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�א���� �
     الباء: حرفةو.  مع مراعاة الغنة، الباءإذا كانت بعدهاهو قلب النون الساكنة أو التنوين ميماً : اإلقالب � 

يبقى صوت الغنة على امليم وعند ورود نون ساكنة أو تنوين وبعدمها باء، سواء يف كلمة واحدة أو كلمتني، تقرأ النون ميماً، : كيفيته �
  .دار حركتنيمق

  . ف خيرج من األنف ال عمل للسان به صوت خفي:الغنة �                   
    .أو بسطهاليد إصبع  هي الوحدة القياسية لتقدير زمن املد والغنة، أو مقدار طي :احلركة �                   

: مثاله  
}مسيع بصري{ }بسلطان مبني{  }من بعد{   

رأــــقـــــــــــــت  

"بصري  مسيعم" "منبني ابسلط"   "ِممبعد "    

  

�����

א����������
:א 


    يف احلديبية؛ص  مشول اهللا تعاىل برضاه املؤمنني املبايعني للرسول�
  ؛)شجرة يطْلَق عليها سمرة ( كانت حتت شجرة؛رضوان البيعة؛ البيعة ال�
   ِعلْم اهللا مبا يف قلوب املبايعني من صدق وحق؛�

  ؛ ص ل اهللا السكينة على املبايعني للنيب إنزا�
  : وعد اهللا املؤمنني�

 ؛)قيل فتح خيرب وقيل فتح مكة(بالفتح القريب �
 باملغامن واخلريات الكثرية؛ �

 )قيل خيرب وقيل غريها(فوزون ا  قريبة سي، أخرى؛مبغامن �
            

   محاية اهللا عباده املؤمنني؛ وهدايتهم إىل الطريق املستقيم؛�
  بعيدة يف قابل األيام؛/  عد اهللا رسوله واملؤمنني مبغامن أخرى آتية و�
  ).حارم الكفار هلزموا بإذن اهللا/  فلو قاتلهم(  قدرة اهللا عز وجل على نصرة عباده املؤمنني؛ �
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.ال يتحقق الرضا الرباين إال بعد الصرب والطاعة*  

 ﴾...لقد رضي اهللا عن املومنني ﴿:ل تعاىلقا*  


  ﴾فعلم ما يف قلوم ﴿:قال اهللا تعاىل*   .اطالع اهللا على ما يف القلوب* 
   ﴾...فأنزل السكينة ﴿:قال اهللا  تعاىل*   .السكينة من فضل اهللا جزاء على الشكران* 
   ﴾...فعجل ﴿:تعاىلقال اهللا *   .جيازي اهللا عباده املؤمنني يف  الدنيا قبل اآلخرة* 
  ﴾لتكون آية للمومنني ﴿:قال تعاىل*   .تحقّق الوعد برهان قاطع على عظمة اهللا* 
  ﴾قد أحاط اهللا ا ﴿:قال اهللا تعاىل*   .إحاطة اهللا باحلقائق ما ظهر منها وما بطن* 
  .محاية اهللا جلنده املؤمنني* 


 


  ﴾ األدبارولو قاتلكم الذين كفروا لولوا ﴿:قال اهللا تعاىل* 

 


pb¹ŠØÛa@pbíłÛ@Š�î½a@��ÐnÛa@@
@@

فعلم اهللا ما يف قلوب ") احلديبية"وهذه هي بيعة الرضوان يف ( حتت الشجرة -أيها النيب-قد رضي اهللا عن املؤمنني حني بايعوك        
 ،فتحا قريبا" احلديبية"ضهم عما فام بصلح  وعو، فأنزل اهللا الطمأنينة عليهم وثبت قلوم،هؤالء املؤمنني من اإلميان والصدق والوفاء

  ."خيرب"وهو فتح 
  . حكيما يف تدبري أمور خلقه،وكان اهللا عزيزا يف انتقامه من أعدائه". خيرب"ومغامن كثرية تأخذوا من أموال يهود 

