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سراء والِمعراج معجزة ال�إ

ْرس: اأهداُف الدَّ
ْرِس �أْن يكونو� قادرين على: ُيَتَوقَُّع ِمَن �لطّلبة بعَد نهايِة هذ� �لدَّ

سر�ء و�لمعر�ج. - ١ �لتعرف �إلى مفهوَمي �ل�إ
وصف رحلة �إسر�ِء �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �لمسجِد �لحر�ِم - ٢

�إلى �لمسجِد �ل�أقصى. 
أنبياِء، من خلاِل - ٣ �ستنتاج مكانة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص بيَن �ل�

صلاتِِه �إماماً بِِهْم. 
ة �لعروِج بالرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص �إلى �لّسماو�ِت �لُعلا. - ٤ َسرد ِقصَّ

سر�ء - ٥ �ل�إ رحلِة  خلاِل  ِمْن  �لّصلاِة،  مكانة  توضيح 
و�لمعر�ج. 

شرح كيفّية مو�ساِة �للِه تعالى رسولَُه ملسو هيلع هللا ىلص. - ٦
سر�ِء - ٧ بيان مكانة �لمسجِد �ل�أقصى، من خلاِل رحلِة �ل�إ

و�لمعر�ج. 
�ستنتاج �لِعَبر و�لدُّروس �لُمسَتفادة ِمَن �لّدْرس. - ٨

د�ً ملسو هيلع هللا ىلص  بمعجز�ٍت ِمْن عنِدِه؛ تصديقاً لَُه، ومنها  �قتَضْت حكمُة �للِه تعالى �أن يؤيَِّد نبيَُّه ُمَحمَّ
سر�ِء و�لمعر�ِج �لَّتي حدثت َبْعَد عاِم �لُحْزن.  معجزُة �ل�إ

نترنت(، �أبحُث عّما ياأتي:  ِمْن خلاِل �لشبكِة �لعنكبوتية )�ل�إ
معنى �لمعجزة. - ١
د�ً ملسو هيلع هللا ىلص.- ٢ عدٍد ِمَن �لمعجز�ِت �لَّتي �أيََّد �للُه تعالى بها نبيَّنا ُمَحمَّ

سراِء، والمعراج؟   م� المقصوُد ب�ل�إ
سراُء: هو سيُر رسوِل �للِه ملسو هيلع هللا ىلص ليلاً، ر�كباً �لبر�َق َمَع جبريٍل  ِمَن �لمسجِد �لحر�ِم    ال�إ
َمِة �إلى �لمسجِد �ل�أقصى �لمبارِك في �لُقْدس، وعنَد وصولِِه ملسو هيلع هللا ىلص ربَط �لبر�َق  بَمكََّة �لُمَكرَّ

بالحائِط �لغربيِّ للمسجِد �ل�أقصى، و�لَّذي ُيسّميِه �لمسلمون حائَط �لُبر�ق.
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ف�ئدة: �لُبر�ق: د�بٌَّة سريعٌة كالَبْرِق، وِهَي �أكبر من �لِحماِر، و�أصغر من �لَبْغل، يضُع حافرُه 
ِعْنَد �أقصى بصِره. 

ح�ئط البراق
َي حائُط �لبر�ِق بهذ� �ل�سم؛ نسبًة �إلى �لبر�ِق �لَّذي حمَل �لرَّسول     ُسمِّ

سر�ِء و�لمعر�ج، وحائط �لبر�ق جزء من �لسور �لغربي للمسجد     ملسو هيلع هللا ىلص في رحلِة �ل�إ
�ل�أقصى، و�لمسجد �ل�أقصى بما فيه �لسور �أرٌض فلسطينية وحق خالص للمسلمين.

