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لطالما تحّدث المصلحون قديما وحديثا عن دور 
العلم في بناء الحضارات وقيام الّدول، فأجمعوا 
اإلصالح  خارطة  في  الثّقافة  مركزيّة  على 
وأّن  ومحوره،  المشروع  ُمنطلق  وجعلوها 
بالمعرفة  باستهداف األفراد  إاّل  يتأتّى  ذلك ال 
قصد بلورة هويّتهم ودعم فكرهم وتكوين ملكة 
هللا  صلّى  النّبّي  حرص  لذلك  لديهم.  اإلبداع 
العلميّة  المعالجة  على  بعثته  منذ  وسلّم  عليه 
والمعرفيّة ودعم حركة العلم بل جعلها عبادة 
وجّل- عّز  هللا-  إلى  به  يَُتقّرب  ما  أجّل  من 

أحد مسارات  اإلسالميّة  التّربية  ماّدة  وتعّد   ،
وتكييف  المجتمع  بناء  في  تُساهم  التي  العلم 
الفرد مع عصره، وهي أساسا تجلية للتّصّور 
لذلك  العلمّي،  الحقل  في  وفلسفته  اإلسالمي 
الُمتطلّبات  من  ُجملة  تمثّل  الواجب  من  كان 
ورهاناتها،  الماّدة  ُخصوصيّة  تستدعيها  التي 
وتطبيقاته  اإلسالم  بحث  مجال  وأّن  خاّصة 
عقائديّا  اإلنسان  حياة  ُمتعلّقات  لكّل  ُمستغرق 
وعلميّا  وبيئيّا  واجتماعيّا  واقتصاديّا  ونفسيّا 
وحضاريّا وغيرها. فــاستلزم مطلب الّراهنيّة 
ُمستويات:                                           عّدة  في  الماّدة  تطوير  والنّجاعة 
أّولها صقل ُهويّة الُمدّرس من حيث األسلوب 
وطريقة الخطاب والتّحصيل العلمي والمناهج 
البيداغوجيّة ومهارات القرن الواحد والعشرين 
التي تستلزمها المرحلة، وهذا التّكيّف المطلوب 
ليس انسالخا من اإلرث التّاريخي بقدر ما هو 
في جدليّته  اإلسالمي  الّدين  تكيّف مع طبيعة 

يكون  أن  على  األستاذ  فيحرص  الواقع،  مع 
التلميذ محور العمليّة التربويّة و قادرا  على 
المراقي  من  والتّمّكن  والمعرفة  الموقف  بناء 
وتطبيقا  واستنتاجا  تذّكرا  الُمتنّوعة  العرفانيّة 
يُطلب  كما  وغيرها،  وإبداعا  ونقدا  وتحليال 
من األستاذ في هذا المقام تملّك الكفايات التي 
تُمّكنه من ُمراعاة خصوصيّة اإلطار الّزمكاني 
في التعاطي مع الدروس وعصرنة المعلومة 
أن  َيسعنا هنا  لتحقيق مطلب االحتراف، وال 
نُغفل الوظيفة المركزيّة لألستاذ  وهي التّربية، 
بــــ«  عنه  يُجاب  نحن؟«  من  فسؤال«  لذلك 
نحن الُمربّون« بما في كلمة التّربية من عمق 
اإلنسانيّة  الحياة  في  الموقع  أهّميّة  و  الّداللة 
وتفاعالته.                                                                           األستاذ  سلوك  على  وانعكاسا 
ثانيها: تطوير هويّة الماّدة انطالقا من تحديد 
موقعها وأثرها في المجال اإلنساني، وضبط 
رهاناتها وتحّدياتها الُمعاصرة ثّم تنقيح مواردها 
المالمح  من  رصده  سبق  ما  وفق  ومعارفها 
والخصوصيّة، ويُهتّم في هذا الجانب بُمعالجة 
إيبستيمولوجيّة تجعل من التّربية اإلسالميّة ماّدة 
حياة نعيش بها ونتعلّم منها ونجد فيها جوابا لكّل 
ما يعرض للتّلميذ في ُمختلف المقامات الحياتيّة 
وعقائديّا.                                                               وحضاريّا  واقتصاديّا  اجتماعيّا 
ثالثها: إذا كان الحكم عن الشيء فرُع َتصّوره، 
و  البيداغوجيّات  وتحديد  البرامج  رصد  فإّن 
اعتبار  عن  بمعزل  البشريّة  الموارد  تكوين 
التربويّة  العمليّة  محوِر  التلميذ  خصوصيّة 

نحو تربية إسالمّية مؤّثرة  

كلمة األستاذ 
المشرف على المجلة 
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المنظومة  تجديد  في  األكيد  الفشل  َيوجب 
اإلسالميّة  التّربية  ــاّدة  م و  عموما  التربويّة 
خصوصا، فالتلميذ اليوم في كثير من المقامات 
أدرى من األستاذ، وأكثر حنكة منه في مهارات 
تواصليّة  لغة  وله  العصر،  وخطاب  الحياة 
كما  لإلقناع،  توّفرها  يجب  ُمناسبة  معايير  لها 
المؤثّرات  باختالف  ُمختلفة  اهتماماته  أّن 
زمن  وعالميّا  محلّيّا  والحضاريّة  االجتماعيّة 
مواقع التّواصل االجتماعّي والّطفرة المعلوماتيّة 
فاألستاذ  المعلومة،  وقرب  المسافات  تقارب  و 
تقديمه  من  أكثر  منهجا  العصر  هذا  في  يقّدم 
لمعرفة جامدة قد يصل إليها التلميذ متى شاء، 
الــمــاّدة هو رهين   هــذه  تطوير  ــإّن  ف ثــّم  ومــن 
تطوير شبكة مؤثّرات مدارها  شخصيّة التّلميذ.                                                                                                                    

رابعها: يجب إدراك البعد المنظومي لماّدة التربية 
اإلسالميّة وعالقتها بالمواد األخرى لتحقيق التّوافق 
الّشخصيّة  بناء  العلمي في  المعرفي واالنسجام 
العلميّة للتلميذ واالستفادة من المعارف الُمتقاطعة 
ُمتكامل.                                                                                                                علمي  مشروع  إطار  في  وتدعيمها 
خامسها: فتح آفاق اإلبداع أمام التّلميذ بعيدا عن 
االكراهات المعرفيّة أو التّفاعالت العموديّة التي 
صارت عالمة  ُمالزمة لماّدة التّربية اإلسالميّة 
يتنّزل  اإلطــار  هذا  وفي  عنها،  تنفّك  تكاد  ال 
خاللها  من  نسعى  التي  المجلّة  هذه  مشروع 
إلى صقل مواهب التالميذ وتوسيع أفق اإلبداع 
أمامهم ودعم معارفهم وتوطيد عالقتهم بالبحث 

العلمّي والكتابة والتّأليف ُمنذ الّصغر.