  

 فلم ينلكم سوء ،وكف أيدي الناس عنكم, "خيرب"ائم وعدكم اهللا مغامن كثرية تأخذوا يف أوقاا اليت قدرها اهللا لكم فعجل لكم غن    
 حني خرجتم مع النيب صلى اهللا إىل "املدينة" أن ينالوا ممن تركتموهم وراءكم يف  ومن،مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من احملاربة والقتال

 ويرشدكم ،على أن اهللا حافظكم وناصركم ا وتستدلون ، ولتكون هزميتهم وسالمتكم وغنيمتكم عالمة تعتربون اعمرة احلديبية،
  .طريقا مستقيما ال اعوجاج فيه

  

 وال بد ِمن ، وقد وعدكموها، وهي حتت تدبريه وملكه، اهللا سبحانه وتعاىل قادر عليها،وقد وعدكم اهللا غنيمة أخرى مل تقدروا عليها    
  .وكان اهللا على كل شيء قديرا ال يعجزه شيء. وقوع ما وعد به

مث ال جيدون هلم من دون اهللا وليا ,  كما يفعل املنهزم يف القتال،الزموا عنكم وولوكم ظهورهم" مكة"تلكم كفار قريش بـ ولو قا
  .وال نصريا يعينهم على قتالكم, يواليهم على حربكم

� �

� �

� �

� �
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  )يرسم اجلدول خلف الصفحة(. تعرف على قاعدة اإلقالب، وحروفه، مع التمثيل مبا يناسب �

  التمثيل بما يناسب  حروفه  ف على قاعدة اإلقالبتعر

      

  .................................................................................... الذين رضي احلق عز وجل عنهمءاذكر هؤال �
...................................................................................................... ............................  

  .واملشاركني فيها، وفضلهم ببيعة الرضوان وبتارخيها ومكاا،ذََكِّرنا  �
  

  
  
  

    
   

  
  
  
  
  
  
  ....................................................؟ على املبايعني ؟ وما مثار هذه السكينةالسكينةحدد املناسبة اليت أنزل اهللا فيها  �

..................................................................................................................................  
  ......................................................................................اذكرها. وعد احلق عز وجل املبايعني بأشياء �

..................................................................................................................................  
  ...........................................................................؟ماذا كان سيكونُ لو وقعت احلرب بني الطرفني ؟ ملاذا� 

...................................................................................................................................  
..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................أبرز اجلوانب التربوية يف اجلزء 	
...................................................................................................................................  

..................................................................................................................................  
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بنود بيعة 

 الرضوان

 بيعة مكانها

 الرضوان

تعريف بيعة 

 الرضوان

 

تاريخ بيعة 

 الرضوان

المشاركون 

 فيها
 

فضل 

 المشاركين فيها
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  26 إىل 23من اآلية: النص اخلامس
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.لة بني اإلظهار و اإلدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة يف احلرف األولحا  هو:اإلخفاء -   
: وهي جمموعة يف أوائل البيت التايل،سائر حروف اهلجاء عدا حروف اإلظهار، واإلدغام، وحرف اإلقالب: حروفه -  

.دم طيباً زد يف تقى ضع ظاملاً              ِصف ذَا ثَناكَم جاء شخص قد سما  
عند ورود حرف اإلخفاء بعد النون الساكنة أو التنوين تلفظ النون مسموعة من األنف وال تشدد، وال يشدد حرف اإلخفاء : كيفيته-

.الذي يليها   
   :ويكون اإلخفاء يف كلمة أو كلمتني مثاله

 ص ذ ث ك ج ش ق س
)اإلخفاءتلفظ مسموعة من األنف وال تشدد وال يشدد حرف (حبيث خنفي النون الساكنة   

