ب##سم اهلل ال##رح##من ال##رح##يم

مادة التربية اإلسالمية :
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مدخل  : 1التزكية:

أ ـ القرآن الكريم:

األسبوع25 :
رقم الدرس24 :
عنوان الدرس:

دراسة سورة يوسف
الجزء الخامس :اآليات 69] :ـ [88
21/03/2020
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مدخل  : 1التزكية:
الجزء 5املقطع

املضمون

الدروس والعبر

العفو عند املقدرة

اآليات 69-7 :حرص يوسف على
7 (69إبقاء أخيه األصغر وإكرام اإلخوة
)88
بالحيلة بوحي وهدي
من اهلل
 78-8فشل اإلخوة في
2
استرجاع أخيهم
األصغر ،وإصرار

قضاء حاجة
املحتاج واإلحسان
إليه ولو أساء إليك

أ ـ القرآن الكريم:

التصريف/
املحنة

العناية/
املنحة

محنة اإلخوة حكم
ومنعة

القيم /تزكية النفس

الثقة/اليقني/الكفاءة/
االستحقاق /العفة/
العزة/التمكني

محنة اإلخوة إدارة

اليقني/الصدق/

وتخطيط التخطيط/العفة/
العزة/التمكني

األكبر على البقاء
 83-8حزن يعقوب الشديد عدم اليأس والقنوط محنة يعقوب رفعة وعزة التوكل/الصدق/
8
اليقني/التفاؤل /عدم
من رحمة اهلل
على فراق 3ولديه
21/03/2020

مدخل  : 1التزكية:

ب ـ العقيدة:

األسبوع26 :
رقم الدرس25 :
عنوان الدرس:

اإليمان وعمارة األرض
21/03/2020
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مدخل  : 1التزكية:

ب ـ العقيدة:

املضمون

الدر
س4

األ َ ْر ِ
ض إِنِّي َح ِفي ٌ
أهتدي بسورة يوسف :قال تعالىَ ":ق َ
خز َِائ ِن ْ
اج َع ْل ِني َع َلى َ
ظ َعلِي ٌم يوسف عليه السالم نموذج
ال ْ
شا ُء نُ ِ
األ َ ْر ِ
ث يَ َ
ف ِفي ْ
اإلنسان املعمر لألرض ال
يب ِب َر ْح َم ِتنَا َم ْن
ض يَتَبَ َّوأ ُ ِمن ْ َها َحيْ ُ
)َ (55و َكذَلِ َك َم َّكنَّا لِيُ ُ
ص ُ
وس َ
اإليما
ضيعُ أ َ ْجر ْامل ُ ْح ِ
شا ُء َو َال نُ ِ
اآل ِ
َ
ني )َ (56و َأل َ ْج ُر ْ َ
خ َر ِة َ
َ
.املفسد فيها
خ ْي ٌر لِ َّل ِذي َن آ َ َمنُوا َو َكانُوا َيت َّ ُقو َن
ن
س ِن َ
َ
ن
)(57
وعمار
املحور : 3واجب املؤمن عمارة األرض
املحور  :2النهي عن اإلفساد
املحور  :1مبدأ االستخالف
ة
:وإصالحها
في األرض
:أساس عمارة األرض
األر
 1ـ مفهوم عمارة األرض :لغة :عمر  1ـ مفهوم اإلفساد :لغة :خروج إن أع ## #ظم أم ## #ان ## #ة تح ## #ملها اإلن ## #سان ه ## #ي أم ## #ان ## #ة
ض
االس ## # # #تخالف ف ## # # #ي األرض ل ## # # #تعميره ## # # #ا ،ل ## # # #كن ال
املكان أي أصلحه وبناه ،وضده الهدم الشيء عن حد اإلعتدال ،فهو ضد

