
 

 
 

 
 

 

 يشاؽم عًغ انمشآٌ
 

 انمشآٌ انكشٚى :ألزشػ ػهٗ صيالئٙ طشٚمخ رًكُُب يٍ ؽفع 

 وضع برنامج يومي لحفظ آيات من القرآن حسب االستطاعة .  – 2كثرة تالوته   -1
  

 انمشآٌ انكشٚى :نهؾشص ػهٗ ؽفع  اركش صالصخ أسجبة دفؼذ انظؾبثخ 

 حبهم للعلم والتعلم  -3ألنه كالم هللا ودستور المسلمين -2حبهم هلل ورسوله  -1

 يؼُٗ عًغ انمشآٌ فٙ انؼٓذ انُجٕ٘ :   

 الجمع بمعنى الكتابة . –الجمع بمعنى الحفظ في الصدور  ب -أ
 

 يمزظشأًػهٗ انؾفع: ؼٓذ انُجٕ٘ كبٌأرأيم ٔأؽبعظ : أركش يب أسد ثّ ػهٗ يٍ ٚذػٙ أٌ انغًغ فٙ ان

ثم جاءت المرحة الثانية وهي   –ألن كثيرأً من الصحابة كانوا اليعرفون القراءة والكتابة ب  
  الكتابة

 

 أفكش ٔاصجذ : ارٌ انُجٙ نهظؾبثخ ثبنكزبثخ سغى أَّ َٓٗ ػٍ انكزبثخ 

 انُٓٙ ػٍ كزبثخ انحذٚث انششٚف حزٗ ٢ٚخزهػ ثبنمشآٌ .

 

 انمشآٌ : ثكزبثخ انٕؽٙ  : اركش يبكُذ سزمذيّ نخذيخ  ٔسًؼذ ارٌ انُجٙنٕ كُذ ثٍٛ انظؾبثخ  

 كزبثخ انمشآٌ ٔحفظّ ٔفًّٓ ٔانؼًم ثّ ٔرؼهًّٛ نٝخشٍٚ .

 

 فٙ يظؾٍف ٔاؽذ : اسزُزظ : أػذد صالصخ أسجبة نؼذو عًغ انمشآٌ فٙ ػٓذ انُجٙ  

كبٌ انمشآٌ يحفٕظبً فٙ -ٖاعزًشاس َضٔل انٕحٙ -ٕاحزًبل َضٔل آٚبد َبعخخ ٜٚبد عبثمخ . -ٔ

 . صذٔس انصحبثخ 

 

 : ثًشٕسح ػًش ٕاسدح نٕ نى ٚمجم أثٕ ثكش انظذٚكأرأيم ٔأرٕلغ : االؽزًبالد ان

 .ْذاٚخ هللا نهصحبثخ ٞيش آخش ٚعًٍ حفع انمشآٌ -ٕظٛبع انمشآٌ ثٕفبح انصحبثخ انحفبظ    -ٔ

 

 يُٓظ عًغ انمشآٌ فٙ ػٓذ أثٙ ثكش انظذٚك 

 الفصل األول  –تربية إسالمية  –مراجعة للصف العاشر 



 ٔكبٌ يٍ أْى أعجبة اخزٛبس صٚذ نٓزِكهف أثٕ ثكش ػًش ثٍ انخطبة ٔصٚذ ثٍ ثبثذ نجًغ انمشآٌ 

أحذ كزَّبة  -ٖأَّ غٛش يزٓى فٙ دُّٚ . - ٕأَّ شٓذ انؼشظخ اٞخٛشح نهمشآٌ انكشٚى . ٔ انًًٓخ : 

              انٕحٙ .

 :  اركش انمشاس انز٘ كُذ سأرخزِ نٕ كُذ يكبٌ صٚذ ثٍ صبثذ ٔاركش انسجتاسزُزظ ٔألشس : 

 . ٌٍ  أفؼم َفظ يب فؼهّ صٚذ ثٍ حبسثخ  .  َّٞ فؼٌم ٔػًٌم صحٌٛح ٔيزم

 

 

 انمشآٌ انكشٚى سُخ ٔصالصخ أشٓش :اركش يب أسزُزغّ يٍ اسزغشاق يذح يًٓخ صٚذ فٙ عًغ 

 

 يٍ غٛش رحشٍٚف أح رجذٍٚم . حشصّ انشذٚذ ػهٗ كزبثخ انمشآٌ انكشٚى كًب َضل ػهٗ انشعٕل 

 

ٚك   :سًبد عًغ انمشآٌ انكشٚى فٙ ػٓذ أثٙ ثكٍش انظذِّ
يٕافمزّ نًب ثجذ فٙ انؼشظخ انخٛشح ػهٗ – ٕجًغ فٙ يصحٍف ٔاحٍذ يشرِت اٜٚبد ٔانغٕس . -ٔ 

 ججشٚم .