}اإلنسان{  }تنقمون{  }أنشره{  }أجنيناه{  }فانكحوا{  }األنثى{  }منذ{  }انصرنا{   

 
 د ط ز ف ت ض ظ

 )تلفظ مسموعة من األنف وال تشدد وال يشدد حرف اإلخفاء(حبيث خنفي النون الساكنة 
  }أنداداً{  }انطلقوا{  }أنزل{  }ينفقون{  }أنت{  }منضود{  }انظروا{

 

 مالحظتان:
ومعرفة خمرج احلرف تكون .  إجراء عملية اإلخفاء حناول أن نخرج اإلخفاء من خمرج احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين عند1

  . أص، أذْ، أثْ، أك، أج، أش ، أق ، أس ، أد، أطْ، أز، أف، أت، أض، أظْ: مثال. بوضع اهلمزة قبل هذا احلرف وتسكني احلرف
صفة احلرف الذي يلي النون الساكنة، يعين هذا أن اإلخفاء يكون مفخما إذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة أو  يأخذ اإلخفاء 2

. }من طيبات{: مثاله. التنوين مفخماً  

.}من ذا الذي{: مثاله. وإذا كان احلرف الذي يلي النون الساكنة أو التنوين مرققاً، فعندئذ يكون اإلخفاء مرققا 


Ûa@��Ðn½aÛ@Š�îpb¹ŠØÛa@pbíłZ@@
 ،وهو الذي كف أيدي املشركني عنكم . لسنة اهللا تغيريا-أيها النيب- ولن جتد ،سنة اهللا اليت سنها يف خلقه من قبل بنصر جنده وهزمية أعدائه    

خرجوا على عسكر رسول اهللا صلى اهللا وهؤالء املشركون هم الذين ( فصاروا حتت سلطانكم ،من بعد ما قَدرمت عليهم" مكة"وأيديكم عنهم ببطن 
 . ال ختفى عليه خافية،وكان اهللا بأعمالكم بصريا)  وكانوا حنو مثانني رجال، فأمسكهم املسلمون مث تركوهم ومل يقتلوهم،"احلديبية"عليه وسلم بـ

 وهو ، وحبسوه أن يبلغ حمل حنره،عوا اهلدي ومن،عن دخول املسجد احلرام" احلديبية" وصدوكم يوم ،كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد اهللا
 يكتمون إميام خيفة على أنفسهم مل تعرفوهم؛ خشية ،"مكة"ولوال رجال مؤمنون مستضعفون ونساء مؤمنات بني أظهر هؤالء الكافرين بـ . احلرم

م عليهم؛ ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء فيمن عليهم  لكنا سلَّطناك، فيصيبكم بذلك القتل إمث وعيب وغرامة بغري علم،أن تطؤوهم جبيشكم فتقتلوهم
 . لعذَّبنا الذين كفروا وكذَّبوا منهم عذابا مؤملًا موجعا،وخرجوا من بينهم" مكة" لو متيز هؤالء املؤمنون واملؤمنات عن مشركي ،باإلميان بعد الكفر

" احلديبية"يقروا برسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومن ذلك امتناعهم أن يكتبوا يف صلح إذ جعل الذين كفروا يف قلوم األنفَة أنفَة اجلاهلية؛ لئال 
 وألزمهم قول ، فأنزل اهللا الطمأنينة على رسوله وعلى املؤمنني معه،"هذا ما قاضى عليه حممد رسول اهللا"وأبوا أن يكتبوا " بسم اهللا الرمحن الرحيم"
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 وكانوا كذلك أهل ، وكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملؤمنون معه أحق بكلمة التقوى من املشركني،وىاليت هي رأس كل تق" ال إله إال اهللا"
  .وكان اهللا بكل شيء عليما ال خيفى عليه شيء. هذه الكلمة دون املشركني
�����

