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وضعية االنطالق

دار نقاش بين مجموعة من التالميذ حول اإليمان الصادق وكيف يصبح اإلنسان مؤمنا صادقا…فقال األول يكفي النطق

بالشهادتين‘وقال الثاني : يكفي القيام بأركان اإلسالم فقط‘بينما قال الثالث أنه البد من االستقامة باإلضافة الى ما ذكرتم..

ما هو موقفك من اآلراء الثالثة ؟

أيها ترى مناسبا لتعريف المؤمن الصادق ؟

وكيف يمكنك أن تكون مؤمنا صادقا ؟

قراءة النصوص

قال ا� عز وجل: “إنما المومنون الذين إذا ذكر ا� وجلت قوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون”

األنفال اآلية 2

قال ا� تعالى: ” انما المومنون الذين ءامنوا با� ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل ا� أوالئك هم

الصادقون”

الحجرات اآلية 15

عن النعمان بن بشير أن النبي صلى ا� عليه وسلم قال: {مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه

عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى}

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما

توثيق النصوص

سورة األنفال مدنية ‘ عدد آياتها 75 رقم ترتيبها في المصحف الشريف 8 تقع بين سورة األعراف والتوبة ‘ سميت بهذا االسم ألن ا�

افتتح بها باألنفال وهي الغنائم ؛ وتناولت السورة جانب الحرب والسلم وأحكام األسر والغنائم…

شرح الكلمات

وجلت قلوبهم : الوجل هو الخوف مع التعظيم

يتوكلون : يعتمدون على ا� بأقوالهم وأفعالهم

توادهم : تحاببهم

تداعى له : تأثر به وتفاعل معه

المضامين الفرعية أو األحكام الشرعية

بيان ا� تعالى أن الخوف من ا� واستزادة اإليمان والتوكل على ا� من صفات المؤمنين.

بيان ا� تعالى أن من صفات المؤمنين الصادقين اإليمان با� ورسوله وعدم االرتياب والجهاد في سبيل ا�.

https://www.alloschool.com/
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi
https://www.alloschool.com/course/altrbia-alislamia-althania-iadadi#section-2975
https://www.alloschool.com/element/93527
https://inscription.ma/


بيان النبي صلى ا� عليه وسلم أن عالقة المؤمنين فيما بينهم قائمة على المحبة والتراحم والتضامن.

تحليل ومناقشة

المؤمن الصادق: هو من صدق ا� تعالى ورسوله صلى ا� عليه وسلم وأخلص � في كل أعماله.

من صفاته : اإليمان – اليقين – الصدق – األمانة – الصبر – الحلم – خشية ا�……

آثاره صفاته على المجتمع:

نشر المحبة بين الناس

سيادة األخوة والتضامن والتعاون بين الناس

تحقيق األمن واألمان

نبذ العداوة والبغضاء والشقاق بين أفراد المجتمع…

لكي أكون مؤمنا صادقا أحرص على ما يلي:

ألتزم باإليمان الصادق واليقين في ا� تعالى

أحب الخير للناس وأتعاون معهم على البر والتقوى

ألتزم الصدق في كل أقوالي وأفعالي

أجتهد في عملي وعبادتي وأتجنب الغش

أعفو وأصفح عن من أخطأ في حقي………

https://inscription.ma/

