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 :مدخل متهيدي
  .حيث ديننا احلنيف على مجال احمليط، خاصة املسكن

  ؟ فما هو مفهوم مجال املسكن 
 ؟2إلميانوما عالقته  
 ؟وكيف أضفي صفة اجلمال على مسكين 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 

I - اDدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :النمل سورةبالتعريف  – أ
 سيد] قصة ورةالس تناولت الشعراء، سورة بعد نزلتالشريف،  املصحف يف 27 بهاترتيآية،  D 93اآN عدد مكية :النمل سورة

  .والبعث والرسالة والتوحيد العقيدة وأصول 2حلديث Dتم اليت املكية السور من النمل سورة،سبأ ملكة وبلقيس سليمان
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1  :مدلو
o مرتفع بناء وكل القصر :الصرح. 
o حمكما بناء املبين :ممرد. 
o زجاج :قوارير. 
o الكساء :املسوح 
o املاء من بعض :جلة. 

  :للنصوصاملعاين األساسية  - 2
  .السالمعليه  سليمانمجال قصر نيب  هللا  اهرمظ تعاىل هللا وصف �
  .السالم عليه النيب أزواج حجرات بساطة إىل احلديث يشري �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

  )المسكن جمال( الجمالي الحس تنمية في اإليمان أثر

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا
حَ  اْدُخِ�  لََها ِقيَل ﴿ ْ �ا ال� �تْهُ  فَلَم

َ
�ةً  َحِسبَتْهُ  َرأ َشَفْت  ,ُ

َ
حٌ  إِن�هُ  َقاَل  َساَقيَْها َعن َو0 َمر�دٌ  7َْ ن م� ْت  قََواِريرَ  م:

َ
  رَب:  قَال

:
 َظلَْمُت  إِ@

 Bِْسلَْمُت  َغْف
َ
�ِ  ُسلَيَْمانَ  َمعَ  َوأ َعالَِمFَ  رَب:  ِهللا

ْ
  .﴾ال

 ]44: ، اآليةالنمل سورة[

 اZسوح أبوابها Y اXخل جرائد من وسلم عليه اهللا صQ اهللا رسول أزواج حجر در0تأ« :قال نهأ ،أنس أJ بن عمران عن

  .»أسود شعر. بن
  ]الطبقات في سعد ابن ذكره[
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I – 2إلميان عالقتهو  املسكن مجال : 
  :اإلسالم يف املسكن مجال مفهوم -  1
 تؤثر معينة أشياء حول معني انطباع إنسان خلقه، ولكل من كثري يف وجل هللا عز تعاىل، أودعها هللا صفات من صفة اجلمال: اجلمال �

  .والدهشة 2لبهجة واحساس انطباع فيه فترتك عقله، يف
الزينة من أفرشة  يف اإلفراط به املقصود وليس اخلاطر، ويبهج النفس يفرح ما بكل وزينه صاحبه طهره الذي هو :اجلميل املسكن �

 ...وديكورات وأغطية 
 :2إلميان وعالقته املسكن مجال -  2

 الدوافع ومن، وضيوفه أهله يعجب ما كل فيه ويودع مسكنه، جبمال يعتين أن فرد كل واجب من إن، اإلميان آ�ر من املسكن مجال

  .»»»»َأْفِنيَـَتُكمْ  نَِظُّفوا«««« :قال الذي السالم عليه الرسول لدعوة املؤمن امتثال اجلمال �ذا هتماملإل القوية

II  - املسكن جبمال املسلم نايةع:  
الهلية النعم همأ من املسكن يعترب  متيز ذاإ خصوصا وهدوءه، املسلم لراحة ساسيةاأل العوامل من هو ذإ لعباده، وجل عز منها اليت ا

، ﴾﴾﴾﴾َسَكًنا بـُُيوِتُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعلَ  َوا�َُّ ﴿﴿﴿﴿: تعاىل قال، البال وراحة والطمأنينة من2أل نساناإل فيه ينعم حيث احملرمات، كل من والنظافة 2لطهر
ال سرافإ بدون واملسكن وامللبس واملشرب كلاملأ يف والطيبات 2لزينة التمتع ىلإ سالماإل دعا وقد  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص � رسول بيت كان فقد ،تكرب و

ال ،شكله يف وطاهرا جوهره يف طيبا كان لكنه أ�ثه، يف متواضعا الهتمام تنظيفه وجب بل امهاله، املسكن يف التواضع يعين و  مجال نأ ذإ به، وا
  .الصادق مياناإل �رآ من ثرأ هو املسكن

III - املسكن مجال يف مياناإل ثرأ:  
  :البناء مجال حيث من هتماماإل هذا ويكون

 . املبالغة عدم مع ترتيبه حسن �
 .وتطهريه مرافقه وتنظيف صيانته �

العتبار بعني يلي ما خذأ ضرورة مع  : ا
  .البناء زخرفة يف املبالغة عدم

 . املسكن نعمة على وتعاىل سبحانه شكره
 . عليهم يف البناء والتفاخر الناس على التطاول عدم �
العتدال، حدود عن خارج هو ما إضافة عدم �  . .. والفضة الذهب وآنية التماثيل :مثل ا
الغرتار عدم �  .الفاين الدنيا مبتاع ا
  .وسلوكه املؤمن حياة على ذلك انعكاس �
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