بقلم/ األستاذ الُمشرف فراس بن ساسي                           
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إحدى  في  ميالديا   571 سنة  القصة  بــدأت 
البيوت في جوف مكة و قيل بالّدار عند الّصفا، 
الستقبال  لالستعداد  النساء  بعض  تجمعت  و 
و  آمنة،  اسمها  أمه  كانت  ُمَميّز  جديد  مولود 
يغمرها  بنور  أحست  الطلق  آالم  جاءتها  لما 
من كل جانب , و رأت كأّن مريم ابنة عمران 
اسماعيل  أم  امرأة فرعون و هاجر  آسية  و   ,
كلهن بجانبها، و لما ولدت السيدة آمنة رأت أم 
عصمان بن أبي العاصي و أم عبد الرحمان بن 
عوف اللواتي ُكّن عندها ليلة الوالدة نورا حين 
الوالدة أضاءت لهن مابين المشرق و المغرب 
و ذكرت فاطمة بنت عبد هللا أنها شهــدت والدة 
النبي صلى هللا عليه و سلم و قالت:« فما من 
شيء أنظر إليه من البيت إال نور و إني ألنظر 
إلي النجوم تدنو حتّى إنّي ألقول لَتَقَعّن علّي »

السيدة آمنة حين حملت بالنبي صلى هللا عليه 
لها  قد خرج منها نور أضاء  أنّه  و سلم رأت 
َحْملََها  وأّن  الّشام  أرض  من  البصرى  قصور 
َو قالت:« وهللا ما رأيت من حمل  َيِسيراً  َكاَن 

قط كان أخّف وال أيسر منه«
و كانت والدة النبي محمد صلّى هللا عليه وسلّم 
والعالمات  المعجزات  من  بالكثير  مصاحبة 
ليلة  ففي  األنبياء،  خاتم  قدوم  على  تدل  التي 
مولد الرسول تصدع  أبواب كسرى و هو األثر 
الباقي من أحد قصور كسرى اسمه أنوشروان، 
و يقع جنوب مدينة بغداد كانت أول عالمتين 

هما جفاف بحيرة سارة وخمود نار فارس الّتي 
كانت تعبد من دون هللا و التي لم تُخمد قبل ذلك 

بألف عام
الّسبع و  السمـــوات  فقد حجب عن  ابليس  أما 
إّن  الصادق:«  محمد  بن  جعفر  اإلمــام  يقول 
ولد  فلما  السبع  السمــوات  يخترق  كان  إبليس 
ثالث  عن  حجب  السالم  عليه  عيسى  النبي 
سماوات، فلما ولد رسول هللا محّمد صلّى هللا 
و  كلها  سموات  السبع  عن  ُحجب  وسلّم  عليه 

رميت الشياطين بالنجوم.
وكان من عالمة حمل آمنة به- صلّى هللا عليه 
وسلّم - أنه لما كانت الليلة التي حملت به نادى 
ُحمَل  فقد  أبشروا  السبع  السماوات  في  مناد 
الليلة بأحمد و في األراضين كذلك وحتى في 
دابّة  في األرض من  يومئذ  بقي  ما  و  البحور 
تدب وال طائر يطير إاّل علم بمولده . ليلة مولده 
تم بناء في الجنة سبعون ألف قصر من ياقوت 
أحمر و سبعون ألف قصر لؤلؤ رطب و قيل 
قد  أوليائك  نبّي  فإن  تزيني  و  افرحي  للجنة  
الي  ضاحكة  فهي  يومئذ  الجنة  فضحكت  ولد 
نادى صاحبه  إال  يوجد جبل  و ال  القيامة  يوم 
بالبشارة  و قّدست أشجار أربعين يوم بأنواعها 
و ثمارها فرحا بمولده صلة هللا عليه و سلم و 
سبعمائة  رمي  و  الجنة  في  الكوثر  اضطرب 
بــمولده صلّى  فرحاً  الياقوت  و  الّدّر  ألف من 

هللا عليه وسلّم

قصة اشرف الخلق
ركن الّسيرة

سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
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طفولة الّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم
هذه كانت ليلة مولده، ندخل اآلن في طفولته، 
فعندما كان النبي محمد يلعب مع األطفال جاءه 
جبريل عليه السالم مع ملك آخر فأمسك به و 
شق صدره و استخرج قلبه و أخرج منه قطعة 
سوداء فقال جبريل:« هذا حظ الشيطان منك« 
و غسل قلبه و بطنه في وعاء من ذهب بماء 
زمزم و أعاده إلى مكانه و األطفال الذين كانوا 
الى  انطلقوا مسرعين  ما حدث  يشاهدون كل 
ثُّم  قتل،  قد  إّن محمد  يقولون  مرضعته و هم 
رجع النبي صلّى هللا عليه وسلّم و هو يرتعش  
خوفا فخافت مرضعته حليمة الّسعديّة من أن 
فأرجعته  نتيجة  هي  تتحمل  و  مكروه  يُصيبه 
أّديُت أمانتي وذّمتي«  الي أمه و قالت لها:« 
و قصت لها القصة فلم تخف أّمه و قالت لها 
إني رأيت نورا خرج مني أضاءت منه قصور 
الشام  و قالت: » قد كنت أرى أثر ذلك المخيط 

في صدره« رواه مسلم

عليه وسّلم  اهلل  رســول اهلل صّلى  عمر 
عند نزول الوحي 

كان عمر رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم عندما 
القول  على  عاما  أربعين  الوحي  عليه  نزل 
الصحيح الراجع، فإنّه لما توفرت همته و بلغ 
رشده حبّبه هللا تعالى في االنعزال عن الناس 
واألنس به فكان الرسول صلّى هللا عليه وسلّم 
النبوي  الحديث  في  و  حراء  غار  في   يتعبد 
الشريف الذي روى  على أم المؤمنين عائشة 
رضي  هللا عنها أنها قالت:« حتى فجئه الحق 
وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال 
ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني 
أنا  ما  قلت  قال  اقرأ  فقال  أرسلني  ثم  الجهد 
بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
الجهد ثم أرسلني فقال أقرأ فقلت ما أنا بقارئ 
فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم 
الذي خلق خلق  اقرأ باسم ربك  فقال  أرسلني 
اإلنسان من علق اقرأ وربك األكرم الذي علم 

بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم «

ركن الّسيرة
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انقطاع الوحي

و  نزوله  بداية  في  مرة  مرتين  الوحي  انقطع 
مرة أخرى بعد فترة زمنية و قد اختلف العلماء 
في مدة  انقطاعه فــقال البعض أربعين يوما و 

قال آخرون ثالث سنوات يوما.
بداية الّدعوة

النّبي صلّى هللا عليه  الّسهل على  لم يكن من 
فقد  قريش،  قبيلته  وسط  دعوته  نشر  وسلّم 
كانت قريش تحظى بمكانة الّزعامة بين القبائل 
فيها  التي  مّكة  على  تشرف  وكانت  العربيّة 
أصنام يتقّرب إليها العرب بزيارتها سنويّا فلم 
زوجته  أّولهم  قليلة  أعداد  إاّل  بدعوته  يُصّدق 
عنهم،  هللا  رضي  وعلي  بكر  وأبــو  خديجة 
وآذاه قومه كثيرا إاّل أنّه صبر صلى هللا عليه 
وسلّم حتّى نصره هللا ودخل النّاس في دين هللا 
مّكة  وفتح  النّبويّة  الهجرة  كانت  وقد  أفواجا، 

أهّم نقاط تحّول في الّدعوة النّبويّة.
خصال الّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم

هو محّمد بن عبد هللا بن عبد المّطلب بن هاشم 
ُمّرة،  بن  كالب  بن  قصّي  بن  مناف  عبد  بن 
وأمه آمنة بنت عبد مناف، كان أحسن النّاس 
الجوار  وحسن  ُمتواضعا  وكان  وُخلقا،  خلقا 
كان  فقد  األمين ألمانته  بالّصادق  يُلّقب  وكان 
يصل الّرحم ويساعد المسكين ويُعين أهل بيته 
ويحترم النّاس وغير ذلك من مكارم األخالق. 

