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 إػذاد انزذسٚظ

 احملفوظات

اجغزشيذًذ أَظبس٘ انى  
      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انًٕاد انًقشسحنذسعبنًذفٕظبرههظفب نزبعغ

 الفصل الذراصي الثاني  ولالفصل الذراصي األ 

انًزٕفٗ عُخ )نذغبو انذثٍ انٕاػظٙ   أٔطٗ ػهٙ ثٍ أثٙ طبنت الثُّ دغٍ 

 ( ْـ99

 (ْـ231انًزٕفٗ عُخ )ألثٗ رًبو   ( ْـ211انزٕفٗ عُخ )ألثٗ انؼزبْٛخ   

انزٕفٗ عُخ )نًذًٕد عبيٙ ثبشب فٙ  

 ( ْـ1366
 (504انًزٕفٗ عُخ )نهششٚف انؼجبعٙ  

   ( ْـ513انًزٕفٗ عُخ )نهطغشائٙ  

 األثٛبد انًخزبسح   

  ( 167انًزٕفٗ عُخ )نجشبس ثٍ ثشد  

انًزٕفٗ عُخ )نهششٚف انؼجبعٙ   

 (ْـ504
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 اإلػذاد فٙ انزؼهٛى

إٌ 

بنششٔطفٛبنزؼهًٕٛٓاإلػذاد،ألَُّجبدبنًذّسعفٛزؼهًُٛٓزٕقّفكثٛشاػهىٕجٕدإػذادْٕكًبنٓفٛججؼهىبنًذّسعقجالنجذءفٛزؼهًٛٓأَٛغزؼّذاعذ ًّ يُأْ

 ػذاداكبيالسٔدّٛبٔيبدٚب

ٔانًشاد ثبإلػذاد انشٔدٙ ْٕ ػضًٚزّ انقّٕٚخ فٙ انزؼهٛى ٔشٕقّ فّٛ َٔشبطّ فٙ يُٓزّ ٔخهٕص َّٛزّ طهجب نًشضبح هللا 

ػخ ٔاعزشبسرّ رٔ٘ انؼهٕو ٔانًؼبسف ٔيٓبسرّ فٙ طشٚقخ  ّٕ ٔغضاسح ػهٕيّ انشاعخخ فٙ رُّْ ثكثشح اطالػّ ػهٗ انكزت انًزُ

. رؼهًّٛ دزّٗ ٚكٌٕ نهًذّسط خٛشا فٙ يُٓزّ ٔكّم يب ٚكٌٕ الصيب نهزؼهٛى يهكخ نّ

أَّب اإلػذاد انًبّد٘ ْٕ ػجبسح ػٍ يٕاّد انذسٔط انًكزٕثخ فٙ كّشاعٍخ خبّطخ ْٕٔ ٚشًم انذسٔط انزٙ ٚهقٛٓب انًذّسط أيبو 

. راليٛزِ، ٔانكالو انز٘ ٚخشجّ نجٛبٌ ْزِ انذسٔط فٛكٌٕ كاليّ طذٛذب فظٛذب يشرّجب دزّٗ ٚغزطٛغ راليٛزِ أٌ ٚفًِٕٓ ٚغٕٓنخ

ٔٚشًم كزنك ثٛبٌ كّم يب عٛٛش ػهّٛ انًذّسط فٙ رذسٚغّ يّذح دّظخ يٍ خطٕارّ ٔدشكبرّ ثؼذ انزفكٛش انذقٛق ٔانفٓى 

. انؼًٛق فالٚقغ ثزنك فٙ خطأ فٙ رؼهًّٛ

ب ٚهضو نكهّٙ يذّسط قجم ثذئّ فٙ انزذسٚظ ٔالًٚكٍ إًْبنّ ْٕ اعزشبسرّ يٍ يششفّ فٙ إػذادِ نزظذٛذّ ٔإطالدّ  ًّ ٔي

. فًٛب ػغبِ أٌ ٚكٌٕ فّٛ يٍ انخطأ ثّى نٛغزًضّٛ دالنّ ػهٗ طّذخ إػذادِ

. ْٔكزا يٍ األيٕس انالصيخ نكّم يذّسط ثم ْٙ رؼزجش يٍ أّْى انٕاججبد، فؼهّٛ أٌ ٚؼًهٓب ٕٚيّٛب قجم انجذء فٙ انزؼهٛى

: الخطىات التي يلزم أن يضير عليها مذّرس المحفىظات

دخٕل انفظم ثبإلػذاد انكبيم ٔثبألدٔاد انالصيخ نهزؼهٛى يغ  : االفتتاح -

. ثّى انغؤال ػٍ انًبّدح ثّى كزبثزٓب ٔكزبثخ انزبسٚخ (إرا نى ٚكٍ يُظًّب)إنقبء انغالو ثّى رُظٛى انفظم 

ْٔٙ األعئهخ أٔ انزطجٛق ػٍ انذسط انًبضٙ ػهٗ قذس انكفبٚخ ثّى سثطٓب ثًٕضٕع جذٚذ ثّى كزبثخ ْزا :    المقّذمة -

. قغًب نكزبثخ انًفشداد ٔآخش نكزبثخ يزٌٕ انًذفٕظبد: انًٕضٕع ػهٗ انغجّٕسح ثّى رقٛغى انغجّٕسح قغًٍٛ

. األعئهخ ػٍ يضًٌٕ انذسط.  أ:    ْٔزِ اإلعئهخ

خ فٙ ْزا انذسط.  ة ًّ . األعئهخ ػٍ انُقظ انًٓ

. دفع انًذفٕظبد.  ج

. األيش ثششدٓب.   د

 :العرض -

رهفٛع كّم كهًخ ثّى كزبثزٓب ػهٗ انغجّٕسح ثّى ثٛبٌ يؼُبْب ثٕضؼٓب فٙ : ششح انكهًبد انغبيضخ ػهٗ طشٚقخ جذٚذح -1

. جًهخ يفٛذح أٔ ثٕعبئم اإلٚضبح

أٌ ٚجُّّٛ ثٛزب فجٛزب إٌ كبَذ انًذفٕظبد َظًب أٔ جضءا فجضءا إٌ كبَذ َثشا ٔدُٛئز ٚجت ػهٗ : رهخٛض انذسط -2

ٔػهّٛ االعزُزبج . انًذّسط أٌ ٚجُّٛٓب ثبنجّذ ٔانُشبط ٔثبنٕضٕح ٔثبنزشٕٚقبد ٔٚشثطٓب ثذسٔط أخشٖ ػُذ اإليكبٌ

خ ٔغشعٓب فٙ َفٕط راليٛزِ ًّ ح انزأثٛش أكٛذح دزّٗ ٚكٌٕ أثشِ . أٔ أخز انُقظ انًٓ ّٕ ٔدُٛئز ٚجٕص نّ انزكشاس نزكٌٕ ق



ثّى ركش يزٍ انًذفٕظبد انزٙ عجق ثٛبَٓب شفّٓٛب ٔانٕضٕح ٔثغالعخ فٛذبكّٛ جًٛغ انزاليٛز، ثّى . ساعخب فٙ أرْبَٓى

ْٔكزا ٚغٛش انًذّسط فٙ رهخٛض األثٛبد أٔ . كزبثزٓب ػهٗ انغجّٕسح ثخظّ َغخٙ طذٛخ ٔاضخ ثّى قشاءرٓب يّشح

 .األجضاء انزبنٛخ

 .قشاءح انًذّسط يب ػهٗ انغجّٕسح يٍ انذسط يغ يالدظخ يٍ انزاليٛز -3

 .كزبثخ انزاليٛز يب ػهٗ انغجّٕسح رذذ إششاف انًذّسط ثّى قشاءح انًذّسط كشف انغٛبة -4

 .أيش انًذّسط ثؼض راليٛزِ ثقشاءح كزبثزٓى يغ اإلطالح يٍ انًذّسط -5

ب نى ٚفًِٕٓ يٍ انذسط إرا سآِ ضشٔسّٚب -6 ًّ ٔٚجٕص كزنك أٌ . ٚجٕص نهًذّسط أٌ ٚؼطٙ راليٛٛزِ فشطخ نهغؤال ػ

ٌّ إػطبء انفشطخ نٓى قذ ٚؤّد٘ إنٗ . الٚؼضٛٓى ْزِ انفشطخ ألَّٓى ٚغفًٌٕٓ دسٔعٓى ثؼذ انقشاءاد انًزٕانٛخ ٔأل

 .انخغبسح فجًثم ْزا ػهٗ انًذّسط أٌ ٚكٌٕ دكًٛب

 .أيش انًذّسط راليٛزِ ثقشاءح دسٔعٓى طبيزخ كبَذ أو جٓشح إػذادا إلجبثخ األعئهخ يٍ انًذّسط فٙ انزطجٛق -7

. أيش انًذّسط راليٛزِ ثئقفبل كزجٓى ٔكّشاعبرٓى نهزطجٛق ٔػهّٛ أٌ ًٚغخ انًفشداد انًكزٕثخ ػهٗ انغجّٕسح -8

: التطبيق -

. األعئهخ ػٍ يضًٌٕ انذسط.  1

. ششح انزاليٛز ثؼض األثٛبد. ة

خ يٍ انذسط/ االعزُزبج.  ج ًّ . أخز انُقظ انًٓ

. األعئهخ ػٍ انًفشداد.  د

ػُذ اإليكبٌ  / انذفع انزذسٚجٙ ٔانًذٕ انزذسٚجٙ .  ِ

:  االختتام -

خ فٙ َفٕط انزاليٛز يّشح أخشٖ ثّى خشٔج انًذّسط يٍ انفظم يغ إنقبء  ًّ اإلسشبداد ٔانًٕاػع ٔغشط انُقظ انًٓ

 .نغالوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعذاد التذريش

 
 احملفوظات : الدرس
 زلمد أنصارم ادلاجسَب : ادلدرس
أكصى علي بن أيب طالب البنو حسن  : ادلادة



 
أكصى علي بن أيب طالب البنو حسن معرفة تلميذات بعد انتهاء الدرس عن  : الغرض العاـ
 بعد انتهاء الدرس ترجى  قدرة التلميذات على : الغرض اخلاص

 معرفة الكلمات الصعبة : 
صى علي بن أيب طالب البنو حسن معرفة األ : 
أخذ النقط ادلهٌمة كغرسها ُب نفوس تالميذتو  : 

الطريقة اإللقائية ك االستقرائية ك التحاكرية  : طريفة التدرس
   كسائل اإليضاح

 
 الطريقة ادلادة اخلطوات
دخوؿ الفصل باإلعداد الكامل كباألدكات الالزمة للتعليم معإلقاء السالـ ٍبٌ تنظيم   تنظيم الفصلكإلقاء السالـ  االفتتاح

ٍبٌ السؤاؿ عن ادلاٌدة ٍبٌ كتابتها ككتابة التاريخ  (إذا مل يكن منظٌما)الفصل 
األسئلة أك التطبيق عن الدرس ادلاضي على قدر الكفاية ٍبٌ ربطها دبوضوع جديد ٍبٌ األسئلة أك التطبيق ادلقٌدمة 

قسما لكتابة ادلفردات : كتابة ىذا ادلوضوع على السٌبورة ٍبٌ تقيسم السٌبورة قسمْب
. كآخر لكتابة متوف احملفوظات

. األسئلة عن مضموف الدرس.   أ
األسئلة عن النقط ادلهٌمة ُب  .  ب
. حفظ احملفوظات. ج
. األمر بشرحها.    د

تلفيظ كٌل كلمة ٍبٌ كتابتها على السٌبورة : شرح الكلمات الغامضة على طريقة جديدةشرح الكلمات العرض 
. ٍبٌ بياف معناىا بوضعها ُب مجلة مفيدة أك بوسائل اإليضاح

أشد إنفرارا : أكحش  العرض 
ابتعد عن مصادقة : إياؾ كمصادقة

احلقّب اليسّب : التافو 
شرؼ األصل :  احلسب
ما يشاىد ُب أثناء النهار كأنٌو ماء كىو ليس دباء : السراب 
قلة العقل كسوء التصرؼ : احلمق 

 
: يىابػيِبىَّن ًاٍحفىٍظ عىِبٍّ أىٍربػىعنا كىأىٍربػىعنا الى يىضيرُّرؾى مىػاعىًمٍل ى مىعىهينَّن   

أىٍغػُبى الًغُبى العىٍقلي كىأىٍكبػىري الفىٍقػًر احليٍمقي كىأىٍكحىشي الوىٍحشىًة العيٍجبي كىأىٍكبىػري احلىسىًب حيٍسني 
. اخليليػقً 
,  يىابػيِبىَّن 

ًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى األىٍْحىًق فىًإنَّنوي ييرًيٍػدي أىٍف يػىنػٍفىعىكى فػىيىضيرُّرؾى 
ًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى البىًخٍيًل فىًإنَّنوي يػيٍبًعدي عىٍنكى أىٍحوىجى مىػاتىكيٍوفي ًإلىٍيًو 

ًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى الفىػاًجًر فىًإنَّنوي يىًبيػٍعيكى بىالتَّنػاًفًو  كى
ًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى الكىذَّناًب فىًإنَّنوي كاىلسَّنرَّناًب يػيٍقًربي عىلىٍيكى البىًعٍيدى كىيػيٍبًعدي عىلىٍيكى القىػرًٍيبى  كى



كإذا عمل  ذلك , يابِب غلب عليك أف ربفظ عِب كصايا أربعا كأربعا أخرل .1 الشرح ك البيافالعرض 
 :أما األربع األكىل فهي. فال تقع ُب ضرر

أغُب الغُب العقل أم أنفع األشياء كأكثرىا فائدة لك ىو العقل كىو اٌلذم ؽليز 
فعليك أف ربفظ عقلك للتدبر ُب خلق اهلل كعجائبو كأف . بْب اإلنساف كغّبه

. تفكر ألجل سالمتك كألجل سعادتك ُب احلياة

كأكرب الفقر احلمق أم أشٌد األشياء ضررا ُب حياة اإلنساف ىو اجلهالة فكاف  .2
ادلٌتصف ُّا ال يستطيع أف يفٌرؽ بْب النافع كالضاٌر كال يدرم ماالواجب عليو 

لذلك غلب عليك . أف يعملو كماالذم يلزمو أف يَبكو فوقع كثّبا ُب ضرر
 .االجتناب عن اجلهالة ادلضرٌة حلياة اإلنساف

كأكحش الوحشة العجب أم أقبح ما يٌتصف بو اإلنساف إعجابو بنفسو فإف  .3
اٌلذم يتعٌجب دبهارتو أك عظمتو أك كفاءتو أك غّب ذلك سيقع ُب خيبة ك فشل 

 .من حيث ال يدرم مااٌلذم سيقع عليو من الضرر
كأكرب احلسب حسن اخللق أم أف السبب الوحيد الذم يؤدم إىل شرؼ  .4

 .اإلنساف كعلٌو مرتبتو ىو حسن اخللق دكف غّبه
لذلك يلزمك أف ربسن أخالقك بْب الناس كأف تٌتصف كتتزيٌن بادلركؤة  .5

. احلسنة كبالعادات احملمودة ألف قيمة كٌل امرئو حبسن أخالقو كآدابو
قراءة ادلدٌرس ما على السٌبورة من الدرس مع مالحظة من التالميذ ك كتابة   ك كتابة  التالميذاتقراءة ادلدٌرسالعرض 

التالميذات ما على السٌبورة رب  إشراؼ ادلدٌرس 
 غلوز للمدٌرس أف يعطي تالمييذه فرصة للسؤاؿ عٌما مل يفهموه من الدرس إذا رآه فرصة للسؤاؿ العرض 

كغلوز كذلك أف اليعضيهم ىذه الفرصة ألٌّنم يسفهموف دركسهم بعد . ضركريٌا
كألٌف إعطاء الفرصة ذلم قد يؤٌدم إىل اخلسارة فبمثل ىذا على . القراءات ادلتوالية

. ادلدٌرس أف يكوف حكيما
قراءة  التلميذات  كاحدة كاحدة   

 .ادلقالة مع اإلصالح من ادلدرسة
أمر ادلدٌرس تالميذه بقراءة دركسهم صامتة كان  أـ جهرة إعدادا إلجابة األسئلة من 

 .ادلدٌرس ُب التطبيق
أمر ادلدٌرس تالميذه بإقفاؿ كتبهم ككرٌاساهتم للتطبيق كعليو أف ؽلسح ادلفردات 

ادلكتوبة على السٌبورة 
األسئلة عن ادلفردات ك ادلضموف ك  التطبيق

االستنتاجاحلفظ التدرغلي ك الشرح 
 عند اإلمكاف/ كاحملو التدرغلي 

. األسئلة عن مضموف الدرس.  ا
. شرح التالميذ بعض األبيات. ب
. أخذ النقط ادلهٌمة من الدرس/ االستنتاج.  ج
. األسئلة عن ادلفردات.  د
عند اإلمكاف  / احلفظ التدرغلي كاحملو التدرغلي .  ق
 
 



 
 
 
 

 إلقاء اإلرشادات  ك ادلواعظ كاالختتاـ 
 السالـ

اإلرشادات كادلواعظ كغرس النقط ادلهٌمة ُب نفوس التالميذ مرٌة أخرل ٍبٌ خركج 
 .ادلدٌرس من الفصل مع إلقاء السالـ

 
 رئيس المدرسة المدرس 
   

 
 

 زلمد أنصارم ادلاجسَب رئيس مجال التربية والتعليم زلمد أنصارم ادلاجسَب
  

 
 
 

 زلمد إرشاد 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 إعذاد التذريش
 احملفوظات : الدرس
 زلمد أنصارم ادلاجسَب : ادلدرس
 ( ىػ211ادلتوَب  سنة )يب العىتىػػاًىيىةى  أل : ادلادة
 

أكصى علي بن أيب طالب البنو حسن معرفة تلميذات بعد انتهاء الدرس عن  : الغرض العاـ
 بعد انتهاء الدرس ترجى  قدرة التلميذات على : الغرض اخلاص

 معرفة الكلمات الصعبة : 
 ( ىػ211ادلتوَب  سنة )يب العىتىػػاًىيىةى  معرفة أل : 
أخذ النقط ادلهٌمة كغرسها ُب نفوس تالميذتو  : 



الطريقة اإللقائية ك االستقرائية ك التحاكرية  : طريفة التدرس
   كسائل اإليضاح

 
 الطريقة ادلادة اخلطوات
دخوؿ الفصل باإلعداد الكامل كباألدكات الالزمة للتعليم معإلقاء السالـ ٍبٌ تنظيم   تنظيم الفصلكإلقاء السالـ  االفتتاح

ٍبٌ السؤاؿ عن ادلاٌدة ٍبٌ كتابتها ككتابة التاريخ  (إذا مل يكن منظٌما)الفصل 
األسئلة أك التطبيق عن الدرس ادلاضي على قدر الكفاية ٍبٌ ربطها دبوضوع جديد ٍبٌ األسئلة أك التطبيق ادلقٌدمة 

قسما لكتابة ادلفردات : كتابة ىذا ادلوضوع على السٌبورة ٍبٌ تقيسم السٌبورة قسمْب
. كآخر لكتابة متوف احملفوظات

. األسئلة عن مضموف الدرس.   أ
األسئلة عن النقط ادلهٌمة ُب  .  ب
. حفظ احملفوظات. ج
. األمر بشرحها.    د

تلفيظ كٌل كلمة ٍبٌ كتابتها على السٌبورة : شرح الكلمات الغامضة على طريقة جديدةشرح الكلمات العرض 
. ٍبٌ بياف معناىا بوضعها ُب مجلة مفيدة أك بوسائل اإليضاح

أعطى:  العرض  الناس:  ادلرء  كىب   الورل :
متكرب:  ذليل:  مفتخر   كضيع 
أردت:  ضياع:  رم     فقد 

ـي األىدىًب # ًلكيلٍّ شىٍيءو زًيٍنػىةه ًُب الػوىرىل         ىٍرًء سبىىػػا
كىزًيًنىػةي ادل

