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ع٢ً امسٗا تٛحٞ مبٛضٛع  ضٛز٠ ايؿف ،صتدٖا أِٖ ٜعين نً٘ ٖاّيف ايكسإٓ ز ٚأٟ آ١ٜ أٚ أٟ ضٛز٠ ٖٞ َٔ أِٖ ايطٛضٛز٠ ايؿف 

 .اَسؾٛؾ انٝف ٜهْٛٛا ؾفٚاْتعاّ يف حسن١ املؤَٓني 

 

 بطِ اهلل ايسمحٔ ايسحِٝ

 

 .؛عُا ال ًٜٝل ب٘ هلل تعين ايتٓصٜ٘ {سَثَّحَ} .[1:الصف]{سَثَّحَ ٌٍَِّوِ َِا فِِ اٌسََّّاًَاخِ ًََِا فِِ األَسْضِ ًَىٌَُ اٌْعَضِّضُ اٌْحَىُُِْ}

 .ٜعين تٓايف َع ايعػٛا١ٝ٥ ٚايؿدف ٚايتًكا١ٝ٥ ٚايفٛض٢ٚحهِٝ  ألْ٘ حهِٝ  -

َاًَاخِ ًََِا فِِ األَسْضِ} َٔ نإ بًطإ اذتاٍ أٚ املكاٍ نًٗا تػٗد بكداض١ اهلل  ،ٜعين ْصٖ٘ ٚععُ٘ ٚقدض٘ ،{َِا فِِ اٌسَّّ

 .ٛدٝٗات ٚاإلزغادات تػٗد عهُت٘ايتنريو  ..ٚحهُت٘ ٚتٓصٜٗ٘

 .ذٚ املٓع١ ال ٜعٝك٘ غ٤ٞ إٔ تهٕٛ نٌ أفعاي٘ ٚتٛدٝٗات٘ ع٢ً أزق٢ َطت٣ٛ َٔ اذته١ُ {ًَىٌَُ اٌْعَضِّضُ اٌْحَىُُِْ} -

 .ٜفعٌ َا ٜسٜد ال ٜعٝك٘ غ٤ٞ عصٜص تدبريٙ حهِٝ  يف نٌأَا اهلل فٗٛ  ،قد تهٕٛ يدٜو فهس٠ حه١ُٝ ٚيهٔ ٖٓاى عٛا٥ل
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إٔ ٜعًُٛا ٚال ٜعٝكِٗ  ٕضٝتُهٓٛٚهُا٤ أعصا٤ ُٚح ٕهِٝ ضٝهْٛٛاذتعصٜصَٓني إذا ضازٚا ع٢ً تٛدٝٗات ايْٚتأند بإٔ املؤظتب إٔ ْفِٗ  -

ََ ؛غ٤ٞ   .ع١َٓألٕ يدِٜٗ 

عٛا٥ل ايٓفٛع َٔ ايداخٌ ٖٞ  ،ال ٜٛدد عٛا٥ل أَاّ دٜٔ اهلل ،ايعٛا٥ل اييت ٖٞ أؾعب َٔ أَسٜها ٖٞ ايعٛا٥ل اييت داخٌ ايٓفٛع

 .ذتكٝك١ايعٛا٥ل ا

 ال ٜٛدد َا ٜعٝكِٗ ٜعين يف َٓع١ ،أعصا٤ ٕعًٝٗا ٜهْٛٛ َٕٔ ٜطريٚ ًاٚفل حه١ُ اهلل إٔ ٜسضِ طسٜك -

  ..إذا ضسمت ع٢ً طسٜل اهلد٣ ئ ٜطسنِ مبدتًف أْٛاع ايطسز [125:المائدة]{عٍََْْىُُْ أَٔفُسَىُُْ الَ َّعُشُّوُُ َِّٓ ظًََّ إِرَا اىْرَذَّْرُُْ}

 .إىل ٚاقع ايٓفٛع ٖرٙ ايكٓاع١ ظتب إٔ تٓصٍ .ٝٗا ال ٜعٝكِٗ أٟ طسف إذا اٖتدٚاعً ٕٜطريٚ ايعص٠ طسٜل عاي١ٝ َٔ -

 ٕضتٔ ْكٍٛ ٖرٙ ٚيهٔ ْس٣ إٔ تٛدٝٗات٘ ؾعب١ َٚٔ ٜطريٚ .ع٢ً أْ٘ فعاًل فؿٌ ذيو ًاَا ٜهٕٛ حه١ُ ٚعص٠ ٚغاٖد ٖرٙ يف ايطٛز٠ -

 .ٖرٙ ْعس٠ خاط١٦ ٦اغٝ ٕعًٝٗا ال ٜعًُٛ

 .ب٘  ٕب٘ ٜٚجكٛ ٕع٢ً ٖداٙ ٜٚعتؿُٛ ٕٜعين ميٓذ َٔ عصت٘ ٚحهُت٘ ٚقٛت٘ َٔ ٜطريٚ [0:الجمعة]{رَابَ ًَاٌْحِىَّْحًََُّعٍَُِّّيُُُ اٌْىِ}

َّا َٔ إٔ ٜهٕٛ  .ايهٌ قدَٓا مناذج شتص١ٜ ألٚيٝا٤ اهلل ،ظٗس أٚيٝا٤ اهلل بػهٌ شتصٟ عٓدَا غابت ٖرٙ ايسؤ١ٜ ظتب إٔ ْٓصٙ اهلل ع

 .ظٗس أٚيٝا٤ ايػٝطإ أق٣ٛ َٔ أٚيٝا٤ اهلل .ارتٛف إٔ ٜهْٛٛا أٚيٝا٤ اهللبايسعب ٚ ٕٛايٓاع األذال٤ امل٦ًٝ
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 ْتفلايطبب أْٓا ٚ .ْس٣ ْفٛضٓا ضعٝف١ أَاّ أعدا٤ اهلل َادَٓاأحد أٚيٝا٤ اهلل  ال ٜٛدد ًاإذ .ٓصٙ اهلل عٓو أْو ٚيٞ هللتإذًا ظتب إٔ 

  .ٕٛٚطٝب ٕٛيف َا بٝٓٓا أْٓا َٔ أٚيٝا٤ اهلل َٚؤَٓ

١ُ ٝحهِٝ ٜسضِ طسٜك١ حه ٚإ اهلل ٖٛ ،ع٢ً ٖداٙ حه١ُ ٚعص٠ ٕٜعين أْ٘ ٜعطٞ َٔ ٜطريٚ ،نٝف تهٕٛ َعسفتٓا باهللظتب إٔ ْفِٗ  -

 .عًٝٗا ٕع٢ً أزق٢ َطت٣ٛ ملٔ ٜطريٚ

 .كد يًرٜٔ آَٓٛاهلرا بدأ ايٓ ؛أقّٛ َٛقف ٚطسٜك١ ٚنٌ غإٔ َٔ غؤٕٚ اذتٝا٠ [9:اإلسراء]{إَِّْ ىَـزَا اٌْمُشْآَْ ِّيْذُِ ٌٍَِّرِِ ىَِِ أَلٌََُْ}

َا ايرٟ ٜعٝكهِ إٔ  ،ألِْٗ مل ٜفُٗٛا َا َع٢ٓ عصٜص حهِْٝكدِٖ  ؛؟[0:الصف]{ٌَُِ ذَمٌٌٌَُُْ َِا ال ذَفْعٌٍََُْ}إذًا  ،اهلل عصٜص حهِٝ

ؾبخت ألْٗا أ ؛َكت نبري [3:الصف]{وَثُشَ َِمْرًا عِنذَ اٌٍَّوِ}ٚيريو  ؛؟!ًاحهُٝ ًاتهْٛٛا قٛايني ٚفعايني؟ ٌٖ ٖرا يٝظ عصٜص

 .ال ظتٛش يهِ إٔ تهْٛٛا ع٢ً ٖرا ايٓخٛ .بايٓطب١ يٓفط٘ ًاَٚٓخط ًاٖٚٝٓ ًاَٚٓٗاز ًاضعٝف ايفعٌ ٜبدَٚٓٝات قٍٛ ٚٚقت ٌأ

ٜكٛيٛا ٜٚفعًٛا ٚٚاثكني أِْٗ  إٔ ايطبٝعٞ يًٛاثكني بعصٜص ٚحهِٝ .{سَثَّحَ ٌٍَِّوِ}ٚيريو  ؛{اٌْعَضِّضُ اٌْحَىُُِْ}مل ٜفُٗٛا َع٢ٓ  -

  .ال غتػٕٛ ايعٛاقب ايط١٦ٝ بايٓطب١ هلِ ٕٜٚفعًٛ ٕٜكٛيٛ

 .ٕٚال ٜفعًٛ َٕٔ يٝطٛا أعصا٤ ٚال يدِٜٗ طسٜك١ حه١ُٝ ِٖ َٔ ٜكٛيٛ .َاذا عتٍٛ إٔ تكٍٛ ٚتفعٌ إذا نٓت تؤَٔ بعصٜص ٚحهِٝ؟ -