وفاة الرسول
من  األول  لربيع  الموافق  ميالديا   632 عام 
العام  الحادي عشرة للهجرة رحل عن عالمنا 
السراج المنير خير البريّة جمعاء سيدنا محمد 
وفاته خرج عاصبا رأسه  قيل  و  بن عبد هللا 
و خطب في الناس قائال:« إنَّ َعْبًدا َخيَّره هللاُ 

وبيَن  ما شاء،  نيا  الدُّ ِمن زهرِة  يُْؤِتَيه  أن  بيَن 
نيا:  الدُّ وزهرُة  عنده«،  ما  فاختار  ِعنَده،  ما 
ا َسِمع أبو َبْكٍر رِضي هللاُ  َنِعيُمها وِزيَنتُها، فلمَّ
عنه ذلك القوَل ِمن النبّيِ صلَّى هللا عليه وسلَّم 
ب  فَتعجَّ هاِتنا!  وأُمَّ بآباِئنا  َفَدْيناك  وقال:  َبَكى، 
القوُم ِمن قوِل أبي َبْكٍر رِضي هللاُ عنه وبُكاِئه؛ 
عليه  هللا  صلَّى  النبّيِ  كالِم  ِمن  َيْفَهموا  لم  إذ 
البُكاَء والقوَل ِمن أبي  َيْسَتْدِعي ذلك  وسلَّم ما 
يَق رِضي هللاُ  ّدِ َبْكٍر رِضي هللاُ عنه، ولكنَّ الّصِ
ُمَفاَرَقَته صلَّى هللا  َفِهم ِمن هذا الكالِم  عنه قد 
ا  نيا، فَبَكى لذلك وقال ما قال، فلمَّ عليه وسلَّم الدُّ
َمْقِصَده  الناُس  َفِهم  مات صلَّى هللا عليه وسلَّم 
صلَّى هللا عليه وسلَّم ِمن كالِمه؛ ولذلك قال أبو 
َسِعيٍد الُخْدِريُّ رِضي هللاُ عنه: فكان رسوُل هللا 
صلَّى هللا عليه وسلَّم هو الُمخيََّر، أي هو الذي 
نيا وبين لِقاِئه، وكان أبو  َخيَّره هللا بين َنِعيم الدُّ
بالنبّيِ صلَّى  الناِس  أعلَم  عنه  َبْكٍر رِضي هللاُ 
هللا عليه وسلَّم. وكان صلَّى هللا عليه وسلَّم قد 
في  عليَّ  الناِس  أََمــّنِ  ِمن  »إنَّ  حّقِه:  في  قال 
سيدنا  عانى  لقد  و  َبْكٍر«  أبا  ومالِه:  ُصحبِته 
محمد قبل وفاته من صداع شديد و اشتد عليه 
حتى أصيب بالحمى الشديدة و ذهب قبل وفاته 
الي زوجته عائشة التي كان يقع منزلها بجانب 
مع  يقول:«  هو  و  الرسول  توفى  و  المسجد 
الذين أنعمت عليهم من النّبيئين و الصّدقين و 
الشهداء الصالحين  اللهم اعفو لي و احبتي و 

الحقني بالرفق االعلى« 
صلى هللا على سيّدنا محّمد وعلى آله وأصحابه 

أجمعين

بقلم التلميذة الُمبدعة مها مليكي 9أ7

ركن الّسيرة
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Islam
Islam is a mono-theistic religion pro-
mulgated by the Prophet “Muham-

 mad“, who is considered as the last
 messenger of a series of prophets
 (including Adam, Noah, Abraham,
 .(Moses, Solomon and Jesus
 It is a major world religion with 1.8
 billion followers which represents
 24.1% of the world’s population,
 .known as Muslims
 The word “Islam” means submission
 to the will of God. Muslims worship
one all-knowing God which in Ara-
.“bic is known as “Allah

 Followers of Islam aim to live a life of
 complete submission to Allah. They
 believe that nothing can happen
 without Allah’s permission. Muslims
 such as Tunisians use a lot the word
 “insh’allah” which means “if God
 .“wills” or “God willing
 According to Islam, all creatures
 obey God automatically, whereas
 humans have free will; they are the
 only creatures that has the choice
.to obey or disobey
Islam Faith is based on the fol-  
lowing six main beliefs: belief in Al-
lah as the one and only God, be-

 lief in angels, belief in holy books,
 belief in the prophets, belief in the
 day of judgement and the belief in
 .predestination
 In addition to believing truly and
 sincerely in these six Articles of Faith,
 the Muslim must follow five duties
 considered as Pillars holding up the
 religion. Which are; the declaration
 of faith (shahada), prayer (salat),
 almsgiving (zakat), fasting (sawm)
.(and pilgrimage (hajj
 Islam is a way of life based on Quran
 and Sunnah. Quran is the speech
 of God delivered to Muhammad
by the archangel Gabriel. It de-
clares the commands and prohibi-
 tions of Islam. While Sunnah is the
practice of the Prophet Muham-
 mad of these commands. It is the
 collection of the Prophet’s deeds
 .and sayings
 These resources are considered as
 a guidance to every Muslim in all
 life issues. Muslims are considered
 as brothers and sisters. For a person
 to have true and complete faith,
 he must love for his brothers what
 he loves for himself. According to
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 Islam, every single act counts; even
 smiling to each other is considered
 !as charity
 Islam also teaches Muslims how to 
care for the environment and pre-

  .serve it for future generations
Islam prohibits everything that pro-
vides harm to any person, to the so-

 ciety or to the environment such as;
 murder, theft, fornication, bribery,
corruption, drinking alcohol, disres-

 pecting one’s parents etc. All sins

 can be forgiven by Allah except for
 committing shirk (associating others
.(with God
Islam is a religion of peace, cha-
 rity, and justice. If you want to know
 more about it….read and do not
 make Macron or Trump your only
 resource

                                                                             
Maram hmaidi 9b6

ركن الحضارة
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 El cristianisno es una de las religions
mas grandes del mundo , y la re-

 lacion entre cristionos y muslmanes
 ne ha complicadoa lo largo de los
 sigles . en crueto a las creencais
 de los cristianos sobre el islam esto
difiere de una etape a otra . el cris-
tiamismo en general rechaza cua-

 liquier revelacion que contradigo
 o completa lo que cristo que dios
 munca se retractaré de sus dones
 e invitaciones , pero la mayoria de
los cristianos aceptan una revela-

 cion especialquenoes publica ni
 vinculante , que confirma loque

 cristo trajo , peroal comienzo del
 surgimiento del islam como militan
 , fuerza y su expransion y hasta la
edad media , la relacion entre cris-
 tianos y muslmanes fues muy tensa
espanada
La relacion entre islamy el cristia-
 nismo
Hubo una familiaridad e intercam- 
 bio humano y crivilizatorio a veces ,
 y muchos comfictos y musulmanes
 . les cristianos , fueron les primeros
en protegen a alugunos de les pri-
meros musulmanes durante su pri-
mera migracion a abisina pera es-

Islam y  el Cristianismo

ركن الحضارة
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بقلم المبدعة/ مريم عوسجي 9أ 1

 الترجمة

اإلسالم والمسيحية

 capar de la opersion de los quraish
 El negegus , el rey de abisinia , los
 protegio y ayudo  , y se quedaron
 con el durante siete cuondo murio
el negus , el profeta mohamedrea-

 lizo la oracio ausente en medina .
segum la bey islamica , los cristio-

 nos son alfecto mas cercanoa los
 musulanes , yel coran lo atribuyo a
su adoracion

Pon guerras y batallas que contri-
 buyeron a distorsionan la imagen
 del islam y los muslamanes en la
mirada de la literatura occiden-
 tal ; espercialmente despues de la
 amenaza que suponia el Imperio