 إجًبع انصحبثخ ػهٗ صحزّ .-ٗ اشزًبنّ ػهٗ اٞحشف انغجؼخ انزٙ ثجزذ فٙ انؼشظخ اٞخٛشح  -ٖ  

 

أُفكش ٔاسزُزظ : أػذد أسثؼخ أسجبة دفؼذ انظؾبثخ نإلعًبع ػهٗ طؾخ ٔدلخ انًظؾف انز٘ عًغ 

 :فٙ ػٓذ أثٙ ثكٍش انظذٚك 

 انؼشظخ انخٛشح ػهٗ ججشٚم . ـــ يٕافمزّ نًب ثجذ فٙ ٕـــ إٌ كزبثزّ لبيذ ػهٗ أدق ٔعبئم انزثجذ ٔ

ــ  ٘ـــ اشزًبنّ ػهٗ اٞحشف انغجؼخ . ٗ. ـــ جًغ فٙ يصحف ٔاحذ يشرت اٜٚبد ٔانغٕس  ٖ     

 رجشدِ يًب نٛظ ثمشآٌ .

 

 نُسخ انمشآٌ انكشِٚى : ألشأ ٔأنخض : أُنخض ثأُسهٕثٙ انسجت انز٘ دفغ ػضًبٌ ثٍ ػفَّبٌ

 

ــــ جًغ انُبط ػهٗ يصحٍف ٔاحٍذ يُؼبً ن١خز٣ف فٙ  ٕـــ اخز٣ف انُبط فٙ لشاءح انمشآٌ . ٔ 

 لشاءرّ .

 

ٌُ خطٕاد انؼًم نغًغ انمشآٌ انكشِٚى ْٔٙ كبنزبنٙ :   يُٓظ انُسخ : ؽذد انخهٛفخ ػضًب

 ـــ تحديد اللجنة التي ستجمع القرآن وعلى رأسهم زيد بن ثابت . 1  

 ــ اعتبار الصحف التي جمعها زيد في عهد أبي بكٍر أساساً في نسخ المصحف . 2  
 ـــ إشراف سيدنا عثمان  المباشر على عملية النسخ . 3  
 ـــ أن تكون الكتابة بشكل يجمع ما ثبت من األحرف السبعة في العرضة الخيرة .4  
 أكد من كتابته .ـــ رجوع اللجنة إلى الخليفة عثمان فيما يحتاجون الت 5  
 ـــ عند اختالف اللجنة في كتابة كلمٍة فإنها تكتب بحرف قريٍش .  6  
 

أؽهم ٔأرٕلغ : يب انز٘ كبٌ سٛزغٛش فٙ يُٓظ َسخ انمشآٌ فٙ ػٓذ ػضًبٌ نٕ رٕفشد انزكُٕنٕعٛب  

 .انؾذٚضخ  

ــــ صٚبدح  ٖ.  ــ رٕصٚؼّ ػهٗ ػذد أكجش يٍ اٞيصبس ٕــ كثشح ػذد انُغخ ثذ٢ً يٍ عجؼخ َغخ .  ٔ

 حفظخ انمشآٌ  .

 

ٍَ  ٍْاثش  :: َسخ  ػضًبٌ ثٍ ػفَّبٌ نهمشآٌ انكشٚى يَُغ يٍ ؽذِٔس انزُبصعِ ٔاالخزالِف ثٍٛ انًسهًٛ

  

 ـــ أن األمة أخذت مصحف عثمان بالقبول وأحرقوا جميع النسخ األخرى . 1



 ـــ اتفاق جميع المسلمين على الرسم العثماني والقراءة منه .  2 
 
 
 
 
 
 
 

 ثبنزؼبٌٔ  يغ يغًٕػزٙ  أكًم انغذٔل اٜرٙ :   

 

 َسخ انمشآٌ فٙ ػٓذ ػضًبٌ            عًغ انمشآٌ فٙ ػٓذ أثٙ ثكشٍ  انًمبسَخ 
أ ـــ كثشح اعزشٓبد انمشاء فٙ حشٔة   انغجت 

 انشدح 

 ة ــ انخٕف يٍ ظٛبع انمشآٌ انكشٚى . 

