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  :مدخل متهيدي
 .اللك جار من ذوي األرحام يزعجك بصوت تلفازه لي

 ما موقفك من هذا السلوك؟ 
 األرحام واجلريان؟ وكيف يكون اإلحسان إىل ذوي 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

 

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

 :االسراءالتعريف بسورة  -أ 
آية، ترتيبها  111عدد آK?ا  فهي مدنية، 80إىل  73، ومن اآلية 57، و33، و32، و26 عدا اآلKت مكية ما :سورة االسراء

السابعة عشر من املصحف الشريف، نزلت بعد سورة القصص، مسيت \ذا االسم احياء ملعجزة اإلسراء اليت خص هللا تعاىل \ا نبيه الكرمي، 
الوحدانية، والرسالة، والبعث  :العناية nصول الدين(سورة اإلسراء من السور املكية اليت ?تم بشئون العقيدة شأhا كشأن سائر السور املكية 

وما أيده هللا به من املعجزات الباهرة واحلجج القاطعة الدالة على ملسو هيلع هللا ىلص ، لكن العنصر البارز يف هذه السورة الكرمية هو شخصية الرسول ...)
  .صدقه عليه الصالة والسالم

  :التعريف nيب هريرة –ب 
قبل اهلجرة، كان امسه عبد مشس  19امللقب nيب هريرة، ولد يف مدينة احلجاز يف عام  هو عبد الّرمحن بن صخر الدوسي :أبو هريرة

عامراً، أسلم أبو هريرة وشهد غزوة خيرب مع ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16أبو األسود يف اجلاهلية، اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر 
من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر الصحابة روايًة للحديث، كان أبو هريرة تقيّاً  ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعد معجزةملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

هـ، وقد كان يبلغ من العمر ما  57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص ورعًا، مل يكن يرد اإلساءة �إلساءة، ُتويف بعد وفاة الرسول 
  .عاما 78يقارب 

  :التعريف �حلاكم –ج 
املستدرك على «هو أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احلاكم النيسابوري، من كبار احملّدثني ومن أصحاب الصحاح، اشتهر بكتابه  :احلاكم  

  .، ُلّقَب �حلاكم لتوليه القضاء مرة بعد مرةه 405ه وتويف سنة  321ولد سنة ، »الصحيحني
II  - فهم النصوص:  

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o  كل من تربطك به عالقة دم أو نسب  :القرىبذا. 
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o ما يستحقه من رعاية مادية ومعنوية :حقه.  
 :للنصوصاملعاين األساسية  -  2
 .�مر هللا تعاىل يف اآلية الكرمية �لوفاء حبقوق األقارب املادية واملعنوية �
  .أن من عالمة اإلميان ومثرته اإلحسان إىل اجلارملسو هيلع هللا ىلص يبني الرسول  �

  :احماور الدرس ومناقشته حتليل
I – مفهوم ذوي األرحام واجلريان:  

  :مفهوم ذوي األرحام -  1
  . األقر�ء يف طريف الرجل واملرأة من £حية األب واألم :ذوي األرحام

  :مفهوم اجلريان – 2
  .سواٌء كان مسلًما أو كافًرا،وما تعارف عليه الناس أنه كل ما يدخل يف حدود اجلوار فهو اجلار هم كل َمن جاورك، :اجلريان

II  - فضل صلة األرحام:  
  .عالمة على اإلميان �¦ صلة الرحم �
  .يف إطالة العمر وسعة الرزقصلة الرحم سبب  �
  . صلة الرحم سبب لصلة هللا تعاىل واكرامه �
  . صلة الرحم من أسباب دخول اجلنة �
  .صلة الرحم سبب لتكفري اخلطاK والذنوب �

III - حقوق ذوي األرحام واجلريان:  
  :حقوق ذوي األرحام -  1
  .حزاhمأفراحهم و أوتقدمي العون واملساندة هلم ومشاركتهم  واستزاد?مزKر?م  �
  ... خطائهم والصفح عنهم أربط عالقات متينة معهم وجتاوز  �
  ...وىل أالصدقة يف املقربني  �
  .اإلحسان إليهم عن طريق مساعدة حمتاجيهم، ومواساة مصابيهم، وعيادة مريضهم �

 : حقوق اجلريان -  2
 . رد السالم عليهم و اجابة دعو?م �
 . كف االذى عنههم �
 . حتمل اذى اجلار �
 . تفقد أحواهلم وقضاء حوائجهم �
 .تقدمي املساعدات الضرورية هلم �
 . سرتهم وصيانة عرضهم �
 .?نئتهم يف الفرح وتعزيتهم عند املصاب �
 . اتباع جناز?م �
 .احرتام أهلهم ونصحهم وإرشادهم �
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