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 :�نطالق وضعية
��� و��� و��ر، ���� ��� ��ن ���� ��رس ���ا و���� ���� ��رج : ��ن �� أ�� ا�����م ����� ������

ا������، أ�� ��� ���ن ����ا ����� ��رس ���ا و�� ���� ���� ��رج ا������ ����ه، وأ�� ��ر ���ن ������ 

أ�� ��ر ������ ��،  ��ا ��� ������� �� ��������، ��� ��ء ��م ا������ن ا���زوه �����، ���� ��� و��� ��� ا��و 

�� ا���� ��� ��� و��ر ��� ��� ���ة، أ�� ��� ���� ��� ���� ������،  �� ا������ن و��، ��� ��ء ��م ��ز

إذا أردت أن ����� أو��د ا������ء : ��ل �� ������، و���� ��� ������ و��أ ��� و����، و��ء ��ر إ�� ���

 .������ أن ���� ���

 ت ��ر؟����� �� ������ �� ��� 

 و�� �� ا���ا����� ��� ��ه ا������ ا��� و���؟  

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  :قراءة النصوص ودراس��ا
I – توثيق النصوص والتعر�ف ��ا:  

  :التعر�ف �سورة الك�ف – 1

 18آ��، �������  ���151 �����، ��د آ�����  110إ��  86، و�� ا���� ����38 �� ��ا ا����  :��رة ا�����

، ����� ا���رة �� ��� ذي ا������ و����� ����  ���� ا����م "ا��������رة "ا����� ا�����، ���� ���  ��

����� �� ��� أ���ب ا����� ���ا ا����وا���� ا�����، ����    .��� ���� �� ا�����ة ا��

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .���ل و��ة �� ��ه ا����� ا������ :ز��� ا����ة ا����� -

 .ا�����ل ا������ و���� ا������ وا������ وا������ وا������ :ا������ت ا������ت -

  .أ��� �� ���� ا�����ن �� ا���اب ��� ر�� :��� ��� ر�� ��ا�� و��� أ��� -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

 إ�� أن ا����� �������ل ا������ أ��� أ��ا ��� ا��� �� ���� ا���ل وا��و��د �ر���� ا�� �����.  

   

 القناعة والرضا
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  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I - مف�وم القناعة والرضا وطرق اك�سا��ما وآثار�ا:  

  :مف�وم القناعة – 1

و�� ��ن �����، و�� ��م ا���� ��� ��� ا��� �� : وا������. ا������ء �����ء�� ، �� ا���ه: ��� :ا������

  .����، و�� ����� ��� ��ق ا�����نا����� إ�� �� �� أ��ي ا��

  :مف�وم الرضا - 2

�� ���� ����� ������ ا����� �������� ا�������ن إ�� ��ر ا��� : ���ف ا����، وا������: ��� :ا����

  .و�� ���ر�� ���� �� ا��� ����� �� ��� ��دد ���� ��: و����، و��اد ��

  :طرق اك�ساب القناعة والرضا – 3

  ،وَ�َ�َ�َْف : ا���� ��� ��� ا��� �� دون ��� و�� ���، ��ل �����وا���� ا����وع، وا���، وا����ح﴿ 

﴾
ٰ
�َ�ْ�َ�َ� �َُّ�َ ْ��َ� ا��َّ�سِ «: ملسو هيلع هللا ىلص، و��ل �ُ�ْ�ِ�َ� ر  .»وَاْرَض �ِ�َ� �َ�َ�َ ا���ُ �ََ� �َ�ُْ� أ�

 ا���� ا����� ا�����ر ��. 

 اءة ��� ا������ء و������ ا������ء��. 

 ����� أن �� ���� ا����� ���� ���� ا����� و���ا��� �� ا�����ل ا������، ��ل : �َ�ِ��ّ ﴿وَاْ��ِ�ْ �َْ��ََ� �ََ� ا�

ِ��ُونَ وَْ��َ�ُ وَ�� �َ�ْ�ُ �َ�ْ�َ�كَ �َ�ْ  �ُ� �ِ��ْ�َ�َاةِ وَا�ْ�َ�ِّ�ِ �ُ� ��َّ ْ��َ�ْ�َ� �َْ��ُ�نَ ر �ْ�َ� وَ�� �ُ�ِ�ْ� �َْ� أ� َ�َ�ةِ ا��ّ� ��َ�َ اْ�� ِ��ُ زِ �ُ� �ُْ�

ْ��ُهُ �ُ�ًُ�� �ََ� �َ�َاهُ وَ�َ�نَ أ� �ّ َ�ْ�َ�ُ �َ� ذِ�ْ�ِ�َ� وَا� �.  

  :القناعة والرضا آثار - 4

 ل ا�������� وا����دة ا���������. 

 وا���� وا�������ا �� ا����ا��� ، ����� ا���س ������ ا����ء ا�������. 

 وا������ ا���ا��� و��������� ��دة ا���س و����� ،.  

II  -  اقبھ مف�وم الطمع وأسبابھ   :وسبل تفاديھوعو

  :مف�وم الطمع – 1

�� ���� ا���� و���� ��� ���م ا����� �� ��ل ��رض أو : �� ا���ص وا����ء، وا������: ��� :ا����

  .���� زا�� أو ��ه ����

  :الطمعأسباب  - 2

ا��� ا����ط ��� ا���ل وا���ه وا�����، ��� ���� ا�����ن ���� �� ا����ل ����� ���ق ��� ���و�� ������ة وا���� 

  …وا����ب 

اقب الطمع - 3   :عو

  ا���� ���� ����� �� ا������ ����� �� ���ه و�� ���� ��� �� ���ق إ���، و�� و�� ا��� ����� ا��������

ْ� �ُ�ْ�َ�ْا �ِْ��َ� ﴿: ���ه ا���� ا������، ��� ��ل �ّ ن � ْ��ُ�اْ �ِْ��َ� رَُ��اْ وَ�� ْن أ� �َ�َ�ِت �َ�� � �َ�ْ�ِ�ُكَ �ِ� ا�ّ�� وَ�ِْ��ُ� �ّ�

ذَا �ُْ� �َْ�َ��ُ�نَ   .58: ا������رة ا�����،  .﴾إ�

  �� رث ا������ر وا������ا����ات وا����� إ�� ا���س �� أ�� ا����ل إ� إ���عا���� ���� ا������ ��� ،���.  
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  :سبل الوقاية من الطمع - 4

 ���� وا�����ه إ�� ا���� �� ا��� ����� وا����� ،���  .ا����ر ��� وا������د �� ��

  �� و�� �� ��اء أ��ه ������� �� ا���م ا����ا����� ��� ��� ا���. 

 ا���� ا����� �� ��ل ا��� و����� ور���� ���� ار���ه �� ا�����. 

 و���ان �����ة ،��   .ا����� �� أ��ال ا������� ا������، و�� أ����� �� �����ة و����� د���
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