الوحدة العاشرة
من خطبة حجة الوداع

الفن األدبً :خطبة

قال رسول هللا صلى هللا علٌه و آله و سلم:
الحمد هلل  ،نحمده  ،و نستعٌنه ،و نستغفره ،و نتوب إلٌه  ،و نعوذ باهلل من
شرور أنفسنا  ،ومن سٌئات أعمالنا  ،من ٌهد هللا فال مضل له  ،ومن ٌضلل فال
هادي له .
و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.
أوصٌكم  ،عباد هللا ،بتقوى هللا ،و أحثكم على طاعته ،و أستفتح بالذي هو خٌر.
أما بعد :أٌها الناس ،اسمعوا منً أبٌن لكم  ،فإنً ال أدري  ،لعلً ال ألقاكم بعد
عامً هذا  ،فً موقفً هذا  .أٌها الناس  ،إن دماءكم و أموالكم حرام علٌكم إلى
أن تلقوا ربكم  ،كحرمة ٌومكم هذا  ،فً شهركم هذا  ،فً بلدكم هذا  .أال هل
بلغت ؟ اللهم اشهد  .فمن كانت عنده أمانة فلٌؤدها إلى الذي ائتمنه علٌها  .و إن
ربا الجاهلٌة موضوع  ،و إن أول ربا أبدأ به ربا عمً العباس بن عبد
المطلب ،وإن دماء الجاهلٌة موضوعة ،و إن أول دم نبدأ به دم عامر بن ربٌعة
بن الحارث بن عبد المطلب و إن مآثر الجاهلٌة موضوعة  ،غٌر السدانة و
السقاٌة  .و العمد قود ،و شبه العمد :ما قتل بالعصا و الحجر  ،وفٌه مئة بعٌر ،
فمن زاد فهو من أهل الجاهلٌة.
أٌها الناس  ،إن الشٌطان قد ٌئس أن ٌعبد فً أرضكم هذه  ،و لكنه قد رضً أن
ٌطاع فً ما سوى ذلك مما تحرقون من أعمالكم .
أٌها الناس ،إنما المؤمنون إخوة  ،وال ٌحل المرئ مال أخٌه إال عن طٌب نفس
منه  .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد.
فال ترجعن بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض  ،فإنً قد تركت فٌكم ما
إن أخذتم به لن تضلوا بعده  :كتاب هللا .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد.
أٌها الناس ،إن ربكم واحد ،و إن أباكم واحد؛ كلكم آلدم وآدم من تراب  ،إن
أكرمكم عند هللا أتقاكم  ،إن هللا علٌم خبٌر  .ولٌس لعربً على عجمً فضل إال
بالتقوى  .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد .

