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 :مدخل متهيدي
صنعته الطبيعة: بينما أنت تشاهد بر%جما و#ئيا موضوعه األزهار واألشجار، مسعت املعلق يقول   ؟! انظروا إىل ما 

  ما موقفك من هذا التعليق؟  
 ر الطبيعية طريقا إىل معرفة هللا وطاعته؟هكيف تكون املظا 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

  

  

  

 

I - اLدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :قالتعريف بسورة  -أ 
تعاجل  ،املرسالتسورة نزلت بعد  ،يف املصحف الشريف 50ترتيبها  ،أية 45عدد آLYا  ،فهي مدنية 38مكية إال اآلية  :سورة ق

صول العقيدة اإلسالمية  لكن احملور الذي تدور حوله هو موضوع البعث والنشور حىت ليكاد يكون هو  ،)البعث ،الرسالة ،الوحدانية(السورة أ
صع واحلجة الدامغة ،الطابع اخلاص للسورة الكرمية  .وقد عاجله القرآن rلربهان النا

 :بعائشة wالتعريف  –ب 
w وأشهر نسائه، ولدت مبكة املكرمة سنة تسع قبل اهلجرة،  ملسو هيلع هللا ىلصهي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق، زوج النيب : عائشة ،

يقة، وُعرِفت �م املؤمنني، وrحلمرياء لغلبة البياض على لو�ا، وأمها  أم رومان بنت عامر  مير الكنانية بن عو كنيتها أم عبد هللا، وُلقِّبت rلصِّدِّ
 17، توفيت r wملدينة املنورة ليلة الثال#ء »َمْن َأَحبَّ َأْن يـَْنظَُر ِإَىل اْمَرَأٍة ِمَن اْحلُوِر اْلِعِني فـَْليَـْنظُْر ِإَىل أُمِّ ُروَمانَ «: ملسو هيلع هللا ىلصاليت قال فيها رسول هللا 

  .هـ 58رمضان 
II  - فهم النصوص:  

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o شقوق :فروج.  
o بسطناها :مدد%ها.  
o جبال ترسي وتثبت األرض :رواسي.  
o تذكرة :تبصرة.  
o يتعبد :يتحنث.  

  الكون جمالية في واالعتبار النظر
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o ئب وراجع إىل هللا :منيب�. 
  :للنصوصاملعاين األساسية  - 2
  .يدعو% هللا تعاىل إىل التدبر يف ملكوت السماوات واألرض �
  .السماوات واألرضيشري احلديث إىل أن النيب عليه السالم كان يتدبر يف ملكوت  �

حماور الدرس ومناقشته   :احتليل 
I – مفهوم النظر يف الكون : 

صفات العلماء، ومن أعظم العبادات اليت تقود إىل اخلشوع �، فالنظر يف مجال الكون  :النظر يف الكون  النظر والتفكر من 
صنعه، وقد أمر اإلنسان rلنظر فيه الكتشاف نظامه احملكم وتناسقه املتقن وروعة بنائه  واملخلوقات هو من التفكر يف خلق هللا عز وجل ومجيل 

صنعه صنعه سبحانه، وتنوع املوجودات فيه برا وجوا وحبرا، فكل rلتأمر هللا تعاىل عباده أوقد ، ودقة  مل والنظر يف الكون الستجالء عظيم 
  .جلالق عز و و كرب يدل داللة كربى على عظمة اخلأحجمه  صغرخملوق مهما 

II  - الغاية من النظر يف مجالية الكون:  
 . ا#رة احساس اإلنسان جبمال الكون واالستمتاع به وتذوقه �
صنعه وإتقانه �  . إدراك عظمة اخلالق سبحانه وتعاىل وبديع قدرته وعجيب 
 . زYدة االميان به سبحانه وتقديسه �
 . وتثبيتا للقلوب على التوحيد والتقوى زYدة يف اليقني وقوة يف اإلميان، �
 . شكره سبحانه وتعاىل على نعمه وفضله على العباد �
  .انعكاس ذلك على حياة املؤمن وسلوكه �

III - قيمة النظر يف الكون وفائدة تدبره:  
صنعه، لكن الناس يف عالقتهم  دعا هللا تعاىل عباده إىل التفكر يف خلق السماوات واألرض إلدراك عظمته يف مجيل إبداعه ودقة 

 :rلكون ينقسمون إىل قسمني، مها
الذين ينظرون يف الكون ويستجلون عظيم آYت هللا املتمثلة يف تناسق مكو%ته ودقة تنظيمه وتنوع موجوداته بني شجر  :العاقلون �

  ...وحجر ومشس وقمر 
وينبهرون جبماله دون أن يصلوا عن طريقه إىل اإلميان �r، ملا تراكم على قلو»م  الذين ميرون على آYت الكون املتنوعة، :الغافلون �

صي   .واآل#ممن كدر املعا
IV  - االعتبار يف مجالية الكون طريق إىل هللا تعاىل:  

صدقهم  بعد أن بني هللا أن الكون عالمة للعاقلني يستدلون »ا على عظمته، ووجوده، ووحدانيته، صفة سلوكية عملية تربز مدى  ذكر 
﴿الَِّذيَن يَْذُكُروَن ا®ََّ ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِ»ِْم َويـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السََّماَواِت : م، وهي االستغراق يف ذكره وشكره، قال تعاىلهواعتبار

اَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾، لذا فالتفكر يف ملكوت السماوات واألرض سبيل االمتثال ألوامر هللا واجتناب َواْألَْرِض رَبـََّنا َما َخَلْقَت َهَذا rَِطًال ُسْبحَ 
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾: يه وخشيته يف السر والعلن، قال تعاىلهنوا َا َخيَْشى ا®َّ   .﴿ِإمنَّ
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