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املضمون الدر
س4

 يوسف عليه السالم نموذج
 اإلنسان املعمر لألرض ال

.املفسد فيها

أهتدي بسورة يوسف: قال تعالى:" َقاَل اْجَعْلِني َعَلى َخزَاِئِن اأْلَرِْض إِنِّي َحِفيٌظ َعلِيٌم 
نَّا لِيُوُسَف ِفي اأْلَرِْض يَتَبَوَّأُ ِمنَْها َحيُْث يََشاُء نُِصيُب ِبرَْحَمِتنَا َمْن  (55) وََكذَلَِك َمكَّ

نََشاُء واََل نُِضيعُ أَْجَر امْلُْحِسِننَي (56) وأََلَْجُر اآْلَِخرَِة َخيٌْر لِلَِّذيَن آََمنُوا وََكانُوا يَتَُّقوَن 
(57)

 
 

اإليما
ن

وعمار
ة

األر
ض

 املحور3 : واجب املؤمن عمارة األرض
:وإصالحها

 املحور 2: النهي عن اإلفساد
في األرض

 املحور 1: مبدأ االستخالف
:أساس عمارة األرض

إن أعـــــــظم أمـــــــانـــــــة تحـــــــملها اإلنـــــــسان هـــــــي أمـــــــانـــــــة 
االســــــــــــتخالف فــــــــــــي األرض لــــــــــــتعميرهــــــــــــا، لــــــــــــكن ال 
يســــتوي مــــن عــــمرهــــا إيــــمانــــا وإصــــالحــــا، مــــع مــــن 
ــِذي جَـــــَعَلُكمْ  عــمرهــا ظــلما وكــفرا، قــال تــعالــى:" هُــــَو الّـَ
خَــــــــاَلئِــــــــَف فِــــــــي اأْلَرِْض فَـــــــَمْن كَــــــــفََر فَـــــــَعَليِْه كُــــــــفْرُهُ واََل يَـــــــِزيـــــــدُ 
ـِهْم إاِلَّ مَـــْقتًا واََل يَــِزيــُد الْـــَكافِـــِريــنَ  الْـــَكافِـــِريــَن كُــــفْرُهُــــْم عِــــنَْد َربّـِ
كُــــــــفْرُهُـــــــْم إاِلَّ خَـــــــَسارًا". فــــــاإلنــــــسان  مــــــطالــــــب بــــــتعمير 

األرض بـعلم نـافـع و عـمل مـتقن بـكفاءة واسـتحقاق 
وأمـــــــانـــــــة ومـــــــسؤولية، بـــــــشكل مـــــــتوازن بـــــــما يـــــــحقق 

1 ـ مفهوم اإلفساد: لغة: خروج 
الشيء عن حد اإلعتدال، فهو ضد 
اإلصالح اصطالحا: هو كل اعتداء 

على الضروريات الخمس غايته 
الدمار و الخراب

 2 ـ موقف اإلسالم من 
اإلفساد: أمر اإلسالم باإلحسان 
واإلصالح  ونهى عن اإلفساد  قال 

1 ـ مفهوم عمارة األرض: لغة: عمر 
املكان أي أصلحه وبناه، وضده الهدم 
والخراب. واصطالحا : تعمير األرض 

بالعمل الصالح املادي واملعنوي املؤدي 
إلى االنتفاع بخيراتها بال إفساد. 

 2 ـ مفهوم االستخالف: لغة: من 
الخالفة: النيابة. واصطالحا: إنابة 

اإلنسان عن اهلل عز وجل في األرض 
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4

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

.بأهله وأتمثلها

إِْخَوِتِه آَيَاٌت  أهتدي بسورة يوسف: قال تعالى:" َلَقْد َكاَن ِفي يُوُسَف َو
اِئلنَِي (7) إِذْ َقاُلوا َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلى أَِبينَا ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبٌَة لِلسَّ

الرسو
ل

صلى 
اهلل 

عليه 
وسلم
 في

بــيــتــ
ـــه

املحور 3: كيف أقتدي بالرسولملسو هيلع هللا ىلص وأكون 
خير الناس ألهلي:

