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 الكرٌمة لآلٌاتا بناسمصغ مضمونا  -1

 من نعم ال تعد وال تحصى وما انعم هللا به علٌه  استعراضه عز وجل لصة صاحب الجنتٌن

  من لصة صاحب الجنتٌن ستفادتٌن ولٌمتٌن تربوٌتٌن تعبراستنبط  -2

 الموعظة  –الشكر :      ن لٌمتان تربوٌتاـ 

  النعم ٌدٌمشكر هللا     – والتكبر ٌؤدي إلى التهلكة الغرور:         نعبرتا

 ثانٌا

 الوضعٌة

 

 

 تأمل الوضعٌة جٌدا ثم اجب عن المطلوب

تى تساعد والدن اجب عما ٌلًح  

  تحته خط مال لدم" لوالدن" تعرٌفا -1

 :مفهوم الحج 

لغة: المصد والزٌارة، واصطالحا: عبادة ذات إحرام، وطواف بالبٌت الحرام، وسعً بٌن الصفا  :الحج

 .والمروة، وولوف بعرفة لٌلة عٌد األضحى
 

 

 خزع ِشزشن ػٍّٟ/ِغزٜٛ 

دسٚط ٚأٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ رؼ١ٍّٗ ػٓ 

 ثؼذ

 ٌضّبْ اعزّشاس٠خ اٌذساعخ

 

 

 1ٚاخت ِٕضٌٟ سلُ 

 االعذٚط اٌثبٟٔ

 ػٕبطش االخبثخ

وفوائده باعتبارن لد  لحجا منن تمدٌم النصٌحة له حول مناسن عزم والدن على اداء فرٌضة الحج فطلب

  .  الحسابو البعثعند لماء هللا عز وجل ٌوم حج مبرور ٌعٌنه  ألداءتى ٌوفك درسته ح

ٍْزَب  ب َصْسًػب )32( ِو َّ ُٙ ٍَْٕب ث١ََْٕ َخؼَ َٚ  ًٍ ب ثَِْٕخ َّ ُ٘ َحفَْفَٕب َٚ ْٓ أَْػَٕبٍة  ِِ  ِٓ ب َخَّٕز١َْ َّ ِ٘ ٍَْٕب ِِلََحِذ ِٓ َخؼَ  ثًًَل َسُخ١ٍَْ َِ  ُْ ُٙ اْضِشْة ٌَ َٚ

ًشا )33( َٙ ب َٔ َّ ُٙ ْشَٔب ِخًَلٌَ فَدَّ َٚ ُْٕٗ َش١ْئًب  ِِ  ُْ ٍِ ُْ رَْظ ٌَ َٚ ب  َٙ ِٓ آرَْذ أُُوٍَ ٌَْدَّٕز١َْ  ا

 



 الجدول التالً من خالل مؤل للحج بٌن له المماصد االجتماعٌة والروحٌة وااللتصادٌة -2

. 

  مع االستشهاد المناسب اإلسالم اإلٌمان بالبعث والحساب فً  أهمٌةوضح  3-

 المسمى اإلٌمان، أركان من السادس الركن وهو هب إال عبد إٌمان هللا ٌمبل الف ، واجب بالبعث ٌمانإلا

 إلٌن أنزل بما ٌومنون والذٌن ) عالىت لال .البعث بٌوم والمسمى المٌامة، ومبٌ والمسمى اآلخر، بالٌوم

 5 ـ 4 البمرة ( المفلحون هم وأولئن ربهم من هدى على أولئن نونٌول هم وباآلخرة لبلن من أنزل وما

  استدل بنص شرعً مناسب على وجوب الحج -4

ُ تَبَاَرَن َوتَعَانًَ  :لَاَل َّللاه

ٍه اْنَحجه فاَلَ َرفََث َوالَ فُُسىَق َوالَ ِجدَاَل فٍِ  ﴿اْنَحج   ٍ فََزَض فُِِه ًَ ْعهُىَياٌث فَ أَْشُهٌز يه

ٌِ ََا أُ  اِد انتهْمَىي َواتهمُى َُْز انزه ٌه َخ ِ دُواْ فَإ ُ َوتََزوه هُ َّللاه ًْ ٍُْز ََْعهَ ٍْ َخ وِنٍ اْنَحّجِ َوَيا تَْفعَهُىاْ ِي

 .األَْنبَاِب﴾

[ 691زة، اَِت: سىرة انبم ] 