والخراب .واصطالحا  :تعمير األرض اإلصالح اصطالحا :هو كل اعتداء يس ##توي م ##ن ع ##مره ##ا إي ##مان ##ا وإص ##الح ##ا ،م ##ع م ##ن
ج َ #ع َل ُكمْ
ه َ #و ا َّل#ِ #ذي َ #
ع##مره##ا ظ##لما وك##فرا ،ق##ال ت##عال##ى#ُ ":
بالعمل الصالح املادي واملعنوي املؤدي على الضروريات الخمس غايته
إلى االنتفاع بخيراتها بال إفساد.
 2ـ مفهوم االستخالف :لغة :من
21/03/2020
الخالفة :النيابة .واصطالحا :إنابة

اإلنسان عن اهلل عز وجل في األرض

الدمار و الخراب

 2ـ موقف اإلسالم من
5
اإلسالم باإلحسان
اإلفساد :أمر

األ َ ْر ِ
#ف ِف## # #ي ْ
ض فَ #َ # #م ْن َك# # #فَ َر فََ # # #ع َليْ ِه ُك# # #فْ ُرهُ َو َال يَِ # # #زي# # #دُ
َ#
خ #َ # #ال ِئَ # # #
ه ْ #م ِ#ع #ن ْ َد ربِّ ِ #ه ْم إِ َّال َم ْ #قتًا َو َال يَ ِ #زي ُ #د ا ْل َ #ك ِ
ا ْل َ #ك ِ
اف ِ #ري #نَ
اف ِ #ري َ #ن ُ#ك #فْ ُر ُ#
َ
ه ْ # #م إِ َّال َ
ارا" .ف ## #اإلن ## #سان م ## #طال ## #ب ب ## #تعمير
ُك# # #فْ ُر ُ#
خَ # #
#س ً

األرض ب#علم ن#اف#ع و ع#مل م#تقن ب#كفاءة واس#تحقاق

مدخل  : 2االقتداء:
األسبوع27 :
رقم الدرس26 :
عنوان الدرس:

الرسول في ﷺ بيته
21/03/2020
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مدخل  : 2االقتداء :الرسول ﷺ في بيته
املضمون

الدرس

4
ف َو إِ ْ
ات
خ َو ِت ِه آ َ َي ٌ
الرسو أهتدي بسورة يوسف :قال تعالىَ ":ل َق ْد َكا َن ِفي ُي ُ
وس َ
لس ِ
ل
ف َوأ َ ُ
صبَ ٌة
ائلِ َ
لِ َّ
ب إِ َلى أ َ ِبينَا ِمنَّا َونَ ْح ُن ُع ْ
ني ) (7إِذْ َقا ُلوا َليُ ُ
خوهُ أ َ َح ُّ
وس ُ
صلى
اهلل

املحور  :1محمد ﷺ

عليه

الرسول اإلنسان:

وسلم
في

ـ عالقة يعقوب عليه السالم بأبنائه وتوظيفها
إلبراز عالقة النبي صلى اهلل عليه وسلم

.بأهله وأتمثلها
املحور  :2سمو أخالقه في معاملة أهل بيته املحور  :3كيف أقتدي بالرسولﷺ وأكون
خير الناس ألهلي:

ق ## #بل أن ي ## #كون مح ## #مد ص ## #لى ف##مع زوج##ات##ه :ك##ان ال##قدوة وامل##ثل األع##لى ق##ال" خ##يرك##م إي##مان امل##ؤم##ن وق##يمه ف##ي م##عام##لته أله##ل ب##يته :مل##ا ك##ان
اهلل ع##ليه وس##لم ن##بيا ورس##وال ف##هو خ ##يرك ##م أله ##له ،وأن ##ا خ ##يرك ##م أله ##لي" .وق ##ال ##ت ع ##ائ ##شة ال ##رس ##ول أع ##ظم ال ##ناس خ ##لقا ،وج ##ب ع ##لى ك ##ل مس ##لم