أىٍشرىؼى ًمٍن عىٍقػػًلًو كىًمٍن أىدىبًًو # مىػاكىىىبى اهللي اًلٍمػػرًئو ًىبىةن    

ىػٍرءي بًآداىبًًو ًفٍيػنىا      
ػػًب # قىٍد يىٍشرىؼي ادل ًإٍف كىافى كىًضػٍيعى النَّنسى كى

ىاًؿ كىالنَّنسىًب     
فىًإظلَّنىػا فىٍخريناى بًالًعٍلًم كىاألىدىًب # مىٍن كىافى ميٍفتىًخرنا بًادل

يىاةي الفىٌبى فىًإٍف عىديمىػا     فىًإفَّن فػىٍقدى احلىيىػاًة أىمٍجىػلي بًًو # عليىػا حى

ػدو   ًإٍف ريٍم ى تػىٍعرًفيوي فىاٍنظيٍر ًإىلى األىدىًب # الى تػىٍنظيرىفَّن ألىثٍػوىابو عىلىى أىحى
 

ككذلك شأف اإلنساف , ال غلد ُب ىذه الدينا إال كلو زينة ُب خلقو أك ُب فطرتو .1 الشرح ك البياف ك اخلالصةالعرض 
كأحسن زينة عندىم ىي كماؿ األدب . فإف كل فرد من أفراده الؼللو عن زينة

كسباـ األخالؽ أك اخلصاؿ احملمودة كاألخالؽ الكرؽلة ذلذا يلزمنا بأخالؽ كرؽلة 
 .كنتأدب بآداب شريفة لنكوف رجاال زلَبمْب بْب الناس

أعطى اهلل لكل امرئ أنواعا من ىبة لكن أشرؼ اذلبة الٍب كىبها اهلل لو ىي  .2
العقل كاألدب كال شيء أحسن منهما فيلزمنا أف ضلافظ على عقلنا ليكوف 

كأف ضلافظ على أخالقنا . سليما فنستطيع أف نفكر بو للوصوؿ إىل غاية آمالنا
 .كآدابنا احلسنة ألف قيمة كل امرئ متعلقة بآدابو كأخالقو

إف نسب ادلرء ال يكوف أساسا لشرفو كال يكوف سببا لعلٌو مرتبتو بل الشرؼ  .3
فال عجب إذا كجدنا ادلرء شريفا . يناؿ باآلداب احلسنة كباألخالؽ الكرؽلة

بسبب آدابو كلوكاف كضيع النسب كلذا ال غلوز ألحد أف يفتخر بنسبو بل 
الواجب عليو أف يتخٌلق بأخالؽ حسنة كيتزيٌن بآداب طيبة فيكوف بذلك 

. شريفا زلَبما بْب الناس
كإذا كجدنا رجال متكرٌبا بكثرة أموالو كبشرؼ نسبو فإننا نفتخر بالعلـو الكثّبة  .4



ادلتنٌوعة كباآلداب احلسنة ألف األمواؿ عرضة للضياع فال تدـك ُب كجودىا كألف 
. النسب ال يكوف سببا لشرؼ ادلرء ألف قيمة ادلرء حبسب عملو دكف نسبو

. كبكثرة علومو ال بكثرة أموالو كحبسن آدابو ال بعلٌو نسبو
العلم كاألدب علا سبب كحيد حلياة الفٌب ُب ىذه الدنيا فإذا ضاع العلم  .5

كاألدب منو فال اعتبار حلياتو بل ادلوت أليق بو كلذلك إذا أردت أف ربيا حياة 
حقيقية كأف تكوف حياتك نافعة لألمة فعليك أف ذبعل العلـو كاألدب ركح 

. حياتك
ال تتعٌجب جبماؿ أثواب أحد فتظٌنو شريفا بسبب أثوابو اجلميلة كمركبو  .6

. كإذا أردت أف تعرفو أ شريف ىو أـ دينء فانظر إىل آدابو كأخالقو. احلذاب
. كإف كان  حسنة فهو شريف إف كان  قبيحة فهو دينء

: اخلالصة  
 .يبْب أف أحسن الزينة يتزين ُّا ادلرء ىي األدب: البي  األكؿ

. فالواجب على كل كاحد أف يكوف لو آداب كاملة كأخالؽ كرؽلة
.           يبْب أف أفضل اذلبة الٍب كىبها اهلل للناس ىي العقل كاألدب: البي  الثاين

فعلى كل فرد منا أف ػلفظ عقلو كأف يستعملو ُب اخلّبات كالصالح كأف    يتأدب 
. أحسن اآلداب ُب مجيع حركاتو

يأمرنا بأف ال نتعجب دبن يفتخر بأموالو كنسبو كأف ال طلاؼ عنو بل : البي  الثالث
. البد أف نشعر بالفخر كالشرؼ مادمنا متمسكْب باألدب كالعلم

يبْب أف كرح حياة الفٌب ىي العلم كاألدب كإذا مل يكن للفٌب العلم : البي  الرابع
فالواجب علينا أف نكوف لنا العلـو الكثّبة النافعة كاآلداب . كاألدب فال اعتبار حلياتو

. احلسنة لتكوف حياتنا ذات قيمة
قراءة ادلدٌرس ما على السٌبورة من الدرس مع مالحظة من التالميذ ك كتابة   ك كتابة  التالميذاتقراءة ادلدٌرسالعرض 

التالميذات ما على السٌبورة رب  إشراؼ ادلدٌرس 
 غلوز للمدٌرس أف يعطي تالمييذه فرصة للسؤاؿ عٌما مل يفهموه من الدرس إذا رآه فرصة للسؤاؿ العرض 

كغلوز كذلك أف اليعضيهم ىذه الفرصة ألٌّنم يسفهموف دركسهم بعد . ضركريٌا
كألٌف إعطاء الفرصة ذلم قد يؤٌدم إىل اخلسارة فبمثل ىذا على . القراءات ادلتوالية

. ادلدٌرس أف يكوف حكيما
قراءة  التلميذات  كاحدة كاحدة   

 .ادلقالة مع اإلصالح من ادلدرسة
أمر ادلدٌرس تالميذه بقراءة دركسهم صامتة كان  أـ جهرة إعدادا إلجابة األسئلة من 

 .ادلدٌرس ُب التطبيق
أمر ادلدٌرس تالميذه بإقفاؿ كتبهم ككرٌاساهتم للتطبيق كعليو أف ؽلسح ادلفردات 

ادلكتوبة على السٌبورة 
األسئلة عن ادلفردات ك ادلضموف ك  التطبيق

االستنتاجاحلفظ التدرغلي ك الشرح 
 عند اإلمكاف/ كاحملو التدرغلي 

. األسئلة عن مضموف الدرس.  ا
. شرح التالميذ بعض األبيات. ب
. أخذ النقط ادلهٌمة من الدرس/ االستنتاج.  ج
. األسئلة عن ادلفردات.  د
عند اإلمكاف  / احلفظ التدرغلي كاحملو التدرغلي .  ق
 

 إلقاء اإلرشادات  ك ادلواعظ كاالختتاـ 
 السالـ

اإلرشادات كادلواعظ كغرس النقط ادلهٌمة ُب نفوس التالميذ مرٌة أخرل ٍبٌ خركج 
 .ادلدٌرس من الفصل مع إلقاء السالـ

 
 رئيس المدرسة المدرس 
   

 
 



 زلمد أنصارم ادلاجسَب رئيس مجال التربية والتعليم زلمد أنصارم ادلاجسَب
  

 
 
 

 زلمد إرشاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعذاد التذريش
 احملفوظات : الدرس
 زلمد أنصارم ادلاجسَب : ادلدرس
ػاًمي بىػاشىا  : ادلادة ٍحميٍود سى  (ىػ1366ادلتوَب سنة )ًلمى
 

أكصى علي بن أيب طالب البنو حسن معرفة تلميذات بعد انتهاء الدرس عن  : الغرض العاـ
 بعد انتهاء الدرس ترجى  قدرة التلميذات على : الغرض اخلاص

 معرفة الكلمات الصعبة : 
ػاًمي بىػاشىا  :  ٍحميٍود سى  (ىػ1366ادلتوَب سنة )ًلمى
أخذ النقط ادلهٌمة كغرسها ُب نفوس تالميذتو  : 

الطريقة اإللقائية ك االستقرائية ك التحاكرية  : طريفة التدرس
   كسائل اإليضاح

 
 الطريقة ادلادة اخلطوات
دخوؿ الفصل باإلعداد الكامل كباألدكات الالزمة للتعليم معإلقاء السالـ ٍبٌ تنظيم   تنظيم الفصلكإلقاء السالـ  االفتتاح

ٍبٌ السؤاؿ عن ادلاٌدة ٍبٌ كتابتها ككتابة التاريخ  (إذا مل يكن منظٌما)الفصل 
األسئلة أك التطبيق عن الدرس ادلاضي على قدر الكفاية ٍبٌ ربطها دبوضوع جديد ٍبٌ األسئلة أك التطبيق ادلقٌدمة 

قسما لكتابة ادلفردات : كتابة ىذا ادلوضوع على السٌبورة ٍبٌ تقيسم السٌبورة قسمْب
. كآخر لكتابة متوف احملفوظات

. األسئلة عن مضموف الدرس.   أ
األسئلة عن النقط ادلهٌمة ُب  .  ب
. حفظ احملفوظات. ج
. األمر بشرحها.    د



تلفيظ كٌل كلمة ٍبٌ كتابتها على السٌبورة : شرح الكلمات الغامضة على طريقة جديدةشرح الكلمات العرض 
. ٍبٌ بياف معناىا بوضعها ُب مجلة مفيدة أك بوسائل اإليضاح

عاجل:  إباف الصبا كق  الصغر:  العرض   بادر 
الشرؼ :  سعيك :  العزٌ   مسعاؾ
مكاف= ماػلمي :  كصوؿ :  ْحاه   بلوغ
خف :  صاد أم كجد الصيد :  احذر قنص 
ضياع :  ... أسرع إىل: انتهزه :  فوت اغتنم العمر   

ٍر فػىٍوهتىاى      فػىبػيليٍوغي الًعزٍّ ًُب نػىٍيًل الفيرىًص # بىػاًدًر الفيٍرصىةى كىاٍحذى
فػىهيوى ًإٍف زىادى مىعى الشَّنٍيًب نػىقىٍص # كىاٍغتىًنٍم عيٍمرىؾى ًإبَّنافى الصٍّػب 
بىادىرى الصَّنٍيدى مىعى الفىٍجًر قػىنىٍص # كىابٍػتىًدٍر مىٍسعاىؾى كىاٍعلىٍم أىفَّن مىٍن  
ٍ يػىٍغَبىًٍب  ًة ًإٍف ملى عىٍن ًْحىاهي ًمٍثلي طىٍّبو ُب قػىفىصو # ًإفَّن ذىا احلىاجى

انتهز فرصتك بأسرع ما تستطيع ألجل طلب العٌز كالشرؼ كأف زباؼ عن  .1 الشرح ك البياف ك اخلالصةالعرض 
ضياعها فإف ضياعها من غّب فائدة خسارة عظيمة عليك ألف ادلرء ال يستطيع 
أف يبلغ العٌز كػلصل على أملو إال بسبب جٌده كمهارتو ُب انتهاز الفرصة 

. الثمينة
كانتهز عمرؾ ال سيما كق  شبابك كانتفع بو أحسن االنتفاع ألجل مستقبلك  .2

ألف أحسن األكقات ىو كق  الشباب كأن  تشعر بنقصاف عمرؾ عندما ظهر 
 .منك شيبك أك إذا كن  ُب شيخوخة

أسرع ُب سعيك كُب عملك منذ شبابك ألف الذم استطاع أف يصيد حيوانا  .3
كثّبا ىو الذم بادر كأسرع ُب اصطياده كق  الفجر ككذلك إذا بادرت العمل 

كأسرع  ُب السعي فأن  تستطيع أف ربصل على غرضك كتبلغ غايتك 
 .ادلرجوة

إف مثل صاحب احلاجة أك الذم لو إرادة قوية لنيل أملو لكنو ال يريد أف يَبؾ  .4
مكانو أك أف يسافر عن بلده ألجل احلصوؿ على ماقصده كمثل طّب 

كلذلك غلب عليك أف . زلبوس ُب قفصو فهو ال يستطيع أف يناؿ ماأراده
. تسعى جبٌدؾ لنيل ما أردتو حٌب كلو اضطررت أف زبرج من بلدؾ

: اخلالصة  
 .يأمرنا بأف نتسرٌع ُب انتهاز فرصتنا ألف العٌز ال يناؿ إال بانتهاز الفرصة: البي  األكؿ
يأمرنا بأف ننتهز أكقات شبابنا كىي أحسن األكقات للسعي ألف العمر : البي  الثاين

. يكوف ناقصا بعد أف كاف الرجل شيخا
يأمرنا بأف نتسرٌع ُب السعي ألف الذم يستطيع أف يناؿ مقاصده ىو : البي  الثالث

. الذم تسرٌع ُب السعي
 

قراءة ادلدٌرس ما على السٌبورة من الدرس مع مالحظة من التالميذ ك كتابة   ك كتابة  التالميذاتقراءة ادلدٌرسالعرض 
التالميذات ما على السٌبورة رب  إشراؼ ادلدٌرس 

 غلوز للمدٌرس أف يعطي تالمييذه فرصة للسؤاؿ عٌما مل يفهموه من الدرس إذا رآه فرصة للسؤاؿ العرض 



كغلوز كذلك أف اليعضيهم ىذه الفرصة ألٌّنم يسفهموف دركسهم بعد . ضركريٌا
كألٌف إعطاء الفرصة ذلم قد يؤٌدم إىل اخلسارة فبمثل ىذا على . القراءات ادلتوالية

. ادلدٌرس أف يكوف حكيما
قراءة  التلميذات  كاحدة كاحدة   

 .ادلقالة مع اإلصالح من ادلدرسة
أمر ادلدٌرس تالميذه بقراءة دركسهم صامتة كان  أـ جهرة إعدادا إلجابة األسئلة من 

 .ادلدٌرس ُب التطبيق
أمر ادلدٌرس تالميذه بإقفاؿ كتبهم ككرٌاساهتم للتطبيق كعليو أف ؽلسح ادلفردات 

ادلكتوبة على السٌبورة 
األسئلة عن ادلفردات ك ادلضموف ك  التطبيق

االستنتاجاحلفظ التدرغلي ك الشرح 
 عند اإلمكاف/ كاحملو التدرغلي 

. األسئلة عن مضموف الدرس.  ا
. شرح التالميذ بعض األبيات. ب
. أخذ النقط ادلهٌمة من الدرس/ االستنتاج.  ج
. األسئلة عن ادلفردات.  د
 عند اإلمكاف/ احلفظ التدرغلي كاحملو التدرغلي .  ق

 
 
 
 

 إلقاء اإلرشادات  ك ادلواعظ كاالختتاـ 
اإلرشادات كادلواعظ كغرس النقط ادلهٌمة ُب نفوس التالميذ مرٌة أخرل ٍبٌ خركج  السالـ

 .ادلدٌرس من الفصل مع إلقاء السالـ
 

 رئيس المدرسة المدرس 
   

 
 

 زلمد أنصارم ادلاجسَب رئيس مجال التربية والتعليم زلمد أنصارم ادلاجسَب
  

 
 
 

 زلمد إرشاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 إعذاد التذريش
 احملفوظات : الدرس
زلمد أنصارم ادلاجسَب  : ادلدرس
 ( ىػ513ادلتػوَب سنة )للطىٍغػػرىاًئي   : ادلادة
 

أكصى علي بن أيب طالب البنو حسن معرفة تلميذات بعد انتهاء الدرس عن  : الغرض العاـ
 بعد انتهاء الدرس ترجى  قدرة التلميذات على : الغرض اخلاص

 معرفة الكلمات الصعبة : 
 ( ىػ513ادلتػوَب سنة )للطىٍغػػرىاًئي   : 
أخذ النقط ادلهٌمة كغرسها ُب نفوس تالميذتو  : 

الطريقة اإللقائية ك االستقرائية ك التحاكرية  : طريفة التدرس
   كسائل اإليضاح

 
 الطريقة ادلادة اخلطوات
دخوؿ الفصل باإلعداد الكامل كباألدكات الالزمة للتعليم معإلقاء السالـ ٍبٌ تنظيم   تنظيم الفصلكإلقاء السالـ  االفتتاح

ٍبٌ السؤاؿ عن ادلاٌدة ٍبٌ كتابتها ككتابة التاريخ  (إذا مل يكن منظٌما)الفصل 
األسئلة أك التطبيق عن الدرس ادلاضي على قدر الكفاية ٍبٌ ربطها دبوضوع جديد ٍبٌ األسئلة أك التطبيق ادلقٌدمة 

قسما لكتابة ادلفردات : كتابة ىذا ادلوضوع على السٌبورة ٍبٌ تقيسم السٌبورة قسمْب
. كآخر لكتابة متوف احملفوظات

. األسئلة عن مضموف الدرس.   أ
األسئلة عن النقط ادلهٌمة ُب  .  ب
. حفظ احملفوظات. ج
. األمر بشرحها.    د

تلفيظ كٌل كلمة ٍبٌ كتابتها على السٌبورة : شرح الكلمات الغامضة على طريقة جديدةشرح الكلمات العرض 
. ٍبٌ بياف معناىا بوضعها ُب مجلة مفيدة أك بوسائل اإليضاح

 ادلُب األمل: مجن منية:  العقىب العافية:  العرض 
التكن :  يثب  :  التك  يبقى

ادلخلوؽ : اخللق:      الربية



يػُبى   
ًيَّنًة جاىًىله   # لىوٍكاىفى نػيٍوري الًعٍلًم ييٍدرىؾي بًادل مىاكىافى يػىٍبقىى ًُب الربى ٍد كىالى تىٍكسىٍل كىالى تىكي غىاًفالن  امىةي العيٍقىبى دلًٍن يػىتىكاىسىلي  # ًاٍجهى فػىنىػدى

لو جاز نيل العلـو باخلياؿ أك دبجٌرد الرجاء دكف التعلم فكل الناس ُب ىذه  .1 الشرح ك البياف ك اخلالصةالعرض 
الدنيا عادلوف ماىركف ُب أنواع العلـو كادلعارؼ كال أحد منهم جاىل ألف 

كلكن الطريقة . مجيعهم يتمٌنوف أف يكونوا عادلْب كيرجوف أف ال يكونوا جهالء
الدراؾ العلـو ليس  كذلك كإظلا البد للحصوؿ عليها من اجلٌد ُب السعي كمن 
 .بذؿ اَّهود الالـز للتعلم جانب اإلرادة القوية للوصوؿ إىل ىذه الغاية ادلرجوة

 كلذكل عليك أف ذبٌد ُب التعلم كأف تسعى جبميع طاقتك كأف نتتهز كل      .2
أكقاتك طلبا للعلـو النافعة كادلعارؼ ادلفيدة دلستقبلك كأف تكوف من ادلواظبْب 
ُب التعلم كأف ال تكوف من الغافلْب عن الواجبات ادلهملْب ادلقٌصرين ُب األمور 

 .ألف ذلك يؤدم إىل الندامة ُب اخليبة
 
 
 

: اخلالصة  
يبْب أف العلم ال ؽلكن أف يناؿ باخلياؿ أك ادلُب كالرجاء من غّب تعٌلم : البي  األكؿ

. كالواجب علينا أف نتعٌلم طلبا للعلـو
يأمرنا باجلٌد ُب التعٌلم كينهانا عن الكسل كالغفلة ُب مذاكرة الدركس : البي  الثاين

 .ألف الكسل ػلملنا إىل اخلسراف كالندامة
قراءة ادلدٌرس ما على السٌبورة من الدرس مع مالحظة من التالميذ ك كتابة   ك كتابة  التالميذاتقراءة ادلدٌرسالعرض 

التالميذات ما على السٌبورة رب  إشراؼ ادلدٌرس 
 غلوز للمدٌرس أف يعطي تالمييذه فرصة للسؤاؿ عٌما مل يفهموه من الدرس إذا رآه فرصة للسؤاؿ العرض 