Escrito por creative / Maryam Awsji 9 A1

المسيحية واحدة من أكبر الديانات في العالم 
لم  والمسلمين  المسيحيين  بين  والعالقة   ،
يختلف  األمــر  فهذا  الــقــرون  مــر  على  تتعقد 
من مرحلة إلى أخرى بسبب قسوة معتقدات 
المسيحيين عن اإلسالم. إذ ترفض المسيحية 
 ، يتعارض مع تشريعها  بشكل عام أي وحي 
لذلك فإنه في العصور الوسطى كانت العالقة 
بين المسيحيين والمسلمين في إسبانيا متوترة 
كان  والمسيحية  اإلســالم  بين  للغايةالعالقة 
هــنــاك ألــفــة بــشــريــة وحــضــاريــة وتــبــادل تـــارة ، 
وصراعات كثيرة مع المسلمين. فالمسيحيون 
المسلمين  بعض  بحماية  قاموا  من  أول  هم 
الحبشة  إلى  األولــى  هجرتهم  خالل  ــل  األوائ

النجيغوس  قريش.وحماهم  اعتداء  من  هربًا 
سبع  عنده  وبقوا  وساعدهم  الحبشة  ملك 
النبي  صلى  النجاشي  مــات  وعــنــدمــا  سنين 
الغائب  صــالة  وسلم  عليه  اهلل  صلى  محمد 
في المدينة. وبحسب التصور اإلسالمي ، فإن 
المسلمين  إلى  المودة  المسيحيين هم أقرب 
، وقد نسبها القرآن إلى عبادتهم.إال أّن بعض 
الحروب والمعارك ساهمت في تشويه صورة 
الغربي  األدب  نظر  في  والمسلمين  اإلســالم 

بغير وجه خق في كثير من األحيان 

ركن الحضارة
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                                      İsa›nİn hikayesi, barİİ onunüzerine olsun

 Allah'in peygamberi, buluve pegamberi ve peygamberler araoimda
irrailğullarının ılt peygamberlerı ıd ısa merıh lakaplıydı ve lakabı merge-
 moğlu dur annesı meryem, ımran kızı ve oğla
 Doğum vakti geldığınde, meryem, huzur ıçaınde uzaka bır yere döndü
 ve kuzusanu bır palmıye ağacının gövdesıne koyda ve yüce tanvı, ordan
 ıçebılsın dıye altından su ülfedı. Ağacın sallandı ve ıslak bon üzerıne düştü

ve al- lah'ın elçısı ısa, bugüm bethlehem olarak bılınen
 yede doğdu. Kutsal topvakların" fılıstın" bır
 parçasıdır. Meryem, ana kutsal oğiunu gerı
 getırdı, sonra ınsanlar buoğluna hayret
 cttı ve onu, yüce allah beşıkteyken
 resulünü  söylemesı dışında, ona bır
 yaboncıya donunmakla suçlamayer
 beşladı. Sözlar ve sesını duyan herkesı
 susturd, yüce dedı kı :" O dedı kı:ben
 allah'ın kuluyum kıtap benı yaptı ve
 bana toır peygamber verdı ve bana
dua etmemı ve zekât  etmemı ta-
vsıye ettrğın harıka konuşması dışın-

 da, ona bır yabancıya dokunmakla
 suçlamaya başladı. Sözler ve sesını

 d u y a n herkesı yaşa ve annem benı güçlü
bır hqıa'ya ındır medı ve doğduğum gün , öl-
düğün gün ve yaşadığım gün barış" gün oldu-
gum gün ve yaşadığım gün barış

 Mesıh bügüdüğünde ona bır mesaj gönderdı ve
khabı ona ıncıl'ı vahyettı ve res godl-ı ekrem, ye-

 ryüzünde yürümeye ve ınsanlar çağırmaya başladı
 Tanrı'nın destekledığı mucızeler: Ölülelı dırıltmex, tanrı'nın ıznıyle,
mezarlar-dan ölülerlı çağrdığı gıbı, allah'ın ıznıyle dırı çıksınlar

Meryem mensı/molka şernı 9 Temel

قصص االنبياء
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الترجمة 
قّصة عيسى عليه السالم

هو نبي هللا وعبده ورسوله، ومن أولي العزم 
ويلقب  إسرائيل،  بني  أنبياء  واخر  الرسل  من 
والدته  إلى  نُسب  مريم،  ابن  وكنيته  بيسوع، 

مريم بنت عمران وقد ولد من غير أب.
ولم  فرجها  أحصنت  العفيفة  البتول  مريم  أّمه 
يمسسها بشر. وقد ذكرت قّصة عيسى وأّمه في 

سورة مريم. 
عمر  السالم  عليه  مريم  ابن  عيسى  بلغ  فلّما 
الثالثين أوحى هللا إليه دعوة بني إسرائيل إلى 
عبادة هللا عّز وجّل فآمن به اثنتا عشر شخصا 

يسّمونهم »الحواريّون«
وعيسى عليه السالم معجزة من عند هللا، فمنذ 
أن حملت به والدته البتول مريم جاء الملك إلى 
قدسيّة  له  ابنا  ستلد  بأنّها  فبّشرها  مريم  السيدة 
من  ونبيّا  هللا  رسل  من  رسوال  سيكون  وأنّــه 
يولد  لم  له والد، فعيسى  أنبيائه دون أن يكون 
كما ولد باقي الناس بل كانت والدته استثنائيّة، 
وعندما حان موعد الوالدة انتبذت مريم مكان 
قصيّا ووضعت حملها عند جذع نخلة ففجر هللا 
تحتها الماء حتى تشرب منه وهّزت جذع النخل 
هللا  رسول  ولد  وقد  جنيّا،  رصبا  لها  فتساقط 
عيشى في مكان يعرف السوم ببيت لحم وهو 

جزء من األرض المقّدسة)فلسطين(.
به  وعادت  المقّدس  ابنها  مريم  السيدة  حملت 
الناس من هذا االبن وبدأو  إلى قومها فتعّجب 

باتّهامها بأنّها لمست رجال غريبا عنها إاّل أّن 
هللا تعالى أنطق رسول هللا وهو في المهد فتكلّم 
قال هللا  كّل من سمعه،  وأسكت  بكالم عجيب 
تعالى:« إنّي عبُد هللا ءاتانَي الكَتاَب َو َجَعلني 

وأوصاني نبيئاً وجَعلَني مباركاً أْين ما كنت 
ما  والــّزكــاة  بالّصالة 

حيّاً«)سورة  دمت 
مريم(

كبر  ــا  ــدم وعــن
برسالة  أرسله 
عليه  ــزل  وأنـ

اإلنـــجـــيـــل 
وبـــــــــدأ، 
في  ــدأ  ــب ف
في  السير 
ض  ر أل ا
ــاس ودعــــــوة  ــ ــن ــ ال

هللا  أيّده  وقد  التوحيد  إلى 
بإذن هللا  تحدث  بمعجزات 

منها:
-إحياء الموتى

-إبراء األكمه واألبرص

قصص االنبياء
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قصة المسيح عيسى ابن مريم 

باللغة الكورية وترجمتها

بقلم الُمبدعة نور الهدى  9أ5

قصص االنبياء

  هو المسيح عيسى ابن مريم، ويعرف أيضا بيشوع بالعبريّة، وبيسوع في العهد الجديد، 
وهو رسول من رسل هللا من أولي العزم من الّرسل أرسله هللا نبيّا لبني إسرائيل يدعوهم 
إلى عبادة هللا وحده واإلخالص له في العبادة والعودة إلى صراطه المستقيم، يذكر القرآن 
أّن عيسى ولدته أّمه مريم بنت عمران وتعتبر والدته معجزة إلهيّة حيّث أنّها حملت به وهي 
عذراء من دون أّي تدّخل بشري بأمر من عند هللا، قال تعالى:« إّن مثل عيسى عند هللا 
كمثل ءادم َخلَقُه من تراب ثُّم َقال له كن فيكون«، وكان لدى عيسى القدرة على فعل بعض 

المعجزات كسائر المرسلين واألنبياء مع خّصه بإحياء الموتى وإبراء األكمه بإذن هللا.

