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مدخل التزكية :اإليمان والعلم لألولى باكالوريا
الوضعية المشكلة:
الناس باعتبار اإليمان والعلم ثالثة أصناف :المؤمنون غير العالمين ،والعالمون غير المؤمنين ،والمؤمنون
العالمون .فالناس ال يخرجون عن صنف من هذه األصناف ،فإما مؤمن غير عالم ،وإما عالم غير مؤمن ،وإما
مؤمن عالم.
ال شك أنني أفضل أن أكون من الصنف الثالث ،فكيف أكون مؤمنا عالما؟
معالجة

:

1قال تعالى في سورة يوسف آية :22( َولَ َّما بَلَ َغ أ َ ُ
شدَّهُ آت َ ْينَاهُ ُح ْك ًما َو ِع ْل ًما ۚ َو َك َٰذَلِكَ نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ )
2قال تعالى في سورة يوسف آية :37(قَا َل َال يَاتِي ُك َما َ
طعَا ٌم ت ُ ْرزَ قَانِ ِه ِإ َّال نَبَّأْت ُ ُك َما ِبت َا ِوي ِل ِه قَ ْب َل أَن يَاتِيَ ُك َما ذلكما ِم َّما َعلَّ َمنِي َر ِبي ِإنِي ت ََر ْكتُ ِملَّةَ قَ ْو ٍم َّال
يُؤْ ِمنُونَ بِ َّ
اَّللِ َوهُم بِ ْاْل ِخ َرةِ ُه ْم َكافِ ُرونَ )
 3قال تعالى في سورة يوسف آية :86َّللاِ َوأ َ ْعلَ ُم ِمنَ َّ
(قَا َل ِإنَّ َما أ َ ْش ُكو بَثِي َو ُح ْزنِي ِإلَى َّ
َّللاِ َما َال ت َ ْعلَ ُمونَ )
مضامين النصوص:
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مضمون النص :1
جازى هللا عز وجل يوسف على إحسانه  ،بأن منحه وأعطاه الحكمة والعلم.
مضمون النص :2
خص هللا يوسف عليه السالم بعلم تعبير الرؤى  ،ألنه كان مؤمنا.
مضمون النص :3
عن ابن عباس رضي هللا عنهما ( :وأعلم من هللا ما ال تعلمون ) أعلم أن رؤيا يوسف صادقة  ،وأني سوف
أسجد له
مفهوم االيمان وثمراته:


مفهوم االيمان :هو التصديق بالقلب واإلقرار باللسان والعمل بالجوارح  ،بما أخبر به الرسول صلى هللا
عليه وسلم َ ،و ِو ْفقَ ما بَيَّن في سنته.



ثمرات االيمان:
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حب هللا جل جالله وحب رسوله صلى هللا عليه وسلم



خشية هللا والخوف منه



تحرير النفس من سيطرة الغير



رفع قِ َوى االنسان المعنوية
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مفهوم العلم ومصادره:


العلم لغة  :ضد الجهل.



اصطالحا« :العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما»



مصادر العلم:



الوحي اإللهي



العلوم



التعليم



عالم المشاهدات المحسوس
االسالم يدعو الى العلم:



اإلسالم دين العلم فأول آية نزلت من القرآن ،تأمر بالقراءة ،التي هي مفتاح العلوم ،قال تعالى في سورة
العلق:
ق ﴿ ﴾٢ا ْق َرأْ َو َربُّكَ
الرحْ َم ِن َّ
بِس ِْم َّللاِ َّ
اإلن َ
سانَ ِم ْن َعلَ ٍ
الر ِح ِيم ﴿ ا ْق َرأْ بِاس ِْم َربِكَ الَّذِي َخلَقَ ﴿َ ﴾١خلَقَ ْ ِ
سانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم ﴿.﴾٥
اإلن َ
ْاأل َ ْك َر ُم ﴿ ﴾٣الَّذِي َعلَّ َم بِ ْالقَلَ ِم ﴿َ ﴾٤علَّ َم ْ ِ



يعتبر العلم ضرورة شرعية .وألهميته اعت ُ ِبر طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ،عن أنس رضي هللا عنه
قال  ،قال صلى هللا عليه وسلم ( :طلب العلم فريضة على كل مسلم).



كما أخبر عليه الصالة والسالم أن طلب العلم طريق إلى الجنة:



س فيه
عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم…( :ومن سلك طريقا يَ ْلت َِم ُ
علما س َّهل هللا له ِب ِه طريقا إلى الجنة) ..
العلم يرسخ االيمان ويقويه:



العلم النافع يهدي إلى اإليمان ويرسخه ،وهو السبيل إلى إتباع النهج القويم ،وااللتزام بالعقيدة الصحيحة.



العلم مفتاح قلوب الخاشعين :
زَ ادَتْ ُهم إِي َمانًا َو َعلَى َربِ ِه ْم يَت ََو َّكلُونَ ) سورة األنفال – .22
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العلم سبب الخشية :فالعلماء هم أكثر الناس خشية ،قال تعالىِ (:إنَّ َما يَ ْخشَى َّ
َّللاَ ِم ْن ِعبَا ِد ِه ْالعُلَ َما ُء ) سورة
فاطر.288 -



العلم يرسخ اليقين :العلم يرسخ اليقين بالغيب الذي أخبر به هللا تعالى.
ال تعارض بين العلم الصحيح وااليمان الحق:



َّس للعلم واليقين،
ربط االسالم بين االيمان والعلم  ،إذ العلم يهدي الى االيمان ويسوق إليه ،وااليمان ي َُؤس ُ
لذلك فال يمكن أبدا أن يقع تعارض بين العلم الصحيح واإليمان الحق ،ألن الغاية من العلم هي الوصول إلى
اإليمان باهلل تعالى وعبادته َوحْ دَهُ دون سواه..



قال تعالى َو ِليَ ْعلَ َم الَّذِينَ أُوتُوا ْال ِع ْل َم أَنَّهُ ْال َح ُّق ِمن َّر ِبكَ فَيُؤْ ِمنُوا ِب ِه فَت ُ ْخ ِبتَ لَهُ قُلُوبُ ُه ْم َو ِإ َّن َّ
َّللاَ لَ َها ِد الَّذِينَ آ َمنُوا
ص َراطٍ ُّم ْست َ ِق ٍيم ) سورة الحج– 54
إلى ِ
عالقة العلم برفعة التكريم والتمكين في األرض من خالل سورة يوسف عليه السالم:



أشارت سورة يوسف عليه السالم إلى أن العلم سبب للتمكين في األرض ،فقد رفع هللا تعالى من شأن يوسف
صلى هللا عليه وسلم ،وبوأه مكانة عالية في مصر بسبب العلم.



ين أ َ ِم ٌ
صهُ ِلنَ ْفسِي فَلَ َّما َكلَّ َمهُ قَا َل ِإنَّكَ ْاليَ ْو َم لَدَ ْينَا َم ِك ٌ
ين ( )54قَا َل
قال تعالىَ ( :وقَا َل ْال َم ِلكُ ايتُونِي ِب ِه أ َ ْست َْخ ِل ْ
ض إِنِي َح ِفي ٌ
ظ َع ِلي ٌم ()55
اجْ عَ ْلنِي َعلَى خَزَ ائِ ِن ْاأل َ ْر ِ
األستاذة  :حبيبة عبدوس
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