 أ ــ ارغبع انفزٕحبد ا٠ع٣يٛخ 

 أنغٍ انُبط فٙ ر٣ٔح انمشآٌ .ة ــ اخز٣ف 

 جًغ انمشآٌ فٙ يصحف ٔاحٍذ يغ ا٠ثمبء  انُزٛجخ  

ػهٗ انًصبحف اٞخشٖ انًٕجٕدح ػُذ 

 انصحبثخ .

َغخ انمشآٌ ػذح َغخ ٔرٕصٚؼّ ػهٗ 

 اٞيصبس 

 ٔحشق جًٛغ انُغخ اٞخشٖ 
                                                                                                                                              

 أَظى يفبًْٛٙ :   

 

 َسخ انمشآٌ فٙ خالفخ ػضًبٌ  عًغ انمشآٌ فٙ خالفخ انظذٚك  عًغ انمشآٌ فٙ انؼٓذ انُجٕ٘ 
: أ ــ انحفع فٙ  يفٕٓو انجًغ

 انصذٔس

ة ــ انجًغ ثًؼُٗ انكزبثخ إر أيش 

 انُجٙ 

 ثؼط انصحبثخ ثكزبثخ انمشآٌ .

يفٕٓو انجًغ : كزبثزّ فٙ 

 يصحٍف ٔاحٍذ .
يفٕٓو انُغخ : كزبثخ انًصحف 

ػذح َغخ ٔرٕصٚؼب ػهٗ اٞيصبس 

 . 

كٛفٛخ انكزبثخ : أيش انُجٙ ثؼط 

انصحبثخ ثكزبثخ انمشآٌ ْٔى كزبة 

 انٕحٙ .

 

عجت انجًغ :اعزشٓبد ػذد   

كجٛش يٍ حفظخ انمشآٌ فٙ 

 يؼشكخ انًٛبيخ .

عجت انُغخ : ارغبع انفزٕحبد 

ٔاخز٣ف اٞنغٍ فٙ ر٣ٔح انمشآٌ 

. 

 

 ـــ ارخز عًغ انمشآٌ فٙ انؼٓذ انُجٕ٘ يؼُٛٙ اصٍُٛ أؽذدًْب :  1

 .    أ ــ الحفظ في الصدور . ب ـــ الكتابة

أثٙ ثكش انظذٚك ٔػضًبٌ ثٍ ػفبٌ يٍ ؽٛش خذيخ انمشآٌ انكشٚى  ضًٍ ـــ أُلبسٌ ثٍٛ ػًم   2 

 :   انغذٔل اٜرٙ

 فٙ ػٓذ ػضًبٌ ثٍ ػفبٌ                 فٙ ػٓذ أثٙ ثكش انظذٚك                   
ــــ جًغ انمشآٌ فٙ يصحف ٔاحذ حزٗ ٢  

 ٚعٛغ 

ثغجت يٕد كثٛش يٍ انحفبظ فٙ يؼشكخ  

 .انًٛبيخ 

 

ـــ َغخ انًصحف ػذح َغخ ٔرٕصٚؼٓب ػهٗ  

 اٞيصبس 

ٔجًغ انُبط ػهٗ يصحف ٔاحذ يُؼبً ن٣خز٣ف 

 فٙ  انمشاءح 



 

 ظؾف انز٘ أسسهّ إنٗ األيظبس  :اركش سجت أيش ػضًبٌ ثؾشق عًٛغ انًظبؽف ٔاػزًبد انً

 

 . يصحف ٔاحذأ ـــ  نهمعبء ػهٗ انزُبصع ٔا٢خز٣ف فٙ لشاءح انمشآٌ  . ة ــ جًغ انُبط ػهٗ 

  

 
 
 
 

 سكُٛخ ثُذ انؾسٍٛ

 

 : اركش ثؼض األدٔاس انزٙ ًٚكٍ نهًشأح أٌ رسبَْى يٍ خالنٓب فٙ ثُبء انًغزًغِ 

  ـــ عملها في مجال الصحة . 3العمل في مجال التعليم   2ــ تربية األوالد تربية إسالمية   1

 
 ػهٗ أَخاللٓب سؽًٓب هللا رؼبنٗ : أُفكش ٔأَسثط : اَؼكبط نمت سكُٛخ

 ـــ عًبحخ َفغٓب ٔخفخ ظهٓب ٔحغٍ خهمٓب يغ انجًٛغ   ٕـــ ٌٞ انُفٕط كبَذ رغكٍ إنٛٓب ٔرأنفٓب .  ٔ 

 

 يضم ػهٗ رنك يٍ انٕالغ انًؼبطش :أُفكش ٔاسزُزظ : أصش انزُشئخ فٙ شخظِٛخ اإلَسبٌ ٔأُ 

انزُشئخ انصبنحخ رجؼم ا٠َغبٌ رٔ شخصٍٛخ لٕٚخ . ة ــ انزُشئخ انصبنحخ رجؼم ا٠َغبٌ صبثشاً ػهٗ 

 انًحٍ. 

