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  :مدخل متهيدي

 .اللتزام .اشرع هللا تعاىل اللباس والزينة، وميز لباس الذكر على لباس األنثى، ووضع له آدا� أوجب ا
 عناية اإلسالم �للباس والزينة؟فما مدى  
 اآلداب اليت وضعها يف هذا ا=ال؟هي وما  
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

I - اLدراسة النصوص وقراء: 
 :توثيق النصوص -  1

 :األعرافالتعريف بسورة  -أ 
األعراف  اسم  ذكر  لورود  .ذا االسم  آية،  هي السورة السابعة يف ترتيب املصحف،  ُمسيت  206.مكية،  عدد آLVا  :سورة األعراف

وهي أول سورة عرضت للتفضيل يف قصص األنبياء، ومهمتها كمهمة السورة   أهلهما،  بني  حيول  والنار  اجلنة  بني  مضروب  سور  وهو  فيها،  
صول الدعوة اإلسالمية من توحيد هللا جل وعال، وتقرير البعث واجلزاء، وتقرير الوحي والرسالة   .املكية تقرير أ

  :عبد هللا بن عمرالتعريف ب –ب 
صحايب جليل : هللا بن عمرعبد  هو عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما، يكىن أ� عبد الرمحن، ُولد بعد البعثة nربعة أعوام، 

سنة ثالث : وابن xين خلفاء املسلمني عمر بن اخلطاب، وراوي حديث، وعامل من علماء الصحابة، مات مبكة سنة أربع وسبعني للهجرة، وقيل
 .ابن أربع ومثانني سنةوسبعني وهو 

II  - فهم النصوص:  
 :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1
o فرضنا عليكم :نزلنا عليكم. 
o يسرت ويغطي :يواري. 
o  ْعوراتكم: َسْوآِتُكم. 
o لباس الزينة :ريشا. 
o أي احلياء والعمل الصاحل :لباس التقوى.  
o تكربا وافتخارا :خيالء. 

اإلسالم في والزينة اللباس  
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 :املضامني األساسية للنصوصاستخالص  – 2
 .بيانه سبحانه وتعاىل بعض أنواع اللباس اليت انزهلا إىل عباده مع بيان أفضلها وهو لباس التقوى �
 .هو جزاء املتكرب املتفاخر على الناس �طالة ثوبهيوم القيامة احلرمان من نظر هللا عز وجل  �

  :احتليل حماور الدرس ومناقشته
I - يف اإلسالم والغاية منهما اللباس والزينة:  

  :والزينة مفهوم اللباس -  1
  :مفهوم اللباس -أ 

  .، وحكمه الوجوبهو كل ما يسرت به اإلنسان جسده :اللباس
  :مفهوم الزينة –ب 

، وهو مستحب لكن يف حدود ...هو كل ما يتجمل به اإلنسان من أشكال اللباس وألوانه وأنواع الطيب وتسريح الشعر  :الزينة
  .الوسطية واالعتدال

  :الغاية من اللباس والزينة -  2
  .إظهار نعمة هللا وشكره عليها �
  .سرت العورة �
  .عبادة هللا �
  .إعفاف الزوجني �
  .الوقاية من املؤثرات اخلارجية �

II  - عناية اإلسالم �للباس والزينة:  
ألن هللا تعاىل جيب أن يرى أثر  لقد حث اإلسالم يف جمال اللباس والزينة على ضرورة الظهور �ملظهر الالئق الكرمي يف جمال اهلندام،

صة يف  األمكنة اليت جيتمع فيها الناس كاألعي صى �لنظافة وحسن املنظر واجلمال خا   .ادنعمته على عبده يف حدود الوسطية واالعتدال، كما أو
III - آداب اللباس والزينة يف اإلسالم:  

  :واالعتدال، وجعل لذلك آدا�، منهااهتم اإلسالم جبمال املظهر، ودعا إليه يف حدود الوسطية 
  .وجوب لبس ما يسرت العورة ويقي احلر والربد �
 .يستحب لبس ما فيه زينة ومجال بقدر االستطاعة والوسطية واالعتدال �
 .حيرم لبس ما فيه زينة واختيال �
 .حيرم أن يلبس الرجل ثوب املرأة وأن تلبس املرأة ثوب الرجل �
 .و به عند لبس الثياب اجلديدةضرورة الدعاء مبا كان الرسل يدع �
 .البدء �ليمني عند لبس الثياب �
  .التصدق �لثياب على احملتاجني �
أن يكون ساترا، حمرتما، أال يكون فيه تشبه �جلنس اآلخر، أال يقصد بلباسه التكرب على (االلتزام بشروط اإلسالم يف اللباس والزينة  �

 ...).الناس 
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