א���������
:א 


 قانون اهللا ومنهجه يف الكون ثابت ومنضبط؛ �

 تتغري إال إن يشاء اهللا؛عادة اهللا ال تتبدل وال / قانون  �

� اليت كانت ستكون بني املؤمنني والكفار يف احلديبية؛كف اهللا احلرب  

 منع الكفار املؤمنني من االعتمار؛/ صد �

  : منع اهللا تعاىل احلرب بني الطرفني املؤمن والكافر �
  

� ������� 	
� � ���� ������ ������ ���� �� ��� ����� 

�   !"��# ��"�� $��%&���'()� *�+!� , -.�/ � ���01!�# ������ 23& ��4�5 657 
� ������ 8���� *�9� :�� ;�:���� 6"� ����� <�=><?# ��� @A��� �4�& 6+� 2"����# 

  

  بفضل املؤمنني الكامتني إسالمهم يف صفوف الكفار يف مكة جنا الكفار من عذاب كانوا سيذوقونه من املؤمنني بنصر اهللا؛ �
�WWWWوظهرت هذه احلمية يفر احلمية يف قلوم؛ جعل الكفا � �� �� �� �

  

� 8�>�� .4B C ����DE� � ���)� ��"�; 
� :4F�� 8+!G# C �!?'�� �H'�� I� �>� 8���� ��1�� ;��4�� .J�� ��K��#; 
� I� *��� 6�L 8���� ��1�� ;I� 6KD �� 6�L ��K��#; 
� 8�0M# 8!��5 �N#'O ��N�PO�;;; 

     

  .ديبية؛ فصربوا على قساوة الشروطكينة على حاضري صلح احلإنزال اهللا الس �
  .هدية اهللا املؤمنني إىل التقوى وااللتزام بتعاليم الدين �


:א���א��
وא��� 


�*+��
א��� 
وא 

א�"!��

��א%$#���
 


 

 



.الكون منضبط لقوانني إهلية ال تنخِرق إال أن يشاء اهللا*  

﴾سنة اهللا ﴿:قال تعاىل*  


  ﴾ولن جتد لسنة اهللا تبديال ﴿:قال تعاىل*   .مبدل لقوانني اهللاال * 
  ﴾هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ﴿:قال تعاىل*   .السلم شعار اإلسالم، واحلرب آخر احللول* 
 *وصدوكم عن  ﴿:قال تعاىل*   . عن الطاعات واخلريات من أعظم اجلرائم واملنكراتالصد....﴾   
   ﴾....ولوال رجال مومنون ونساء ﴿:قال تعاىل*   . اهللا بعباده املؤمنني تفوق أي رمحةرمحة* 
   ﴾...لو تزيلوا لعذبنا , ليدخل اهللا يف رمحته من يشاء ﴿:قال تعاىل*   .اإلسالم دين الرفْق والتروي* 
فأنزل اهللا ...احلميةالذين كفروا يف قلوم إذ جعل  ﴿:قال تعاىل*   .احلمية؛ اجلاهلية؛ سلوك مذموم والسكينة سلوك حممود* 

   ﴾...سكينته
مسيت التقوى ذا // يف التقوى وقاية وحصانة من عذاب جهنم* 

  .االسم ألن فيها وقاية من العذاب واملصائب


 


  ﴾وألزمهم كلمة التقوى ﴿:قال تعاىل* 
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� �

� �
  )يرسم اجلدول خلف الصفحة (.قاعدة اإلخفاء، وحدد حرفه، ومثل له بأمثلة من النص القرآينعرف  �

  أمثلته  حروف اإلخفاء  تعريف اإلخفاء

      
  

  ......................................................................................................سنة اهللا يف الكون؟ ما هي  �
...................................................................................................................................  