اإض�ءة: 

        
وجَد  �ل�أقصى،  �لمسجِد  �إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  وصولِِه  وعنَد 
أنبياء -علْيُهُم �لّسلام- بانتظاِره، فصلّى بِِهْم �إماماً؛ تاأكيد�ً  �ل�
أنبياِء جميعاً، وخاتمُة  سلام هي رسالُة �ل� على �أّن رسالَة �ل�إ
ٰى  ۡسَ

َ
ِٓي أ �لّرسال�ِت �لّسماويّة، قال تعالى: ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱلَّ

ۡقَصا 
َ
ٱۡل ٱلَۡمۡسِجِد  إَِل  ٱۡلََراِم  ٱلَۡمۡسِجِد  ّمَِن  َلۡٗا  بَِعۡبِدهِۦ 

ِميُع  ٱلسَّ ُهَو  إِنَُّهۥ  َءاَيٰتَِناۚٓ  ِمۡن  لُِنَِيُهۥ  َحۡوَلُۥ  َبَٰرۡكَنا  ِي  ٱلَّ
سر�ء:١( ٱۡلَِصُر ١﴾ )�ل�إ
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  المعراج: هو ُصعوُد �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن �لمسجِد �ل�أقصى �لمبارِك في �لُقْدِس �إلى �لّسماو�ِت 
أنبياَء وكثير�ً  �لُعلا، حيُث ر�أى �لنَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص �لَجنََّة و�لنّار، وِسْدَرَة �لُمنتهى، و�لملائكَة، و�ل�
َلو�ت �لَخْمَس على  ِمْن عجائِب قدرِة �للِه تعالى، وقْد فرَض �للُه تعالى في هذه �لّرحلِة �لصَّ
يَِّتها، فهي عموُد �لّدين، وِصَلٌة بيَن �لعبِد وربِّه، وهي �أّوُل ما  �لمسلمين؛ تاأكيد�ً على �أهمِّ

ُيحاَسُب عليِه �لُمْسِلُم يوَم �لِقيامة.
بركِتها،  على  تاأكيد�ً  �لّسامية؛  �لمنزلِة  بهذِه  �لمقدِس  بيَت  وتعالى  سبحانه  �للُه  وقْد خصَّ 

ومكانِتها عنَد �للِه تعالى.
وبعَد رجوِعِه ملسو هيلع هللا ىلص في �للَّيلِة نفِسها، حّدَث �أهَل َمكََّة عن رحلِته، فاأنكَر علْيِه �لُكّفاُر ذلك، 
وكّذبوه، َمَع �أنَُّه َوَصَف لهْم بيَت �لمقدِس بِِدقٍَّة، على �لّرغِم ِمْن �أنَُّه لْم يزْرُه سابقاً، �أّما �أبو بكٍر 

ّديق(. َبُه �لنَِّبيُّ  بـ )�لصِّ َقُه بما قال، وِمْن يوِمها، لقَّ  فقْد َصدَّ

سراء والمعراج ِمَن الُقْرِص المدمج الُمْرَفق.  َنْسَتَمُع اإلى اأن�شيد عن ال�إ
َقِضيٌَّة للنِّق�ش: ما �لحكمُة ِمَن �لّربِط بيَن �لمسجِد �لحر�ِم و�لمسجِد �ل�أقصى في رحلِة 

سر�ِء و�لمعر�ج؟ �ل�إ

سر�ء  نترنت(، و�أبحُث في رحلِة �ل�إ �أرجُع �إلى �أحِد كُُتِب �لّسيرِة، �أو �لشبكِة �لعنكبوتية )�ل�إ
حاً �لحو�َر �لَّذي تمَّ بيَن �لرَّسوِل  وكُّفاِر َمكََّة َحْوَل �لّرحلة. و�لمعر�ج، موضِّ

٢

سراء والمعراج ِمَن الُقْرِص الُمْرَفق.   نُش�ِهُد معً� فيديو حوَل رحلِة ال�إ

سراِء والمعراج:  الّدروُس والِعَبُر المستف�دُة ِمْن معجزِة ال�إ
   بياُن قدرِة �للِه سبحانه وتعالى وعظمِته.
  تاأييُد �للِه سبحانه وتعالى �أنبياَءُه وُرُسَله. 
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  فضُل �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص، ومكانُتُه. 
يَُّتها.    فضُل �لّصلاِة، و�أهمِّ

  فضُل مدينِة �لقدِس، ومكانُتها.
  �لرَّبُط �لَعَقدّي بيَن �لمسجِد �لحر�ِم و�لمسجِد �ل�أقصى.

  �لمسجُد �ل�أقصى مكاٌن �إسلامّي ِفَلسطينّي ُمقّدس، حمايته و�جبة كغيره من �ل�أماكن �لدينّية 
في ِفَلسطين. 