َِْبَعدايطدط ٚايػطب ٚايهسا١ٖٝ  :مما ظتًب َكت اهللٖٚرا    .تفعًٕٖٛٚرٙ خطاز٠ نبري٠ إٔ تكٛيٛا َا ال  ًاَٚهسٖٚ ًافٝؿبذ 
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ألْ٘  ؛أَا يف ايعبادات األخس٣ ال تٛدد إغهاي١ٝ .ٖرٙ املعاٖس ضًب١ٝ أٚ إظتاب١ٝ ٜكٛيٛا ٜٚفعًٛا أٚ ايعهظ تهٕٛ يف حاٍ ايؿساع؟ -

 .يف َٝادٜٔ ايؿساع ٚادتٗاد ٕٚتفعًٛ ٕٜعين تكٛيٛ .دقفاٙرٜطبذ ٚيٛ ٖٛ ع٢ً  ًاؾعب ًايٝظ َٛقف

ٖرا ٖٛ اذتهِٝ عتب املعاٖس اييت ٜهٕٛ  [2 :الصف]{ٌَْ فِِ سَثٍِِْوِ صَفًّا وَأََّٔيُُ تُنَْاٌْ َِّشْصٌُصٌإَِّْ اٌٍَّوَ ُّحِةُّ اٌَّزَِّٓ ُّمَاذٍُِ}

 .يف ايػهًٝات ٚاآليٝاتٚحهُا٤ يف َٛاقفِٗ ع٢ً أزق٢ َطت٣ٛ  ٕٛاملؤَٓ

 .ايطسٜك١ اييت زمسٗا ٖٛ فكط يف ضبًٝ٘ َٚٔ أدً٘ ٚع٢ً ,يٝظ يدِٜٗ أٟ عٓاٜٚٔ أٚ أطُاع أخس٣أٟ ٖا١َ ٖرٙ  {فِِ سَثٍِِْوِ} -

 ٕٖٛرا منٛذج نٝف ظتب إٔ ٜهٕٛ املؤَٓ [2:الصف]{إَِّْ اٌٍَّوَ ُّحِةُّ اٌَّزَِّٓ ُّمَاذٌٍَُِْ فِِ سَثٍِِْوِ صَفًّا وَأََّٔيُُ تُنَْاٌْ َِّشْصٌُصٌ} -

 .يف تستٝباتِٗ ٚإٕ اختًف ايصَإ

أَا اآلٕ غري  ،ِٜٗؿٍف () نإ ايسضٍٛ )ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ( يٝطٛا نُا ناْٛا يف شَٔ ايسضٍٛ

 ِٖٛ َٔ طسفد ؾخٝخ١ رباٜسٓغ

)ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚايسضٍٛ  ،ٜٚٗص ْفظ ايعدٚ ًاحهُٝ ًاٚايؿف نإ َعٗس ،ٜعين ن١ًُ ٚاحد٠ ،ن١ًُ ؾف تطًل ٚإٕ ناْٛا َتفسقني -

تهٕٛ ايرتتٝبات إ  ،َٓعس َٗٝب ٖٚٞ َٔ اذته١ُ ًانجري ٕٜٚبدٚ ٕعَٛا٥تني ٜطًعتػد أٍٚ َٔ أبتهس ٖرٙ ايطسٜك١  ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ(

 .يف ْفظ ايعدٚ بايػهٌ ايرٟ غتًل ٖصمي١
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ايعدٚ ٜؿس إذا ف .َطًٛب١ يد٣ ايعدٚ حت٢ ٜكبٌ إٔ ٜطًِ ٜٚدخٌ يف دٜٔ اهللاهلصمي١ ايٓفط١ٝ  ألٕٜٛحٞ بسمح١ يف ذيو َا أٜطًا  -

 ٜ٘عين يٝظ يدٜ .َٔ ايرتادع ٚخاؾ١ َٔ مل ٜهْٛٛا ٚاثكني مما ِٖ عًٝ٘ ًاٜبَٚت٢ َا أحظ بايطعف ٜهٕٛ قس ،نإ يف َٛقف قٟٛ

 .ؿرب عًٝٗاٜطسٜك١ حل 

ألٕ اهلل زحِٝ بعبادٙ  ؛َٔ ايسدٛع ًاأٜطًا ٜهٕٛ قسٜب .ٝٗصَٛا ايعدٚ ْفطًٝا فال ٜػهٌ غ٤ٞ قٟٛفٜعٗسٚا مبعٗس قٟٛ  إٔ ايفا٥د٠ -

  .ٖٛ عًٝ٘ ايعدٚ ٜتػبح مبا ٕٝذعًٛضمجٝعًا إذا مل ٜهْٛٛا ٖهرا 

 ،ٖٚرٙ قط١ٝ ٖا١َ ملٔ عتسص ع٢ً اذتب َٔ اهلل {إَِّْ اٌٍَّوَ ُّحِةُّ} :ٚيريو قاٍ ؛أٜطًا إضا٠٤ يًدٜٔ إذا مل ٜهْٛٛا َٓعُني -

  .ٝطازع إيٝ٘ف

 ٖٓاى ٜعين {إَِّْ اٌٍَّوَ ُّحِةُّ} .هلل انٌ املٓٗذ١ٝ ايطا٥د٠ يٝطت بايػهٌ ايرٟ ٜٛدد حب .ايجكاف١ ايطا٥د٠ ال تٛدد ذز٠ حب هلل -

 .ْاع عتسؾٕٛ ع٢ً عٌُ عتب٘ اهلل

املٗصّٚ ْفطًٝا ال ًٜخغ  ؟ ألٕملاذا .يًعصٜص اذتهِٝ إٔ ٜهْٛٛا َٗصٚشٜٔ ا٤ٚيٝأ ألْ٘ ال ًٜٝل مبٔ ِٖ ،دَٗتابنيرمل ٜكٌ  {ُّمَاذٌٍَُِْ} -

 .ببعطِٗ بعض َعًٜٓٛا َٚادًٜا دَتٛازٜٔرٜهْٛٛا  داملٗتابنيرنريو  .اذته١ُٝ ؟ايػه١ًٝ يرتتٝبات ا
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 عٓدَا ٜربش ٜعين َكاتاًل .نٌ ٚاحد ٜعسف اآلخس يٝظ نايصَٔ ٖرا () جملتُع ايرٟ نإ يف شَٔ ايسضٍٛا -

 .فسدًٜا يف إطاز ؾف ٚاحد ٚيٛ زآٙ ايعدٚ ال ٜبايٞ بٗرا

سَِّعْنَا ار لٍرُ }،ٚاثكهِ ب٘غتٕٛ َٝجاق٘ ايرٟ  {وَثُشَ َِمْرًا}ظتب إٔ ٜطتخٞ َٔ اهلل ٖٚٛ ممكٛت عٓد اهلل  داملتٛازٟر
  ..ًاَٝجاقٖٛ ٜعترب  {ًَأَطَعْنَا

هلا أثسٖا نُا ٚ،ايعص٠ ٚاذته١ُ ٖٞ َٔ ال ٜبايٞ إٔ ٜعسف ٖٚرٙ ق٠ٛ ايٓفظ ٚاملؤَٔ ف داملدتب٦نيرٜهٕٛ َٔ ال َٝدإ املٛاد١ٗ ظتب إٔ  -

ٜعين نًٓا زتاٖدٜٔ  .ٛم ٖٚرا يف َد١ٜٓ أخس٣ًٜك٢ ٖرا يف ايط .() نإ يًؿف أثسٙ يف حٝا٠ ايسضٍٛ

 .َٚكاتًني يف ٖرا اجملاٍ

 .داملتٛازٜٔرإذا زأ٣  ،إذا زأ٣ ق١ً ضتذعً٘ ٜتخسى ٚتستفع َعٜٓٛات٘ ٖٛ ألٕ ايعدٚ

ألعدا٤ يف ضبٌٝ اهلل ٚأعدا٤  ٌٕٚ ضتٔ يف ٖرا اإلجتاٙ ٚضتٔ زتاٖدُق .إىل املدًؿني َِٓٗ ٚإىل اهلل ٕيف أٟ َهإ ٜط٦ٝٛد املدتبؤٕٚر

 .نًٓا ..قٌ ٖهرا ،اهلل

ألٕ ٖرا  ؛ٖٚرا َا عتب٘ اهلل ،أَاَ٘ دداز ؾًب ال ميهٔ ٖدَ٘ أٚ غترتق٘ أٚ ٜٛدد فٝ٘ ثػس٠ ًاٖرا ايبٓٝإ َسؾٛؾضري٣ ايعدٚ ٚ -

ٚال  ٦ًاٖرا ال ٜعٌُ ٚال ٜطاٟٚ غٝ ،دتاج فت٣ٛ َٔ ؾف عًُا٤ٌٖ قد ٚدب ٜا ضٝدٟ با عتر .ايصَٔ ال أحد ٜتخسى ع٢ً أضاع حب اهلل

