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  :مدخل متهيدي
 ذلك على نص وأوضح ،فساده أو اإلنسان صالح يف األكرب الدور له القلب أن على �كيد هناك واآلحاديث اآل�ت من كثري يف

ال«««« :ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص قوله ال ُكلَّهُ  اْجلََسدُ  َفَسدَ  َفَسَدتْ  َوِإَذا ، ُكلُّهُ  اْجلََسدُ  َصُلحَ  َصُلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  اجلََْسدِ  ِيف  ِإنَّ  َأ   .»»»»اْلَقْلبُ  َوِهيَ  َأ

  :املؤطرة للدرسالنصوص 
  
 
  
  

  

  

  

  

  

 

I - اUدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :احلجالتعريف بسورة  -أ 
يف  26آية، ترتيبها  227إىل آخر السورة فهي مدنية، عدد آ�Uا  224، ومن اآلية رقم 197مكية ما عدا اآلية  :احلجسورة 

السم ألن هللا تعاىل ذكر  املصحف الشريف، وقد عاجلت أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث شأtا شأن سائر السور املكية، مسيت oذا ا
فرد هللا عليهم ذلك  ،وأن ما جاء به من قبيل الشعر ،كان شاعراملسو هيلع هللا ىلص وذلك للرد على املشركني يف زعمهم أن دمحم  ،فيها أخبار الشعراء

 .و~نوبذلك ظهر احلق ، الكذب
  :التعريف بسورة الرعد –ب 

يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة دمحم، مسيت سورة الرعد لتلك الظاهرة  13آية، ترتيبها  43مدنية، عدد آ�Uا  :سورة الرعد
سورة الرعد من السور املدنية اليت تتناول املقاصد األساسية للسور املدنية من تقرير  الكونية العجيبة اليت تتجلى فيها قدرة هللا وسلطانه،

  .الوحدانية والرسالة والبعث واجلزاء ودفع الشبه اليت يثريها املشركون
II  - فهم النصوص:  

 :قاموس املفاهيم األساسية -  1
o ال تعذبين :ال ختزين   .ال تفضحين و
o خالص من الشرك واألوصاف الذميمة :بقلب سليم.  
o تسكن وتسعد :تطمئن القلوب.  

 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2
ال بسالمة قلبه من األوصاف الذميمة �  .ال جناة للعبد يوم القيامة إ
 .ذكر هللا سبيل لطمأنينة القلب وسعادته �

القلب حفظ  
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َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
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  :َوَيَعا�

ِْزِ�  َوال﴿ َ ۩ُفبَْعثُونَ  يَْومَ  �ُ َّ ۩بَنُونَ  وَلا مَالٌ  يَنفَعُ  لا يَوْم َ  َأتَى مَنْ  ِإلا ه َّ   .﴾َسلِيمٍ  بِقَلْبٍ  الل
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  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – دد قلب اإلنسانU اآلفات اليت:  

اإلنسان  صالح القلب صالح للجسد كله، ويف فساده فساد للجسد كله، لذلك حذر اإلسالم من األمراض اليت Uدد قلب يف
  :فتصيبه ~خلسران، ومنها

  .والنفاق رالشرك والكف �
  .التكرب وحب النفس �
  .احلقد واحلسد والكراهية �

II  - توجيهات اإلسالم حلفظ القلب:  
  .اإلكثار من ذكر هللا تعاىل �
  .الرمحة ~ملساكني والعطف على الفقراء واأليتام �
الستغفار �   .التوبة وا
 .التعلق ~آلخرة وتفضيلها على الدنيا �
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