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  :مدخل تم�يدي
 �� ا�����م ��� ا�����ص �� ���� ا����دات وا�������ت �� ا�����ن �� أدا���

 ا�����د �������ن؟ ��� 

 و�� �� �����ه؟  

 :املش�لة وضعيةلا
��، ��� ا����م��ر�� أ��� ���� ��ا����� ا������ أ���  ، ������� ��� أ��� و�� ����� �� ���� ��ا����� ا�����

: رد ���� �����. ���� �� إ��ى ا��دارات ا�������، ����� ����� �����ا �� �� ���ح، و��� ����� ��� ا����؟

 ".ا�������ظ ����اأ�� أ��م ا���� ��� أ��� و�� أ����� "

 ف أ���؟��� �� ������ �� 

 ���� ؟: �� �� ا��ا���ت ا��� ��ا����   ا������ أم ا�����

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراس��ا

I – توثيق النصوص والتعر�ف ��ا:  

 :التعر�ف �سورة الك�ف – 1

��  18آ��، �������  ������110، ��د آ�����  110إ��  86، و�� ا���� ����38، �� ��ا ا����  :��رة ا�����

�� ا����، وا������ وا����ار، وذ�� ، ��ور ���ر ا���رة ��ل ا������ "��رة ا������"ا����� ا�����، ���� ��� 

 ّ � ا���رة ������ ���� ��� ا������ �� ��م ا������، ��� ���و�� ��ة ���، ���� أ���ب ا����� ا���� �ُ��

���� �����. 

 :التعر�ف �عا�شة � – 2

�� ����� أم ا������� ا������ ��� ا����� أ�� ��� ر�� ا��� �����، إ��ى زو��ت : ����� ر�� ا��� ����

و�� ����ة ا���، روت أ��د�� ����ة �� ا����  ملسو هيلع هللا ىلصو��ت �� ا���� ا��ا��� ��� ا�����، ��و��� ا����ل  ،ملسو هيلع هللا ىلصا���� 
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����� ر�� ا���  ا������، ���� �� أ��� ا������ وأ����� �������م، ملسو هيلع هللا ىلصو���� �� ����� ����ة ا����ل  ،ملسو هيلع هللا ىلص

 ��� ����58 ��.  

 :التعر�ف بالب��قي – 3

ا����م ا����ث ا����� ، ��� ا������ ا�����ر ���������� أ��� �� ا����� �� ��� �� ���� ا���ا� :ا������

 ، ���������� ��� �����ة ���ه و����ء و��� و��� �� ا�����ء ������م ،���� ا������� ا������ وا����ر ا�����ة

 ،»ا���� ا�����ى«: �� أ�����، �� �����ت ����ة، ��، ود�� ���� ��458، و���� ���  384ا�����، و�� ��� 

ا����� ا����� �� « ،»ا������ وا������« ،»د���� ا����ة«، »ا�����ء وا����ت« ،»ا����رف« ،»ا���� ا����ى«

  ... »ا�����ط« ،»����� ا������«  ،»����� ا���� وا����ر« ،»��� ا�����ن

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .ا���� ا����ح ا��ي ��ا�� ا���ع :ا���� ا����� -

 .أ��� ���� :أ��� ���� -

  .أي ����� و����� :����� -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

 وا���� ��  .���� ا��� ����� أن ��اب ا���� ا����� �� ا���� ا���

  ا���� ا����� �� و�� ��إ�� ا���  أن أ�� ا�����ل ملسو هيلع هللا ىلص ا�������� ..  

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا

I  - سالم إليھ ودعوة مف�وم �تقان�:  

 :�� إ���م ا���ء و���� ��� أ��� و��، و����� ا�����ن �� ا���� �� ���ل :ا�����ن

 إ���ن ا���� ��� أ��� ��رة. 

  إ���زه��م ا������ وا������ ��. 

 ل ا���� ������ه و��������. 

و������ �� ا������ ا������ ا������ ا��ي �� ���� د���� ا�����، ��� �� ا�����م ���  ا����و����� 

ا�����ن، ��� أ����، و��� ��� ���� ا����، ������ ������ أن ���د ���� ����، ��� ��� أ����� �� ا������ ا������، 

وَ�ُِ� ا�ْ�َ�ُ�ا �َ�َ�َ�َى ا��َّ�ُ �َ�َ��َ�ُْ� ﴿ :أو ������ أو ������، ��ل �����������ن �� �� أ����� ������ ���� ������� ����� �

ُ وَا�ْ�ُ�ْ�ِ�ُ�نَ  ����� ا���� وا���اب ، ������� ��� أن ���ص ��� إ���ن ���� و����� و����� ��ر ا�����ن، �﴾وَرَُ���ُ�

