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عدادي مدخـــل لثةمادة الرتبية الإسالمية الس نة الثا يثار والتضحية. اثنوي اإ احلمكة: الإ  

.ابب الصحراء لكمميمديرية اثنوية معر بن اخلطاب الإعدادية   -  احلسن املستيك ذ:  

يثارم اــــأ قس  :الإ

ُّقه ابلغري:  -1   ِمن حيث تعل
يثار يتعلق ابخللق: *  اإ

يثا   فامي يريض هللا  النفسعىل  خللقا راإ

 .ورسوهل

يثار يتعلق ابخل  لق: ا* اإ

يثاُر رضاااااا هللا عىل رضاااااا  ري   واإ    اإ

ا اخلَلْق   َعُظمت فيه امِلحن  ولو أ ْغضااَ

نبياء   ه:ومن أ مثلت رسل لواويه درجة ال 

براممي م سااالعيلة رة "قصاااة اإ ع ابنه اإ

 ...".يثار الآخرة عىل ادلنيااإ  فرعو ة

 ِمن حيث بواعثه : - 2
يثار فط اكذلي يكو   زي :ااااري غريااا* اإ

هات  .ا  أ بناهمجت عند الآابء وال مَّ

مياين خلقي: يثار اإ اف * اإ ع قساااام يكو  ادلَّ

ليه  مو الإميا   وحاَّ اخلري للغري  عىل اإ

اهتا  .حساب النَّفس ومذلَّ

 

آثااااف يثار ر اـوائد وأ  :يةوالتضح  الإ

 عىل الفرد :
 * الراحة والطمأ نينة النفس ية.

   .زكية النفساات* 

 .حتقيق حمبة هللا ورضوانه* 

 .وة الإميا ااااق* 

 .القبول والثناء احلسن* 

عام واملال واملمتلاكت * حصاااول الربكة  .يف الطَّ

 *سالمة الصدر وانتفاء ال حقاد والضغائن.

 عىل اجملمتع :
 اسكها.اااااة  وحتقيق متـــَّ وية ال ماااتق* 

آيخ والتعاو  واحملبّة  *  .متعيف اجمل التاكفل والتأ

 من والس م جالتعامعي.ار ال  ــ* انتش

 .اية جالقتصادية واملادية يف اجملمتعــل الكفو حص* 

 ادل املنافع واخلربات بني أ فراد اجملمتع.اااااااتب* 

 * تمنية اجملمتع.

ه*  امح بني نس يج اجملمتع الإساليم لكِّ  .حتقيق الرتَّ

 

يثارصاااور ومظامار   والتضحية: الإ

بع ش   ما ":قالت عائشة ريض هللا عهناعن  *

و اااااااوالية  ولامتايم أ  ثالثة  ول هللاااارس

عىل  لشااااا بعناااا ولكن اك  ي  رشااااا ناااا 

  البهيقي. روا ."نفسه

انم ليةل الهجرة يف فراش  *عيل بن أ يب طالا

 ما ريش أ   الرسولااااليومه ق الرسول

راشه معرضا نفسه للموت وبذل ااااازال يف ف

 حياته هلل.

يثــاال نص*   دم ــــق :النَّظريار منقطع ااااااااااار اإ

أ قبلوا و  ممتلاكهتم  اتركني دينةاملهااترو  امل

ار   ــــااا عند هللا   فاس تقبلهم ال نصــااعىل م

كااااااوأ ك َّل اإ  .رام  ومل يبخلوا علهيم ااارمومه أ ي

ءُ  } قاال تعا:: يَن تََبوَّ ِ اَر َواْل  َواذلَّ َ وا ادلَّ اَ  مي

ُدوَ   ْم َوَل ََيِ لهَْيِ
ِ
بُّوَ  َمْن َماَتَر ا ِمن قَْبِلهِْم ُُيِ

ا ُأوتُوا َويُْ ِ ُروَ  عىََل   مَّ ُدوِرمِهْ َحاَجة  ّمِ يِف صاااُ

ْم َخَصاَصة     سورة احلرش {َأنُفِسهِْم َولَْو اَكَ  ِِبِ

يثار ال شاااااعريني ريض *  روى  :هللُا عهنماإ

الَ  اَل :الشااااا اياخاااا  َعْن َأيِب ُموَ  قاااَ قاااَ

َذا َأْرَملُوا يِف  :"النَِّبُّ 
ِ
ِّنَي ا َعرِي  َّ اْلَشاااااْ

ِ
ا

الْغَْزِو) أ ي فين طعاهمم ( َأْو قَلَّ َطَعاُم ِعَياِلهِْم 

اِحٍد ْوٍب وَ اِبلَْمِدينَِة ََجَُعوا َما اَكَ  ِعْنَدمُهْ يِف ثَ 

َِّة فَُهْم  ِوي اَنٍء َواِحٍد اِبلسَّ
ِ
ُموُ  بَيهَْنُْم يِف ا ُُثَّ اْقتَساَ

 ".ِميّنِ َوَأاَن ِمهْنُمْ 

يث مفهوم  :ارــــالإ
يثار لغة : التفضيل والتقدمي .     الإ

م منااافع  ري  ك ورشعااا: مو أ   تُقااّدِ

ابتغاء عىل منافعك الشااااا صاااااية 

 . مرضاة هللا

 

 التضحية: مفهوم
ربع ـاااااتال و  البذل :لغة  التضحية  

 .دو  مقابلب

يه بذل النَّفس أ و الوقت  ورشعا:

أ و املال ل جل  اية أ مسى  ول جل 

مدف أ رىج  مع احتساب ال تر 

  .والثواب عىل ذكل عند هللا 

يثار دوافع  ة:والتضحي الإ
 .والصرب الإميا  واليقني * قوة 

 * الرمحة وحا الآخر. 

نيا *  .عدم جالنكباب عىل ادلُّ

َجاعَة  * علو اهلمة و  .التَّحيّلِ ابلشَّ

حِّ *   .بُغض الشُّ

 مصاحبة أ مل اخلري والّرِفعة* 

نيا*     .قرص ال مل يف ادلُّ
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