 .ٜٓفع بػ٤ٞ
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يف د ٚال تدخٌ َع٘ ايبخس طتٛض ٜعين يٛ ٜكٌ يٓا َع فالٕ يٛ ٜهٔ َا نإ ضتٔر :قٌ .أخط َفاِٖٝات ١َُٗ ٚضتٔ يف شَٔ زبعض ايعبا -

  .ًاَسؾٛؾ ًاضٝٓٗاز داخًًٝا ٖٚٛ ٜس٣ أَاَ٘ بٓٝاْ ...حٛاز

 .ايعدٚ ضٝٓٗاز ٚاملٓافل ضٝطهت ,فخ١أٚ ثالخ أفطٌ َٔ دداٍ عػسٜٔ ؾ إنًُتبٌ  ،عبازات ضعٝف١ب ْديٞال ظتٛش إٔ  -

تكطع ٖرا ادتدٍ ض يهٔ اْت .٦ًاٍ غٜٝٛفهس ًٜكاى ثاْٞ ّٜٛ ٜكٚبايعٌُ يف ٖرا املٛضٛع  ددٍ ٚأخر ٚزد تعطٝ٘ أَاًل :إذا فتذ املٛضٛع

 .بٗرٙ ايطسٜك١ ٚايٓكاؽ

  .ٛا إٔ ٖٓاى ْطب١ نبري٠ َٓافكني ٖٚرٙ غًط١إذا دخًٓا يف ددٍ مسعْٛا ٚعسف ..يًعٌُ ضتػػٌ املٓافل زغًُا عٓ٘ ًاإذا مل جتد َٛضٛع

َّٝٔ يف  .[66:]الحج{ًَإِْ جَادٌٌَُنَ فَمًُِ اٌٍَّوُ أَعٍَُُْ تَِّا ذَعٌٍََُّْْ}ظتب إٔ تتخسى ع٢ً أضاع خد١َ قط١ٝ نبري٠ ٖٚٞ دٜٔ اهلل  - ب

ْٚاع يٝطٛا  َٕٛٓافك الشاٍ ٖٓاى ْ٘أ ايعدٚ ٜس٣ايرٟ َٔ ضًبٝات٘ إٔ  ،ايٓكاؽ ٚادتدٍ َٔأفطٌ َكاّ ايتبٝني ٖٚرٙ هلا إظتاب١ٝ 

 .َؤَٓني بايكط١ٝ

 .ٖٚرٙ َٔ َكاَات ايتبٝني نريو ال أحد ٜطًع ن١ًُ أٚ يف زتًظ ٕٚالحعٛا ايفازم يف املطذد ايٓاع َتعٛد

 عًٝ٘ )ؾ٢ً اهللايسضٍٛ نإ  .ألْ٘ ٜرتافل َع ٖرا األضًٛب َعسف١ يًعدٚ إٔ ٖٓاى خًد١ً أٚ َٓافكني  غًط١ نبري٠ ادتدٍ يف األضٛام -

 .{ًَإِْ جَادٌٌَُنَ فَمًُِ اٌٍَّوُ أَعٍَُُْ تَِّا ذَعٌٍََُّْْ} {لًُْ وًٌُّ َّعًَُّْ عٍَََ شَاوٍَِرِوِ}ٜكٍٛ  ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ(
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 ،أَاّ ايعدٚ ٚدِٗٗ ألْ٘ حهِٝ بأضًٛب َعني تعطٞ غهاًل .ايتخ١ٝ ٖٞ ٖا١َ نا٥ًٓا َٔ نإايطالّ ٚزد  ..ايتٛدٝٗات ايؿػري٠ ٖٞ ٖا١َ -

 .ضتذعً٘ غتدَو زغًُا عٓ٘ زدٜت ايتخ١ٝٚإذا  ،أْت غػًَّت املٓافكني ايتخ١ٝ إذا مل تسد .ٓافكني تساِٖ غػايني َعوحت٢ امل

د ٖرٙ ٖٞ ايؿخٝخ١ ..ايبخس طتٛض يٛبدٙ ضتسم اٚ ٜسٜد َع٘ ٚبعدٙ ضتٔو يف فالٕ فال تعط عبازات ضعٝف١ قٌ رْعٓدَا ظتاديٛ

  .إىل اآلٕ ٚضًِ()ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘  َٔ أٜاّ ايسضٍٛ

  .ًاَسؾٛؾ ًاظتب إٔ جتعٌ ايعدٚ ٜس٣ ايٓاع بٓٝاْ .يٝطت دٝد٠ إٔ تدخٌ يف دداٍ -

اقطع  ،ربا ٜطرب إٔ صتعٌ ٚاحد أنرب َٓ٘ ْٚكٌ ٖرا ع٢ً حل حت٢ ٜتذٗٛا إيٝ٘د :با ٜكٌ .رَا اتبعٓاٙ إال أْ٘ ع٢ً حلد :إذا قًت -

 د.بًَال َقاس ِٚبإحٓا َع٘ بس أٚ عس َضر ايطسٜل عًٝ٘

فكاتال إْا ٖآٖا  نُا قاٍ بٓٛ إضسا٥ٌٝ اذٖب أْت ٚزبو يو رئ ْكٍٛ :ؾًٛات اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘(يسضٍٛ اهلل ) األْؿاز أحد قاهلا

 .دَكاتًٕٛ فٛ اهلل يٛ أَستٓا إٔ طتٛض ٖرا ايبخس رتطٓاٙ اقاعدٕٚ بٌ ْكٍٛ اذٖب اْت ٚزبو إْا َعهُ

  .َٗصٚش٠ تؤَ داخٌ ْفطٝ أْو ٜعين ،ايعبازات ايطعٝف١ تٓب٧ إٔ يدٜو حاي١ ضعف -

ضٛز٠ اذتدٜد ضٛز٠ ايسداٍ ٚ ،ًاعايٝ ًاظتب إٔ ٜكدَٛا منٛذد .ذتهَِٝعِٗ اهلل ايعصٜص ا ،ٖد٣ اهلل ،ايٓاع يف طسٜك١ حه١ُٝ -

 .إميإ حدٜدٟ ٚق٠ٛ حدٜد١ٜ ،اذتدٜدٜني

 .ْكاط ضعف أٚ تس٣ يف ْفطو ًاٖرا ايكسإٓ ظتب إٔ تًعٔ ْفطو إذا نٓت ضعٝفبعد ضٛز٠ اذتدٜد ٚ دبع
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 ًاٜعين ٖرا االجتاٙ ٜساٙ ايٓاع بٓٝاْ ،تهتٝو ي٘ عالق١ مبٓطل ٚنالّ ايٓاع َع َٓافكني َٚٓاقػني {تُنَْاٌْ َِّشْصٌُصٌ}ن١ًُ  -

 .ٜؤثس َكبٛاًل ًاو أْو ع٢ً طسٜك١ يٝظ ألحد إٔ ميًو َٓطكْٕٚ ٜسٚاآلخس .ًاَسؾٛؾ

ٖٚرٙ ضُا١ْ  ،ِْٗ ع٢ً طسٜك١ ال ميًو أحد أٟ َٓطل أٚ طسٜك١ أع٢ً َٓٗاٜعين إ .يٝطٛا ع٢ً ق١ُ اهلُالٜا {أَٔرُُُ األَعٌٍََْْْ} -

 .ايعصٜص اذتهِٝ ١ألٕ ٖرٙ طسٜك ؛َكبٛاًل ًاٖا١َ يًُؤَٓني عًُا٤ َٚعازضني َػفًني ِٖٚ قًٌٝ َٚطؤٚيني َعازضني مل ٜكدَٛا َٓطك

  .عًٝٗا حهُا٤ ٚأعصا٤ ٕٝذب إٔ ٜهٕٛ َٔ ٜطريٚف

 .بعٝدًا عٔ ٖد٣ اهلل يٝظ يو إٔ تتؿسف أْت ، طسٜل اهللاعسف أْو يف ،ظتب إٔ تًػٞ ذاتٝتو -

يف  ٕنإ نالَ٘ ظتعٌ اآلخسٜٔ ٜعًُٛ ..راهلل أعًِد :عٓدَا ٜكٍٛ دطٝظرََجٌ عايٞ مل ٜهٔ ( ) زضٍٛ اهلل

 .َٚٗاتس٠ ال تدخٌ يف َٓاقػ١ .راهلل أعًِد :ٜٚكٍٛ ٚتأثريٙحت٢ ال ٜطُعٛا نالَ٘ يكٛت٘  ًاآذاِْٗ قطٓ

 {فِِ سَثٍِِْوِ}     .ًاَسؾٛؾ ًاهٔ إٔ ٍٜطًعٛا عًٝ٘ بٓٝاْٖٛ بايػهٌ ايرٟ مي .ضبًٝ٘ ؾدس٠ يٝطت ضكف خػب {فِِ سَثٍِِْوِ} -

