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  سوردلا ىلع ةماع ةرظن

  ةروسلا نع ةمدقم

 ةظحالملا -

  ريسفتلا -

  ربدتلا -

 ةوالتلا -

 ديوجتلا -

 ظفحلا - 
 
 

      

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

3 

  يمالسإلا مالسلا زكرم
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يمالسإلا مالسلا  زكرم   
 

  يمالسإلا مالسلا زكرم نع ةحمل

 يف يريخلا لمعلاو ةيمالسإلا نوئشلا ةرئاد فارشإ تحت يحبر ريغ يمالسإ زكرم

 .يبد ةرامإ
 

 مالسإلا هنيدو مالسلا بهاوو مالسلا وهف .ىنسحلا ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا

  .مالسلا راد ةنجلا ىلا لوخدلاو مالسب شيعلل مالسلا هتيحتو
 

  مالسلا راد ىلا وعدي هللاو :انتيؤر

   نيب هتبحمو هللا ةفرعم سرغب كلذو ملاعلاب مالسلا رشنل هللا نذإب يعسلا :انتلاسر

 نآرقلا ةمدخل يمالسإ حرص ءانبو ةعفانلا ةحلاصلا ةملسملا ةودقلا دادعإو سانلا

 .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا

 ناسحإلا ،ةبحملا ،قدصلا مالسلا :انميق

  :انفادهأ

 .مالسلا ىلإ لوصولل هتبحمو هللا ةفرعمب كلذو ةايحلا يف مهفدهب سانلا فيرعت .1

 ىنسحلا هللا ءامسأ نع ةيوبرت جماربو ةيملع تارضاحمو ةيناميا سورد ةماقإ .2

 هيلع هللا ىلص هيبن ةنسو هللا باتك عمو هللا عم شيعن فيكو رامعألا ةفاكل

 .ملسو

 ربدتو ىنسحلا هللا ءامسأ لالخ نم ةديمحلا قالخألاو ةيمالسإلا بادآلا زيزعت .3

 .ميركلا نآرقلا
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 ةروصب هللا باتكو هللا نع يعرشلا ملعلاب ينعُت تاروشنمو جهانمو بتك رادصإ .4

 .ملعملاو ملعتملل ةرسيمو ةلهس

 ملعلل لوصولا ةلوهسو اينورتكلا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا ةمدخل حرص ءانب .5

 .تاغللا فلتخمو تايوتسملا ةفاكل

 لئاسو لالخ نم سوفنلل ةببحمو ةرسيم ةروصب هميلاعتو مالسالا نيد رشن .6

 .تاغللا فلتخمب لاصتالا
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ةيوبنلاو ةينآرقلا ةيبرتلا جمانرب  
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 ةيوبنلاو ةينآرقلا ةيبرتلا جمانرب
 

 ؟ةيوبنلاو ةينآرقلا ةيبرتلا جمانرب ةركف ام

 ملعلا اهعرفو ناميإلا اهلصأ ةبيطلا ةرجشلا لَثَم ميركلا نآرقلا نم جمانربلا ةركف سابتقا •

 .ةنسحلا قالخألا اهرامثو

 ةايحلا يف مهل اجاهنم نوكيل ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب درفلا طبر ىلا فدهي جمانرب وهو •

 .لاعفو قثاو عمتجم ءانبل ةيمالسالا ميقلا سرغو مهل يوق ساسأ عضوو

 

  ؟جمانربلا فده ام
 

    ةساردو نآرقلا  ربدت لالخ نم ةايحلا يف اهل نوضرعتي يتلا ضارمالاو لكاشملا ةجلاعم .１

 .ةيوبنلا ةنسلا     

  نم ةايحلا  يف يماسلا مهفدهو مهسفنأ داجيا يف مهتدعاسمو دارفألا تاراهم ريوطت .２

 .مهبولق يف هللا ةبحم عضوو هللاب مهطبر لالخ     

  راهظا لالخ نم ةفرطتملا راكفالاو اهل نوضرعتي يتلا تايدحتلاو تاريغتملا نم مهظفح .３

   .هتادقتعم نزاوتو مالسالا ةحامس     

 .ةلودلا يف ةمالسلاو نمألا ريياعم قفو ةنمآو ةزيمتمو ةباذج ةئيب ريفوت .４

 .ميلعتلاو ةيبرتلا يف ةركتبملا ةثيدحلا لئاسولا مادختسا .５

 .ةفلألاو حرملاو ةيباجيالا نم وج قلخ .６
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 ةريغصلا ةربدتملا
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 ةريغصلا ةربدتملا

  :)ةريغصلا ةربدتملا( ةيوبنلا ةينآرقلا ةيبرتلا جمانرب نع ةحمل
 

 فدهي جمانرب وهو )ةريغصلا ةربدتملا( ةيوبنلاو ةينآرقلا ةيبرتلا جمانرب يمالسالا مالسلا زكرم حرطي

 .ةايحلا يف مهل اجاهنم نوكيل ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب ديدجلا ليجلا طبر ىلا

  :ةيرمعلا تائفلا
 

 اتابن اهتابنإل ةيمالسالا ميقلا سرغو مهل يوق ساسأ عضول رثكأف تاونس تس رمع نم تانبلا

 .اهنيدو اهعمتجمو اهتيب مدخت ةقثاوو ةحلاص ةأرما نوكتف انسح

  :جمانربلا فده
 

 .اهنيدو اهدلبو اهعمتجم مدخت يتلاو ةلاعفلا ةنزاوتملا ةقثاولا ةودقلا ةيبرت
 

  ملعلا اهعرفو ناميإلا اهلصأ ةبيطلا ةرجشلا لَثَم ميركلا نآرقلا نم جمانربلا ةركف سابتقا .1

 .ةنسحلا قالخألا اهرامثو

 .ةلودلا يف ةمالسلاو نمألا ريياعم قفو ةنمآو ةزيمتمو ةباذج ةئيب ريفوت .2

 .ميلعتلاو ةيبرتلا يف ةركتبملا ةثيدحلا لئاسولا مادختسا .3

 .تانبلا نيب حماستلا ةميق سرغو حرملاو ةيباجيالا نم وج قلخ .4

 .ديدجلا ليجلل ةيمالسالا قالخالا زيزعت .5

 .تانبلا نيب طبارتلاو ةفلالا نم وج ةعاشا .6

 .ةميقلا هذه زاربا يف مهاست ةطشنا لالخ نم يرسالا محالتلا ةيمها سرغ .7

 لالخ نم ةايحلا يف يماسلا مهفدهو مهسفنأ داجيا يف مهتدعاسمو تانبلا تاراهم ريوطت .8

 .مهبولق يف هللا ةبحم عضوو هللاب مهطبر

 ةساردو نارقلا ربدت لالخ نم ةايحلا يف تانبلا اهل نوضرعتي يتلا ضارمالاو لكاشملا ةجلاعم .9

 .ةيوبنلا ةنسلا

 راهظا لالخ نم ةفرطتملا راكفالاو اهل نوضرعتي يتلا تايدحتلاو تاريغتملا نم مهظفح .10

 .هتادقتعم نزاوتو مالسالا ةحامس
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 ةبيطلا ةرجشلا
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 )24-25 ميهاربإ ةروس(

 
 

        

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 .لضفألل رييغتلاو ةايحلا يف تايآلا قيبطت  :رامثلا

  .ميقلاب مازتلالاو بولقلا ضارمأ نم ةياقولا

   .نآرقلا ربدتو ريسفت  :عورفلاو قاسلا

  .هللا ةفرعمو تايآلا ربدت ةجيتن ،ناميإلا  :روذجلا
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ًاناَميِإ ِِهب َانْدَدْزاَف

قلخلا نسح حلاصلا لمعلا

َنآْرُقْلا اَنْمrلََعت

َناَمِيإلا اَنْمrلََعت

ةبيطلا ةرجشلا   
 

ُنَْحنَو ملسو ـ  هيلع  ىلص هللا  wيِبrنلا ـ  َعَم  اrنُك  َلاَق  ،rِهللا  ِدْبَع  ِنْب  ِبُدْنُج  ْنَع   

اَنْمrلََعت  rمُث  َنآْرُقْلا  َمrلَعََتن  َْنأ  َلْبَق  َناَمِيإلا  اَنْمrلَعَتَف  ٌةَرِواَزَح  ٌناَيْتِف 

ًاناَميِإ  ِِهب  َانْدَدْزاَف  َنآْرُقْلا   
 

 64  ثيدح  ،1 باتك هجام نبا ننس
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رامثلا

ةظحالملا•

ريسفتلا•

ربدتلا•

لا
اس

عورفلاو ق

ةوالتلا•

ديوجتلا•

ظفحلا•

روذجلا

بادآلا•

ميقلا•

ةيكزتلا•

 "ةبيطلا ةرجشلا"
 

   )ناميإلا(

 

 

 

 

 

 

  )نآرقلا(       

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 نأ لمأن ،جمانربلا اذه لالخ نم .حيحص ساسألا نوكت نأ بجي ،ءيش يأب ءدبلا لبق
 ،ةروسلا يف ةروكذملا هللا ءامسأ ملعت لالخ نم "ناميإلا" روظنم نم نآرقلا عم لعافتن
 ،اهملعت متي يتلا تايآلا لالخ نم شيعلاو ،سانلا تافص ،رماوألا ،ناميإلا ناكرأ
 .ربدتلاو ريسفتلاو ةظحالملاب

 

 .اهظفحو اهتءارق يف ةءافك رثكأ بلاطلا حبصي ،اهربدتو اهمهفو تايآلا ملعت دعب
 يف اهظفح درجم فدهلا سيلو بلاطلا بلق يف تايآلا عبطت نأ وه كلذ نم فدهلاو
  .ةركاذلا
 

 
 

 قالخألا يه ،)عورفلاو قاسلا( هب لمعُي يذلا ،)روذجلا( حيحصلا ناميإلا ةجيتن
 اذه لالخ نم .نيرخآلا اهنم ديفتسيو رهظُت يتلا يه رامثلا .)رامثلا( ةنسحلا ميقلاو
 تافآلاب فيرعتلا اضيأو .تابلاطلا يف ةنسحلا قالخألاو ميقلا سرغب موقنس جمانربلا
  .اهفلت يف ببسلا نوكتو رامثلا بيصت دق يتلا ضارمألاو

)بادآلا(    
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ناميإلا

:ةظحالملا

ةروسلا عيضاوم•

اهتياهنو ةروسلا ةيادب نيب ةقالعلا•

ةرركتملا تاملكلا•

:ريسفتلا

يدعسلا ريسفت•

تاملكلا ىنعم•

:ربدتلا

هللا ءامسأ•

ناميإلا ناكرأ•

يهاونلاو رماوألا•

صصقلا•

ديعولاو دعولا•

 ،حلاصلا لمعلا(ةيآلاب لمعلا•
)...،قالخألا ،ءاعدلا

 
 

   

 

 

 
  

 

 

  

   

   

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 عيضاوملا ميسقت – ناميإلا
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نآرقلا

ةوالتلا

ةءارقلاو عامتسالا•

جراخملا حيحصت•

ديوجتلا

ةمهملا ديوجتلا دعاوق•

ظفحلا

اهملعت دعب تايآلا ظفح•

 

 

   
 

 

 

  
   

  

  

  

  

  

   

   

  

 

 

 

 

  

 عيضاوملا ميسقت – نآرقلا
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بادآلا

بادآلا

ةروسلا يف ةنسحلا قالخألا•

ميقلا

ةروسلا يف ميقلا•

ةيكزتلا

ةروسلا يف ةئيسلا قالخألا•

 اهبنجت ةيفيكو

 

   

 

  
    

  

   

  

  

  

  

  

 

   

  

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 عيضاوملا ميسقت – بادآلا     
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 فصلاو تاملعملل تاهيجوت

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

17 

 تاملعملل تاهيجوت
 .ةنجلاو هللا اضر انفده

كتدابع نسحو كركشو كركذ ىلع انعأ مهللا  
 

 لوئسم مكلكو ،ٍعار مكلك "  :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نع امهنع هللا يضر رمع نبا نع :ثيدح

 ،ٍعار مكلكف ،هدلوو اهجوز تيب ىلع ةيعار ةأرملاو ؛هتيب لهأ ىلع ٍعار لجرلاو ،ٍعار ريمألاو ،هتيعر نع

 )283 ثيدح ،1 باتك ،ملسملاو يراخبلا ،نيحلاصلا ضاير(  ."هتيعر نع لوؤسم مكلكو
 

 ركذتن نأ انيلعف .تاعوطتمو تاملعمك انل حتُف يذلا ةعاطلا باوبأ مظعأ نم هنيدو هللا نع راغصلا ميلعت

 وهو حلاصلا فلسلا جهنم عابتاب هللا اضر نوكي نأ بجي اعيمج انفده .ملعن ام لك ىلع نوبساحم اننأ

  .ةنسلاو نآرقلا عابتا
 

 ،هميظعتو هللا ةبحم راغصلا ءالؤه بولق يف عرزن يك انه نحن .ةميظع ةنامأ تايبيغلاو هنيدو هللا نع ملعلا

 .اهميظعتو )رخآلا مويلاو لسرلاو بتكلاو ،ةكئالملاب ناميإلاك( ناميإلا ناكرأو نيدلا ةبحمو

 

.ميلعتلا قرطو رداصم مادختسا دنع همالكو هللا ميظعت موزل  

 

 :ميلعتلا لبق ةمهملا رومألا نم

 .هلل ةينلا راضحتسا •

 

 .هللا نم ةبوثملاو رجألا باستحا •
 

َ ال ُهَعَِبت ْنَمِ روُُجأ ُلْثِمِ رَْجألا َنِم ُهَل َناَك ىًدُه ىَِلإ اَعَد ْنَم "  َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا َلوُسَر rَنأ :ثيدح

 2674 ملسم حيحص – اًئْيَش ْمِِهروُُجأ ْنِم َِكلَذ ُصُقَْني
 

 .هللا نم قيفوتلا بلطا •

 ُبِيُنأ ِهْيَِلإَو ُتْلrكََوت ِهْيَلَع ِهrللِاب rِالإ يِقيِفَْوت اَمَو

 88 دوه ةروس
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 ،كسفنل مقتنت الو بضغت ال ،اًقيفر ،اًروبص ،اًعضاوتم ،كبالط عمً الداع نكف ةديمحلا قالخألاب �لََحت •

 .راقولاو ةنيكسلاب ل�مجتو

 

 

 .ةيطسولاو نواعتلاو قلخلا نسحو لدعلاو قدصلاو ةنامألاك ةبيطلا ميقلا سرغا •
 

 

 .ةأفاكملابو ةمسبلاو ءاعدلاب وأ ،ًانايحأ حدملاو ءانثلاب كمالك ززع ،ةبيطلا ةملكلاب كمالك ز�زع •
 

 .سردلل مههابتنا بذجي ىتح ،ةصحلا ءدب لبق اًمامت نوؤدهَي يأ ،ملعلا لابقتسال بلاطلا ئ�يه •

 

 :سيردتلا ءانثأ ةمهملا رومألا ضعب
 الوأ نأ لفطلا يركذ ،'عئاج انأ' ،لفطلا لوقي اذإ الثم .اهب نورمي يتلا فقاوملا لالخ هللا ءامسأ قبطت •

 .هللا نم بلطي

 

 .ةصحلا لالخ ةروسلا راركت •

 

 لكألاو ،اهنم ءاهتنالا دنع هلل دمحلاو بارشلاو ماعطلاب ءدبلا دنع هللا مسب لوق ىلع راغصلا عيجشت •

  .ىنميلا ديلاب

 

  .مهروضح يف همسا ركذ دنع ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ىلع ةالصلا ىلع راغصلا عيجشت •

 

 مهركشو نيملسملا ةلباقم دنع )هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا( مالسإلا ةيحت ىلع مهعيجشت •

  .اريخ هللا مكازج لوقب

 

  .نآرقلا ةءارق دنع لاغشنالا مدعو تصنتلاو عامتسالا ىلع مهعيجشت •

  .نذؤملا هلوقي ام راركت اهنمو ناذألا ننس ىلع مهعيجشت •

 

 .هللا قاسو هللا نيع حرش دنع دسجلا ءاضعأ ىلا ةراشإلا مدع الثم ،هتافصو هللا لاعفأ ليثمت مدع •

 هللا عمس ،دحأ نيعك سيل هللا نيع ،ءيش هلثمك سيل هللا نكلو هلاعفأو هللا تافص حرش مهملا نم

