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  :مدخل تمهيدي

 بما بنائه في المؤمن ويسھم ،الطيبة والمعام�ت الحسنة ا�خ�ق تسوده فاضل مجتمع إقامة إلى ا	س�م يدعو

  .أخ�ق من به يتصف

  ا:جتماعية؟ المؤمن صفات ھي فما 

 والمجتمع؟ الفرد على أثره وما 

  :المؤطرة للدرسالنصوص 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

I -  وقراءتهادراسة النصوص: 
 :النصوصتوثيق  -  1

  :آل عمرانالتعريف بسورة  –أ 
آية، هي السورة الثالثة من حيث الترتيب في المصحف الشريف، نزلت بعد سورة  200مدنية، عدد آياتها  :سورة آل عمران

آم  مريم  والد  "   عمران آل  "  الفاضلة  األسرة  تلك  قصة  ذكر  لورود   "  عمران آل  "  بـ  السورة  ، ُسميت "الم"، تبدأ السورة بحروف مقطعة "األنفال"
سورة آل عمران من السور المدنية  ،السالم عليهما  عيسى  وابنها   مريم بوالدة  اإللهية  القدرة  مظاهر  من  فيها  تجلى  وما  عيسى عليه السالم،  

ركن العقيدة وإقامة األدلة والبراهين على وحدانية اهللا جل : كنين هامين من أركان الدين هماالطويلة وقد اشتملت هذه السورة الكريمة على ر 
  .وعال، وركن التشريع وبخاصة فيما يتعلق بالمغازي والجهاد في سبيل اهللا

  :النعمان بن بشيربالتعريف  - ب
ولد في السنة الثانية من الهجرة، كان أول مولود في اإلسالم من  ،هو النعمان بن بشير بن سعد األنصاري المدني :النعمان بن بشير

ولي الكوفة في عهد معاوية، ثم ولي حمص البن الزبير، وبها قتل وذلك سنة ، وكان من أخطب الناس، األنصار بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً 
  .أربع وستين أو خمس وستين للهجرة

  :مسلمالتعريف باإلمام  – ج
هـ، أحد أئمة  261هـ وتوفى بها سنة  206ولد بمدينة نيسابور سنة  ،هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري :اإلمام مسلم

  ."الصحيح"اشتهر بكتابه  حديثًا، 7275حديث، وبالمكرر نحو  4000الحديث وحفاظه، عدد أحاديثه بدون المكرر نحو 

االجتماعية المؤمن صفات  

 
َ

َ�  قَال   َيبَارَكَ  اهللا
َ

  :َوَيَعا

﴿ 
ْ
  وََسارُِعوا

َ
ن َمْغِفَرةٍ  إِ ب ُكمْ  م  َماَواُت  َعرُْضَها وََجن$ةٍ  ر$ رُْض  الس$

َ
ْت  َواأل ِعد$

ُ
ُمت$ِق2َ  أ

ْ
اء فِي يُنفِقُونَ  الَّذِينَ ۩لِل رَّ َّ اء الس رَّ  وَالضَّ

اسِ  عَنِ  وَالْعَافِينَ  الْغَيْظَ  وَالْكَاظِمِينَ  َّ ُ  الن ه َّ   .﴾الْمُْحِسنِينَ  ُيحِّبُ  وَالل
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  بَِش;ٍ  بِْن  ا�9ْعَمانِ  َعن
َ

 : قَال
َ

  قَال
ُ

$ِ  رَُسول $ُ  َص<$  اهللا يْهِ  اهللا
َ
مَ  َعل

$
ُمْؤِمِن2َ  َمثَُل « :وََسل

ْ
ِهمْ  تََواد ِهمْ  Eِ  ال ِIََُسِد، َمثَُل  َوَيَعاُطِفِهمْ  َوتََرا

ْ
Lإَِذا ا 

 Nََُعْضوٌ  ِمنْهُ  اْشت  Rَتََدا  ُ
َ

S  ََُسدِ  َسائِر
ْ
Lَهرِ  ا Uُ$  بِالس$

ْ
Vَوا«.  

 ]مسلما	مام  أخرجه[
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II  - فهم النصوص: 
 :مدلوالت األلفاظ والعبارات -  1
o وقت الرخاء :الّسّراء.  
o وقت الشدة :الضّراء.  
o الذين يكتمون غضبهم :الكاظمين الغيظ.  
o الذين يتجاوزون ويصفحون عنهم :العافين عن الناس.  
o محبتهم :توادهم.  
o أصيب بعلة :اشتكى منه عضو.  
o قلة النوم :السهر.  
o مرض معروف، ترتفع معه حرارة البدن :الحمى.  

 :للنصوصاستخالص المضامين األساسية  – 2
  .وعد اهللا المتقين الذين يتصفون بالجود والحلم والعفو بجنة عرضها السماوات واالرض �
  .تراحم المؤمنين فيما بينهم بالجسد الواحد الذي يتألم كله لتألم عضو واحد منه ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصتمثيل النبي  �

III - تحليل محاور الدرس ومناقشتها:  
  :صفات المؤمن االجتماعية -  1

والمثل الفاضلة التي تجعل من اإلنسان عنصرا نشيطا وفعاال في  ،اإلسالم المسلم على االتصاف بمجموعة من األخالق حث
  :مجتمعه، ويحقق التماسك والوحدة المرغوبتين، ومن هذه القيم نذكر ما يلي

  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر �
  .التعاون على الخير �
  .الرحمة والعفو والتواضع �
  .والكرم الجود �
  .االصالح بين الناس �

  :آثار صفات المؤمن االجتماعية -  2
  :الجماعة وأإن للتحلي بصفات المؤمن االجتماعية آثار حسنة ونتائج طيبة سواء على الفرد 

  .نيل محبِة الناس واحتراِمهم ،غفرة اهللا ومرضاتهنيل م ،ارتياح الضمير ،اطمئنان القلب :على المستوى الفردي �
اختفاء الرذائل والحد  ،انعدام األحقاد والضغائن ،تحقيق األمن واألمان ،سيادة جو األخوة والمحبة :المستوى االجتماعي على �

  .منها
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