله  ورسوله  هللا حب نيلل واألقارب، رْ  اَّللَُّ  ُُيْبيْبُكمُ  فَاتَّبيُعوّني  اَّللََّ  حتُي   َواَّللَُّ   ُۗذنُوَبُكمْ  َلُكمْ  َويَ ْغفي

يمٌ  َغُفورٌ   : عليه  جيب السوية واألخوة اإلسالمية الزوجية العشرة املؤمن وليستدمي  ،(31/عمران   آل) (  رَّحي
 واألسرة البيت ِف  به االقتداء -أ   

 اجلْيان مع  عالقته ِف ًبلرسول االقتداء: ب  
   العامة العالقات ِف ًبلرسول االقتداء -ج  
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 فقه األسرة : األسرة نواة اجملتمع                                         االستجابة 

 نصوص االنطالق

ي َضاَلٍل ُمبينٍي )قال هللا تعاىل : " ـ  نَّا َوََنُْن ُعْصَبٌة إينَّ َأًَباَن َلفي اقْ تُ ُلوا ( 8إيْذ َقالُوا َلُيوُسُف َوَأُخوُه َأَحبُّ إيىَل َأبييَنا مي
هي قَ ْوماا َصاِليينَي ) ْن بَ ْعدي ا خَيُْل َلُكْم َوْجُه أَبييُكْم َوَتُكونُوا مي  8/9يوسف  ". (9يُوُسَف َأوي اْطَرُحوُه َأْرضا

َها َزْوَجهَ " ـ قال تعاىل :  ن ْ َدٍة َوَخَلَق مي ْن نَ ْفٍس َواحي ي َخَلَقُكْم مي ُهَما ريَجاالا َكثيْياا ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكُم الَّذي ن ْ ا َوَبثَّ مي
  1النساء ". َونيَساءا 

يراا )" قال تعاىل :    ْهراا وََكاَن رَبَُّك َقدي َن اْلَماءي َبَشراا َفَجَعَلُه َنَسباا َوصي ي َخَلَق مي  54الفرقان . (54َوُهَو الَّذي
 مضامني النصوص

 السالم . ـ بيان هللا تعاىل ألحوال أسرة يعقوب عليه 
 .تكاثره وكيفية اإلنسان أصل الكرميةـ بيان اآلية 

 ـ بيان اآلية لعظمة هللا تعاىل وقدرته من خالل األسرة. 
 

 مفهوم األسرة :  .1

 
ّ  الد لغة : األسرة        صني ، وأهل الرجل وعشريته ،رع احلح ّّ

 . وحتكمهما جمموعة من احلقوق والواجبات   عن طريق الزواج  طة تربط الرجل واملرأة بعقد شرعيهي راب واصطالحا : 
عالقة األبوة والبنوة واألمومة ، كما تتفرع عن هذه العالقة روابط املصاهرة والقرابة كالعمومة ، وهي روابط عائلية   ا نتج عنهيف

 تصل األسرة ابجملتمع . 
 األسرة نواة اجملتمع وأساس صالحه :  – 2   

 : تعترب االسرة املكون االساسي للمجتمع وصالحه ًبعتبارها 

ُم  نسايناإل للوجود أصلان االسرة  • ا النَّاُس اتَـّقــُوا رحبَّكــُ ا     يقول تعاىل " ايح أحيُـّهح نـنهــح لــحقح م  دحَة وحخح َس وحاحــ  نن نـحفــن من مــ  لحقحكــُ الَــّذ ي خح
اءا  ث رياا وحن سح نـنُهمحا ر جحاالا كح  . 1النساء :  "  زحونجحهحا وحبحثَّ م 

 والــيت تتقاســم بينهــا فيمــا املرتابطــة  األســر مــن عــن جمموعــة  عبــارة هــو والــذي ،للمجتمــع األساســي املكــون هي األســرة ان •

 ميتــد الــذي دورهــا يف األســرة جنــاح علــى اجملتمــع متوقــف جنــاح فــ ن لذا ،بعضا بعضهم حاجات لتلبية  األعمال جمموعة من

 واالجتماعية . واالقتصادية  الرتبوية اجلهات  مجيع إىل
  وذلك عن طريق الزواجللبقاء اإلنساين، السبيل هي فاألسرة •
 من خالل رعاية الطفل وكفالة اليتيم النفسي، األساسي لالستقرار الضامن •
 عن طريق صلة الرحم وحتقيق التعاون والتضامن بني افراد اجملتمع االجتماعي التكافل أساس •

 : استقرر األسرة ، الشروط واملقومات :  3
   . حسن اختيار الزوج والزوجة 

    . سليمة إسالمية التعاون على تربية األوالد تربية  
   . التعاون بني أفراد األسرة اقتداء ابلرسول عليه الصالة والسالم مع أهله

 . مشاركة كل طرف لآلخر يف حاالت الفرح واحلزن
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 .  سي واالجتماعي لألسرةاحلفاظ على االستقرار النف
 : حتصني األسرة من االَنالل والتفكك : 4
 