كغلوز كذلك أف اليعضيهم ىذه الفرصة ألٌّنم يسفهموف دركسهم بعد . ضركريٌا
كألٌف إعطاء الفرصة ذلم قد يؤٌدم إىل اخلسارة فبمثل ىذا على . القراءات ادلتوالية

. ادلدٌرس أف يكوف حكيما
قراءة  التلميذات  كاحدة كاحدة   

 .ادلقالة مع اإلصالح من ادلدرسة
أمر ادلدٌرس تالميذه بقراءة دركسهم صامتة كان  أـ جهرة إعدادا إلجابة األسئلة من 

 .ادلدٌرس ُب التطبيق
أمر ادلدٌرس تالميذه بإقفاؿ كتبهم ككرٌاساهتم للتطبيق كعليو أف ؽلسح ادلفردات 

ادلكتوبة على السٌبورة 
األسئلة عن ادلفردات ك ادلضموف ك  التطبيق

االستنتاجاحلفظ التدرغلي ك الشرح 
 عند اإلمكاف/ كاحملو التدرغلي 

. األسئلة عن مضموف الدرس.  ا
. شرح التالميذ بعض األبيات. ب
. أخذ النقط ادلهٌمة من الدرس/ االستنتاج.  ج
. األسئلة عن ادلفردات.  د
عند اإلمكاف  / احلفظ التدرغلي كاحملو التدرغلي .  ق

 إلقاء اإلرشادات  ك ادلواعظ كاالختتاـ 
 السالـ

اإلرشادات كادلواعظ كغرس النقط ادلهٌمة ُب نفوس التالميذ مرٌة أخرل ٍبٌ خركج 
 .ادلدٌرس من الفصل مع إلقاء السالـ

 
 رئيس المدرسة المدرس 
   

 
 

 زلمد أنصارم ادلاجسَب رئيس مجال التربية والتعليم زلمد أنصارم ادلاجسَب
   



 
 
 

 زلمد إرشاد 
 

 

 إعذاد التذريش
 احملفوظات : الدرس
زلمد أنصارم ادلاجسَب  : ادلدرس
ػػاًر ٍبًن بػيٍردو  : ادلادة يعىاشىرىًة 167ادلتػوَب سنة )لًبىشى

 ىػ   ًُب ادل
 

أكصى علي بن أيب طالب البنو حسن معرفة تلميذات بعد انتهاء الدرس عن  : الغرض العاـ
 بعد انتهاء الدرس ترجى  قدرة التلميذات على : الغرض اخلاص

 معرفة الكلمات الصعبة : 
ػػاًر ٍبًن بػيٍردو معرفة :  يعىاشىرىًة    ( ىػ167ادلتػوَب سنة )لًبىشى

ًُب ادل
أخذ النقط ادلهٌمة كغرسها ُب نفوس تالميذتو  : 

الطريقة اإللقائية ك االستقرائية ك التحاكرية  : طريفة التدرس
   كسائل اإليضاح

 
 الطريقة ادلادة اخلطوات
دخوؿ الفصل باإلعداد الكامل كباألدكات الالزمة للتعليم معإلقاء السالـ ٍبٌ تنظيم   تنظيم الفصلكإلقاء السالـ  االفتتاح

ٍبٌ السؤاؿ عن ادلاٌدة ٍبٌ كتابتها ككتابة التاريخ  (إذا مل يكن منظٌما)الفصل 
األسئلة أك التطبيق عن الدرس ادلاضي على قدر الكفاية ٍبٌ ربطها دبوضوع جديد ٍبٌ األسئلة أك التطبيق ادلقٌدمة 

قسما لكتابة ادلفردات : كتابة ىذا ادلوضوع على السٌبورة ٍبٌ تقيسم السٌبورة قسمْب
. كآخر لكتابة متوف احملفوظات

. األسئلة عن مضموف الدرس.   أ
األسئلة عن النقط ادلهٌمة ُب  .  ب
. حفظ احملفوظات. ج
. األمر بشرحها.    د

تلفيظ كٌل كلمة ٍبٌ كتابتها على السٌبورة : شرح الكلمات الغامضة على طريقة جديدةشرح الكلمات العرض 
. ٍبٌ بياف معناىا بوضعها ُب مجلة مفيدة أك بوسائل اإليضاح

مباعد : رلانب  العرض 
عطش  : ظمئ  
شراب فيو أكساخ من تراب كضلوىا : القذل 

ٍ تػىٍلقى الٍّذم الى تػيعىاتًبيوي # ًإذاى كيٍن ى ًُب كيلٍّ األيميٍوًر ميعىػاتًبنا    متوف احملفوظات  صىًديٍػقيكى ملى

ا أىٍكًصٍل أىخىاؾى فىًإنَّنوي  ميقىػاًرؼي ذىٍنبو مىػرَّنةن كىرلىانًبيوي # فىًعٍش كىاًحدن

ظىًمٍئ ى كىأىمُّر النَّناًس تىٍصفيو مىشىارًبيوي # ًإٍف أىٍن ى ملىٍ تىٍشرىٍب ًمرىارنا عىلىى القىذىل 



ا    ايىاهي كيلُّرػهى ىٍرءي نػيٍبالن أىٍف تػىعيدَّن مىعىايًبىوي # كىمىٍن ذىا الَّنًذم تػيٍرضىى سىجى
فىػى ادل كى

 
إذا كىد معاثبا في كل ألامىز فلم ثلق " التركيب ألاصلي من هرا البيد  .1 الشرح ك البياف ك اخلالصةالعرض 

إذا عاثبد أو ملد في كل ش يء وكلما وجدت ". صاحبك الري ال جعاثبه
كرلك , شيئا أهد ثلىمه فإهك لم ثجد ولم ثلق صدًقا إال وأهد ثلىمه

إذ أهه ال ًىجد في هره الدهيا أي إوسان سالم من ألاخطاء والهفىات 
خالص عن العيىب وليس في مقدوز إلاوسان على أن ًجعل غيره زاضيا 

 .ألن كل فسد له طبائع ًسثضيها مالم ًسثض غيره, عن جميع طبائعه
وإذا كان هرا شأهك وهكرا شأن أصحابك فعش مىفسدا من غير  .2

 .أو صاحب صدًقك الري ًفترر ذهبا مسر ووبحعد عىه أخسي . صاحب
إذا أزدت أن ال جشسب إال مشسبا صافيا خالصا عن ألاوساخ طىل  .3

وأي إوسان زأًحه ثكىن مشازبه . حياثك فلن ثجده وسحقع في ظمأ
وكرلك شأهك في املصاحبة فإهك إذا أزدت أن ال . صافية طىل حياثه

ثصاحب إال من كان خاليا من العيىب فلن ثجده فبقيد وسخبقى في 
فأي إوسان زأًحه في حياثه ًصاحب غيره من . غير صدًق طىل حياثك

 .إهه ملحال أي مسححيل, غير عيب وال خطأ
أي إوسان في هره الدهيا كاهد سجاًاه وطبائعه مسضية عىد جميع  .4

الىاس خالصة من غير عيب كال أهه لم ًىجد وال ًىجد في هره الدهيا 
ولرلك ًصير املسء شسوفا . أي شخص إال وكان له عيب في طبائعه

. مادامد عيىبه معدومة وهفىاثه محسىبة

: اخلالصة  
.  ينهانا عن ادلعاتبة ُب األمور كيبْب أننا ال صلد صديقا إال معو عيوب: البي  األكؿ
البي  . يؤٌكد البي  األكؿ ُب عدـ كجود الصديق الذم ال عيب فيو: البي  الثاين
. يبْب أف الذم ال يريد أف يصاحب إال من كاف صافيا من العيوب فلن ذبده: الثالث

يبٌْب أف ال يوجد شخص كان  مجيع طبائعو ػلٌبها غّبه كيبٌْب أف الذم : البي  الرابع
. كان  عيوبو معدكدة يعترب شريفا

قراءة ادلدٌرس ما على السٌبورة من الدرس مع مالحظة من التالميذ ك كتابة   ك كتابة  التالميذاتقراءة ادلدٌرسالعرض 
التالميذات ما على السٌبورة رب  إشراؼ ادلدٌرس 

 غلوز للمدٌرس أف يعطي تالمييذه فرصة للسؤاؿ عٌما مل يفهموه من الدرس إذا رآه فرصة للسؤاؿ العرض 
كغلوز كذلك أف اليعضيهم ىذه الفرصة ألٌّنم يسفهموف دركسهم بعد . ضركريٌا

كألٌف إعطاء الفرصة ذلم قد يؤٌدم إىل اخلسارة فبمثل ىذا على . القراءات ادلتوالية
. ادلدٌرس أف يكوف حكيما

قراءة  التلميذات  كاحدة كاحدة   
 .ادلقالة مع اإلصالح من ادلدرسة

أمر ادلدٌرس تالميذه بقراءة دركسهم صامتة كان  أـ جهرة إعدادا إلجابة األسئلة من 
 .ادلدٌرس ُب التطبيق

أمر ادلدٌرس تالميذه بإقفاؿ كتبهم ككرٌاساهتم للتطبيق كعليو أف ؽلسح ادلفردات 
ادلكتوبة على السٌبورة 

األسئلة عن ادلفردات ك ادلضموف ك  التطبيق
االستنتاجاحلفظ التدرغلي ك الشرح 

. األسئلة عن مضموف الدرس.  ا
. شرح التالميذ بعض األبيات. ب
. أخذ النقط ادلهٌمة من الدرس/ االستنتاج.  ج
. األسئلة عن ادلفردات.  د



عند اإلمكاف  / احلفظ التدرغلي كاحملو التدرغلي .  ق عند اإلمكاف/ كاحملو التدرغلي 
 
 
 
 
 

 إلقاء اإلرشادات  ك ادلواعظ كاالختتاـ 
 السالـ

اإلرشادات كادلواعظ كغرس النقط ادلهٌمة ُب نفوس التالميذ مرٌة أخرل ٍبٌ خركج 
 .ادلدٌرس من الفصل مع إلقاء السالـ

 
 رئيس المدرسة المدرس 
   

 
 

 زلمد أنصارم ادلاجسَب رئيس مجال التربية والتعليم زلمد أنصارم ادلاجسَب
  

 
 
 

 زلمد إرشاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 احملفوظات : الدرس
 التاسع : الفصل

 
No Nama Judul Mahfuzat 

أكصى علي بن أيب 
 طالب البنو حسن

ألىب العتاىية 
التوَب سنة )

( ىػ211  

حملمود سامي 
التوَب )باشا ُب 
( ىػ1366سنة   

ادلتوَب )للطغرائي 
( ىػ513سنة   

لبشار بن برد 
ادلتوَب سنة )
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 احملفوظات : الدرس
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 احملفوظات : الدرس
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 كشف الغياب
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التوجيهات واإلرشادات 

. خاٌص للمدٌرسْب فال غلوز للتالميذ أف يستحٌقوا أك ينقلوه" احملفوظات كشرحها"ىذا الكتاب . 1

. عند التعليم الغلوز للمدٌرسْب أف يكتبوا شرح ىذه احملفوظات بل الالـز عليو أف يشرحها شفهٌيا. 2

قبل البدء ُب التعليم على ادلدٌرسْب أف يقرؤكىا كػلفظوىا كيستوعبوا بياّنا كأف يستعٌدكا سباـ االستعداد حٌٌب . 3
. استطاعوا النجاح ُب التعليم

غلب على ادلدٌرسْب معرفة النقط ادلهٌمة من ىذا الدرس من اآلداب احلسنة أك احلصاؿ احملمودة أك ادلبادئ . 4
. األساسٌية للحياة ك أف يغرسها ُب نفوس التالميذ

أف يربطوا ىذا الدرس بالدركس األخرل أك ا حلوادث االجتماعٌية  (عند اإلمكاف)يلـز للمدٌرسْب أثناء تدريسهم . 5
. أك الوقائع التارؼلٌية الٍب تؤٌكد شٌقة التالميذ كتزيدىم شوقها

. أف يكوف ادلدٌرسوف قدكة حسنة لتالميذىم ُب مجيع النواحي. 6

. أف يتبع ادلدٌرسوف ُب تعليمهم الطرؽ الصحيحة ُب التدريس. 7

على مجيع مدٌرسي احملفوظات أف يفصحوا كيفٌتشوا كتابة التالميذ ُب كرٌاساهتم لعلها كقع  ُب اخلطأ فيصلحوىا . 8
. فاالـز مرتاف ُب السنة على األقٌل يعِب قبل بدء كٌل االمتحاف. كغلوز ذلك ُب كٌل مناسبة

يلـز للمدٌرسْب أف ينٌبهوا تالميذىم أٌّنم الغلوز ذلم أف ؼلٌلطوا كتابة ادلفردات أك معاين الكلمات الغامضة ُب . 9
. كرٌاسة كاحدة مع متوف احملفوظات بل عليهم أف يكتبوىا ُب كرٌاسة خاٌصة ذلا

 



اإلعداد في التعليم 

إٌف من أىٌم الشركط ُب التعليم ىو اإلعداد، ألٌف صلاح ادلدٌرس ُب تعليمو نتوٌقف كثّبا على كجود إعداده 
. ككمالو فيجب على ادلدٌرس قبل البدء ُب تعليمو أف يستعٌد استعدادا كامال ركحٌيا كماٌديٌا

كادلراد باإلعداد الركحي ىو عزؽلتو القويٌة ُب التعليم كشوقو فيو كنشاطو ُب مهنتو كخلوص نٌيتو طلبا دلرضاة اهلل 
كغزارة علومو الراسخة ُب ذىنو بكثرة اطالعو على الكتب ادلتنٌوعة كاستشارتو ذكم العلـو كادلعارؼ كمهارتو ُب طريقة 

. تعليمو حٌٌب يكوف للمدٌرس خّبا ُب مهنتو ككٌل ما يكوف الزما للتعليم ملكة لو

أنٌا اإلعداد ادلاٌدم ىو عبارة عن مواٌد الدركس ادلكتوبة ُب كرٌاسةو خاٌصة كىو يشمل الدركس الٍب يلقيها 
ادلدٌرس أماـ تالميذه، كالكالـ الذم ؼلرجو لبياف ىذه الدركس فيكوف كالمو صحيحا فصيحا مرتٌبا حٌٌب يستطيع 

. تالميذه أف يفهموه يسهولة

كيشمل كذلك بياف كٌل ما سيّب عليو ادلدٌرس ُب تدريسو مٌدة حٌصة من خطواتو كحركاتو بعد التفكّب الدقيق 
. كالفهم العميق فاليقع بذلك ُب خطأ ُب تعليمو

كشلٌا يلـز لكٌلي مدٌرس قبل بدئو ُب التدريس كالؽلكن إعلالو ىو استشارتو من مشرفو ُب إعداده لتصحيحو 
. كإصالحو فيما عساه أف يكوف فيو من اخلطأ ٌٍب ليستمضيو داللو على صٌحة إعداده

كىكذا من األمور الالزمة لكٌل مدٌرس بل ىي تعترب من أىٌم الواجبات، فعليو أف يعملها يومٌيا قبل البدء ُب 
. التعليم

 

: الخطوات التي يلزم أن يسير عليها مدّرس المحفوظات

دخوؿ الفصل باإلعداد الكامل كباألدكات الالزمة للتعليم مع  : االفتتاح -

. ٌٍب السؤاؿ عن ادلاٌدة ٌٍب كتابتها ككتابة التاريخ (إذا مل يكن منٌظما)إلقاء السالـ ٌٍب تنظيم الفصل 



كىي األسئلة أك التطبيق عن الدرس ادلاضي على قدر الكفاية ٌٍب ربطها دبوضوع جديد ٌٍب كتابة ىذا :    المقّدمة -
قسما لكتابة ادلفردات كآخر لكتابة متوف : ادلوضوع على السٌبورة ٌٍب تقيسم السٌبورة قسمْب

. احملفوظات

. األسئلة عن مضموف الدرس.  أ:    كىذه اإلسئلة

. األسئلة عن النقط ادلهٌمة ُب ىذا الدرس.  ب

. حفظ احملفوظات.  ج

. األمر بشرحها.   د

 :العرض -

تلفيظ كٌل كلمة ٌٍب كتابتها على السٌبورة ٌٍب بياف معناىا : شرح الكلمات الغامضة على طريقة جديدة -9
. بوضعها ُب مجلة مفيدة أك بوسائل اإليضاح

أف يبٌينو بيتا فبيتا إف كان  احملفوظات نظما أك جزءا فجزءا إف كان  نثرا كحينئذ غلب : تلخيص الدرس -10
. على ادلدٌرس أف يبٌينها باجلٌد كالنشاط كبالوضوح كبالتشويقات كيربطها بدركس أخرل عند اإلمكاف

كحينئذ غلوز لو التكرار لتكوف قٌوة . كعليو االستنتاج أك أخذ النقط ادلهٌمة كغرسها ُب نفوس تالميذه
ٌٍب ذكر مًب احملفوظات الٍب سبق بياّنا شفهٌيا كالوضوح . التأثّب أكيدة حٌٌب يكوف أثره راسخا ُب أذىاّنم

. كبسالسة فيحاكيو مجيع التالميذ، ٌٍب كتابتها على السٌبورة خبٌط نسخي صحيح كاضح ٌٍب قراءهتا مرٌة
 .كىكذا يسّب ادلدٌرس ُب تلخيص األبيات أك األجزاء التالية

 .قراءة ادلدٌرس ما على السٌبورة من الدرس مع مالحظة من التالميذ -11
 .كتابة التالميذ ما على السٌبورة رب  إشراؼ ادلدٌرس ٌٍب قراءة ادلدٌرس كشف الغياب -12
 .أمر ادلدٌرس بعض تالميذه بقراءة كتابتهم مع اإلصالح من ادلدٌرس -13
كغلوز كذلك . غلوز للمدٌرس أف يعطي تالمييذه فرصة للسؤاؿ عٌما مل يفهموه من الدرس إذا رآه ضركريٌا -14

كألٌف إعطاء الفرصة ذلم قد . أف اليعضيهم ىذه الفرصة ألٌّنم يسفهموف دركسهم بعد القراءات ادلتوالية
 .يؤٌدم إىل اخلسارة فبمثل ىذا على ادلدٌرس أف يكوف حكيما

 .أمر ادلدٌرس تالميذه بقراءة دركسهم صامتة كان  أـ جهرة إعدادا إلجابة األسئلة من ادلدٌرس ُب التطبيق -15
. أمر ادلدٌرس تالميذه بإقفاؿ كتبهم ككرٌاساهتم للتطبيق كعليو أف ؽلسح ادلفردات ادلكتوبة على السٌبورة -16



: التطبيق -

. األسئلة عن مضموف الدرس.  1

. شرح التالميذ بعض األبيات. ب

. أخذ النقط ادلهٌمة من الدرس/ االستنتاج.  ج

. األسئلة عن ادلفردات.  د

عند اإلمكاف  / احلفظ التدرغلي كاحملو التدرغلي .  ق

:  االختتام -

اإلرشادات كادلواعظ كغرس النقط ادلهٌمة ُب نفوس التالميذ مرٌة أخرل ٌٍب خركج ادلدٌرس من الفصل مع إلقاء 
 .السالـ

 

 

أوصى َعِلُي ْابُن َأبِي طَـاِلٍبِ اْلبِنِو َحَسـن  1

 ىـ 40المتوفى  سنة 

 

: يىابػيِبىَّن ًاٍحفىٍظ عىِبٍّ أىٍربػىعنا كىأىٍربػىعنا الى يىضيرُّرؾى مىػاعىًمٍل ى مىعىهينَّن 

ًة العيٍجبي كىأىٍكبىػري احلىسىًب حيٍسني اخليليػقً  ٍقػًر احليٍمقي كىأىٍكحىشي الوىٍحشى . أىٍغػُبى الًغُبى العىٍقلي كىأىٍكبػىري الفى

,  يىابػيِبىَّن 

ًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى األىٍْحىًق فىًإنَّنوي ييرًيٍػدي أىٍف يػىنػٍفىعىكى فػىيىضيرُّرؾى 

ًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى البىًخٍيًل فىًإنَّنوي يػيٍبًعدي عىٍنكى أىٍحوىجى مىػاتىكيٍوفي ًإلىٍيًو 



كىًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى الفىػاًجًر فىًإنَّنوي يىًبيػٍعيكى بىالتَّنػاًفًو 

اًب فىًإنَّنوي كاىلسَّنرَّناًب يػيٍقًربي عىلىٍيكى البىًعٍيدى كىيػيٍبًعدي عىلىٍيكى القىػرًٍيبى  كىًإيَّنػاؾى كىميصىادىقىةى الكىذَّن

 

:  ادلفردات

ابتعد عن مصادقة : إياؾ كمصادقة أشد إنفرارا  : أكحش  

شرؼ األصل : احلسب احلقّب اليسّب : التافو   

ما يشاىد ُب أثناء النهار كأنٌو ماء كىو ليس دباء : السراب  

قلة العقل كسوء التصرؼ : احلمق 

 

: الشرح

أما األربع األكىل . كإذا عمل  ذلك فال تقع ُب ضرر, يابِب غلب عليك أف ربفظ عِب كصايا أربعا كأربعا أخرل .6
 :فهي

فعليك أف . أغُب الغُب العقل أم أنفع األشياء كأكثرىا فائدة لك ىو العقل كىو اٌلذم ؽليز بْب اإلنساف كغّبه
. ربفظ عقلك للتدبر ُب خلق اهلل كعجائبو كأف تفكر ألجل سالمتك كألجل سعادتك ُب احلياة

كأكرب الفقر احلمق أم أشٌد األشياء ضررا ُب حياة اإلنساف ىو اجلهالة فكاف ادلٌتصف ُّا ال يستطيع أف يفٌرؽ  .7
لذلك غلب . بْب النافع كالضاٌر كال يدرم ماالواجب عليو أف يعملو كماالذم يلزمو أف يَبكو فوقع كثّبا ُب ضرر

 .عليك االجتناب عن اجلهالة ادلضرٌة حلياة اإلنساف
كأكحش الوحشة العجب أم أقبح ما يٌتصف بو اإلنساف إعجابو بنفسو فإف اٌلذم يتعٌجب دبهارتو أك عظمتو أك  .8

 .كفاءتو أك غّب ذلك سيقع ُب خيبة ك فشل من حيث ال يدرم مااٌلذم سيقع عليو من الضرر
كأكرب احلسب حسن اخللق أم أف السبب الوحيد الذم يؤدم إىل شرؼ اإلنساف كعلٌو مرتبتو ىو حسن اخللق  .9

 .دكف غّبه



 لذلك يلزمك أف ربسن أخالقك بْب الناس كأف تٌتصف كتتزيٌن بادلركؤة احلسنة كبالعادات احملمودة ألف قيمة كٌل 
. امرئو حبسن أخالقو كآدابو

 

 

 

 

: فأما كصاياه األربع األخرل فكمايلي

إيٌاؾ كمصادقة األْحق أم عليك أف تبتعد عن مصاحبة الغيب األْحق ألف ىذه ادلصاحبة تؤدم إىل ضررؾ ُب  .1
حياتك ألف األْحق يريد أف يأتيك بادلنافع لكنو حبماقتو كجهالتو اليأتيك بادلنافع بل يأتيك بادلضرٌات 

. كادلشٌقات
إيٌاؾ كمصادقة البخيل أم عليك أف تَبؾ مصاحبة البخيل كىو الذم ال يريد أف يساعدؾ دباؿ أك فكر أك شيء  .2

 .آخر ألنك إذا صاحبتو فال يفيدؾ شيئا بل يبعد عنك كل ما ربتاج إليو فال تستطيع الوصوؿ إىل مقاصدؾ
ألنك إذا صاحبتو , إياؾ كمصادقة الفاجر أم عليك أف تبتعد عن الفاجر كىو الذم يتعود بارتكاب اجلرائم كثّبا .3

 .أك عاشرتو فأن  ستقع معو ُب سوء عواقب أعمالو فتسقط من مرتبتك إىل ىوة الدناءة
كإياؾ كمصادقة الكذاب أم إذا أردت أف تبلغ آمالك فعليك أف ذبتنب ُب حياتك عن مصاحبة الكذاب كأاٌل  .4

كإذا صدقتو . فإنو ػلب أف يعدؾ كثّبا فيخالفو كيتكٌلم كالما ؼلالف الواقع, تصدؽ كالمو أال تعتمد على كعده
كاعتمدت عليو كقع  ُب ضرر ألنو يظهر لك أنو يريد أف يساعدؾ للوصوؿ إىل آمالك كلكن الواقع أنو ؽلنعك 

 .عن الوصوؿ إىل رجائك القريب
 :خلالصةا

: يقوؿ علي رضي اهلل عنو اًلبنو احلسن ناصحا

كاإلنساف يفضل غّبه , كربه كتعاليو على الناس يصرؼ الناس عنو. كفقره ُب قلة عقلو. ًغُب اإلنساف ُب عقلو
. حبسن خلقو ال بشرؼ أصلو



ال تصادؽ اجلاىل ألنو يضربك من حيث يريد أف ينفعك كال تصادؽ البخيل ألنو ال ينفعك بل يبتعد عنك ُب 
. كق  شدتك

كال تصادؽ الكذاب ألنو يضر كال . كال تصادؽ اإلنساف الذم يعصي اهلل ألنو يدكس مصلحتك كنظّب شيء تافو
 1.ينفع

 ( ىـ211المتوفى  سنة )أَلِبي الَعَتــاِىَيَة   2

 

ـي األىدىًب # ًلكيلٍّ شىٍيءو زًيٍنػىةه ًُب الػوىرىل       ىٍرًء سبىىػػا
كىزًيًنىػةي ادل

أىٍشرىؼى ًمٍن عىٍقػػًلًو كىًمٍن أىدىًبًو # مىػاكىىىبى اهللي اًلٍمػػرًئو ًىبىةن    

ىػٍرءي ًبآداىًبًو ًفٍيػنىا      
ػػًب # قىٍد يىٍشرىؼي ادل كىًإٍف كىافى كىًضػٍيعى النَّنسى

ىاًؿ كىالنَّنسىًب     
فىًإظلَّنىػا فىٍخريناى بًالًعٍلًم كىاألىدىًب # مىٍن كىافى ميٍفتىًخرنا بًادل

يىاةي الفىٌبى فىًإٍف عىديمىػا     فىًإفَّن فػىٍقدى احلىيىػاًة أىمٍجىػلي ًبًو # عليىػا حى

ػدو   ًإٍف ريٍم ى تػىٍعرًفيوي فىاٍنظيٍر ًإىلى األىدىًب # الى تػىٍنظيرىفَّن ألىثٍػوىابو عىلىى أىحى

 
: المفردات 

أعطى:  الناس:  ادلرء  كىب   الورل :

متكرب:  ذليل:  مفتخر   كضيع 

أردت:  ضياع:  رم    فقد 

 

: الشرح
                                                             

 .229: ص, 77, األناشيد كاحملفوظات اإلبتدائية للصف السادس  االبتدائي,  ادلملكة السعودية كزارة ادلعارؼ1



ككذلك شأف اإلنساف فإف كل فرد من أفراده الؼللو عن , ال غلد ُب ىذه الدينا إال كلو زينة ُب خلقو أك ُب فطرتو .7
كأحسن زينة عندىم ىي كماؿ األدب كسباـ األخالؽ أك اخلصاؿ احملمودة كاألخالؽ الكرؽلة ذلذا يلزمنا . زينة

 .بأخالؽ كرؽلة كنتأدب بآداب شريفة لنكوف رجاال زلَبمْب بْب الناس
أعطى اهلل لكل امرئ أنواعا من ىبة لكن أشرؼ اذلبة الٍب كىبها اهلل لو ىي العقل كاألدب كال شيء أحسن  .8

كأف ضلافظ على . منهما فيلزمنا أف ضلافظ على عقلنا ليكوف سليما فنستطيع أف نفكر بو للوصوؿ إىل غاية آمالنا
 .أخالقنا كآدابنا احلسنة ألف قيمة كل امرئ متعلقة بآدابو كأخالقو

إف نسب ادلرء ال يكوف أساسا لشرفو كال يكوف سببا لعلٌو مرتبتو بل الشرؼ يناؿ باآلداب احلسنة كباألخالؽ  .9
فال عجب إذا كجدنا ادلرء شريفا بسبب آدابو كلوكاف كضيع النسب كلذا ال غلوز ألحد أف يفتخر بنسبو . الكرؽلة

. بل الواجب عليو أف يتخٌلق بأخالؽ حسنة كيتزيٌن بآداب طيبة فيكوف بذلك شريفا زلَبما بْب الناس
كإذا كجدنا رجال متكرٌبا بكثرة أموالو كبشرؼ نسبو فإننا نفتخر بالعلـو الكثّبة ادلتنٌوعة كباآلداب احلسنة ألف  .10

األمواؿ عرضة للضياع فال تدـك ُب كجودىا كألف النسب ال يكوف سببا لشرؼ ادلرء ألف قيمة ادلرء حبسب عملو 
. كبكثرة علومو ال بكثرة أموالو كحبسن آدابو ال بعلٌو نسبو. دكف نسبو

العلم كاألدب علا سبب كحيد حلياة الفٌب ُب ىذه الدنيا فإذا ضاع العلم كاألدب منو فال اعتبار حلياتو بل ادلوت  .11
أليق بو كلذلك إذا أردت أف ربيا حياة حقيقية كأف تكوف حياتك نافعة لألمة فعليك أف ذبعل العلـو كاألدب 

. ركح حياتك
كإذا أردت أف تعرفو أ شريف . ال تتعٌجب جبماؿ أثواب أحد فتظٌنو شريفا بسبب أثوابو اجلميلة كمركبو احلذاب .12

. كإف كان  حسنة فهو شريف إف كان  قبيحة فهو دينء. ىو أـ دينء فانظر إىل آدابو كأخالقو
 

: اخلالصة

 .يبْب أف أحسن الزينة يتزين ُّا ادلرء ىي األدب: البي  األكؿ

. فالواجب على كل كاحد أف يكوف لو آداب كاملة كأخالؽ كرؽلة

فعلى كل فرد منا أف ػلفظ عقلو .           يبْب أف أفضل اذلبة الٍب كىبها اهلل للناس ىي العقل كاألدب: البي  الثاين
. كأف يستعملو ُب اخلّبات كالصالح كأف    يتأدب أحسن اآلداب ُب مجيع حركاتو



يأمرنا بأف ال نتعجب دبن يفتخر بأموالو كنسبو كأف ال طلاؼ عنو بل البد أف نشعر بالفخر كالشرؼ : البي  الثالث
. مادمنا متمسكْب باألدب كالعلم

فالواجب . يبْب أف كرح حياة الفٌب ىي العلم كاألدب كإذا مل يكن للفٌب العلم كاألدب فال اعتبار حلياتو: البي  الرابع
. علينا أف نكوف لنا العلـو الكثّبة النافعة كاآلداب احلسنة لتكوف حياتنا ذات قيمة

 (ىـ1366المتوفى سنة )ِلَمْحُمْود َسـاِمي بَـاَشا  3

 

ٍر فػىٍوهتىاى     فػىبػيليوٍغي الًعزٍّ ًُب نػىٍيًل الفيرىًص # بىػاًدًر الفيٍرصىةى كىاٍحذى

فػىهيوى ًإٍف زىادى مىعى الشَّنٍيًب نػىقىٍص # كىاٍغتىًنٍم عيٍمرىؾى ًإبَّنافى الصٍّػب 

بىادىرى الصَّنٍيدى مىعى الفىٍجًر قػىنىٍص # كىابٍػتىًدٍر مىٍسعاىؾى كىاٍعلىٍم أىفَّن مىٍن   

ًة ًإٍف ملٍى يػىٍغَبىًٍب  عىٍن ًْحىاهي ًمٍثلي طىٍّبو ُب قػىفىصو # ًإفَّن ذىا احلىاجى

 

: المفردات 
عاجل:  إباف الصبا كق  الصغر:   بادر 

الشرؼ :  سعيك :  العزٌ   مسعاؾ

مكاف= ماػلمي :  كصوؿ :  ْحاه   بلوغ

خف :  صاد أم كجد الصيد :  احذر قنص 

ضياع :  ... أسرع إىل: انتهزه :  فوت اغتنم العمر 

 

: الشرح



انتهز فرصتك بأسرع ما تستطيع ألجل طلب العٌز كالشرؼ كأف زباؼ عن ضياعها فإف ضياعها من غّب فائدة  .5
خسارة عظيمة عليك ألف ادلرء ال يستطيع أف يبلغ العٌز كػلصل على أملو إال بسبب جٌده كمهارتو ُب انتهاز 

. الفرصة الثمينة
كانتهز عمرؾ ال سيما كق  شبابك كانتفع بو أحسن االنتفاع ألجل مستقبلك ألف أحسن األكقات ىو كق   .6

 .الشباب كأن  تشعر بنقصاف عمرؾ عندما ظهر منك شيبك أك إذا كن  ُب شيخوخة
أسرع ُب سعيك كُب عملك منذ شبابك ألف الذم استطاع أف يصيد حيوانا كثّبا ىو الذم بادر كأسرع ُب  .7

اصطياده كق  الفجر ككذلك إذا بادرت العمل كأسرع  ُب السعي فأن  تستطيع أف ربصل على غرضك كتبلغ 
 .غايتك ادلرجوة

إف مثل صاحب احلاجة أك الذم لو إرادة قوية لنيل أملو لكنو ال يريد أف يَبؾ مكانو أك أف يسافر عن بلده  .8
كلذلك غلب عليك . ألجل احلصوؿ على ماقصده كمثل طّب زلبوس ُب قفصو فهو ال يستطيع أف يناؿ ماأراده

 .أف تسعى جبٌدؾ لنيل ما أردتو حٌب كلو اضطررت أف زبرج من بلدؾ
 

: اخلالصة

 .يأمرنا بأف نتسرٌع ُب انتهاز فرصتنا ألف العٌز ال يناؿ إال بانتهاز الفرصة: البي  األكؿ

يأمرنا بأن ننتهز أوقات شبابنا وىي أحسن األوقات للسعي ألن العمر يكون ناقصا بعد أن كان : البيت الثاني
. الرجل شيخا
. يأمرنا بأن نتسّرع في السعي ألن الذي يستطيع أن ينال مقاصده ىو الذي تسّرع في السعي: البيت الثالث
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يػُبى 
ًيَّنًة جاىًىله # لىوٍكاىفى نػيٍوري الًعٍلًم ييٍدرىؾي بًادل مىاكىافى يػىٍبقىى ًُب الربى

امىةي العيٍقىبى دلًٍن يػىتىكاىسىلي # ًاٍجهىٍد كىالى تىٍكسىٍل كىالى تىكي غىاًفالن  فػىنىػدى

 

: المفردات
 ادلُب األمل: مجن منية:  العقىب العافية: 

التكن :  يثب  :  التك  يبقى

ادلخلوؽ : اخللق:     الربية

: الشرح

 لو جاز نيل العلـو باخلياؿ أك دبجٌرد الرجاء دكف التعلم فكل الناس ُب ىذه الدنيا عادلوف ماىركف ُب أنواع العلـو  .3
كلكن . كادلعارؼ كال أحد منهم جاىل ألف مجيعهم يتمٌنوف أف يكونوا عادلْب كيرجوف أف ال يكونوا جهالء

الطريقة الدراؾ العلـو ليس  كذلك كإظلا البد للحصوؿ عليها من اجلٌد ُب السعي كمن بذؿ اَّهود الالـز للتعلم 
 .جانب اإلرادة القوية للوصوؿ إىل ىذه الغاية ادلرجوة

 كلذكل عليك أف ذبٌد ُب التعلم كأف تسعى جبميع طاقتك كأف نتتهز كل     أكقاتك طلبا للعلـو النافعة كادلعارؼ  .4
ادلفيدة دلستقبلك كأف تكوف من ادلواظبْب ُب التعلم كأف ال تكوف من الغافلْب عن الواجبات ادلهملْب ادلقٌصرين ُب 

 .األمور ألف ذلك يؤدم إىل الندامة ُب اخليبة



 

: اخلالصة
يبين أن العلم ال يمكن أن ينال بالخيال أو المنى والرجاء من غير تعّلم والواجب علينا أن نتعّلم : البيت األول
. طلبا للعلوم
يأمرنا باجلٌد ُب التعٌلم كينهانا عن الكسل كالغفلة ُب مذاكرة الدركس ألف الكسل ػلملنا إىل اخلسراف : البي  الثاين
. كالندامة
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يعىاشىرىًة 
         ًُب ادل

صىًديٍػقيكى ملٍى تػىٍلقى الٍّذم الى تػيعىاتًبيوي # ًإذاى كيٍن ى ًُب كيلٍّ األيميٍوًر ميعىػاتًبنا   

ا أىٍكًصٍل أىخىاؾى فىًإنَّنوي  انًبيوي # فىًعٍش كىاًحدن َى ميقىػاًرؼي ذىٍنبو مىػرَّنةن كىمجي

ظىًمٍئ ى كىأىمُّر النَّناًس تىٍصفيو مىشىارًبيوي # ًإٍف أىٍن ى ملىٍ تىٍشرىٍب ًمرىارنا عىلىى القىذىل 

ىٍرءي نػيٍبالن أىٍف تػىعيدَّن مىعىايًبىوي # كىمىٍن ذىا الَّنًذم تػيٍرضىى سىجىايىاهي كيلُّرػهىا   
كىفىػى ادل

 
: المفردات

 رلانب مباعد:  ظمئ  عطش : 

شراب فيو أكساخ من تراب كضلوىا :   القذل

: الشرح

إذا عاتب  ". إذا كن  معاتبا ُب كل األمور فلم تلق صاحبك الذم ال تعاتبو" الَبكيب األصلي من ىذا البي   .5
كذلك إذ أنو , أك دل  ُب كل شيء ككلما كجدت شيئا أن  تلومو فإنك مل ذبد كمل تلق صديقا إال كأن  تلومو

ال يوجد ُب ىذه الدنيا أم إنساف سامل من األخطاء كاذلفوات خالص عن العيوب كليس ُب مقدكر اإلنساف 
 .ألف كل فرد لو طبائع يرتضيها مامل يرتض غّبه, على أف غلعل غّبه راضيا عن مجيع طبائعو

أك صاحب صديقك الذم يفَبؽ . كإذا كاف ىذا شأنك كىكذا شأف أصحابك فعش منفردا من غّب صاحب .6
 .ذنبا مرة كيبتعد عنو أخرل

كأم . إذا أردت أف ال تشرب إال مشربا صافيا خالصا عن األكساخ طوؿ حياتك فلن ذبده كستقع ُب ظمأ .7
ككذلك شأنك ُب ادلصاحبة فإنك إذا أردت أف ال تصاحب إال . إنساف رأيتو تكوف مشاربو صافية طوؿ حياتو

فأم إنساف رأيتو ُب حياتو . من كاف خاليا من العيوب فلن ذبده فبقي  كستبقى ُب غّب صديق طوؿ حياتك
 .إنو حملاؿ أم مستحيل, يصاحب غّبه من غّب عيب كال خطأ



أم إنساف ُب ىذه الدنيا كان  سجاياه كطبائعو مرضية عند مجيع الناس خالصة من غّب عيب كال أنو مل يوجد  .8
كلذلك يصّب ادلرء شريفا مادام  عيوبو . كال يوجد ُب ىذه الدنيا أم شخص إال ككاف لو عيب ُب طبائعو

 .معدكمة كىفواتو زلسوبة
 

: اخلالصة 

.  ينهانا عن ادلعاتبة ُب األمور كيبْب أننا ال صلد صديقا إال معو عيوب: البي  األكؿ

يبين أن الذي ال : البيت الثالث. يؤّكد البيت األول في عدم وجود الصديق الذي ال عيب فيو: البيت الثاني
. يريد أن يصاحب إال من كان صافيا من العيوب فلن تجده

يبّين أن ال يوجد شخص كانت جميع طبائعو يحّبها غيره ويبّين أن الذي كانت عيوبو معدودة : البيت الرابع
. يعتبر شريفا