املحور 2: سمو أخالقه في معاملة أهل بيته املحور 1: محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
الرسول اإلنسان:

إيــمان املــؤمــن وقــيمه فــي مــعامــلته ألهــل بــيته: ملــا كــان 
الــــرســــول أعــــظم الــــناس خــــلقا، وجــــب عــــلى كــــل مســــلم 
ومســــــلمة أن يــــــقتديــــــا بــــــه فــــــي حــــــسن مــــــعامــــــلة األهــــــل 
واألقــارب، لــيناال حــب اهلل ورســولــه قــال تــعالــى: (قــْل إِن 
ـــِبُعونِـــــي يُــــْحِببُْكُم اهللَُّ َويَــــْغِفْر لَــــُكْم ذُنُــــوبَــــُكمْ  كُـــــنتُْم تُــــِحبُّوَن اهللََّ فَــــاتّـَ

َواهللَُّ غَــــــفُوٌر رَّحِــــــــيٌم) ( ســـــورة: آل عـــــمران، اآليـــــة 31)، وذلـــــك مـــــن خـــــالل 

االقتداء به:                                            

 أ- فـــــي الـــــبيت واألســـــرة: بـــــاســـــتحضار عـــــالقـــــته عـــــليه 
السالم بأزواجه وأوالده وبتمثل شمائله قوال وعمال.                  

ب: فــي عــالقــته مــع الــجيران: ســواء كــانــوا مــن األهــل 
أو عــامــة الــناس، فــال نــؤذي جــارا وال نــسيء مــعامــلته، 

فــمع زوجــاتــه: كــان الــقدوة واملــثل األعــلى قــال" خــيركــم 
خــــيركــــم ألهــــله، وأنــــا خــــيركــــم ألهــــلي". وقــــالــــت عــــائــــشة 

رضي اهلل عنها:" كان خلقه القرآن". 

وفـي أعـمال الـبيت: قـالـت عـائـشة: كـان فـي مـهنة أهـله، 
وقـالـت:" كـان يـخيط ثـوبـه، ويـخصف نـعله، ويـعمل فـي 

بيته كما يعمل أحدكم في بيته". 

أمــا خــلقه مــع أبــنائــه ومــن كــان يخــدمــه: فــقالــت عــائــشة 
"مـــا رأيـــت أحـــد كـــان أشـــبه ســـمتاً ودالً وهـــديـــاً بـــرســـول 
اهلل مـن فـاطـمة، كـانـت إذا دخـلت عـليه قـام إلـيها فـأخـذ 
بـــيدهـــا فـــقبلها وأجـــلسها فـــي مجـــلسه،.. ورأى األقـــرع 

    قــــــبل أن يــــــكون محــــــمد صــــــلى 
اهلل عــليه وســلم  نــبيا ورســوال فــهو 
إنــــــــــسان كــــــــــباقــــــــــي البشــــــــــر، قــــــــــال 
ثُْلُكمْ  تـعالـى: " قُـْل إِنّـََما أَنَـا بَشَـــــٌر مّـِ
ـَما إِلَــُهُكْم إِلَــٌه َواحِــــدٌ   يُــوحَـــــى إِلَــيَّ أَنّـَ
[الــكهف: 110].  فــهو يــأكــل كــما 
نـــــأكـــــل، ويـــــحتاج إلـــــى مـــــا نـــــحتاج 
إلــــــــيه، وإلــــــــى جــــــــانــــــــب ذلــــــــك فــــــــهو 
يــــــــــــمشي فــــــــــــي األســــــــــــواق ويــــــــــــبيع 
ويــشــــــــــــــــــتــري، لــــــــــــــــــطــلــب املــــــــــــــــــعــاش 
واصــــــطفاء اهلل تــــــعالــــــى الــــــرســــــول 