  .كلذ انل ليُخ لاح يف رافغتسالاو ةذاعتسالا انيلعف ناطيشلا نم هللا ليخت ىتح .دحأ عمسك سيل
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 .نيولتلا يف نآرقلا تايآو هللا ءامسأ مادختسا ميظعتلا مدع نم •

 

  .تاهويديف وأ روص يأ مدختسن الو ايوفش حرشُت نأ بجي ناميإلا ناكرأ •

 

  .لمعتست نأ بجي ال اهلاكشأ لكب ءانغلاو ىقيسوملا •

 

 .عامتسالا ىلع هعجش عمتسي ال لفطلا ناك اذإ .ديج لمعب مايقلا دنع لافطألا ةأفاكم •

 .هللا مسا ميظعت بجي ،اًئيش لعفي ىتح هللا مسا مدختست ال
 

 

 

  نيمآ .ىضريو بحي ام ىلا انيدهي نأ هللا لأسن
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 مارتحاو ،بالطلا مارتحاو ،ملعملا مارتحا .1

 .تاكلتمملا
 

 ةملعملا توص ليجست وأ ريوصتب حمسي ال .2

 .تابلاطلاو
 

 .ماظتناب روضحلا ىجري .3

 
 

 .ىرخأ ةبلاط وأ كسفنل دعقم زجح حمسي ال .4

 
 

 

 .ثدحتت ملعملا امنيب ثدحتن ال .5
 

 

 ىتح راظتنالاو نهيديأ عفر تابلاطلا ىلع بجي .6

 .ثدحتلا لبق ةملعملا اهيدانت
 

 

 فصلا نيناوق
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قراطلا ةروس  
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 سوردلا ىلع ةماع ةرظن
 

تاعوضوملا سردلا    

 1 1 ءزجلا – ةظحالملاو ةمدقملا 

 2 2 ءزجلا – ةظحالملاو ةمدقملا 

طلاَو ِءاَمَّسلاَو
َّ

 ِقِرا

أ اَمَو
َ

طلا اَم َكاَرْد
َّ

قِرا
ُ

 

 3  2ىلإ 1 ةيآ

 

نلا
َّ

ثلا ُمْج
َّ

ُبِقا  4   3  ةيآ 

= نِإ
ُ

ن ُّل
َ

ف
ْ

مل ٍس
ََّّ

لَع ا
َ

GْHَظِفاَح ا
ٌ

 5  4ةيآ 

ف
َ

ل
ْ

ظنَي
ُ

إلا ِر
ْ

ِQناَس
ُ

خ َّمِم 
ُ

َقِل  

خ
ُ

ٍقِفاَد ٍءاَّم نِم َقِل  

خَي
ْ

لُّصلا ِنYَْب نِم ُجُر
ْ

]لاَو ِب
َّ

ِبِئاَ\  

 6  7 ىلإ 5 ةيآ

نِإ
َّ

_َع ُھ
َ

ل ِھِعْجَر ٰ`
َ

ق
َ

ٌرِدا  

ت َمْوَي
ُ

_ْب
َ

ُرِئاَرَّسلا `  

ف
َ

ل اَم
َ

ق نِم ُھ
ُ

الَو ٍةَّو
َ

ن 
َ

ٍرِصا  

 7  10ىلإ 8 ةيآ
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ذ ِءاَمَّسلاَو
َ

ِعْجَّرلا ِتا  

ألاَو
َْ

ذ ِضْر
َ

ِعْدَّصلا ِتا  

 8 12 ىلإ11  ةيآ

نِإ
َّ

ل ُھ
َ

ق
َ

ف ٌلْو
َ

ٌلْص  

لاِب َوtُ اَمَو
ْ

uَِلْز  

 9 14 ىلإ 13 ةيآ

نوُديِكَي ْمwَّHُِإ
َ

ك 
َ

اًدْي  

أَو
َ

ك ُديِك
َ

اًدْي  

 16 ىلإ15  ةيآ
10 

 

ف
َ

لا ِلuَِّم
ْ

|
َ

أ َن{ِرِفا
َ

لuِْم
ْ

uُاًدْ{َوُر ْم  11  17 ةيآ 

ةعجارم   12 
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ةمدقملا  
 .ةطسبم ةقيرطب ةروبسلا ىلع يبتكا .مهرتافد يف تامولعملا ةباتكب بالطلل حامسلا :ةملعملل ةظحالم

 .بالطلل ءيش لك ةباتك يرورضلا نم سيلو ، ةملعملل حرش وه ليلدلا يف روكذم وه ام

 قراطلا ةروس  :ةروسلا مسإ

 نآرقلا يف ةروس 114 نيب نم 86 ةروس  :نآرقلا يف اهبيترت

 ةيآ 17  :تايآلا ددع

 ةكم : يف تلزن

 ةكم يف هدجاوت ءانثأ امإ )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا ىلع تلزن يتلا روسلا نأب بالطلل حرشلا بجي :ةملعملل ةظحالم

 سُسأ لوح ةيكملا روسلا روحمتت .ةيندملاو ةيكملا روسلا نيب قرفلاب مهرابخإ بجي .ةنيدملا وأ

 لالحلا( ماكحألاو دعاوقلا لوح روحمتت ةيندملا روسلا امنيب )ةيلخادلا لامعألا/ناميإلا ناكرأ( ناميإلا

 .ةيجراخلا لامعألاو )مارحلاو

 
 2-1 ةيآلا يف ناترم تركُذ : ةروسلا مسإ

 

 
 

 ًاليل قُرطي يذلا  :)قراطلا( ىنعم

  ناسنإلا لصأ يف رظنلاب نمحرلا ديحوت تابثإ : ةروسلا عوضوم
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 أرقي ناك ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ ركُذ ؟ةروسلا هذه زيمُي يذلا ءيشلا وه ام

 امدنع ،ةالصلا يف مامإلا ليطُي ال نأ كلذ يف ببسلاو .رصعلا رهظلا ةالص يف ةروسلا هذه

 .هفلخ نولٌصي سانأ كانه نوكي

 ِءامrسلاو ،ِقراrطلاو ِءامrسلِابِ رصعلاوِ ره�ظلا يفُ أرقي َناك َمrلسو ِهيلع ُهللا ىrلص rِهللا َلوسر rنأ

 ))ينابلألا ( حيحص نسح ،805 دوواد يبأ ننس( ِ.رو�سلا َنم امهَوحنو ِجوُرُبلا ِتاذ
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ةظحالملا   
 ثحبلاب مهرابخإ بجي ،لقألا ىلع تارم 3 ةروسلا ىلإ عامتسإلاب بالطلل حامسلا :ةملعملل ةظحالم

 .ةروسلا يف ةروكذملا هللا ءامسأ نع
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 : ىلاعت هللا تافص

تارملا ددع ىنعملا  مسإلا   

زجع ريغ نم ةماتلا ةردقلا 1 رداقلا    

  : هللا لاعفأ

لعفلا ىنعملا  

قلخ مدعلا نم هدجوأ  

ديكأ ةليح و ركم  
 
 

 
 لكشب ةروسلا مهف ىلع اندعاست ةروسلا يف ةروكذملا هللا ءامسأ نأب بالطلل حرشلا :ةملعملل ةظحالم

 لثم تسيل هللا لاعفأ نأ حيضوت بجي .ةروسلا يف هللا لاعفأ ىلإ ةراشإلا اًضيأ مهملا نمو .لضفأ

 .)ءيش هلثمك سيل( هقلخ لاكشألا نم لكش يأب هبشي ال هللا نأو ،هقلخ لاعفأ
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 : لصألا سفن نم يتأت يتلا ةرركملا تاملكلا

ىنعملا ةملكلا لصأ  ةرركملا تاملكلا   

  لهم تقولا نم ةرتف هئاطعإ
  لهم

  لهمأ

مدعلا نم هدجوأ قلخ قلخ   

ءامسلا  كلفلاو ءاضفلا  

 نومضم ديكأت ديفي ديكوت

هنإ  ةلمجلا  

 قرطي يذلا بقاثلا مجنلا

ً اليل
قراطلا   

اديك/ديكأ/ديكي  رُكمي  

 

 .ةروسلا عوضوم نع ةرركتملا تاملكلا رثكأ انربخت فيك ظحالن :ةملعملل ةظحالم
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ناميإلا ناكرأ  
 

هللاب ناميإلا   
 

هتافصو هئامسأب ناميإلا  
 

زجع ريغ نم ةماتلا ةردقلا  رداقلا 

نِإ
َّ

_َع ُھ
َ

ل ِھِعْجَر ٰ`
َ

ق
َ

ٌرِدا  
 

)ةيبوبرلا(  هلاعفأب ناميإلا  
 

رُكمي  ديكا 

أَو
َ

ك ُديِك
َ

اًدْي  
   

  ةكئالملاب ناميإلا
 

ىنعملا ةيآلا   

 اهيلع ظفحيً اكلم اهب هللا لكو الإ سفن نم ام

 ةمايقلا موي باسحلل اهلامعأ
 

= نِإ
ُ

ن ُّل
َ

ف
ْ

مل ٍس
ََّّ

لَع ا
َ

GْHَظِفاَح ا
ٌ
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بتكلاب ناميإلا  

ىنعملا ةيآلا   

 لطابلاو قحلا نيب لصفي نآرقلا اذه نإ

 بذكلاو قدصلاو
نِإ
َّ

ل ُھ
َ

ق
َ

ف ٌلْو
َ

 ٌلْص

 

لاِب َوtُ اَمَو  لطابلاو بعللاب سيلو
ْ

uَِلْز  
 

 

رخآلا مويلاب ناميإلا  
 

ىنعملا ةيآلا   

 هرمضت تناك امع فشكُيف رئارسلا ربتخُت موي

 اهنم حلاصلا زيمتيف دئاقعلاو تاينلا نم بولقلا

 دسافلاو

ت َمْوَي
ُ

_ْب
َ

 ُرِئاَرَّسلا `

 

 اهب عنتمي ةوق نم مويلا كلذ يف ناسنإلل امف

 هنيعي نيعم الو هللا باذع نم
ف
َ

ل اَم
َ

ق نِم ُھ
ُ

الَو ٍةَّو
َ

ن 
َ

 ٍرِصا
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ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

 

 

 ىنعملا        ةملكلا

 ،بكوكلاو ءاضفلا وهو ءامسلا هللا مسقأ         ءاَمَّسلاَو

طلاَو
َّ

 ً اليل قرطي يذلا مجنلاب مسقأو         ِقِرا

 ،بابلا ىلع قرطلا توص ىلإ ريشي امك ً.اليل يتأي مجن ىلإ ريشي قراطلا ةملك •

  .جيجضلاو عرقلا توص

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 .مسقلا يه هلاعفأ نم ةدحاوو لاعفأ هيدل هللا نأ وه انناميإ نم مهم ءزج •

 .ةيآلا هذه يف مسقلا ىلع لدي و فرحلا •

 ؟ىلوألا ةيآلا يف هب هللا مسقأ يذلا ام •

 :ةيآلا هذه يف نيئيشب هللا مسقي

 انلظي و ىلعألا يف ءيش يأ ىلإ لدي هنإف  - ءامسلا- 

  ليللا يف يتأي يذلا مجنلا ىلإ ريشي -  قراطلا- 
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 ً.اميظع هلعجي اذهف ،ءيش يأب هللا مسقي امدنع •

 يأب مسقي نأ هنكمي .هلاعفأل هللا لأسُي الو ،هللا لاعفأ نم اذه :نيميثع نبا لاق •

 ال يذلا مكاحلا وهو هباوجتسا نكمي ال يذلا لئاسلا وه هنأل ،هقيلخ نم ءيش

 .همكح نكمي

 ناكرأ عيمج لمشت ةدحاو ةيآ ،كلذل ً.اناميإ انديزت ةيآ لك نأب نمؤن نأ بجي •

 انيدل نوكي ال امدنع ،اضيأ .هجارختسا بجي رخآلا ضعبلاو حضاو اهضعب ،ناميإلا

 .رشابم ريغ لكشب ركفتن نأ اننكمي ،ةيآلا يف هلل ةرشابم ءامسأ يأ
 

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .نمألا حنام ،نمؤملا هللاب نمؤن امدنع •
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هللاب ناميإلا  

 .نمألا انيطعي و اننمضي يذلا ،نمؤملا هللا •

 ً.ادحأ ملظي ال هنأل ،هنم ملظ يأ نم هقيلخ نمؤي يذلا وه •

 .ملاظلا نم مولظملل رصنلاو نمألا يطعي يذلا وه •

 ىلع لدت ةحضاو تازجعمو تايآب هعابتأو هلسرو هتلاسر قدص تبثُي يذلا وه •

 .قحلا ىلع مهنأ

 

 ؟انتايح يف مسإلا اذه راثآ يهام

 .هلسر لالخ نم هلسرأ يذلا قحلاو هب ناميإلا .1

 .نآرقلا يف اهايإ اندعو يتلا دوعولاب ناميإلا .2

 .نامألاو نمألا انحنميل هدحو هيلإ أجلن نأ .3

 .انيلإ ةلكوملا ةقثلاب ينتعن .4

 ءاخرلا يف رثكأ هدبعن نأو هب معنن يذلا نمألل نيركاش نوكن نأ .5
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 ؟نآرقلا يف مسقي اذاملف ،اًقدص رثكألا وه هللا نأ نم مغرلا ىلع •

 :نآرقلا يف مسقلا ءارو نم ةمكحلاو دئاوفلا ضعب نيميثع نبا ركذ •

 لزن دقو .مسقلاب رومألا ديكأتل برعلا دنع دئاسلا يذلا بولسألا وه اذه ناك .1

 اورعشي ىتح ،انه ةقيرطلا هذه دامتعا مت كلذل ،ةيبرعلا ةغللاب نآرقلا

 .ةفلألاب

 داز ،نآرقلا يف تاديكأتلا تداز املك .نآرقلا يف مسقلا نمً اناميإ دادزي نمؤملا .2

 ىلع ،تايآلا نم ديزملا )مالسلا هيلع( ميهاربإ بلط املثم ً.انيقي نمؤملا

 .هبلق نئمطيلو هنيقي ديزي نأ ديري ناك نكلو ،نمؤم هنأ نم مغرلا

 .هملعو هتوق و ةلماكلا هتردق ىلع لدي اذهف ،ىربكلا رومألاب هللا مسقي امدنع .3

 ناك اذإ الإً ادبأ مسقي نل هنأل .اهب هللا مسقأ يتلا ءايشألا عضو نع انرابخإل .4

  .ميظع ءيشلا

 :ءامسلا نع قئاقح

 ،اهقوف يتلا ءامسلاو ايندلا ءامسلا نيب ةفاسملاو ،تاومس عبس هللا قلخ •

 .ةنس ةئامسمخ رفس ةفاسم

 .اهناكس ءامس ّلكل •

 .انل اهنمأو ،انسوؤر قوف اًفقس )ايندلا ءامسلا( ءامسلا هللا لعج •

 .قلغتو حتفت باوبألا كلتو ،تاوامسلل باوبأ هللا لعج •

 .بتكلل لجسلا يطك ىوطُتو ،لازُت ،قشنتتس ،ةمايقلا موي لبق تاوامسلا •

 سمشلاو بكاوكلا لمشي اذهو( ةعماللا موجنلاب ايندلا ءامسلا هللا َلَمَج •

 .)ىرخألا موجنلاو رمقلاو
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 كلذ ناكو رابخألا ةقرسل ةنجلا ايندلا ءامسلا نم برقلاب سلجت نيطايشلا تناك •

 أدبو لوسرك ءاج نأ دعب .ةيرشبلا ىلإ )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا لاسرإ لبق

 .كزاينلاو بهشلاب نيطايشلا هذهل يدصتلا مت ،يحولا

 ةليل لك يف .عبسلا تاوامسلا قوف نوكي يذلاو شرعلا قوف ىلاعتو هناحبس هللا •

 .نيعادلا بيجي و نيرفغتسملل رفغي ،هلالجب قيليً الوزن ايندلا ءامسلا ىلإ هللا لزني

 : ثيدح •

ِ رْذَج يِف ِءاَمrسلا َنِم ْتَلََزن ََةناََمألا rَنأ "  ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا ُلوُسَر اََنثrدَح ُلوُقَي َةَفْيَذُح

 )7276 يراخبلا حيحص(  ." ِةrن�سلا َنِم اوُمِلَعَو َنآْرُقْلا اوُءَرَقَف ُنآْرُقْلا َلََزنَو ،ِلاَجwرلا ِبوُلُق

