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الجزء األول من سورة الحشر للسنة الثالثة إعدادي مقرر جديد
تحضير الجزء األول من سورة الحشر -مدخل التزكية للسنة الثالثة إعدادي
مقرر التربية اإلسالمية الجديد.
الجزء األول من سورة الحشر للسنة الثالثة إعدادي مدخل التزكية.
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♦توثيق سورة الحشر/التعريف بالسورة

سورة الحشر مدنية ،وهي أربع وعشرون آية ،ترتيبها داخل المصحف الشريف  ،59سميت بالحشر أي الحشر
اْلول وهو الجمع اْلول الذي حشر فيه اليهود وأخرجوا من المدينة إلى بَلد الشام ،وتسمى أيضا سورة بني
النضير ،عنيت باْلحكام التشريعية فهي سورة الغزوات والجهاد والفيئ والغنائم ،كما أن فيها تحليَل لعَلقة
المنافقين باليهود ،وبيان عظمة القرآن ،وإيراد بعض أسماء هللا الحسنى.

♦قاعدة التجويد :المد الطبيعي “األصلي”
•
•
•

تعريف المد:
المد لغة الزيادة واصطَلحا  :اطالة الصوت بحرف المد مقدارا معينا ،وحروف المد ثَلثة وهي:
اْللف الساكنة المفتوح ما قبلها
الواو الساكنة المضمومما قبلها
الياء الساكنة المكسور ما قبلها
والمد الطبيعي هو الذي ل يتوقف على سبب من همز أو سكون بعده ،ويكون بمقدار حركتين.
أمثلة :مانعتهم – العزيز – بيوتهم…

♦قاموس المفاهيم:
–سبح هلل :نزه هللا تعالى وقدسه ومجده – .العزيز :القوي الغالب القاهر في ملكه – .الحكيم :في تدبيره يضع
اْلشياء في موضعها المناسب لها.
–الذين كفروا :يهود بني النضير – .أول الحشر :أول مرة أخرج فيها اليهود من جزيرة العرب إلى أرض
الشام.
–مانعتهم حصونهم :تدفع عنهم قَلعهم بأس هللا وعذابه – .لم يحسبوا :لم يخطر لهم على بال.
–قذف في قلوبهم الرعب :ألقى في قلوبهم الخوف الشديد – .يخربون بيوتهم  :حتى ل ينتفع بها المؤمنون– .
فاعتبروا :اتعظوا بحالهم.
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⇐المعني اإلجمالي للشطر:
في هذ ا الشطر يبين هللا عز وجل قدرته العظيمة بإلحاقه الهزيمة ببني النضير الذي نقضوا عهد الرسول صلى
هللا عليه وسلم ،كما بين سبحانه أحكام قسمة الفيء.

⇐معاني اآليات:
الية : 1بيان اآلية الكريمة أن كل من في السماوات واْلرض يسبح هلل وينزه هللا عز وجل عما ل يليق بجَلله
فهو الحكيم المدبر ْلمر خلقه.
اآلية  : 5-2ذكر بعض مظاهر قدرة هللا عزوجل المتجلية في إجَلء اليهود وإلحاق الهزيمة بهم.
الية : 7-6إنعام هللا تعالى على رسوله وعلى المومنين بالفيء مع بيان أحكام قسمة الفيء والغاية من ذلك
وذلك لتحقيق المساواة بين جميع فئات المجتمع.

⇐الدروس والعبر المستفادة من اآليات:
–النسجام مع الكون في تسبيح هللا وتمجيده كسائر المخلوقات اْلخرى.
–اللتزام بأحكام الدين وحدوده ترسيخا لقيمة التدين في نفس المومن.
–عبادة هللا تعالى خوفا من عقابة ورجاء في ثوابه وفضله.
–اتباع سنة الرسول صلى هللا عليه وسلم واْللتزام باوامره.