إن ## # #سان ك ## # #باق ## # #ي البش ## # #ر ،ق ## # #ال رضي اهلل عنها ":كان خلقه القرآن".
بــيــتــ
ِ
ش ٌ#ر ِّم#ث ْ ُل ُكمْ
ت#عال#ىُ " :ق ْ#ل إنَّ َ#ما أَنَ#ا بَ َ# #
ـــه
وف#ي أع#مال ال#بيت :ق#ال#ت ع#ائ#شة :ك#ان ف#ي م#هنة أه#له،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
اح#دٌ
#وح##ى إل#يَّ أنَّ#َ #ما إلُ #هك ْم إلٌ #ه َو #
يُ#َ #
وق#ال#ت ":ك#ان ي#خيط ث#وب#ه ،وي#خصف ن#عله ،وي#عمل ف#ي
]ال##كهف .[110 :ف##هو ي##أك##ل ك##ما
بيته كما يعمل أحدكم في بيته".
ن## #أك## #ل ،وي## #حتاج إل## #ى م## #ا ن## #حتاج
إل## # #يه ،وإل## # #ى ج## # #ان## # #ب ذل## # #ك ف## # #هو أم##ا خ##لقه م##ع أب##نائ##ه وم##ن ك##ان يخ##دم##ه :ف##قال##ت ع##ائ##شة
ي ## # # #مشي ف ## # # #ي األس ## # # #واق وي ## # # #بيع "م ##ا رأي ##ت أح ##د ك ##ان أش ##به س ##متا ً ودالً وه ##دي #ا ً ب ##رس ##ول
21/03/2020ي #ش # # # # # #ت##ري ،ل # # # # # #ط #ل##ب امل # # # # # #ع##اش اهلل م#ن ف#اط#مة ،ك#ان#ت إذا دخ#لت 7ع#ليه ق#ام إل#يها ف#أخ#ذ
و

ومس ## #لمة أن ي ## #قتدي ## #ا ب ## #ه ف ## #ي ح ## #سن م ## #عام ## #لة األه ## #ل
واألق##ارب ،ل##يناال ح##ب اهلل ورس##ول##ه ق##ال ت##عال##ى) :ق#ْ #ل إِن
#حبُّو َن اهللََّ فَ ##اتَِّ # #ب ُع ِ
ُ#ك ##نت ُ ْم تُ ِ #
#ح ِببْ ُك ُم اهللَُّ َويَ# #غ ِْف ْر َلُ # #ك ْم ذُنُ ##وبَُ # #كمْ
ون## #ي يُ ْ #
ور َّر ِ#ح## #ي ٌم( ) س## #ورة :آل ع## #مران ،اآلي## #ة  ،(31وذل## #ك م## #ن خ## #الل
َواهللَُّ َغ # #فُ ٌ

االقتداء به:
أ -ف## #ي ال## #بيت واألس## #رة :ب## #اس## #تحضار ع## #الق## #ته ع## #ليه
السالم بأزواجه وأوالده وبتمثل شمائله قوال وعمال.

واص ## #طفاء اهلل ت ## #عال ## #ى ال ## #رس ## #ول ب ##يده ##ا ف ##قبلها وأج ##لسها ف ##ي مج ##لسه ..،ورأى األق ##رع ب :ف##ي ع##الق##ته م##ع ال##جيران :س##واء ك##ان##وا م##ن األه##ل

مدخل  : 3االستجابة:

األسبوع28 :
رقم الدرس27 :
عنوان الدرس:

فقه األسرة :االسرة نواة املجتمع
21/03/2020
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مدخل  : 3االستجابة :فقه األسرة  :االسرة نواة املجتمع
املضمون
الدرس4
ف َوأ َ ُ
بيان اهلل تعالى لبعض أحوال أسرة يعقوب عليه السالم.
ب إِ َلى أ َ ِبينَا
أهتدي بسورة يوسف :قال تعالى " ":إِذْ َقا ُلوا َليُ ُ
خوهُ أ َ َح ُّ
وس ُ
فقه
ف أ َ ِو اطْ َر ُحوهُ أ َ ْر ً
صبَ ٌة إِ َّن أَبَانَا َل ِفي َ
ضا
ض َال ٍل ُم ِبنيٍ ) (8ا ْقت ُ ُلوا يُ ُ
ِمنَّا َونَ ْح ُن ُع ْ
وس َ
األسر
صالِ ِ
َي ْ
ني )."(9
ح َ
خ ُل َل ُك ْم َو ْج ُه أ َ ِبي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ِم ْن َب ْع ِد ِه َق ْو ًما َ
املحور  :3تحصني األسرة من
:املحور :2استقرار األسرة :الشروط واملقومات
املحور  :1صالح األسرة أساس
ة:

