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 :مدخل متهيدي

 .بديع وتنظيم متناسق برتتيب يتميز جتده بك احمليط الكون يف �ملت إذا

 والتنظيم؟ التناسق معىن فما 

 احلياة؟ يف مناجا املؤمن يتخذمها وكيف 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

I -  ادراسةEالنصوص وقراء: 

 :توثيق النصوص -  1

 :امللك سورةبالتعريف  – أ

 على الحتوائها االسم ]ذا مسيت ،الطور سورة بعد نزلت الشريف، املصحف يف 67 ترتيبها آية، 30 آEOا عدد مكية، :امللك سورة

 هللا عظمة إثبات: وهي ثالثة، رئيسية أهدافا تناولت وقد الكربى، أصوهلا يف العقيدة موضوع تعاجل اإلنسان، أم الكون كان سواء امللك أحوال

  .والنشور للبعث اجلاحدين املكذبني عاقبة بيان مث العاملني، رب وحدانية على والرباهني األدلة وإقامة واألمانة، األحياء على وقدرته

  :التعريف wلبيهقي –ب 

 هـ 458 سنة وتويف، هـ384 سنة بيهق يف ولد ،wلبيهقي املشهور البيهقي اخلراساين موسى بن علي بن احلسني بن أمحد هو :البيهقي

  ... اإلميان شعب الكربى، السنن: مؤلفاته من ،بنيسابور

II  - فهم النصوص:  

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1

o بعض فوق بعضها :طباقا.  

o توازن وعدم اختالل :تفاوت.  

o حيكمه :يتقنه.  

  :للنصوصاملعاين األساسية  -  2

  .wملتقن قهخل وجل عز هللا وصف �

  .العمل يف اإلتقان حيب هللا أن إىلالشريف  احلديث يشري �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I – والتنظيم التناسق فهومم : 

  )والتنظيم التناسق( المحيط جمال: الجمالي الحس تنمية في اإليمان أثر

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا
ِي﴿

�
ا ِطبَاقًا َسَماَواٍت  َسبْعَ  َخلََق  ا� ِق  ِ%  تََرى م�

ْ
ََ-َ  فَارِْجعِ  َيَفاوٍُت  ِمن الر�ْ'َِن  َخل   .﴾ُفُطورٍ  ِمن تََرى َهْل  ا.ْ

 ]3: ، اآليةالملك سورة[

َ�  رَِ;َ  َ:ئَِشةَ  َقنْ  ْت  ،َقنَْها اهللا
َ
�ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَال �ُ  َص�A  اهللا مَ  َعلَيْهِ  اهللا

�
�َ   إِن� « :وََسل   اهللا

َ
َحُدُكمْ  َعِمَل  إَِذا Jُِب�  َيَعا

َ
نْ  َقَمال أ

َ
 أ

  .»ُفتِْقنَهُ 
  ]البيقهي اخرجه[
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 التنظيم ما، أومنسجم مناسب بشكل بعض جبانب بعضها العناصر وضع وهو ،اجلمال مسات من مسة هو التناسق: والتنظيم التناسق

  .العشوائية ضد وهو ،والرتتيب التوضيب فيعين

II  - املؤمن حياة يف والتنظيم التناسق أمهية:  

 نساناإلو  ،سبحانه منه دقيق وبتقدير ومنظم متناسق بشكل املناسب مكانه يف شيء كل ووضع كله الكون وجل عز هللا خلق لقد

 وقد، )... والنهار الليل ،رضاألو  اجلبال ،والقمر الشمس ،والنجوم السماء( به حييط ما مث نفسه من بدءا ،الكون يف والنظر wلتأمل مطالب

 احلضارية ومنجزاته حميطه يف ذلك ويعكس حياته يف فيطبقه ،واالبداع اجلمال سسأ منه نساناإل ليستلهم وتنظيم تناسق يف الكون هذا هللا خلق

  ... والتنظيم wلتناسق يضر لكونه رضاأل يف الفساد حرم املقابل ويف ،]ا يقوم اليت عمالاأل اتقان خالل من ذلك ويكون ،والعمرانية

III - احمليط ومجال تناسق يف اإلميان أثر:  

  : حيث من ،االهتمام هذا ويكون  

  .البناء مجال �

  .املبالغة عدم مع ترتيبه حسن �

  .وتطهريه مرافقه وتنظيف صيانته �

   :منها ،الفضاءات همأ يف والتنظيم التنسيق على احلرص

 ...الدوالب  يف املالبس أ�ثه، وضع ترتيب :البيت �

 ... الثياب وأمجل أنقى ألبس ،الفرج الصفوف، وسد تسوية :املسجد �

 ...هلا  املخصصة األماكن يف األزwل أضع، و غراساأل احرتام، و الطريق عن االذى اماطة :احلي �

 دواتاألو  املقاعد اتالف جتنب، و wلصور القسم تزيني، و اجلدران على الكتابة جتنب، و النظافة على احلرص :التعليمية ةاملؤسس �

  .املدرسية
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