 

أُفكش ٔأَسزُزظ : اسزُزظ يب ٚزشرت ػهٗ عًغ انسٛذح سكُٛخ ثٍٛ انؼهى ٔثٍٛ يســـؤٔنٛخ انمٛبو 

 انضٔط ٔاألثُبء يٍ عٍٓخ أُخشٖ  : ثؾمٕق

ـــ شؼٕسْب ثأًْٛخ انًغؤٔنٛخ رجبِ صٔجٓب ٔأ٢ٔدْب  . ثزل انجٓذ أ ـــ انًٓخ انؼبنٛخ انمٕٚخ . ة 

 نهزٕفٛك ثٍٛ انًغؤٔنٛزٍٛ  .

 

 :ؽذد : دٔس انًشأح انًسهًخ فٙ ثُبء األسشح أُ 

  دٔسْب رُشئخ جٛم يؤيٍ لبدس ػهٗ رحًم انًغؤٔنٛخ فٙ ثُبِء يجزًغٍ لٍٕ٘ يزًبعٍك  .

 

 صيخَ نشخظِٛخ انًشأِح انمٛبدِٚخ :أُركش انظفبِد انال رأَيم ٔأَسزمظٙ : يٍ خالل سٛشح انسٛذح سكُٛخأَ 

 لٕح انشخصٛخ  . – ٖا٢ْزًبو ثبنؼهى رؼهًبً ٔرؼهًٛبً  .  – ٕأنؼمم انشاجح ٔانفكش انُٛش .  -ٔج :  

 انزٕاظغ ٔاحزشاو اٜخشٍٚ .  -٘انصجش أثُبء انًحٍ ٔانًصبئت .  – ٗ       

 

ٌُ سأٚبً : اركش انغٕاَت انزٙ ر  فٛٓب انسٛذح سكُٛخُ لذٔحً : ؼزجشُ أُكٕ

ا ــ لٕح إًٚبَٓب ٔكثشح ػجبدرٓب  . ة ـــ اْزًبيٓب ثبنؼهى رؼهًبً ٔرؼهًٛبً . ج ـــ انصجش ػُذ انًحٍ 

  ٔانًصبئت .

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍِ  أَُظُى يفبًْٛٙ : انسٛذح سكُٛخُ ثُذ انؾسٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 َّ  َشْد فٙ َشْخظِٛخ انسٛذح سكُٛخ :ػذد صالصخ أسجبة أَص

 

ٍٍ ٔاثز٣ٍء . ْـ ــ َشأرٓب أ ــ َشأرٓب فٙ ثٛذ ػجبدح ٔجٓبٍد ٔرشفُغٍ ػٍ انذَٛب . ة ــ   َشأرٓب فٙ ثٛذ ِيَح

 ً  .  فٙ ثٛذ ًٚهؤِ انؼهُى ػ٣ًً ٔرجهٛغب

 

ٍْ إِعالِل ان  سٛذِح سكُٛخَ نهؼهِى ٔانؼهًبِء :اكزت يب رؼشفّ ػ

 

 ,  أ ـــ احزشايٓب ٔرمذٚشْب نهؼهًبء  . ة ـــ إج٣نٓب نهصحبثخ ٔرمذٚشْب نٓى 

  ػهًٓب        

 صٔاجٓب             َشأرٓب             

 إقبالها على العبادة  
 اعتناءها بالعلم

 كانت قوية الشخصية
                                    

نشأت في بيت سبط رسول هللا       

الحسين بن علي وبعد استشهاد 

لى عمتها زينب بنت والدها انتقلت إ

بيت أخيها علي زين علي ثم إلى 

 العابدين

 

 

 

 زوجها مصعب بن الزبير بن العوام   

 

 

 

 

 زوجها مصعب بن الزبيربن العوام

 َغجٓب          

  ٔفبرٓب           صفبرٓب        

 حافظة لكتاب هللا  تعالى .
 اهتمامها بالشعر  .