  ....................................................................... ......................... من االعتمار ؟صمل منع النيب  �

...................................................................................................................................  
 مع اإلشارة إىل العبارة الدالة على ،)25/من خالل اآلية(ني واملشركني  من منع اهللا وقوع احلرب بني املؤمن- إهلية - ِحكٍم ثاذكر ثال �

  . احلكمة
  العبارة الدالة على الحكمة  لمؤمنين والكفارالحكمة من منع اهللا تعالى وقوع الحرب بين ا  

  ..............................  ........................................................................................  أ
  .............................  ........................................................................................  ب
  .............................  ........................................................................................  ج

  

�  "منها حدد ثالثة". يف قلوب املشركني يف مواقفجتلت احلمية اليت جعلت ......................................................  
.................................................................................................................................  

................................................................................................................................. 

  .................................................حدد ثالثة منها" ظهرت السكينة اليت أنزهلا اهللا على القلوب املؤمنني يف مواقف �
.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
	  "من العقل(واملعقول ) نص قرآين(استدل من املنقول ". رؤيا الرسل حق...........................(............................   

.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................  


  : استخرج من اآليات التالية عظات وعرباً  
  ............................................................................)23/اآلية(.﴾ ولن جتد لسنة اهللا تبديال﴿: قال تعاىل� 

.................................................................................................................................  
  ..............................................................)25/ اآلية(. ﴾ ولوال رجال مؤمنون ونساء مؤمنات﴿: قال تعاىل  �

.................................................................................................................................
  ...........................................................................)26/اآلية (. ﴾ وألزمهم كلمة التقوى ﴿: قال تعاىل �

.................................................................................................................................  
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  29 إىل 27من اآلية: النص السادس
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  : ل وصدقها حتقق رؤيا الرسو�

%Q��� <,R�S& 8صK"��� :!B�� T�&# UV�'W� 6X>)� Y��0Z&# �3 2�� Y[& �8��6)� C �3# �V��)� C  \4?# U�#'��D�# ����N# U
 '��" Y[& Y��0Z& ]�&# U.�/ ���D 8� ��4�6!� ��[& ��K>?# U��?'�� Y��0Z& .�T� ]�^� ��1"� 'F5# ��1"�

'�>4� �#_�X��7 بتصرف يسري جدا 308م الصفحة 1991/ هـ1411انظر الرحيق املختوم لصفي الرمحن املباركفوري الطبعة األوىل.  

  حابه مكة سيكون حمفوفا باألمن والطمأنينة؛ وأصص  دخول النيب�
   حتقق الفتح بعد الرؤيا؛ فرؤيا الرسل وحي؛�
  ؛)فرسالته عاملية ( بعث الرسول هلداية الناس دى اإلسالم؛ ونشره للعامل�

  : ص  صفة أصحاب حممد�

 -التواب بالعمل الصاحل ابتغاء األجر و- التزام الصالة- الرمحة بينهم- الشدة على الكفار:��������א����א� �
 آثار اإلميان والوفاء واإلخالص يظهر يف وجوههم؛

 

        .كنبات أخرج فروعه وأغصانه فتقوى واشتد عوده فقام على ساِقه: ��������א���� �
  
  

  وجه الشبه  األداة  المشبه به  المشبه
  
  
  

الزرع الكثيف اليانع / النبات  وأصحابه؛ص  الرسول-
  اجلميل؛

   التماسك– القوة - اجلمال-  ؛)زرٍعك( كافال
  ... التآزر- االحتاد-

  

  .وعد اهللا الصاحلني باملغفرة واألجر اجلزيل �

��������������א��هو أن تأيت امليم الساكنة يف آخر الكلمة، ويأيت بعدها حرف الباء، فعندئذ ختفى امليم الساكنة بالباء : א���
  . }أنتم به{، }ارةترميهم حبج{، }وهم باآلخرة{: مثاله. مع بقاء الغنة

 

������������يف ركة، فعندئذ تدغم امليم الساكنة حتميم م بعدهاأيت ت وامليم الساكنة يف آخر الكلمةهو أن تأيت : א�د!�م�א�
  ."يف قلومرض: " تقرأ} يف قلوم مرض{: مثاله. املتحركة لتصبحا ميما واحدة مشددة تظهر عليها الغنة