قالوا :نعم  .قال :فلٌبلغ الشاهد الغائب.
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إضاءة
مكث الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة تسع سنٌن لم ٌحج ،ثم أذن فً
الناس فً السنة العاشرة أنه علٌه السالم حا ّج  ،فقدم المدٌنة بش ٌر كثٌر ٌلتمس أن
ٌؤتم برسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وٌعمل مثله.
دخل الرسول صلى هللا علٌه و سلم مكة  ،من أعالها من طرٌق كداء حتى انتهى
إلى باب بنً شٌبة  ،فلما رأى البٌت قال ":اللهم زد هذا البٌت تشرٌفا و تعظٌما و
تكرٌما و مهابة  ،و زد من عظمه ممن حجه و اعتمره تشرٌفا و تكرٌما و مهابة
و تعظٌما و برا "
ثم مضى الرسول صلى هللا علٌه و سلم فً حجه ،و علم الناس مناسكهم و بٌن
لهم سنن حجهم  ،وألقى خطبته فً ٌوم عرفة ؛ لٌبٌن لجموع المسلمٌن الذٌن
احتشدوا حوله أمور دٌنهم.
فً أي سنة أدى الرسول صلى هللا علٌه و سلم حجة الوداع ؟
فً السنة العاشرة من الهجرة
بم تعلل تجمع القبائل اإلسالمٌة  ،و قدومهم إلى المدٌنة المنورة فً السنة العاشرة من الهجرة
مكث الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً المدٌنة تسع سنٌن لم ٌحج  ،ثم أذن فً الناس فً
السنة العاشرة أنه علٌه السالم حاج  ،فقدم المدٌنة بشر كثٌر ٌلتمس أن ٌؤتم برسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم و ٌعمل مثله.
من أٌن دخل الرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى مكة؟
دخل الرسول صلى هللا علٌه وسلم مكة من أعالها من طرٌق كداء حتى انتهى إلى باب بنً
شٌبة فلما رأى البٌت قال  ":اللهم زد هذا البٌت تشرٌفا و تعظٌما و تكرٌما و مهابة و زد من
عظمه ممن حجه و اعتمره تشرٌفا و تكرٌما و مهابة و تعظٌما
أذكر ثالثة من أهداف حجة الوداع؟
 .1لٌرى الرسول _ صلى هللا علٌه و سلم _ الناس مناسكهم
 .2لٌعلمهم سنن حجهم
 .3لٌبٌن لهم أمور دٌنهم
ما الذي أراده الرسول صلى هللا علٌه و سلم من هذه الخطبة ؟صٌفٌة2009
لماذا ألقى الرسول صلى هللا علٌه وسلم خطبته فً ٌوم عرفة؟ شتوي 2016
ألقى صلى هللا علٌه و سلم خطبته فً ٌوم عرفة و أراد أن ٌبٌن للمسلمٌن أمور دٌنهم
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قال رسول هللا صلى هللا علٌه و آله و سلم:
الحمد هلل  ،نحمده  ،و نستعٌنه ،و نستغفره ،و نتوب إلٌه  ،و نعوذ باهلل من
شرور أنفسنا  ،ومن سٌئات أعمالنا  ،من ٌهد هللا فال مضل له  ،ومن
ٌضلل فال هادي له .
و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له ،و أشهد أن محمدا عبده و
رسوله .أوصٌكم  ،عباد هللا ،بتقوى هللا ،و أحثكم على طاعته ،و أستفتح
بالذي هو خٌر .
أما بعد :أٌها الناس ،اسمعوا منً أبٌن لكم  ،فإنً ال أدري  ،لعلً ال ألقاكم
بعد عامً هذا  ،فً موقفً هذا .

المفردات :
الحمد :الثناء و الشكر

صلى هللا علٌه وسلم  :جملة فعلٌة تفٌد الدعاء
نستعٌنه :نطلب العون منه والمساعدة

نستغفره:نطلب المغفرة منه

نتوب إلٌه  :نرجع إلٌه  ،نعود إلٌه
أوصٌكم :آمركم
ٌضللٌ :طمس

نعوذ باهلل:نلجؤ إلٌه من ٌهد :من ٌكرمه
أستفتح:أبدأ
أحثكم:أطلب بشدة

أبٌن لكم:أوضح لكم عامً هذا :العام العاشر للهجرة موقفً هذا :وقوفه ص بعرفة
التقوى :االمتثال ألمر هللا تعالى و اجتناب نواهٌه \ مخافة هللا
أسئلة متنوعة
ما الفن األدبً الذي ٌنتمً إلٌه هذا النص؟ الخطبة
ما الفرق بٌن ُ
الخطبة و الخِطبة ؟ خطبة  :فن نثري لسانً

خطبة  :الزواج

علل سبب تسمٌة حجة الوداع بهذا االسم؟
ألن النبً علٌه السالم ودع المسلٌمٌن بها و عرفهم أمور دٌنهم و صرح فٌها بؤنه قد ال
ٌلقاهم بعد عامهم الذي لقٌهم فٌه
عالم ٌشٌر قول الرسول علٌه السالم " لعلً ال ألقاكم بعد عامً هذا "؟
أنه سٌتوفاه هللا فً ذلك العام
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بم أوصى الرسول الكرٌم المسلمٌن؟ أوصاهم ب تقوى هللا و طاعة هللا
ما الخٌر الذي ٌقصده الرسول الكرٌم بفوله  ":أستفتح بالذي هو خٌر "؟
ٌقصد بذلك  :حمد هللا واالستعانة به واللجوء إلٌه و التوبة واللجوء إلى هللا للتخلص من
شرور النفس و سٌئات األعمال و طلب الهداٌة منه جل و عال
ما المقصود ب "أما بعد"؟ أما بعد ما مضى من الكالم فهو كذا و كذا
ما المعنى المستفاد من الزٌاة على األفعال (نستعٌنه  ،نستغفره )؟ الطلب
الفكرة