 

 

 

 

 

 

 

امنة بنت الحسين  بن علي  

هـ أمها الرباب  44سنة ولدت 

  بنت امرؤ القيس

 

 

 

 

 

آمنة بنت الحسين بنت علي ولت سنة 

44 

 هجرية أمها الرباب بنت امرؤ القيس

   

 هـ 114في المدينة سنة  توفيت      
 

 



 

 ٛخ  :هللا رؼبنٗ ـــ انؼهًثٍٛ يكبَخ انسٛذح سكُٛخَ ـــ سؽًٓب 

 

  أ ــ حبفظخ نكزبة هللا رؼبنٗ . ة ــــ شبػشحٌ أدٚجخ  . ْـ ـــحبفظخٌ نحذٚث سعٕل هللا

 

 

 

 

 

 

 أُثش٘ خجشارٙ : ثبنزؼبٌٔ يغ يجًٕػزٙ َصًى يششٔػبً رطجٛمٛبً ن١لزذاِء ثبنغٛذح عكُٛخ .... 

 
 انؼٕائك  انًؼُٛخ ػهٗ انزطجٛكاأليٕس  كٛفٛخ االلزذاء   عٕاَت االلزذاء    و 

 انهؼت ٔانهٕٓ كثشح انز٣ٔح   انجذء ثبنحفع  حفع انمشآٌ  ٔ

 سفبق انغٕء  انجذ ٔانذساعخ  انجذ فٙ غهت انؼهى غهت انؼهى  ٕ

 سفبق انغٕء ٔانكجش عًبع َصبئح انًؼهًٍٛ  احزشاو انًؼهًٍٛ  احزشاو انؼهًبء ٖ

 انؼبداد ٔانزمبنٛذ ا٢عزؼبَخ ثبهلل  انصجش ػُذ انًصٛجخ  انصجش ػُذ انًحٍ ٗ

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أطؾبة انكِٓف  

 

الِفتَيُة ِإىَل الَكهِف َفقالوا رَبَّنا ِإذ َأَوى  ﴾٨﴿ َأم َحِسبَت َأنَّ َأصحاَب الَكهِف َوالرَّقيِم كانوا ِمن آايتِنا َعَجًباقال تعاىل )
ُثَّ بَ َعثناُىم  ﴾٠٠﴿ َفَضَربنا َعلى آذاِِنِم ِف الَكهِف ِسننَي َعَدًدا ﴾٠١﴿ آتِنا ِمن َلُدنَك َرمحًَة َوَىيِّئ لَنا ِمن َأمران َرَشًدا

َك نَ َبَأُىم ِِبحلَقِّ ِإن َُّهم ِفتَيٌة آَمنوا ِبَرِِبِّم َوزِدانُىم ََنُن نَ ُقصُّ َعَلي ﴾٠١﴿ لَِنعَلَم َأيُّ احِلزَبنِي َأحصى ِلما لَِبثوا َأَمًدا
ماواِت َواأَلرِض َلن َندُعَو ِمن دونِِو ِإل ًها َلَقد قُلنا ِإذً  ﴾٠٢﴿ ُىًدى ا َورََبطنا َعلى قُلوِِبِم ِإذ قاموا َفقالوا رَبُّنا َربُّ السَّ

َذوا ِمن دونِ  ﴾٠٣﴿ َشَططًا ٍ َفَمن َأظَلُم ِمَِّن افََتى َعَلى اللَّ ِو  ى ُؤالِء َقوُمَنا اَّتَّ ِو آِِلًَة َلوال ََيتوَن َعَليِهم ِبُسلطاٍن َبنيِّ
م ِمن َوِإِذ اعتَ َزلُتموُىم َوما يَعُبدوَن ِإالَّ اللَّ َو فَأووا ِإىَل الَكهِف يَنُشر َلُكم رَبُُّكم ِمن َرمحَِتِو َويُ َهيِّئ َلكُ  ﴾٠٤﴿ َكِذِبً 

ماِل َوُىم َوتَ َرى الشَّ  ﴾٠٥﴿ِمرفَ ًقا َأمرُِكم مَس ِإذا طََلَعت َتزاَوُر َعن َكهِفِهم ذاَت الَيمنِي َوِإذا َغَرَبت تَقِرُضُهم ذاَت الشِّ
َوََتَسبُ ُهم  ﴾٠٦﴿ اِف َفجَوٍة ِمنُو ذِلَك ِمن آايِت اللَّ ِو َمن يَهِد اللَّ ُو فَ ُهَو املُهَتِد َوَمن ُيضِلل فَ َلن ََتَِد َلُو َولِيِّا ُمرِشدً 

ماِل وََكلبُ ُهم ِبِسٌط ِذراَعيِو ِِبلَوصيِد َلِو اطََّلعَت َعلَ  يِهم َلَولَّيَت ِمنُهم أَيقاظًا َوُىم رُقوٌد َونُ َقلِّبُ ُهم ذاَت الَيمنِي َوذاَت الشِّ
ٌل ِمنُهم َكم لَِبثُتم قالوا لَِبثنا يَوًما َأو بَعَض وََكذِلَك بَ َعثناُىم لِيَ َتساَءلوا بَينَ ُهم قاَل قائِ  ﴾٠٧﴿ ِفرارًا َوَلُمِلئَت ِمنُهم رُعًبا