  لال تعالى -5

  

 

 

 

 االلتصادٌة الروحٌة االجتماعٌة المماصد 

 
 تجلٌاتها

 
ِؤرّش إعًلِٟ ػبٌّٟ  -

عٕٛٞ، ٠زوش اٌّغ١ٍّٓ ثّذٜ 

لٛرُٙ ػٕذ اخزّبػُٙ، فٛخت 

رؼض٠ض ٘زا اٌزىزً ِٓ أخً رم٠ٛخ 

 .ثؼضُٙ
 
اٌشؼٛس ثبٌٛحذح ٚاٌزًلحُ،  -

ٚإصاٌخ وً اٌفٛاسق اٌّظطٕؼخ، 

فًل فضً ِلحذ ػٍٝ أحذ إال 

 ثبٌزمٜٛ
 
 تكسٌر الفوارق الطبمٌة -

 
 إخًلص ا١ٌٕخ هلل رؼبٌٝ فًل -

اٌٙذف ِٓ اٌحح ٠ىْٛ 

 اٌش٠بء ٚاٌغّؼخ
 
اٌظجش ٚاٌزحًّ ٚاٌثجبد  -

 ػٍٝ اٌشذائذ ِّٙب طؼُجذ
 
اإل٠ثبس ٚاٌزضح١خ  -

ٚاإلحغبْ إٌٝ اٌّغ١ٍّٓ 

 ٚػذَ إ٠زائُٙ ِٚضب٠مزُٙ

 
أثبحذ اٌشش٠ؼخ  -

اإلعًل١ِخ ٌٍحبج أْ 

٠زبخش ٠ٚزىغت، ٚ٘ٛ 

 ٠ؤدٞ فش٠ضخ اٌحح
 
ر١غ١ش اٌزجبدي اٌزدبسٞ  -

 ًلِٟث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ اإلع
 
ر١غ١ش اٌزجبدي اٌزدبسٞ  -

 ث١ٓ دٚي اٌؼبٌُ اإلعًلِٟ

ب رَْغؼَٝ ﴿ " َّ ًُّ َْٔفٍظ ثِ ٌِزُْدَضٜ ُو ب  َٙ َّْ اٌغَّبَػخَ آر١َِخٌ أََوبُد أُْخِف١ ْٓ  * إِ َِ ب  َٙ ْٕ ََّٔه َػ اُٖ  فًََل ٠َُظذَّ َٛ َ٘ ارَّجََغ  َٚ ب  َٙ ُٓ ثِ ِِ اَل ٠ُْؤ

 .[16، 15طه: ]﴾  فَزَْشَدٜ

 

https://www.alukah.net/sharia/0/83759/#ixzz6H2q54Pao


 

  الحكمة من وجود البعث والحساباستنبط من اآلٌة الكرٌمة 

المسًء على إساءته ٌحاسب  الحكمة من وجود البعث والحساب  هً أن ٌجازى المحسن على إحسانه و  

 

 الوضعٌة الثانٌة 

 
 
 
 
 
 
 

  الوضعٌة .نص  ٌعالجهاالمضٌة التً حدد  -
 

إللزبع  اٌؼم١ٍخ ٚإٌم١ٍخ ثبِلدٌخبة اٌجؼث ٚاٌحغ ١ٔخ االعزذاي ػٍٝ باٌٛضؼ١خ إِىٔض ٠ؼبٌح 

 إٌّىش٠ٓ ٌٗ.
 
لــــ: له المفهوم الصحٌح بٌن  -  

اِلخغبد اٌزٟ أوٍٙب إح١بء  ٘ٛ أشمبق اٌمجٛس ٚخشٚج إٌبط ِٕٙب ٌٍحغبة ثؼذ إػبدح  :ٌجؼثا

َُّ ٠ُِؼ١اٌزشاة،  ٍَْك ثُ ٌَْخ َٛ اٌَِّزٞ ٠َْجَذأُ ا ُ٘ َٚ ﴾. ِٚٓ اِلدٌخ ػٍٝ رٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ: ﴿ ِٗ ١ٍَْ ُْ َػ َٛ ْ٘ َٛ أَ ُ٘ َٚ ُذُٖ 