البدء بحمد هللا و شكره  ،و التؤكٌد على وحدانٌة هللا

______________________ صٌفٌة  /2014صٌفٌة 2011أكتب

أما بعد :أٌها الناس ،اسمعوا منً أبٌن لكم  ،فإنً ال أدري  ،لعلً ال ألقاكم
بعد عامً هذا  ،فً موقفً هذا  .أٌها الناس  ،إن دماءكم و أموالكم حرام
علٌكم إلى أن تلقوا ربكم  ،كحرمة ٌومكم هذا ( )،فً شهركم هذا  ،فً
بلدكم هذا  .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد  .فمن كانت عنده أمانة فلٌؤدها إلى
الذي ائتمنه علٌها  .و إن ربا الجاهلٌة موضوع  ،و إن أول ربا أبدأ به ربا
عمً العباس بن عبد المطلب  ،وإن دماء الجاهلٌة موضوعة ،و إن أول دم
نبدأ به دم عامر بن ربٌعة بن الحارث بن عبد المطلب و إن مآثر الجاهلٌة
موضوعة  ،غٌر السدانة و السقاٌة  .و العمد قود ،و شبه العمد :ما قتل
بالعصا و الحجر  ،وفٌه مئة بعٌر  ،فمن زاد فهو من أهل الجاهلٌة.
مفردات:
تلقوا ربكمٌ :وم القٌامة

شهركم هذا :ذي الحجة

بلدكم هذا  :مكة المكرمة

ٌومكم هذا ٌ :وم عرفة ( التاسع من ذي الحجة) فلٌإدها ٌ:رجعها

موضوع  :باطل ساقط

المآثر :جمع مؤثرة العادات القدٌمة المتوارثة من األفعال و األقوال المحمودة
السدانة  :خدمة الحجٌج و الكعبة صٌفٌة2009
السقاٌة  :ما كانت قرٌش تسقٌه الحجاج من الزبٌب المنبوذ بالماء
قود  :قصاص .ما معنى كلمة (قود) المخطوط تحتها فً النص؟ شتوٌة 2016
بعٌر  :الجمل و الناقة إذا استكمال أربع سنوات العمد :القتل العمد المقصود
الربا :مبلغ ٌإدٌه المقترض زٌادة على ما اقترض تبعا لشروط خاصة
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أسئلة متنوعة
ما البلد الذي أشار إلٌه الرسول صلى هللا علٌه و سلم فً قوله  (:فً بلدكم هذا ).
مكة المكرمة أو البلد الحرام  .صٌفٌة2012
أذكر عادتٌن جاهلٌتٌن ابطلهما اإلسالم وردتا فً النص  .صٌفٌة2012
 .2الربا

 .1سفك الدماء

 .3التعصب

استخرج من النص اثنتٌن من المآثر الجاهلٌة التً أقرها االإسالم .السدانة والسقاٌة
ما القتل (شبه العمد) ؟ كما ورد فً النص .هو ما قتل بالعصا و الحجر صٌفٌة2012
عالم ٌدل قوله صلى هللا علٌه و سلم  (:فمن كانت عنده أمانة فلٌإدها إلى الذي ائتمنه
علٌها)؟
ٌدل أنه على المرء أن ٌعٌد األمانة إلى الذي ائتمنه علٌها
عالم ٌعود الضمٌر الهاء فً قوله صلى هللا علٌه وسلم  ( :وفٌه مئة بعٌر )؟ على شبه العمد
عالم ٌعود الضمٌر ها فً كلمة (علٌها) الواردة فً جملة فمن كانت عنده أمانة فلٌإدها إلى
الذي ائتمنه علٌها صٌفٌة2012
عالم ٌعود الضمٌر (ها) فً (فلٌإدها) الواردة فً النص شتوي2016
ٌعود على :األمانة
لماذا ٌعد من زاد على مئة بعٌر من أهل الجاهلٌة ؟ ألنه لم ٌلتزم بتعالٌم اإلسالم
ما داللة قول الرسول ص ":فمن زاد فهو من أهل الجاهلٌة" الواردة فً النص؟ شتوي2016
داللة على تحرٌم الزٌادة
ما العقوبة التً حددها الرسول الكرٌم للقتل العمد والقتل شبه العمد؟
عقوبة القتل العمد هً القتل