االسر

:صالح املجتمع
 1ـ تعريف األسرة  :لغة  :الدرع

*حسن االختيار :للزوج ،قال رسول اهلل :إذا خطب إليكم من

ة

الحصني ،وأهل الرجل وعشيرته.

ترضون دينه وخلقه فزوجوه "..وقال في الزوجة» :فاظفر

بحفظ الدين :قال )كل

نواة

اصطالحا  :الرابطة التي تربط

بذات الدين تربت يداك«

مولود يولد على الفطرة،

املجتم

الرجل واملرأة بعقد الزواج

*املعاشرة باملعروف على أساس الود والرحمة واالحترام

فأبواه يهودانه أو

الشرعي ،الذي يثمر عالقة األبوة

ع

واألمومة والبنوة ،ومنها تتفرع

املتبادل والبعد عن كل السلوكات املستفزة .قال تعالى " :
ِ
اشرو ُه َّن ِب ْامل َ ْعر ِ
وف".
َو َع ُ
ُ
*التعاون على تربية األوالد واالهتمام باألمور الدينية لحفظ

يمجسانه أو ينصرانه(
ب ## #حفظ النس ## #ب وال ## #عرض:

والخؤولة والجدودة .وهي روابط

كل افرادها من الضياع واالنحراف قال  ":كلكم راع وكلكم

ح ##رم الش ##رع ال ##زن ##ا ورغ ##ب

عائلية تصل األسرة باملجتمع.

مسؤول عن رعيته"

ف ## # #ي ال ## # #زواج ألج ## # #ل ب ## # #ناء

يقول تعالى " َواهللَُّ َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن
أَنْفُ ِ
اجا َو َج َع َل َل ُك ْم ِم ْن
س ُك ْم أَزْ َو ً

*التعاون بني أفراد األسرة اقتداء بالرسول عليه الصالة

أس##رة ت##منح اإلن##سان ق##يمة

والسالم مع أهله :،قال رسول  ":خيركم ألهله  ،وأنا خيركم

وتح ## # # # #ميه م ## # # # #ن ج ## # # # #هال ## # # # #ة

أَزْ َوا ِ
ني َو َحفَ َدةً
ج ُك ْم بَ ِن َ

ألهلي".

النسب.

*التعاون في حاالت 9الفرح والحزن ,قال تعالى ":ومن آياته

 3ـ ت ## #حصني األس ## #رة م ## #ن

أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

ال## #عنف :ب## #امل## #ودة وال## #رح## #مة

روابط املصاهرة والعمومة

21/03/2020

 2ـ صالح األسرة أساس صالح

:االنحالل والتفكك
 1ـ تحصني األسرة

 2ـ ت # # # # # #ح#ص##ني األس ## # # # # #رة

مدخل  : 4القسط:
األسبوع29 :
رقم الدرس28 :
عنوان الدرس:

حق البيئة :التوسط
واالعتدال في استغالل البيئة
21/03/2020
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الدرس
4

مدخل  : 4القسط:
املضمون

سبْعَ ِ
حق أهتدي :قال تعالىَ ":ق َ
سنْبُلِ ِه دعوة يوسف عليه السالم أهل مصر
س ِن َ
ني َدأَبًا فَ َما َح َ
ال تَز َْر ُعو َن َ
ص ْدتُ ْم فَذَ ُروهُ ِفي ُ
سبْعٌ ِ
إِ َّال َقلِ ً
ش َدا ٌد َيأ ْ ُك ْل َن َما َق َّد ْمت ُ ْم َل ُه َّن إِ َّال إلى حسن استغالل موارد الطبيعة
يال ِم َّما تَأ ْ ُك ُلو َن ) (47ثُ َّم َيأ ْ ِتي ِم ْن َب ْع ِد ذَلِ َك َ