 ____________
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في الِحـَكِم  .1
ػػافو فىالىبيدَّن لىوي  ًملي مىاأىثٍػقىلىوي # كىكيلُّر ًإٍنسى ٍَ ًمٍن صىاًحبو يحى

كىاٍليىدي بًالسَّنػاًعًد كىالبػىنىاًف # فىًإظلَّنىا الرٍّجىاًؿ بًاإًلٍخػوىاًف 

كىقاىؿى كيلُّر ًفٍعًلًو بًاحًلٍكمىًة # مىٍن عىرىؼى اهللى أىزىاؿى التػُّرٍهمىةى 

: ادلفردات 

 احلكم مجن احلكمة:  أثقل كلف: جعلو ثقيال : 

األصابع :  سوء الظن :  البناف  التهمة

: الشرح

ينبغي لكل إنساف أف يكوف لو صاحب يساعده فيما يشغلو من األعماؿ كفيما يصعب عليو من األمور ألف  .1
فالالـز على كل إنساف أف يتعاكف مع بِب جنسو ك يتضامن بعضهم مع . اإلنساف ال يستطيع أف يعيش منفردا

 .بعض ُب حياهتم ألجل سعادهتم ُب دنياىم كآحرهتم
فمثل احتياج الرجاؿ ُب حياهتم إىل إخواّنم ُب ادلساعدة ألجل حياهتم كمثل اليد ُب احتياجها إىل الساعد  .2

كاألصابع فإننا عرفنا أف اليد الٍب ال ساعد ذلا كال أصابع فهي ال تستطيع أف تعمل شيئا أكثر ككذلك شأف حياة 
لذلك غلب علينا . اإلنساف فإنو ال يستطيع أف يعيش من غّب صديق يساعده أك صاحب يعاكنو ُب مجيع أموره

 .أف نتصاحب مع غّبنا بأحسن مصاحبة
من عرؼ أف اهلل خالق ىذه الكائنات كاعتقد أنو لو صفات الكماؿ كبعد عن النقصاف فال يظٌنو ظٌن ا لسوء  .3

بل قاؿ ُب نفسو إف اهلل ال يفعل شيئا إال باحلكمة كال ؼللق . كلو كقع مشٌقات عظيمة أك ُب مصائب متوالية
 .شيئا إال كفيو حكمة سواء كان  ىذه احلكمة معركفة عنده أك غّب معركفة



:  الخالصة
بّين أن كل إنسان البد لو من صديق يساعده في تحليل مشكالتو في حياتو ويعاونو في تخفيف : البيت األولي

. أعبائو
وىذا البيت يؤّكد البيت , مثل حاجة اإلنسان إلى الصديق كمثل حاجة اليد إلى الساعد والبنان: البيت الثاني

. األول
بل اعتقد أن اهلل , يبّين أن الذي عرف اهلل أو الذي لو اعتقاد سليم فإنو ال يظن باهلل ظن السوء: البيت الثالث

. ال يخلق شيئا إال وفيو حكمة
 __

 

 

 

 

 

 

 __________
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كىكىاًحػده كىٍاألىٍلًف ًإٍف أىٍمره عىُبى # كىالنَّناسي أىٍلفه ًمنػٍهيٍم كىوىاًحػدو 

ػوىاهي عىٍقليوي فػىقىٍد صلىىػا # كىآفىةي العىٍقًل اذلىوىل فىمىٍن عىػالى  عىلػىى ىى

ػا # عىوٍٍّؿ عىلىى الصَّنرٍبً اجلىًمٍيًل فىًإنَّنوي  أىٍمنىعي مىػا الىذى ًبًو أيٍكليو احًلجى

َّن ًمٍن ىىاًلكو كىٍيفى ىىوىل  اى # الىتػىٍعجىَبى ٍ ًمٍن سىاملًو كىٍيفى صلى بىٍل فىاٍعجىَبى

هي  ىٍرءي حىًدٍيثه بػىٍعدى
ػنان ًلمىٍن كىعىى # كىًإظلَّنىػػا ادل ًديٍػثنا حىسى فىكيٍن حى

: ادلفردات

 عُب لـز: قصد :  آفة مفسدة: عاىة : 

حفظ :  غلب على :  كعى  عال

التجأ : اعتمد:  أمنع  : سلم  الذ

العقالء :  أكلواحلجا  سلم :  صلا 

سقط :    ىول 

: الشرح  

كذلك إف كاف الواحد منهم لزمو ىؤالء . قيمة ألف من الناس كقيمة كاحد منهم كمثل كاحد منهم كمثل ألف .1
ألف كاشتغل ألجل أعليتهم كإذا استطاع الواحد أف يعمل أعماال كثّبة ك تكوف لو مسؤكلية ألف رجل فإف قدره 

. ككٌلما ازدادت مسؤكليتو ازدادت قيمتو بْب الناس فقدر كٌل امرئ بقدر مسؤكليتو. مثل ألف رجل أك أكثر
لذلك غلب علينا أف نسعى بكٌل جهدنا ألجل أعليتو ديننا كشعبنا ككطننا سللصْب هلل طلبا لرضاه فنكوف بذلك 

 .ُب أعلى الدرجات بْب الناس
فالعقل السليم ىو الذم يرشد . العقل أفضل ىبة من اهلل كىو الذم امتاز بو اإلنساف عن سائر احليوانات .2

لكل اإلنساف جبانب أنو لو ىذا العقل فإف اهلل خلق ُب نفسو اذلول , اإلنساف إىل سعادتو كيبعد عن اذلالؾ



الذم قد يسوقو الشيطاف كقد يستويل ىذا اذلول على العقل فيقع اإلنساف بذلك ُب فساد ك ُب ضالؿ كُب حْب 
كلذلك مٌب كاف عقل اإلنساف مستوليا على ىواه . يكوف العقل مستوليا على اذلول كيرشد اإلنساف إىل النجاة

استطاع أف يكوف ناجيا من الضرر كسادلا من الفساد فالواجب علينا احملافظة على عقولنا لتكوف مليمة من 
 .كساكيس اذلول الذم يسوقو الشياطْب فنكوف بذلك سادلْب ُب حياتنا ناجْب من اذلالؾ كالفساد

عليك أف تعتمد ُب عملك على الصرب اجلميل أك الثبات كادلداكمة كعدـ اليأس ُب العمل كالسعي مع قوة اإلؽلاف  .3
كترؾ الغضب الذم ؽلي  العقل فإف الصرب الذم يكوف مثل ىذا شأنو فهو أحسن صفة . باهلل كالتوكل عليو

اتصف بو العقالء ألجل صلاة حياتو كبنجاحو ُب سعيو كىو أحسن حصن ؽلنعو من األذل كالضرر كاخليبة 
 .كاخلسراف

بل يلزمك , ال تتعجب إذا رأي  أحدا كقع ُب ىالؾ كخيبة ُب سعيو كال ينبغة لك أف ترل كثّبا سبب كسقوطو .4
أف تكوف معجبا شلن سلك ُب عملو كصلح ُب سعيو مع معرفة أسباب النجاح لتقتدم بو فتستطيع بذلك 

 .احلصوؿ على النجاح كالنجاة عن اخليبة كاخلسراف
بل . ال تكوف ادلرء بعد موتو إال حديثا غلرم بْب الناس إذ خّبا فيتكلموف عن خّبه كإف شرا فيتكلموف عن شره .5

قد غلعلونو عربة الألحياء دلن بعده كذلذا عليك أف تعمل عمال حسنا طوؿ حياتك بل يلزمك أف تكوف رجال 
 .مثاليا إغلابيا ُب سعيك لتكوف أن  حديثا حسنا كقدكة حسنة دلن بعدؾ ُب مجيع األمور

: اخلالصة

يبٌْب أف قيمة كل امرء بقدر مسؤكليتو من حيث صغرىا أك كربىا أك بقدر مايشغلو من األعماؿ كما : البي  األكؿ
الالـز علينا أف نكوف رجاال نافعْب بيدنا أعماؿ ذات قيمة عالية كخدمات ألجل الدين كاألمة . اىتٌم بو منها
. كالوطن

يأمرنا أف ضلفظ عقولنا من كساكيس اذلول كالشيطاف ألف سالمة ادلرء متوقفة على استيالء عقلو على : البي  الثاين
. ىواه كشقاكتو بسبب غلبة ىواه على عقلو

يأمرنا االعتماد على الصرب اجلميل كىو قوة العزؽلة كعدـ اليأس كالثبات ُب ادلبدأ دكف االستسالـ : البي  الثالث
كمثابرة ُب السعي دكف خوؼ من أم نوع من ادلشٌقات أك الباليا فإف الصرب الذم يكوف ىذا شأنو ىو الذم ػلفظنا 

. من مجيع ما يضرٌنا كىو الذم ػلملنا إىل النجاة ُب احلياة كالنجاح ُب السعي



ينهانا عن التعٌجب من األسباب ادلؤٌدية إىل كقوع ادلرء ُب ىوة الشقاكة بل الواجب علينا أف نعرؼ : البي  الرابع
. األسباب ادلؤٌدية إىل سالمة ادلرء ُب حياتو كصلاحو ُب سعيو لنقتدم بو حٌب نكوف مثلو

يأمرنا أف نعمل أعماال صاحلة كنسعى جبٌدنا كجهدنا حٌب نكوف رجاال مثاليْب إغلابيْب بْب الناس : البي  اخلامس
. فنكوف قدكة ذلم بعد شلاتنا ألف ادلرء يكوف عربة لغّبه بعد موتو

 ____________

َنبِّــي   8  ( ىـ354المتـوفى  سنة )ِللُمتـَ

 

فىالى تػىٍقنىٍع دبػىا ديٍكفى النُّرجيٍوـً # ًإذىا غىػامىٍرتى ًُب شىرىؼو مىريٍكـو 

ًقٍّبو  ىػٍوًت ًُب أىٍمرو عىًظٍيمو # فىطىٍعمي ادلػىٍوًت ًُب أىٍمرو حى
كىطىٍعًم ادل

ػًديٍػعىةي الطىٍبًع اللَّنًئٍيًم # يػىرىل اجليبػىنىػاءي أىفَّن العىٍجزى عىٍقله  كىتًٍلكى خى

ىٍرًء تػيٍغُبى 
ًمٍثلى الشَّنجىاعىًة ًُب احلىًكٍيًم # كىكيلُّر شىجىاعىةو فػًي ادل كىال ى

ٍم ًمٍن عىاًئبو قػىٍوالن صىًحٍيحنا  كىآفػىتيوي ًمػنى الفىٍهًم السَّنػًقٍيًم # كىكى

: المفردات 
 اجلبناء اخلائن: مجن اجلٌباف :  العجز الضعف: 

كثّبما :  حيلة كمكر :  كم من    خديعة

ادلريض :  تغُب  : تقنع  السقيم

أمر مقصود :  أردت :  شرؼ مرـك  غامرت 

: الشرح 
إذا أردت أف تدافع عن شيئ شريف كالدفاع عن الوطن كالدفاع عن الدين أك أردت أف ذباىد ُب سبيل احلق  .1

كالعدؿ أك عزم  على طلب العال فعليك أف ذباىد جهادا حقيقيا ألجل ىذا الشريف كأاٌل تكوف مرتابا ُب 



سعيك كعملك كُب جهادؾ كأاٌل زباؼ عن بذؿ أموالك كاألنفس أك ادلمات ألجل ىذا األمر العظيم كأال 
ترضى قبل احلصوؿ على الدرجة العالية كأاٌل تقنع قبل الوصوؿ إىل غايتك األخّبة كلو اضطررت أف تبذؿ النفس 

 .كالنفيس
كلذلك إذا أردت أف تسعى ألمر .  اعلم أنو ال فرؽ بْب طعم ادلوت ألجل أمر حقّب كطعم ادلوت ألجل أمرعظيم .2

عظيم أك ذباىد ُب سبيل احلق إلعالء كلمات اهلل أاٌل زباؼ من ادلشٌقات أك ادلضرٌات ادلتوالية كأاٌل زباؼ عن 
بذؿ األمواؿ كاألنفس ألجل ىذا ادلبدأ الشريف فإف اجلهاد ُب سبيل احلق فوؽ كل شيئ فتحصل بذلك آمالك 

كإذا مٌ  ألجل ىذا األمر العظيم فيكوف موتك موتا شريفا زلمودا ال ينساؾ من بعدؾ . ادلرجٌوة كغايتك السامية
 .بل جعلوؾ مثاال ُب سعيهم كعملهم كقدكة ذلم ُب جهادىم

من صفة اجلبناء أك اخلٌوافْب الذين ال يشجعوف الدفاع عن احلق كاجلهاد ُب سبيل اخلّب أّنم يركف أف عجزىم ُب  .3
اعلم أف ذلك الرأم لرأم سلطئ . أمورىم أك زبٌلفهم عن اجلهاد نوع من الرأم الصحيح الناتج من عقل السليم

كال يكوف إال نتيجة من اخلديعة الٍب نشأت من طبائعهم الدنيئة كمن صفاهتم ادللومة ىي خوفهم عن بذؿ 
فالواجب عليك االجتناب عن مثل ىذا الرأم . اَّهود الالـز ُب سبيل احلق كقناعتهم ُب ذٌؿ كحقارة ُب حياهتم

 .السقيم كعن ىذا ادلبدأ احلقّب الدنئ
كل شجاعة تكوف نافعة للمرء ُب مجيع أموره ككم نرل ُب  اَّتمع أف قليل العلم استطاع أف يناؿ مرتبة عالية  .4

ككم نرل فينا ذكم العلـو  الكثّبة كادلعارؼ كقعوا , كحصل على غايتو ادلرجٌوة كال يكوف ذلك إال بسبب شجاعتو
ُب الفشل بسبب جبانتهم ككثرة خوفهم من السعي للوصوؿ إىل آماذلم فالواجب عليك أف تعلم أف ىذه 

فالالـز أف تكوف شجاعا حكيما ُب أمورؾ . الشجاعة ستأٌب بأكرب ادلنافع إذا كاف ادلٌتصف ُّا رجل حكيم
 .فتكوف بذلك ناجحا ُب حياتك

كم رأينا من رجاؿ يلوموف قوال صحيحا كرأيا مصيبا كال يكوف ذلك إاٌل نتيجة من الفهم السقيم الناتج من عقل  .5
 .فليحذر كل مٌنا خطر قبوؿ قوؿ أحد قبل التفكّب العميق كالفهم الدقيق, غّب صحيح كقلب غّب سليم

 

: اخلالصة 
فإذا كن  من ىؤالء فال تقف دكف . كتشغل تفكّبىم, الرغبة ُب ربقيق اآلماؿ تراكد أنفس كثّب من الشباب

كال تكن كاجلٌباف الذم يريو , فإف طعم ادلوت ُب األمور اذلينة كالعظيمة كاحد, كال تقنع باألدىن منها, ربقيق آمالك
كىو بذلك ؼلادع , كّناية التصرؼ كاحلكمة, لؤمو كطبعو الردمء أف قعوده عن ادلعايل كعدـ اإلقداـ غاية العقل

. نفسو كيغالطها



.  كالشجاعة أمر زلمود كلكنها إذا اجتمع  مع العقل كاحلكمة كان  أًب كأحسن

كما درل أف السبب قصور فهمو , جلهلو بو, كبعض الناس يعيب القوؿ احلسن ادلتفق مع العقل السليم
 2.فكل اآلذاف تسمع القوؿ لكنها تعي منو على قدر عقلية صاحبها, ىو

ْيِن الَواِعِظي   9  ( ىـ99المتوفى  سنة )لِحَساِم الدِّ

 

مىاخىػابى قىطُّر لىًبٍيبه جىالىسى العيلىمىاءى # تػىعىلَّنًم الًعٍلمى كىاٍجًلٍس ًُب رلىىاًلًسًو 

ٍيًن فىأىٍكًرـٍ تػىٍنجي ًمٍن ضىرىرو  دنا تىٍستػىٍوًجبي النػَّنقىمػاى # كىالوىاًلدى ًَ كىالى تىكيٍن نىًك

 اجلىارى كىالى تػىٍهًتٍك لىوي حيريمىػا # كىالىزًـً الصُّرٍم ى الى تػىٍنًطٍق ًبفىاًحشىةو 
كىأىٍكرًـً

ىزًٍح ًمٍن خىطىرو 
ٍم ًُب ادل ىزًٍح كى

ٍر ًمنى ادل ىزًٍح  فىاٍختىصىمىا # كىاٍحذى
ٍم ًمٍن صىًديٍػقىٍْبً بػىٍعدى ادل كى

 
: المفردات 

 خاب مل يظفر: فشل:  قط بادلرة: 

قليل اخلّب :  عاقل :  نكد  لبيب

السكوت :  العقاب :  الصم   النقما

تفسد :  هتتك  عود  الـز 

 اختصما  : ذبادال  

: الشرح

كعليك أف ذبلس ُب العلـو كثّبا كأف ال تضيع أكقاتك لغّب , عليك أف تتعلم العلـو الكثّبة النافعة لنفسك كلغّبؾ .1
خبالؼ من . فائدة فإف العاقل الذم جالس العلماء كالزمهم كثّبا للتعلم منهم لن يقع ُب خيبة طوؿ حياتو

                                                             
 .34-33: ص, 1997, القراءة كاحملفوظات للصف السادس االبتدائي الفصل     الدراسيالثاين, ادلملكة العربية السعودية كزارة ادلعارؼ2



فأنو البد . استوىل عليو اإلعلاؿ كفرط ُب حياتو كسبتع دبا عنده من نعيم الدنيا اتباعا ذلواه كشهواتو حٌب فاتو التعلم
 .لو من أف يقع ُب خيبة كفشل فندـ طوؿ حياتو من حيث ال تنفعو الندامة

. غلب عليك أف تكـر كالديك بأعماؿ تؤدم إىل رضاعلا كبكل نوع من األخالؽ الفاضلة كالصفات احملمودة .2
كإذا كن  مثل ذلك استطع  أف تكوف ناجيا من الضرر كسادلا من كل األذم ألف كالديك راضيا عنك 

فيدعواف لك اخلّب كعيك أف ربسن أعمالك كثّبا كأال يكوف قليل اخلّب كثّب السيئات ألنك إذا كن  مثل ذكل 
 .كقع  ُب ادلصائب أك العقوبة ال زلالة نتيجة من ذلك

كعليك أف تصم  كثّبا فإف الصم  حكمة كأف ال تتكلم إال ما رأيتو مهٌما كعليك أف ربذر من أف تتحدث  .3
اعلم أف سالمة اإلنساف ُب حفظ لسانو من . بفاحشة كالغيبة كالنميمة كالشتم كغّبىا ألف ذلك يوقعك ُب ضرر

الفاحشة كعليك أف تكـر جارؾ باإلحساف إليو قوال كاف أك فعال أك ىيبة كأف ال تعمل عمال ال يرضاه كما ال 
غلوز لك أف تسقط عرضو كحرماتو كأف تفشي أسراره كتسٌبو كأف تسيء مسعو بْب الناس كغّب ذلك شلا يؤٌدم إىل 

 .سقوط عرضو
لكنو إذا كاف كثّبا خارجا عن احلدكد . غلوز لك ادلزح إف كاف على حد االعتداؿ ألنو يريح القلب كيزيل ادللل .4

ككم كجدنا ُب . فعليك أف تبتعد عنو ألف كثرة ادلزح سبي  القلب كربي اذلول فتحملنا إىل ضرر كبّب كخطر عظيم
ادلعاشرة بْب الناس أف صديقْب ْحيمْب اختصما كذبادال بعد أف كقع بينهما ادلزح الكثّب اخلارج عن حدكد 

 .االعتداؿ
 

: اخلالصة 

يأمرنا بالتعٌلم كثّبا كرلالسة العلماء ألنٌا إذا تعٌلمنا العلـو كالزمنا العلماء ألجل التعٌلم لن نقع ُب اخليبة : البي  األكؿ
 .كاخلسراف



يأمرنا بإكراـ الوالدين ألف إكرامهما يؤدم إىل النجاة من ضرر كينهانا عن قٌلة اخلّب أك كثرة الشٌر ألف : البي  الثاين
. ذلك ػلملنا إىل العقوبة