عقوبة شبه العمد عً مئة بعٌر

عالم ٌشٌر قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم (لعلً ال ألقاكم بعد عامً)؟
أنه سٌتوفاه هللا فً ذلك العام
ورد فً النص عبارة توحً بدنو أجل النبً علٌه السالم .أذكرها  /استخرج من النص شتوي
 2016لعلً ال ألقاكم بعد عامً س 9تحلٌل
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بدأ الرسول بإسقاط ربا عمه العباس بن عبد المطلب كما بدأ بإسقاط دم عامر بن ربٌعة
داللة على عدل الرسول – صلى هللا علٌه وسلم -فً تطبٌق مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة بحٌث
لم ٌستثن من هذه المبادئ أي أحد سواء قرٌب أو بعٌد و ٌكون قدوة فً السلوك اإلنسانً
أعطى الرسول علٌه السالم فً هذه الخطبة حق الحٌاة الكرٌمة اآلمنة لإلنسان فما مقومات
األمن فً اإلسالم .الحفاظ على الدم و الحٌاة و المال و الدٌن
ما هو الٌوم المراد فً قوله علٌه السالم فً قوله ( :إلى أن لقوا ربكم )؟ٌوم البعث و الحساب
ما هو المكان المراد فً قول الرسول علٌه الصالة والسالم ( :فً موقفً هذا )؟
الوقوف على عرفة
وضح المقصود بعبارة"وإن دماء الجاهلٌة موضوعة" الواردة فً النص شتوي2016
أن الثؤر باطل
علل استخدام الرسول عبارة (أٌها الناس) بدال من (أٌها المسلمون) فً الخطبة ؟شتوي2015
لتبقى صالحة لكل الناس وال تختص بفئة دون أخرى و ألن المسلمٌن من أصول متعددة
س 7تذوق
هات مفرد كل من الجمعٌن اآلتٌٌن  :مآثر :مؤثرة

شرور  :شر

ما الجذر اللغوي لكلمة السدانة :سدن
اكتب الجذر اللغوي ل (تلقوا) الواردة فً النص .لقً شتوي 2016
ما عالمة الترقٌم المناسبة بعد جملة كحرمة ٌومكم هذا ()
النقطة

الفاصلة

عالمة التعجب

الفاصلة المنقوطة

اختر مما ٌؤتً األسلوب اللغوي فً عبارة (اللهم) الواردة فً النص
الشرط

االستفهام

النداء

التعجب

اضبط بالشكل آخر كلمة أول فً جملة (وإن أول ربا) الواردة فً النص .أول َ الفتحة صٌفٌة 2012

الصور الفنٌة
"إن دماءكم و أموالكم حرام علٌكم إلى أن تلقوا ربكم  ،كحرمة ٌومكم هذا "الفكرة

صور حرمة الدماء و األموال بحرمة ٌوم عرفة
تلخٌص مبادئ التعامل الرئٌسٌة التً جاء بها أال و هً الدماء و األمانات و الربا و القتل و
الدٌة
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أٌها الناس  ،إن الشٌطان قد ٌئس أن ٌعبد فً أرضكم هذه  ،و لكنه قد
رضً أن ٌطاع فً ما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم .
أٌها الناس ،إنما المؤمنون إخوة  ،وال ٌحل المرئ مال أخٌه إال عن طٌب
نفس منه  .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد.
فال ترجعن بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض  ،فإنً قد تركت فٌكم
ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده  :كتاب هللا .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد.
أٌها الناس ،إن ربكم واحد ،و إن أباكم واحد؛ كلكم آلدم وآدم من تراب ،
إن أكرمكم عند هللا أتقاكم  ،إن هللا علٌم خبٌر  .ولٌس لعربً على عجمً
فضل إال بالتقوى  .أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد .
قالوا :نعم .
قال  :فلٌبلغ الشاهد الغائب
مفردات:
أرضكم هذه  :أرض الحجاز