 .فٛقٗا ٕضبٌٝ اهلل أزض١ٝ ؾًب١ قاب١ً يػد أقداّ َٔ ٜستؿٛ .أضاع قٟٛ ٜكبٌ بٓا٤ ال ميٌٝ ع٢ً اإلطالم

 .يف َٛاد١ٗ ايعدٚ َٕٛٛاقف َسؾٛؾ١ ٚزداٍ َسؾٛؾبٌ  .ٌٚايبٓٝإ املسؾٛص يٝطٛا غجا٤ نػجا٤ ايطٝ -
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 [5:الصف]{غٌُا أَصَاغَ اٌٍَّوُ لٌٍُُتَيًَُُْإِرْ لَايَ ٌُِسََ ٌِمٌَِِْوِ َّا لٌََِْ ٌَُِ ذُؤْرًَُٔنِِ ًَلَذ ذَّعٌٍََُّْْ أَِِّٔ سَسٌُيُ اٌٍَّوِ إٌَِْْىُُْ فٍَََّّا صَا} -

ٌَُِ ذُؤْرًَُٔنِِ }زدٌ قٟٛ ٚحهِٝ أْ٘ َٛض٢  ٕألِْٗ ناْٛا ٜعسفٛ ؛ٖٚرا َجٌ  ُا٤ َٚعِٗ َٛض٢إٔ ٜهْٛٛا حه ٕملٔ مل عتاٚيٛ ٜكدّ َجاًل

 .{ًَلَذ ذَّعٌٍََُّْْ أَِِّٔ سَسٌُيُ اٌٍَّوِ إٌَِْْىُُْ 

ٚبٓٝإ َسؾٛص تعين حٍٛ قطب ٖٚٛ  د.لفًَربٌ بٓٝإ  ،ًاَسؾٛؾ ًاٝهْٛٛا بٓٝاْٜعين زتتُع مل ٜتٛدٗٛا ي .ْ٘ٚناْٛا ٜؤذٚ

 .()ٍٛ ايسض

 .ًاَسؾٛؾ ًاْٛا بٓٝاَْٚٔ َٗاّ َٔ ٜسضٌ إيِٝٗ إٔ ٜهٛ .٘ ٖٚٛ زضٍٛ إيِْٝٗأؾبخٛا ٜؤذٚ ،يدِٜٗ َٛض٢ حهِٝ ٚقٟٛ نإاضسا٥ٌٝ  ٛبٓ -

  .إٔ ٜهْٛٛا ع٢ً ٖرا ايٓخٛ أٟ املؤَٓنئَ ٕ ٜبتعدٚا ظتب أ  .[5:الصف]{فٍَََّّا صَاغٌُا أَصَاغَ اٌٍَّوُ لٌٍُُتَيُُْ ًَاٌٍَّوُ ال َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌْفَاسِمِنيَ}

 .املاضني املؤَٓني ضٛز٠ اذتدٜد َٔ داْب عسض مناذج َٔ تػب٘ ٖرٙ ايطٛز٠ -

سَاجِ ًَُِثَشِّشًا تِشَسٌُيٍ َّأْذِِ َِِٓ اٌرًٌََّْإِرْ لَايَ عِْسََ اتُْٓ َِشََُّْ َّا تَنِِ إِسْشَائًَِْ إِِِّٔ سَسٌُيُ اٌٍَّوِ إٌَِْْىُُ ُِّصَذِّلًا ٌَِّّا تََْْٓ َّذََُّ }

 ًاايبٝٓات ٖٞ اييت تبين زتتُع [6:الصف].{ِِٓ تَعْذُِ اسُّْوُ أَحَّْذُ فٍَََّّا جَاءىُُ تِاٌْثَِّْنَاخِ لَاٌٌُا ىَزَا سِحْشٌ ُِّثِنيٌ

ُّٔبنْي}نايبٓٝإ املسؾٛص يف املكابٌ  ََٖرا ٔضِخْس   .{َقاُيٛا 
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اإلضالّ يٝظ عاد١ يتكدِٜ غ٤ٞ َٔ  .[7:الصف]{رَشٍَ عٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزِبَ ًَىٌَُ ُّذْعََ إٌََِ اإلِسْالًَََِِْٓ أَظٍَُُْ َِِِّّٓ افْ} -

 .اإلضالّ أْ٘ ٜسٜد غتدّا٤ ٚيٛ ع٢ً أضاع اإلفرت .ثكاف١ قدَت عطٔ ١ْٝ ٖٚٞ افرتا٤ ،داْبو إضاف١ يإلضالّ ٜهٕٛ افرتا٤ ع٢ً اهلل

 ؛يًتٓفٝر آيٝاتاضاف١  نإ املفسٚضٜعين ثكاف١  ،يٝطٛا عاد١ إضافات ،اٖٙد ٕاهلل ٖٛ ايعصٜص اذتهِٝ ٜتفُٗٛ -

ًٌٌََْ ذَمٌََّيَ عٍََْْنَا تَعْطَ }قٍٛ اهلل تعاىل عطٔ ١ْٝ ْٚطٛا  قدَٛٙ عًِ ايهالّ،ع١ًَٛ أؾبخٓا ضخ١ٝ هلرٙ اإلضافات قط١ٝ َ -

 [22:الحاقة].{األَلَاًًِِّ

 .يٝظ بإَهاْ٘ شٜاد٠ غ٤ٞ َٚع ٖرا ،ميهٔ إٔ ٜأتٞ بباطٌ ٜؤٜد ايػسى ال (صٍَ اهلل عٍْو ًعٍَ آٌو ًسٍَُع إٔ ايسضٍٛ )

ألٕ املٛضٛع يف األضاْٝد رال ْدقل  :حت٢ قايٛا ،قدَٛا أغٝا٤ َٔ أدٌ ايطاع١ ٚاإلبتعاد عٔ املعؿ١ٝنريو ايرتغٝب ٚايرتٖٝب  -

 .ٍٍٛكٖرا َت .ضابسد

يٛ ٜتعُس ايٓاع أيف ض١ٓ يٛددٚا ٖرا ايكسإٓ فٛم نٌ  .ٙ ايهفا١ٜيف ٖر ،اهلل ٖٛ اذتهِٝ ٚايعامل يٝظ عاد١ إىل إٔ ٜطٝفٛا ِٖ

 .غ٤ٞ ٚأٚضع

يهٔ .املالحٝل ٚاذتٛاغٞ ٖٞ يف إطاز اآليٝات يًتٓفٝراملفرتض إ  .{اٌٌَََْْْ أَوٍَّْْدُ ٌَىُُْ دِّنَىُُْ}إٔ ٖد٣ اهلل َتهاٌَ  ٛامل ٜعسف

 .ٚيدٜ٘ َهتب١ ط١ًٜٛ عسٜط٘ ٘ بٓدم ١َْٛٚبعطِٗ ال ٜٛدد ي .اآليٝات ٖٞ ؾفس ال ٜٛدد حٛاغٞ فٝٗاٚددْا 
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ٍٞ ()تهٕٛ زٚاٜات َهرٚب١ ع٢ً ايٓيب  .دٜٔ يًٓاع بػهٌ ٖرا ايهرب فٝٓصٍ ٕٜٛهرب األٚي -  ٚاإلَاّ عً

 .أَا ايكسإٓ ََْٚؿ٘ فٗٛ ستفٛظ ،تفطري َػًٛطنريو ٚ ()

ٜعًُٕٛ أْ٘ َٓصٍ إيٝو َٔ ٚنتب ٚأْبٝا٤ اْ٘ دٜٔ اهلل  ٕٜعسفٛناْٛا  .ستطٛب ع٢ً اإلضالّٜعين  {ىٌَُ ُّذْعََ إٌََِ اإلِسْالًََِ} -

 [02:األنعام].{َّعْشِفٌَُٔوُ وََّا َّعْشِفٌَُْ أَتْنَاءىُُُ} ،زبو باذتل

ىٌَُ ُّذْعََ إٌََِ اٌْئِسٍَْاَِ ًَاٌٍَّوُ ٌَا ًََِْٓ أَظٍَُُْ َِِِّّٓ افْرَشٍَ عٍَََ اٌٍَّوِ اٌْىَزِبَ ًَ} اإلفرتا٤ ٜأتٞ بكايب دٜٔ ٖٚرا َٔ أظًِ ايعًِ -
ٖٚٛ زتتُع ايتٛزا٠  ًٝ٘ ايطالّ(ع) ت يف عٗد عٝط٢ٚحتؿٌ ٖرٙ يف ٚضط املطًُني نُا حؿً. [7]الصف: { َّيْذُِ اٌْمٌَََْ اٌظَّاٌِِّنيَ

 [6:الصف].{لَاٌٌُا ىَزَا سِحْشٌ ُِّثِنيٌ} نُذتُع املطًُني اآلٕ عًُا٤ ٚنتاباتأحباز فهإ 