 
 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .مسقلا ديكأت دعب ىتح هللا لاعفأ راكنإ .1

 .هللا اهب مسقأ يتلا تاقولخملا ةمظع لهاجت .2

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .كشلا مدعو نمؤن نأ انيلع ،هتاقولخمب مسقي هللا نأ ملعن امدنع •

 قالخأ قبطن نأو انراكفأب ريكفتلا يف نيعساو نوكن نأ انملعي ءامسلا عاستا •

 .كلذ ىلإ امو ،ةفايضلا نسحو ،نيبيط ،نينسحم نوكن نأو ،مركلا

 .انل اهنمأو انسوؤر قوف ةلظ ءامسلا لعج هنأل هللا ركشنو بحنو مظعن نأ انيلع •

 قيقحت ىلعانعجشي اذه .زايتمابوً الماك ءيش لك هللا قلخ فيك ةقيقح يف لمأت •

 .انفئاظوو انلامعأ يف لامكلا
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 ةملعملا تاظحالم 
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 ىنعملا  ةملكلا  

أ اَمَو
َ

 كملعأ امو  َكاَرْد

طلا اَم
َّ

قِرا
 ًاليل قرطي يذلا مجنلا ام  ُ

.رمألل يعوو كاردإو مهف كيدل نوكي نأ ينعت كاردأ ةملك 

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 ةباجإلا نوكت امدنع نآرقلا يف لاؤس حرط متي ام ةداع .لاؤسب أدبت ةيناثلا ةيآلا •

 .مهم ءيش ىلإ انهابتنا بذجل ىرخأ ةقيرط هذه .ةيرشبلل ةفورعم ريغ

 

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .ميلعلا وه هللا نأ ملعن امدنع •
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هللاب ناميإلا  

 هيف ركفي امب لماك ملع ىلع هنإ .ال مأ هانملع ءاوس ً،امْلِع ءيش wلُِكب ُهللا طاحأ •

 اننكمي ال .لبقتسملا يف هيف ركفيس امو ،تاونس ذنم هيف ركفي ناك امو ،صخشلا

 .هملعل دودح ال ثيح ،قالطإلا ىلع هملعب طيحن نأ

 ذخؤي مل هللا ملع .دحأ هملعُي مل .ةيتاذلا هتافص نم وهو - ميلعلاً امئاد وه هللا •

 .هنع كفني الو هبً الصتم امئاد هملع لب ،ردصم يأ نم

 ىلع رداقلا هدحو وهو ليصفتلاب رمأ لك مهفي يذلا وه ميلعلا هللا نإف كلذل •

  .ةيعرشلا وأ ةينوكلا هتايآ لالخ نم رومألا مهفن نأ انلعج

 .نيدلا مهفن انلعجيس ،ريخلا انل هللا ديري امدنع ،اضيأ •

 )نسح حيحص ، 2645يذمرتلا( ِنيدلا يف �هْهwقَفُي اًريخ هب ُهللا ِِدرُي نم

 

 ؟انتايح يف مسإلا اذه راثآ ام

 .ةماتلا هتمكحو هملعب انريصم َدَعأ هنأ ملعن اننأل انل هللا هردق ام لوبق .1

 .اًمْلِع ِىنِْدز wبrر :يتآلا ءاعدلابً املع انديزي نأ ميلعلا هللا لأسن .2
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 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .ىلاعت هللا ريغ لبقتسملا ملع هيدلً ادحأ نأب ناميإلا .1

 .هايإ انحنم يذلا ملعلا نع دُصن وأ لهاجتن نأ .2

 ءاعدلا :ةدابع

ً.اعفانً املع انديزي نأ هلأسنو هللا ميلعت لبقن نأ انيلع  

 rمُهrلَلا ":ُلوُقَي- ملسو هيلع هللا ىلص - rَِهللا ُلوُسَر َناَك { :َلاَق - هنع هللا ىضر - ٍَسَنأ ْنَع

} يِنُعَفْنَي اًمْلِع يِنْقُزْراَو ،يِنُعَفْنَي اَم يِنْمwلَعَو ،يِنَتْمrلَع اَِمب يِنْعَفِْنا  

 )ينابلألا حيحص ،3151 ةحيحصلا ةلسلسلا(
 
 

 ؟ةيالا هذهب لمعن فيك

 انل ملعلا لاصيإ ىلع رداقلا هدحو وهو ،ملع لك ردصم وه هللا نأ ملعن نأ بجي •

 .ةقيرط لضفأب

 يف ةكرحب انرعش املك ،رثكأ رومألا انمهف املك ً.امهف انديزي نأ هللا وعدن نأ بجي •

 .بلقلا ةدابع - هللا هديري ام اذهو بلقلا

 .عفني ال ملع نم )هللاب( ذيعتسن نأ انيلع •
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 ىنعملا      ةملكلا

نلا
َّ

 اهتاذب ةئيضُملا ةيوامسلا مارجألا دحأ     ُمْج

ثلا
َّ

 هئوضب ءاملظلا يف ذفانلا ءيضملا     ُبِقا

 .رونلا ئيضت يتلا ةيوامسلا مارجألا دحأ ىلإ مجنلا ةملك ريشت •

 .هقيربب مالظلا يف ةدشب رينيً ائيش ينعت بقاث ةملك •

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 اذهب ىمسيو ،ةعطاسلا ةيوامسلا مارجألا عيمج فصي قراطلا ،ماع لكشب •

  .ليللا يف رهظي هنأل مسالا

 ءاضفلا قرتخي هرون نأ ىتح عوطسلا ديدش مجن ىلإ ةيآلا هذه يف قراطلا ريشي •

 .ضرألا ىلإ لصيو
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 ً؟اناميإ ةيآلا هذه انديزت فيك

  .قلاخلا وه ىلاعت هللا نأ ملعن امدنع •

  .ىلاعت هللا رون نع ملعن امدنع •

 .رثانتتس كلذ دعبو ،ةمايقلا موي اهقيرب لماك دقفتس موجنلا نأ ملعن امدنع •

 .ةيآلا هذه يف ناميإلا نم ءزجك رخآلا مويلاب ناميإلا نمضتت يهف كلذل
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هللاب ناميإلا  

 هذه دجوأ يذلا قلاخلا هللاب انناميإ كلذ يوقي نأ بجي موجنلا ىرن امدنع •

 .قباس لاثم ريغ نم ءيش لك قلخ قلاخلا هللا .مدعلا نم موجنلا

 - ريثكب كلذ نم رثكأو رويطلاو تاناويحلاو نجلاو رشبلاو ةكئالملا هللا قلخ •

 اهضعبو ءارفلاب اهضعبو ،لجرأب اهضعبو ،ةحنجأب اهضعب ،هريغصو هريبك

 .ةفلتخم تاقولخم اهلك - ميشايخب

 ال .ةايحلا يف انلاعفأ لك كلذ يف امب بابسألا لكو انقالخأ لك قلاخ ،قلاخلا هللا •

 .ططخملا جراخو يئاوشع ءيش

 .هتملكو هتئيشمب اهضعبو هيديب اهقلخ تاقولخملا ضعب •

 لك ىلع ةوقلا لك هيدل نأو ،هفرعن نأ وه قلخلا ءاشنإ نم يسيئرلا ببسلا •

 .هملعب ءيش لكب طيحي هنأو ءيش

 .هريغ ءيش يأب قلعتن ال نأو هدحو هدبعن نأ وه انقلخل رخآ ببس •

 
 ؟انتايح يف مسإلا اذه ريثأت وهام

 .رادقألا لالخ نم انلاعفأ قلخي يذلا وهف ،هرادقأ عيمجل مالستسإلاو عوضخلا .1

 انل قلخ يذلا وه وهف ،هدحو هللا ىلإ فاشتكا وأ عارتخا يأ ردصم بسني نأ .2

 .فشتكنو عرتخنل بابسألا لوألا ماقملا يف
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 :ةيسيئر بابسأ ةثالثل ةايحلا هذه يف موجنلا تقلُخ •

 .ءامسلا نييزتل .1

 نيطايشلا مجرل .2

 .مهرفس ءانثأ مهقيرط سانلا ةيادهل .3

)5 :كلملا ةروس( نيِطاَيrشلwل اًموُجُر اَهاَنْلَعَجَو َحِيباَصَِمب اَيْن�دلا َءاَمrسلا اrنrيَز ْدَقَلَو  
  
 )16 لحنلا ةروس( َنوُدَتْهَي ْمُه ِمْجrنلِابَو ۚ◌ ٍتاَمَالَعَو
 
 يف ةدكؤملا ةيتاذلا هتافص نم هذهو .هللا رون نم ليللا يف اهارن يتلا موجنلا رون •

 .ةنسلاو باتكلا

 rِنإ" ُلوُقَي ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا َلوُسَر ُتْعِمَس ُلوُقَي ،ٍورْمَع َنْب rِهللا َدْبَع ُتْعِمَس َلاَق

 ىَدَتْهاِ رو�نلا َِكلَذ ْنِم َُهباََصأ ْنَمَف ِِهرُون ْنِم ْمِهْيَلَع ىَقَْلأَف ٍةَمْلُظ يِف ُهَقْلَخ َقَلَخ rلَجَو rزَع rَهللا

  )2642 يذمرتلا عماج( " rِهللا ِمْلِع ىَلَع ُمَلَقْلا rفَج ُلوَُقأ َِكلَذِلَف rلَض َُهأَطَْخأ ْنَمَو

 :هللا رون ريثأت

 :لاثملا ليبس ىلع .ةرخآلاو ايندلا يف انرون ديزت لامعأب مايقلا ىلع انعجشي .1

 .خلإ ... هللا يف ةبحملاو ءوضولا

 اذه .مهماكحأو مهرماوأل عضخنو رمألا يلووو هلوسرو هللا عيطن انلعجت .2

 يتلا سيناوفلا كلتك نوكن يلاتلابو ،ملاسم عمتجم يف شيعن انلعجيس

 .اهلوح نم ديفتسيو ءيضت
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 ءاعدلا :ةدابع

.ةرخآلاو ايندلا يف رونلل ءاعدلا اذهب )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا اعد  

 ىَضَقَف ىrلَصَف ،ِلْيrللا َنِم َماَق اَِذإ ملسو هيلع هللا ىلص �يِبrنلا َناَك :َلاَق ٍساrبَع ِنْب ِهللا ِدْبَع ْنع

 ْلَعْجاَو ،يِبْلَق يِف اًرُون يِل ْلَعْجا rمُهrللا :ِهَِمالَكِ رِخآ ْنِم ُنوَُكي rمُث ،ُهُلَْهأ َوُه اَِمب ِهللا ىَلَع يِنْثُي ،َُهَتالَص
 ْلَعْجاَو ،يِلاَمِش ْنَع اًرُونَو ،يِنيَِمي ْنَع اًرُون يِل ْلَعْجاَو ،ِيرََصب يِف اًرُون يِل ْلَعْجاَو ،يِعْمَس يِف اًرُون يِل

  .اًرُون ِينِْدزَو ،اًرُون ِينِْدزَو ،اًرُون ِينِْدزَو ،يِفْلَخ ْنِم اًرُونَو ،rيََدي َنَْيب ْنِم اًرُون يِل

 )حيحص ،696 ثيدح ، 1باتك درفُملا بدألا(

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .قلاخلا هللا لاعفأ ركني كلذبو ةفدصلاب دجُو هيف ام لكو نوكلا نأب ناميإلا .1

 .)جاربألاو موجنلا تامالعب ناميإلا( انتايح يف ريثأت اهل موجنلا نأب ناميالا .2

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 ضرغل اودجُو مهو مهقلاخ هنأل رثكأ هللا حبسنو موجنلا لمأتنو ردُقن نأ بجي •

 .نورثانتيس مهضرغ يهتني امدنعو ،فدهو

 امك .ةيوامس جارجأ يأ وأ موجنلاب طبترملا كرشلا نم عون يأ بنجتن نأ بجي •

 .يضاملا يف كرشلا نم عونلا اذهب انمق اذإ هللا رفغتسن نأ بجي

 .ةايحلا هذه يف اولض نيذلا كئلوأل ةياده ردصم نوكن نأ بجي •

 لمجي وهف ،كلذل .لامجلا بحي ليمج وهف هللا هجول لمجتن نأ يغبني •

 .اننيعأ اهيلإ رظنت ىتح تاقولخملا
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 ال موجنلا نأو ،نوؤشلا فرصُم و ديحولا قلاخلا هنأ هللاب انناميإ ةيوقت بجي •

 .ةايحلا يف دحأ نوؤش يف فرصتلا ةوق كلمت

 ،هللا هديري يذلا تقولا ىلإ طقفً العفُم ىقبيس قولخم لك نأ لبقن نأ بجي •

 لبق هللا يضرت يتلا ةحلاصلا لامعألا ةدايز ىلإ جاتحن كلذل .اًضيأ انلمشي اذهو

 .انتياهن
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 ىنعملا   ةملكلا

 يفن فرح   نِإ

 =
ُ

 قارغتسإلاو لومشلا ىلع لدي ظفل          ُّل

ن
َ

ف
ْ

 ًاعم مسجلاو حورلا يأ تاذلا  ٍس

مل 
ََّّ

 الإ ىنعمب رصح ةادأ          ا

لَع
َ

GْHَءالعتسإلا ىنعم ديفي رج فرح  ا  

ظِفاَح
ٌ

 ةمايقلا موي اهيلع بساحُتل اهلامعأ اهيلع ظفحي بيقر كلم  

 هلامعأ ةباتكو ،هتسارح :ناسنإ لكل ةلكوملا ةكئالملا لاثملا ليبس ىلع( •

 )خلإ ،ةئيسلاو ةحلاصلا

 

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 ةقيقح ديكأتل موجنلاو ءامسلاب مسقي ىلاعت هللاو .مسقلا عوضوم يه ةيآلا هذه •

 .ةكئالملا يأ ،ناسنإ لك ىلع ظيفح كانه نأ
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 انل اهضرع متيس مث .ةئيسلاو ةحلاصلا انلامعأ ةباتك نع ةلوؤسم ةكئالملا هذه •

 .ةمايقلا موي

 

 ً؟اناميإ ةيآلا هذه اننديزت فيك

 .ظيفحلا ظفاحلا وه هللا نأب نمؤن امدنع •

 .ناميإلا ناكرأ نم نكرك ةكئالملاب نمؤن امدنع •
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هللاب ناميإلا  

 ظفحلا يهو هتفص نافصي ناميظعلا نامسالا ناذهو ظيفحلا ظفاحلا وه هللا •

 .ةيامحلاو

 .نيمسإلا نيذه تحت نارمأ كانه •

 :تامولعملا لكل ظفاحلا وه ً،الوأ •

 .مهتاينو مهمالكو قلخلا لاعفأ لك هللا ظفحي •

 :هسفن قلخلا ظفحي ً:ايناث •

 ةياهن ىتح اوشيعيل امهنيب امو ضرألاو تاوامسلا يف تاقولخملا لك ظفحي

 .كلذ لعف نع زجاع وه الو هيلع اًبعص سيل اذه .مهتقو

 ىلإ مهتيادهو مهئاويإو ،بارشلاو ماعطلا مهئاطعإب تاقولخملا عيمج ظفحي هنإ

 .عفان وه ام لك

 تاوهشلاو نتفلاو لالضلاو كشلا نم مهناميإ نوظفحي نيذلا هدابع يمحي

 مهرصنيو )نجلاو سنإلا( مهئادعأ نم مهيمحي هنأ امك .هرمدت نأ نكمي يتلا

  .مهدئاكم نم مهنع عفاديو
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 ؟انتايح يف مسإلا اذه ريثأت وهام

 .هل انصالخإو انقدص ىلع لدي اذه .هتاعيرشتو هنيناوقو هللا رماوأ ظفح .1

 انيمحت انتلولص ىلع ةظفاحملا .رصعلا ةالص ةصاخو انتاولص ىلع ظفاحن نأ .2

 .يصاعملا يف عوقولا نم

  .فرشلاو ةفعلا ىلع ةظفاحملا .3

 يأ عامس نم انناذآ سرحن نأو قئال ريغ ءيش يأ ةيؤر نم اننيعأ سرحن نأ .4

 .مرحُم ءيش

 ناك ولو ىتح ءيس لمع لك ىلع انيزاجُي فوسو ظفحيو اناري هنأل هاشخن نأ .5

 ً.اريغص

 هيلع هللا ىلص( انيبن كلذ ىلع لاثم ريخو .انتايح يف نيرخآلا ريخ ظفحن نأ .6

 ناك .ةبيبحلا هتجوز )اهنع هللا يضر( ةجيدخ طق سني مل يذلا )ملسو

 .اهتافو دعب ىتح اهئاقدصأل ايادهلا لسريو اهركذتي
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ةكئالملاب ناميإلا  