يأمرنا بكثرة الصم  كاالجتناب عن فاحشة الكالـ كإكراـ اجلار كاالجتناب عما يؤدم إىل سقوط : البي  الثالث
. عرضة

ينهانا عن كثرة ادلزاح كىو الذم خرج عن حدكد االعتداؿ فإف ذلك يأٌب بضرر كبّب كيؤدم إىل : البي  الرابع
. اخلصومة بْب الصديقْب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

أَلِبي َتَمــاٍم  10  ( ىـ231المتوفى  سنة )ِِ

 

ػوىاءي # ًإذاى جاىرىٍي ى ًُب خيليقو دىنًٍيئنا  فىأىٍن ى كىمىٍن ذبياىرًٍيًو سى

يىػٍأًٌب  ةو ًإالَّن سى ػاءي # كىمىاًمٍن ًشدَّن ذلىىا ًمٍن بػىٍعًد ًشدَّنهتًاى رىخى

ىٍرءي مىااٍستىٍحياى خًبىٍّبو 
كيػىبػٍقىى العيٍودي مىابىًقيى اللٍّحىاءي # يىًعٍيشي ادل

يػٍره  نٍػيىا ًإذاى ذىىىبى احلىيىاءي # فىالىكىاهلًل مىاًُب العىٍيًش خى كىالى الدُّر

كىملٍى تىٍستىًح فىاٍصنىٍع مىاتىشىاءي # ًإذىا ملٍى زبىٍشى عىاًقبىةى اللَّنيىايل 

: المفردات

 جاري  صاحب : رافق :  شٌدة<> رخاء 

صعوبة :     شدة

: الشرح
إذا عاشرت رجال دنيئا ُب األخالؽ قبيحا ُب األدب فإنك ستكوف مثلو ُب سوء أخالقو كفساد مركؤتو فال فرؽ  .1

 .بينك كبينو ُب قبح طبائعو ألف سوء اخللق يعدم كيفما كاف
لذلك إذا أردت أف تكوف رجال كرؽلا ذا أخالؽ زلمودة فعليك أف تبتعد عن مصاحبة األشرار كالعصاة كذكم 
األخالؽ الفاسدة كاخلصاؿ ادلذمومة بل الالـز عليك مصاحبة ىؤالء الشرفاء الكراـ احملمودين ُب أخالقهم 

 .كطبائعهم

إذا كجدت مشٌقة ُب حياتك عندما سعي  ُب نيل ادلُب أك ُب اكتساب ادلعايل فعليك أف تصرب كال تيأس كال  .2
ربزف كال تكن متسائما ألف ادلشٌقة ال تأٌب إال كبعدىا رخاء كىناءة كلن ذبد سعادة ُب ىذه الدنيا إال بعد مركر 

 ".ًإفَّن مىعى  العيٍسًر ييٍسرنا"ادلشٌقات أك شدائد كىكذا سٌنة اهلل اٌلٍب ذبرم بْب خلقو كذلك مثل ما ذكر ُب القرآف 



احلياء من الصفات احملمودة كذلك إذا كاف احلياء ُب موضعو ادلناسب كاحلياء من ارتكاب اجلرائم أك ادلعاصي أك  .3
فمثل احلياء حلياة ادلرء كمثل . كما داـ ادلرء مٌتصفا مثل ىذا احلياء فإنو يعيش خبّب. احلياء عن كل عمل مذمـو

 .فإف العود يبقى حيًّا ماداـ للحاء موجودا ككذلك ادلرء فإنو يبقى ُب خّب ماداـ احلياء صفة لو. للحاء لبقاء العود
. إف خّب العيش متعٌلق بوجود احلياء فإنك ستعيش خّبا كاعتربت حياتك ُب حسن مادم  متصفا باحلياء .4

فكلما كجد احلياء كاٌتصف الناس بو كثّبا كان  . كذلك شأف الدنيا فإٌّنا تبقى خّبا ماداـ احلياء موجودا فينا
كلكن إذا ذىب احلياء من كل فرد من أفراد اإلنساف ُب ىذه الدنيا فإف اخلّب بعيد . الدنيا ُب خّب كُب أماف

 .عنها
إذا مل زبف عن عواقب الليايل أك من عواقب ارتكاب اجلرائم كادلعاصي كالكبائر كأن  مل تستح أف ترتكب  .5

 .قبائح ىذه األعماؿ ألنك تتبع ىواؾ األٌمارة بالسوء فاصنع ما شئ  فإف العواقب عليك أف ن  نفسك
: اخلالصة

ينهانا عن معاشرة األشرار كمصاحبة األدنياء ُب األخالؽ ألف ذلك يؤدم إىل فسادنا ُب األخالؽ : البي  األكؿ
. كالطبائع

يبٌْب أف بعد كل شٌدة أك مشٌقة رخاء كىناءة فال غلوز لنا اخلوؼ من الشٌدة كادلصائب ُب السعي : البي  الثاين
. للحصوؿ على السعادة

. يأمرنا االٌتصاؼ باحلياء ألف احلياء سبب من أسباب اخلّب فادلرء خبّب ماداـ مٌتصفا باحلياء: اليب  الثالث
فالواجب على كل . يؤٌكد البي  الثالث كىو أنٌو ال خّب ُب العيش كال خّب ُب الدنيا كلها إذا زاؿ احلياء: البي  الرابع

. مٌدة حياتو ليكوف ىو كالدنيا ُب خّب دائما, فرد أف يٌتصف باحلياء
كاإلنساف ػليا حياة , شعبة من اإلؽلاف: كما جاء ُب حديث الرسوؿ صلوات اهلل كسالمو عليو, احلياء: البي  اخلامس

فإف مل يستح ادلرء فإنو , كلحاء الشجرة أم قشرىا اخلارجي الذم ػلميها من تقٌلبات اجلوٌ , طيبة ما داـ احلياء لو كقاء
 3.ال خّب فيو ألنٌو يفعل ما يشاء جاىال عواقب تصرفاتو

 

 

 
                                                             

 .50: ص, 77, األناشيد كاحملفوظات االبتدائية للصف اخلامس االبتدائي,   ادلملكة السعودية كزارة ادلعارؼ3
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ةي    ػاعىدى يسى
اقىًة ادل ةي # كىميٍوجىبي الصَّندى يعىاضىػدى

كىميٍقتىضىى ادلػػىوىدَّنًة ادل

لًػػكىا # كىًإٍف رىأىٍي ى النَّنٍصرى قىٍد الىحى لىكاى      ٍَ فىالى تػيقىصٍٍّر كىٍاحَبىًٍز أىٍف توي

ػا غيصَّنػةن # كىاٍنتىًهًز الفيٍرصىةى ًإفَّن الفيٍرصىػةى  تىًصيػٍري ًإٍف ملٍى تػىٍنتىػًهٍزىى

ٍيئنا صىًغيػٍرنا زليٍتىًقرنا      ـى اإًلبىػري # الى ربىٍتىًقٍر شى ػالىً  الدَّن فػىريبَّنػمىا أىسى

ػػالىوي دىكىاءه  ػٍلكو مىعىوي بػىقىػػػاءي # البػىٍغػيي دىاءه مى َي لىٍيػسى مًل

ا  ا # كىالغىٍدري بًاٍلعىٍهًد قىًبٍيحه ًجػدًّ شىرُّر الوىرىل مىٍن لىٍيسى يػىٍرعىى عىٍهدن

: المفردات 

اخليانة :   اإلبر مجن اإلبرة:  الغدر

ادلعاكنة : ادلساعدة:  الناس :  ادلعاضادة  الورل

سلطة : عظمة:  العصياف : الظلم:  ملك  البغي

: الشرح

ظهرت احملٌبة احلقيقية بْب األصدقاء بوجود ادلساعدة ُب حياهتم ألٌّنا ىي ركح احملٌبة أك الصداقة فال معُب  .1
ككذلك ادلوٌدة بْب الناس فادلطلوب من ىذه ادلوٌدة ىو كجود . للصداقة بينهم إذا مل تأت معها ادلساعدة ادلطلوبة

ألف اإلنساف بطبيعتو أّنم ال يعيشوف إال باجلماعة كال معُب جلماعتهم إال بوجود ادلوٌدة بينهم الٍب تأٌب . ادلعاكنة
بادلعاكنة كذلك عليك أف تظهر زلٌبتك إىل غّبؾ دبساعدتك إياه كمعاكنتك فيما ػلتاج إليو خبلوص نٌيتك كال 
 .سٌيما إذا كجدتو ُب ضيق العيش كإذا كاف ىذا شأنك فأن  ستجد منو مساعدتو أك مساعدة غّبه فيما بعده

عليك أف تنتهز أكقاتك الثمينة كأف ال تَبكها من غّب عمل ألف الفرصة إذا تركتها من غّب سعي فإّنا ستصّب  .2
كغٌصة ُب حلقك كىي الٍب سبنعك عن النتٌفس كىكذا شأف الفرصة الٍب تركتها سبٌر من غّب فائدة فإّنا تصّب سببا 



فالواجب عليك إذف انتهاز ىذه الفرصة الثمينة دبا ىو . لندامتك طوؿ حياتك من حيث ال تنفعك الندامة
 .أحسن حٌب ال تكوف من النادمْب

ال غلوز لك أف ربتقر شيئا ضارٌا أك هتملو كلوكاف صغّبا بل البٌد من أف هتتٌم بو كتسعى ألزالتو ألف الواقع أف  .3
فمثلو كمثل اإلبرة فإّنا شيء صغّب لكنها تستطيع أف . الشيء الصغّب قد يضر بل قد ػلمل األنساف إىل اذلالؾ

كلذلك أف ربذر كثّب عن شيء ضاٌر كلوكاف صغّبا فإف الشيء الصغّب يستطيع أف ياٌب بضرر كبّب . تريق الدـ
 .بل قد يؤٌدم إىل اذلالؾ

الظلم كالعصياف كل كاحد منهما داء مضٌر كال دكاء لو كىذا الداء يصيب كثّبا من الرؤساء أك ذكم السلطة ُب  .4
أم بلد كانوا من حيث ال يشعركف بأف ىذا الداء يؤدم إىل سقوطهم عن مرتبتهم كقد نبأتنا التواريخ كثّبا أف 
. أكثر ما يؤدم إىل سقوط ادللوؾ أك العظماء ال يكوف إال بغيهم كظلمهم كعصياّنم كخركجهم عن احلدكد
لذلك غلب عليك أف ذبتنب كثّبا عن ىذه الكبائر كىذه الصفات ادلذمومة مدة حياتك كال تعتز جباىك 

 .كعظمة سلطتك حٌب نسي  سنن اهلل اجلارية بْب خلقو
غلب عليك أف تكوف زلافظا على عهدؾ كأف تكوف مؤسبنا كأال تكوف سلالفا للوعد كأال تكوف خائنا ُب العهد  .5

فالذم ال ترعى عهده بل ؼلالفو كثّبا كال يصونو فإف مثل ىذا . فإف اخليانة بالعهد أقبح القبائح كأكرب الذنوب
 .الرجل يعد من شر الناس فال يرجى منو خّبه كصالحو بل أصبح موضع الذـ كاحلتقار طوؿ حياتو

: اخلالصة
فالواجب علينا التعاكف بيننا ُب اخلّبات كالصالح . يبْب أف ركح ادلودة أك الصداقة بْب الناس ادلساعدة: البي  األكؿ

. فتكوف حياتنا بذلك ُب سعادة
ينهانا عن التكرب كاإلعلاؿ إذا كجدنا النصر أك النجاح ُب العمل بل التد لنا أف نكوف حراصا ُب حفظو : البي  الثاين

. لئال نكوف من اذلالكْب
يأمرنا باّناز الفرصة كثّبا كأال نَبكها سبر من غّب فائدة فأف إضاعة الفرصة ندامة عظيمة كخيبة كبّبة ال : البي  الثالث
. عالج ذلا
. ينهانا عن احتقار شيئ صغّب كعدـ االىتماـ بو فإف صغّب الشيئ قد يأٌب بالعواقب الكبّبة: البي  الرابع

يبْب شدة ضرر البغي أك الظلم اخلركج عن احلدكد كالسيما : البي  اخلامس



. فإذا بغوا فاؿ بقاء ذلم الالـز علينا االبتعاد عن الكبائر ادلضرة. للرؤساء أك ادللك
. فادلتصف بالغدر بالعهد يعد من شر الناس. فإّنا ُب أقبح الذنوب. ينهانا عن خيانة الوعد: البي  السدس

 

َيـاُت الُمْخَتــارَةُ  12  اأَلبـْ

 

ـي مىاكيٍنبى جىاًىالن  تيٍبًدم لىكى األىيَّنا كىيىٍأتًٍيكى بًاألىٍخبىػًار مىا ملٍى تػيزىكٍّدٍ # سى
4 

ىػٍرًء الى تىٍسأىٍؿ كىاٍبًصٍر قىرًيٍػنىوي   
يقىارًًف ميٍقتىػدو # عىًن ادل

فىًإفَّن القىرًيٍػنى بًادل

ىٍرءي ملٍى يىٍدنىٍس ًمنى اللُّرٍؤـً ًعٍرضيوي   
ٍيػله # ًإذىا ادل فيكيلُّر رًدىاءه ًيٍرتىػػًدٍيًو مجًى

ـٍ جىوىازًيىوي  الى يىٍذىىبي العيٍرؼي بػىٍْبى اهلًل كىالنَّناسً # مىٍن ًيٍفعىًل اخلىيػٍرى الى يػىٍعػدى
5 

كىزىارًعي الشَّنرٍّ مىٍنكيٍوسه عىلىى الرَّنٍأًس # مىٍن يػىٍزرىًع اخلىيػٍرى ػلىصيٍد مىا ييسىرُّر ًبًو 

: المفردات
الدناءة : احلقارة:   تبدم تظهر :  اللـؤ

انظر :  يلبس :  أبصر  يرتدم

لباس :  شرؼ :  رداء  عرض

مف  جاز :  جوازم  صاحب :  قرين 

يقبح :  يدنس  تعطى الزاد :  تزكد 

    

: الشرح
                                                             

 (45: ص).  إنك مع تقدـ الزمن سَبل من أمور احلياة جديدا مل تكن تعرفو من قبل ككذلك سوؼ يأتيك باألنباء أناس مل تكلفهم بأف يأتوؾ             ُّا4
فإّنا ال ؽلكن أف تفقد أجرىا , كمل يعَبفوا ُّا, فإف ذىب  أك ضاع  بْب الناس, كال يضيع ثواب العمل الصاحل,  إف األعماؿ الطيبة كإسداء العركؼ ال يذىب سدل5

 (47: ص). كثواُّا عند اهلل تعاىل



ال غلوز لك أف تكتفي دبا عندؾ من العلـو كادلعارؼ كالتجارب ظٌنا أٌنك أكثر الناس خربة كأف غّبؾ أقٌل منك  .1
, فإف األيٌاـ الٍب تعيش فيها شتظهرؾ جهلك كتبٌْب ما عندؾ من النقصاف كاألمور الكثّبة. تقٌدما ُب ميادين شٌب

ككذلك من مل تعطو زادا دلستقبلو فإنو استطاع أف يكوف أعلى منك مرتبة كأسرع منك تقٌدما كأكثر منك علما 
لذلك يلزمك أف تسعي طوؿ حياتك للحصوؿ على ما يكوف مهٌما دلستقبل حياتك من العلـو . ككفاءة

 .كادلعارؼ كالتجارب كغّبىا من الزاد كالسٌيما مالو ارتباط متْب كعالقة قوية دبجاالت حياتك
إذا أردت أف تعرؼ شخصية أحد فال تسألو مباشرة بل يكفيك أف تبصر أحواؿ قرينو كأف تنظر حركاتو كشؤكنو  .2

فنستطيع بذلك أف تعرؼ , ألف القرين أك الصاحب يكوف عادة مقتديا بقرينو ُب صفاتو مقٌلدا ُب أحوالو كىيئاتو
 .كاضحا أحواؿ ىذا ادلرء كشخصياتو كنفسٌياتو

إذا مل يرتكب أحد شيئا من ادلعاصي أك مل يقَبؼ أم ذنب يؤٌدم إىل سقوط عرضة فكٌل حاؿ أك ىيئة تقـو ُّا  .3
كلذلك غلب عليك أف ربفظ نفسك من كل رذيلة كأف تصوف عرضك من كل ما يؤٌدم إىل . تكوف حسنا لو

 .سقوطو فإف اإلنساف يعترب حسنا ُب مجيع أحوالو كحركاتو ما مل يرتكب أم ذنب كمل يقَبؼ أم جرؽلة
بل البد لو من أف يناؿ جزاء , من يعمل اخلّبات سواء كان  قليلة أك كثّبة ُب أم مكاف فإف خّبه لن يزكؿ .4

خّبه ُب كق  ما  ألف اخلّب لن يذىب كلن يضيع بْب اهلل كالناس كلذلك غلب عليك أف تالـز اخلّب طوؿ عمرؾ 
كمن يعمل مثقاؿ ذرٌة . كاعتفد أف خّبؾ البد من أف يكوف رلزيا كلو مل تعرؼ كيف يكوف اجلزاء كمٌب يكوف

 .خّبا يره كمن يعمل مثقاؿ ذرة شرٌا يره كاهلل ال ؼللف ادليعاد
من يعمل اخلّب سواء كاف قليال أك كثّبا فالبد لو من أف يناؿ جزاء يؤدم إىل سركره كفرحو على قدر عملو كلكن  .5

الذم يعمل الشٌر يقصده أك يقَبؼ من الذنوب أك الكبائر فإنو البد من أف ػلصد جزاء شرٌه من العقوبات 
فالالـز عليك أف , فإف اهلل ال غلزم خلقو إال بقدر عملو فإنو ليس بظالـ لعبده. احملزنة فكأنو قاـ منقلب الرأس

 .تعمل عمال صاحلا كأف تبتعد عن كل شٌر فتكوف بذلك سادلا من الضرر سعيدا ُب حياتك
 

: اخلالصة
يأمرنا دبداكمة التعٌلم كالسعي إىل التقٌدـ دلستقبل حياتنا كأف ال ننخدع دبا عندنا من العلـو كادلعارؼ ألف : البي  األكؿ

. الناس يتقٌدموف ُب كل كق  كُب كٌل رلاؿ
 



إف كاف قرينو . يبٌْب أٌنك إذا أردت أف تعلم شخصية أحد فإنك يكفيك أف تبصر أحواؿ قرينو كىيئاتو: البي  الثاين
. ككذلك إف كاف القرين شرٌا, خّبا فهو مثلو
يبٌْب أٌف ادلرء تعترب خّبا ُب مجيع حركاتو مامل يقَبؼ أية جرؽلة تؤٌدم إىل سقوط عرضو أك نقصاف : البي  الثالث

. فالواجب عليك أف ربفظ نفسك من كل جرؽلة أك معصية ُب كل كق  كُب أم مكاف. شرفو
فإف ادلعركؼ لن يزكؿ بْب اهلل كالناس فعليك إذف , يبٌْب أف كٌل من عمل اخلّب لن يضيع منو جزاء خّبه: البي  الرابع

. أف تالـز اخلّبات كأف ال زباؼ عن ضياع جزاءؾ
يبٌْب أف فاعل اخلّب لن يضيع منو جزاء خّبه الذم يؤٌدم إىل سركره كما أف فاعل الشٌر البدلو من أف : البي  اخلامس

فيجب على كل إنساف مالزمة اخلّب كاالبتعاد عن الشٌر مٌدة حياتو فيكوف . يناؿ جزاء شرٌه الذم يؤٌدم إىل حزنو
. بذلك سعيدا ُب حياتو
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ىٍرءي يىٍسلىمي بًاللٍّسىاًف كىيػىٍعطىبي # كىاٍحفىٍظ ًلسىانىكى كىاٍحَبىًٍز ًمٍن لىٍفًظًو   
فىادل

ثػىٍرثىػػرىةن ًُب كيلٍّ نىػادو زبىٍطيبي # كىزًًف الكىالىـى ًإذاى نىطىٍق ى كىالى تىكيٍن 