اس َو ِف ِ
صنُو َن ) (48ثُ َّم يَأ ْ ِتي ِم ْن بَ ْع ِد ذَلِ َك َعا ٌم ِف ِ
يه يَ ْع ِ
يال ِم َّما تُ ْح ِ
البيئةَ :قلِ ً
ص ُرو َن .وعدم اإلسراف
يه يُ َغا ُ
ث الن َّ ُ
)(49
املحور  :2حفظ البيئة وتنميتها من املحور  :3ضوابط استغالل البيئة في
:املحور  :1مفهوم البيئة في اإلسالم
مقتضيات اإليمان
التوسط
و
االعتدا
ل
في
استغال
ل

21/03/2020

البيئة

اإلسالم
):التوسط واالعتدال(

 1مفهوم البيئة :لغة  :مشتقة من

أرسى اإلسالم األسس والقواعد التي

 1تحريم التبذير واإلسراف في استعمال

البوء  ،وهو القرار واللزوم .واصطالحا:

تقنن عالقة اإلنسان بالبيئة ،كما أمر

املباحات.

املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان بكل ما

بالحفاظ عليها وأوجب تنميتها .ولذلك فإن  2تحقيق التوازن بني مصلحة األجيال

فيه من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها الحفاظ على البيئة يعد من صميم اإليمان الحاضرة واألجيال املقبلة.
ومن مقتضياته التي تأمر املسلم بإماطة
ويؤثر فيها.
 3ترشيد السلوك وتعويد النفس على
 2مفهوم التوسط واالعتدال :لغة  :األذى عن الطريق ،وباالقتصاد في املاء
االدخار لوقت الحاجة.
توسط حال بني حالني في كم أو كيف .وعدم اإلسراف فيه ،وتحثه على االهتمام
بالغرس والتشجير ،وكل ما له عالقة بحفظ  4تجنب كل أشكال التلوث البيئي.
واصطالحا :التزام املنهج الوسط في كل
11
وتنميتها .حيث جعل الرسول صلى  5ـ االعتدال في استغالل ثروات الطبيعة
البيئة
األمور دون إفراط وال تفريط.
اهلل عليه وسلم حمايتها من شعب اإليمان،

مدخل  : 5الحكمة:
األسبوع30 :
رقم الدرس29 :
عنوان الدرس:

السبعة الذين يظلهم اهلل
21/03/2020

12

مدخل  : 5الحكمة:
املضمون

الدرس
4

ش َّد ُه آَتَ ْينَا ُه ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما َو َكذَلِ َك نَ ْج ِزي ْامل ُ ْح ِ
أهتدي بسورة يوسف :قال تعالى ":قال تعالىَ ":و َّملَا َب َلغَ أ َ ُ
عفة يوسف عليه السالم
ني )(22
س ِن َ
َورا َو َدتْ ُه ا َّل ِتي ُه َو ِفي بَيْ ِت َها َع ْن نَفْ ِ
س ِه َو َغ َّل َق ِ
ت َل َك َق َ
ت ْ
اي إِنَّ ُه َال يُفْلِحُ إليمانه وورعه وتقواته
ت َهيْ َ
اب َو َقا َل ْ
ال َم َعاذَ اهللَِّ إِنَّ ُه َربِّي أ َ ْح َ
األَبْ َو َ
س َن َمث ْ َو َ
َ
شا َء إِنَّ ُه ِم ْن ِعبَ ِ
السو َء َوا ْلفَ ْح َ
وخوفه من اهلل تعالى
ادنَا
الظَّ ِاملُو َن )َ (23و َل َق ْد َه َّم ْ
ف َعن ْ ُه ُّ
ت ِب ِه َو َه َّم ِب َها َل ْو َال أ َ ْن َرأَى بُ ْر َها َن َربِّ ِه َكذَلِ َك لِن َ ْ
ص ِر َ
خ َل ِ
ْامل ُ ْ
ني
ص َ

