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  :مدخل متهيدي
  البصر؟ حاسة فائدة ما 
 البصر؟ حاسة نستعمل أن جيب كيف 
 البصر؟ نعمة على تعاىل هللا نشكر أن ميكن كيف 
 البصر؟ غض يدل عالم 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
 
I - دراسة النصوص وقراء=ا: 

 :توثيق النصوص -  1
 :النورالتعريف بسورة  -أ 

يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة احلشر، مسيت Oذا االسم ملا فيها من  24آية، ترتيبها  64عدد آG=ا  مدنية، :النورسورة 
ة اليت إشعاعات النور الرcين بتشريع األحكام واآلداب والفضائل اإلنسانية اليت هي قبس من نور هللا على عباده، سورة النور من السور املدني

وتعىن oمور التشريع والتوجيه واألخالق، و=تم cلقضاG العامة واخلاصة اليت ينبغي أن يرىب عليها املسلمون أفرادا تتناول األحكام التشريعية، 
  .ومجاعات، وقد اشتملت هذه السورة على أحكام هامة وتوجيهات عامة تتعلق cألسرة اليت هي النواة األوىل لبناء اrتمع األكرب

 :التعريف جبرير بن عبد هللا –ب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصصحايب جليل، كان إسالمه ىف السنة الىت توىف فيها النيب  :جرير بن عبد هللا

II  - فهم النصوص:  
 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o يصرفوها عما حرم هللا :يغضوا من أبصارهم.  
o أطهر هلم :أزكى هلم.  

البصر حاسة حفظ  
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4َ  إِن4  ل َاتِ  وَقُل۩يَْصنَُعونَ  بَِما َخِب8ٌ  اهللا  لِّلْمُؤْمِن

ينَتَهُّنَ  يُبْدِينَ  وَلا فُرُوَجهُّنَ  وََيحْفَْظنَ  َأبَْصارِهِّنَ  مِنْ  يَغُْضْضنَ  َّ  زِ َ  مَا ِإلا بْنَ  مِْنهَا َظهَر بِهِّنَ  عَلَى بِخُمُرِهِّنَ  وَلْيَضْرِ  يُبْدِينَ  وَلا ُجيُو
ينَتَهُّنَ  َّ  زِ  َأوْ  َأَخوَاتِهِّنَ  بَنِي َأوْ  ِإْخوَانِهِّنَ  بَنِي َأوْ  ِإْخوَانِهِّنَ  َأوْ  بُعُولَتِهِّنَ  َأبْنَاء َأوْ  َأبْنَائِهِّنَ  َأوْ  بُعُولَتِهِّنَ  آبَاء َأوْ  آبَائِهِّنَ  َأوْ  لِبُعُولَتِهِّنَ  ِإلا
َانُهُّنَ  مَلَكَتْ  مَا َأوْ  نِسَائِهِّنَ  ابِعِينَ  َأوِ  َأيْم َّ ِ  ُأولِي غَيْرِ  الت بَة  وَلا النِّسَاء عَوْرَاتِ  عَلَى يَْظهَرُوا لَمْ  الَّذِينَ  الّطِْفلِ  َأوِ  الرِّجَالِ  مِنَ  الِإْر
بْنَ  َ  بَِأْرجُلِهِّنَ  يَضْرِ ينَتِهِّنَ  مِن ُيخْفِينَ  مَا لِيُعْلَم بُوا زِ ِ  ِإلَى وَتُو ه َّ هَا جَمِيعًا الل كُمْ  الْمُؤْمِنُونَ  َأّيُ   .﴾تُْفلُِحونَ  لَعَلَّ
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  .»َمَرِين َأْن َأْصِرَف َبَصِريَعْن َنظَِر اْلُفَجاَءِة فَأَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ا�َُّ  َصلَّىَسأَْلُت َرُسوَل ِهللا «: قَالَ ، َعْنهُ  ا�َُّ  َرِضيَ َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد ِهللا 
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 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2
حملرماتأمر هللا سبحانه املؤمنني واملؤمنات بغض  �  .البصر عن ا
حملرمات ملسو هيلع هللا ىلصدعوة النيب  �  .إىل صرف البصر عن ا

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I – نعمة البصر وأمهيتها وبعض توظيفا=ا املشروعة:  

  :مفهوم حاسة البصر وأمهيتها -  1
اإلنسان األشياء، ويهتدي Oا، كما أن  حاسة البصر من النعم العظيمة اليت أنعم هللا Oا على اإلنسان، تتجلى يف كو�ا وسيلة يرى Oا

  .هذه النعمة عن طريق استعماهلا فيما ينفعالبصر يعد من وسائل التعلم واإلدراك، لذلك وجب شكر هللا 
  :بعض توظيفا=ا املشروعة -  2
  .، وكتب العلم النافعملسو هيلع هللا ىلصالنظر إىل املصحف الشريف، وأحاديث النيب  �
 .خلق � قصد التفكر والتأمل النظر إىل �
طف إىل الوالدين وإىل الناس �   .النظر cلرمحة والع
  .احلراسة يف سبيل هللا، والبكاء من خشيته عز وجل �

II  - بعض استعماالت البصر غري املشروعة:  
  .نظر الرجل إىل املرأة األجنبية، ونظر املرأة إىل الرجل األجنيب بشهوة �
طلع إىل عورات الناس والتجسس عليهم �   . الت
  ... املخلة cآلدابالنظر إىل الصور واألفالم  �

 III  - منافع غض البصر:  
طان مدخال من مداخل القلب �   .يغلق على الشي
  . يفتح للمؤمن cب العلم واملعرفة �
 .يكسب املؤمن احرتام الناس وتوقريهم �
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