 .{َِا أَٔضَيَ اٌٍَّوُ عٍَََ تَشَشٍ ِِّٓ شَِْءٍ} ٚدعاٜاتَا قاي٘ ضخس )ؾ٢ً اهلل عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚضًِ( ايسضٍٛ 

املهس ٚايهٝد ٜتخٍٛ إىل  ..إطفا٤ ْٛز اهللٖٛع٢ً اهلل ُِٖٗ  ٕنإٔ َٔ ٜفرتٚ [6:الصف]{ُّشِّذًَُْ ٌُِْطْفِؤًُا ٌُٔسَ اٌٍَّوِ تِأَفٌَْاىِيُِْ} -

 .ايدعا١ٜ املؤثس٠ َٔ ايفِ ،ايٛض١ًٝ املؤثس٠ ٖٞ ايفِ {تِأَفٌَْاىِيُِْ} :اٍنالّ خطري ٚيريو ق

ُٝ بطٝٛفِٗ  ٕمل ٜعسض َا ناْٛا ٜطسبٛٚ .ال ميهٔ إٔ ظتعًو تػو فُٝا يدٜوٚطف٧ ْٛز اهلل أٚ ايػعاز ايطٝف ال ٜطتطٝع إٔ ٜؤثس ي

 .ْ٘بٌ عسض َا ناْٛا ٜكٛيٛ
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تػٌ األفٛاٙ عرب ايؿخف ٚاألقالّ ػاألعدا٤ ضالحِٗ زتُد حت٢ ت ..ػ٤ٞ املهجفْٛز اهلل نٌ َا ٜعازض٘ ٖٛ َٔ األفٛاٙ ٖٚرا اي -

 .ٚايعُال٤عالّ ٚٚضا٥ٌ اإل

عٓدَا  .حت٢ اذتسٚب ايٓفط١ٝ ٖٞ َٔ األفٛاٙ ،ػتػٌ حسب األفٛاٙع١ ٚاحد٠ َٔ ْٛز ٖرا ايدٜٔ حت٢ تمش ٧ايطالح ال ميهٔ إٔ ٜطف -

 .ٜسٜد إٔ ٜؤثس ٜؿٓع َاد٠ نالّ تٛدد ٖصمي١ ْفط١ٝ

إذا طفٝت األفٛاٙ ئ   .[6:الصف]{ًَاٌٍَّوُ ُِرُُِّ ٌُٔسِهِ}ذًا أِٖ ٚض١ًٝ يإلطفا٤ ٖٞ ايفِ ٚيٝطت أضعف ٚض١ًٝ َٚع ذيو قدّ ضُا١ْ إ -

 .٦ًاتعٌُ ايكٓابٌ ٚايدبابات غٝ

إِالَّ إِميَأًا  وُ ًَسَسٌٌُُوُ ًََِا صَادَىًٌَََُُّّْا سَأٍَ اٌُّْؤِِْنٌَُْ األَحْضَابَ لَاٌٌُا ىَزَا َِا ًَعَذََٔا اٌٍَّوُ ًَسَسٌٌُُوُ ًَصَذَقَ اٌٍَّ}

ألٕ املًُٛع إٔ ايعدٚ بػهٌ زٖٝب ٜطتددّ  ؛ٕاملسح١ً ٖرٙ ظتب إٔ ٜفِٗ ايٓاع َا ٜكٛيٛ {ٌااٌُلَ} .[00:األحزاب]{ًَذَسًٍِّْْا

 .ٕٛٚشتسد ٕٛٚؾخفٝ َٕٛرٜع ،ٚيدٜ٘ نٛادز نجري٠ ،ايدعاٜات بػت٢ ايٛضا٥ٌ

ِٗ نٌ ْٚددٚا إٔ املهربٜٔ ٜطفٛ ،ٚيريو اْصعذٛا َٔ ايػعاز ؛ايرٟ ٜعٝل َا ٜأتٞ َٔ ايعدٚ َٔ نالّ عًُٓا بايػهٌاذتُدهلل إٔ  -

راملٛت  :قايٛا ٦ًانٌ َا عٌُ غٝ ،فتٛدد حسب ْفط١ٝ يًعدٚ جتعً٘ ٜعض ع٢ً ٜدٜ٘ .أضبٛع تطف٧ نٌ َا عًُٛا داخٌ األضبٛع

 .ألَسٜهاد



12 

 ٕضتٔ اآلٕ أَاّ َٔ عتطبٛٚ ،دا٤ت بعد َا ُذنس عٔ َٛض٢ ٚعٝط٢ [6:]الصف{وِ تِأَفٌَْاىِيُُِّْشِّذًَُْ ٌُِْطْفِؤًُا ٌُٔسَ اٌٍَّ}ٖرٙ اآل١ٜ  -

 .إطفا٤ ْٛز اهلل  ْٕفٛضِٗ ع٢ً َٛض٢ ٚعٝط٢ ٜٗٛد ْٚؿاز٣ ٜسٜدٚ

 ضُا١ْ إلمتاّ ْٛزٙ ٜعين أِْٗٚ .يد٣ املطًُني ضُا١ْ بايسغِ َٔ األفٛاٙ ايطاخ١ٓ اييت تٓطل مبدتًف ايػب٘ إلطفا٤ ْٛز اهلل -

  ..{ًَاٌٍَّوُ ُِرُُِّ}ٜسٜدٕٚ ٜعين ٖؤال٤  ،ِْٗضٝطفٛ 

ْحَشْبِ أَطْفَأَىَا اٌٍَّوُ} أغعًٛٙإذًا اهلل ضٝطف٧ َا  ،إفِٗ َٔ ِٖ َٚٔ ٖٛ اهلل ايعصٜص اذتهِٝ -  .{وٍََُّّا أًَْلَذًُاْ َٔاسًا ٌٍِّ

إٔ ايٓاع َت٢ َا نإ هلِ ْٛز ئ  ِٕٖ ٜفُٗٛ ،ٜتذ٘ يًٓاع ايػٝطإ نريوِٖٚ َتذٕٗٛ يًٓاع  ،أْ٘ ْٛز يًٓاع ْٕٛز اهلل ِٖ ٜعسفٛ -

 .ضدِٖ ٦ا إٔ ٜعًُٛا غٝاألعدا٤ ٜطتطٝع 

ٜطف٧ ايػُع١ عًٝو فٝؿطادى يف  سٜدٖٛ ٜ ،عًٝ٘ ًاظتب إٔ تهٕٛ غدٜد ،ٜدٚضوٖٚٛ ٜسٜد إٔ ٜؿطادى يف ايعالّ  ايٓٛز ٧َٔ ٜطف -

 .دعالّاير

 ٕٜفُٗٛ ،ارتطٛز٠ ٖٓا ٕٜفُٗٛ الايٓاع ٚ ،اع يٝطتٓري ب٘ ايٓاعايٓٛز أْصي٘ يًٓ ،ٖد٣ اهلل يهِ ،دٜٔ اهلل يهِ ،ْٛز اهلل يهِ -

 .أٚ عتاٍٚ إذا عذص إٔ ظتسى إىل ايعالّ ،إذا أزاد َادٜاتو ٖٛ ٜطف٧ ايٓٛز عًٝو بُٝٓا ايعدٚ، يف زتاٍ املادٜات ارتطٛز٠

 .أْٛفِٗ ع٢ً زغِ ..[6:الصف]{ًٌٌََْ وَشِهَ اٌْىَافِشًَُْ – ألٚيٝا٥٘ – ًَاٌٍَّوُ ُِرُُِّ ٌُٔسِهِ} -
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ٚيٛ حاٍٚ دَٔ دا٤ ٜطفٝ٘  ضٝرتىراْ٘ ٝعٗسٙ َا ٖٛ ضٜعين ٖٛ  [9:الصف]{ىٌَُ اٌَّزُِ أَسْسًََ سَسٌٌَُوُ تِاٌْيُذٍَ ًَدِِّٓ اٌْحَكِّ} -

 .َتٛقد٠إىل مجاز  ِٕٖ ضٝتخٛيٛ ْ٘ايٓاع ٜطفٛ

 .ٕضٝٓطف٦ٕٛ ٚعًِٝٗ ٚاآلخس ٕٚٙ ٜٚعٗسٓٛزب َٕٔ ٧ٜٝٗ َٔ ٜطتٓريٖٚٛ اهلل  -

ًَال أَٔرُُْ عَاتِذًَُْ  2ال أَعْثُذُ َِا ذَعْثُذًَُْ  1لًُْ َّا أَُّّيَا اٌْىَافِشًَُْ }.انًٗا تط٢ُ دٜٓألْٗا بػهٌ دٜٔ أٚ قٛاْني  نٌ َا ٜدإ ب٘ -
نً٘ ٜط٢ُ  [رة الكافرونسو]{6ٌَىُُْ دِّنُىُُْ ًٌََِِ دِِّٓ  5 ًَال أَٔرُُْ عَاتِذًَُْ َِا أَعْثُذُ 4ًَال أََٔا عَاتِذٌ َِّا عَثَذذُُّْ  3َِا أَعْثُذُ 