مدخل 2 : االقتداء: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في بيته
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املضمون الدرس4
بيان اهلل تعالى لبعض أحوال أسرة يعقوب عليه السالم. أهتدي بسورة يوسف: قال تعالى:" " إِذْ َقاُلوا َليُوُسُف َوأَُخوهُ أََحبُّ إَِلى أَِبينَا 

ِمنَّا َونَْحُن ُعْصبٌَة إِنَّ أَبَانَا َلِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ (8) اْقتُُلوا يُوُسَف أَِو اطْرَُحوهُ أَرًْضا 
يَْخُل َلُكْم َوْجُه أَِبيُكْم َوتَُكونُوا ِمْن بَْعِدِه َقْوًما َصالِِحنَي (9)".  

فقه 
األسر

ة:
االسر

ة
نواة

املجتم
ع

 املحور 3: تحصني األسرة من
:االنحالل والتفكك

:املحور2: استقرار األسرة: الشروط واملقومات  املحور 1: صالح األسرة أساس
:صالح املجتمع

1 ـ تحصني األسرة 
بحفظ الدين: قال (كل 

مولود يولد على الفطرة، 
فأبواه يهودانه أو 

يمجسانه أو ينصرانه)
2 ـ تــــــــــــــــــحــصــني األســــــــــــــــــرة 
بــــــحفظ النســــــب والــــــعرض: 
حــــرم الشــــرع الــــزنــــا ورغــــب 
فـــــــــي الـــــــــزواج ألجـــــــــل بـــــــــناء 
أســرة تــمنح اإلنــسان قــيمة 
وتحـــــــــــــــميه مـــــــــــــــن جـــــــــــــــهالـــــــــــــــة 

النسب.
3 ـ تــــــحصني األســــــرة مــــــن 
الـــــعنف: بـــــاملـــــودة والـــــرحـــــمة 

*حسن االختيار: للزوج، قال رسول اهلل :إذا خطب إليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه.." وقال في الزوجة: «فاظفر 

بذات الدين تربت يداك»
*املعاشرة باملعروف على أساس الود والرحمة واالحترام 

املتبادل والبعد عن كل السلوكات املستفزة. قال تعالى : " 
َوَعاِشُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف".                                             
*التعاون على تربية األوالد واالهتمام باألمور الدينية لحفظ 
كل افرادها من الضياع واالنحراف قال :" كلكم راع وكلكم 

مسؤول عن رعيته"                                                                                          
*التعاون بني أفراد األسرة اقتداء بالرسول عليه الصالة 

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

*التعاون في حاالت الفرح والحزن, قال تعالى:" ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم 

1 ـ تعريف األسرة : لغة : الدرع 
الحصني، وأهل الرجل وعشيرته. 
اصطالحا : الرابطة التي تربط 

الرجل  واملرأة بعقد الزواج 
الشرعي، الذي يثمر عالقة األبوة 

واألمومة والبنوة، ومنها تتفرع 
روابط املصاهرة والعمومة 

والخؤولة والجدودة. وهي روابط 
عائلية تصل األسرة باملجتمع. 

يقول تعالى " َواهللَُّ َجَعَل َلُكْم ِمْن 
أَنْفُِسُكْم أَزَْواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن 

أَزَْواِجُكْم بَِننَي َوَحفََدةً  

 2 ـ صالح األسرة أساس صالح 
املجتمع: األسرة لبنة ونواة 

مدخل 3 : االستجابة: فقه األسرة : االسرة نواة املجتمع

21/03/20209
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حق البيئة: التوسط 
واالعتدال في استغالل البيئة

مدخل 4 : القسط:

21/03/202010



املضمون الدرس
4

 دعوة يوسف عليه السالم أهل مصر
 إلى حسن استغالل موارد الطبيعة

.وعدم اإلسراف

أهتدي: قال تعالى:" َقاَل تَزْرَُعوَن َسبْعَ ِسِننَي َدأَبًا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ ِفي ُسنْبُلِِه 
ا تَأُْكُلوَن (47) ثُمَّ يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَلَِك َسبْعٌ ِشَداٌد يَأُْكْلَن َما َقدَّْمتُْم َلُهنَّ إاِلَّ  إاِلَّ َقلِياًل ِممَّ
ا تُْحِصنُوَن (48) ثُمَّ يَأِْتي ِمْن بَْعِد ذَلَِك َعاٌم ِفيِه يَُغاُث النَّاُس َوِفيِه يَْعِصُروَن  َقلِياًل ِممَّ

