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 :مدخل متهيدي
 عن البحث ل مههوك املطبخ إىل اآلخر توجه حني يف أمه، على دمهاأح فسلم املدرسة، من �ماعود بعد البيت إىل أخوان دخل

  .األكل
  السلوكني؟ يف هذين رأيك ما 
 السلوك؟ مجال يف اإلميان يؤثر وكيف 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

 

I - دراسة النصوص وقراء�ا: 
 :توثيق النصوص -  1

 :القلمبسورة التعريف  – أ
السم ألن هللا سبحانه يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  68آية، ترتيبها  52مكية، عدد آ�Sا  :سورة القلم العلق، مسيت _ذا ا

السم تعظيما للقلم، تناولت هذه السورة موضوع الرسالة والشبه اليت أbرها كفار مكة ح ول و تعاىل أقسم فيها iلقلم، ففضلت السورة _ذا ا
صحاب اجلنة البستان لبيان نتيجة الكفر بنعم هللا تعاىل، واآلملسو هيلع هللا ىلصدعوة دمحم بن عبد هللا  خرة وأهواهلا وشدائدها، وما أعد هللا للفريقني ، وقصة أ

  .ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني واuرمني، لكن احملور الذي تدور عليه السورة الكرمية هو موضوع إثبات نبوة دمحم 
II  - فهم النصوص:  

الت األلفاظ والعبارات -  1   :مدلو
o ال يكره بعضكم بعضا :ال تباغضوا. 
o احلسد متين زوال النعمة عن الغري لتصري للحاسد :ال حتاسدوا. 
o ال يهجر بعضكم بعضا :ال تدابروا. 
o ال يتخلى عنه يف الشدة :ال خيذله.  

  :للنصوصاملعاين األساسية  -  2
  .أثىن هللا على رسوله عليه السالم حبسن اخللق �
  .السالميشري احلديث الشريف إىل بعض األخالق الذميمة اليت ينهى عنها الرسول عليه  �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – مفهوم السلوك اجلميل : 

  )السلوك بجمال اإلسالم عناية( الجمالي الحس تنمية في اإليمان أثر
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 ]4: ، اآليةالقلم سورة[
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  يَْكِذبُُه، َوال

َ
  .»Pَِْقُرهُ  َوال
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صالح القلب مرتبط : السلوك اجلميل هو حسن املعاملة والتصرف وطيبوبة العشرة واملصاحبة، وهو مثرة اإلميان الصحيح، ألن 
  .ملسو هيلع هللا ىلصبصالح اجلوارح، ولكي يكون سلوك املومن مجيال، جيب عليه أن يقتدي بسلوك رسولنا الكرمي 

II  - اإلميان منبع جلمال السلوك:  
َا بُِعْثُت ألُمتََِّم َمَكارَِم «: لقد اهتم اإلسالم اهتماما iلغا مبسألة األخالق، والسلوك، بل إن رسول هللا عليه الصالة والسالم أكد بقوله ِإمنَّ

  .الصحيح، القائم على العقيدة الصحيحة، وبذلك عمل عليه الصالة والسالم على ¡سيس جمتمع قائم على السلوك »اَألْخالقِ 
III - من مظاهر مجال السلوك يف اإلسالم:  

  ...الكلمة الطيبة وكل أشكاهلا كإفشاء السالم والدعوة إىل الصالح واألمر iملعروف والنهي عن املنكر وتشميث العاطس  �
صدقاء واألخذ بيد  � محة iلصغري واإلحسان إىل الضعيف والتعاون مع األ   ...املعاق الر
الهتمام _م �   .إماطة األذى عن الطريق واحرتام اجلريان وتربية األطفال واإلنفاق عليهم وا
  ...احلرص على نظافة احلي واملدرسة  �

IV  - أثر اإلميان يف عناية املسلم جبمال السلوك:  
الستقامة وحمبة اخلري للناس، وiلصدق يف األقوال واألفعال  لإلميان القوي i» تعاىل أثر iلغ على ختلق املسلم، ومتيزه iلصالح وا

  : ، ومن السلوك اجلميل...، والرقي iلعالقات بني الناس إىل أمسى درجا�ا، وiلتايل يرقى املسلم خبلقه اىل درجة الصائم القائم ...
� Sالمتثال ألوامره، واجتناب نواهي :عقد   .هتوحيد هللا عز جل، وا
 ...طاعتهما يف املعروف، واإلحسان إليهما  :مع الوالدين �
 ...حمبتهم والصرب عليهم، ومساعد�م  :مع الناس �
 .الرأفة به، واطعامه وسقيه واسعافه :مع احليوان �
السهام يف النظافة، واملسامهة يف األغراس، :مع البيئة � وتزيني األماكن العمومية  احلفاظ على مجاهلا، واماطة األذى عن الطريق، وا

  ..والبيوت iألزهار والورود 
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