عاًما فَلَيأِتُكم ِبرِزٍق ِمنُو يَوٍم قالوا رَبُُّكم َأعَلُم ِبا لَِبثُتم فَابَعثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكم ى ِذِه ِإىَل املَديَنِة فَلَينظُر أَيُّها َأزكى طَ 
ِإن َُّهم ِإن َيظَهروا َعَليُكم يَرُُجوُكم َأو يُعيدوُكم ِف ِملَِّتِهم َوَلن تُفِلحوا ِإًذا  ﴾٠٨﴿ َوليَ تَ َلطَّف َوال ُيشِعَرنَّ ِبُكم َأَحًدا

مَرُىم َفقاُلوا وََكذِلَك َأعثَران َعَليِهم لَِيعَلموا َأنَّ َوعَد اللَّ ِو َحقّّ َوَأنَّ الّساَعَة ال رَيَب فيها ِإذ يَ َتنازَعوَن بَينَ ُهم أَ  ﴾١١﴿ أَبًَدا
َيقولوَن َثالثٌَة راِبُعُهم  سَ  ﴾١٠﴿ ِجًداَعَليِهم بُنيااًن رَب ُُّهم َأعَلُم ِِبِم قاَل الَّذيَن َغَلبوا َعلى َأمرِِىم لَنَ تَِّخَذنَّ َعَليِهم َمسابنوا 

ِِتِم ما يَعَلُمُهم ِإاّل َكلبُ ُهم َويَقولوَن ََخَسٌة ساِدُسُهم َكلبُ ُهم َرُجًا ِِبلَغيِب َويَقولوَن َسبَعٌة َواثِمنُ ُهم َكلبُ ُهم ُقل  َرّّب َأعَلُم بِِعدَّ
َوال تَقوَلنَّ ِلَشيٍء ِإّّن فاِعٌل ذِلَك  ﴾١١﴿ َقليٌل َفال ُُتاِر فيِهم ِإاّل ِمراًء ظاِىًرا َوال َتسَتفِت فيِهم ِمنُهم َأَحًدا

َولَِبثوا  ﴾١٣﴿ يَهِدَيِن َرّّب أِلَقَرَب ِمن ى ذا َرَشًداِإاّل َأن َيشاَء اللَّ ُو َواذُكر رَبََّك ِإذا َنسيَت َوُقل َعسى َأن  ﴾١٢﴿ َغًدا
ماواِت َواأَلرِض أَبِصر بِِو َوَأمِسع  ﴾١٤﴿ ِف َكهِفِهم َثالَث ِمائٍَة ِسننَي َوازدادوا ِتسًعا ُقِل اللَّ ُو َأعَلُم ِِبا لَِبثوا َلُو َغيُب السَّ

َل ِلَكِلماتِِو َوَلن  ﴾١٥﴿ ِو َأَحًداما َِلُم ِمن دونِِو ِمن َوِلٍّ َوال ُيشِرُك ِف ُحكمِ  َواتُل ما أوِحَي ِإلَيَك ِمن ِكتاِب رَبَِّك ال ُمَبدِّ
 ﴾١٦﴿ ََتَِد ِمن دونِِو ُملَتَحًدا

 رؼشف رفسٛش انًفشداد  انمشآَٛخ انزبنٛخ :ا

 رفغٛش انًفشداد انًفشداد انمشآَٛخ و

 اعى ٔاٍد . ٔانشلٛىِ  ٔ

 ػذداً  . أيذاً   ٕ

 لُٕٚب لهٕثٓى . ٔسثطُب   ٖ

 يؼجٕدٌ                                            آنٓخً  ٗ



٘   ً  رخًُٛبً ٔثبغ٣ً  شططب

 رًٛمُ  رضأسُ  ٙ

 رُحبرٚٓى رَمشظٓى  7

 انجبة   ثبنٕصٛذ  8

َٛخٍ  ثٕسلكى  9  َى فِّعِ ِْ  دسا

ٌَ ٔجٕدكى                َْٚظٓشٔا   ٓٔ  ٚؼشفٕا يكب

ْى  ٔٔ ِٓ  دُْٚٓى  ِيهَّزِ

 رخًُٛبً  سجًبً   ٕٔ

 رُجبدل رًُبسِ  ٖٔ 

نٍٙ  ٗٔ   ٚزٕنٗ أيشْى                             َٔ

 انمشآٌ انكشٚىِ   كزبة سثك   ٘ٔ 

ٌ  يهزحذاً  ٙٔ   يهجأ

 