 .دٜٔ باطٌ ٚدضاتري ٚقٛاْني شتايف١ هلل ٖٞ دٜٔ ،ًادٜٓ

ٚئ تكبٌ ايطاح١ إال دٜٔ اذتل إٔ ٜعٗس ٖٚٛ  ،بدٜٓ٘ اذتل ٕٜعين ٜعٗس دٜٓ٘ اذتل ٚئ ٜعٗس بدٜٓ٘ إال َٔ ٜطريٚ {ٌُِْظْيِشَهُ} -

 ،[5:اإلسراء]{تَعَثْنَا عٍََْْىُُْ} ،[52:المائدة]{وُ تِمٌٍََْفَسٌَْفَ َّأْذِِ اٌٍَّ} .ٜعين ٖٛ َٔ ٧ٜٝٗ ،ٜٙعين ٖٛ َٔ ضٝعٗس ،ايكسإٓ

ًٌٌََْ وَشِهَ }ٜٚعٗسِٖ ع٢ً األدٜإ األخس٣  ،ٜعٗس دٜٓ٘ بِٗ ،ع٢ً ٖداٙ ٚدٜٓ٘ اذتل ٕٜعين ٧ٜٝٗ َٔ ٜطريٚ ،ٜأتٞ ،ٜطتبدٍ
 .{اٌْىَافِشًَُْ

اذَّخَزًُاْ } .د ْفط٘ ملؿدز ايدٜٔ ايرٟ ٜدٜٔ بَ٘عبألْ٘  ،ٖٛ يف ٚاقع٘ َػسى ٕٛنٌ َٔ ٜدٜٔ بػري دٜٔ اهلل اذتل ِٖ َػسن -
 .املؿدز ٜؿبذ ٜعرب عٔ غري اهلل ،أؾبخٛا نُا يٛ ناْٛا َػسنني [31:التوبة]{أَحْثَاسَىُُْ ًَسُىْثَأَيُُْ أَسْتَاتًا ِِّٓ دًُِْ اٌٍَّوِ
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قد با رأَاّ أعدا٤ اهلل داخٌ بًداِْٗ  أؾخاب املراٖب بسشٚا عادصٜٔ ،ًَخٛظ يف ٖرا ايصَٔ إٔ َا عًٝ٘ ايٓاع غري قابٌ إٔ ٜعٗس -

  .مبا ِٖ عًٝ٘ غري دٜٔ اهلل غري قابًني إٔ ٜعٗسٚا ٕٛاملتُطه .دِٖا ٜطفٛ

  .ع٢ً دٜٔ حل ًاضايكط١ٝ تعٗس أضا ،ٜطري يٝظ بٗرا املع٢ٓ أٚ بايػهٌ ٖرا يٝظ َعٓاٙ ايعٗٛز -

 .يًعٗٛز ٚيٛ يف بالدٙ ايدٜٔ ايرٟ ظتعٌ زؤٚع ايٓاع َٓهط١ ٖٛ يٝظ دٜٔ اهلل اذتل ٚيٝظ قاباًل -

  .ِْٜٗدٚضٛ ٕٛٚقد األَسٜهٝ (آٜات اهللِٖٚ )مل ٜطتطٝعٛا يف ايعسام إٔ ٜعٗسٚا 

 .ألٕ فُٗ٘ ٚثكافت٘ يٝطت ايدٜٔ اذتل ايرٟ ضٝعٗس ٚضٝعٗسٙ اهلل ؛ايفت٣ٛ يدِٜٗ َٔ املسدع قط١ٝ خطري٠ يٝؼ َا ٜؿدز فت٣ٛ؟ -

غ٤ٞ ًَُٛع  ،ٚغريِٖ ًاشٜٛديف نٌ املراٖب تساِٖ ْاشيني  ،يٝطٛا ع٢ً ايكسإٓ جتد إٔ ايٓاع ،بايتأنٝد إٔ دٜٔ اهلل اذتل ٖٛ نتاب٘  -

  .ٚيٝظ ادعا٤ ع٢ً اآلخسٜٔ

َا ايرٟ دعًِٗ  ،ايعًُا٤ نُا ٚزد يف ايبٝإ ايرٟ اؾدزٙ .(ٖرا ٜعذصْا عٔ عٌُ َا ٖٛ عًٝٓا)ِْٗ يٝطٛا عًٝ٘ أ َٕٛٚعرتف ٕٛعازفِٖ  -

 .هرازؤ٣ دعًتِٗ ٖ ،نتب أخس٣ قدَت ،بٗرا ايػهٌ؟

 .ٔ ضٝعٗس دٜٔ اذتلٖٛ َ ،َٔ ٜأتٞ بػ٤ٞ غري دٜٔ اهلل اذتل ضٝأتٞ ٖٛ ٜعًِ أْ٘ ،دٜٔ ٣اهلل ٜعسف َا ضٝأتٞ بعد َٔ دعاٚاذتل دٜٔ  -

ٚضتٔ ْعًِ إٔ دٜٔ اذتل ٖٛ ايكسإٓ َٚٔ  .إٔ َا ِٖ عًٝ٘ ٖٛ اذتل ٕعػس١ٜ ٚنٌ ايطٛا٥ف حت٢ ايٝٗٛد ٜٓطبٛ اايصٜٛد ٚاإلثٓ -

 .نٌ باطٌ ٕٝ٘ ٜٚسفطٛعً ِٕٖ َٔ ٜطريٚ ٕضٝعٗسٚ
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ٌٌِوِ ًَذُجَاىِذًَُْ فِِ سَثًِِْ اٌٍَّوِ َّا أَُّّيَا اٌَّزَِّٓ آََِنٌُا ىًَْ أَدٌُُّىُُْ عٍَََ ذِجَاسَجٍ ذُنجِْىُُ ِِّْٓ عَزَابٍ أٌٍَُِْ ذُؤِِْنٌَُْ تِاٌٍَّوِ ًَسَسُ} -

فِٗ أْو أَاّ ضُا١ْ ٚفسص عع١ُٝ إٔ إظٗاز دٜٔ إ .[11،10:الصف]{ٌٍََُّْتِأٌََِْاٌِىُُْ ًَأَٔفُسِىُُْ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ إِْ وُنرُُْ ذَعْ

 .ع٢ً أٜدٟ أحد عبادٙ فًتخاٍٚ إٔ تطازع حت٢ تهٕٛ أْت أحد َٔ تعٗس بدٜٔ اهلل ٜٚعٗس بو دٜٔ اهللضٝهٕٛ اهلل 

ٜعين ْع١ُ ٚضُا١ْ نبري٠ أِْٗ ٜعين ٖرٙ ٖٞ ايٛض١ًٝ ايٛحٝد٠ إلظٗاز ايدٜٔ  (ٜعٗسٙ)بعد ن١ًُ  يف ضبًٝ٘ باملاٍ ٚايٓفظ ادتٗاد -

 .ع٢ً طسٜل تٓتٗٞ بٓذاح ٚفٛش

داٖد  .ع١ًُٝ اإلظٗاز تهٕٛ يف ضبًٝ٘ ٚع٢ً أضاع ضبًٝ٘ ..ٜٚكٍٛ أْ٘ َٔ أْؿاز اهللرَٚا ٜتخسىد يف األشٖاز  أبعطِٗ ظتٞ ٜكس -

 .ٚقاتٌ َٔ أدٌ اهلل ٚيف ضبٌٝ اهلل ع٢ً ايطسٜك١ اييت زمسٗا ٖٛ

 .{ىٌَُ اٌَّزُِ أَسْسًََ سَسٌٌَُوُ} ،ملا غابت مل ٜؿبذ يًٛعٛد اهلا١َ ق١ُٝ .متاًَا عٔ أذٖإ ايٓاع َٔ ٖداٙ غا٥ب تطعٕٛ يف املا١٥ -

 .ايهٌ ي٘ ٚيف ًَه٘ ،يٝعٗسٙ ع٢ً أزض٘ ٚخًك٘ ،يٝطت ايكط١ٝ ٖصٍ ايٓٛز َٔ اهلل

ًَاٌٍَّوُ } :ٜٚكٍٛ {ٌُِْظْيِشَهُ} :هلل ايرٟ ٜكٍٖٛٛ ا {ىًَْ أَدٌُُّىُُْ} :ٍَٛٔ ايرٟ ٜك {َّا أَُّّيَا اٌَّزَِّٓ آََِنٌُا ىًَْ أَدٌُُّىُُْ} -

 .{ُِرُُِّ ٌُٔسِهِ



16 

ذُؤِِْنٌَُْ } .عراب أيِٝ يف ايدْٝا ٚاآلخس٠أٚٚآخس٠  جتاز٠ زاع١ دْٝا {ىًَْ أَدٌُُّىُُْ عٍَََ ذِجَاسَجٍ ذُنجِْىُُ ِِّْٓ عَزَابٍ أٌٍَُِْ}