ٌئس  :عجز و فقد األمل

المإمنون إخوة  :إخوان فً الدٌن

تحقرون :ترونه صغٌر

الشاهد :كل من سمع الخطبة من الرسول أي الحاضر

ال ٌحل :ال ٌجوز \ ٌباح

عن طٌب نفس  :بالتراضً

ترجعن :تعودون

ٌضرب بعضكم رقاب بعض :تتقاتلون
مؤخذتم به  :عملتم به

تركت فٌكم :تركت عندك
كتاب هللا  :القرآن الكرٌم

خبٌر :عالم بما كان و بما ٌكون
عجمً  :غٌر عربً

أتقاكم :أكثركم تقوى أي مخافة هلل

لن تضلوا :لن تبتعدوا عن الحق علٌم  :كثٌر العلم

أسئلة متنوعة
ما معٌارالتفاضل فً اإلسالم كما ورد فً النص؟ معٌار األفضلٌة هو التقوى.شتوٌة2015
بٌن الشرط الذي وضعه الرسول صلى هللا علٌه وسلم لتجنب الوقوع فً الضالل
األخذ و التمسك بكتاب هللا عز وجل
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الوحدة العاشرة
ما القضاٌا االجتماعٌة و الدٌنٌة التً أكدها الرسول الكرٌم فً هذا الجزء من الخطبة ؟
ٌؤس الشٌطان أن ٌعبد فً مكة
أن المإمنٌن إخوة
تحرٌم مال المسلم إال عن طٌب نفس
ما داللة تكرار الرسول صلى هللا علٌه وسلم عبارة "أال هل بلغت ؟ اللهم اشهد؟س 12تحلٌل
ٌدل على حرص الرسول صلى هللا علٌه وسلم على تبلٌغ دٌن هللا على أكمل وجه و أنه لم
ٌقصر فً أداء األمانة وداللة على تؤكٌده على المعانً والتعالٌم الواردة فً الحجة
ما الحكمة من قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم فلٌبلغ الشاهد الغائب ؟
جمٌع المسلمون مكلفون بتبلٌغ الدعوة اإلسالمٌة للناس
ورد فً الخطبة" ال ٌحل لمسلم مال أخٌه إال عن طٌب نفس منه"؟ س 14استٌعاب وتحلٌل
أذكر حاالت ٌحل فٌها مال المسلم ألخٌه؟
الزكاة والصدقة

الهدٌة والهبة

الدٌن

المٌراث

البٌع والشراء

بٌن الحالة التً ٌحل للمسلم فٌها مال أخٌه المسلم  .شتوٌة 2015
إذا كان ذلك عن طٌب نفس من صاحب المال أي بقبوله ورضاه
أذكر حاالت ٌحرم بها مال المسلم ألخٌه؟
الغش و االحتٌال

السرقة

الربا

تكررت كلمة "التقوى" بالخطبة فً عدة مواضع  :س  9تذوق وتكٌر
وضح مفهوم التقوى لغة و اصطالحا ؟ لغة :هً الخوف والخشٌة
اصطالحا :هً خشٌة هللا وامتثال أوامره و اجتناب نواهٌه
ما الهدف من تكرار كلمة التقوى؟
التؤكٌد على أهمٌة تقوى هللا و امتثال أوامره و اجتناب نواهٌه فً حٌاة المسلمٌن
هات من الفقرة األخٌرة كلمتٌن متقابلتٌن "طباقا"
شاهد و غائب  /عربً و أعجمً
أذكر اثنٌن من األمور التً نهى عنها الرسول صلى هللا علٌه وسلم الناس عنها
أكل المسلم مال أخٌه المسلم بالباطل
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عودة المسلمٌن كفارا ٌضرب بعضهم رقاب بعض
أضبط آخر كلمة "آدم" فً قول الرسول الكرٌم"كلكم آلدم" مع بٌان السبب؟
آلد َم وضع فتحة على المٌم ألنها علم أعجمً ممنوع من الصرف ٌجر بفتحة عوضا عن
الكسرة
استخرج من الخطبة ثالث عبارات تدل على دنو أجل الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟
إنً تركت فٌكم ما إن أخذتم به

