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الوضعية المشكلة

وجدت صديقك أحمد فرحا بسيارة أبيه الجديدة التي اشتراها مؤخرا، حيث اقترض مبلغا من المال من البنك سيرده بالتقسيط مع

زيادة يأخذها البنك، فقلت له: لكن ذلك ربا وهو من الكبائر؟. فقال لك: وما معنى الكبائر؟ وهل لها عقوبة خطيرة؟

النصوص المؤطرة للدرس

ُ َتَباَرَك َوَتَعالَى: َقاَل ا��

ْثِم ْحَسُنوا ِباْلُحْسَنى ۩ ال�ِذيَن َيْجَتِنُبوَن كََباِئَر اال� َساُؤوا ِبَما َعِمُلوا َوَيْجِزَي ال�ِذيَن ا� َماَواِت َوَما ِفي اال�ْرِض ِلَيْجِزَي ال�ِذيَن ا� ِ َما ِفي الس� ﴿َوِ��

نُفَسكُْم ُهَو َهاِتكُْم َفال ُتَزك�وا ا� م� ٌة ِفي ُبُطونِ ا� ِجن� نُتْم ا� ْذ ا� َن اال�ْرِض َوا� كُم م� نَشا� ْذ ا� ْعلَُم ِبكُْم ا� َك َواِسُع اْلَمْغِفَرِة ُهَو ا� ن� َرب� ال� الل�َمَم ا� َواْلَفَواِحَش ا�

َقى﴾. ْعلَُم ِبَمنِ ات� ا�

[سورة النجم ، اآليتان: 30 – 31]

توثيق النصوص والتعريف بها

التعريف بسورة النجم

سورة النجم: مكية، وعدد آياتها 62 آية، ترتيبها 53 في المصحف الشريف، نزلت بعد “سورة اإلخالص”، يدور محور السورة حول

موضوع الرسالة في إطارها العام، وموضوع اإليمان بالبعث والنشور وصدق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والتوحيد وقدرة ا�.

نشاط الفهم وشرح المفردات

شرح المفردات والعبارات

يجتنبون: يبتعدون.

كبائر اإلثم: الذنوب العظيمة التي تستوجب غضب ا� تعالى

اللمم: صغائر الذنوب.

مضامين النصوص األساسية

من أسباب الفوز بالحسنى اجتناب كبائر الذنوب والفواحش.

الكبائر والموبقات: أنواعها و أسباب الوقوع فيها

مفهوم الكبائر

الكبائر: هي كل معصية ترتب عنها حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة …، أو جاء فيها وعيد في اآلخرة من عذاب أو غضب، أو لََعن

ا� ورسوله فاعلها، وهي ذنوب ومعاصي عظيمة.

مفهوم الموبقات

الموبقات: هي وصف ألثار الكبائر على مرتكبها، وسميت موبقات ألنها توبق (تهلك) مرتكبها وتلقيه في النار.

أنواع الكبائر والموبقات
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2978
https://www.alloschool.com/element/93587


الشرك با�.

السحر.

قتل النفس التي حرم ا� إال بالحق.

أكل الربا.

أكل مال اليتيم.

التولي يوم الزحف.

قذف المحصنات.

أسباب الوقوع فيها

ضعف اإليمان با� وعدم استحضار مراقبته تعالى.

إتباع الهوى والشهوات والغرائز.

إغواء الشيطان لبني البشر.

الجهل بالدين.

أصدقاء السوء …

آثار الوقوع في الكبائر وسبل الوقاية منها

آثار الوقوع في الكبائر

عقوبة دنيوية: تتجلى في انتشار األمراض (الزنا)، ومحق البركة، والظلم، وهالك األمم وزوالها، وظهور الفساد، ونزول العذاب،

والفشل والهزيمة، والذل والخزي، وإزالة النعم ونزول النقم، وقسوة القلوب …

عقوبة أخروية: مضاعفة العذاب يوم القيامة.

سبل الوقاية منها

استحضار مراقبة ا� تعالى والتزام التقوى.

تعظيم حدود ا� وشعائره والتزام حرماته.

معرفة أنواع المعاصي من خالل التفقه في الدين.

استشعار المسلم خطورة وآثار ارتكاب الكبائر والمعاصي.

التأسي برسول ا� ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام والصالحين.

الحذر من وساوس النفس األمارة بالسوء وإغواء الشيطان.

التوبة واإلكثار من فعل الخير كالصالة والصيام والصدقات …
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