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التزم رسول ا� في صلح الحديبية بمبدأ المفاوضة وفاء بأمانة حفظ النفس وعمارة األرض، كما فعل يوسف عليه السالم مع إخوته،

َزُهم ا َجه� ْخَوُة ُيوُسَف َفَدَخُلوا َعلَْيِه َفَعَرَفُهْم َوُهْم لَُه ُمنِكُروَن (58) َولَم� وقد بين ذلك ا� جل وعال عندما قال في سورة يوسف َوَجاَء ا�

ُتوِني ِبِه َفَال كَْيَل لَكُْم ِعنِدي َوَال ن ل�ْم َتا� َنا َخْيُر اْلُمنِزِليَن (59) َفا� ن�ي ا�وِفي اْلكَْيَل َوا� َال َتَرْوَن ا� ِبيكُْم ۚ ا� ْن ا� ِبَجَهاِزِهْم َقاَل اْئُتوِني ِبا�خٍ ل�كُم م�

ْهِلِهْم لَٰى ا� َذا انَقلَُبوا ا� ا لََفاِعُلوَن (61) َوَقاَل ِلِفْتَياِنِه اْجَعُلوا ِبَضاَعَتُهْم ِفي ِرَحاِلِهْم لََعل�ُهْم َيْعِرُفوَنَها ا� ن� َباُه َوا� َتْقَرُبونِ (60) َقاُلوا َسُنَراِوُد َعْنُه ا�

ا لَُه لََحاِفُظوَن (63) َقاَل َهْل آَمُنكُْم ن� َخاَنا َنكَْتْل َوا� ْرِسْل َمَعَنا ا� ا اْلكَْيُل َفا� َباَنا ُمِنَع ِمن� ِبيِهْم َقاُلوا َيا ا� لَٰى ا� ا َرَجُعوا ا� لََعل�ُهْم َيْرِجُعوَن (62) َفلَم�

اِحِميَن (64) لكن البعض يرى أن التفاوض مع الخصم دليل على ْرَحُم الر� ُ َخْيٌر َحاِفًظا ۖ َوُهَو ا� ِخيِه ِمن َقْبُل ۖ َفا�� ِمنُتكُْم َعلَٰى ا� ال� كََما ا� َعلَْيِه ا�

ضعف الشخصية، وقلة اليقين في نصر ا� تعالى.

 بين معنى المفردات والمصطلحات اآلتية:

صلح الحديبية:

المفاوضة:

عمارة األرض:

َباُه : َقاُلوا َسُنَراِوُد َعْنُه ا�

 حدد القضية المؤطرة للوضعية.

 بين من خالل صلح الحديبية ما يدل على التزام النبي بمبدأ المفاوضة.

 وضح العالقة بين صلح الحديبية ووفاء النبي بأمانة حفظ النفس وعمارة األرض.

 استخرج من اآليات المتضمنة في الوضعية عناصر مفاوضة يوسف عليه السالم إلخوته.

 في اآليات الواردة ضمن الوضعية ذ ّكر يعقوب عليه السالم أبناءه بأنه استأمنهم من قبل على يوسف عليه السالم، استدل من الشطر

األول من سورة يوسف ما يثبت ذلك.

 ما رأيك في من يرى أن التفاوض مع الخصم دليل على ضعف الشخصية، وقلة اليقين في نصر ا� تعالى؟

علل جوابك مستشهدا من الشطر األخير من سورة يوسف بما يناسب مع الشكل التام.

 كيف يمكن أن تنصحهم لتبين لهم حقيقة التفاوض وأهميته؟
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https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-alaola-bak-alom-riadhia#section-3658