ٌُ : يٍ طذِق انزٕكِم ػهٗ هللاِ األَخزُ ثبألسجبِة  . ؽذد أألسج بَة انزٙ أخزَ ثٓب انفزٛخُ فٙ االؽذاس أرؼبٔ

 انزٙ يشد انٗ االٌ : 

 انٓشٔة يٍ انًذُٚخ  .أ ــ 

 انذخُٕل إنٗ انغبس .ة ـــ 

 

د فٙ انمظخ ألؽذدَ انذٔافَغ انزٙ أنغأد انفزٛخَ إنٗ انكِٓف   أُؽهم : األؽذاَس انزٙ يشَّ

أ ـــ انٓشٔة خٕفبً ػهٗ أَفغٓى يٍ ثطش انًهك انكبفش . ة ـــ َٔزٛجخ انهٛم ٔانظ٣و دخهٕا انكٓف   

 اَزظبسا نهفشج .

 

ِّ ؟ ٌٌ ػبيبً كبيالً يب انزغٛشاد انزٙ ًٚكٍ أٌ رطشأ ػهٛ  أرٕلغ نٕ َبَو إَســــب

 . أ ــ غٕل انشؼش .  ة ـــ غٕل اٞظبفش . ْـ  ــ أكم اٞسض ثٛبثٓى ٔأجغبدْى

 

 أُؽهم : األؽذاس انزٙ يشد ٔأُظُٓش دالالرٓب ؽست انغذِٔل انزبنٙ : 

عُٕاد دٌٔ أٌ ٚزغٛش أ٘ شٙء يٍ  9َٖٕٓو أصحبة انكِٓف   انمذسح        ٔ  

  أجغبدْى

 رغــــــخٛش انكٌٕ نخذيخ ْؤ٢ء انفزٛخ انزٍٚ آيُٕا .  انؼظًخ       ٕ  

 اٞخطبس انزٙ حٕنٓى ْٔى َبئًٌٕ .رجُٛجٓى ٔحفظٓى يٍ كم  انشحًخ      ٖ  

 حفظٓى يٍ كم يب ٚعشْى  ٔحًبْى يٍ شش ا٠َغبٌ ٔانطجٛؼخ   انحفع ٔانحًبٚخ       ٗ  

 

 :شاء  َٔمٕل أطؾبُة انكِٓف أُثٍٛ انفشق ثٍٛ انغبِس ٔانكِٓف ؽانفشق : َمٕل غبس أَجذُ 

ِّ أيب انكُٓف : نٛظ يجٕفبً ٢ٔ  ٚغٕس ثصبحجّ كأَّ غشفخٌ نٕ َظشد يٍ انغبُس : يجٌٕف ٔٚغُٕس ثصبحج

 انجبة سأٚذ كم يب فّٛ ػكظ انغبس .

 

 أُػهم : 

 . لذسح هللا ػهٗ انجؼث ثؼذ انًِٕد ٔلٛبو انغــــبػخ  إٚمبظ أصحبة انكِٓف يٍ َٕيٓى  . ٔ  

 ٠لبيخ انحجخ ػهٛٓى . كشف أيشْى ِْٞم صيبَٓى  .  ٕ  

 نهؼجشح ٔانؼظخ ٔأٌ انمشآٌ يٍ هللا . ٔسٔد لصزٓى فٙ انمشآٌ انكشٚى .  ٖ  

 

 .دنم ػمهٛبً : نْى رزغٛش ياليُؼ انفزِٛخ ثؼذ صالِس يبئخ سٍُخ ا



 دنٛم ػهٗ ػُبٚخ هللا رؼبنٗ نٓى ٔلذسرّ .

َويَقولوَن َسبَعٌة َواثِمنُ ُهم  َيقولوَن َثالثٌَة راِبُعُهم َكلبُ ُهم َويَقولوَن ََخَسٌة ساِدُسُهم َكلبُ ُهم َرُجًا ِِبلَغيِب سَ اربيم لٕنّ رؼبنٗ )
 :(  َكلبُ ُهم

 :َسزُزظ يٍ اٜٚخ انكشًٚخ أصش انظؾجخ ػهٗ انفشدا
أ ــ انصحجخ انطٛجخ رُؼكظ ػهٗ انصبحت . ة ــ يث٣ً كهت أْم انكٓف ركش فٙ انمشآٌ َّٞ كبٌ فٙ 

 .  صحجخ غٛجخ

 كهجٓى :بٍط : إَٓى سجؼخٌ ٔصبيُٓى َذنم يٍ اٜٚخ انكشًٚخ ػهٗ لِٕل اثٍ ػج

 