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص.    عموُم رسالِة رسولِنا ُمَحمَّ

آتية: �ألّون �لصور �ل�
٣

ل�فَِتة: "سيرفع شبل من �أشبالنا، وزهرة من زهر�تنا علم فلسطين 
فوق �أسو�ر �لقدس، وماآذن �لقدس، وكنائس �لقدس".

�لشهيد �لقائد ياسر عرفات



66

أنبياِء عليهم �لسلام �لَّذين ر�آُهُم �لرَّسوُل  في �لّسماو�ِت  �أبحُث في كُُتِب �لّسيرِة َعِن �ل�
�لُعلا.

حيحةِ فيما ياأتي:  حيحةِ، و�إشارَة )  ( �أمام �لعبارةِ غيرِ �لصَّ ( �أمام �لعبارةِ �لصَّ  �أضُع �إشارَة )
سر�ِء و�لمعر�ِج قبَل عاِم �لُحْزن. �أ- )      ( حدَثْت معجزة �ل�إ

سر�ِء و�لمعر�ج. ب-  ّديُق بصحبِة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص في رحلِة �ل�إ )      ( كان �أبو بكٍر �لصِّ
أنبياِء في �لمسجِد �ل�أقصى.ج-  )      ( صلّى �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �إماماً بال�
سر�ء و�لمعر�ج.د-  )      ( ر�أى �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص �لَجنَّة و�لنّاَر في رحلِة �ل�إ

هـ- )      ( �نتقَل �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َمكََّة �إلى �لقدِس بوساطِة �لُبر�ق.
و- )      ( يقُع �لمسجُد �ل�أقصى في مدينِة �لُقْدس عاصمة فلسطين.

جابة �لصحيحة فيما ياأتي:  �أضع د�ئرة حول رمز �ل�إ
١- ُيطلق على �لحائط �لغربي للمسجد �ل�أقصى حائط:

ب( �لسلسلة. �أ( �ل�أسباط.      
د( �لبر�ق.  جـ( �لمغاربة.      

أنبياء في �لمسجد �ل�أقصى تاأكيد على  ٢- صلاة �لرسول صلى �لله عليه وسلم �إماماً بجميع �ل�
سلام هي رسالة:  �أن رسالة �ل�إ

ب( خاصة بالمسلمين. أنبياء جميعاً وخاتمة �لرسال�ت �لسماوية.  �أ( �ل�
د( للاأنبياء فقط. جـ( خاصة بالعرب.     

سر�ء و�لمعر�ج بين �لمسجد �لحر�م و�لمسجد �ل�أقصى ربطاً َعَقدياً، وهذ�  ٣- ربطت معجزة �ل�إ
دليل يؤكد �أن تحرير �لمسجد �ل�أقصى و�جب على: 

ب( �لفلسطينيين فقط. �أ( سكان مدينة �لقدس.    
د( علماء �لدين. سلامية.      أمة �ل�إ جـ( �ل�
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 �أكمُل �لفر�َغ فيما ياأتي: 
سر�ء هو: ................................................................................ �أ- �ل�إ

�لمعر�ج هو: ...............................................................................ب- 
سر�ِء ج-  َقه في رحلِة �ل�إ أنَُّه َصدَّ ّديُق لقٌب �أطلَقُه �لرَّسوُل ملسو هيلع هللا ىلص على .......................؛ ل� �لصِّ

و�لمعر�ج. 

سر�ِء و�لمعر�ج.  آيَة �لكريمَة �لَّتي َذَكَرْت رحلَة �ل�إ  �أكتُب �ل�

 �أَعلِّل ما ياأتي: 
سر�ِء و�لمعر�ِج مو�ساًة للرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص. �أ- كانَْت معجزة �ل�إ

أنبياِء �إماماً في �لمسجِد �ل�أقصى. ب- صلاة �لرَّسوِل ملسو هيلع هللا ىلص بال�

سلام. لاة، ومكانَتها في �ل�إ يََّة �لصَّ سر�ِء و�لمعر�ِج �أَهمِّ  �أستنتُج من خلاِل رحلِة �ل�إ

سر�ِء و�لمعر�ج.  �أَبيُِّن موقَف كُّفاِر قريٍش ِمْن معجزة �ل�إ

سر�ِء و�لمعر�ج.  �أقُصُّ -بِلَُغتي- رحلَة �ل�إ