يٍػكى ًإٍذ الى يػىٍنشىبي # كىالسٍّرُّر فىاٍكتيػٍموي كىالى تىػٍنًطٍق ًبًو  فػىهيوى األىًسيػٍري لىدى

فػىريجيٍوعيهىا بػىٍعدى التػَّننىافيًر يىٍصعيبي # كىاٍحًرٍص عىلىى ًحٍفًظ القيليٍوًب ًمنى األىذىل 

إفَّن القيليػػٍوبي ًإذىا تػىنىػافػىرى كيدُّرىىا  ًشٍبوي الزُّرجىاجىًة كىٍسريىىا الى يىٍشعىبي # ًَ

 

: المفردات
يهلك :   احَبز خف :  يعطب

مكاف لالجتماع :  كثّب الكالـ :  نادو   ثرثرة

األمل :  يعلق :  األذل  ينشب

حٌب :  تباعد :  كدٌ   تنافر

غلمع :    يشعب 

 

: الشرح

غلب عليك أف ربفظ لسانك من الكالـ الفاحش ادلضٌر كأف ال زبرج كالمك إال بعد التفكّب العميق كأف ال  .1
تتكٌلم إال مارأيتو نافعا كال تكوف مضرا عليك كال على غّبؾ ألف سالمة اإلنساف أك ىالكو متوٌقف على كالمو 

 .إف كاف كالمو حسنا فيكوف سادلا كإف كاف كالمو قبيحا أك مضرٌا فيكوف ُب ىالؾ



عليك أف تفٌكر كثّبا قبل إخراج كالمك حٌب ال تتكٌلم إاٌل ما رأيتو نافعا ككجدت لو موضعا مناسبا لكالمك  .2
كاعلم أف الصم  حكمة كلوكاف , كأاٌل تتكٌلم كثّبا ُب كل مكاف الف كثرة الكالـ قد يؤٌدم إىل الضرر كاذلالؾ

 .فاعلو قليال
غلب عليك أف تكتم سٌرؾ كأاٌل تتكٌلم بو مع غّبؾ كلو كاف صديقك الذم ئئتمنتو ُب أمورؾ فمثل السٌر كمثل  .3

األسّب فإنو إذا خرج من يدؾ صعب عليك أف رببسو ككذلك شأف سٌرؾ إذا خرج منك فالبد من أف ينتشر بْب 
 .الناس كمن ادلستحيل أف تستويل عليو ليأتيك بضرر كبّب فردبا يؤٌدم إىل موتك

كعليك أف تكوف حريصا على حفظ قلوب غّبؾ من كل مايؤٌدم إىل الغضب كالتنافر كأاٌل تعمل عمال أك أف  .4
فإف القلوب إذا شعرت باألذل كضاع  منها احملبة صعب إصالحها فإف . تتكٌلم ما يؤٌدم إىل عدـ رضاه

 .العدكاف أك البغضاء باقية فيها مدل احلياة
فمثل القلوب الٍب ضاع  منها احملٌبة كامتألت بالبغضاء كمثل الزجاجة فإّنا إذا انكسرت ال ؽلكن إصالحها  .5

ككذلك شأف القلوب إذا انكسرت أك شعرت بالغضب كتنافرت ادلوٌدة منها فال ؽلكن إصالحها كإرجاعها 
كلذلك غلب على كل كاحد من األصدقاء أف ػلفظ مصاحبتو مع غّبه بَبؾ ما يؤدم إىل التنافر . كماكان 

. كفساد الصداقة فتكوف احملٌبة متينة كادلصاحبة قويٌة فيكوف بذلك ادلرء مطمئٌنا ُب حياتو ناجحا ُب سعيو
 

: اخلالصة
. يأمرنا بحفظ لساننا من كل كالم قبيح مضّر الن سالمة اإلنسان وىالكو بسبب كالمو: البيت األول 
. يأمرنا بالتفكّب قبل الكالـ كينهانا عن كثرة الكالـ ألف كثرة الكالـ قد تأٌب بضرر كبّب: البي  الثاين
. كإذا زبٌلص مٌنا فال ؽلكن االستيالء عليو, يأمرنا بكتماف السٌر كأف ال نتكٌلم بو ، فالسٌر مثل األسّب: البي  الثالث
فالواجب علينا . بأمرنا بأف ضلفظ القلوب من كل ما يؤٌديها فإّنا إذا تنافرت صعب علينا اإلصالح: البي  الرابع

. االجتناب عن كل قوؿ أك فعل يؤٌدم إىل فساد ادلصاحبة بيننا كبْب أصدقائنا
يؤٌكد البي  الرابع ُب كجوب حفظ دكاـ الصداقة كاألخوة بْب األصحاب كأف يسعى ؾ : البي  اخلامس

. ؿ كاحد ُب حياتو كاحملافظة على سالمة القلوب من التنافر كفساد احملبة
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ًإٍف زىادى مىايًل فىكيلُّر النَّناًس خيالَّنيًن # ًإٍف قىلَّن مىايًل فىالى ًخلٌّ ييصىاًحبيًِب 

بىًِب  ىاًؿ صىاحى
ً ألىٍجًل ادل ىاًؿ عىادىايًن # فىكىٍم عىديكٍّ

كىكىٍم صىًدٍيقو ًلفىٍقًد ادل

: دلفردات

مجن خالف :   قلٌ  كاف قليال:  خلٌ 

ضياع : عدـ:     فقد

 :الشرح

فرأيتهم يَبكونِب . أف أكثر الناس يصاحبوف غّبىم مصاحبة غّب خالصة كغّب سليمة فإظلا مصاحبتهم ألجل ادلاؿ .1
كلكن بعد أف كن  غنيا . كال يريدكف أف يصاحبوين عند مارأكين فقّبا مسكينا الشيء يل من ادلاؿ إال قليل

ىكذا . ككان  ُب يدم أمواؿ كثّبة فكل الناس يصاحبونِب كيقولوف إّنم من أصدقائي يأتونِب بالصداقة كاحملبة
شأف أكثر الناس كلذلك يلزمك أف تعرؼ صديقك احلقيقي الذم يساعدؾ كيصاحبك ُب أم حاؿ كُب أم 

 .كق  تكوف حٌب ال تفَب بكثرة األصحاب ادلتمٌلقْب كق  الغُب
كثّبا ما كجدت من األعداء يصاحبونِب بعد أف كن  غنيا ألّنم يصاحبونِب ألجل ادلاؿ دكف مصاحبة حقيقية  .2

فمثل ىذه ادلصاحبة ال تكوف إال مصاحبة مزيفة ال , ككذلك صار أصدقائي أعداء يل بعد أف كقع  ُب فقر
. فليحذر كل من تلك ادلصاحبة. ؽلكن االعتماد عليها كال يرجى منها خّبىا كال نفعها

: اخلالصة
فاعلم ىذا حٌب ال . يبٌْب أف أكثر الناس يصاحبوف غّبىم ألجل ادلاؿ دكف مصاحبة حقيقية: البي  األكؿ

. تنخدع دبثل ىذه ادلصاحبة
كاألصدقاء أصبحوا أعداء . كيبٌْب أف األعداء صاركا أصحابا بسبب األمواؿ, يؤٌكد البي  األكؿ: البي  الثاين
. فعليك أف تكوف حكيما ُب ادلصاحبة. فهذا األمر ليس بغريب. بسبب الفقر

 ____________                             
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ـى بىاًكينا  تٍػكى أيمُّركى يىاٍبنى آدى ٍولىكى يىٍضحىكيٍوفى سيريٍكرنا # كىلىدى كىالنَّناسي حى

يػىٍبكيٍوفى حىٍولىكى ضىاًحكنا مىٍسريٍكرنا # ًاٍحًرٍص عىلىى عىمىلو تىكيٍوفي ًبًو ًإذىا 

 :الشرح

كلذلك كاف . عندما كلدت ُب ىذه الدنيا من بطن أمك فأن  تبكي بكاء يدؿ على صحتك كحسن حالك .1
بعد أف كانوا من قبل . الناس حولك يضحكوف سركرا كيفرحوف بوالدتك كيشكركف اهلل على ىذه احلاؿ الطيبة

فاستجاب اهلل . ينتظركنك بْب اخلوؼ كالرجاء كيدعوف اهلل ألجل صٌحتك كصٌحة أمك كسالمتك كسالمة أمك
 .دعاءىم اخلّب السعادة حٌب كلدت ُب ىذه الدنيا بسالـ

أم غلب عليك أف تكوف " احرص على عمل تكوف ضاحكا مسركرا بو إذا يبكوف حولك "الَبكيب األصلي  .2
كأاٌل سبأل عمرؾ إال بعمل صاحل كبكل ما . حريصا على عمل صاحل مدة حياتك ليكوف زادا حلياتك بعد موتك

ينفعك بعد ادلمات حٌب تكوف مسركرا عندما توفي  ألنك ترل اجلزاء احلسن من ما عمل  كلو كاف الناس 
يكوف حولك بسبب حزّنم لفراقهم عنك خالدا كىم يشعركف بالندامة كاخلسراف لفقد من أحسن إليهم مدة 

 .حياتك
 

: اخلالصة
. يبٌْب سركر الناس بوالدتك إىل ىذه الدنيا كأن  صحيح كيرجوف من اهلل لك السالمة كالعافية: البي  األكؿ
يأمرؾ بعمل صاحل مدة حياتك زادا حلياتك بعد ادلمات كإذا كن  مثل ذلك فأن  تشعر بالفرح : البي  الثاين

. كالسركر كق  كفاتك ألنك ترل جزاء عملك كلو كاف الناس يبكوف حينئذ حزينا لوفاتك
  ____________
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بىابىكى قػىٍبػلى ىىرىًمكى : ًاٍغتىًنٍم  ىٍسنا قػىٍبلى  ىٍسو  .1 كىفىػرىاغىكى قػىٍبكى شيٍغًلكى , كىًغنىاؾى قػىٍبلى فػىٍقرًؾى , كىًصحَّنتىكى قػىٍبلى سىقىًمكى , شى
يىػاتىكى قػىٍبلى مىػٍوًتكى   .كىحى

 مىاعىػاؿى مىًن اقٍػتىصىدى  .2
 كىاٍعمىٍل مىا ًشٍئ ى فىًإنَّنكى رلىٍػزًمٌّ ًبوً  .3
 ريبَّن شىٍهوىةو سىاعىةن أىٍكرىثى حيٍزننا طىًوٍيالن  .4
 قيًل احلىقَّن كىلىٍو كىافى ميػرًّا .5
ػارى  .6 ـى مىًن اٍستىشى  مىػانىًد
لىٍ  كىًإذىا اٍستيػٍرًْحىٍ  رىًْحى ٍ  .7 قىٍ  كىًإذىا حىكىمىٍ  عىدى ًذًه األيمَّنةي خًبىٍّبو مىػا ًإذىا قىالىٍ  صىدى  .الى تػىزىاؿي ىى
 كىخاىًلًق النَّنػاسى خًبيليقو حىسىنو  .8
نىةى سبىٍحيهىا .9 ٍيثيمىا كيٍن ى كىأىٍتًبًع السَّنيٍّئىةى احلىسى  .اًتَّنًق اهللى حى

: الشرح

: عليك أف تنتفع خبمسة أمور قبل أف تأتيك  سة أخرل .1
عليك أف تنتهز فرصة شبابك ألجل عمل صاحل ككٌل ما ينفعك ُب مستقبلك قبل أف يأتيك سن  .أ 

شيخوختك فإف أحسن األكقات للسعي كالعمل كق  الشباب فأن  لن تستطيع أف تعمل أكثر إذا 
 .بلغ  شيخوختك

فأن  ال تَبؾ كق  , ككذلك أف تنتهز صٌحتك جسمية كان  أـ ركحية ألجل ما يفيدؾ ُب مستقبلك .ب 
فإذا جاءؾ مرض فال . فإف الصٌحة ال تدـك على أحد, صٌحتك بغّب عمل ينفعك ُب األياـ ادلقبلة

 .فتقع ُب ندامة كخسراف إذا مل تنتهز أيٌاـ صٌحتك, تستطيع أف تعمل عمال ما
إذا كن  غنٌيا كأعطاؾ اهلل نعما كثّبة فعليك أف تستفيد من غناؾ ُب سبيل اخلّب كالصالح ُب  .ج 

كإذا كقع  ُب فقر , مستقبلك كمستقبل أقربائك أك دلستقبل ادلسلمْب فإف الغُب ال يدـك على أحد
 .كُب ضيق من العيش فال تستطيع أف تنتفع من مالك كما إذا كن  غنٌيا من قبل

كعليك أف سبلئ كق  فراغك دبا يفيدؾ دلستقبلك أف تنتهز ألعماؿ نافعة ألنك إذا ضاؽ منك الوق   .د 
 .بكثرة األشغاؿ الٍب تشغلك فال تستطيع أف تسعى دبا ىو أكثر لضيق كق  عنك



كعليك أف تكثر من األعماؿ الصاحلات الٍب ستساعدؾ كتكوف زادا لك بعد موتك ألنك إذا مٌ   .ق 
إف . فما الباقي لك إاٌل اجلزاء من عملك الذم عملتو كق  حياتك. فال تستطيع أف تعمل عمال ما

فال شيء . اف ليس لإلنساف إاٌل ماسعى كأف سعيو سوؼ يرل,كاف خّبا فخّب كإف كاف شرٌا فشٌر 
يعاكنك بعد شلاتك كيصاحبك مصاحبة حسنة كتأتنس بو إاٌل عملك الصاحل الذم عملتو مٌدة 

 .حياتك
غلب على كل كاحد أف يكوف مقتصدا ُب إنفاؽ أموالو بأاٌل ينفقها إال ُب كجوه اخلّب كالصالح حٌٌب ال يكوف  .2

كال غلوز لو أف يبذر أموالو فيما ال يفيده ككذلك غلب عليو أف يقتصد ُب أكقاتو كأاٌل يَبكها . نادما بعد ذلك
 .كإذا كن  مقتصدا فال تكوف فقّبا أك زلتاجا إىل غّبؾ بعد ذلك كال تكوف نادما. بغّب عمل نافع

إف كاف خّبا فخّب كإف . اعمل أم عمل أردت إذا مل ترد أف تَبؾ الشٌر فإنك البد من أف تكوف رلزيا بعملك .3
 .كأن  سلتار ُب أم عمل شئ . كاف شرٌا فشرٌ 

ال غلوز لك ُب حياتك أف تتبع شهوتك كىول نفسك كأف ترتكب اجلرائم أك ادلعاصي ألف اتٌباع الشهوة ُب  .4
كلذلك عليك أف ربذر شهواتك كأىواء نفسك لتكوف سادلا مدة . كق  قليل يؤٌدم إىل الوقوع ُب حزف طويل

 .حياتك
كن صديقا ُب قولك كاظهر احلق ككن عادال ُب إظهار احلق كلو كاف ذلك مرٌا عليك أك على أقربائك أك على  .5

 .كالباطل كىو زاىق. غّبؾ فإف احلق تزىو باؽ
غلب عليك أف تستشّب غّبؾ كثّبا ُب مجيع األمور كال سٌيما إف كان  األمور مهمة كثّب تشتمل أعلية اَّتمع  .6

كإذا كقع ُب خطأ بعد استشار . ألف الذم استشار كثّبا فال يقع ُب ندامة إذا كقع ُب صواب ُب أكثر شؤكنو
 .غّبه فال يلومو أحد ألنو قد اجتهد ُب عملو

إف ىؤالء ادلسلمْب أم أمة زلمد صلى اهلل عليو كسلم ال يزالوف خبّب ما داموا صادقْب ُب قوذلم كأفعاذلم تاركْب  .7
الكذب كالزكر كعدال ُب حكمهم من غّب أف يفرقوا ُب حكمهم بْب الشرفاء كالضعفاء منهم كال يرٌدكف أف 
يرْحوا من يطلب منهم الرْحة ك ادلساعدة فّبْحوف كيعاكنونو بكل ما ػلتاج إليو ككذلك على كل كاحد منا أف 
 .يسعى جبهده ُب أف يكوف صادقا ُب قولو عادال ُب حكمو رحيما لغّبه من ادلسلمْب كال سيما ضعفاءىم

غلب عليك أف تصاحب الناس كأف تعاملهم معاملة حسنة كأف يكوف أساس معاشرتك إياىم األخالؽ احلسنة  .8
كإذا كن  مثل ذلك تكوف خّب الناس زلبوبا , كاخلصاؿ احملمودة كأاٌل تؤذيهم بقوؿ أك بعمل أك ىيئة ال يرضوّنا

 .لديهم
كإذا انزلق  ُب , عليك أف تتقي اهلل ُب أم مكاف سكن  كُب أم شأف كن  ألف خّب الزاد لإلنساف التقول .9

ارتكاب السٌيئة أك ادلعصية عليك أف تتبع ىذه السيئة احلسنة أم أف تعمل احلسنة سَبا لسٌيئاتك فإف احلسنة 



. تستطيع أف تزيل السٌيئة
 
 
 

ربقيق ادلراجع 
 أىٍكصىى عىًليُّر ٍبني أىىًب طىاًلبو اًبٍػنىوي  حىسىنى - 1 .2

ًة : اٍحفىٍظ عىِبٍّ أىٍربػىعنا كىأىٍربػىعنا الىيىضيرُّرؾى مىا عىًمٍل ى مىعىهينَّن : يىا بػيِبىَّن  أىٍغُبى الًغُبى العىٍقلي، كىأىٍكبػىري الفىٍقًر احليٍمقي كىأىٍكحىشي الوىٍحشى
، كىأىٍكبػىري احلىسىًب حيٍسني اخليليقً  .  العيٍجبي

كىًإيَّناؾى كىميصىادىقىةى البىًخٍيًل، فىًإنَّنوي يػىبػٍعيدي عىٍنكى أىٍحوىجى مىا تىكيٍوفي . ًإيَّناؾى كىميصىادىقىةى األىٍْحىًق، فىًإنَّنوي ييرًٍيدي أىٍف يػىنػٍفىعىكى فػىيىضيرَّنؾى : يىا بػيِبىَّن 
اًب، فىًإنَّنوي كىالسىرىاًب يػيقىرٍّبي عىلىٍيكى . كىًإيَّناؾى كىميصىادىقىةى الفىاًجًر، فىًإنَّنوي يىًبيػٍعيكى بًالتىاًفوً .  ًإلىٍيوً  كىًإيَّناؾى كىميصىادىقىةى الكىذَّن

 6.البىًعٍيدى كيػيٍبًعدي عىٍنكى القىرًٍيبى 

ىػ211ألىىًب العىتىاًىيىةى التوٌَب سنة - 2  
ـي األىدىبً  ىٍرًء سبىىا

كىزًيٍػنىةي ادل
 ًلكيلٍّ شىٍيءو زًيٍػنىةه ًُب الوىرىل # 7

ًفيػٍنىا كىًإٍف كىافى كىًضٍيعى النىسىبً 
ىٍرءي ًبآدىاًبوً  # 8

 قىٍد يىٍشرىؼي ادل

 مىٍن كىافى ميٍفتىًخرنا بًادلاىًؿ كىالنىسىبً  # فىًإظلَّنىا فىٍخرينىا بًالًعٍلًم كىاألىدىبً 

فىًإفَّن فػىٍقدى احلىيىاًة أىمٍجىلي ًبوً 
يىاةي الفىٌبى فىًإٍف عىديمىا # 9  عليىا حى

 الىتػىٍنظيرىفَّنً ألىثٍػوىابو عىلىى أىحىدو  # ًإٍف ريٍم ى تػىٍعرًفىوي فىاٍنظيٍر ًإىلى األىدىبً 

 

                                                             
علي بن أيب طالب : ، القائل408. معجم حكمة العرب، ص6
 133.ديواف اإلنشاء، ص / 29.  معجم حكمة العرب، ص7
 نفس ادلرجع، 8
 134. ديواف اإلنشاء، ص9



 

 

