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المفاهيم

التعاريف

االستدالل

اإليمان

 التصديق الجازم بحقائق الوحي القطعية ورسوخها في القلبرسوخا ثابتا مؤثرا في الشعوروالنظر والسلوك.

"ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ،وما كنت
لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون".
(يوسف201:

 -انفعال صادق عن تصديق جازم ،بحقائق الوحي القطعية الراسخة في القلب

الغيب

ما يمتنع على اإلنسان في المعتاد إدراكه بحواسه في الدنيا  ،فال يعلم إال بالخبر الصادق
عن هللا سبحانه وتعالى أو بتعليم منه سبحانه.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا
إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
الغافلين"( .يوسف)3:

األسرة

الزوج ّية ال َّ
الرابطة َّ
الرجل
شرع ّية القائمة بين َّ
أصل المجتمع ونواته األولى ،المتكونة عن َّ
ب واألرحا َم،
ت ُمترابِطة من
والمرأة ،وتضم اآلباء واألوالد ،وتمتد لتشمل وحدا ٍ
األقار َ
ِ

وقال الذي اشتراه من مصر المرأته أكرمي
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا".

الزواج

ميثاق تراض وترابط شرعي على الدوام بين رجل وامرأة غايته اإلحصان والعفاف وإنشاء

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ،إن
في ذلك آليات لقوم يتفكرون".الروم10:

الطالق

حل ميثاق الزوجية تحت مراقبة القضاء يمارسه الزوجين كل بحسب شروطه

"وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنفأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف،
وال تمسكوهن ضِ َرارا لتعتدوا".

رعاية الطفل

القيام بشؤون الطفل على أكمل وجه ،وفق منهج اإلسالم وتعاليمه ،بما يضمن حماية
مصالحه الفضلى وتحقيق حاجاته األساسية ونمو شخصيته السوي

(ياأيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم
نارا وقودها الناس والحجارة)التحريم 6:

الوفاء
باألمانة
والمسؤولية

القيام بحق هللا تعالى في حفظ الودائع والعهود والتكاليف والحقوق على وجه تام ومتقن،
من منطلق كونه مستأمن عليها ومحاسب على عمله فيها.

قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف وإنا
له لحافظون"(.يوسف)22 ،

التكليف

إسناد أمانة القيام بمهام معينة للقادر ،على وجه اإللزام واالئتمان ،بحيث تقع عليه
تبعاتها،ويقدم عنها حسابا ً إلى غيره

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي،
فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين،
يوسف55:

الكفاءة

جملة االستعدادات والصفات والمهارات الفطرية والمكتسبة ،التي تجعل من توفرت فيه
جديرا بمسؤولية معينة ،و تؤهله متى كلف بها ألدائها بإتقان

قال اجعلني على خزائن األرض إني حفيظ
عليم".يوسف.55:

االستحقاق

حق األولى واألجدر في تولي أمر أو طلب ذلك ،لكفاءته واستيفائه الشروط والمعايير

قال إن هللا اصطفاه عليكم وزاده بسطة في
العلم والجسم ،وهللا يوتي ملكه من يشاء وهللا
واسع عليم"(.البقرة.)155 ،

العفو

إسقاط حق متابعة الظالم ومعاملته بالمثل  ،مع وجود القدرة على ذلك-،قربة هلل وكرما.

قال ال تثريب عليكم ،اليوم يغفر هللا لكم،
وهو أرحم الراحمين"(.يوسف)21،

التسامح

تعامل الكريم باليسر واللين والتفهم.وجوده على من أساء إليه ،بالتجاوز واإلعراض
والستر  ،مع كمال قدرته على أخذ حقه منه،

سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
السماوات واألرض أعدت للمتقين الذين

(يوسف)12:

أسرة مستقرة.

(البقرة)112:

إن هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى
أهلها( ."...النساء.)5،
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ينفقون في السراء والضراء والكاظمين
الغيظ والعافين عن الناس وهللا يحب
المحسنين"(.آل عمران)235-233،

الصبر

جلد وقوة تحمل مشقة لزوم الطاعات ومكاره مخالفة الشهوات وشدائد االبتالءات في ثبات
ويقين وسكون واطمئنان دون شكوى وال جزع عند البلية وال تسخط لألقدار الجارية

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل،
عسى هللا أن يأتيني بهم جميعا إنه هو
العليم الحكيم "(.يوسف.)33:

اليقين

عِلم جازم ال يقبل الريب ومستقر ال يلحقه التقلب ،وراسخ يسكن القلب إليه ويطمئن به.

قال أنا يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا،
إنه من يتق ويصبر فإن هللا ال يضيع أجر
المحسنين"(.يوسف)20:

العفة

قدرة على االمتناع االختياري ،عن الرضوخ واالستجابة لداعي الشهوات ،طلبا لرضا

( وراودته التي هي في بيتها عن نفسه
وغلقت األبواب وقالت هيت لك قال معاذ هللا
انه ربي أحسن مثواي إنه اليفلح
الظالمون)يوسف 32:

الحياء

فزع وانقباض النفس عن فعل ما يذم شرعا وعرفا ،تعظيما هلل وهيبة منه وإجالال لنظره
تعالى

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(:الحياء
ال يأتي إال بخير)

الفواحش

ما تناهى قبحه شرعا وعرفا وفطرة ،من الموبقات الظاهرة ،كالزنا واللواط ونحوهما ،

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر وما
بطن.األعراف22:

المجال الطبيعي الذي أعده هللا تعالى فضال منه وابتالء ،لإلنسان الخليفة ،ليعمره بالخير
وال يفسد فيه.

وال تفسدوا في األرض بعد إصالحها)
األعراف66:

المعبود وكمال النفس ورفعتها.

والباطنة  ،كالكبر والعجب وحب الرئاسة.
البيئة
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