َّٓ 72عٛسح اٌشَٚ، ا٠٢خ:  َسثِّٟ ٌَزُْجؼَثُ َٚ ًْ ثٍََٝ  ْٓ ٠ُْجؼَثُٛا لُ ٌَ ْْ َٓ َوفَُشٚا أَ َُ اٌَِّز٠ ، ٚلبي رؼبٌٝ: ﴿َصَػ

ِ ٠َِغ١ٌش﴾. عٛسح اٌزغبثٓ، ا٠٢خ:  ٌَِه َػٍَٝ َّللاَّ رَ َٚ  ُْ ٍْزُ ِّ ب َػ َّ َّْ ثِ َٕجَُّؤ ُ َُّ ٌَز س: ، لبي اثٓ ِٕظ2ٛثُ

 .”اٌجؼث: اإلح١بء ِٓ هللا رؼبٌٝ ٌٍّٛرٝ، ٚثؼث اٌّٛرٝ ٔششُ٘ ١ٌَٛ اٌجؼث“

 :اٌحغبة -

ٌغخ: اٌؼذ، ٚاططًلحب: ٘ٛ ٠َٛ اٌدضاء اٌزٞ رؼشع ف١ٗ اِلػّبي عٛاء وبٔذ خ١شا  :اٌحغبة

أٚ ششا، ٚرٛصْ ث١ّضاْ، رٛضغ اٌحغٕبد فٟ وفخ، ٚاٌغ١ئبد فٟ اٌىفخ اِلخشٜ، لبي رؼبٌٝ: 

ِضغَ  ُٚ َٚ ﴿  ِٗ ب ف١ِ َّّ ِِ  َٓ ْشِفِم١ ُِ  َٓ ١ ِِ ْدِش ُّ ٌْ ٌِْىزَبُة فَزََشٜ ا ٌِْىزَبِة اَل ٠ُغَبِدُس ا زَا ا ََٰ٘ بِي  َِ َٕب  َ ٠ٍَْز َٚ َْ ٠َب  ٠َمٌُُٛٛ َٚ

ُُ َسثَُّه أََحًذا﴾، ٚلذ ٚسد ٘زا  ٍِ اَل ٠َْظ َٚ ٍُٛا َحبِضًشا ۗ  ِّ ب َػ َِ َخُذٚا  َٚ َٚ َ٘ب  اَل َوج١َِشحً إِالَّ أَْحَظب َٚ َطِغ١َشحً 

 :ا١ٌَٛ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثأعّبء ػذ٠ذح، ِٕٙب

"العمل الخٌري وأثره فً حٌاة اإلنسان "فطلبت  حضرت مخٌما دولٌا فأثٌر فً ورشة ثمافٌة حول موضوع
إضافة " آخرته "فاعترض احد المشاركٌن منكرا عاللة العمل الخٌري باآلخرة ألنه غٌر ممتنع بالبعث 

 والحساب 
 . بعد االنتهاء من الورشةترٌث وأمام إصرار المنظمٌن على االلتزام بالبرنامج والموضوع كما هو محدد سابما

فماذا للت  .ة ما تؤمن بهٌة تبرهن بها على حمٌمن تنالشه وتمدم له أدلة عملٌة ومنطمالمعترض أطلب منن 



 مَٛ إٌبط ٌٍحغبةِلْ ف١ٗ ٠ :٠َٛ اٌم١بِخ. 

 ِلٔٗ ا١ٌَٛ اٌزٞ رٕشش ف١ٗ اٌظحف اٌّزضّٕخ ٌألػّبي :٠َٛ إٌشٛس. 

 
 " …ٚضشة ٌٕب ِثًل ٚٔغٟ خٍمٗ " باآلٌةاستدل  -

 واذكر سبب نزولها ومضمونها

 79-78االٌة  لال تعالى فً سورة ٌس

ٍُِ اْنِعَظاَو وَ  ﴿ ٍْ َُْح ٍَ َخْهمَهُ لَاَل َي ٍَ َرِيُىٌ َوَضَزَب نََُا َيثاَلا َوََِس َل  * ِه ََْشأََها أَوه لُْم َُْحَُُِها انهِذٌ أَ

ةٍ َوُهَى بُِكّمِ َخْهٍك َعِهُىٌ   (  َيزه

٘زا ثؼذ  خبء اٌؼبص ثٓ ٚائً إٌٝ سعٛي هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثؼظُ حبئً، ففزٗ ث١ذٖ، فمبي ٠ب دمحم، أ٠ح١ٟ هللا