 

������������א� �� ما عدا الباء وامليم يف كلمة واحدة أو يف ، هو أن يأيت بعد حرف امليم الساكنة حروف اهلجاء:א�#�
ذلكم خري {:  مثاله. مع الواو، وقرب خمرجها مع الفاءويكون أشد إظهاراً بعد الواو أو الفاء، الحتاد خمرج امليم. كلمتني

 }ذلكم حكم{، }عليهم فيها{،}عليهم وال الضالني{، }ولكم فيها{، }وإن كنتم على{، }لكم
 

$%��م�א'���א�&()*�  
 

<‚èçrjÖ]<àÚEíÛjiD  
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.رؤيا الرسل من الوحي احلق*  

﴾لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق ﴿:قال اهللا تعاىل*  


  ﴾هو الذي أرسل رسوله باهلدي ﴿:قال اهللا تعاىل*   .ص ر والسكينة والقوة يف االلتزام مبنهج النيبالنو* 

  ﴾ليظهره على الدين كله ﴿:قال اهللا تعاىل*   . ولكل األممصالح اإلسالم لكل زمان ومكان،* 
  ﴾ شهيداوكفى باهللا ﴿:قال اهللا تعاىل*    وما تضمره نفوسهم؛شاهد على أعمال العباد،اهللا * 
الكتب // الكتب السماوية واحدة من رب العزة واجلالل* 

واألخالق  السماوية متحدة يف العقيدة وأصول الشرائع
  .الفاضلة

 ومثلهم يف ذلك مثلهم يف التوراة، ﴿:قال اهللا عز وجل* 
   ﴾...اإلجنيل

 *عنج شطأهكزرع أخر ﴿:قال اهللا عز وجل*   .انطلق اإلسالم ضعيفا مث تقوى وأَي﴾  
تتجلى لإلميان أمارات ومظاهر وعالمات يف املالمح * 

  .والسلوكيات
   ﴾...سيماهم يف وجوههم ﴿:قال اهللا تعاىل* 

  يغضب الكفار النتصارات املؤمنني* 


 


  ﴾ليغيظ م الكفار ﴿:قال اهللا تعاىل* 
@@
@@
@@
@@

��Ðmpb¹ŠØÛa@pbíŁa@Z@@
@@

 حملِّقني ، ال ختافون أهل الشرك،أراها إياه باحلق أنه يدخل هو وأصحابه بيت اهللا احلرام آمننيقد صدق اهللا رسوله حممدا رؤياه اليت        
 فجعل ،ما مل تعلموا أنتم) عامكم ذلك ودخولكم إليها فيما بعد" مكة"يف صرفكم عن ( فعلم اهللا من اخلري واملصلحة ،رؤوسكم ومقصرين
هو الذي أرسل رسوله حممدا صلى اهللا عليه  ".خيرب"وفتح " احلديبية" وهو هدنة ،ريبا فتحا ق،الذي وعدمت به" مكة"ِمن دون دخولكم 

 باهللا شاهدا على أنه ناصرك ومظهر دينك على -أيها الرسول-وحسبك , وسلم، بالبيان الواضح ودين اإلسالم؛ ليعليه على امللل كلها
 يرجون رم أن ، تراهم ركعا سجدا هللا يف صالم، رمحاء فيما بينهم،الكفار والذين معه على دينه أشداء على ،رسول اهللاحممد  .كل دين

  . هذه صفتهم يف التوراة، عالمة طاعتهم هللا ظاهرة يف وجههم من أثر السجود والعبادة،ويرضى عنهم,  فيدخلهم اجلنة،يتفضل عليهم
   

 فقوي واستوى قائما على ، وشدت الزرع،ت فروعه بعد ذلك مث تكاثر،وصفتهم يف اإلجنيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه        
ويف هذا دليل على كفر من أبغض الصحابة .  يعجب الزراع؛ ليِغيظ ؤالء املؤمنني يف كثرم ومجال منظرهم الكفار،سيقانه مجيال منظره

