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  :مدخل متهيدي

 واملقدمة اخلمسة احلواس وأهم وثقافا#م، وأصوهلم وألوا&م جنسيا#م خمتلف على أمجعني البشر على أنعمها اليت هللا نعم أهم السمع

 العميقة املعرفة يكتسب خالله ومن ومتييزها، اخلارجية لألصوات االستجابة من االنسان ميكن فالسمع واللمس، والتذوق والشم البصر على

 .والتعلم والستجابة اإلدراك بني الوصول جسر السمع فيكون املختلفة، والعلوم

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  

  

  

  

  

  

 

 

I - دراسة النصوص وقراء#ا: 

 :توثيق النصوص -  1

 :اإلسراءالتعريف بسورة  -أ 

 ترتيبها آية، 111 آ]#ا عدد مدنية، فهي 80 إىل 73 اآلية ومن ،57 – 33 – 32 – 26 اآل]ت عدا ما مكية :اإلسراءسورة 

 الكرمي، نبيه mا تعاىل هللا خص اليت اإلسراء ملعجزة احياء mذا االسم مسيت القصص، سورة بعد نزلت الشريف، املصحف من عشر السابعة

 والبعث، والرسالة الوحدانية الدين uصول العناية من املكية السور سائر كشأن شأ&ا العقيدة بشئون #تم اليت املكية السور من اإلسراء سورة

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

  .والسالم الصالة عليه

 :القصصالتعريف بسورة  –ب 

 نزلت قد ،الشريف املصحف يف 28 ترتيبها ،آية 88 آ]#اعدد  ،مدنية فهي 85 إىل 52 من اآل]ت عدا ما مكية :القصصسورة 

 غرائب من وفيها ،رسالته حني إىل والدته حني من موضحة مفصلة موسى قصة فيها ذكر تعاىل هللا نأل mذا االسم مسيت، النمل سورة بعد

، والبعث والرسالة والتوحيد العقيدة جبانب #تمالقصص  سورة، ألعدائه وخذالنه ،uوليائه هللا عناية بوضوح فيه يتجلى ما العجيبة األحداث

 .السابقتني السورتني يف أمجل ما تفصل أو تكمل فهي ،النزول جو يف اتفقت كما ،والشعراء النمل سوريت مع وهدفها منهاجها يف تتفق هيو 

II  - فهم النصوص:  

 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1

o ال تتبع ما ال تعلم :وال تقف ما ليس لك به علم.  

o يسأل عنه يوم القيامة :كان عنه مسؤوال.  

o الكالم الذي ال فائدة فيه :اللغو.  

o مل يشتغلوا به :أعرضوا عنه.  

السمع حاسة حفظ  
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o ال جنادهلم وال نصاحبهم :ال نبتغي اجلاهلني.  

 :للنصوصاملعاين األساسية  – 2

 .بيان هللا عز وجل ملسؤولية اإلنسان عن مسعه وبصره �

 .إعراضهم عن مساع اللغو ومصاحبة أهله مننيؤ من صفات امل �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I – استعماال#ا وبعض السمع حاسة أمهية:  

استماع القرآن الكرمي، والدروس (تعترب حاسة السمع من النعم العظيمة، أل&ا الوسيلة األوىل للتعلم، لذلك وجب استعماهلا فيما ينفع   

طيب من القول شعرا كان أم نثرا الدينية،   ).... وال

II  - السمع حلاسة املشروعة غري االستعماالت:  

  .التجسس والتنصت على الناس �

  .االستماع ملن يغتاب اآلخرين �

  .)... كالغناء الفاحش والشعر املاجن والكالم القبيح(االستماع للهو احلديث  �

 III  - السمع حاسة حلفظ اإلسالم توجيهات:  

  .عن مواطن اللغوالبعد  �

  .حترمي التجسس على الناس �

  .اإلعراض عن مساع الغيبة �

 ... البعد عن جمالس األشرار �

https://moutamadris.ma/