 .هللا تاقولخم نم قلخ ةكئالملا نأ نمؤن •

 .رون نم هللا مهقلخ •

 .هب نورمأُي ام نولعفي .هللا رمأ نوصعي ال نوعيطم دابع مهنإ •

  .ىثنأ وأ ركذب وسيل مهنإ •

 .هرماوأ ذيفنتو هللا ةدابع نم نوبعتي الو نولمي الو نوبرشي الو نولكأي ال •

  .هللا الإ مهددع ملعي دحأ ال •

 .هللا نذإب ةفلتخم لاكشأب مهرهظم رييغت ىلع ةردقلا مهل تيطُعأ •

 ضعبلاو ،ةعبرأ رخآلاو ،ةثالث مهضعب ،ناحانج هل ضعبلا .ةمخض تاقولخم اهنإ •

 ةئامتس )مالسلا هيلع( ليربج كلملل نأ ثيدحلا يف تبث دقو .كلذ نم رثكأ رخآلا

 .حانج

 هيلع( ليربج لثم - ليصافتلا نم ديزمب هللا مهركذ ةكئالملا ضعب كانه •

 ليفارسإ ،رطملاب لكوملا )مالسلا هيلع( ليئاكمو ،يحولاب لكوملا )مالسلا

 سانلا حاورأ ذخأب لكوملا توملا كلم ،روصلا يف خفنلاب لكوملا )مالسلا هيلع(

 .منهج ةنزخو توملا تقو

 يف ثدحي للعف لك .ضرألا ىلعو ءامسلا يف نولوؤسم ةكئالملا ءالؤهف نذإ •

 .تاعزانلا ةروس يف هللا ركذ امك .ةكئالملا ءالؤه لالخ نم متي ملاعلا

 )5 تاعزانلا ةروس( اًرَْمأ ِتاَرwبَدُمْلاَف

 دقو ،ضرألا يف ةرشابم ةبعكلا قوف وهو ،ةعباسلا ءامسلا يف ميظع تيب دجوي •

 :ليوطلا ثيدحلا نم ءزج يف درو



 
 

59 

 ٍمْوَي rلُك ُهُلُخْدَي ُروُمْعَمْلا ُتْيَبْلا اَذَه َلاَق اَذَه اَم ُلِيرْبِج اَي ُتْلُقَف ُروُمْعَمْلا ُتْيَبْلا َيِل َعِفُر rمُث

   164) ،ملسم حيحص( ْمِهْيَلَع اَم ُرِخآ ِهيِف اوُدوُعَي ْمَل ُهْنِم اوُجَرَخ اَِذإ ٍكَلَم َفَْلأ َنوُعْبَس
 

 ؟ةكئالملاب ناميإلا راثآ يه ام

 ةمظع نم يتأت ةكئالملا ةمظع نأ ثيح ،هناطلسو هللا ةمظع نع ملعلا ةدايز .1

 .مهقلاخ

 ،انلامعأ ظفحو ،انيلع ةكئالملا فيظوتب انب متهي وه ؛هلل نيركاش نوكن نأ .2

 .اننوؤش فيرصتو

 .بعت وأ للم نود تقو لك يف هلل مهسفنأ نوسركي مهو ةكئالملا بحن نأ .3

 تاوصألاب ةلوهسب ةكئالملا رثأتت ثيح انلوح نم ةفيظن ةئيبب ىظحن نأ .4

 .ةهيركلا حئاورلاو ةيلاعلا
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 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .انيمحي نأ نكمي هللا ريغ اًئيش وأ اًصخش نأ قدصن نأ .1

 ةكئالملا دوجو ركُنن نأ .2

 .لاعفألاو نوؤشلا عيمج يف سفنلل اهبسنو ةوقلا ءاطعإ .3

 ةكئالملا روضحل نيكردم ريغ يصاعملا باكترا يف رارمتسالاو ةلفغلا .4

 .اهليجستو

 .هللا تانب ةكئالملا لعج لالخ نم كرشلاب مايقلا .5

 

  :ةدابع

 :انتايح يف اهقيبطت اننكمُي يتلا ةكئالملاب ةطبترُملا تادابعلا ضعب

 .اراهنو اليل رمتسم مهحيبست .حيبستلا نم رثكتو هللا ركذت ةكئالملا :حيبستلا .1

 .ةايحلا يف مدقتن انلعجي ام اذهو هللا حيبست ةدايز ىلإ ةجاحب نحن كلذل

 .نيفطصم ،ةلكشم فوفص يف امئاد مه :فافطصإلا .2

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ،امهنع هللا يضر ،ةرمس نب رباج نع

 فصت فيكو هللا لوسر اي :انلقف "؟اهبر دنع ةكئالملا فصت امك نوفصت الأ" :لاقف

 "فصلا يف نوصارتيو ،لُوألا فوفصلا نومتي" :لاق ؟اهبر دنع ةكئالملا

 ) 430 ،ملسم حيحص(

 ىتح ةقيرطلا سفنب انتاولص يف فوفصلا ليكشت ىلع انعجشي نأ بجي اذه

 .انبولقب نيدحوتم ىقبن
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 ءامسلا يف "رومعملا تيبلا" نوروزي كلم 70000 نأ ملعن امدنع :جحلا .3

 يف لقألا ىلع ةدحاو ةرم جحلا ةضيرف ءادأ ىلع انعجشي اذهف ،ةعباسلا

 .انتايح

 .ادج هنوفاخيو رثكأ هللا نومظعيف انم رثكأ هللا نوفرعي ةكئالملا :هللا ةيشخ .4

) 28 :ءايبنألا ةروس( َنوُقِفْشُم ِهِتَيْشَخ ْنwم مُهَو  

.ءامسلا يف رماوألا ضعب هللا ردقي امدنع اًريبك اًفوخ نورهظي مهنإ  

 َرَْمألا rُهللا ىَضَق اَِذإ" َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا rيَِبن rِنإ ُلوُقَي ،َةَرْيَرُه َاَبأ ُتْعِمَس ُلوُقَي

 َعwزُف اَِذإَف ٍناَوْفَص ىَلَع ٌةَلِسْلِس ُهrَنأَك ِِهلْوَِقل ًاناَعْضُخ اَهِتَحِنَْجِأب ُةَِكَئالَمْلا َِتبَرَض ِءاَمrسلا يِف

 ." ُريِبَكْلا �يِلَعْلا َوُهَو ،rقَحْلا :َلاَق يِذrِلل اوُلاَق ،ْمُك�بَر َلاَق اَذاَم :اوُلاَق ،ْمِِهبوُلُق ْنَع

 ) 4701 ،يراخبلا حيحص ،ليوط ثيدح نم ءزج(

 .ىشخُي نأ يغبني امك هللا ىشخن نأ بجي كلذل

 نوكي نأ دب الف ،انلامعأ لجستو انب ينتعتو انبقارت ةكئالم هلل نأ ملعن امدنع •

 .انبادآو انقالخأ ىلع ريثأت كلذل

 

 :بادآلا

 :ةيآلا هذه نم اهانبتن نأ نكمُي يتلا بادآلا لضفأ

 .هلل عضاوتلا .1

 .عرولا   .2

 .هللا رماوأ عابتإ يف طاشنلا .3
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 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .لجسُم ئيش لك نأل ،انلاوقأو انلاعفأ ةبقارم ىلإ ةجاحب نحن •

 نسح ىلإ ةجاحب نحن كلذل ،تقولا لاوط انلوح ةكئالملا نأ ملعن نأ بجي •

 .قئال ريغ كولس يأو لادجلاو ةهيركلا ةحئارلا ببسب نوذأتي مهنأل ،فرصتلا

 .انفئاحص انيلع ضرعُت نأ لبق ،ةايحلا هذه يف انسفنأ بساحن نأ بجي •

 نودؤي ءيش لك لبق مه نيذلا ،ةكئالملا لثم ،هللا رماوأ ذيفنت يف ديزن نأ بجي •

 .هب هللا مهرمأ ام

 رارمتسالا ىلع اندعاسيس اذه نأل ،انماهم ليجستل نيعجشتم نوكن نأ بجي •

 .انفادهأ ىلع زيكرتلا يف
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 ةملعملا تاظحالم
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

 

 

 ريغب ماغدا
ةنغ   

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةّنغ  
 رادقمب  

نيتكرح  
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 ىنعملا        ةملكلا

ف
َ

ل
ْ

ظنَي
ُ

 لمأتيلو نيبتيلف      ِر

إلا
ْ

ِQناَس
  مدآ ينب نم ىثنألاو ركذلا      ُ

خ َّمِم
ُ

 مدعلا نم هللا قلخ نوكيو قباس لاثم ريغ ىلع دِجوأ ام نم       َقِل

 .قباس جذومن وأ لاثم هل نوكي نأ نود مدعلا نم ءيشلا داجيإ ينعت قلخ ةملك •

 .مدعلا نم تاقولخملا هللا دجوأ

 سنا لصأ نم يتأي .مدآ ينب ةيرذ نم ىثنأ وأ ركذ يأ "ناسنإ" ةملك لمشتو •

 اهضعب ،ةعرسب لعافتت نأو ،ىسنت نأو ،ةفلألاب رعشت نأ ينعي يذلاو

 .تاكرحلا وأ تابارطضالا

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 .اهنم قلخ يتلا ةداملا ةفيعض يه مك كردي هلعجيل ناسنإلل راذنإ ةيآلا هذه •

ً الوأ ناسنإلا قلخ ىلع ردقي نم نأل ،روشنلا دعوب قلعتي اميف هل ةياده اًضيأ اهنإ

 .هقلخ ةداعإ ىلعً اضيأ رداق
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 ً؟اناميإ ةيآلا هذه انديزت فيك

 .قلخلا يه انه ةرشابم ركذُت مل يتلا هللا لاعفأ .قلاخلا وه هللا نأ ملعن امدنع •

 .انلوح ءيش لك قلاخ و انقلاخ وه هللا نأب نمؤن نا بجي كلذل

 .ةفلتخم ناولأب ضرألا نم قلخ دقل .انقلخ نع فلتخي )مالسلا هيلع( مدآ قلخ •

 ةيآلا يف شقانيس( ءاملا نم انقلُخ اننكلو )مالسلا هيلع( مدآ ةيرذً اعيمج نحن

 .)ةمداقلا

 َمَدآ َقَلَخ rهللا rِنإ " ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا ُلوُسَر َلاَق َلاَق ،�ِيرَعَْشألا ىَسوُم ُوَبأ اََنثrدَح

 ُرَمَْحألا ُمُهْنِم َءاَج ِضَْرألاِ رْدَق ىَلَع َمَدآ وَُنب َءاَجَف ِضَْرألا ِعيِمَج ْنِم اَهَضَبَق ٍةَضْبَق ْنِم

  ." ُبwيrطلاَو ُثيِبَخْلاَو ُنْزَحْلاَو ُلْهrسلاَو َِكلَذ َنَْيبَو ُدَوَْسألاَو ُضَيَْبألاَو

 )ينابلأللا حيحص ،4693 دوواد يبأ ننس(

 ثيدحلا يف ةروكذملا لاعفألا ضعب انلعف اذإ .لصفم نيتسو ةئامثالث نم انقلُخ •

 .رانلا نع حزحُز دقو ةمايقلا موي يشمس اننإف ،انلصافم ددعل ايواسم يلاتلا

 َمَدآ يَِنب ْنِم ٍناَسِْنإ �لُك َقِلُخ ُهrِنإ " َلاَق ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا َلوُسَر rِنإ ُلوَُقت ،َةَِشئاَع

 rَهللا َرَفْغَتْساَو rَهللا َحrبَسَو rَهللا َلrلَهَو rَهللا َدِمَحَو rَهللا َرrبَك ْنَمَف ٍلِصْفَم ِةَئاَِمَثَالثَو َنيwتِس ىَلَع

 ىََهن َْوأ ٍفوُرْعَِمب َرََمأَو ِساrنلا ِقِيرَط ْنَع اًمْظَع َْوأ ًةَكْوَش َْوأ ِساrنلا ِقِيرَط ْنَع اًرَجَح َلَزَعَو

 ِنَع ُهَسَْفن َحَزْحَز ْدَقَو ٍذِئَمْوَي يِشْمَي ُهrِنإَف ىََمال�سلا ِةَئاِِمَثالrثلاَو َنيwتwسلا َكِْلت َدَدَعٍ رَكْنُم ْنَع

 )1007 ملسم حيحص( " ِ.راrنلا
 

 ءاعدلا :ةدابع

 ،"يقلُخ نسحأف يقلَخ تنسحأ امك مهللا" ءاعدب ،هدحو هيلإ عرضتن نأ بجي

 .قالخألا لضفأ انحنميل
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 "يقُلُخ ْنِسَْحأف يقْلَخ َتْنَسَحأ مهللا" ،لوقي َمrلسو هيلع ُهللا ىrلص ِهللا ُلوسر ناك

 ليلغلا ءاورإ :ردصملا | ينابلألا :ثدحملا | نينمؤملا مأ ةشئاع :يوارلا

 حيحص :ثدحملا مكح ةصالخ | 1/115 :مقرلا وأ ةحفصلا

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .قلاخلا دوجو راكنإ .1

 .انرهظم و انلكشب رختفن و ربكتن نأ .2

 .انسفنأل حاجنلا لك بسنن نأ .3

 .انقلخ لصأ لهاجت .4

 

 ؟ةيالا هذهب لمعن فيك

 ريكفتلاو لمأتلا ينعي يذلا ،"رظنت نأ" - ةيآلا هذه يف رشابم ريغ رمأ كانه •

 .انقلخ يف ركفتلا لهاجتن الأ بجي ،كلذل .حيحص لكشب

 .تاقولخملا ةيقب انل رخسو ةروص نسحأ يف انقلخ هنأل هللا بحن نأ بجي •

 .ءاطخأ وأ بويع الب انقلخ هنأل هل نيركاش نوكن نأ بجي •

 .انقلاخ نم رثكأ اننوؤش انل ربدي نأ دحأل نكمي ال ثيح اًمامت هب قثن نأ بجي •

 نوقلعتي نيذلا كئلوأ .قلخلا ىلع ةردقلا كلمي هللا ريغ دحأ نأ يفنن نأ بجي •

 .هللا قلخ نم مهسفنأ مه مهنومظعيو مهب سانلا

 .انتازاجنإ وأ انتاحاجن ببسب امهب رعشن دق رورغو ءايربك يأ نم رذحن نأ بجي •

 .انلاعفأ و نحن انقلخ قلاخلا هللا
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةّنغ  
 رادقمب  

نيتكرح  

 

 

ةلقلق   
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 ىنعملا           ةملكلا

خ
ُ

  مدعلا نم هللا قلخ نوكي و قباس لاثم ريغ ىلع دجوأ    نِم َقِل

 ىئام نم جزتمم وأ محرلا يف ةعرسب قفدتمو بصنم ٍينم  ٍءاَّم

  ةأرملاو لجرلا

 محرلا يف ةعرسب قفدتم و بصنم ٍقِفاَد

 .اًقفدتم جرخي يذلا لئاسلا ينعي ٍقِفاَد ٍءاrم •

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 .مهقلخ يف لمأتلا هدابع نم هللا بلط ،ةقباسلا ةيآلا يف •

 نم انقلخ نحن .انقلخ نع فلتخم )مالسلا هيلع( مدآ قلخ نإف لبق نم ركذ امك •

 ةقفدتم ةروصب جرخي ءاملا اذه .ىثنألاو ركذلا ءام ،ءاملا نم ناعون جازتما لالخ

 .ناسنالا لصأ وهو

 لكش ىلع أدبي .مألا محر يف عمجتي هنإف ،هللا نذإب جازتمالا اذه ثدحي نأ درجمب •

 ةدمل ةغضُم مث ،ىرخأ اًموي نيعبرأ ةدمل مدلا نم ةفطن مث ،اًموي نيعبرأ ةدمل مد

  :رومأ عبرأ ليجستل ،كلملا اهيلإ هللا لسري مث ،ىرخأ اًموي نيعبرأ
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  هقزر .1

 هتوم .2

 هلامعأ  .3

 .هؤاقشو هتداعس .4

 

  ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فبك

 روصي يذلا روصملا وهو قلخلا رهطي يذلا ئرابلا وه ىلاعت هللا نأ نمؤن امدنع •

 .لاكشألا
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هللاب ناميإلا  

 ،يقن جرخي يذلا ءاملاف ،بيع لك نم ةئربُم ةيقن ةروص يف انقلخ ئرابلا هللا •

 .بويعلا نم يلاخو ءيربو يقن انتقلخ نإف يلاتلابو

 يتلاو اهفرعن يتلا ،ةفلتخملا تاقولخملا لكلو انل ةروص ىطعأ روصملا وه هللا •

 .ةيقبلا نع ديرف لكشب هزيمت ةروص قلخ لك ىطعأ .اهفرعن ال

 ةروصلاو هديري يذلا فصولا بسح كلذو "نك" طقف لوقي ،هللا ءاشي امدنع •

 .اهراتخي يتلا

  ؟انتايح يف ءامسألا هذه راثآ يهام

  .خلا اننولو انداسجأو انرهظم نع نيضار نوكن نأ  .1

 .ةايحلا يف انل هللا هردق امب ىضرن نأ  .2

 بئاوشلاو خاسوألا نم يقن انجراخو رفكلاو كرشلا نم اننطاب ىلع ظفاحن نأ .3

 .ىرخألا

 

 

 

 



 
 

75 

 نأ الإ ،كلذ يف ضقانت الو ءاملا انلصأ نأ مغر .انقلخ فيك هللا فصي نآرقلا يف •

 .رورغلاو ءايربكلا يف عقن ال ىتح ةلماكلا ريغ انتاردقب انربخي هللا

 ً:افيعض ناسنإلا قلُخ .1

  اًفيِعَض ُناَسِنْإلا َقِلُخَو ۚ◌ ْمُكنَع َفwفَخُي َنأ rُهللا ُدِيرُي

 )28 ءاسنلا ةروس(

 :لجع نم ناسنإلا قلُخ .2

  نوُلِجْعَتَْست َالَف ِيتاَيآ ْمُكِيُرأَس ۚ◌ ٍلَجَع ْنِم ُناَسِنْإلا َقِلُخ

 )37 ءايبنألا ةروس(

  :ًاعوله ناسنإلا قلُخ .3

  اًعوُلَه َقِلُخ َناَسِنْإلا rِنإ

  )19 جراعملا ةروس(

  :ًاروكذمً ائيش نكي مل ناسنإلا .4

  اًروُكْذrم اًئْيَش نُكَي ْمَلِ رْهrدلا َنwم ٌنيِح ِناَسِنْإلا ىَلَع َٰىَتأ ْلَه

 )1 ناسنإلا ةروس(
 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .اهبكترن يتلا ءاطخألا ىلع ءايشألاو نيرخآلا مولو انبويعو انفعض راكنإ .1

 .ءيش يأ لعف دنع ربصلا مدعو عرستلا .2

 .انلصأ ىسننو ربكتنو رختفن نأ .3
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 ؟ةيالا هذهب لمعن فيك

 عيمج ذخأنو ،هديسل دبعلا ملستسي امك ،هيلإ ملستسنو هلل عضخن نأ يغبني •

 .ةمات ةعاطب ماكحألاو هنم جرخت يتلا نيناوقلا

 ءايشألاب مايقلل اندهج ىراصق لذبن نأ بجي ،ةعيبطلا يف لجع نم انقلخ اننأ امب •

 .ملحو ةانأ ب

 .قلخلا هاجت عضاوتلا رهظنو هللا مامأ عضاوتن نأ بجي •

 ملعي هدحو وهو هللا انقلخ .انتايصخشو انقالخأ لمكي نأ هللا وعدن نأ بجي امك •

 .تقو لك يف هحالصإل جاتحن ،كلذل .ةيلخادلا انبويع
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 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
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   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةلقلق   

ةّنغب ماغدا   
  رادقمب
نيتكرح  

 
 

 
 
  

دم  
  رادقمب
  تاكرح 4
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 ىنعملا  ةملكلا

خَي
ْ

 جرختسي  ُجُر

 ةياغلا ءادتبا ىنعم ديفي رج فرح   نِم

 رثكأف نينثإ ىلإ هتفاضإب الإ هانعم نيبتي ال مهبُم فرظ         ِنYَْب

لُّصلا
ْ

  لجرلا رهظ راقف  ِب

]لاَو
َّ

 ةأرملا ردص ماظع و        ِبِئاَ\

 .لجرلل يرقفلا دومعلا ساسأ ينعت بلصلا ةملك •

 .يردصلا صفقلا ينعت بئارتلا ةملك •

 

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 يتأي ءاملا اذه :قفدتملا ءاملا لصأ رثكأ ليصفتب ىلاعت هللا فصي ةيآلا هذه يف •

 ناسنإلا قلخ يذلا نأ نمؤنل انل ةيآ هذهف .لجرلا علضو يرقفلا دومعلا نيب نم

 ىلإ هتداعإ ىلع رداق )بعصلا ناكملا اذه نم جرخي يذلا( قفدتملا ءاملا نم

 .ةرخآلا يف ةايحلا
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 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .ميلعلا وه هللا نأ ملعن امدنعو ،زيزعلا وه هللا نأ ملعن امدنع •
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 هللاب ناميإلا 

 وهو مزهني الو مزهي يذلا وه .ررضلاب الو رشلابً ادبأ رثأتي ال يذلا زيزعلا هللا •

 ةوقلا هيدل .ءيش هلثمك سيلو ههبشي دحأ ال .دحأ هيلع رطيسي ال يذلا رطيسملا

 اذه لك لعفيو ءاشي ام ىتم ءاشي نم لالذإو ءاشي نم ميركتل ةردقلاو ةلماكلا

 .ةلماكلا هتمكحو هتفرعمل اًقفو

 .ام ناكم يف هعمجو ءاملا جارخإ وهو رشابم ريغلا هللا للعف كانه ةيآلا هذه يف •

 ال ثيح ناكم يف هعمجو ،جارخإلا وأ ةلازإلاب طبترم لعف يأ .هللا ةردق يه هذه

 فقوي نأ ءرملا دارأ ول ىتح ،كلذل .طقف زيزعلا هللا لعف وهف ،هيف مكحتلا اننكمي

 .كلذ ىلع رداق ريغ وهف ،ءاملا قفدت

 براجت دجوت ال .ناسنإلا نيوكتل ةبولطملا ءاملا ةيمك امامت ملعي ميلعلا هللا •

 .هايملا نيب عمجلا جتاونب ةلماك ةيارد ىلع هنإ .يلاثم جيزم نكلو ،اًدبأ ءاطخأو

 نم نوكيس لهو ،ال مأ لفطلا نوكتيس له ،لفطلا سنج ،لاثملا ليبس ىلع

 .رايخالا مأ ءايقشألا
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  ؟انتايح يف ءامسألا هذه راثآ يهام

 ءاشي ام لك ثدحيس .هيلع بلغتي نأ عيطتسي دحأ ال نأل هللا ىلع لكوتلا .1

 .ءيش لك ىلع ةوقلاو هطلسلا هيدلو

 ... بصنملا وأ رهظملا وأ لاملاب سيلو طقف مالسإلاب وه انفرش نأ ملعن نأ .2

 .خلإ

 .هريغ ءيش نموأ دحأ نم ال هللا نم فرشلا بلطن .3

 .انتايح يف لعف لك ءارو ةمكحلاو لماكلا ملعلا هيدل هدحو وهف ،هللاب قثن نأ .4
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 ؟ناسنإلا قلخ نم فدهلا وهام

 هوفرعيو هودبعيل رشبلا هللا قلخ :هللا همحر يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا لاق •

 .كلذب مهرماو ،هتافصو هئامسأب

 

 ‘ةيدوبعلا ’ :ةدابع

 .ةردقلاو ةوقلا وذ ،هلل راقتفإلاب رعشت نأو ،اًدبع نوكت نأ :ةيدوبعلا

 هيلإ هراقتفإ نيب و هللا اعد نيتديسلا دعاس نأ دعب )مالسلا هيلع( ىسوم لثم •

 بسني مل هنكل ،ديج لمعب ماق دقف ،انلمأت اذإ اننأ نم مغرلا ىلع .ىلاعتو هناحبس

 ىلإ بسني ناكف ،هسفن يف رقفلاب رعش .هلمعب رخفلاب رعشي ملو ،هسفنل ةوق يأ

 .معنلا و لضفلا لك هللا

   ٌريِقَفٍ رْيَخ ْنِم rيَِلإ َتْلَزَنأ اَِمل يwِنإ wبَر َلاَقَف

 )24 صصقلا ةروس(

 

 ؟ةيالا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .انقلخل يساسألا فدهلا نع لفاغتلا .1

 .قفدتملا ءاملا لثم ،ةايحلا يف نايغطلاو يدعتلا .2

 .همِعنو هللا نم يتاذلا ءافتكالابروعشلا .3

 .هتوقو هللا ةردق ضيوقت .4
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 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 ةعقوتم ريغ نكامألا نم ءايشألا جارخإل ،هتوقو هللا ةردقب ناميإلا ىلإ ةجاحب نحن •

 .انتايح يف اهلعفن نأ عيطتسن ال يتلا هتردق يه هذه .ام ناكم يف اهعمجو

 .انتايح يف تتشتم ءيش لك عمجيل هللاب قثن نأ انيلع •

 يرشب لفط ىلإ ءاملا ليوحت يف ةلهذملا هتردق ىلع هحبسن و هللا مظعن نأ انيلع •

 .ةفلتخم لحارم ربع

 ءيش لك رخسو ،نيمركملا رشبلا نم انلعج هنأ ىلع هلل نيركاش نوكن نأ بجي •

 اًرشب نوكنل انراتخا هللا نكل ،ىرخأ تاقولخم يأ نوكن نأ نكمملا نم ناك .انل

 .انل ةدلاخ ةنج كانهو

 يغبني ال ،كلذل .هروصو هقلخ يذلا وه هللا نأ ركذتن نأ انيلع لفطلا دلوي امدنع •

 .لماكلا هملعو هتمكح لصأ نم اذه نأل ،صخش يأ رهظم رقتحن وأ نراقن نأ

 ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل اًبعص اًعارص ضوخي ةايحلا هذه ىلإ جرخي نأ لبق لفطلا •

 ةيلاقتنا ةلحرم يه ةايحلا هذه .لاعفألا هذه لكب متهي هللا .دوجولا ىلإ جرخي مث

 هللاب قثن نأو ،انتايح يف ةلوهسب ملستسن نأ يغبني ال كلذل .ةنجلا قيرطل

  .انرومأ ريسيتل
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةلقلق   م ىلإ ن ليوحت  

 ةنغ و 

 نيتكرح رادقمب

دم  
  رادقمب
  تاكرح 4
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 ىنعملا      ةملكلا

نِإ
َّ

 ةلمجلا نومضم ديكوت ديفي بصنو ديكوت فرح                   ُھ

_َع
َ

 لضفتلا ديكأتل درو رج فرح           ٰ`

  هئانف دعب هقلخ ةداعإ                    ِھِعْجَر

ل
َ

ق
َ

 ةردق وذل                     ٌرِدا

 تاقولخملا ةداعإ ىنعت انهو ،ةدوعلا ينعتو ،)عجر( لصأ نم يتأت )هعجر( ةملك •

 .اهتوم دعب ،ةايحلا ىلإ

 .ةوقلاو ةردقلا كلمي نم ينعت رداق ةملك •

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 ةرخآلا يف ةايحلا ىلإ هتداعإ ىلع رداق هدحو وهو ليسلا ءام نم ناسنإلا هللا قلخ •

  .باسحلاو ءايحإلاو ثعبلا لجأ نم

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .ةردقلاو ةوقلا لك هيدل يذلا - ردتقملا ،ريدقلا ،رداقلا وه هللا نأ ملعن امدنع •

 .رخآلا مويلاو ثعبلاب نمؤن امدنع •
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هللاب ناميإلا   

 ةلماكلا هتردق ىلع لدت ىلاعت هللا ءامسأ هذهو .ردتقملا ريدقلا رداقلا وه هللا •

 .ةميظعلا

 فقوم يأ وأ ءامسلا وأ ضرألا يف ءيش دجوي الو ةردقلاو ةوقلا يف قلطملا وه •

 .هفعضي نأ نكمي

 .اهقلخ لبق تاقولخملا عيمجل رادقألا لك ردق •

 
 ؟انتايح يف ءامسألا هذه راثآ يهام

 دحأ الف ،انل ردقم ريخ كانه ناك اذإف ،انتايح يف رّدقم ءيش لك نأب نمؤن نأ .1

 .هللا الإ هعنمي نأ دحأل نكمي الف ،ءيس رمأ كانه ناك اذإو ،هفقوي نأ عيطتسي

 .نحتُمن امدنع عجولاب رعشن الو يكتشن ال يأ ،هللا ردقب ىضرن نأ .2

  .ةميظعلا هتاردق ىلع ىلاعت هللا حبسن نأ .3

 .هللا ةردقب الإ لمعت ال بابسألا هذه .بابسألل ةردق وأ ةوق يأ بسنن ال نأ .4

 .هتداعإ ىلع رداق هللا هدحو ،هاندقف ءيش يأ .هللاب ةقثلاو ءاجرلا .5

 لخدي نأ نكمي اذكه ،انسفنأ ىلإ ةوقلا بسننو نيلداع ريغ اًدبأ نوكن ال نأ .6

 .انتايح يف كرشلا

 مأ تناك ةريبك - انتايح يف تارارق يأ ذاختال ريدقلا هللا ىلإ اًمئاد عوجرلا .7

 يفو انتايح يف انل لضفألا راتخي نأ هنم بلطنو هريشتسن نأ انيلع .ةريغص

 .اننيد
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 :ةدابع

 ةراختسالا ةالص يلصن نأ اننكمي ،راتخن اذام يردن الو رمأ يأ يف ةريح يف نوكن امدنع

 .لضفألا ىلإ انيدهي نأ هللا وعدنو

 اَنُمwلَعُي ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا ُلوُسَر َناَك َلاَق ـ امهنع هللا ىضر ـ rِهللا ِدْبَع ِنْبِ ِرباَج ْنَع

 ْعَكْرَيْلَفِ رَْمألِاب ْمُكُدََحأ rمَه اَِذإ " ُلوُقَي ِنآْرُقْلا َنِم َةَرو�سلا اَنُمwلَعُي اَمَكِ روُُمألا يِف َةَراَخِتِْسالا

 ،َِكتَرْدُِقب َكُرِدْقَتَْسأَو َكِمْلِِعب َكُريِخَتَْسأ يwِنإ rمُهrللا ،ِلُقَِيل rمُث ِةَضِيرَفْلاِ رْيَغ ْنِم ِنْيَتَعْكَر

 rمُهrللا ،ِبوُيُغْلا ُمrالَع َتَْنأَو ُمَلَْعأَ الَو ُمَلَْعتَو ُرِدَْقأَ الَو ُرِدَْقت َكrِنإَف ،ِميِظَعْلا َكِلْضَف ْنِم َكَُلأَْسأَو

 ِيرَْمأ ِلِجاَع َلاَق َْوأ ـ ِيرَْمأ ِةَبِقاَعَو يِشاَعَمَو يِنيِد يِف يِلٌ رْيَخ َرَْمألا اَذَه rَنأ ُمَلَْعت َتْنُك ِْنإ

 يِنيِد يِف يِل ¶رَش َرَْمألا اَذَه rَنأ ُمَلَْعت َتْنُك ِْنإَو ،ِهيِف يِل ِْكرَاب rمُث يِل ُهْرwسَيَو يِل ُهْرُدْقاَف ـ ِهِلِجآَو

 ْرُدْقاَو ،ُهْنَع يِنِْفرْصاَو يwنَع ُهِْفرْصاَف ـ ِهِلِجآَو ِيرَْمأ ِلِجاَع يِف َلاَق َْوأ ـ ِيرَْمأ ِةَبِقاَعَو يِشاَعَمَو
 ." ُهَتَجاَح يwمَسُيَو ـ َلاَق ـ ِِهب يِنِضَْرأ rمُث َناَك ُثْيَح َرْيَخْلا يِل
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رخآلا مويلاب ناميإلا  