وعد اهللا الذين آمنوا منهم باهللا ورسوله . لكفر وهو ا، فقد وجد يف حقه موِجب ذاك،ألن من غاظه اهللا بالصحابة؛-رضي اهللا عنهم-
 ،ووعد اهللا حق مصدق ال يخلَف. ( وهو اجلنة، وثوابا جزيال ال ينقطع، مغفرة لذنوم، واجتنبوا ما اهم عنه،وعملوا ما أمرهم اهللا به

 وهلم الفضل والسبق والكمال الذي ال ،عظيموكل من اقتفى أثر الصحابة رضي اهللا عنهم فهو يف حكمهم يف استحقاق املغفرة واألجر ال
  ). رضي اهللا عنهم وأرضاهم،يلحقهم فيه أحد من هذه األمة
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� �

  )يرسم اجلدول خلف الصفحة(. مثل لإلخفاء الشفوي، اإلظهار الشفوي، اإلدغام الشفوي �
�+%��م�א'���א�&()*� �

/��
א��&��
א)' 
0�#1
א����/א)
 
/��
א)د�3م
א�� 


  تمثيل  تعريف  تمثيل  تعريف  لتمثي  تعريف

            
  

  ...........................................................................................................؟ ما الرؤيا اليت صدق اهللا رسوله فيها �
.........................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................27 /اذكر بعض شعائر احلج الواردة يف اآلية �
  .....................................................................28/ على عاملية اإلسالم من خالل اآليةحدد العبارة أو العبارات الدالة  �

  :اذكرها على ضوء اجلدول التايل .ص لبعض أوصاف أصحاب النيب 29 /تعرضت اآلية  �

 كما في اإلنجيل  كما في التوراة

............................................................  
............................................................ 

............................................................  

............................................................  

 

  

  :  تشبيه حلله يف ضوء اجلدول اآليتورد يف اجلزء �

بهالمش  
 هوجه الشب أداة التشبيه المشبه به

.....................  

..................... 

........................  
........................  

 

........................  
........................ 

............................................  
............................................ 

  .  وأصحابه رضي اهللا عنهم من احلقوق عليكصبني ما جيب للرسول  	
 حقوق أصحابه  حقوق الرسول

............................................................  
...........................................................  

...........................................................  

 

............................................................  
...........................................................  
........................................................... 

 


  )فحةأجب خلف الص(. ما العرب املستفادة من اجلزء 
�� -: رتب األحداث التالية حسب تسللها الزمين �,-
�א� J��/,01א��
2���א5
وج�� J�6%
����7+8א' J9���א'��و	 Jאن�	
��א����� �

� J��/,01א�:;���� J�:;<�א�=>?�� J@��و��A!�� J��(8�:�B�� J�C�  .�א?�>���א�D;E�F1א�/
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  : يف بيتها ملراجعة دروسهما  سلمةَ سارةُزارت
  . لنراجع دعامات القرآن الكرمي من سورة الفتح؛ كما فعلنا يف األسدس األولبنا هيا:  قالت سلمة-
فلقد أفادتين مراجعة األسدس األول كثريا، فحصلت يف مادة .  مفيدةٌإا فكرة مجيلة حسنةٌ:  قالت سارة-

  ...اًالتربية اإلسالمية على تسع عشرة نقطة ونصف
  :مث انطلق احلوار

  هؤالء الذين رضي اهللا عنهم؟ هل تعلمني:  قالت سلمة-

  .بيعة الرضوان صهم املؤمنون املبايعون للنيب :  قالت سارة-

  مىت كانت بيعة الرضوان؟:  قالت سلمة-
  .كانت يف السنة السادسة من اهلجرة:  قالت سارة-
  ما مكاا؟:  قالت سلمة-
  .كانت حتت الشجرة يف احلديبية يف بطن مكة:  قالت سارة-
   ما سبب البيعة؟:قالت سلمة -