الترجمة 
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 Nel paese di "canaan"; la signora
"Rahel" ha dato alla luce il suo pri-

 mo bambino "youssef" é de figlio
."de nostra maestro "yaakoube

 Youssef"; aveva un bel viso e un"
 bell aspetto
 Rahel" é morta dondo alla luce"
"Benyamin"; Dove il dolore de par-
to si é intensificato, é "youssef"ave-
.va 5anni
Sura zia si prese aura di lui e lo pro-

 tesse e gli diede là cinture di suo
.nonno "ishaqu" il profeta

 Yakoube", pace su di lui, amava"
moltissimo i suoi "youssef" é "benya-

 min" e questo amore era motive di
.odion per loro sorelle maggior

 Quindi questi e ragzzo deciero di
portera "youssef" can boro nel de-
serto dopo aver promesso al pa-

 dre, che si sarebbero presi aura di
lui. Ma stana li ha sedotto e get-

 tarono il fratello nel pozzo con la
.camieia machiata di sangue

 Ritornarono dal padre; che il lupo
 avesse mangiato il loro fratello, ma
 il profeta"youssef", non gli credette
.ed era molto triste per lui

 Dopo tre giorni; salva "youssef"da
 pozza, ed é stato portato in "Egitto"
 ed é cresciuto nella cosa di "ilaziz",
 fino a quando non é diventato un
 giovane pieno e forte. La"mogli di il

 aziz" ha cercato di oltraggiarlo; ma
 lui he ha impedito di disobbedire
a"Allah" é non ha commesso un er-
 rore in ciò che voleva perché era
infallibile dai peccatie maggiori.
poi voleva andarsene, così l'ho se-
 guito per riportarlo, e ho afferrato
 la sua camicia da dietra, ed era
 furioso, quindi sua moglie voleva
 catturare "youssef" lo ha accusato
di voler attaccorle, Ma ha dimos-
 trato la sua innocenza e"youssef"
.ha dimostrato l'innoreza
 Ma la "mogila di il aziz" rimase ferma
 é il profeta ha dato due opzioni; o
 obbedisce ai suoi ordini o viene

 messo in prigione ed é entrato in
 prigione e dio gli aveva insegnato
a interpretare i sogni ed é succes-
 so che la viste il sovrano d'"egitta"
 era una visiore nel suo soogna che
.lo terrorizzava e lo spaventava
 Il mostro insegante "youssef" lo

La storia di youssef

قصص االنبياء

Scritto dal creatore / takwa ayari  9 Di base 8
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 spiegò altentamente, dopo che
 tutti maghi avevano fallito.ill re lo
 acceltò, fece uscire guiseppe di
prigione e lo consegnò all amminis-
."tragione dell "egitta
Quanto a "Zulleka" (la mogli di ila-
.ziz), ha ammesso la sua colp

 e 7anni di siccità vennero dopo 7
 anni di raccolti ablondanti, e gli
 abitanti delle città vicine soffrirono
 ma udirono dalla misericordia del
mostro padrone "youssef"responsa-

 bile per armadietti alimentari, cosi
 il nostro padrone "yakoub" mandò i
 suoi figli a portare cibo con il prezzo.
 e al loro arrivo il nostro maestro
 "youssef"li ha presentati, non lo
 conoscevano, ma il profeta non li
puni né li offese, perché é descrit-

 to da bunone manière. Eli presentò
 lui sresso, il accolse con gentilleza e
 li pardonò, quindi diede loro ciò di
 cui avevana bisogna dopo essersie

 pentiti con dio. E"youssef", la pace
 la sua camiria bendetta, che non
 .  "lasciò, a suo padre "yakoub
 Con i suoi fratelli, la vista tornerà,
 a dio piatendo. I ragzzi tornarone
 in "Canaan" e " Yakoub" (il fratello
 maggiore di youssef) indeossò la
 camicia sul volto de nostra maestro
 "Yakoub" accade un miracolo e la
.sua visione tornò a quello che era
Il nostro maestro"Yakoub", accom-
 pagnate da sua moglie i suoi figli
 e il suo popolo, é andatu in"egitta"
 per vedere "youssef". Ed é stato un
 incontra caloroso e sead ""Yakoub"
 moltovedere suo figilio dopo una
 lunga assenza, e tutti si sono stabliti
.per vivere li
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جمع وكتابة/المبدعة تقوى عيّاري 9أساسي 8

الترجمة:
»راحيل«  السيدة  أنجبت  »كنعان«.  بالد  في 
سيدنا  نجل  وهو  »يوسف«  األول  مولودها 

»يعقوب«.
»يوسف« كان  لديه وجه جميل ومظهر جميل 
»بنيامين«  والدة  بعد  »راحيل«  ماتت   ثم   ،
حيث اشتدت آالم الوالدة عليها  كان »يوسف« 

يبلغ من العمر 5 سنوات حينئذ. 
و  »يوسف«  السالم  عليه  »يعقوب«  أحب   
»بنيامين« كثيرا وكان هذا الحب دافعا لكراهية 
اصطحاب  قرروا  لذلك  سنا.  األكبر  إخوانهم 
»يوسف«  في الصحراء بعد أن وعدوا والده 
أغواهم  ستانا  االخ  لكن   . به  سيعتنون  بأنهم 
أبيهم.  إلى  عــادوا  و  البئر  في  بأخيهم  وألقوا 
النبي  لكن   ، أخاهم  أكل  قد  الذئب  بأن  وقالوا 
»يعقوب« لم يصدقهم وكان حزيًنا عليه. وبعد 
ونُقل   ، البركة  أُنقذ »يوسف« من  أيام؛  ثالثة 
إلى »مصر« ونشأ في منزل »العزيز« ، حتى 
»زوجات  وحاولت  وقوًيا.  كاماًل  شاًبا  أصبح 
العزيز« إغضابه. لكن هللا منعه من معصيته 
ولم يخطئ  ألنه معصوم من الكبائر ، ثم أراد 
الرحيل ، فتبعته إلعادته ، وأخذت قميصه من 
الجنب. وكان غاضًبا ، فأرادت زوجة العزيز  
في  بالرغبة  واتهمته  »يوسف«  على  القبض 
أّن   إاّل  براءته.  أثبت  لكنه يوسف   ، مهاجمتهم 
»زوجة العزيز« بقيت حازمة وأعطى الرسول 
يوسف خيارين. إما أن يطيع أوامرها أو يوضع 

السجن وعلمه هللا أن يفسر  السجن ودخل  في 
األحالم وحدث أن شاهد حاكم »مصر« مشهدا 
في منامه فأوضحه   »يوسف«  ، بعد أن فشل 
كل السحرة ، فأسرع الملك به ، وأخرجه من 
السجن وسلّمه خزائن األرض في«مصر«. أما 
»Zulleka« )زوجة العزيز( ، فقد اعترفت 