 ةحضاو ةيآ انل نيبي هللا .ثعبلاب ناميإلا نع انرابخإل ةرشابم ريغ ةقيرط ةيآلا هذه •

 نم قلخلا ىلع رداقلا .دوجولا ىلإ يتأي هتردقب نكلو ،دوجوم ريغ ءيش ىلع

 مويب ناميإلا ؟ةئيهلاو لكشلا سفنب انديعي نأ هيلع لهسلا نم سيلأ ،مدعلا

 ايندلا يف ءرملا اههجاويس يتلا تابوعصلاو نتفلا لك نم صالخ وه ةمايقلا

 .ةرخآلاو

  :ةيسيئر ءازجأ ةثالث نم نوكتي رخآلا مويلاب ناميإلا •

  .ثعبلاب ناميإلا .1

  .باسحلاب ناميإلا .2

 .رانلاو ةنجلاب ناميإلا .3

 لك .مهؤازجو مهباسحل مهروبق نم مهجارخإو ىتوملل ةايحلا ءاطعإ وه ثعبلا •

 .هدحو هللا لاعفأ هذه

 موي داسجألاو سوفنلا عمجو عوجرلا هنإ" :ثعبلا يف ريثك نبا مامإلا لاق •

 ."ةمايقلا

 :جحلا ةروس يف كلذ هللا دكؤي •

 ٌ.ريِدَق ٍءْيَش wلُك ٰىَلَع ُهrَنأَو َٰىتْوَمْلا يِيْحُي ُهrَنأَو �قَحْلا َوُه rَهللا rَنِأب َِكلَٰذ

 ِ.روُبُقْلا يِف نَم ُثَعْبَي rَهللا rَنأَو اَهيِف َبْيَر rال ٌةَِيتآ َةَعاrسلا rَنأَو

 )6,7 جحلا ةروس(
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 :رخآلا مويلاب ناميإلا دئاوف

 .ةمايقلا موي باوثلا ءاجرو ،تاحلاصلا لمع يف ةبغرلا بلجي .1

 .ةمايقلا موي باذع نمً افوخ اهب اضرلاو تاركنملا باكترا نم ةيشخلا بلجي .2

 لامعأب لغشنيو ،هتايح يف اههجاوي يتلا تاقشملا ىسني نمؤملا لعجي .3

 .ةرخآلا يف هعفنت
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  ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

  .توملا دعب ةايحلا راكنإ .1

 .ايندلاب لاغشنالاو توملا نم نمألاب روعشلا .2

ً اماظع انحبصأ نأ دعب ةايحلا ىلإ عجرن نأ نكمي فيك لوقب هنم رخسن نأ .3

 ً.ابارتو

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .توملا دعب ءايحإلا يف هتردق ىلع هللا حبسنو مظعن نأ بجي •

 .ةمايقلا موي يف ككشن الأ بجي •

 ىلص( يبنلا ةنس عابتاو صالخإب حلاصلا لمعلاب ةمايقلا مويل دعتسن نأ بجي •

 .)ملسو هيلع هللا

 نأ بجي كلذ نمً الدب ،مهتبساحمو نيرخآلا ىلع مكحلا نع فقوتن نأ بجي •

 .انسفنأ نأشب قلقن

 .هلدعو هلضفب انلماعيس هنأو ،ىلاعت هللاب نظلا نسحن نأ بجي •

 يه اهدحو هللا ةمحر نأل ،ةحلاصلا انلامعأب رختفن الو نيعضاوتم نوكن نأ بجي •

 .ةنجلا انلخدتس يتلا
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير
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 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةلقلق   

ةّنغ  
 رادقمب
نيتكرح  
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 ىنعملا       ةملكلا

ت َمْوَي
ُ

_ْب
َ

 فشكُتو ربتخُت ةمايقلا موي يف               `

 تاينلاو دئاقعلا نم سوفنلا يف يفُخأ ام                  ُرِئاَرَّسلا

 .رابخإلاو رومألا حيضوتو فشكلا ينعت "ىلبت" ةملك •

 .تادقتعملاو اياونلا نم ،سفنلا يف يفخي ام لك ،ةريرس عمج يه رئارسلا ةملك •

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 ءافخإ متي ةايحلا يف .هباوجتسا متي فوس رودصلا يف يفخي ام لك ةمايقلا موي يف •

 نيحلاصلا حالص رهظيس ةمايقلا موي يف .نيرخآلل اهفشك مدعو رومألا نم ديدعلا

 .ةينالع حبصتس رومألا لك و ثيبخلا رشو

 

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

  ميلعلا وه هللا نأ ملعن امدنع •
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 هللاب ناميإلا

 طيحم هنإ .نايسن الو لهج هقبسي مل وأ ملعتلاب هملع بستكي مل ميلعلا هللا •

 .اهثودح لبق ىتح ،ءايشألا لكب

 .يلاثمو لماك هملع •

 ءايشألا لك يف ليصافتلا قدأ فرعيو ةيفخلا ةايحلا رارسأ لكب طيحم وه •

 .ةرهاظلاو ةيفخملا

 .ثدحت نل يتلا لاعفألا كلت بقاوع كلذكو ثدحي لعف لك بقاوع ملعي •

 .امهنيب امو اهتحت امو ضرألا يف امو عبسلا تاومسلا يف ام لك ملعي •

 

 ؟انتايح يف ءامسألا هذه راثآ يهام

 .اندحو نوكن امدنع ىتح ،تاقوألا عيمج يف هركذتو هللا نم فوخلا •

 .انرارسأو انراكفأ قمعأ ىتح ملعي هللا نأل اناياونو انرعاشمو انبولق يكزن نأ •
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 ؟ةمايقلا موي رارسألا فشكنتس فيك

 .)زونكلاو داسجألا( اهلخادب ةأبخم تناك يتلا اهلاقثأ عيمج ضرألا جرختس .1

 .رش مأ ناك اريخ ،اهحطس ىلع سانلا هلعف ام ىلع ةداهشلاب اهل نذؤيس مث

 عيمج كلذب جرختف ،ةمايقلا موي ناسنإلا لامعأ دسجلا ءاضعأ دهشتس .2

 لاق امك نأل ،دولجلاو نينيعلاو نينذألا نع ديدحتلاب روكذم وهو .رارسألا

 .اهنم قافتا ىلع وأ اهتطساوب ثدحت بونذلا مظعم يدعسلا خيشلا

 هوجو ىلع فشكنتس رشو ريخ نم تيفخأ امهم بولقلا نأً اضيأ لاقيو .3

 .ةمايقلا موي حضفُتس كلذبف قلخلا

 يف اهب اوماق يتلا لاعفألا عيمج ةءارقل سانلا ىلع فئاحصلا عيزوت متيس .4

 .مهتايح

 فشك ةيفيك نع ىرخأ ةقيرط هذهو .ةنايخ لك نع ةمايقلا موي ملع عفريس .5

 ً.ارس اهولعف يتلا ةريرشلا مهلامعأ ىلع مويلا كلذ يف مهضرعو سانلا

 ءاعدلا :ةدابع

:ررض يأ نم ظفحنس ،نيقيو ناميإب يلاتلا ءاعدلا أرقن امدنع  

 نم ام"  :ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر نافع نب نامثع نعو

 يف ءيش همسا عم رضي ال يذلا هللا مسب :ةليل لك ءاسمو موي لك حابص يف لوقي دبع

 "ءيش هرضي مل الإ ،تارم ثالث ،ميلعلا عيمسلا وهو ءامسلا يف الو ضرألا

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 باسحلا نوكيس ؛ةيجراخلا لاعفألا ىلع زيكرتلاو بلقلا لامعأ نع ةلفغلا .1

 .انتاينو انبولق ةلاح بسح ىلع ةمايقلا موي يف
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 موي زربُيسو قافن اذه :لخادلا يف رفكلا ءافخإو جراخلا نم مالسإلا راهظإ .2

 .ةمايقلا

 .بلقلا ةلاح ىلإ رظنلا مدعو ،ةيجراخلا لامعألا ىلع ًءانب نيرخآلا ىلع مكحلا .3

 ،بضغلاو ،ءايربكلاو ،ةريغلاو ،رورغلا لثم( ومنلاب بلقلا ضارمأل حامسلا .4

 .هاياونو هناميإو ءرملا بلق حالصإب مامتهالا مدعو )خلا ،ةيهاركلاو

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .انلامعأو انبولق ةيكزتب ةمايقلا مويل دعتسن نا بجي •

 .انلاعفأ ةبساحم انيلع بجي •

 .مهلاعفأل راذعألا داجيإو نيرخآلا ءاطخأو بويع ءافخإ بجي •

 .ةمايقلا موي انل رفغي ىتح ،ةايحلا هذه يف سانلا نع وفعنو حماسن نأ بجي •

  .ةينالعلاو رسلا يف هللا ىشخن نأ بجي •

 ةبساحم نوكتس ةقثلا يف ةنايخ يأ .انيلإ لكوت يتلا ءايشألا نم رذحن نأ بجي •

 .ةمايقلا موي
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير
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 ديوجتلا       
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ةلقلق   
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  رادقمب
  تاكرح 4
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 ىنعملا         ةملكلا

ف
َ

 ةلماع ريغ ةيفان ام              اَم

ل
َ

 صاصتخالا ديفي رج فرح                            ُھ

  ديكوتلا ديفي رج فرح                 نِم

ق
ُ

  ةيونعم وأ ةيدام ةردق                          ٍةَّو

الَو
َ

ن 
َ

 نيعم الو                ٍرِصا

 .ةسوملم ريغ وأ ةسوملم نوكت نأ نكمي يتلا ةوقلا ينعت "ةوق" ةملك •

 .عفادم وأ دعاسم ينعت رصان ةملك •

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 نلو ،مهسفنأ نع عافدلل ةوق يأ مهيدل نوكي نل ،سانلا رارسأ فشكنت امدنع •

 .جراخلا نم مهمعدي نم مهيدل نوكي

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .ريصنلا هدحو وهو ،يوقلا وه لجو زع هللا نأ نمؤن امدنع •
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هللاب ناميإلا  

 ةقلطم هللا ةوق نإ .بعت الو اهل دودح ال ةقئاف هتوق .فعض لك قوف يوقلا هللا •

 .صخش يأ ةوق قوفتو

 .هفعضيو هلطعي نأ دحأل نكمي الو ،اهبلقي وأ هللا لامعأ فقوي نأ عيطتسي دحأ ال •

 .نينمؤملا رصنيو ديدش باذعب نيرفاكلا كلهي هللا ةردقب •

 هئادعأ ىلع نمؤملا رصني .هئايلوأو هلسر رصني يذلا وه .ريصنلا رصانلا هللا •

 .ءاش ام ىتمو ءاشي نمل اًضيأو مولظملاو فيعضلا رصني امك .نييفخلا

 رصانلا هللا ىلإ ةجاحب نحنف ،انل ودع أوسأ انتاوهش و انتابغر نوكت نأ نكمي •

 .تابغرلا هذه ىلع بلغتلل

 ؟انتايح يف ءامسألا هذه راثآ يهام

 .انرصنيل وأ انداعاسيل هاوس نود هدحو هللاب قلعتلا .1

 .انل هردق يذلا هردقلو يوقلا هلل عضخنو عضاوتن نأ .2

  .اياصولا قيبطت لالخ نم هللا نيد ةرصن .3

 .مالسإلا يف انتاوخأو انناوخإ ةرصن .4

 .نيمولظملا ةدعاسم .5

 قيقحتل ةقيرط لضفأ نأ دكؤملا نمف ،تابوعصلاو نتفلا تقو يف ربصلا .6

 .ربصلاب يلحتلا يه رصنلا
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 :ةدابع

 :يه ةيآلا هذه نم اهجرختسن يتلا بلقلا ةدابع

 .رصنلاو نوعلا يف هللا ىلإ راقتفالاب روعشلا •

 .نتفلا دنع ربصلا •

 .رصنلا بابسأ بلج يف ىلاعتو هناحبس هللا ىلع لكوتيو اوجري نأ •

 ً.امئاد هللاب نظلا نسح •

 .لدعلاو قدصلا •

 .هلوسر و هللا ةعاط •

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .ةايحلا يف حاجنلا وأ رصنلا قيقحتل سفنلل ةوقلا ءاطعإ .1

 .رصنلاو نوعلا بلط يف هللا ريغب قلعتلا .2

 .هباذعو هللا ركم نم نمألا .3

 .ضرألا يف داسفلا رشنل هتناكمو هتوقل ءرملا مادختسا ةءاسإ .4

 .ىلاعت هللا نم سأيلاو طونقلا .5
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؟ةيآلا هذهب لمعن فيك  

 .رصنلا بابسأ بلج ىلع رداقلا هدحو وهف ،انرصني نأ هللا لأسن نأ انيلع •

 .انيلإ هللا نوع يتأي ىتح لضفألا اوجرنو ربصن نأ بجي •

 قلعتلا مدعو هلل رقفلاب روعشلا لالخ نم ،بلقلا لامعأ طيشنت ىلإ ةجاحب نحن •

 .ةدعاسملل هريغ رخآ صخش يأب

 ةعاطلا .رصنلا بابسأ ىدحإ يه هذه .انقوف مه نمل نيعيطم نوكن نأ بجي •

 .تارجاشملاو لادجلا نم ريثكلا عنمت

 ةرخآلا يف اهتراسخ ةهجاوم ىلإ رطضن دق يتلا لاعفألل نيكردم نوكن نأ بجي •

 .انمعد وأ انتدعاسم صخش يأل نكمي الو اهسكع نكمي ال ثيح
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير
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 ىنعملا      ةملكلا

 بكوكلا ءامسلا دارملا           ِءاَمَّسلاَو

ذ
َ

 ًارارم ضرألا ىلإ هعوجرل رطملا تاذ          ِعْجَّرلا ِتا

 يذلا رطملا ىلإ ريشي انه ."ةدوعلا" ينعت يتلاو )عجر( لصأ نم عجرلا ةملك يتأت •

 .اًراركتو اًرارم ضرألا ىلإ دوعي

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 ال .رطملا لازنإ وهو اهب صاخلا اهلعفب ءامسلاب مسقي اًيناث اًرذن هللا عطقي انه •

 .هتهج نم ةيصعم كانه نوكي نل كلذبف ،هللا نم رمأ هنإف ،لمعلا اذه يف عاطقنا

 ىرخأو ،انداسجأل ةدحاو :ناعون قازرألاو ،ءامسلا نم نوكت قزر يأ ةيادب •

 .انحاورأل

 .انداسجأ ديفيس مثً الوأ ضرألا ديفيس ةيآلا هذه يف روكذملا )ءاملا( قزرلا •
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 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .قازرلا هللاب نمؤن امدنع •

 هللا فلك .ةكئالملاب ناميإلاب رشابم ريغ لكشب انناميإ ديزت ةيآلا هذه نأ امك •

 ضرألا نم ءازجألا كلت يف الإ رطملا لسري نلو راطمألا عيزوتب ليئاكيم كلملا

 .هللا اهردق يتلا
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هللاب ناميإلا   

 ءيش لك انقزريس .شيعلاو ةيذغتلا بابسأ لك قلخ يذلا وه قازرلا هللا •

 .هجاتحن

 .نيرفاك وأ نينمؤم اوناك ءاوس هتاقولخم لك قزري قازرلا هللا •

 يذلا رطملاو قازرلا هللا لمع نم الإ وه ام ةلحاقلا ءارحصلا ىلع رطملا لازنإ •

 .انتيشاملو انل قزر ردصم هنإ .كرابمو يقن ءامسلا نم يتأي

 عيمج لمشي ،ماعلا قزرلا وهو ،لوألا .قازرلا هللا نم قازرألا نم ناعون كانه •

 .نيزختلا ناكمو هشيع ناكم ملعيو هقزري هللا الإ ضرألا يف قولخم ال .هقلخ

 .هقزر نوبلطي نيذلاو نينمؤملا طقف لمشي ،صاخلا قزرلا وهو ،يناثلاو •

 يف ةدايزو لابلا ةحارو نمألاو ةنسحلا قالخألاو ملعلاو ناميإلا لمشي اذهو •

 .نيدلا

 

 ؟انتايح يف مسإلا اذه راثآ يه ام

 عيمج نأب نمؤن نأو قزر نم انيدل ام لك نع نيعنتقمو نيضار نوكن نأ .1

  .ةقيرط لمجأبو تقو لضفأ يف يتأتس انل ةبوتكملا قازرألا

 بابسأ ةيأب مايقلا مدعو ةحيحصلا ةقيرطلاب قزرلا ىلع لوصحلل يعسلا .2

 .اهيلع لوصحلل ةعونمم

 .انل هظفحيو انقزر يف انديزي نأ هدحو هللا لأسن نأ .3
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 ةبصخلا يضارألا - انل هللا اهحنم يتلا ىصحت الو دعت ال يتلا معنلا يف ركفتلا .4