ٖرا ٜس٣ نٌ غ٤ٞ َٔ دٜٔ اهلل  حؿٌايكط١ٝ إميإ ؾادم َٚت٢ َا ألٕ  ،َاض١ ٖٞ حاد١ {َّا أَُّّيَا اٌَّزَِّٓ آََِنٌُا}بعد  {تِاٌٍَّوِ

 .ٜععِ تؿدٜك٘ هلل ٚثكت٘ باهلل ٚاضتبؿازٙ باهلل ،ْٚع١ُ ًاععُٝ

  .ي٘ دد٣ٚ ٚفالح ملٔ حتسى فٝ٘بٌ ٖٛ عٌُ يف َٝدإ  ،ئ تتعبٛا يف َٝدإ غري قابٌ -

 .قابًني إٔ ٜعٗس بِٗ دٜٓ٘ ٕطسٜك١ اهلل بايػهٌ ايرٟ ٜهْٛٛ ٚجتاز٠ ملٔ ٜهْٛٛا ع٢ً ديٝظ هلِ حاد١رخطاز٠ نبري٠ ملٔ  -

نٌ غ٤ٞ ؾاز ٜتٗا٣ٚ مما ٜتػبح ب٘ ايٓاع بد٤ًا َٔ االغرتانٝني ٚايػٝٛعٝني نريو  ،يف املسح١ً ٖرٙ َؤغسات إلظٗاز دٜٔ اهلل اذتل -

 .{َ اٌٍَّوُ إِالَّ أَْ ُّرَُِّ ٌُٔسَهَُّأْتَ} َت٢ َا زأٜت َسح١ً نٗرٙ  ،نجري عًُا٤ َٚط٦ٛيني ٚأَسٜهٝني داملطفنيٚاملٓفدني ر

ظُٝع ايٛضا٥ٌ  فَِٔ نٌ  إطفا٤ بس ٚعس ٚدٛ إطفا٤زمبا مل عتؿٌ  ،إذًا ضٝعٗس دٜٓ٘ ،اهلل ٜهٝد ٚميهس ٖٚٛ ايػايب ع٢ً أَسٙ -

 .نُا ٖٛ حاؾٌ اآلٕ َكس٠٤ٚ َٚطُٛع١ َٚس١ٝ٥

حت٢ املراٖب ايداخ١ًٝ ٚددٚا  ،اهلل يدٜٓ٘ دٜٔ اذتل نتابٖ٘رٙ عال١َ ملسح١ً إظٗاز  ..{ُّشِّذًَُْ ٌُِْطْفِؤًُا}قط١ٝ ًَخٛظ١  -

 .أْفطِٗ طافني ٚٚددِٖٚ طافني

 .ٕٛإٔ طسٜكتِٗ طسٜك١ ٖبٛط ٚأِْٗ طاف ٕايطافني ِٖ ٜػٗدٚ ،ِٖ ٜٗتدٕٚ بٗرا ايٓٛزيف يبٓإ ٚايعسام  ٕٛاملٛيع -
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ألٕ  ؛دٜٔ اهلل ًذٗاد ٖٚرٙ َؤغسات َسح١ً إظٗازٚحاد١ َاض١ ددًا ي ادتٗاد يف ضبٌٝ اهللٖرٙ املسح١ً ٖٞ املسح١ً املطًٛب فٝٗا  -

َٔ  ًايف ضبًٝ٘ ال تتؿٛز أحد ٕٚٚألٕ املدتازٜٔ إلظٗاز دٜٔ اهلل ِٖ اجملاٖد ،يف ضبٌٝ اهلل ايٛض١ًٝ ايٛحٝد٠ إلظٗاز دٜٓ٘ ٖٞ ادتٗاد

 .ايطانتني

ٖٚٛ  {ذُؤِِْنٌَُْ تِاٌٍَّوِ ًَسَسٌٌُِوِ}يٛضا٥ٌ اييت قدَٗا ٖٓا أٟ عٓاٜٚٔ أخس٣ ٖٞ ٚاضخ١ أْٗا يٝطت ا ،ٖٞ طسٜك١ ع٢ً أٜدٟ ْاع زتاٖدٜٔ يف ضبٌٝ اهلل -

  .ٗٛ َفتاح اهلد٣ ٚإيٝ٘ اهلد٣ف ايٓاع عاد١ يًعٛد٠ يهتاب اهلل .بػهٌ ؾخٝذ ٕايكسإٓ َت٢ َا عادٚا إيٝ٘ ٜؤَٓٛ

ٚنٌ َا دا٤ عٓدْا ٖٞ  ،ٖٛ ايكسإٓ ٚأٍٚ َؿدز ،ٕٜعًُِٗ نٝف ٜؤَٓٛ ٦ًاقدّ غٝ ،تؤَٕٓٛ ،{ذُؤِِْنٌَُْ تِاٌٍَّوِ ًَسَسٌٌُِوِ} ايطسٜك١ -

 .َتأخس٠ بعد َا ْعٛد يًكسإٓ ضٝتطذ اذتل

ٖٚرٙ  ،ًاَطًك ًافًٓسدع يًكسإٓ ٚضتهُ٘ حتهُٝ ،ناَاًل ًاٚايهتاب األٍٚ ٖٛ َا عتكل إمياْ ،نٓا ْتٓاشع ع٢ً نتب دا٤ت يف عؿس ٚاحد

 .ال تؤثس يف ٚاقع ايٓاع ًاضعٝف ًامياِْ َػًٛط١ ٚإغري ايكسإٓ ٜطًع َفاٖٝ ،ٚضرت٣ ُبعد تًو ايهتب عٔ ايكسإٓ ،قط١ٝ َٓطك١ٝ

 .أِٖ َؿدز ملعسف١ ايٓيب خًك٘ َٚػاعسٙ ٚضريت٘ ْٚفطٝت٘ ٖٛ ايكسإٓ ايهسِٜ ،{ًَسَسٌٌُِوِ} -

 ،يف ضبٌٝ اهللدٗدنِ بهٌ ايٛضا٥ٌ َاٍ ْٚفظ  ٕتبريٛ {ًَذُجَاىِذًَُْ فِِ سَثًِِْ اٌٍَّوِ تِأٌََِْاٌِىُُْ ًَأَٔفُسِىُُْ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ}

  ،ال حتًُٛا عٓاٜٚٔ أخس٣ ق١َٝٛ أٚ ٚط١ٝٓ ض٣ٛ يف ضبٌٝ اهلل
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زتاٖدٜٔ قدّ  ،ايكسإٓ قد تٓاٚي٘فٚتعسف ضبٌٝ اهلل َاذا ٜعين؟ ٜعين طسٜك٘ ٖٚٞ طسٜك١ َسض١َٛ ٖٚٞ ايكسإٓ ٚنٌ غ٤ٞ تطُع٘ 

 .ضبٌٝ اهلل قدّ نٝف ٜهٕٛ ذيو ،أْؿاز اهلل قدّ نٝف ٜهٕٛ ذيو ،ذيو

ٖٞ تبدأ َٔ قساز فسدٟ يد٣ نٌ ٚاحد ٚ .ٛطٔ ْفط٘ ٜٚعد ْفط٘ زتاٖدًا َٚطتعّدا إٔ ٜبرٍ ْفط٘ َٚاي٘ يف ضبٌٝ اهللٜٜهٕٛ نٌ ٚاحد  -

  .إٔ ٜهٕٛ زتاٖدًا يف ضبٌٝ اهلل مباي٘ ْٚفط٘

١ خري َكابٌ ادتٓ ،ايٓٛز خري َكابٌ ايعالّ ،ايك٠ٛ خري َكابٌ ايطعف ،ايعص٠ خري َكابٌ ايري١ ،أَا اهلل فٗٛ غين {خَْْشٌ ٌَّىُُْ} -

  .خري عا١َ يف نٌ َا ٜتٓاٚي٘ ٖرا املٛضٛعن١ًُ  ،ايٓاز

ٖٛ اهلل َٔ بٝدٙ ارتري ٖٚٛ ع٢ً  {خَْْشٌ ٌَّىُُْ} :فافِٗ إٔ َٔ قاٍ ،مل تعًُٛا َٔ أٟ ٚد٘ ضٝؿبذ خريذا إ {إِْ وُنرُُْ ذَعٌٍََُّْْ} -

ًٌٌََْ أََّْ أَىًَْ اٌْمُشٍَ } .ٖٛ َٔ بٝدٙ ارتري ع ٜٚطًع خرين١ًُ خري يٝظ َعٓاٖا إٔ اهلل ٜساد ،ٜٚعًِ ايػٝب ٚايػٗاد٠ ،نٌ غ٤ٞ قدٜس