فال ترجعن بعدي كفارا

أال هل بلغت اللهم اشهد

اذكر عالمة الرجوع إلى الكفر بعد اإلسالم؟ شتوٌة  / 2015س  11استٌعاب
أن ٌضرب المسلمون بعضهم رقاب بعض
حدد الخلق اإلسالمً الذي تضمنه عبارة" كلكم آلدم وآدم من تراب" شتوٌة 2015
التواضع أو عدم الكبر
عالم ٌعود الضمٌر(الكاف) فً كلمة (ربكم) المخطوط تحتها ؟ ٌعود على الناس شتوٌة 2015
اكتب الجذر اللغوي لكلمة (أكرمكم)الواردة فً النص .كرم
الصور الفنٌة
"فال ترجعن بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض"
صور اإلنسان الذي ٌقتل أخاه بمن تخلى عن دٌنه و ارتد كافرا  ،فؤصبح ٌستهٌن به و هذا
داللة على شدة حرمة قتل المسلم ألخٌه
الفكرة

التؤكٌد على جملة من الحقائق منها أن الشٌطان قد ٌئس أن ٌعبد فً أرض مكة و أن
المإمنون إخوة

الخصائص الفنٌة للنص
.1االستهالل بحمد هللا والثناء علٌه حٌث قال الرسول الكرٌم "الحمد هلل نحمده ونستعٌنه"
.2اإلٌجاز بقصر العبارة ثم التفصٌل ثم التوضٌح ".العمد قود إن ربكم واحد"
.3تكرار بعض األلفاظ و العبارات "أال هل بلغت اللهم اشهد"
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.4استخدام بعض المحسنات البدٌعٌة كالطباق و المقابلة
.5التؤثر بالقرآن الكرٌم "إن هللا علٌم خبٌر " " ،إنما المإمنون إخوة"
.6التنوع فً األسالٌب  :النداء  ،النفً  ،االستفهام  ،األمر
استخلص اثنتٌن من الخصائص الفنٌة فً النص صٌفٌة 2009
من عند (وإن ربا الجاهلٌة موضوع ............ما قتل بالعصا والحجر)؟ دقة التعبٌر ووضوحه
االستٌعاب و التحلٌل

 1بالرجوع إلى المعجم  ،وضح معانً المفردات اآلتٌة وفق ورودها فً السٌاق :
السدانة :خدمة الكعبة العمد :القتل المقصود قود :قتل
موضوع  :باطل مآثر :ما تركه األقدمون
السقاٌة:ما كانت قرٌش تسقٌه للحجاج من الزبٌب المنبوذ فً الماء
القاتل بالقتل

 2استخرج من الخطبة مقابل الكلمات اآلتٌة :
عربً  :أعجمً
ّ

تركت  :تمسكت

الشاهد  :الغائب

ٌهدي  :تضلوا

 3عد إلى الفقرة الثالثة  ،و استخرج الجملة المفتاحٌة (جملة الموضوع ) فٌها
"إن دماءكم و أموالكم حرام علٌكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة ٌومكم هذا فً شهركم هذا"
 4فً أي سنة أدى الرسول صلى هللا علٌه وسلم حجة الوداع
فً السنة العاشرة للهجرة
 5وضح سبب تسمٌة حجة الوداع بهذا االسم
ألن النبً ودّع المسلمٌن بها وعرفهم أمور دٌنهم و صرح فٌها و ألنها آخر حجة أداها
الرسول -علٌه السالم -قبل وفاته
 6أعطى الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً هذه الخطبة حق الحٌاة اآلمنة الكرٌمة لإلنسان.
فما مقومات األمن فً اإلسالم كما وردت فً الخطبة ؟
الحفاظ على الدم و الحٌاة و المال و الدٌن
 7صنف العادات و الممارسات الجاهلٌة الواردة فً الخطبة حسب موقف اإلسالم منها كما
هو مبٌن فً الجدول اآلتً :
عادات جاهلٌة أقرها اإلسالم
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السدانة