 .كلذ ىلإ امو تاورضخلاو روهزلاو ءارضخلا ليصاحملاب ةعورزملا

 .معنلاو قزرلا ةدايز بابسأ نم ةدحاو هذهف ،هلل نيركاش نوكن نأ .5
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 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .رطملا لازنإ ىلع رداق هللا ريغً ائيش وأ اًصخش نأب ناميإلا .1

 .قزرلا ةيرارمتسا نأشب قلقلا .2

 .قزرلا رخأت دنع سأيلاو لمألا نادقف .3

 .كنم رثكأ حِنُم هنأل اًدحأ هرك وأ بضغلا وأ ةريغلا .4

 .قزرلا نم ديزملا ىلع لوصحلا لجأ نم ىدعتنو نيلداع ريغ نوكن نأ .5

 .قزرلا ىلع لوصحلل دجب لمعلا وأ داهتجإلا مدعو لساكتلا .6

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .ءامسلا يف سورحمو نمأم يف وهف ،انقزر نأشب قلقلل يعاد ال •

 .انيلع لزنأ امب ىضرن نأ بجي •

 قزرقي رخآ صخش يأو .قزارلا وهف قازرألا عيمج ىلع هدحو هللا ركشن نأ يغبني •

 ىلإ ةجاحب نحن كلذل .ضرألا هذه ىلع انل هللا هلسرأ ببس طقف وه ةايحلا هذه يف

 .انعدخت نأ نكمي يتلا بابسألاب سيلو هللاب قلعتلا

 راقتحاب ءيش يأ ىلإ رظنن نأ يغبني ال كلذل ،كرابمو يقن وه ءامسلا نم يتأي ام لك •

 نيعم ببسل ردقم وه .يئاوشع لكشب لزني ءيش ال .ةميق الب ءيش يأ رابتعا وأ

 .هءارو نم ةمكحلا ملعي هدحو هللاو

 اذه .هديرن يذلا تقولا يف قزرلا ىلع لصحن ال امدنع لمألا دقفن وأ سأين الأ بجي •

 .هللا دعوب نيقي ىلع نوكن اًضيأو اضرو اًربص رثكأ نوكنل رشابم ريغ لكشب انحلصي

 يف اهيلع نولصحي يتلا قازرألاو معنلا لك اوبسني نأ انلافطأ ميلعت انيلع بجي •

 .مهئاقدصأ وأ مهئابآ ىلإ سيلو هللا ىلإ مهتايح
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير
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 ىنعملا           ةملكلا

ألاَو
َْ

  هضرأ ىلع شيعن يذلا بكوكلا        ِضْر

ذ
َ

 تابنلا نع قشنت ذإ ققشتلا تاذ           ِعْدَّصلا ِتا

 .اهيلع راطمألا لوطه ريثأت دعب ضرألا فصي انه .قاقشنالا ينعت عدصلا ةملك •

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 تاتابنلا ومنتل ضرألا قشنت ،ىرخأ دعب ةنس ،راطمألاب ءامسلا يتأت امدنع •

 يسيئرلا فصولا وه اذه .مهتشيعم ىلع تاناويحلاو رشبلا ظفاحي يلاتلابو

 ضرألا قشي يذلا وه هللا نأ ملعن نأ بجي .ةروسلا هذه يف روكذملا ضرألل

 .اهسفن نم ةردقلا هذه كلمت ال ضرألا .تاتابنلا اهنم جرختل

 ةهكافلاو تاوارضخلا لك جرختل هللا ةئيشمب ضرألا قشنتس ةايحلا هذه يف •

 .حيرلا عم رياطتتو فجت كلذ دعبو ،اهتورذ غلبتو ىقبتس يتلا راجشألاو روهزلاو

 .)زونكلاو داسجألا( ضرألا تحت يفُخ ام لك جرختل ضرألا قشنتس ةرخآلا يف •



 
 

121 

 ةمايقلا موي امأ .انتايح ىلإ حرفلاو ةداعسلا بلجي ةايحلا هذه يف ضرألا قاقشنا •

 اورفك نيذلا كئلوأل فوخلاو نزحلا كلذ بلجيس ضرألاو ءامسلا قشنت امدنع

 .هللاب

 

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .هتوقو هتردقب قلغم ءيش لك حتفي يذلا حاتفلا وه هللا نأ ملعن امدنع •
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هللاب ناميإلا   

 هدابعل حتفي .ريخلاو قزرلاو ةمحرلا باوبأ هدابعل حتف يذلا وه حاتفلا هللا •

 .مهناميإ ديزي يذلا قحلاو يهلإلا ملعلا نينمؤملا

 .ماتلا لدعلاب هدابع نيب مكحي حاتفلا هللا •

 .مهب انعفنيو بابسألا انل حتفي يذلا وه •

 .قازرألا جورخب حامسلاو اهقشب ضرألا انل حتفي •

 .عفانلا رطملا انيلع لزنيف ءامسلا حتفي •

 .هللا دنع نم حتف اضيأ وه يهلإلا يحولا •

 دحأ عيطتسي ال تقولا سفن يفو هقلغي نأ دحأ عيطتسي ال ءيش يأ حتفي امدنع •

 .وه الإ قلغم ءيش يأ انل حتفي نأ

 

 ؟انتايح يف مسإلا اذه راثآ يهام

 .ةمحرلا باوبأ لك انل حتفي حاتفلا هللا نأب ناميإلا •

 .ةقلغملا بولقلا حتفي وه هللا نأب ناميإلا •

 .انيلع قلغأ قزر يأ انل حتفي نأ هللا لأسن •

 ىلع عفنلاب دوعي عورشم يأ يف ءدبلا وأ ريخلا باوبأ حتفب نيرخآلا عفنن نأ •

 .كلذ وحن امو ماتيألل راد ءانب وأ رابآللا رفح لثم نيرخآلا
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 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 هللا لاعفأ لصفنف انتاردقو انسفنأل ضرألا ىلع هارن يذلا ومنلا لك بسنن نأ •

 .اهوحمنو لماكلاب ىلاعت

 .انتايح نم يساسألا فدهلا كلذب ىسننف ،ملاعلا ميعن انلغشي نأ •

 .هللا تايآ نم سوردلا ذخأ مدعو لهجلاو ةلفغلا •

 اهنأ نيدقتعم ،انلوح نم معنلاو ومنلا ةرفو ىرن امدنع يتاذلا ءافتكالاب رعشن نأ •

 رثكأ انسفنأ يف ةقثلا ىلإ ليمن مث انبولق نم ةيدوبعلا ليزي اذهو .اًدبأ يهتنت نل

 .هللا نم

 ةورثلا ببسب ةيهاركلاو مهفلا ءوسو لادجلا وأ صخش نم ةريغلاب روعشلا •

 .ضرألا هذه ىلع انل رابتخاك يتأي يذلا قزرلاو

 

 :ةدابع

 rمُهrللا "  ُلوُقَي rمُث ِنَمَْيألا ِهwقِش ىَلَع َعِجَطْضَي َْنأ َماَنَي َْنأ َانُدََحأ َداََرأ اَِذإ َانُرُْمأَي ٍِحلاَص ُوَبأ َناَك

 ىَوrنلاَو wبَحْلا َِقلاَف ٍءْىَش wلُك rبَرَو اَنrبَر ِميِظَعْلا ِشْرَعْلا rبَرَو ِضَْرألا rبَرَو ِتاَوَمrسلا rبَر

 َتَْنأ rمُهrللا ِهِتَيِصاَِنب ٌذِخآ َتَْنأ ٍءْىَش wلُك wرَش ْنِم َِكب ُذوَُعأ ِناَقْرُفْلاَو ِليِجِْنإلاَو ِةاَرْوrتلا َِلزْنُمَو

ٌ ءْىَش َكَقْوَف َسْيَلَف ُرِهاrظلا َتَْنأَوٌ ءْىَش َكَدَْعب َسْيَلَف ُرِخآلا َتَْنأَوٌ ءْىَش َكَلْبَق َسْيَلَف ُلrَوألا

 2713) ملسم حيحص( "ِ رْقَفْلا َنِم اَنِنَْغأَو َنْيrدلا اrنَع ِضْقاٌ ءْىَش ََكنوُد َسْيَلَف ُنِطاَبْلا َتَْنأَو

).ملسو هيلع هللا ىلص �يِب�نلا ِنَع َةَرْيَرُه ِيَبأ ْنَع َِكلَذ يِوْرَي َنَاكَو(  
 

 اًدج اًمهم اًبناج نمضتي وهو .اذه هللا لعفب ةقلعتملا ةيعدألا نم هالعأ ءاعدلا •

 .انع هيدؤيل هللا ءاعد ىلع انعيجشتو ،قوقحلا ءادأو نيدلا ءاضق بناوج نم

 ةروس أدبت .مونلا لبق سانلا ةروسو قلفلا ةروسو صالخإلا ةروس ةءارقً اضيأ •

 ةميظعلا ةردقلا هذه هيدل يذلا صخشلا .قالفنالاو قشلا وهو هللا لعفب قلفلا
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 هذه ىلع ةدوجوملا رارضألاو رورشلا لك نم انتيامح ىلع اًرداق ديكأتلاب نوكيس

 .ةيئرملا ريغو ةيئرملا ،ضرألا

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .ةتيملا بولقلل ةايحلا يطعي اذهف ،ملعلل ةيمهأ يطعن نأ بجي •

 لطهت امدنع ،ومنتل ،قشنت يتلا ةبصخلا يضارألا كلت لثم نوكن نأ بجي •

 .رارمتساب راطمألا

 اهيلإو ضرألا نم انلصأ نأل ،تقولا لاوط نيعضاخو نيعضاوتم نوكن نأ بجي •

 .دوعنس

 ليللا قشيو روذبلا و ضرألا قشي وهف ،هلاعفأ ىلع هلل نيركاش نوكن نأ بجي •

 .راهنلا هنم جرخيل

 ةمايقلا موي ضرألا قشيس هنأل انلاعفأو انتاملك يقتنن هللا ىشخن نأ انيلع •

 .ةيفخلا انرارسأ لك جرختل
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 ةملعملا تاظحالم
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

 
 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةلقلق   
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 ىنعملا    ةملكلا

نِإ
َّ

ل ُھ
َ

ق
َ

ف ٌلْو
َ

 لطابلاو قحلا نيب لصاف مالكل هنإ  ٌلْص

 

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 هفصيو نآرقلاب هللا مسقي .نآرقلا وهو يناثلا مسقلا عوضوم ةيآلا هذه ركذت •

 .لصافلا مالكلاب

 قحلا نيب زييمتلا يأ ،انه ةدراولا نآرقلا لاصخ نمو ؟"لصفي نأ" ينعي اذام •

 .لطابلاو

 

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .هللا اهلزنأ يتلا بتكلاب نمؤن امدنعو ،ةمالك لثم ،هللا تافصب نمؤن امدنع •
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هللاب ناميإلا   

 هللا مالك نآرقلا

 ىلع ليربج كلملا لالخ نم لزنأ يذلا هللا مالك نآرقلا نأب نمؤن نأ بجي •

 .ةيرشبلل ىدهو ةزجعم مظعأ اهنإ .هلوسر

 طقف يناعم وا يناعم الب افورح سيل همالك .يناعملاو فورحلاب يقيقح هللا مالك •

 .فورح نودب

 .ىلاعت هتافص نم ةفص لب قولخم سيل نآرقلا نأب نمؤن نأ انيلع •
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بتكلاب ناميإلا   

 :بتكلاب ناميإلا نأشب بناوج ةعبرأ كانه

 .هللا نم تلزنأ اًقح اهنأب ناميإلا .1

 ىلص( دمحم يبنلا ىلع لزن نآرقلا :ةيرشبلا اهب تربُخأ يتلا بتكلاب ناميإلا .2

 ليجنإلاو ،)مالسلا هيلع( ىسوم يبنلا ىلع تلزن يتلا ةاروتلاو ،)ملسو هيلع هللا

 .مالسلا هيلع دواد يبنلا ىلع روبزلاو مالسلا هيلع ىسيع يبنلا ىلع )ليجنإلا(

 .اهئامسأ ملعن ال اننأ عم هللا اهلزنأ يتلا ىرخألا بتكلاب نمؤن اننأ امك

 .بتكلا هيوتحت ام لكب نمؤن نأ .3

 .خسنلا لالخ نم كلذ سكع هللا رمأ ام الإ بتكلا هذه يف ةروكذملا اياصولا ذيفنت .4

 

  :بتكلاب ناميإلا دئاوف

 .لطابلاو قحلا نيب لصفي نآرقلا •

 .بونذلاو يصاعملا عيمج حوضوب ىهنيو ،ةعاطلا لاعفأ عيمجب رمأي •

 .سجنلاو رهاطلاو رشلاو ريخلا نيب لصفي •

 .اودتهي مل نيذلا كئلوأو نيدتهملا نيب لصفي •

 حوضولا اذه نإف كلذل ،امهنيب هباشت دجوي ال .قولخملاو قلاخلا نيب لصفي •

 .مهتاجايتحا عيمجل قلاخلاب الإ نوقلعتي الو هدحو هنوعدي قلخلا لعجي
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 :بادآلا

  :نآرقلا ةءارق دنع اهب مايقلا بجي بادآلا ضعب كانه •

 .فحصملا سمل لبق ةراهطلا نم ةلاح يف نوكن نأ •

 .نآرقلا ةوالت لبق كاوسملا مادختسا •

 .ةوالتلا دنع ةلبقلا هاجتاب سولجلا •

  .ءدبلا لبق ةلمسبلا لوقو ناطيشلا نم ةذاعتسالا •

 .ًءاير سيلو هلل صالخإب أرقن نأ •

 .فرحب اًفرح ينأتب اهتءارقب ،اهقح ةملك لك ءاطعإ •

 .ةمحرلا نع تايآ ةوالت دنع ةمحرلا هللا لأسن نأ •

 .باذعلاب ةقلعتملا تايآلا ةوالت دنع هللاب ةذاعتسالا •

 .ةوالتلا ءانثأ انتوص نيسحت •

 .اهمهفو تايآلا ربدت •

 يفنت يتلا ةقلعتملا تايآلا ةوالت دنع هللا نع بويعلاو صقاونلا عيمج يفن •

 .هصقن

 .ضفخنم ناكم يف هعضو مدعب فحصملا مارتحا •

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .هللا مالك نآرقلا نأ راكنإ •

 .ةميدق ريطاسأ وأً اقفلمً اباتك هتيمستب هنأش نم ليلقتلاو هب ءازهتسالا •

 ناميإلا ىلع رشابم ريغ لكشب اًضيأ اذه رثؤيس .هب فافختسالاو لوسرلا راكنإ •

 .بتكلاب
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 .يهاونلاو رماوألا صخي اميف تابغرلا عابتإ •

 .هيف ربدتلا ىتح وأ هيف لمأتلا وأ هتوالت مدعب نآرقلا رجه •

 .عمتجملا لكاشم لحلً ارايعم نآرقلا ذاختا مدع •

؟ةيآلا هذهب لمعن فيك  

 .حاجنلاو ةداعسلاو ةيادهلا ىلإ انقيرط اذه .هيف ككشن الو نآرقلاب نمؤن نأ بجي •

 لوح ليصافتلا لك حضوي حرشو ليلد انل مدق دقف ،هلل نيركاش نوكن نأ بجي •

 .ةحجان ةايح شيع ةيفيك

 .هللا مالك هنأل نآرقلا مظعن نأ بجي •

 اهنأ ول امك ةيبرتلا لبقن نأو ،ةيآ لك يف انم هللا هديري اميف ركفتنو لمأتن نأ بجي •

 .اهعم يتأت

 .انتايح يف رومألا ررقنل رايعمك نآرقلا مادختسا ىلإ ةجاحب نحن •

 .ةيجراخلاو ةيلخادلا انضارمأ عيمجل جالعك نآرقلا مدختسن نأ بجي •

 .هب لمعلاو هربدتو همهفو هتوالتب ةايحلا هذه يف انقيفر نآرقلا لعجن نأ بجي •

 اذه نوكي نأ نكمي ،صالخإب ةيآ لقألا ىلع ،صخشل نآرقلا ميلعت ىلإ ةجاحب نحن •

 .ةمايقلا موي انل اًصالخ

 .ةيولوألا هئاطعإو نآرقلا ةوالتب انتويب ءايحإ بجي •

 .انبولق عيبر نآرقلا لعجي نأ هللا وعدن نأ بجي •
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 ةملعملا تاظحالم 
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