 الناشئة . نفوس يف اجلميلة األخالقية القيم ترسيخ خالل منحتصني األسرة حبفظ الدين :  ✓
اإلنسـان  سـرة متـنحب يف الـزواج مـن أجـل بنـاء أغّـ رع الـزان ورح م الشّ رّ حح حتصني األسرة حبفظ النسب والعرض :  ✓

 اجتماعية حتميه من جهالة النسب .قيمة 
 ابملودة والرمحة وإشاعة أجواء الطمأنينة واالستقرار بني أفراد األسرة .:  حتصني األسرة من العنف ✓
 والتوظيـف اجليـد التـدبري علـى الـنءء برتبيـة ذلـك يتحقـق ع  الم :حتص  ني األس  رة م  ن س  لبيات وس  ائل اإل ✓

 . الوسائل  هلذه العقالين
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 حق البيئة : التوسط واالعتدال ِف استغالل البيئة                                القسط  
 نصوص االنطالق

ُروُه يف  ُسنـنبُل ه  إ الَّ قحل يالا ِم َّا َتحنُكُلونح )ـ قال تعاىل:"  ُُتن فحذح ن نيح دحأحابا فحمحا ححصحدن َيحنِت  م نن بـحعند  ذحل كح سحبنٌع  ( ُُثَّ 47قحالح تـحزنرحُعونح سحبنعح س 
ُنونح ) َّا حُتنص  اٌد َيحنُكلننح محا قحدَّمنُتمن هلحُنَّ إ الَّ قحل يالا ِم  دح ُرونح )48ش  ". يوسف  (49( ُُثَّ َيحنِت  م نن بـحعند  ذحل كح عحاٌم ف يه  يـُغحاُث النَّاُس وحف يه  يـحعنص 

47/48/49 
ر ف نيح )ُكُلوا م نن َثححر ه  إ  ـ قال تعاىل :" ر ُفوا إ نَُّه الح حيُ بُّ النُمسن  141". األنعام (141ذحا أحَثنحرح وحآحُتوا ححقَُّه يـحونمح ححصحاد ه  وحالح ُتسن
ا ـ قال تعاىل:"  هح ح  حرنض  بـحعندح إ صنالح ُدوا يف  األن  55". األعراف وحالح تـُفنس 

 مضامني النصوص
 استغالل موارد الطبيعة وعدم اإلسراف.ـ دعوة يوسف عليه السالم أهل مصر إىل حسن 

 ـ بيان اآلية بعض مظاهر التوازن البيئي.
 ـ هني هللا تعاىل عن اإلضرار ابلبيئة . 

 حتليل احملاور 
والتبوء اختاذ  "والذين تبوءوا الدار واإلميان"،: مشتقة من البوء ، وهو القرار واللزوم، ومنه قوله تعاىل :  لغة   مفهوم البيئة : 1   

هي احمليط الذي يوجد فيه اإلنسان،وما فيه من عوامل وعناصر تؤثر يف تكوينه وأسلوب اصطالحا :  املسكن وإلفه والتزامه.
 . الطبيعية، واالجتماعية املتاحة، إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاتهحياته. من جمموع املوارد املادية والثروات 

   حفظ البيئة من مقتضيات اإلميان 2
من مهمات االنسان الوجودية القائمة على مبدأ االستخالف يف االرض واحلفاظ عليها من كمال إن محاية البيئة وحفظها      

 االميان ويتجلى ذلك من خالل ما يلي : 
  إلميانا : " البيئة وتنميتها من مقتضيات اإلميان.حيث جعل الرسول محايتها من شعب اإلميان فقال حفظ أن  •

 الطريق  عن  األذى إماطة  وأدانها( هللا  إال إله ال)  أعالها شعبة، وسبعون بضع
ُدوا ِفي اأْلَْرضي بَ ْعَد    فال تعاىل:" ئة مطلب شرعيياحملافظة على الب • َها َواَل تُ ْفسي  " إيْصاَلحي
 وعمارة االرضاالستخالف  اداء ووفاء أبمانةحفظ البيئة وتنميتها  •

   ضوابط استغالل البيئة ِف اإلسالم" التوسط واالعتدال". 3
 إن خري ضمانة للمحافظة على البيئة هو:     

 وكذلك جعلناكم أمة وسطا" قوله تعاىل:"االعتماد على مبدأ الوسطية واالعتدال يف تعاملنا مع بيئتنا،  •
" ومن يبدل نعمة هللا من بعد ما  وجتنب الثلوث لقوله تعاىل وجوب االستغالل الرشيد للموارد الطبيعية وصيانتها. •

 " جاءته فان هللا شديدالعقاب
وكلوا واشربوا وال  فقال تعاىل:"  منها. االنتفاعاإلسراف يف استخدام هذه املوارد، حىت ال يؤدي إىل تقليل  عدم •

 "تسرفوا إن هللا ال ُيب املسرفني
  قامت  إذا": قال عنه  هللا رضي  أنس عن و  حتقيق التوازن بني مصلحة األجيال احلاضرة واألجيال املقبلة. •

 ". أجر بذلك فله فليغرسها يغرسها، حىت تقوم أال فاستطاع فسيلة،  أحدكم يد وِف الساعة
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 السبعة الذين يظلهم هللا                                                     اِلكمة  