  .����� �� ��� ا���

II - تقان وثمراتھ مجاالت�: 

  :�تقان �� العبادات – 1

 :����� ا�����ن �� ا����دات ���� �� ������، و�� ����� ا�����ن �� ا����دة
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 ن ��داء ��ا��� و���� ��� أ��� و��، ��ل  :إ���ن ا����ء��� ْ��ََ� ا�ْ�ُُ��ءَ �َ�ََ�ْ� «: ملسو هيلع هللا ىلصو ��َ� ، �� ��َّ�َ� �َْ�

 � �ّ ِ َ��َ��َ�هُ �ِْ� َ��َ�ِهِ َ�� ْ��َ�رِه  .»َ��ْ�َُج �ِْ� َ��ِْ� أ�

 ن  :إ���ن ا����ة��� ��َ�َ�ُْ�  ��������ادو ��� ������رة وا����ع وا�������� و����� ا�����، ��ل ����� ﴿�ُ�ُوا زِ

��� ر�� ����� ����ا�� ����،  ملسو هيلع هللا ىلص�ِ��َ �ُِ�ّ �َْ�ِ��ٍ﴾، وأداؤ�� ����ع و����� وو��ر، و�� أ��� ر��ل ا��� 

�ََّ� �َْ� �َُ��ِّ ارْ «: ���ل �� ��َ� ّ�ِ�ََ� �ْ��ِ«. 

 َ�َْع «: ملسو هيلع هللا ىلصوذ�� ���و�� وأر���� �� ا����ب �� �� ����� أو ���� �� أ��ه، ��ل  :إ���ن ا����م� �َْ� �َْ�

 ُ ْن �َ�َعَ َ��َ��َ�ُ وَ�َ�َا�َ� �ِ �َ��َ�ٌ �ِ� أ� �ّ �ِ� �َْ�َ�َ ورِ وَا�ْ�َ�ََ� �ِ�ِ وَاْ��َْ�� � �ّ  .»�َ�َْل ا��

 ملسو هيلع هللا ىلصوذ�� ��داء ا������ �� ��ا�� ووا���ت و������ت ��� أ��� و��، ��ل  :إ���ن ا��� :» ِ��� �ّ ��َ �َْ�

 ُ � �ّ� �ِ�ِ َ��َ�ْمَ وَ�َ�َ�ْ�ُ أ�  .»�َ�َْ� �َ�ْ�ُْ� وَ�َْ� �َْ��ُْ� رََ�َ� �ِْ� ذُ�ُ�

 ملسو هيلع هللا ىلص�ل ، �…و��� �����ص ا���� ���، وا���دب �� ا���آن، وا���ام ��ا�� ا������  :إ���ن ���وة ا���آن :

» ِ   .»ا�َّ�ِي �َْ��َأ� ا��ُ�ْآنَ وَ�ُ� ���ِ�ٌ �ِ�ِ �َ� ا��َّ�َ�ةِ ا���ِ�َاِم ا��َ�َرَة

  :�تقان �� �عمال الدنيو�ة عبادة – 2

ا����  إ���ن���� إ�� ����� �� ���س ا������ �� ���  ملسو هيلع هللا ىلصإن �� أ�� ا���� ا��� ��ن ر��ل ا��� 

��، ��� ��� ���� ���� ��� ا���ء ��� و����� ����� ���دة ���� ����� ��  ،و������، ��اء ��ن ���� د���� أو د���

  :أ���� ذ��

 ����� ���� و���� ا���س و�� ����� ����. 

 ���� ���� ا��� درو�� و���� �� ������ �����. 

  ����� ���� ص ��� وا����� و�� ������ و����� ����...  

  :ثمرات �تقان – 3

 ر�� ا��� ���. 

 ل ا��������. 

 ا����� �� ا����� وا����ة. 

 ر�� وازد��ر ا����. 

 � ا����ء وا���رة ��� ا������� ا�����ن ��...  

 :�ست�تاج

��� �����، ���م  ����أا�����ن ��� أن ���ن ��ءا ��  �� ������ وأ������ ا������، ��� ��ورة ������ و��

َ�َ�ةَ �ِ�َ�ْ�ُ�َ�ُ�ْ ﴿: �� أ����� و���دا��، ��ل �����ا���ء أداؤ�� ��  ْ��َُ� �َ�َ�ً�﴾ ا�َّ�ِي �َ�ََ� ا�ْ�َ�َْت وَاْ�� �ُّ�ُْ� أ�   .أ�
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