بذنبها . 
من  سنوات   7 وحلّت  الّرؤية  تأويل  جاء  ثّم 
الحصاد  من  سنوات   7 بعد  جــاءت  الجفاف 
الغزير ، وعانى سكان البلدات المجاورة لكنهم 
خزائن  عن  المسؤول  »يوسف«  كالم  سمعوا 
أطفاله  أرسل سيدنا »يعقوب«  لذلك   ، الطعام 
لجلب الطعام. وعند وصولهم عرفهم الرسول  
»يوسف« و لم يعرفوه ، لكن النبي لم يعاقبهم 
وأعطاهم  استقبلهم  وإنّما   ، إليهم  يسيء  أو 
حاجتهم، ثم جعل السقاية في متاع أخيه ليبقى 
عنده وأمر أن يتفقد الحيش إخوته فوجد السقاية 
اإلخــوة  فهاج  ببقائه،  فقضا  أخيه  رحــل  في 
فلما  أبوهم،  استأمنه  الذي  أخيهم  دون  وعادوا 
بهويّته  أعلمهم  يوسف  إلى  أخرى  مرة  عادوا 
وأعطاهم قميصا ألقوه على وجه أبيهم يعقوب 
فحدثت معجزة وعاد بصره إلى ما كان عليه ثّم  
وأوالده  برفقة زوجته  »يعقوب«  سيدنا  توجه 
وكان  »يوسف«.  لرؤية  »إيجيتا«  إلى  وأهله 
ابنه  لرؤية  للغاية ورحًبا  دافًئا  لقاء »يعقوب« 
بعد غياب طويل ، واستقر الجميع للعيش هناك.



ركن الرّوايات17

بقلم التّلميذة الرّائعة سلسبيل خليفي 7أ1

أسماء  حكاية  قريش  عذراء  قصة  تروي 
مع  سافرت  التي  الجميلة  المسلمة  البنت 
لها  تبوح  المدينة كي  الي  الشام  من  أمها 
بسر أخفته طويال و لكن األجل أخذها قبل 
الوصول و تتحدث أيضا عن مقتل أمير 
المؤمنين عثمان ابن عفان و تصدي الناس 
لعلي ابن أبي طالب خليفة لهم و اتهامهم 
له بقل عثمان و تحكي دور أسماء الكبير 

في انقاذ االسالم و المسلمين .

تلخيص قّصة
 »عذراء قريش«
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روى في زمن الرسول صلى هللا عليه و سلم أنه الحظ اعتكاف رجل في المسجد باستمرار فكان 
الرسول صلى هللا عليه و سلم مستغرب بحال هذا الرجل لذلك سأل أصحابه الذين أخبروه أن 

أخاه هو الذي يعوله قال عليه الصالة و السالم :"إن أخوه أتقى منه".

ركن الُمختارات

بقلم المُتفوّقة نور اإلسالم العابد 7أ2

ُمختارات من سيرة الّرسول 
صّلى اهلل عليه وسّلم

هاهي رياح فرصة رمضان قد الحت لك، صيام النهار وقيام الليل، تقبّل هللا منّا ومنك وأزلفنا 
إلى باب الّريان باب الّصائمين.

حّقا إّن رمضان فرصة من ضيّعها فهو على خطر عظيم فقد صعد رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم المنبر يوما فقال:" آمين آمين آمين"

قيل : يا رسول هللا! إنك صعدت المنبر فقلت : آمين ، آمين ، آمين . فقال : »إن جبريل عليه 
السالم أتاني فقال : من أدرك شهر رمضان ، فلم يغفر له ، فدخل النار ؛ فأبعده هللا ، قل : آمين 
، فقلت : آمين ، ومن أدرك أبويه أو أحدهما ، فلم يبرهما ، فمات ، فدخل النار ؛ فأبعده هللا ، قل 
: آمين . فقلت : آمين ، ومن ذكرت عنده ، فلم يصل عليك ، فمات ، فدخل النار ؛ فأبعده هللا ، 

قل : آمين . فقلت : آمين«

بقلم المبدعة:نور اإلسالم 7أ 2

إن أخوه أتقى منه...

فرصة رمضان...



19

إن المصلي يقف بين يدي ربه لعبادته فيجب  ان يكون نظيفا في لباسه و في جسمه تأدبا مع 
خالقه واعتبارا لعظمته, والطهارة  قسمان:  طهارة كبرى و طهارة صغرى

فالكبرى هي غسل جميع الجسم و تسمى اغتسال والصغرى هي غسل الوجه واألطراف و تسمى 
وضوء للصالة و تقع الطهارة بالماء النظيف الخالي من النجاسة واالقذار و من كل ما يغير 

طبيعة من لون او طعم او رائحة و يسمى ماءا طهورا.
الوضوء

تقوم  ان  و حسبك  ذلك  سيكون  كيف  ستعلم  اآلن  و  للصالة  الوضوء  ماهو  سبق  فيما  أدركت 
باألعمال التالية مرتبة:

1النية
2اغسل يديك ثالث مرات
3 المضمضة ثالث مرات

4 استنشاق الماء ثم استنثاره
5 اغسل وجهك ثالث مرات

6 اغسل يديك الى المرافق 3 مرات
الخلف   الي  االمام  من  كله  الرأس  مسح   7
كل  الماء  تجديد  مع  االمام  الى  الخلف  من 

مرة
8 مسح األذنين

9 غسل الرجلين الى الكعبين 3 مرات
تتمها  أن  عليك  الوضوء  عملية  هي  هذه 
بين  تتقطع  ان   دون  متواصلة  و  متوالية 

تشتغل  او  آخــر  بعمل   أجــزاءهــا 
بالحديث فيلهيك .

الطهارة

ركن العبادات

بقلم المُتميّزة مريم الحاج الكيالني 7أ 4.



20 ركن األحاديث
 الّنبوّية

حديث وفوائد

عن عبد هللا بن بسر قال أتى الرسول صلى هللا عليه وسلم رجل فقال،:" يا رسول هللا إن 
شرائع اإلسالم قد كثرت علينا فباب نتمسك به جامع قال اليزال لسانك رطبا بذكر هللا

الفوائد:
 يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أذكروا هللا ذكرا كثيرا و سبحه بكرة و أصيال" وقال تعالى :" 

والذاكرين هللا كثيرا و الذاكرات أعد هللا لهم مغفرة و أجرا عظيما
ومن صفات المؤمنين عدم الغفلة عن الذكر لقوله تعالى :" إنما المؤمنون الذين إذا ذكر هللا  وجلة 

قلوبهم "
ومن الفوئد أن أحد السبعة الذين يظلهم هللا بظله يوم ال ظل إال ظله رجل ذكر هللا خاليا ففاضت 
عيناه من الدمع و قد كان رسول هللا يدعوا بجوامع الدعاء فقد خرج مرة من عند أحد زوجاته 
في الفجر وتركها في مصالها ثم رجع بعد الضحى فوجدها في مكانها فقال" مازلت على الحال 
التي فارقتك عليها" قالت " نعم" قال لقلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت بما قلت منذ 

اليوم لوزنتهن سبحان هللا وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
بقلم التلميذ المُبدع عبد اهلل الغربي

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما؛ أن رجال سأل الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال :" 
أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان و أحللت الحالل و حرمت الحرام و لم أزد على ذلك 
شيئا. أأدخل الجنة" قال :" نعم" رواه مسلم - عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال :"قلت :" 
يا رسول هللا أخبرني بعمل يدخلني الجنة و يباعدني عن النار. " قال :" لقد سألت عن عظيم 
و إنه ليسير على من يسره هللا عليه، تعبد هللا التشرك به شيئا، و تقيم الصالة و تؤتي الزكاة 

وتصوم رمضان و تحج البيت.
شرح المفردات:

* أحللت الحالل : إعتقدت حله
*حرمت الحرام : اعتقدت حرمته و اجتنبته

* يباعدني: يبعدني
الفوائد:  

- سهولة الدين ويسره على عكس ما يزعم البعض 
- وجوب صدق النية و اإلخالص في العمل فقد قام المنافقون بهذه األعمال وهم في النار  

-اإلسالم واإليمان يجعالن المرء يدخل الجنة و تبعده عن النار.
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تعريف اإلسالم: 
االسالم لغة االستسالم وتسليم األمور 
للطرف  اإلنــســان  ينقاد  أن  أيضا  ويعني 
األقوى واألكثر عظمة وقدرة وحكمة.

