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 وضح المصطلحات اآلتية:

صلح الحديبية: معاهدة بين رسول ا� وقريش بالحديبية على مشارف مكة.

المسؤولية: من المساءلة أي المحاسبة، وهي ما يكون اإلنسان ملزما ومطالبا بالقيام به.

عمارة األرض: إصالحها لتعميرها.

تثريب: حرج

 موطن التشابه بين تصرف النبي صلى ا� عليه وسلم في فتح مكة، وتصرف يوسف عليه السالم عندما أقبل عليه إخوته يريدون

الكيل، هو أن النبي عندما قدر على قريش عفا عنهم، كما عفا يوسف عن إخوته بعدما مكنه ا� تعالى.

استنتاج قيمتين مشتركتين: العفو-التسامح

َ َيْجِزي ن� ا�� ْق َعلَْيَنا ۖ ا� ْوِف لََنا اْلكَْيَل َوَتَصد� ْزَجاٍة َفا� ر� َوِجْئَنا ِبِبَضاَعٍة م� ْهلََنا الض� َنا َوا� َها اْلَعِزيُز َمس� ي� ا َدَخُلوا َعلَْيِه َقاُلوا َيا ا�  ( َفلَم�

َذا ا�ِخي ۖ َقْد َنا ُيوُسُف َوَهٰ َك َال�نَت ُيوُسُف ۖ َقاَل ا� ن� ا� نُتْم َجاِهُلوَن (89) َقاُلوا ا� ْذ ا� ِخيِه ا� ا َفَعْلُتم ِبُيوُسَف َوا� ِقيَن (88) َقاَل َهْل َعِلْمُتم م� اْلُمَتَصد�

ا لََخاِطِئيَن (91) َقاَل َال ُ َعلَْيَنا َوا�ن كُن� ِ لََقْد آَثَرَك ا�� ْجَر اْلُمْحِسِنيَن (90) َقاُلوا َتا�� َ َال ُيِضيُع ا� ن� ا�� قِ َوَيْصِبْر َفا� ُه َمن َيت� ن� ُ َعلَْيَنا ۖ ا� َمن� ا��

اِحِميَن (92)) ْرَحُم الر� ُ لَكُْم ۖ َوُهَو ا� َتْثِريَب َعلَْيكُُم اْلَيْوَم ۖ َيْغِفُر ا��

 ثالثة بنود لصلح الحديبية:

كتابة باسمك اللهم بدل "بسم ا� الرحمن الرحيم"

كتابة محمد بن عبد ا� بدل " محمد رسول ا�"

وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنوات.

 دَالئل اإليمان في الوضعية: التكبير-اإلَعتراف بفضل ا� – إعالن كلمة التوحيد. عالقة اإليمان بعمارةاألرض: هي أن إعمار األرض

سنة كونية تنسجم مع مراد ا� تعالى من خلق اإلنسان وهو الَستخالف، والمممن يسعى دائما لتحقيق مراد خالقه.

 ما يدل على قيمة الوفاء: أن النبي صلى ا� عليه وسلم لم ينتقم من كفار قريش وفاء لما بينه وبينهم من الروابط الدموية. وما

يدل على قيمة الصبر: قدرته على العفو والصفح.

 ينبغي أن نقتدي باألنبياء عليهم السالم في حلمهم وعفوهم وتسامحهم مع خصمهم، حتى نتخذهم قدوة ونكتسب األجر والثواب

عند ا� تعالى.

الزواج: عقد ورابطة شرعية بين رجل وامرأة بنية الدوام واالستمرار.
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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


األسرة: هي الرابطة التي تربط الرجل والمرأة بعقد شرعي عن طريق الزواج والذي يثمر عالقةاألبوة والبنوة واألمومة، وما يتفرع

عنه من مصاهرة وعمومة وخمولة وجدودة.

 مقصدين للزواج: حفظ النوع البشري-اإلعفاف.

 تلعب األسرة المسلمة دورا أساسيا في وقاية المجتمع من الفواحش ألنها تسعى إلى تنشئة أبنائها على الفضيلة والعفة والحياء.

ا لَُه لََناِصُحوَن ن� ا َعلَٰى ُيوُسَف َوا� َمن� َباَنا َما لََك َال َتا�  دليل من سورة يوسف يبين قيام يعقوب عليه السالم بأمانة رعاية أبنائه(َقاُلوا َيا ا�

نُتْم َعْنُه َغاِفُلوَن ْئُب َوا� كُلَُه الذ� َخاُف ا�ن َيا� ن�ي لََيْحُزُنِني ا�ن َتْذَهُبوا ِبِه َوا� ا لَُه لََحاِفُظوَن (12) َقاَل ا� ن� ْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوا� (11) ا�
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