الربا

السقاٌة

دماء الجاهلٌة
القتل العمد
مآثر الجاهلٌة

 8وفق بٌن مضمون اآلٌات و األحادٌث اآلتٌة و ما ٌناسبها من العبارات الواردة فً الخطبة:
أ( -ولكم فً القصاص حٌاة ٌاأولً األلبلب)  .البقرة  179 :صٌفٌة2009
العمد القود ،وشبه العمد ما قتل بالعصا و الحجر  ،و فٌه مئة بعٌر
بٌ( -اأٌها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو ج إن
أكرمكم عند هللا أتقاكم ج إن هللا علٌم خبٌر ) الحجرات 13 :
أٌها الناس  ،إن ربكم واحد و إن أباكم واحد كلكم آلدم و آدم من تراب ،إن أكرمكم
عند هللا أتقاكم إن هللا علٌم خبٌر و لٌس على لعربً على عجمً فضل إال بالتقوى.
ج -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":كل المسلم على المسلم حرام عرضه و ماله و
دٌنه"
إن دماءكم و أموالكم حرام علٌكم إلى أن تلقوا ربكم
د -قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ":إذا التقى المسلمان بسٌفٌهما فالقاتل و المقتول
فً النار"
قلت ٌا رسول هللا :هذا القاتل،فما بال المقتول ؟ قال " :إنه كان حرٌصا على قتل أخٌه "
فال ترجعن بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض
ه-قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ":ال ٌدخل الجنة من كان فً قلبه مثقال ذرة من ك ْبر

لٌس لعربً على أعجمً فضل إال بالتقوى

 9ورد فً الخطبة غٌر عبارة توحً بدنو أجل الرسول صلى هللا علٌه وسلم .اذكر اثنتٌن
لعلً ال ألقاكم بعد عامً هذا ،تركت فٌكم ما إن أخذتم به لن تضلو بعده ،فال ترجعن بعدي
شتوٌة2016
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 10ما اآلٌة التً نزلت على الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً حجة الوداع مإكدة أن
أحكام الشرٌعة اإللهٌة قد اكتملت؟
قوله تعالى ( :الٌوم أكملت لكم دٌنكم و أتممت علٌكم نعمتً و رضٌت لكم اإلسالم دٌنا )
 11حذر الرسول صلى هللا علٌه وسلم الناس من الرجوع إلى الكفر بعد اإلسالم  ،و جعل
لذلك عالمة  .اذكرها
قتل الناس بعضهم بعضا (ٌضرب بعضكم رقاب بعض)
 12ما داللة تكرار الرسول صلى هللا علٌه وسلم عبارة " أال هل بلغت؟ اللهم اشهد؟
داللة على توكٌد الرسول -صلى هللا علٌه وسلم – على المعانً و التعالٌم الواردة فً حجة
الوداع و العمل و التبلٌغ بها و ما قام علٌه السالم بإبالغه للمسلمٌن
 13بٌن المبادئ و األخالق اإلإسالمٌة التً تتضمنها كل عبارة من عبارات الخطبة المبٌنة
فً الجدول :
المبدأ أو الخلق اإلسالمً

العبارة
" إن دماءكم و أموالكم حرام
علٌكم"
"العمد قود"

صون حرمات المسلمٌن
القصاص
العدل و المساواة واألخوة

"إنما المإمنون إخوة "
"كلكم آلدم و آدم من تراب "