أّما اصطالحا فيعني اإلسالم المصطلح 
السماوي  الّدين  على  ال  ــدّ ال اإلسالمي 
اهلل  صّلى  محّمد  النبي  على  نزل  الــذي 
والمرسلين  األنبياء  خاتم  وســّلــم  عليه 
والحضارات  واألقـــوام  الّناس  لكّل  ونــزل 
القرآن  في  جاء  وقد  أحدا،  يستثني  فال 
الكريم »إّن الدين عند اهلل اإلسالم« ) آل 

عمران 19( 
فوائد اإلسالم: 

الــّتــواصــل  ــي هــو حلقة  ــالم ــن اإلس ــّدي ال
األساسي بين اإلنسان واهلل، ويعتبر نقلة 
نوعّية من الجهل والتأّخر إلى نور الهداية 

والّتقّدم، حيث يدعو إلى العمل الصالح 
وتطهير القلب ومواجهة الّنفس األّمارة 

بالّسوء.
وقد جاء اإلسالم عدال، فقد خلقنا اهلل 
للعبادة وأتاح لنا الّتمّتع بالّدنيا وإعطائها 
فيها  بما  لآلخرة  جسرا  باعتبارها  حّقها 

من نهضة وعمران.
محّمدا  رســولــه  تعالى  اهلل  بعث  وقــد 
بشريعة اإلسالم  صلى اهلل عليه وسّلم 
ــرة ودعـــم  ــ ــ ــبــنــاء الـــفـــرد الــّصــالــح واألس ل
الــحــضــارة فــي إطـــار مــفــهــوم الــعــبــادة 
أرسلناك  وما  تعالى:«  قال  كما  الواسع. 

إاّل رحمة للعالمين« )األنبياء 107(

بقلم المُتَميّزة/ ملكة الطّاهري 9 أ 1

ركن العقيدة                            
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ِبْسِم اهلّلِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
,Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux

le Très Miséricordieux
اْلَحْمُد هلّلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن

Toutes louanges et tous remerciements sont
,dus à Allah, Seigneur de Alamîn; «hommes
«djinns et tout ce qui existe autre qu'Allah

الرَّْحمِن الرَِّحيِم
Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

يِن َمِلِك َيْوِم الدِّ
«L'Unique Maître «et seul juge souverain

du Jour de la rétribution
c.à.d. le Jour de la résurrection

اَك َنْسَتِعيُن اَك َنْعُبُد وِإيَّ ِإيَّ
C'est Toi Seul que nous adorons et

c'est de Toi Seul que nous cherchons aide
َراَط الُمسَتِقيَم اهِدَنا الصِّ

Guide-nous dans la voie droite
الِّيَن ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّ
La voie de ceux que Tu as comblés de Tes grâces

non pas la voie de ceux qui ont encouru
Ta colère tels les juifs, ni des égarés tels les chrétiens

ترجمة معاني سورة الفاتحة إلى الفرنسّية 

جمع وترتيب/ملكة الطّاهري9أ1



23 ركن عظماء الّتاريخ 
اإلسالمي

الخلفاء الّراشدون

أبو بكر الّصديق:
أسلم  من  أّول  وكان  عثمان،  بن  عبد هللا  هو 
من الّرجال، ولّقبه رسول هللا صلى هللا عل²يه 
هللا  صلى  هللا  رسول  رافق  بالّصّديق،  وسلّم 
عليه وسلم في الهجرة، وأنفق ماله في سبيل 
وسلّم  عليه  هللا  صلى  للنبّي  مرافقا  وظّل  هللا 
حتّى وفاته، فحزن أبو بكر حزنا شديداً، وقد 
بايع المسلمون أبا بكر بالخالفة، فحكم بالعدل 
لمقاتلة  الوليد  بن  خالد  بقيادة  جيشا  وأخرج 
النّبّوة  اّدعى  أن  بعد  وجيشه  الكّذاب  مسيلمة 
فيما عرف بموقعة اليمامة، كما أمر أبو بكر 
بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد أن 
اشتّد  وعندما  الحّقاظ،  من  الكثيرون  استشهد 
في  المسلمين  استشار  المرض  بكر  أبي  على 
أن يكون الفاروقعمر بن الخطاب خليفة بعده 
أواخر  في  وتوّفي  بذلك،  المسلمون  فرضي 
جمادى اآلخرة سنة 3ه ودفن إلى جوار رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلّم.

عمر بن الخّطاب الفاروق:
ولد عمر بن الخّطاب سنة 764م تقريبا، وكان 
عمر قبل إسالمه من أشّد أعداء اإلسالم إلى أن 
هداه هللا لإلسالم على يد أخته فاطمة وزوجها 
سعيد ففرح رسول هللا والمسلمون بإساله حتّى 
أّن الرسول لّقبه بالفاروق حيث فّرق هللا به بين 

الحّق والباطل.

المدينة وجاهد  إلى  المسلمين  مع  هاجر عمر 
انتشر اإلسالم وتّم فتح  إلى أن  جهادا عظيما 
عليه  هللا  صلى  الّرسول  تُوّفي  وعندما  مّكة، 
قال  أن  إلى  الوفاة  نبأ  عمر  يصّدق  لم  وسلّم 
محّمدا  يعبد  كان  من  الناس  أيها  بكر:«  أبو 
فإّن محّمدا قد مات ومن كان يعبد هللا فإّن هللا 
حّي ال يموت »، وقد تولّى عمر الخالفة بعد 
المؤمنين فمأل  بأمير  الّصّديق ولُّقب  بكر  أبي 

األرض عدال حتّى توّفاه هللا.

عثمان بن عّفان ذو الّنورين:
فكان  اإلســـالم  ــى  إل بالدخول  عثمان  ســار 
الخامس، وهّذبه عّمه وربطه بحبل وقال له:« 
ال أفّكك حتى نرجع عن دين محّمد« فقال له 
يئس  لّما  عّمه  أبداً«فتركه  أدعه  عثمان:«ال 

منه.
هاجر عثمان وزوجته رقيّة إلى الحبشة ثّم إلى 
صلى  النبي  زّوجه  رقيّة  وفاة  وبعد  المدينة، 
النّورين،  فلُّقب بذي  بأّم كلثو،  هللا عليه وسلّم 
وجاهد عثمان بماله ونفسه في سبيل هللا وأنفق 
كثيرا على المسلمين واشترى أرضا وّسع بها 
المسجد النّبوي، فشهد له النّبي صلى هللا عليه 
ورفيقي  وفيق  نبي  لكّل  وقال:«  بالجنّة  وسلم 

عثمان.«
رافق عثمان أبا بكر وعمر واختاره المسلمون 
للخالفة بعد عمر وتوالت في عهده الفتوحات 

حتى مات سنة 35ه.
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بقلم المُتفوّقة /فاطمة الزّهراء جبري 9أساسي1 

ركن عظماء الّتاريخ 
اإلسالمي

*علي بن أبي طالب فارس اإلسالم:
هو علي بن أبي طالب، ابن عّم الّرسول صلّى 
سنوات  عشر  ابن  وهو  أسلم  وسلّم،  عليه  هللا 
فكان أّول من أسلم من الغلمان، وُعرف علّي 
الهجرة  ليلة  النّبي  فراش  في  بان  فقد  بفدائيّته 
ولم يخش كّفار قريش، ولّما آخى الرسول بين 
هللا  صلى  النّبي  له  قال  واألنصار  المهاجرين 

عليه وسلّم :«أنت أخي في الّدنيا واآلخرة«.
تزّوج علي من فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ورزقهما هللا الحسن والحسين، وقد 
جاهد علي في سبيل هللا جهادا عظيما حتّى لُّقب 

بفارس اإلسالم.
عثمان  مقتل  بعد  المسلمين  خالفة  علي  تولّى 
عهده  وفي  الّرعيّة،  بين  وعدله  بتقواه  فعرف 
ناصروه،  الذين  الّشيعة  ومنها  الفرق  ظهرت 
بعد  شهيدا  فمات  لقتله  دبّروا  الذين  والخوارج 

أن قتله ابن ملجم سنة 40ه.

عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل:
العزيز وجّده ألّمه عمر بن  هو عمر بن عبد 
الخّطاب، ولد بمصر حيث كان أبوه واليا عليها 
به وتمنى أن يكون عالماً صالحاً،  وقد اعتنى 
في  بجرأته  وُعــرف  الملك  عبد  بنت  وتــزّوج 
بن  الوليد  عارض  حيث  أميراً  كان  منذ  الحّق 
عبد الملك الذي أراد خلع أخيه سليمان من والية 
والورع  الزهد  إلى  مال  الخالفة  وبعد  العهد، 
وقام برّد أموال أهله بني أميّة إلى بيت المال 
عرف  وقد  وزوجته،  هو  أمواله  ذلك  في  بما 
من  يجدوا  فلم  المال  فاض  حتى  وتقواه  بعدله 
يعطونه الّزكاة، ومات بسّم غالمه سنة 100ه 

بعد أن مأل األرض عدال
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اإلسالم هو ثاني أكبر ديانة في الهند، ويعتنقه حوالي %14.9 من السكان أو حوالي 195 مليون 
نسمة )وفًقا لتعداد 2020( كاثنية هنديّة، جاء اإلسالم أواًل إلى الساحل الغربي من الهند مع 
قدوم التجار العرب في وقت مبكر من القرن السابع الميالدي إلى ساحل ماالبار وكونكان-والية 
غوجارات. يُعتقد أن مسجد شيرامان جمعة في والية كيراال هو أول مسجد في الهند، والذي 
بناه مالك بن دينار في 629 م. بعد رحلة حاكم البحرين االستكشافية إلى بهروش في القرن 7 
م، بدأت مجتمعات من المهاجرين التجار العرب والفرس من جنوب الجزيرة العربية والخليج 
العربي في االستقرار في والية غوجارات. دخل اإلسالم الشيعي اإلسماعيلي إلى غوجارات في 
النصف الثاني من القرن الحادي عشر، مع إرسال الفاطمي المستنصر باهلل الدعاة الشيعة إلى 
غوجارات في 467 هـ/1073 م.وصل اإلسالم إلى شمال الهند في القرن الثاني عشر عبر 
الغزوات التركية وأصبح منذ ذلك الحين جزًءا من التراث الديني والثقافي للهند.على مر القرون، 
كان هناك انسجام ملحوظ بين ثقافات الهندوس والمسلمين في جميع أنحاء الهند ويلعب المسلمون 

دوراً هاماً في االقتصاد والسياسة والثقافة في الهند.
تُعد الهند ثالث أكبر بلد في عدد المسلمين في العالم وأكبر أقلية إسالمية في العالم. تأتي الهند في 
المركز الثالث بعد من حيث عدد السكان المسلمين.يوجد في الهند %10.9 من مسلمي العالم ما 

يُقارب 195 مليون مسلم )تعداد 2020(.

ركن إشعاع اإلسالم 
في العالم 

اإلسالم في الهند 

عدد السكان المسلمين )أعلى 5 دول( اعتبارا من عام 2020.

إسالمي  تجمع  أكبر  وكشمير.  وجامو  لكشديب  في  المحليين  السكان  غالبية  المسلمون  يشكل 
)حوالي 47 ٪ من جميع المسلمين في الهند( يعيشون في الواليات الثالث: والية أتر برديش، 
والية البنغال الغربية، والية بهار. توجد مجتمعات كبيرة من المسلمين في واليات آسام، كيراال، 

جمع وترتيب/ ميساء البوزازي 9أ 1ماهاراشترا، جهارخاند، كارناتاكا، تيالنجانا.
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  إّن اإليمان باهلل تعالى هو مبدأ أساسيٌّ ألّي نظاٍم عالجّي في علم النفس من وجهة النظر اإلسالمية، 
فاإلنسان إذا ابتعد عن ربه، وضعفت عالقته به اضطربت فعاليته، وأصبحت لديه الكثير من المشاكل 
إاّل  األفكار  تلك  لمثل  حّل  وال  التخويفيّة،  أفكاره  واجهته  بنفسه  خال  إذا  عادًة  واإلنسان  والهموم، 
باإليمان، لذلك فإّن كثيراً من المصابين بالقلق، والخوف، والوسوسة، وأداء السلوك الجبرّي، ونحوها 
من األمراض النفسيّة يكون شفاءهم من خالل العالج النفسّي اإليمانّي، فالسعادة الحقيقية المستمرة 
تكمن في سلوك اإليمان الصحيح، وهو اإليمان العلمّي المنهجّي اليقينّي باهلل تعالى، ويكون بالتزام 
تعاليم كتابه الكريم، واتباعه رسوله عليه الصالة والسالم، وهذا يحّل ُعَقد كثيٍر من المصابين بالعقد 
النفسيّة، كعقدة الخوف من الموت، أو عقدة النقص، أو التعالي، أو الخوف على الرزق والمستقبل، 
أو عقدة ُحّب المال، ونحوها، ويجدر اإلشارة إلى أّن اإليمان باهلل تعالى إذا بُث في نفس اإلنسان من 
الصغر، أكسبه مناعًة ضّد اإلصابة باألمراض النفسيّة، فاإليمان يزيد من ثقة اإلنسان باهلل سبحانه، 
ومن قدرته على تحمل مشاّق وِصعاب الحياة، ويبعث في نفسه الطمأنينة، وراحة البال، والسعادة.

ركن الّصحة 

الصحة النفسية 

العمل  أن يستغّلها في طاعة اهلل ومرضاته، ألّن  المسلم كّلها فرصة يجب  حياة 
الّصالح ليس له موسم محّدد وال مناسبة ُمعّينة...إّن أوامر الشرع جاءت عاّمة لكل 
زمان ومكان، وإّن بين أيدينا مواسم عديدة وفرص للعمل كثرة .... الصلوات الخمس 

فرصة، الصيام فرصة، الزكاة فرصة، حّج البيت فرصة.

ركن خواطر

بقلم المبدعة/ نور اإلسالم عابد 7أ2

جمع/ المُتَميّزة سلسبيل الخليفي 7أ 1



27 ركن نشاطات
 الواب 

سارع بنشر هذا المقطع لكل من تعرفه

تاركا للصالة أو متهاونا فيها

عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه . ماذا تعرف  عن 

فضائله و مناقبه؟

مواقف عظيمة البي بكر الصديق رضي اهلل عنه

ماذا تعرف عن نبيك محمد عليه الصالة و السالم

 عبد اهلل الغربي

عبد الرحمان الغربي

أحمد يوسف الغربي

 عبد اهلل الغربي عبد اهلل الغربي

سلسلة فيديوهات 
»قدوات«