بس خُٕٙ، فٕضٌذ ا٠٢بد ِٓ ٔ ١ه، ثُ ٠ذخٍه، ثُ ١ّ٠زه، ثُ ٠ح٠١جؼث هللا ٘زا ِب أسٜ؟ لبي: ٔؼُ

 ٝ آخش اٌغٛسح ٌإ.....( ِج١ٓ ) أٌُ ٠ش اإلٔغبْ أٔب خٍمٕبٖ ِٓ ٔطفخ فئرا ٘ٛ خظ١ُ  آخش ٠ظ

 
عملٌة  أدلةالبعث بثالث  إمكانٌةبرهن له  -  
 

 :اِلدٌخ اٌؼم١ٍخ ػٍٝ اٌجؼث ٚاٌدضاء

ؼم١ذح اٌظح١حخ، ٚلذ أوذ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ػٍٝ ٘زا ٠ؼزجش اإل٠ّبْ ثبٌجؼث ٚاٌدضاء ِٓ أسوبْ اٌ

اٌشوٓ ٚث١ٓ أ١ّ٘زٗ، ٚسد ػٍٝ إٌّىش٠ٓ ٌٗ ثّدّٛػخ ِٓ اِلدٌخ رثجذ أٔٗ ٚالغ ال ِحبٌخ، 

 :ِٚٓ ٘زٖ اِلدٌخ

 االعزذالي ثبٌٕشأح اِلٌٚٝ ػٍٝ إٌشأح ا٢خشح. 

 االعزذالي ػٍٝ اٌجؼث ثخٍك اٌغّٛاد ٚاِلسع. 

 سع ا١ٌّزخاالعزذالي ػٍٝ اٌجؼث ثئح١بء اِل. 

 
بالبعث والحساب  إٌمانه من اإلنسانالمٌم التً ٌكتسبها  برز لهأ -  

 اٌطبػخ -

 االٌزضاَ-

 اٌؼًّ اٌظبٌح-
 بٌن له اثر اإلٌمان بالبعث والحساب فً صالح المسلم وإكثاره من عمل الخٌر -
  



٠غؼٝ إ١ٌٗ،  ٌُ ٠خٍك هللا رؼبٌٝ اإلٔغبْ فٟ ٘زا اٌىْٛ ػجثب ٚإّٔب خٍك ٌغب٠خ ٚ٘ذف الثذ أْ

 ٟٚ٘ ػجبدح هللا رؼبٌٝ، 

﴾، ٌٚزٌه خؼٍذ ٘زٖ اٌذ١ٔب داس اِزحبْ  ِْ ١َْؼجُُذٚ ٌِ َٔظ إِالَّ  اإْلِ َٚ  َّٓ ٌِْد ب َخٍَْمُذ ا َِ َٚ لبي رؼبٌٝ: ﴿

ٍََك  ٍء لَِذ٠ٌش  اٌَِّزٞ َخ ْٟ ًِّ َش َٛ َػٍَٝ ُو ُ٘ َٚ ٍُْه  ُّ ٌْ ِٖ ا ٚاثزًلء ٚػًّ، لبي رؼبٌٝ: ﴿رَجَبَسَن اٌَِّزٞ ث١َِِذ

 َّ ٌْ ٌْغَفُُٛس﴾، فبإل٠ّبْ ثبٌجؼث ٚاٌدضاء ٠حمك ا َؼِض٠ُض ا ٌْ َٛ ا ُ٘ َٚ ًل  َّ ُٓ َػ ُْ أَْحَغ ُْ أ٠َُُّى ُو َٛ ١ٌَِْجٍُ ٌَْح١َبحَ  ا َٚ َد  ْٛ

 :آثبس ا وث١شح، ِٕٙب

  تحمٌك صفة من صفات هللا تعالى وهً العدل: التً تستدعً عدم المساواة بٌن

ٌَْف المسلمٌن والمجرمٌن، لال تعالى: ﴿أَفَنَْجعَُل الْ  ُمْسِلِمٌَن َكاْلُمْجِرِمٌَن  َما لَُكْم َك

 .تَْحُكُموَن﴾

 الخشٌة من شدة الحساب وسعٌر العذاب. 

 استحضار مرالبة هللا تعالى فً األلوال واألفعال . 

 التمسن بالعبادات وفعل الطاعات. 

 االستعداد للولوف بٌن ٌدي هللا عز وجل. 

 


