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  :مدخل متهيدي

خرية واأل4نية وذم الرذائل ملا متثله من احنراف يسيء إىل الفرد وا%تمع، كالس حث اإلسالم على الفضائل ملا هلا من اثر حسن،

  .ومعاشرة األشرار

  فما أثر الرذائل يف ا%تمع؟ 

  وما السبيل إىل وقايته منها؟ 

  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

I - اKدراسة النصوص وقراء: 

 :توثيق النصوص -  1

 :احلجراتالتعريف بسورة  -أ 

آية، ترتيبها التاسعة واألربعون يف املصحف الشريف، نزلت بعد ا%ادلة، بدأت السورة  18مدنية، عدد آKTا  :احلجراتسورة 

السم ألن هللا تعاىل ذكر فيها بيوت النيب  ،”T أيها الذين آمنوا“[سلوب النداء  ، وهي احلجرات اليت كانت تسكنها أمهات ملسو هيلع هللا ىلصمسيت eذا ا

 .املؤمنني الطاهرات رضوان هللا عليهن، تتضمن السورة حقائق الرتبية اخلالدة، وأسس املدنية الفاضلة

  :النجمالتعريف بسورة  –ب 

 [سلوب بدأت ،اإلخالصسورة  بعد نزلت ،الشريف املصحف يف واخلمسون الثالثة ترتيبها ،آية 62 آKTا عدد، مكية: النجم سورة

  .املكية السور سائر شأن والنشور xلبعث اإلميان موضوعو  ،العام إطارها يف الرسالة موضوع، تناولت "والنجم" قسم

  :xنس بن مالكالتعريف  – ج

هـ، أسلم صغريا، وخدم  612قبل اهلجرة  10ولد xملدينة سنة  هو أبو مثامة أنس بن مالك بن النضر اخلزرجي،: انس بن مالك

 .هـ 93حديثا، رحل إىل البصرة ومات eا سنة  2286إىل أن قبض، له من األحاديث ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 

II  - فهم النصوص:  

  )األشرار معاشرة األنانية، السخرية،( المجتمع في الرذائل أثر
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الت األلفاظ والعبارات – 1  :مدلو

o ال ينتقص من قدر الغري :ال يسخر   .ال يهزأ و

o فال تزكوا أنفسكم: xال متدحوها إطراء وإعجا.  

o يقصد به احلداد: 4فخ الكري. 

o أداة النفخ على النار :الكري.  

 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2

الستهزاء xلغري ملا لذلك من اآل�ر السلبية على ا%تمع �  .�يه سبحانه وتعاىل عن السخرية وا

ال يقع �  .يف األ4نية �ي هللا عن مدح اإلنسان نفسه حىت 

 .تشبيهه ملسو هيلع هللا ىلص اجلليس السوء بنافخ الكري ملا يؤثر به على من جيالسه من الصفات القبيحة �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I - السخرية وأثرها يف ا%تمع:  

  :السخريةمفهوم  -  1

النتقاص من قدره  :السخرية الستهزاء xلغري أو ا   .بقول أو فعل أو إشارةا

  :على ا%تمعالسخرية  رأث -  2

  .انتشار العداوة بني الناس �

  .تفشي البغض واحلقد والظلم �

  .تفرق املسلمني وتشتتهم �

II  - األ4نية وأثرها يف ا%تمع:  

  :األ4نيةمفهوم  – 1

  .، وتقدمي املصلحة اخلاصة على العامةحب الذات وتفضيلها على الغري :األ4نية

  :ا%تمععلى األ4نية أثر  -  2

  .إ�رة كراهية الناس وحقدهم �

النعزال والغربة داخل ا%تمع �   .ا

  .التعصب للرأي ولو كان خطأ �

III - معاشرة األشرار وأثرها يف ا%تمع:  

  :األشرارمفهوم معاشرة  – 1

  .صحبة أهل الشر ومالزمتهم :األشرارمعاشرة 

  :على ا%تمعاألشرار معاشرة أثر  -  2

  .جلب املشاكل لألسرة �

  .تشويه مسعة اإلنسان �

 .حدوث الفتنة والفوضى يف ا%تمع �
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