 نصوص االنطالق
" سبعة يظلهم هللا ِف ظله يوم ال ظل إال ظله ، إمام عادل  قال : عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب  ـ

وشاب نشأ ِف عبادة هللا ، ورجل قلبه معلق ًبملساجد ، ورجالن حتاًب ِف هللا اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل  
دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إّن أخاف هللا . ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق  

 . متفق عليهينه ، ورجل ذكر هللا خالياا ففاضت عيناه " مي
 التوثيق 

  التعريف ًبلراوي :   1

عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، أسلم عام  وامسه هو الصحايب اجلليل ، سيد احلفاظ ا ، أبو هريرة رضي هللا عنه ،     
تويف  حديثاا . 5374، ملالزمته له ، فقد بلغت مروايته  عن النيب  ا رواية للحديثواكثر الصحابةخيرب ، 

 .ه سنة سبع ومخسني للهجرةنرضي هللا ع
 

 حتليل احملاور
 أوال : بيان أوصاف السبعة الذين يظلهم هللا :  

 القيم املستفادة منها  بياهنا األوصاف السبعة
كل ذي حق    اعطاءكم ابحلق، و احلسؤولية و امل حتمل اإلمام العادل  -1

 اجملاالت..   حقه يف مجيع
و     العدل يف احلقوق

 الواجبات
الشباب يف طاعة هللا و عبادته بعيدا عن   استغالل شاب نشا يف طاعة هللا -2

 ،         املغرايت
 النشأة على العبادة

رجل قلبه معلق يف   -3
 املساجد

شديد احلب لبيوت هللا، حريص على مالزمتها  
 ...  الذكرو  ابلصالة

و الصالة د حمبة املساج
 فيها

شخصان اشرتكا يف حمبة خالصة لوجه هللا بال مصلحة   رجالن حتااب يف هللا   -4
 ..  مادية

و      إخالص احملبة
 لل الصداقة

رجل دعته امرأة ذات  -5
 و مجال...          منصب 

راودته عن نفسه و طلبت منه الفاحشة فالتزم العفة  
 ... هللاخوفا من 

و    التحلي ابلعفة
 التخلي عن الفواحء

رجل تصدق بصدقة  -6
   ...فأخفاها 

أخلص يف صدقته فأخفاها عن الناس إخالصا لل و 
 ..جتنبا للرايء

و   اإلخالص يف الكرم  
 اإلحسان 

رجل ذكر هللا خاليا  -7
 ففاضت عيناه

فذكره مبكان ال يراه فيه   و خشيته،  امتأل قلبه حبب هللا
 شوقا إليه و حمبة له.   فاضت عيناه ابلدمعأحد حىت

اخلشوع و اخلشية من  
 هللا تعاىل
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   التحلي أبوصافهم من صالح اجملتمع وسبب ِف استقراره 3
 وذلك من خالل ما يلي :  إن التحلي هبذه األوصاف السبعة من صالح اجملتمع وسبب يف استقراره    

 هذه األوصاف تشمل حقوق هللا و حقوق النفس و حقوق الغري، فتجعل من املسلم منوذجا لإلنسان الصاحل أن -1
و العفة و احملبة اخلالصة لل و اإلحسان   اجملتمع ال يستقر إال مبجموعة من القيم كالعدل و العبادة و الصالحان  -2

 ابلنفقة و خشية هللا اليت تضمن ترك الفساد يف األرض . 

  
   التعريف ًبألخالق اِلميدة والدعوة للتحلي هبا من اإلميان  5

وحيرص  ، اشتمل حديث السبعة الذين يظلهم هللا يف ظله على سبعة أخالق محيدة جيب على املسلم التحلي هبا    
 النَّاسي  َعَلى  ُشَهَداءَ  ليَتُكونُوا َوَسطاا  أُمَّةا  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذليكَ قال تعاىل:" والتعريف هبا قوال وعمال على الدعوة إليها 

يداا  َعَلْيُكمْ  الرَُّسولُ  َوَيُكونَ   يرمحه القيم ابن قال والعقيدة، ابإلميان وثيقة صلة لألخالقألن ذلك من اإلميان إذ  "، َشهي
،   كرمالو ، والعفة ، ابلعدل والتزام املؤمن  .الدين ِف عليك زاد اخللق  ِف عليك زاد  فمن خلق،  كله  الدين: هللا

 للناس يف حتقيق كمال االميان قدوة جتعله   ، من هللا  واخلوف ،
   كيف أستفيد من هؤالء السبعة الذين يستظلون بظل العرش يوم القيامة أمتثلها؟  8

 التشبع ًبلقيم:
 ـ أحب هللا تعاىل، وأستشعر مراقبته يف السر والعلن.

 ـ أتعلق ابملساجد ألداء عبادِت. 
 ـ أخلص يف حمبة أهلي وأصدقائي، وأحرص على جمالستهم يف جمالس اخلري. 

 بصري وأستعني ابلل على ذلك، وأرجو من هللا رمحته وعونه. ـ أتعفف وأحفظ 
 


