
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

صف ات عباد الرحمن:4الدرس  الحكمةمدخل  
 

 الثانية بكالوريا

محاور الدرس 

حسب الإطار 

 المرجعي

 خخالقا  ف  وو صف ات عباا   التعريف بعباد الرحمن
 الرحمان

 تحديد صف ات عباد الرحمن من خخل الكتاب والسقة وتجلياتهما

َا تُ ْنِذُر َمِن ات مَبَع الذِّْكَر َوَخِشَي الرمْْحََن ِِبْلَغْيِب  :"قال تعالى ِإَّنم
ْرُ  ِ َْغِ َرةٍة َوَأْ رٍة َكرِ ٍة  سورة يس ا"  (11)  َ َبشِّ  

عباد الرحمان هم العباد الذين ُشرفوا باالنتساب 

إلى هللا تعالى،وانتسابهم إلى هللا باسمه الرحمن 

 إشعار بؤنهم أهل لرحمة هللا عز وجل

من واجب المإمن بعد التعرف على صفات عباد 
الرحمان أن تكون أخالقة مطابقة لصفاتهم فيبذل ما في 

:                                             وسعه من أجل
تجنب قتل النفس                                          - 
البعد عن الزنا                                             - 
تجنب الظلم                                               - 
تجنب اللغو                                                - 
التؤثر بآيات هللا                                            - 
السعي للصالح واإلصالح-   

 التعريف بعباد الرحمن
 

  خخالقا  ف  وو صف ات عباا الرحمان

 

تحديد صف ات عباد الرحمن من خخل الكتاب  
 والسقة وتجلياتهما

 

 ربط السورة بالدرس

 تشير اآلية إلى بعض صفات عباد الرحمن وهي اتباع الحق وخشية الرحمن

 النص المؤطر للدرس

 اإلســـالمـــيــــة

 

:   كالتالي  القرآن هيالواردة فيصفات عباد الرحمان 

التواضع وحسن السمت والسكينة والوقار - 
اإلعراض عن الجاهلين وعدم مقابلة -

السيئة بمثلها                                  
قيام الليل بالعمل الصالح                   - 
الخوف من عذاب جهنم                    - 
االعتدال في األنفاق                        - 
                           توحيد هللا عز وجل - 

                    

 َوالمِذيَن يَِبيُتوَن لَِرّبِِّْم (63 )َوِعَباُد الرمْْحَِن المِذيَن ََيُْشوَن َعَلى اْْلَْرِض َهْوًنا َوِإَذا َخاطَبَ ُهُم اْْلَاِهُلوَن قَاُلوا َسََلماا :"قال تعالى
ا َوِقَياماا   ِإن مَها َساَءْت ُمْستَ َقرًّا َوُمَقاماا (65) َوالمِذيَن يَ ُقوُلوَن َرب مَنا اْصِرْف َعنما َعَذاَب َ َهنمَم ِإنم َعَذابَ َها َكاَن َغرَاماا (64)ُسجمدا

 َوالمِذيَن ََل َيْدُعوَن َمَع اَّللِم ِإََلاا َآَخَر َوََل يَ ْقتُ ُلوَن (67) َوالمِذيَن ِإَذا أَنْ َ ُقوا َلَْ ُيْسرُِ وا َوَلَْ يَ ْقتُ ُروا وََكاَن بَ ْْيَ َذِلَك قَ َواماا (66)
ُ ِإَلم ِِبْلَْقِّ َوََل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْ َعْل َذِلَك يَ ْلَق َأََثماا ُمَهاًنا ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذاُب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوََيُْلْد ِ يِه  (68 )الن مْ َس المِِت َحرمَم اَّللم

ُ َغُ وراا َرِحيماا (69) ُ َسيَِّئاِِتِْم َحَسَناتٍة وََكاَن اَّللم  َوَمْن ََتَب (70) ِإَلم َمْن ََتَب َوَآَمَن َوَعِمَل َعَمَلا َصاِْلاا َ ُأولَِئَك يُ َبدُِّل اَّللم
َوالمِذيَن ِإَذا ذُكُِّروا  (72) َمرُّزوا ِكَراماا  َوالمِذيَن ََل َيْشَهُدوَن الزُّزوَر َوِإَذا َمرُّزوا ِِبللمْغوِ (71)َوَعِمَل َصاِْلاا  َِإنمُه يَ ُتوُب ِإََل اَّللِم َمَتاِبا 

َها ُصمًّا َوُعْمَياًنا  تَِنا قُ رمَة أَْعُْيٍة َواْ َعْلَنا لِْلُمتمِقَْي (73)ِبَََِيِت َرّبِِّْم َلَْ َيَِرُّزوا َعَلي ْ  َوالمِذيَن يَ ُقوُلوَن َرب مَنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِ َنا َوُذّرَيم
  سورة الفرقان" (74)ِإَماماا 




