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  :مدخل متهيدي

مشكلني 4ذه احملبة قوة  عند قراءتنا للسرية النبوية جند أن الصحابة رضوان هللا عليهم كانوا كالبنيات املرصوص حيب بعضهم بعضا،
  .جبارة ال تصد وال تقهر، Cشرين اإلسالم يف مجيع أحناء العامل

  فمن أين استمدوا هذه احملبة؟ 
  وما هي القيم األخرى اليت متثل 4ا الصحابة يف حياNم؟ 
  :املؤطرة للدرسالنصوص 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :دراسة النصوص وقراءNا
I – اNعرض النصوص وقراء:  

  :)القلقلة(القاعدة التجويدية  -  1
ق، ط، ب، ج، د، وهي جمموعة يف  : هو اضطراب الصوت عند النطق fحلرف الساكن حىت يسمع له نربة قوية، حروفها هي :القلقلة

  ).قطب جد(كلمة 
II  - توثيق النصوص والتعريف 4ا:  

  :األعلىسورة التعريف ب – 1
يف املصحف الشريف، نزلت بعد سورة التكوير، يدور حمور السورة حول الذات  87أية، ترتيبها  19مكية، عدد آNqا  :األعلىسورة 

وتيسري  ،ملسو هيلع هللا ىلص األنبياءالعليا، وبعض صفات هللا جل وعال، والدالئل على القدرة والوحدانية، fإلضافة إىل الوحي والقرآن املنزل على خامت 
  .ويستفيد منها أهل السعادة واإلميان ،حفظه، واملوعظة احلسنة اليت ينتفع 4ا أهل القلوب احلية
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  :التعريف بسورة األنفال -  2
آية، وهي السورة الثامنة يف ترتيب املصحف  75فهي مكية، عدد آNqا  36إىل  30مدنية ما عدا اآلqت من  :سورة األنفال

نزلت بعد سورة البقرة، اهتمت السورة �حكام األسرى والغنائم، ونزلت بعد غزوة بدر، وهي إحدى السور املدنية اليت عنيت جبانب  الشريف،
التشريع وخباصة فيما يتعلق fلغزوات واجلهاد يف سبيل هللا، فقد عاجلت بعض النواحي احلربية اليت ظهرت عقب بعض الغزوات، وتضمنت  

ات احلربية واإلرشادات اإلهلية اليت جيب على املؤمنني إتباعها يف قتاهلم ألعداء هللا، وتناولت جانب السلم واحلرب، وأحكام كثريا من التشريع
  .األسر والغنائم

  :يب هريرة�التعريف  – 3
محن بن صخر الدوسي، ولد يف مدينة احلجاز يف عام  :أبو هريرة كان امسه عبد مشس أبو األسود يف   قبل اهلجرة، 19هو عبد الّر

عامراً، ُلّقب �يب هريرة، أسلم أبو هريرة وشهد غزوة خيرب ملسو هيلع هللا ىلص عاما، وقد مساه الرسول  16اجلاهلية، اعتنق اإلسالم بينما كان يبلغ من العمر 
روايًة للحديث، كان تقّيًا ورعاً،  ، كما صحبه حوايل أربع سنوات، ويعد معجزة من معجزات النبوة، هلذا كان من أكثر الصحابةملسو هيلع هللا ىلصمع الرسول 

هـ، وقد كان يبلغ من العمر ما  57عاما، حيث أخذ هللا أمانته يف عام  47بــ ملسو هيلع هللا ىلص مل يكن يرد اإلساءة fإلساءة، تُويف أبو هريرة بعد الرسول 
  .عاما 78يقارب 

III - فهم النصوص:  
  :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o إلميان والعمل الصاحل :قد أفلح من تزكىf أي فاز يرضى هللا واجلنة من طهر نفسه.  
o أي حافظ على الصالة يف وقتها لوجه هللا :وذكر اسم ربه فصلى.  
o تقدمون وتفضلون :توثرون.  
o فزعت وخافت :وجلت.  
o املؤمن التقي  املخلص له سبحانه :وليا §f هو العامل.  
o ختلفةهي ماعدا الفرائض من التطوعات امل :النوافل.  
o أي فال يسمع إال إىل ما يرضي هللا :كنت مسعه الذي يسمع به .  
o قيل مبعىن عطفه على عبده ولطفه به وشفقته :ترددي.  

