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جمیع  القوانین التي تحكم العالم مرتبطة بـإرادة هللا تعالى فھو الذي
خلق الكون وخلق كل شيء

السنن االجتماعیة في البشر. السنن الكونیة تكون في
المخلوقات والجمادات.



ألھمیتھا وتاثیرھا الشدید على المجتمع اإلنساني.





تحقیق اإلصالح وإقامة العدل في المجتمع.

انحراف األبناء، والتخلف الدراسي.

) سن قوانین صارمة تتضمن أقسى العقوبات لمن یتاجر أو2) تجنب رفاق السوء. (1)
) اقامة الندوات وتوزیع نشرات خاصة ، لتعریف الشباب3یزرع أو یتعاطى المخدرات. (

بأضرار المخدرات .



تردید قول الحمد � معترفا و مقتنعًا بھا.
استخدام ھذه النِّعم في اإلنفاق والتصدق على المحتاجین.



نِعمة البصر
نِعمة الكالم
واللسان

نِعمة التذّوق

نِعمة الشّم

الرموش
الحاجبان

الذقن
الفك

الجبھة
الوجنة

داللة على أن نعم هللا تعالى على اإلنسان كثیرة، وال تحصى، وال
یمكن حصرھا.



الكفر با� تعالى

منع الزكاة عن
الفقراء



التوجھ إلى هللا بالدعاء.



تیسیر األمور، وتسھیل المصاعب .



مریم علیھا السالم ھزت النخلة وأخذت باألسباب حتى وقع الرطب.

لو شاء هللا أن ینجي نوح علیھ السالم لنجاه ولكنھ أرشده إلى األخذ باألسباب.

لو شاء هللا أن یشق البحر من غیر ضرب بالعصا لفعل ولكنھ یُعلِّم أنبیاءه األخذ باألسباب.

الھجرة النبویة علمت المسلمین عدم الیأس، واألخذ باألسباب، وحسن التوكل على هللا.
وذھابھوسلم،علیھهللاصلىبیتھ،منالخروجمثلالمادیة،واألسبابالوسائلبكلأخذوسلم،علیھهللاصلىفالنبي
فيیظالأنعلىللمدینة،للھجرةیخرجاأنبكرأبيسیدنامعاتفاقھثمالظھیرة،وقتفيبكر،أبيالصدیقلبیت

الغار ثالثة أیام، ثم یتابعون بعدھا المسیرة للمدینة. 





الصبر

الرحمة

األجر والثواب

رحمة هللا تعالى





عدم وجود النھضة والتقدم في المجتمع.

الجھل  والتخلف والضیاع.

عالقة متكاملة فالمھندس المدني ھو الذى یتولى التصمیم واإلشراف على المنشأة، أما عامل البناء
فیقوم برصف الحجارة فوق بعضھا، مع المعرفة بمواد البناء المختلفة وأسالیب خلط اإلسمنت بالرمل

لتشكیل المنشأة.



ھي القوانین
التي وضعھا
هللا تعالى

لتسییر شؤون
الخلق بناء

على أعمالھم
وأخضعھم لھا.

. بناء المجتمع.1
. السیر في2

الطریق الصحیح.
. العیش حیاة3

طیبة مطمئنة.

. سنة استدامة1
النعم.

. األخذ باألسباب.2
. سنن األخالق.3
. سنة4

التسخیر.



ھي القوانین التي وضعھا هللا تعالى لتسییر شؤون الخلق بناء على أعمالھم
وأخضعھم لھا.

سنة األخذ باألسباب

سنة استدامة النعم

سنة األخالق



. لیتمكنوا من3. یتعاونوا فیما بینھم لتوفیر حاجاتھم 2. لكي یخدم بعضھم بعضا 1
إعمار األرض وتحقیق االزدھار والتقدم.

أفال أحب أن أكون عبدا شكورا
الحرص على شكر هللا على نعمھ
كان علیھ السالم یقوم اللیل قیاماً طویالً حتى

تورمت قدماه.

السعي واالجتھاد لتحقیق ھدف مشروع.