 .ٜفتذ أبٛاب ارتري يٝظ قطَّاز٠ [96:األعراف]{آَِنٌُاْ ًَاذَّمٌَاْ ٌَفَرَحْنَا

 .يهٌ ٚاحد عد٠ دٓات ٚقؿٛز ٚأْٗاز ،يٝطت غك١ ؾػري٠ ٜفتخٗا يو ،ادت١ٓ عسضٗا ايطُٛات ٚاألزض ،ٜفتذ عباز٠ ايهسِٜ -
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ٜعين  ،نُا ال ٜكابٌ اذتل إال ايطالٍ ،ال ٜكابٌ ارتري إال ايػس ،غس ضٝكابً٘إذا مل ٜٓطًكٛا فٝ٘  ٖرا َع٢ٓ {ٌَّىُُْ رٌَِىُُْ خَْْشٌ}

 .يٝطت ٖٓاى ٚض١ًٝ أخس٣ ٖٞ خري غري ٖرٙ ايٛض١ًٝ

أٌٖ  .هلرٙ ايٛض١ًٝ ًايو إذا نٓت تازن ًاات األخس٣ ايؿال٠ ٚايصنا٠ ال تطًع خريدايعبا حت٢ ،غري ايطسٜك١ ٖرٙ ًاال ْفرتض فالح

 .عتؿًٛا ع٢ً خري مل () اذتطنياالَاّ ٚ (ع)يإلَاّ عًٞ ٚشا٥سٕٚ  َٕٛٚصن ٕٛايعسام َؿً

ٖٛ َٔ ظتعٌ اإلْطإ عتؿٌ ع٢ً املػفس٠  يف ضبٌٝ اهلل ٚألٕ املؤَٔ تصعذ٘ املعاؾٞ فادتٗاد {َّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔتَىُُْ}ٜرنس بعدٖا  -

 .ٖٛ َعؿ١ٝ عد ذات٘ ال تكبٌ َع٘ تٛب١ يف ضبٌٝ اهلل يًذٗاد تسنوٚ

سص حاٍٚ ٚأح ،ظتب إٔ حتسص ع٢ً تٛدٝٗات اهلل األخس٣ فايؿػري تتعًل بايهباز يف ضبٌٝ اهلل اإلْطإ ال عتٌُ زؤ١ٜ قاؾس٠ ٚأْت زتاٖد -

 .ظتب إٔ تهٕٛ ًَتصًَاال ٜؿذ إٔ تهٕٛ ٖرٙ ْفط١ٝ املؤَٔ ٚ ،قد خترٍال إٚ ايؿدم ايٛفا٤ األخس٣ع٢ً إٔ تهٕٛ ًَتصًَا باألٚاَس 

ٍْ رٌَِهَ اٌْفٌَْصُ َّغْفِشْ ٌَىُُْ رٌُُٔتَىُُْ ًَُّذْخٍِْىُُْ جَنَّاخٍ ذَجْشُِ ِِٓ ذَحْرِيَا األَْٔيَاسُ ًََِسَاوَِٓ طَِّْثَحً فِِ جَنَّاخِ عَذْ} -

ٝٓ رأْٗاز يٝطت فكط  [10:الصف]{اٌْعَظُُِْ ًََِسَاوَِٓ طَِّْثَحً فِِ }از دٓات ٚاضع١ َٔ شتتًف ايجُ د ات ٚدفع١ زبع املاؾٛز٠ي



00 

ٖٚدف  ،ٖدف َعٟٓٛ ٜعين زضٛإ اهلل ،يف ٖرٙ ايطسٜك١ ٜبني اهلدف ،ادتاْب املادٟ ادت١ٓ يفٖرا خري ٚأع٢ً خري  ،{جَنَّاخِ

 .َادٟ ٖٞ ادت١ٓ

 .أزق٢ ْعِٝأَاَو َاد١ٜ ادت١ٓ يف ادتاْب املادٟ  ،ألٕ اهلل ٖٛ َٔ ٜأتٞ باملادٜات ؛يف ايدْٝا ًاَادٜ ًاال تتؿٛز ٖدف -

يف  .غاٜتِٗ زضٛإ اهلل ٚاملادٜات ادت١ٓإٔ تهٕٛ ٜٚإًَٔٛ إٔ ٜعٗس بِٗ اهلل دٜٓ٘  يف ضبٌٝ اهلل ِٕٖٚ زتاٖد ظتب إٔ ٜهْٛٛا َٔ

 .خري يف ايدْٝا ٚاآلخس٠اٙ اهلل عٔ ايٓاع فسض َٞت٢ َا زض ،ًاَادٜ ًاال تسضِ ٖدف ،ايدْٝا

 .ارتري ٜػٌُ املادٜات ٚاملعٜٓٛاتٚ ،إذا اجتٗٛا يًُادٜات ضٝٓهطٕٛ زؤٚضِٗ ٕٚاجملاٖد -

ُّشْسًِِ  10فَمٍُْدُ اسْرَغْفِشًُا سَتَّىُُْ إَِّٔوُ وَاَْ غَفَّاسًا }ْٛح  ْيب اهلل ٜسضدٗا ايكسإٓأتسى ايكط١ٝ هلل ٖٚرٙ ثكاف١  ،قط١ٝ أضاض١ٝ  -

ٖٛ َٔ دٗت٘    [سورة نوح]{12ىُُْ جَنَّاخٍ ًََّجْعًَ ٌَّىُُْ أَْٔيَاسًا ًَُّّْذِدْوُُْ تِأٌََِْايٍ ًَتَنِنيَ ًََّجْعًَ ٌَّ 11اٌسََّّاء عٍََْْىُُ ِِّذْسَاسًا 

 .َطاف١ إىل اهلل ٗاٚظتعً ،ٖٛ َٔ ميدنِ

أْت َؤَٔ إٔ دٜٔ اهلل ٖٛ زفع١ ٚعص٠ يهِ اجت٘ ٖٚٛ َٔ  ،يف داْب املعٜٓٛات دٜٔ اهلل عص٠ يًُؤَٓني ٚزفع١ يهٔ ظتب إٔ تهٕٛ فٛم -

إذا اجت٘ ايٓاع  [11:المجادلة]{َّٓ آَِنٌُا ِِنىُُْ ًَاٌَّزَِّٓ أًُذٌُا اٌْعٍَُِْ دَسَجَاخٍ ًَاٌٍَّوُ تَِّا ذَعٌٍََُّْْ خَثِريٌَّشْفَعِ اٌٍَّوُ اٌَّزِ} وضريفع
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ٖٚٛ َتٛاضع َٚعبد ْفط٘ هلل ٚيٝظ أَاَ٘  [2:الشرح]{ًَسَفَعْنَا ٌَهَ رِوْشَنَ} ،ِٖ َٕٓ٘ زفع١ ضٝتخطُٛ ٕٚأَاَِٗ غ٤ٞ ٜسٜدٚ

 .ضٝٓخطٚإال  ،ٓ٘ زفع١غ٤ٞ َعني ٜسٜد َ

 .٘اهلل ٖٛ َٔ ضريفعٚ ،هللاىل ٘ ْطإ يف ايعبٛد١ٜ هلل ٚايتٛدٜرٚب اإل -

َع٢ٓ ٖرا إٔ ال ٜهٕٛ يو ٚيٝظ  ،اهلل َٔ غسع ٖرٙ ،قسٕ ذنسٙ يف األذإ ٚايػٗاد٠ قسْٗا برنسٙ( ايسضٍٛ )

املطأي١ تعسف نٝف تتٛد٘ ٚتعسف اهلل ٚئ ٜؿبذ غ٤ٞ .ٛظف املادٜات ضتعسف نٝف ت يهٔ .ال ،ازتباط باملادٜات ٚتتذسد َٓٗا

 .يػري زضاٙ ٜػدى

 ًَو ال ،٘ من١ً ألْٗا ٖهرا ْفطٝت٘ذنستْيب اهلل ضًُٝإ  [19:النمل]{سَبِّ أًَْصِعْنِِ أَْْ أَشْىُشَ ِٔعَّْرَهَ اٌَّرِِ أَْٔعَّْدَ عٍَََِّ} -

  .اهلل تبعدٙ عٔٚمل ٜٓبػٞ ألحد َٔ بعدٙ ٚمل تػدٙ ٖرٙ 

ًٌََآلخِشَجُ خَْْشٌ ٌَّهَ َِِٓ }،ضتٔ ال ْعًِ َا ٖٞ األخس٣ ٖٛ ٜعًِ [13:الصف]{ًَأُخْشٍَ ذُحِثٌَُّٔيَا}دٓات إقا١َ  {دٓات عدٕ}

َٚٔ ايعذٝب فٛم ايفتذ ٚايٓؿس ايسضٛإ  ،ارتري يو َػفس٠ ايرْٛب ٚادت١ٓ ٚأخس٣ ٖٚٞ عع١ُٝ عٓدْا [2:الضحى].{األًٌََُ

 .أععِ َٔ ايفتٛحات يف األزض زضٛإ اهلل ٚادت١ٓارتري  ٚ ٚادت١ٓ