السبع املحور  :1شرح الحديث وبيان أوصاف السبعة الذين
ة
:يظلهم اهلل
الذين

املحور :2التحلي بهذه

املحور  :3التعريف باألخالق

األوصاف سبب في صالح

الحميدة والدعوة إلى التحلي بها

املجتمع واستقراره

:من اإليمان

يظلهم ُيخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عن إذا ات ## # #صف أف ## # #راد امل ## # #جتمع به ## # #ذه ي ## # #جب ع ## # #لى املس ## # #لم أن يتح ## # #لى به ## # #ذه

اهلل

سبعة أصناف من الناس يُظلهم اهلل تعالى في ظله يوم ال ظل ال ##صفات ف ##إن ذل ##ك ي ##نتج ع ##نه ص ##الح ال ##صفات وب ##مثلها م ##ن األخ ##الق الح ##ميدة
إال ظله ،بفضل صفاتهم وهي:

امل ## #جتمع واس ## #تقراره؛ فال ## #عدل س ## #بب وي## # #دع## # #و غ## # #يره إل## # #يها ،ألن## # #ها م## # #ن ت## # #مام

 1العدل :ويعني إعطاء كل ذي حق حقه في كل مسؤولية

وح##سن اإلس##الم .فيح##رص ع##لى
الس ##تقرار امل ##جتمع ،وال ##خوف م ##ن اهلل اإلي##مان ُ#

صغيرة كانت أو كبيرة.

ي ##منع ال ##ناس م ##ن ارت ##كاب املح ##رم ##ات اإلخ ## #الص ف ## #ي ال ## #قول وال ## #عمل ،وي ## #جعل

 2العبادة في الشباب :وتعني مخالفة الهوى وأداء الواجبات وي ## #دف ## #عهم ل ## #فعل ال ## #طاع ## #ات ،وال ## #عفة ل#نفسه ع#مال خ#فيا ب#ينه وب#ني اهلل ال ي#طلع
واجتناب املحرمات في مرحلة الشباب خصوصا.

وس##يلة ل##وق##اي##ة امل##جتمع م##ن ال##فواح##ش ع#ليه أح#د م#ن ال#ناس ،وي#تعلق ب#امل#ساج#د

 3املحبة في اهلل :وهي املحبة التي تكون خالصة هلل تعالى،

وامل##نكرات ق##ال " ":ع##ينان ال ت##مسهما ألداء ال#عبادات ،ويح#رص ع#لى م#صاح#بة

21/03/2020
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مدخل  : 1التزكية:

أ ـ القرآن الكريم

األسبوع31 :
رقم الدرس30 :
عنوان الدرس:

دراسة سورة يوسف
الجزء السادس :اآليات 89] :ـ [111
21/03/2020
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مدخل  : 1التزكية:
الجزء املقطع
6
اآليا 89-9
3

ت

94-9 89-1
8 11

99-1
01

21/03/2020

املضمون

الدروس والعبر

أ ـ القرآن الكريم:
التصريف/
املحنة

عفو يوسف على إخوته العفو والصفح من محنة
اإلخوة

وإرساله قميصه ألبيه

شيم األنبياء

السترجاع بصره

املخلصني والعباد

العناية/
املنحة

القيم /تزكية النفس

رفعة وعزة العفو /الصفح/
املغفرة /التجاوز/
..التغافل/التسامح

الصالحني
استرجاع يعقوب لبصره قدرة اهلل في عباده محنة يعقوب فرج وسعة الفرج/السعة/
واستغفاره ألبنائه بعد

واستجابته لهم عند

اعترافهم بخطاياهم
هجرة يعقوب وأسرته

..الستغفار/التوبة
دعائه ولو بعد حني
اإلعتراف بالخطايا محنة األهل ملك ونبوة الفرج/السعة/رفع

إلى مصر وتحقق رؤيا والتوبة منها اقتداءا
يوسف بسجودهم له

بإخوة يوسف
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العفو /الصفح/

الهم والحزن /بر
الوالدين/
...التوحيد