  (49)

  حق
  

البيئة:
 

 
التوسط
    و   

 
االعتدا

ل 
   في

  
استغال

ل
  البيئة

 املحور 3: ضوابط استغالل البيئة في
 اإلسالم

:(التوسط واالعتدال)

 املحور 2: حفظ البيئة وتنميتها من
مقتضيات اإليمان

:املحور 1: مفهوم البيئة في اإلسالم

1 تحريم التبذير واإلسراف في استعمال 
املباحات.                                                                 

2 تحقيق التوازن بني مصلحة األجيال 
الحاضرة واألجيال املقبلة.                                     

3 ترشيد السلوك وتعويد النفس على 
االدخار لوقت الحاجة.                                            

 4 تجنب كل أشكال التلوث البيئي.                                                                   

5 ـ  االعتدال في استغالل ثروات الطبيعة

أرسى اإلسالم األسس والقواعد التي 
تقنن عالقة اإلنسان بالبيئة، كما أمر 

بالحفاظ عليها وأوجب تنميتها. ولذلك فإن 
الحفاظ على البيئة يعد من صميم اإليمان 

ومن مقتضياته التي تأمر املسلم بإماطة 
األذى عن الطريق، وباالقتصاد في املاء 
وعدم اإلسراف فيه، وتحثه على االهتمام 

بالغرس والتشجير، وكل ما له عالقة بحفظ 
البيئة وتنميتها. حيث جعل الرسول صلى 
اهلل عليه وسلم حمايتها من شعب اإليمان، 

1 مفهوم البيئة: لغة : مشتقة من 
البوء ، وهو القرار واللزوم. واصطالحا: 
املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان بكل ما 
فيه من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها 

ويؤثر فيها.                                                                    
2 مفهوم التوسط واالعتدال: لغة : 
توسط حال بني حالني في كم أو كيف. 

واصطالحا: التزام املنهج الوسط في كل 
األمور دون إفراط وال تفريط.  

البيئة في اإلسالم: يتميز مفهوم البيئة 

مدخل 4 : القسط:

21/03/202011
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 السبعة الذين يظلهم اهلل

مدخل 5 : الحكمة:
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املضمون الدرس
4

 عفة يوسف عليه السالم
 إليمانه وورعه وتقواته
وخوفه من اهلل تعالى

َا بََلغَ أَُشدَّهُ آَتَيْنَاهُ ُحْكًما َوِعْلًما وََكذَلَِك نَْجِزي امْلُْحِسِننَي (22)  أهتدي بسورة يوسف: قال تعالى:" قال تعالى:" َوملَّ
َورَاَوَدتُْه الَِّتي ُهَو ِفي بَيِْتَها َعْن نَفِْسِه َوَغلََّقِت اأْلَبَْواَب َوَقاَلْت َهيَْت َلَك َقاَل َمَعاذَ اهللَِّ إِنَُّه َربِّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِنَُّه اَل يُفْلِحُ 

وَء َواْلفَْحَشاَء إِنَُّه ِمْن ِعبَاِدنَا  ْت ِبِه َوَهمَّ ِبَها َلواَْل أَْن رَأَى بُرَْهاَن َربِِّه َكذَلَِك لِنَْصرَِف َعنُْه السُّ الظَّامِلُوَن (23) َوَلَقْد َهمَّ
امْلُْخَلِصنَي

 