 ما جاء إال صإشاعة خرب عثمان بن عفان سفري رسول اهللا إىل الكفار خيربهم أن الرسول :  قالت سارة-

  .لالعتمار ومل جيئ لقتال وحرب
  مب وعد اهللا املؤمنني املشاركني يف بيعة الرضوان؟:  قالت سلمة-
  ...يا واآلخرة؛ ومغامن معجلة وأخرى مؤجلةوعدهم باألجر العظيم واخلريات الكثرية يف الدن:  قالت سارة-
   اهللا يف كونه؟ما هي سنن : قالت سلمة-
  . هي سنن وضوابط كثرية؛ منها أن احلق يعلو وال يعلى عليه:  قالت سارة-
  ما احلكمة من منع اهللا وقوع احلرب بني املؤمنني واملشركني؟:  قالت سلمة-
 للمجال لتوبة  فتحاً– خوف اإلمث والعار - يف وسط الكفارلوجود مؤمنني يكتمون إسالمهم:  قالت سارة-

  .وقد أسلم منهم يف الفتح األعظم اجلماء الغفار. الكفار واملنافقني
  أين ظهرت احلمية اعولة يف قلوب املشركني؟:  قالت سلمة-

صلح وكتبوا  رفضوا كتابة بسم اهللا الرمحن الرحيم يف وثيقة ال- صرفضوا اعتمار النيب :  قالت سارة-

  ... بن عبد اهللا حممد كتابة حممد رسول اهللا وكتبواْ رفضواْ- بامسك اللهم
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  ؟ صهل حتققت رؤيا النيب صلى هللا :  قال سلمة-

  وهل تشكني يف ذلك؟:  قالت سارة-

مكة فاحتا آمنا منتصرا  صلقد حتققت يف السنة الثامنة من اهلجرة فدخل النيب . ال أشك:  قالت سلمة-

  .معتمراً
  .  اإلسالم رسالة عامليةأنهناك عبارة يف املقطع األخري من سورة الفتح تدل على : قالت سارة

  ما هي؟
  ." ليظهره على الدين كله:"قوله تعاىل:  قالت سلمة-

   يف التوراة؟صما صفة أصحاب النيب :  قالت سارة-

  غون فضال من اهللا ورضوانا يبت–  سجد ركع– والرمحة بينهم - الشدة على الكفار - :  قالت سلمة-
  . سيماهم يف وجوههم من أثر السجود-
  وما وصفهم يف اإلجنيل؟:  قالت سارة-
  .إم كالزرع القوي امللتف اجلميل. لقد رمسوا بصورة مجيلة:  قالت سلمة-
  ما نوع تلك الصورة البالغية؟:   قالت سارة-
  .إا تشبيه:  قالت سلمة-
  .لقد أحسنت:  سارةت قال-
  .وكذلك أنت: قالت سلمة -
  

  حليباً حمضرةً مبتسمة   وبعد انتهائهما من مراجعة املقاطع املقررة؛ من سورة الفتح؛ أقبلت عليهما أم سلمة
تفكر يف الفرق .  دفترهاتتأبطفأكلتا وشبعتا مث انطلقت سارة إىل بيتها ... وقطعا من احللوى وخبزاً ومسناًمغلَّى

مث عادت أدراجها إىل بيت صديقتها سارة لتسأهلا عن . الرضوان وصلح احلديبية وبيعة ةبني عمرة احلديبي
  ...الفرق
  :الحوار قراءة متأنية وأجب عما يلياقرأ 

-قد اختلطَ أن سارةَ علمت ما بني عمرة احلديبية وصلح احلديبية وبيعة الرضوان فعادت لبيت  عليها فرق 
   .بينهماختيل احلوار الذي جرى . لتسأهلا صديقتها 

  

 


