
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/6                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السادس في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/6islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السادس في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                            

        

                  https://almanahj.com/bh/6islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السادس اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade6                   
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     * لتحميل جميع ملفات المدرس أحمد راشد اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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حدیث األعمال بالنیات
دراسة وحفظ 

أحمد راشد / إعداد أ 



:  نتاجات التعلم 
قراءة الحدیث الشریف قراءة صحیحة وحفظھ  -1
تفسیر معاني الكلمات الصعبة بالحدیث  - 2

شرح المعنى اإلجمالي للحدیث  - 3



علیھ رسول هللا صلى هللا قال : عن عمر بن الخطاب رضى هللا عنھ قال 
إنما« : وسلم 

األعمال بالنیات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت ھجرتھ إلى هللا  

 حديث شريف 

یصیبھا أو لدنیا ورسولھ  فھجرتھ إلى هللا ورسولھ ، ومن كانت ھجرتھ  

) متفق علیھ (              .       امرأة ینكحھا فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ



: لراوي الحدیث الشریف : بطاقة تعریفیة 
.  عمربن الخطاب العدوى القرشى  : اسمھ - 1
  كناه النبى صلى هللا علیھ وسلم بأبى حفص ،  :كنیتھ -2

.  وھو اسم من أسماء األسد لجرأتھ فى الحق 
:   بالفاروقالنبى صلى هللا علیھ وسلم  لقبھ - 3

  .ألن هللا تعالى فرق بھ بین الحق والباطل 
.  بعثة النبي صلى هللا علیھ وسلم أسلم فى السنة السادسة من  :إسالمھ -4 .  بعثة النبي صلى هللا علیھ وسلم أسلم فى السنة السادسة من  :إسالمھ -4
. عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدین •
. توفي سنة ثالث وعشرین ھجریة : وفاتھ  -5



   
.  كل ما یصدر عن اإلنسان من قول أو فعل :  األعمال

. ھى عزم القلب على الفعل  :  النیات  

 .االنتقال من دار الشرك إلى دار اإلیمان : الھجرة 

: معاني المفردات 

 .االنتقال من دار الشرك إلى دار اإلیمان : الھجرة 

لكل إنسان جزاء ما عزم علیھ :  لكل امرئ ما نوى
    

  . یتزوجھا :  ینكحھا



   

أن أساس قبول یوضح لنا الرسول صلى هللا علیھ وسلم في ھذا الحدیث الشریف 
أعمال المسلم 

:  ھو النیة ، ویتضح ذلك من خالل ما یأتي 
كل عمل یصدر عن المؤمن البالغ العاقل ، ال یعتد بھ إال إذا كان : األعمال بالنیات -1

.  ومحلھا القلب مصحوباًالحسنة 
من صلى بنیة طاعة هللا تعالى والتقرب إلیھ ال بقصد التظاھر أمام الناس ،: مثال ذلك 

.  كانت صالتھ مقبولة ، ولھ أجرھا وثوابھا  

المعنى اإلجمالي للحدیث 

.  كانت صالتھ مقبولة ، ولھ أجرھا وثوابھا  

أي أن جزاء كل شخص یقوم بعملھ ، یكون بناء على نیتھ ،: لكل امرئ ما نوى  -2
فإن كان نیتھ حسنة كان لھ الثواب واألجر ، وإن كانت نیتھ سیئة كان لھ اإلثم   

. والعقاب 



 
یضرب لنا النبي صلى هللا علیھ وسلم مثالً لحسن النیة وسوئھا بفئتین من : الھجرة ھجرتان  - 3 

:  المسلمین 

فئة ھاجروا من مكة إلى المدینة ، تاركین المال واألھل والوطن طاعة � ولرسولھ صلى هللا علیھ * 
:  وسلم 

. فلھم الثواب الجزیل واألجر العظیم ألن نیتھم خالصة � وللرسول صلى هللا علیھ وسلم 

وفئة ھاجروا معھم بنیة الحصول على مكاسب دنیویة كالعمل في التجارة أو الزواج بامرأة معینة•

تكملة المعنى اإلجمالي 

وفئة ھاجروا معھم بنیة الحصول على مكاسب دنیویة كالعمل في التجارة أو الزواج بامرأة معینة•
.  ال ثواب لھم على ھجرتھم ألن نیتھم لم تكن خالصة � ورسولھ •



   
1-   ...........................................................................

2- .........................................................................

3- ........................................................................

لخص ما تعلمتھ من الحدیث الشریف بأسلوبك 

3- ........................................................................

4- ........................................................................