َيقولوَن َثالثٌَة رابُِعُهم َكلبُ ُهم َويَقولوَن ََخَسٌة ساِدُسُهم َكلبُ ُهم َرًُجا ِِبلَغيِب َويَقولوَن َسبَعٌة َواثِمنُ ُهم  سَ ( 
ِِتِم ما يَعَلُمُهم ِإاّل َقليلٌ   ( . َكلبُ ُهم ُقل َرّّب َأعَلُم ِبِعدَّ

 

 أضغ االؽزًبالد : لبَل : سأَرُْت إنٗ انؾظِ انؼبو انمبدِو  . ضغ االؽزًبالد انزٙ لذ ٕٚاعٓٓب انمبئم : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : لٕنُب : ) إٌ شبء هللاُ (ثُبًء ػهٗ االؽزًبالد انزٙ رٕطهُب إنٛٓب َؾذد أًْٛخ 

  

 

 

 

..........................................................................................................................

......... 

 

 

 أَُظى يؼهٕيبرٙ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ ـ  قد يمرض القائل  .   
 ب ــ قد يموت .  
 . ــ  قد ال يستطيع الســــفر ألشغاٍل تعترضهج   

  

 

ْٙ أٌ ٚمٕل إٌ شبء هللا  ٔيؼُبْب : أغهت انزٕفٛك ٔانزٛغٛش يٍ   ٚجت ػهٗ انًغهى إرا أساد فؼم ش

 هللا ْٔزا ٢ٚزؼبسض يغ اٞخز ثبٞعجبة .

أصحبُة  

  انكٓف

 عجت نجٕئٓى نهكٓف 

 ـــ خٕفٓى ػهٗ أَفغٓى

 خٕفٓى ػهٗ دُٚٓى 

 7:  ػذدْىـــ    

 ٔثبيُٓى كهجٓى .

 عُخ 9ٖٓيذح َٕيٓى : 

  انحكًخ يٍ كشف أيشْى 

ـــ  دنٛم ػهٗ لذسح هللا رؼبنٗ ػهٗ 

 إحٛبء انًٕرٗ ٔلٛبو انغبػخ 

 ــ نهؼجشح ٔانؼظخ .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماواِت َواأَلرِض َلن َندُعَو ِمن َورََبطنا  : (اركش انًمظٕد يٍ لٕنّ رؼبنٗ َعلى قُلوِِبِم ِإذ قاموا َفقالوا رَبُّنا َربُّ السَّ
 (  دونِِو ِإل ًها َلَقد قُلنا ِإًذا َشَططًا

 لُٕٚب ػضائًٓى فٙ انثجبد ػهٗ ا٠ًٚبٌ ِ .
 

 :ثؼذ اٌ لبل نمشٚش : غذاً أُخجشكى   اركش سجت رأخش انٕؽٙ ػٍ انُجٙ  

 َّٞ َغٙ أٌ ٚمٕل إٌ شبء هللا  . ة ـــ رؼهًٛبً نٟيخ أٌ ٚشثطٕا أيٕسْى ثًشٛئخ هللا رؼبنٗ .  

 

 :  أدنم يٍ خالل ْزا انؾذس ػهٗ طذق سسٕل هللا 

 .  نٕ كبٌ انمشآٌ يٍ ػُذ يحًٍذ نًب اَزظش غٕال فزشح رأخش انٕحٙ  ٔنًب رحًم ارٓبو انُبط نُّ   

 

 أفسش يؼبَٙ انكهًبد انمشآَٛخ انزبنٛخ : 

 انًؼُٗ                                              انكهًبد انمشآَٛخ     و 

 أنمُٛب ػهٛٓى انُٕو   فعشثُب غهٗ آرآَى   ٔ 

 ػذداً  أيذاً      ٕ 

 لُٕٚب لهٕثٓى ثبنصجش  ٔسثطُب ػهٗ لهٕثٓى     ٖ 

ً  –ثبغ٣ً ٔكزثبً  شططبً   ٗ   رخًُُٛب

 ل٢ًٕ ث٣ ػهى  سجًبً ثبنغٛت  ٘ 

 ألجح انكزة ػهٗ هللا أٌ جؼهٕا يغ هللا آنٓخ . افزشٖ ػهٗ هللا كزثبً   ٙ 

َف ٢ٔ يضَٚم .  ٢ يجذل نكهًبرّ   7   ٢يغٛش نٓب٢ٔ يحّشِ

 

 

 

 

 

 أ/ سًبػ عًٛم                                                            



 


