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  :مدخل تمهيدي

  .من بعث ونشور وثواب وعقاب هوما في ،ال تكاد تخلو سورة من القرآن الكريم من ذكر اليوم اآلخر
  والجزاء؟فما المقصود بالبعث  
 ؟ بوتهماثوما أدلة  
  :المؤطرة للدرسالنصوص 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

I -  وقراءتهادراسة النصوص: 
 :توثيق النصوص -  1

  :البقرةالتعريف بسورة  –أ 
، سميت بسورة البقرة إحياء لذكرى تلك شريفالفي المصحف الثانية من حيث الترتيب  ،آية 286عدد آياتها  ،مدنية :البقرةسورة 

حيث قتل شخص من بني إسرائيل فلم يعرفوا قاتله فعرضوا األمر على موسى لعله عليه السالم، المعجزة الباهرة التي ظهرت في زمن موسى 
وتكون برهانا على  من قتله،فأوحى اهللا إليه أن يأمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا الميت بجزء منها فيحيا بإذن اهللا ويخبرهم عن  القاتل،يعرف 

  .قدرة اهللا عز وجل في إحياء الخلق بعد الموت
  :التغابنسورة التعريف ب -ب 

 ،، نزلت بعد سورة التحريمشريفالفي المصحف من حيث الترتيب الرابعة والستون  ،آية 18 عدد آياتها ،مدنية :التغابنسورة 
  .سميت بهذا االسم الشتمال السورة على التغابن من جانب كال من المؤمنين بعدم زيادة الطاعة والكافر لتركه اإليمان

  النازعاتسورة التعريف ب -ج 
 محور يدور ،النبأ سورة بعد نزلت ،الشريف المصحف في 79 ترتيبهاآية،  46 آياتها عدد ،المفصل من ،مكية :النازعاتسورة 

 .المجرمين ومئال المتقين مئال وعن ،وأهوالها والساعة ،وأحوالها القيامة حول السورة هذه
II  - فهم النصوص: 
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  .بيانه سبحانه وتعالى لألسس التي تقوم عليها العقيدة وهي اإليمان بالكتب السماوية واليوم اآلخر

 .والجنة مصير الخائفين من ربهم الناهين أنفسهم عن الهوى

والجزاء هو ما يترتب  يعني قيام الناس من قبورهم يوم القيامة،

  ... والصراط ،والحشر ،كنعيم القبر وعذابه  ،من األمور التي لها عالقة بالبعث والجزاء
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 :مدلوالت األلفاظ والعبارات
  .الكتب السماوية السابقة

  .يصدقون تصديقا جازما

 . تمرد وتجاوز الحد في العصيان
 . قدم دنياه على دينه وفضلها على آخره

 . خاف الوقوف بين يدي اهللا يوم القيامة
  .المسكن والمستقر

 :استخالص المضامين األساسية للنصوص
بيانه سبحانه وتعالى لألسس التي تقوم عليها العقيدة وهي اإليمان بالكتب السماوية واليوم اآلخر

  .إنكار الكافرين ليوم البعث ال ينجيهم من الحساب والجزاء
والجنة مصير الخائفين من ربهم الناهين أنفسهم عن الهوى هم اآلخرة، الجحيم مصير الطغاة الذين يفضلون الدنيا

 :تحليل محاور الدرس ومناقشتها
  :مفهوم البعث والجزاء

يعني قيام الناس من قبورهم يوم القيامة، :يعتبر اإليمان بالبعث والجزاء من أركان العقيدة الصحيحة، والبعث
  :يتحقق اإليمان بالبعث والجزاء بأمرين

  .أن يؤمن بهما على وجه اإلجمال

من األمور التي لها عالقة بالبعث والجزاء أن يؤمن بكل ما أخبر به اهللا ورسوله 
  :بالبعث والجزاء

  .أنه يجعل لحياة المؤمن هدفا
  .أنه يردع اإلنسان ويحد من شروره

  .أنه يدفع المؤمن إلى اإلكثار من األعمال الصالحة

مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o  الكتب السماوية السابقة :انزل من قبلكما
o يصدقون تصديقا جازما :يوقنون
o  ّلتخبرن :لُتنّبؤن. 
o تمرد وتجاوز الحد في العصيان :طغى
o قدم دنياه على دينه وفضلها على آخره :آثر الحياة الدنيا
o خاف الوقوف بين يدي اهللا يوم القيامة :خاف مقام ربه
o المسكن والمستقر :المأوى

استخالص المضامين األساسية للنصوص – 2
بيانه سبحانه وتعالى لألسس التي تقوم عليها العقيدة وهي اإليمان بالكتب السماوية واليوم اآلخر �
إنكار الكافرين ليوم البعث ال ينجيهم من الحساب والجزاء �
الجحيم مصير الطغاة الذين يفضلون الدنيا �

III - تحليل محاور الدرس ومناقشتها
مفهوم البعث والجزاء -  1
يعتبر اإليمان بالبعث والجزاء من أركان العقيدة الصحيحة، والبعثو 

يتحقق اإليمان بالبعث والجزاء بأمرينو عن أعمالهم من ثواب وعقاب، 
أن يؤمن بهما على وجه اإلجمال .1

أن يؤمن بكل ما أخبر به اهللا ورسوله  .2
بالبعث والجزاءمن آثار اإليمان  -  2
أنه يجعل لحياة المؤمن هدفا �
أنه يردع اإلنسان ويحد من شروره �
أنه يدفع المؤمن إلى اإلكثار من األعمال الصالحة �
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