 
السبع

ة
الذين

يظلهم 
اهلل 

 املحور 3: التعريف باألخالق
 الحميدة والدعوة إلى التحلي بها

:من اإليمان

 املحور2: التحلي بهذه
 األوصاف سبب في صالح

املجتمع واستقراره

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

 يــــــــــجب عــــــــــلى املســــــــــلم أن يتحــــــــــلى بهــــــــــذه
 الـــصفات وبـــمثلها مـــن األخـــالق الحـــميدة
 ويــــــــدعــــــــو غــــــــيره إلــــــــيها، ألنــــــــها مــــــــن تــــــــمام
 اإليــمان وحُـــــسن اإلســالم. فيحــرص عــلى
 اإلخــــــالص فــــــي الــــــقول والــــــعمل، ويــــــجعل
 لـنفسه عـمال خـفيا بـينه وبـني اهلل ال يـطلع
 عـليه أحـد مـن الـناس، ويـتعلق بـاملـساجـد
 ألداء الـعبادات، ويحـرص عـلى مـصاحـبة
 األخــيار ومــجالســتهم، ويــكون عــادال فــي

إذا اتــــــــــصف أفــــــــــراد املــــــــــجتمع بهــــــــــذه 
الـــصفات فـــإن ذلـــك يـــنتج عـــنه صـــالح 
املــــــجتمع واســــــتقراره؛ فالــــــعدل ســــــبب 
الســـتقرار املـــجتمع، والـــخوف مـــن اهلل 
يــــمنع الــــناس مــــن ارتــــكاب املحــــرمــــات 
ويـــــــدفـــــــعهم لـــــــفعل الـــــــطاعـــــــات، والـــــــعفة 
وســيلة لــوقــايــة املــجتمع مــن الــفواحــش 
واملــنكرات قــال :" "عــينان ال تــمسهما 
الـنار: عـني بـكت مـن خـشية اهلل، وعـني 

يُخبر النبي صلى اهلل عليه وسلم في هذا الحديث العظيم عن 
سبعة أصناف من الناس يُظلهم اهلل تعالى في ظله يوم ال ظل 

إال ظله، بفضل صفاتهم وهي:                                           
1 العدل: ويعني إعطاء كل ذي حق حقه في كل مسؤولية 

صغيرة كانت أو كبيرة.                                                                                        
2 العبادة في الشباب: وتعني مخالفة الهوى وأداء الواجبات 

واجتناب املحرمات في مرحلة الشباب خصوصا.                                                                                           
3 املحبة في اهلل: وهي املحبة التي تكون خالصة هلل تعالى، 

وال تؤثر فيها املصالح الدنيوية.                                                                        

مدخل 5 : الحكمة:

21/03/202013
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 دراسة سورة يوسف

الجزء السادس: اآليات: [89 ـ 111]

مدخل 1 : التزكية: أ ـ القرآن الكريم

21/03/202014



القيم/ تزكية النفس      العناية/
املنحة

التصريف/
املحنة

الدروس والعبر املضمون الجزء املقطع
6

 العفو/ الصفح/
املغفرة/ التجاوز/

..التغافل/التسامح

رفعة وعزة  محنة
اإلخوة

 العفو والصفح من
 شيم األنبياء

 املخلصني والعباد
 الصالحني

 عفو يوسف على إخوته
 وإرساله قميصه ألبيه

السترجاع بصره

89-9
3  

اآليا
ت 

الفرج/السعة/
 العفو/ الصفح/

..الستغفار/التوبة

فرج وسعة محنة يعقوب  قدرة اهلل في عباده
 واستجابته لهم عند
 دعائه ولو بعد حني

 استرجاع يعقوب لبصره
 واستغفاره ألبنائه بعد
اعترافهم بخطاياهم

94-9
8  

89-1
11 

 الفرج/السعة/رفع
 الهم والحزن /بر

 الوالدين/
...التوحيد

ملك ونبوة محنة األهل  اإلعتراف بالخطايا
 والتوبة منها اقتداءا

بإخوة يوسف

 هجرة يعقوب وأسرته  
 إلى مصر وتحقق رؤيا
  يوسف بسجودهم له

99-1
01  

 

مدخل 1 : التزكية: أ ـ القرآن الكريم:

21/03/202015