وحدة األصل و المساواة
التواضع والبعد عن الكبر

 14ورد فً الخطبة :
"ال ٌحل لمسلم مال أخٌه إال عن طٌب نفس منه"
اذكر حاالت ٌحل فٌها مال المسلم ألخٌه
الوصٌة – المٌراث -الصدقة
التذوق و التفكٌر
 1وضح الصورة الفنٌة فً قوله صلى هللا علٌه وسلم :
"فال ترجعن بعدي كفارا ٌضرب بعضكم رقاب بعض"
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فرا فصار ٌستهٌن بؤمر قتل
صور اإلنسان الذي ٌقتل أخاه بمن تخلى عن دٌنه و ارتد كا ً
أخٌه
 2ورد فً الخطبة أسالٌب النداء ،النفً  ،و االستفهام والشرط و األمر :
أ -مثل لكل أسلوب من هذه األسالٌب من الخطبة
النداء :أٌها الناس
النفً :ال هادي له
االستفهام :أال هل بلغت
الشرط:إن أخذتم به لن تضلوا بعده
األمر :اسمعوا منً
ب -بٌن أثر هذه األسالٌب فً نفس المستمع
التشوٌق و جذب انتباه السامع و الحرص على بقاء التركٌزو تؤكٌد المعنى و تثبٌته
علل .نوع الرسول ص فً أسالٌبه اللغوٌة شتوي 2016
 3من عالمات الفصاحة اإلٌجاز ودقة التعبٌر ووضوحه  .مثل لذلك من الخطبة .
العمد قود  ،كتاب هللا  ،ربا الجاهلٌة موضوع
 4الجملة الخبرٌة هً التً تحتمل التصدٌق و التكذٌب  ،مثل  :أمطرت السماء .أما الجملة
اإلنشائٌة فهً الجملة التً تعتمد أسالٌب اإلنشاء من استفهام  ،نفً  ،و نهً و نداء و تعجب.
عد إلى الفقرة األخٌرة من النص  ،و صنف جملها إلى خبرٌة و إنشائٌة
جمل خبرٌة

|

جمل إنشائٌة

إن ربكم واحد

|

أٌها الناس (نداء)

إن أباكم واحد

|

لٌس لعربً على أعجمً فضل

كلكم آلدم

|

أال هل بلغت؟

آدم من تراب

|

اللهم اشهد(دعاء)

إن أكرمكم عند هللا أتقاكم

|

فلٌبلغ الشاهد الغائب (أمر)

إن هللا علٌم خبٌر

|

 5بدأ الرسول صلى هللا علٌه و سلم بإسقاط ربا عمه العباس بن عبد المطلب  ،كما بدأ بإسقاط
دم عامر بن ربٌعة بن الحارث بن عبد المطلب  .ما داللة ذلك ؟
داللة على عدل الرسول – صلى هللا علٌه وسلم -فً تطبٌق مبادئ الشرٌعة اإلسالمٌة بحٌث
لم ٌستثن من هذه المبادئ أي أحد سواء قرٌب أو بعٌد و ٌكون قدوة فً السلوك اإلنسانً
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 6ما الحكمة من تؤكٌد الرسول صلى هللا علٌه وسلم أن ٌبلغ الشاهد الغائب فً نهاٌة الخطبة.
الحكمة لتبقى مستمرة هذه التعالٌم و سارٌة على كل الناس فً عهد الرسول و بعده و
لٌحملهم المسإولٌة فً تعلٌم دٌنهم و نقل ما ٌتعلمونه و ٌعلمونه.
 7علل استخدام الرسول الرسول صلى هللا علٌه وسلم عبارة "أٌها الناس" بدال من " أٌها
المسلمون" فً هذه الخطبة .
داللة على أن تعالٌم اإلسالم تعالٌم إنسانٌة و الدعوة اإلسالمٌة دعوة عالمٌة لجمٌع البشر فهم
من أصول متعددة و لتبقى صالحة لكل الناس ال تختص بفئة دون غٌرها
ٌ 8نتهك بعض الناس الٌوم حرمة أموال اآلخرٌن بؤسالٌب غٌر مباشرة .أذكر أمثلة على ذلك
الفوائد الربوٌة فً البنوك

استغالل المال العام ألغراض شخصٌة

النصب واالحتٌال

 9تكررت كلمة التقوى فً الخطبة فً مواضع عدة :
أ -وضح مفهوم التقوى التً حث علٌها الرسول صلى هللا علٌه و سلم لغة و اصطالحا.
مخافة هللا فً األعمال و السلوك و التصرفات و التقٌد بما فرضه و االنتهاء عما
ٌنهانا عنه
ب -ما الهدف من تكرار كلمة التقوى ؟ الحث علٌها و تؤكٌدها فً نفس السامعٌن
 11فً ضوء دراستك للنص  ،وضح خمس سمات فنٌة و أدبٌة للخطبة .
اإلٌجاز سهولة اللغة وقوة اللفظ

قصر العبارة

خصوصٌة الموضوع المتعلق بالفرائض و ما حثت علٌه الشرٌعة
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