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  :مدخل متهيدي
 اللسان؟ حاسة فائدة ما 
  اللسان؟ حاسة نستعمل أن جيب كيفو  
  اللسان؟ نعمة على تعاىل هللا نشكر أن ميكن كيفو  
 ؟ذلك كيفو  ال؟ أم 5ثري اإلنسان 1ا يتلفظ اليت للكلمة هلو  
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  

  

  

  

 

I - اEدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :البلدالتعريف بسورة  -أ 
، يدور حمور السورة حول القيامة "ق"يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة  90آية، ترتيبها  20مكية، عدد آEMا  :البلدسورة 

 .وأهواهلا، واآلخرة وشدائدها وما يكون فيها من أحداث وأهوال عظام
  :التعريف eيب هريرة –ب 

قبل اهلجرة، كان امسه عبد مشس أبو األسود يف  19ولد يف مدينة احلجاز يف عام  هو عبد الّرمحن بن صخر الدوسي، :أبو هريرة
عامراً، ُلّقب eيب هريرة، أسلم أبو هريرة وشهد غزوة خيرب ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16اجلاهلية، اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر 

من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر الصحابة روايًة للحديث، كان أبو هريرة ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعد معجزة ملسو هيلع هللا ىلصمع الرسول 
هـ، وقد كان يبلغ من  57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص تقّيًا ورعاً، مل يكن يرد اإلساءة �إلساءة، ُتويف أبو هريرة بعد الرسول 

 .عاما 78العمر ما يقارب 
II  - فهم النصوص:  

 :قاموس املفاهيم األساسية -  1
o وضحنا وبينا له :هديناه . 
o طريق اخلري وطريق الشر :النجدين.  

 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2
 .بيان بعض النعم اليت من هللا تعاىل 1ا على اإلنسان �
 .قول اخلري أو الصمت من عالمات اإلميان �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

اللسان حاسة حفظ  
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I – ا املشروعةEنعمة اللسان وأمهيتها وبعض توظيفا:  
  :مفهومها وأمهيتها -  1

، وال جناة من عواقبه إال �ستعماله فيما ...حاسة اللسان نعمة عظيمة من نعم هللا، وهو وسيلة للتذوق والتواصل والتعلم والقراءة 
  .ينفع

  :املشروعة بعض توظيفاته -  2
 . ترتيل القرآن الكرمي وحسن تالوته �
 .ملسو هيلع هللا ىلصالذكر والتسبيح، والتكبري، والتهليل، واالستغفار، والصالة على الرسول الكرمي دمحم : ويشمل :ذكر هللا تعاىل �
  ...إفشاء السالم ورده، وتشميت العاطس، ومواساة املريض، والدعاء، وتعزية املصاب : ويشمل :قول الكالم الطيب �

II  - بعض استعماالت اللسان غري املشروعة:  
﴿َوال ُتِطْع ُكلَّ َحالٍَّف مَِّهٍني۩َمهَّاٍز : أل¢ا توقع العداوة بني الناس وتفرق أخوEم، وتوجب لصاحبها عذاب القرب، قال تعاىل :النميمة �

  .مَّشَّاء بَِنِميٍم﴾
َا يـَْفَرتِي اْلَكِذَب الَِّذي: ألنه من عالمات النفاق وضعف اإلميان، قال تعاىل :والقسمالكذب يف القول  �   .َن َال يـُْؤِمُنوَن﴾﴿ِإمنَّ
ألنه يزرع احلقد والضغينة بني الناس وجيرح مشاعرهم وحيدث الفتنة بينهم، فعن عائشة ª  :والقذفاخلصومة والسباب والشتم  �

  .»ِإنَّ أَبـَْغَض الرَِّجاِل ِإَىل ا�َِّ اْألََلدُّ اْخلَِصمُ «: ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول : قالت
  .ألن 1ا Eضم حقوق املظلومني :جمالسهشهادة الزور وحضور  �

 III  - توجيهات اإلسالم حلفظ حاسة اللسان:  
 .التزام الصمت ما مل يكن يف الكالم خري �
  .البعد عن موطن اللغو �
 ...ا±ادلة �ليت هي أحسن  �
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