حملمود سامى باشا َب انتهاز الفرصة- 3  
ٍر فػىٍوتػىهىا # فػىبػيليوٍغي الًعزٍّ ُب نػىٍيًل الفيرىصٍ   بىاًدًر الفيٍرصىةى كىاٍحذى

ٍيًب نػىقىصٍ   كىاٍغتىًنٍم عيٍمرىؾى ًإبَّنافى الًصبىا # فػىهيوى ًإٍف زىادى مىعى الشى

 كىابٍػتىًدٍر مىٍسعىاؾى كىاٍعلىٍم أىفَّن مىنٍ  # بىادىرى الصىٍيدى مىعى الفىٍجًر قػىنىصٍ 

ًة ًإٍف ملٍى يػىٍغَبىًبٍ  # عىٍن ًْحىاهي ًمٍثلي طىٍّبو ًُب قػىفىصٍ   ًإفَّن ذىا احلىاجى

 511للطغرائى ادلتوٌَب سنة - 4

يُبى  # مىا كىافى يػىبػٍقىى ًُب البػىرٍّيَّنًة جىاًىلي 
 لىٍو كىافى نػيٍوري الًعٍلًم ييٍدرىؾي بًادل

امىةي العيٍقىبى ًلمىٍن يػىتىكىاسىلي   اٍجهىٍد كىالى تىٍكسىٍل كىالى تىكي غىاًفالن  # فػىنىدى

يعىاشىرىةً - 5
 لًبىشىاًر ٍبًن بػيٍردو ًَب ادل

 

صىًديٍػقىكى ملٍى تػىٍلقى الًذٍم الى تػيعىاتًبيوي 
 ًإذىا كيٍن ى ًُب كيلٍّ األيميٍوًر ميعىاتػىبنا # 10

ميقىاًرؼي ذىٍنبو مىرَّنةن كىرليىانًبيو
قي  # َي 11 َى ا أىٍك ًصٍل أىخىاؾى فىًإفَّن  فىًعٍش كىاًحدن

ظىًمٍئ ى كىأىمُّر النىاًس تىٍصفيٍو مىشىارًبيو
 كىًإٍف أىٍن ى ملٍى تىٍشرىٍب ًمرىارنا عىلىى القىذىل # َي 12

ىٍرءي نػيٍبالن أىٍف تػيعىدَّن مىعىايًبيوي 
 كىمىٍن ذىا الًذٍم تػيٍرضىى سىجىايىاهي كيلُّرهىا # 13كىفىى ادل

                                                             
 267.معجم حكمة العرب، ص / 231 ك 129. ديواف اإلنشاء، ص10
 231 ك 129. ديواف اإلنشاء، ص11
 231.  ديواف اإلنشاء، ص12



 

 

 ىػ504للشريف العباسي ادلتوٌَب سنة - 6
 كىكيلُّر ًإٍنسىافو فىالى بيدَّن لىوي  # ًمٍن صىاًحبو ػلىًٍملي مىا أىثٍػقىلىوي 

 فىًإظلَّنىا الرًجىاؿي بًاإًلٍخوىافً  # كىاليىدي بًالسىاًعًد كىالبػىنىافً 

 مىٍن عىرىؼى اهللى أىزىاؿى التػيٍهمىةى  # كىقىاؿى كيلُّر ًفٍعًلًو بًاحًلٍكمىةً 

 إلبن دريد األزدل- 7

 كىالنىاسي أىٍلفه ًمنػٍهيٍم كىوىاًحدو  # كىكىاًحده كىاألىٍلًف ًإٍف أىٍمره عىُبى 

 كىآفىةي العىٍقًل اذلىوىل فىمىٍن عىالى  # عىلىى ىىوىاهي عىٍقليوي فػىقىٍد صلىىا

 عىوٍٍّؿ عىلىى الصىرٍبً اجلىًمٍيًل فىًإنَّنوي  # أىٍمنىعي مىا الىذى ًبًو أيكليٍوا احًلجىا

ٍ ًمٍن سىاملًو كىٍيفى صلىىا ٍ ًمٍن ىاًلكو كىٍيفى ىىوىل # بىٍل فىاٍعجىَبى  الىتػىٍعجىَبى

ننا ًلمىٍن كىعىى ًديٍػثنا حىسى هي  # فىكيٍن حى ىٍرءي حىًدٍيثه بػىٍعدى
 كىًإظلَّنىا ادل

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
  129. ديواف اإلنشاء، ص13



 

 

  ىػ254لًٍلميتػىنىىبٍّ ادلتوٌَب سنة - 8

فىالى تػىٍقنىٍع دبىا ديٍكفى النيجيٍوـً 
 ًإذىا غىامىٍرتى ًُب شىرىؼو مىريٍكـو  # 14

ىٍوًت ًُب أىٍمرو عىًظٍيمً 
ًقٍّبو  # 15كىطىٍعًم ادل ىٍوًت ًُب أىٍمرو حى

 فىطىٍعمي ادل

ًديٍػعىةي الطىٍبًع اللَّنًئٍيمً  كىتًٍلكى خى
 يػىرىل اجليبػىنىاءي أىفَّن العىٍجزى عىٍقله  # 16

ىٍرًء تػيٍغًُب  # كىالى ًمٍثلى الشىجىاعىًة ًُب احلىًكٍيمً 
 كىكيلُّر شىجىاعىةو ًُب ادل

ًقٍيمً  ٍم ًمٍن عىاًئبو قػىٍوالن صىًحٍيحنا # كىآفػىتيوي ًمنى الفىٍهًم السى  كىكى

  ىػ99حلساـ الدين الواعظي ادلتوٌَب سنة - 9
 تػىعىلَّنًم الًعٍلمى كىاٍجًلٍس ًُب رلىىاًلًسوً  # مىا خىابى قىطُّر لىًبٍيبو جىالىسى العيلىمىاءى 

ا تىٍستػىٍوًجبي النػيقىمىا ٍيًن فىأىٍكًرـٍ تػىٍنجي ًمٍن ضىرىرو  # كىالى تىكيٍن نىًكدن  كىالوىاًلدى

 كىالىزًـً ا لصيٍم ى الىتػىٍنًطٍق ًبفىاًحشىةو  # كىأىٍكًرـٍ اجلىارى الىتػىٍهًتٍك لىوي حيريمىا

ىزًٍح فىاٍختىصىمىا 
ٍم ًمٍن صىًديٍػقىٍْبً بػىٍعدى ادل كى

 

 

 

ىزًٍح ًمٍن خىطىرٍ  #
ٍم ًُب ادل ىزًٍح كى

ٍر ًمنى ادل  كىاٍحذى

                                                             
. . .  إذا رىًغٍب ى ُب  : 370.كُب كتاب ديواف اإلنشاء، ص / 362. معجم حكم العرب، ص14
 نفس ادلرجع، نفس الصفحة 15
. . .  أٌف العجز فىٍخره : . . . 168. معجم حكم العرب، ص16



 

  ىػ231: أليب سباـ ادلتوٌَب سنة- 10
 ًإذىا جىارىٍي ى ًُب خيليقو دىنًٍيئنا # فىأىٍن ى كىمىٍن ذبيىارًٍيًو سىوىاءي 

هًتىا رىخىاءي  يىٍأٌبً  # ذلىىا ًمٍن بػىٍعًد ًشدَّن ةو ًإالَّن سى  كىمىا ًمٍن ًشدَّن

كىيػىبػٍقىى العيٍودي مىا بىًقيى اللٍّحىاءي 
ىٍرأي مىا اٍستىٍحيىا خًبىٍّبو  # 17

 يىًعٍيشي ادل

نٍػيىا ًإذىا ذىىىبى احلىيىاءي  كىالى الدي
يػٍري  # 18  فىالى كىاهلًل مىا ًُب العىٍيًش خى

كىملٍى تىٍستىٍحًي فىاٍصنىٍع مىا تىشىاءي 
 ًإذىا ملٍى زبىٍشى عىاًقبىةى اللَّنيىايلً  # 19

 ىػ504للشريف العباسي ادلتوٌَب سنة - 11
ةي  يعىاضىدى

ىوىدَّنًة ادل
ةي  # كىميٍقتىضىى ادل يسىاعىدى

اقىًة ادل  كىميٍوًجبي الصىدى

 كىًإٍف رىأىٍي ى النىٍصرى قىٍد الىحى لىكىا # فىالى تػيقىصٍٍّر كىاٍحَبىًٍس أىٍف تػيٍهًلكىا

 كىانٍػتىًهًز الفيٍرصىةى ًإفَّن الفيٍرصىةى  # تىًصيػٍري ًإٍف ملٍى تػىٍنتىًهٍزىىا غيصَّنةن 

ـى اإًلبػىري  ٍيئنا صىًغيػٍرنا زليٍتػىقىرنا # فػىريدبَّنىا أىسىالىً  الدى  الى ربىٍتىًقٍر شى

 البػىٍغيي دىاءه مىا لىوي دىكىاءه  # لىٍيسى ًلميٍلكو مىعىوي بػىقىاءي 

ا  شىرُّر الوىرىٍل مىٍن لىٍيسى يػىٍرعىى عىٍهدن

 

 

ا #  كىالغىٍدري بًالعىٍهًد قىًبٍيحه ًجدًّ

                                                             
ما بقي احلياء   : . . . 140.كُب ديواف اإلنشاء ص / 159. معجم حكم العرب، ص17
من الدنيا إذا ذىب احلياء   : . . . 140.كُب ديواف اإلنشاء ص / 159.  معجم حكم العرب، ص18
 140.كُب ديواف اإلنشاء ص / 159. معجم حكم العرب، ص19



 األبيات ادلختارة- 12
ـي مىا كيٍن ى جىاًىالن  # كىيىٍأتًٍيكى بًاألىٍخبىاًر مىا ملٍى تػيزىكٍّدً  تيٍبًدٍم لىكى األىيَّنا  سى

يقىارًًف ميٍقتىًدم
فىًإفَّن القىرًٍينى بًادل

ىٍرًء الى تىٍسأىٍؿ كىأىٍبًصٍر قىرًيٍػنىوي  # 20
 عىًن ادل

ٍيلي  فىكيلُّر رًدىاءو يػىٍرتىًدٍيًو مجًى
ىٍرءي ملٍى يىٍدنىٍس ًمنى الليٍؤـً ًعٍرضيوي  # 21

 ًإذىا ادل

ـٍ جىوىازًيىوي  # الىيىٍذىىبي العيٍرؼي بػىٍْبى اهلًل كىالنىاسً   مىٍن يػىٍفعىًل اخلىيػٍرى الىيػىٍعدى

 مىٍن يػىٍزرىًع اخلىيػٍرى ػلىٍصيدي مىا ييٍستػىري ًبوً  # كىزىارًعي الشىرٍّ مىٍنكيٍوسه عىلىى الرىٍأسً 

يتػىوىَبَّن سنة - 13
ًد القيدُّرٍكًس ادل ٍَ  167ًلصىاًلًح اٍبًن عى

ٍرءي يىٍسلىمي بًاللٍّسىاًف كىيػىٍعطىبي  فىاٍلمى
 كىاٍحفىٍظ ًلسىانىكى كىاٍحتػىٍرًز ًمٍن لىٍفًظوً  # 22

ثػىٍرثىارىةن ًُب كيلٍّ نىادو زبىٍطيب
 كىزًًف الكىالىـى ًإذىا نىطىٍق ى كىالى تىكينٍ  # 23

ٍيكى ًإٍذ الى يػىٍنشىبي   كىالًسرُّر فىاٍكتيٍموي كىالى تػىٍنًطٍق ًبوً  # فػىهيوى األىًسيػٍري لىدى

 كىاٍحًرٍص عىلىى ًحٍفًظ القيليٍوًب ًمنى األىذىل # فػىريجيٍوعيهىا بػىٍعدى التػىنىافيًر يىٍصعيبي 

ًشٍبوي الزيجىاجىًة كىٍسريىىا الىييٍشعىبي 

 

 

 ًإفَّن القيليٍوبى ًإذىا تػىنىافػىرى كيدُّرىىا #

                                                             
ٍل : 382 ك 243.كُب كتاب معجم حكم العرب، ص/ فكٌل قرين بادلقارف يقتدم . . . كسل عن قرينة   . . . 80. ُب كتاب ديواف اإلنئاء، ص20 ىٍرًء الى تىٍسأىٍؿ كىسى

عىًن ادل
يقىارًًف يػىٍقتىًدم # عىٍن قىرًيًٍنًو 

عدم بن زيد العبادم : القائل/ فكٌل القىرًٍينى بًادل
 199.ديواف اإلنشاء، ص/ السموئل : القائل / 355 ك 26. معجم حكم العرب، ص21
  350. معجم حكم العرب، ص22
 350. معجم حكم العرب، ص23



 24قاؿ الشاعر ُب اخللٌ - 14
 ًإٍف قىلَّن مىايل فىالى ًخلٌّ ييصىاًحبيًِب  # ًإٍف زىادى مىايل فىكيلُّر النىاًس خيالَّنينً 

ىاًؿ عىادىاينً 
بىًِب  # كىكىٍم صىًدٍيقو ًلفىٍقًد ادل ىاًؿ صىاحى

ً ألىٍجًل ادل  فىكىٍم عىديكٍّ

 الطمع ُب العمل الصاحل- 15
ٍولىكى يىٍضحىكيٍوفى سيريٍكرنا ـى بىاًكينا # كىالنىاسي حى ٍتكى أيمُّركى يىا اٍبنى آدى  كىلىدى

 ًاٍحًرٍص عىلىى عىمىلو تىكيٍوفي ًبًو ًإذىا # يػىٍبكيٍوفى حىٍولىكى ضىاًحكنا مىٍسريٍكرنا

 من رسوؿ اهلل صٌلى اهلل عليو كسٌلم- 16
اغتنم  سا  -1
مىا عىاؿى مىًن اقٍػتىصىدى  -2

25 
 كىاٍعمىٍل مىا ًشٍئ ى فىًإنَّنكى رلىٍزًمٌّ ًبوً  -3
 ريبَّن شىٍهوىةو سىاعىةن أىٍكرىثى حيٍزننا طىًوٍيالن  -4
قيًل احلىقَّن كىلىٍو كىافى ميرًّا -5

26 
ـى مىًن اٍستىشىارى  -6  مىا نىًد
لىٍ  كىًإذىا اٍستػيٍرًْحىٍ  رىًْحىٍ   -7 قىٍ  كىًإذىا حىكىمىٍ  عىدى الى تػىزىاؿي ىًذًه األيمَّنةي خًبىٍّبً مىا ًإذىا قىالىٍ  صىدى

27 
اًلًق النَّناسى خًبيليقحىسىنو  -8 نىةى سبىٍحيهىا كىخى ٍيثيمىا كيٍن ى كىأىٍتًبًع السَّنيٍّئىةى احلٍىسى اتَّنًق اللَّنًو حى

28 
 

 

                                                             
 182. ديواف اإلنشاء، ص24
لَّنمى مىا عىاؿى مىًن اقػٍتىصىدى 25 هيٍم كىأىمىرىين أىٍف أىٍنظيرى ًإىلى مىٍن ىيوى ديكين كىالى أىٍنظيرى ًإىلى مىٍن ىيوى فػىٍوًقي كىأىمىرىين أىٍف 26 عىٍن أىيب اأٍلىٍحوىًص عىٍن عىٍبًد اللَّنًو ٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى قىاؿى رىسيوؿي اللَّنًو صىلَّنى اللَّنهم عىلىٍيًو كىسى اًكًْب كىالدُّرنػيوٍّ ًمنػٍ ٍبعو أىمىرىين حبيبٍّ اٍلمىسى لَّنمى ًبسى ًليًلي صىلَّنى اللَّنهم عىلىٍيًو كىسى   عىٍن أىيب ذىرٍّ قىاؿى أىمىرىين خى

ٍيئنا  ا شى ئًمو كىأىمىرىين أىٍف أيٍكًثرى ًمٍن قػىٍوًؿ الى حىٍوؿى َوَأَمَرِني َأْن َأُقوَل بِاْلَحقِّ َوِإْن َكاَن ُمرًّا أىًصلى الرَّنًحمى كىًإٍف أىٍدبػىرىٍت كىأىمىرىين أىٍف الى أىٍسأىؿى أىحىدن كىأىمىرىين أىٍف الى أىخىاؼى ُب اللَّنًو لىٍومىةى الى
ٍنزو ربىٍ ى اٍلعىٍرشً   * كىالى قػيوَّنةى ًإالَّن بًاللَّنًو فىًإنػَّنهينَّن ًمٍن كى

لَّنمى يػىقيوؿي اللَّنهيمَّن ًإينٍّ أىٍسأىليكى بًامسًٍكى الطَّناًىًر الطَّنيًٍّب اٍلميبىارىًؾ اأٍلىحىبٍّ ًإلىٍيكى الَّنًذم ًإذىا ديًعي ى ًبًو أىجىٍب ى كىًإذىا سيًئٍل ى 27 ٍع ي رىسيوؿى اللَّنًو صىلَّنى اللَّنهم عىلىٍيًو كىسى ةى قىالىٍ  مسًى  عىٍن عىاًئشى
ًبًو أىٍعطىٍي ى كىًإذىا اٍستػيٍرًْحٍ ى ًبًو رىًْحٍ ى كىًإذىا اٍستػيٍفرًجى ى ًبًو فػىرَّنٍج ى  اًلًق النَّناسى خبيليقو حىسىنو، قىاؿى كىُب اٍلبىاب عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى قىاؿى 28 ا كىخى نىةى سبىٍحيهى ا كيٍن ى كىأىٍتًبًع السَّنيٍّئىةى احلٍىسى ٍيثيمى لَّنمى اتَّنًق اللَّنًو حى  عىٍن أىيب ذىرٍّ قىاؿى قىاؿى يل رىسيوؿي اللَّنًو صىلَّنى اللَّنهم عىلىٍيًو كىسى

ا حىًديثه حىسىنه صىًحيحه  أىدبو ًعيسىى ىىذى
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 "األلوان" قدرة الطالبات على فهم ادلادة   الغرض العام

   ومعرفة األلوان تذكريعلى اتإستطاعة الطلب  الغرض اخلاص

 "األلوان" إستطاعة الطلبات على الغىن باللغة العربيىة   

   

 مباشرة و إستخدام األغنية   طريفة التدرس

 دروس اللغة العربية  ادلنبغ

الدرس  التعلمية خطوات

 التقومي/الطريقة  ادلادة الرتب الوقت

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركتو إلقاء السالم ادلقدمة 5

 ماذا درسكن اآلن ؟ السؤال عن الدرس  

 كيف حالكن ؟ السؤال عن أحوال  

 رتنب جلسكن  تنظيم الفصل  

 قبل بداية الدرس ندعوا إىل اهلل تعاىل حتت ريسة ادلدرس الدعاء  

 مث استمر باآلفتتاح الدرس بقراءة البسملو جا معة   

 "قوس قزح" أظهر ادلدرس الصورة  مدخل إىل موضوع حبث عن الدرس 30

 مث كتب ادلدرس    
 "قوس قزح" 

يف السماء الزرق , أزرق, أخضر, اصفر, يا قوس قزح ما أمجل لونك أمحر
 .خالقك عظيم و كل يا من ترا يا قوس قزح خلق إذلي

 مث يتبعن الطالبات بالغىن, بعد كتابة مث قرأ ادلدرس جهرة بالغىن

 ؟’ ما لون ىذه البطاق السؤال واإلستنباط  5

 ؟’ ما لون ىذه البطاق



 ؟’ ما لون ىذه البطاق

 ؟’ ما لون ىذه البطاق

 ما معىن قوس قزح ؟

كفيت هبذا كالمى و ارجوا لكل واحد منكم ان يتعلموا جيدا ألن يرفع   اإلحتتام 5

اهلل الذين امنوا منكم والذي أوت العلم درجات 

 مث السالم عليكم
 

 مدير ادلدرسة ادلدرس
 
 

 محمد أنصاري الماجستر

 
 

 محمد أنصاري الماجستر
 


	Surat190.pdf
	LAMPIRAN (RH & LAMPIRAN).pdf
	LAMPIRAN.pdf
	l1.pdf
	l2.pdf


