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  :مدخل متهيدي

  .3ا آ1را حسنةورتب على التمسك  ،ودعا إىل ترسيخها يف نفوس املسلمني ،نوه اإلسالم �لفضائل
  فما هي هذه الفضائل؟ 
 على سلوك الفرد وا<تمع؟ انعكاسا:اوما  
صوص    :املؤطرة للدرسالن

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

I - صوص وقراء:ا  :دراسة الن
صوص -  1  :توثيق الن

 :احلشرالتعريف بسورة  -أ 
صحف الشريف، نزلت بعد سورة  59آية، ترتيبها  24مدنية، عدد آR:ا  :احلشرسورة   ،”سبح“، بدأت بفعل ماضي ”البينة“يف امل

 مسيت 3ذا االسم ألن هللا الذي حشر اليهود ومجعهم خارج املدينة هو الذي حيشر الناس وجيمعهم يوم القيامة للحساب، تعين السورة جبانب
حملور الرئيسي الذي تدور عليه السورة الكرمية هو احلديث عن الغزوات واجلهاد والفيء والغنائم   .التشريع شأن سائر السور املدنية، وا

  :ا<اشعي محار بنعياض التعريف ب –ب 
َار بن �جية بن ِعَقال بُن ُحممَّد بن سفيان بن جماشع بن دارم التميمي هو : ا<اشعي محار بن عياض محِ َار بن َأيب  محِ عَياض بن 

صرة، عاش إىل حدود اخلمسني صحايب جليل من بين جماشع، سكن الب  .ا<اشعي، 
II  - صوص   :فهم الن

 :األلفاظ والعباراتمدلوالت  – 1
o يفضلون غريهم على أنفسهم :يوثرون.  
o صة صا  .فقر وحاجة :خ
o البخل الشديد :شح نفسه.  
o ال جيور وال يعتدي :وال يبغ.  
o صاحب ويعاشر :خيالل  .ي

  )األخيار معاشرة التواضع، اإليثار،(  المجتمع في الفضائل أثر

َ�  قَاَل    َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا
نُفِسِهمْ  َ�َ  َوُيْؤثُِرونَ  ...﴿

َ
َِك  َغْفِسهِ  ُشح/  يُوَق  َوَمن َخَصاَصةٌ  بِِهمْ  َ$نَ  َولَوْ  أ

َ
و5

ُ
ُمْفِلُحونَ  ُهمُ  فَأ

ْ
  .﴾ال

  ]9: ة، اآليالحشر سورة[
ّ  Aَِارٍ  بِْن  ِقيَاِض  َقنْ  ِCُِمَجاِش

ْ
َ�  رEََِ  ال نَّ  َقنُْه، اهللا

َ
Iَ  رَُسوَل  أ َ�  َصJَّ  اهللا َم، َعلَيْهِ  اهللا

َ/  إِنَّ « :قَاَل  وََسلَّ ْوMَ  اهللا
َ
َّ  أ

َ
Nِنْ  إ

َ
  َحQَّ  تََواَضُعوا أ

َ
 ال

َحدٌ  َفْفَخرَ 
َ
َحدٍ  َ�َ  أ

َ
  أ

َ
َحدٌ  َفبْغِ  َوال

َ
َحدٍ  َ�َ  أ

َ
  .»أ

  ]ممسل رواه[
Xِ  َقنْ 

َ
/ُ  رEََِ  ُهَريَْرةَ  أ /ِ  رَُسوُل  قَاَل  :َقنُْه، قَاَل  اهللا /ُ  َصJ/  اهللا مَ  َعلَيِْه، اهللا

/
َمرْءُ « :وََسل

ْ
يَنُْظرْ  َخِليِلهِ  ِديِن  َ�َ  ال

ْ
َحُدُكمْ  فَل

َ
  .»ُ_َالِْل  َمنْ  أ

  ]مسند أحمد[
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صوصاستخالص  – 2  :املضامني األساسية للن
صفة اإليثار � صفني ب  .ثناء هللا تعاىل على املؤمنني املت
 .االبتعاد عن التكرب والبغيالغاية من التواضع  �
صدقاء ملسو هيلع هللا ىلصأمر النيب  �  .�لتحري يف اختيار األ

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I -  على ا<تمع وأثرهاإليثار:  

  :اإليثارمفهوم  -  1
صةهو  :اإليثار صلحة اخلا صلحة العامة على امل   .تفضيل الغري على النفس، وتقدمي امل

  :على ا<تمع اإليثار رأث -  2
حملبة واألخوة بني أفراد ا<تمعنشر  �   .ا
  .انتفاع الناس فيما بينهم �
  .تقليص العداوة واحلقد يف ا<تمع �

II  - على ا<تمع التواضع وأثره:  
  :مفهوم التواضع – 1

  .هو خفض اجلناح للمسلمني وعدم التكرب أو االفتخار عليهم �ملال أو اجلاه أو النفوذ :التواضع
  :أثر التواضع على ا<تمع -  2
  .نيل الرفعة واملكانة يف ا<تمع �
  .عدم إشعار الغري �لنقص �
صول االندماج بني املسلمني �   .ح

III - على ا<تمع معاشرة األخيار وأثره:  
  :مفهوم معاشرة األخيار – 1

صاحلني يف أخالقهم ودينهم، وذلك مبخالطتهم أغلب  :معاشرة األخيار صدقاء ال   .األوقات، والتأثر 3م دينا ودنياصحبة األ
  :على ا<تمع معاشرة األخيارأثر  -  2
  .الشعور بروح اجلماعة �
  .االستعانة 3م على فعل اخلري �
  .نيل السمعة الطيبة بني الناس �
 .�كيد الوحدة والقوة بني أفراد ا<تمع �
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