 :املضامني األساسية للنصوص -  2
  .حتقق الفالح والفوز ملن زكى نفسه وطهرها وشغلها بطاعة هللا �
 .األخرى التزهيد يف الدنيا والرتغيب يف اآلخرة لفناء األوىل وبقاء �
  .زqدة اإلميان fلطاعات ونقصانه fلعصيان �

  :حتليل حماور الدرس ومناقشتها
I – مفهوم القيم الروحية يف اإلسالم:  

نسان خملوق من مادة وروح، وقد يسر هللا له سبل العيش يف هذه احلياة، وأمده fلتوجيهات الالزمة للعناية fجلانبني املادي اإل
، ويف اجلانب الروحي أرشده إىل عبادته واالخالص ...أرشده إىل وسائل حاجاته املادية من غذاء وكساء وعالج  ملاديففي اجلانب ا والروحي،

محة والتواضع  ، وبذلك حيصل اإلنسان على غذاء متوازن ملكوCته املادية الروحية، ...له والشكر له على نعمه، fلتزام الصدق والعدل والر
  .اجلانب الروحي هو ما يعرب عنه fلقيم الروحية والتوجيهات اليت يتضمنها
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II  - يف اإلسالم أصول القيم الروحية:  
  :تستند القيم الروحية إىل أسس مرجعية أصيلة، وهي

  .fعتبارمها أساس الدين ومصدر التشريع ومنهاج حياة املسلمني يف مجيع شؤون حياNم :القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة �
 َسأَْلُت َعْن ُخُلِق َرُسوِل ا·َِّ َصلَّى ا·َُّ َعَلْيِه حني² اليت تعد التطبيق العملي للقرآن، كما قالت السيدة عائشة  :النبوية العطرة السرية �

  .»َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآنَ «: َوَسلََّم، فـََقاَلتْ 
III - يف اإلسالم خصائص القيم الروحية:  

  :تتميز القيم الروحية يف اإلسالم خبصائص ثالث
ومعناها أن القيم ¼بتة ال تتغري بتغري الزمان واملكان، وتبدل الظروف واألحوال، لكن املتغري هو قرب اإلنسان أو  :خصيصة الثبات �

  .بعده منها
ومعناها أن املسلم مطالب بتحري هذه القيم والتزامها يف خمتلف مواقف احلياة، فال جيوز لإلنسان أن يكون  :خصيصة االستمرار �

  .صادقا يف مواقف وكاذf يف أخرى
ومعناها أن هذه القيم توجه سلوك اإلنسان يف خمتلف جماالت احلياة، حيث تشمل عالقته بربه وبنفسه و�سرته  :خصيصة الشمول �

  .﴿ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت ِ·ِّ َربِّ اْلَعاَلِمَني﴾: اس كلهم، وfلبيئة احمليطة به، كما قال تعاىلوجريانه وfلن
IV  - وسائل تنمية القيم الروحية وترسيخها:  

ل األوقات والألمكنة والظروف واألحوال، ويف ذكر هللا والدعاء جتعل اِملؤمن دائم الصلة f§ ثعاىل يف ك :ذكر هللا تنمية للقيم الروحية �
  خمتلف األعمال، وبذلك تنمو القيم الروحية وتزكو يف نفس املسلم

التمرن على فعل  :ة يف نفس اإلنسان ويزيدها ثباÊإن مما يرسخ القيم الروحي :التمرن على فعل كل أنواع اخلري ترسيخ للقيم الروحية �
فمن ذلك ما يتصل fلقلب كقيم اإلخالص واملودة والعطف واإلحساس  ل الكرمي،اخلري استجابة ألوامر هللا وعمال بتوجيهات الرسو 

ما ينفع ، وفعل كل احملتاجنيfملسؤولية، ومنه ما يتصل fألعضاء كارتياد أماكن اخلري، وتدريب اليد على بذل الصداقة، ومساعدة 
  .يف دنياهم وآخرNم، وهكذا تنخرط كل اجلوارح يف ترسيخ القيم الروحية الناس
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