 

 

 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 

ةّنغ    
 رادقمب
نيتكرح  
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 ىنعملا        ةملكلا

 سيل                    اَمَو

tُركذملا درفملا بئاغلا ريمض                    َو 

لاِب
ْ

uَهنم ىودج ال امو نايذهلا            ِلْز 

 

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام 

 .ةيلست الو بعلب سيلو داج مالك نآرقلا •

 كشلا ضرم ةصاخ ضارمألل اجالع هيف عضوو .عيمجلل ىدهوً اكرابم هللا هلعج •

 .بلقلا تاوهشو

 .نيركاذلل ىركذ و نيملاعلل ةمحرو ىرشب ردصم هلعج •

 اهنم فاخي دق يتلا تاريذحتلاو تايآلا ركذو ،ميقتسملا قيرطلل ةياده هلعج •

 .نوربدتيو نوركذتي مهلعجت وأ سانلا
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 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 يناثلاو ،هللا مالك لثم ،هللا ةفص لوألا .ناميإلا ناكرأ نم نينكر ةيآلا هذه نمضتت •

 .هسفن ناميإلا نكر وهو ً،اباتك نآرقلا نوك
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 ؟ةيدجب نآرقلا سانلا ذخأي ال اذامل

 بولقلا ىلع يتلا لافقألا ببسب وه ةيدجب نآرقلا ذخأ مدع يف يسيئرلا ببسلا •

 اًفيفخ هنولعجي مهنإف ،ةقيقحلا راكنإل ،كلذل .هلوخد نم قحلا عنمت يتلا

 .ربكألا رفكلا نم عون اذهو .اًضيأ ةيدجب نورخآلا هذخأي ال ىتح ،تاكنلا نوقلطيو

  :هعاونأو ربكألا رفكلا

 منهج يف نوكيس .مالسإلا ةلم نم ناسنإلا جرخيو ناميإلا لطبي ربكألا رفكلا

 .ةعافشلا هعفنت نلوً ادلاخ

  :رفكلا عاونأ

    ناكرأ نم ءزج يأ وأ ناميإلا ناكرأ نم نكر يأ ركني نأ : بيذكتلا رفك   .1

 .ناميإلا  

 همودق دنع قحلا ضفروً ارورغم نوكت نأب راكنإلا :  رابكتسإلا و ءابإلا رفك   .2

  ناميإلا ناكرأ يف كوكش كيدل كانه نوكت نأب راكنإلا : كشلا رفك   .3

  لوسرلا عم ءاج يذلا نيدلا نعً امامت داعتبإلاب راكنإلا : ضارعإلا رفك  .4

   نم اذهو .رفكلا يفخيو ناميإلا رهظي يأ قافنلا عم راكنإلا : قافنلا رفك  .5

 .نمؤملا عدخني نأ ةلوهسب نكميو ةرهاظ ريغ اهنأل عاونألا رطخأ  

   ءاج يذلا لوسرلاو نآرقلاو نيدلاب ءازهتسالاب راكنإلا : ءازهتسإلا رفك   .6

 .نيدلاب  
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  :بادآلا

 :طورشلا يه امف معن ةباجإلا تناك اذإ ؟زئاج حازملا له

 مالسإلاب ةيرخسلا رصانع نم رصنع يأ نمضتي ال نأ .1

 .نيدلا لطبي نأ نكمي اذه نأل

 كلذ لعف نم و ،رفك هلسرو هتايآو هللاب ءازهتسالا" :هللا همحر ةيميت نبا لاق

 ."نمآ نأ دعب رفك دقف

 .ةقداص تاكنلا نوكت نأ بجي .2

  .سانلا فيخُت ال .3

 .طارفإ اهيف نوكي ال .4

 نكل ،زييمت نود عيمجلا عم سانلا ضعب حزمي دق :ةناكملا باحصأ مارتحا .5

 ةيصخشب ملع ىلع نوكت نأ كيلع كلذل ،قوقح مهل نسلا رابكو ءاملعلا

 .هعم لماعتت يذلا صخشلا

 .ماعطلا يف حلملا ةيمك لثم ةحزملا رادقم نوكي نأ بجي .6

 .ةبيغلا ىلع يوتحي ال نأ بجي .7

 حزملل بسانملا تقولا رايتخإ .8

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .هتوالت متي امدنع لاغشنإلاو وهللاب نآرقلا مارتحا مدع •

 .هتايآو نآرقلاب ءازهتسالاو ةيرخسلا •
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 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .هللا مالك هنأل ةيدجب نآرقلا ذخأن نأ بجي •

 .ةيآلا يف تركذ اذإ ىنسحلا هللا ءامسأ ربدتن نأ بجي •

 .هللا ةمحر لينل هتوالت دنع زيكرتب نآرقلا ىلإ تاصنالا بجي •
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

 

 
 

 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
 



 
 

144 

 

 
 

 
 
 

 ىنعملا            ةملكلا

نوُديِكَي ْمwَّHُِإ
َ

ك 
َ

 ًالايتحإ رارضإلا يف نولاتحي        اًدْي

أَو
َ

ك ُديِك
َ

  ً اطابحإ هيلع مهيزاُجأو نيرفاكلا ريبدت طِبُحأ                       اًدْي

 ًةازاجُمو                                           

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 .مهدئاكمو رافكلا نع )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا هللا ربخي تايآلا هذه يف •

 ىتح ،اًئيش ملعي نكي مل )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا نأ ىلع ليلد اذهو •

 نم يتأي ام لكف .رافكلا نع هيلع هللا هلزنأ يذلا الإ ،ةيفخملا رافكلا لاعفأب

 .هريكفت وأ هتبغر نم سيلو هللا دنع نم يحو وه لوسرلا

 ديكي هللا نكلو ،قحلا ةمواقمل دئاكمب رافكلا ططخي ،نآرقلاب ناميإلا نمً الدب •

 نأ دكؤملا نم .لطابلا مدهو )نورفاكلا اههرك ول ىتح( قحلا تابثإل ةطخل اًضيأ

 .ميلعلا ريدقلا ريبدت ةمواقمل اًمامت فيعض ناسنإلا
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 يبنلا اودناس نيذلا نينمؤملا نم ليلق ددع ىوس كانه نكي مل ،يحولا نمز يف •

 نيكرشملا ءادع ةدش نم نوناعي اوناك .ةكم يف )ملسو هيلع هللا ىلص(

 )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلل هجوم باطخلا .مالسإلا ةلاسر دض مهدئاكمو

 .نورمآتملا ةليح صاقتناو ،هتنأمطو هعيجشتل

 

 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .ةديقم يهو ديكلا يف هللا ةفصب نمؤن امدنع •

  .انيلإ هللا مهلسرأ نيذلا لسرلاب نمؤن امدنع •

 .ردقلاب ناميإلا نم ءزج وهو سانلا لاعفأب نمؤن امدنع •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

146 

هللاب ناميإلا   

 فلتخي دق كلذ دعب نكلو ،طيطختلا وه ديك ةملكل يلصألا يوغللا ىنعملا •

 ينعي دق ؛مالكلا قايسو اهب اهمادختسا متي يتلا ةقيرطلا بسح ىنعملا

 .ريرش ضرغل طيطختلا وأ ديج ضرغل طيطختلا

 ىلإ ريشي اذه نإف ،نيملاظلا ىلع ديكلاب وأ طيطختلاب هسفن ىلإ هللا راشأ امدنع  •

 رمآتلا وأ طيطختلا ىلع نيملاظلا ةازاجمل ،يقيقحو حلاص فدهل طيطختلا

 .ءيس ضرغل

 ىلاعت هللا ىلإ بسنت نأ نكمي ال لاعفألا هذه نأ ىلع ةقباسلا ممألا تعمجأ •

 ةشقانم قايس يف اهركذ نكمي لب .اهنم هلً امسا صالختسا زوجي الو ،ماع لكشب

 هذه لثم اذه مالكلا قايس ريغ نم نأل ،مهلامعأ هجاوي فيكو ،سانلا هلعف ام

 ةميكحو ادج ةبسانم قايسلا اذه يف اهنكلو ،ىلاعتو هناحبس هللاب قيلت ال لاعفألا

 .ةحيحصو

 :هديكو هللا صوصخب هللا همحر نيميثع نبا خيشلا لاق •

 نم وحنلا اذه ىلع هفصو نكمي ال .دودحم ىنعمب الإ رمآتلاب هللا فصو نكمي ال •

 .حلطصملا و قلطملا و توبثلا ثيح
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لسر لاب نامي  إلا  

 :ءازجأ ةعبرأ نم نوكتي لسرلاب ناميإلا

 .)لسرلا عيمجب رفك دحاو لوسرب رفك نم( هللا نم اقح مه لسرلا نأب ناميإلا .1

 )ملسو هيلع هللا ىلص( دمحم :مزعلا ولوأ نم ةسمخلا لسرلاب ناميإلا .2

 .)مالسلا مهيلع( حونو ىسيعو ىسومو ميهاربإو

 .لسرلا هب ءاج ام لكب ناميإلا .3

 )ملسو هيلع هللا ىلص( دمحم يبنلا انيلإ لسرأ يذلا لوسرلا عئارش ذيفنت .4

 .رشبلا عيمج ىلإ هللا هلسرأ .ريخألا انلوسر
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هرش و هريخ ردقلاب ناميإلا  

 .هتمكحو هللا ملعلً اقفو نوكلا اذه يف ثدحي ام لك وه ردقلا

 :ءايشأ ةعبرأ نمضتي ردقلاب ناميإلا

 وأ هلاعفأ يف كلذ ناك ءاوس ً،اليصفتو ًةماع ،ءيش لك ملعي هللا نأب ناميإلا .1

 .هدابع لاعفأ

 .ظوفحملا حوللا يف كلذ لك بتك دق هللا نأب ناميإلا .2

 صخي كلذ ناك ءاوس ،هللا ةئيشمب الإ ثدحي ال ثدحي ام لك نأب ناميإلا .3

 .تاقولخملا لاعفأ وأ هلاعفأ

  .مهتاكرحو مهتافص يف ىتح هتاذ يف هللا قلخ نم وه ثدحي ام لك نأب ناميإلا .4

 
 .لاعفألاب قلعتي اميف ةرح ةدارإ ناسنإلل نأ ةركف عم ضراعتي ال ردقلاب ناميإلا •

 لامعأ وأ ةدابع لامعأ تناك ءاوس ،اهلعفي ال وأ ءايشألا لعفي نأ راتخي نأ هنكمي

 .ةيصعم

 هيف رايخ انيدل دجوي ال ثيح انل ثدحت يتلا لاعفألا ضعب انيدل ردقلا يف ،كلذل •

 .هب مايقلا مدع وأ كلذب مايقلل ةئيشمو ةدارإ انيدل ثيح انم يتأت يتلا لاعفألاو
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  :ديكلا

  :ديكلا نم نايسيئر ناعون كانه

 .ديج فدهل كلذ متي :دومحملا .1

 .ةريرش ةينب كلذو :مومذملا .2
 

 .مالسلا هيلع فسويل هللا ريبدت لوألا عونلا لاثمو •

 )76 فسوي ةروس( َفُسوُِيل َانْدِك َِكلَٰذَك

 .رافكلا لاعفأ يناثلا عونلا لاثمو •

 

 ؟سانلا دئاكم نم ةيامحلل بابسألا يهام •

  :ىوقتلاو ربصلاب .1

 ْمُك�رُضَي َال اوُقrَتتَو اوُرِبَْصت ِنإَو ۖ◌ اَِهب اوُحَرْفَي ٌةَئwيَس ْمُكْبِصُت ِنإَو ْمُهْؤَُست ٌةَنَسَح ْمُكْسَسَْمت ِنإ

 )120 نارمع لآ ةروس( ٌطيِحُم َنوُلَمْعَي اَِمب rَهللا rِنإ ۗ◌ اًئْيَش ْمُهُدْيَك

 :ةريرشلا مهنيعأ نم انسفنأ ظفحنل نيدساحلا نع هللا معن ءافخإب .2

 ¶وُدَع ِناَسنِِْإلل َناَطْيrشلا ِّنإ ۖ◌ اًدْيَك َكَل اوُديِكَيَف َِكتَوِْخإ ٰىَلَع َكاَيْؤُر ْصُصَْقت َال rيَُنب اَي َلاَق

 )5 فسوي ةروس( ٌنيِب�م

 :قدص و صالخإب هللا ءاعد .3

 نُكَأَو rنِهْيَِلإ ُبَْصأ rنُهَدْيَك يwنَع ِْفرَْصت rِالإَو ۖ◌ ِهْيَِلإ يَِننوُعْدَي اrمِم rيَِلإ �بََحأ ُنْجwسلا wبَر َلاَق

 َنيِلِهاَجْلا َنwم

 ُميِلَعْلا ُعيِمrسلا َوُه ُهrِنإ ۚ◌ rنُهَدْيَك ُهْنَع َفَرَصَف ُه�بَر ُهَل َباَجَتْساَف

 )34-33 فسوي ةروس(
 
 



 
 

150 

 :هللاب ةقثلا .4

 ِنوُرِظنُت َال rمُث اًعيِمَج ِينوُديِكَف

 مُكwبَرَو يwبَر rِهللا ىَلَع ُتْلrكََوت يwِنإ

 )56-55 دوه ةروس(

 

 .نآرقلا نم ةفلتخم تايآ يف اهحرش مت يتلاو ،ناطيشلا ديك نع هللا انربخأ •

 هلقع مكحو ،)مالسلا هيلع( مدآل دوجسلا ضفر امدنع ،هسفنل ناطيشلا ديك .1

 .هللا رمأ ىلع

 .ةنجلا نم مهجارخإل ءاوحو )مالسلا هيلع( مدآ انيدلاول ناطيشلا ديك .2

 هجو ىلع لتق ةميرج لوأ بكتري )مالسلا هيلع( مدآ نبا لعجل ناطيشلا ديك .3

 .ضرألا

 .هللا ريغ ةدابع انل ليمجتل ناطيشلا ديك .4

 هنإ .اذه انموي ىتح ةرمتسم يهو دئاكملاب أدب نم لوأ وه ناطيشلا نإف كلذبو •

 نيعيطملاو نيصلخملا نيقداصلا نينمؤملا ادع ام عيمجلا للضيو عدخي

 .مالسإلل

 

 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

 .مهعابتإ مدعو لسرلا راكنإ .1

 .هدض ديكي ءرملا لعجي امم ،قحلا راكنإ .2

 .قحلا لوبق نم صخشلا عنمي امم ،سفنلا يف رورغلا ءافخإ .3

 .رخآلا دض ديكي صخشلا لعجي امم نيرخآلا هاجتاب ةوادعلا .4
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 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 وه هديك نإ .نآرقلا يف ديكلا يف هلعف فداصن امدنع هللاب نظلا نسحن نأ بجي •

 .هديك ءارو ةمكحلاو ريخلا لك كانه يلاتلابو ،نيدئاكلا دئاكم عنمل طقف

 نيرذح نوكن نأ بجي كلذل .رشبلل ةديج ةفص تسيل ديكلا نأ ملعن نأ بجي •

 .دئاكملا نم عون يأب كارتشإلا بنجتن نأو انلاعفأو اناياون نم

 لماك هيفو هللا ملعب اذه لك ديكأتلاب .اندض دحأ ديكي امدنع ربصن نأ بجي •

 .انيلإ لصي نأ ديكلا رش هللا ردق اذإ ،هتمكح
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 ةملعملا تاظحالم 
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       

 
ةّنغ     

 رادقمب
نيتكرح  
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 ىنعملا   ةملكلا

ف
َ

     لازنإ بلطب لوسرلا اهيأ مهل لجعتست الو نأتف               ِلuَِّم

 مهب باقعلا                                      

لا
ْ

|
َ

 هللا دوجول نيركنُملا               َن{ِرِفا

أ
َ

لuِْم
ْ

uًُاليلق مهرظنأ           اًدْ{َوُر ْم 

 
 .ملحلاو ربصلاب يلحتلاو ،تقولا ضعب ءاطعإ ينعت لهم ةملك •

  

 ؟ةيآلا هذه نم ملعتن اذام

 هفطل نم هنإ .انه )ملسو هيلع هللا ىلص( يبنلا هاجت هللا ةمحر ةظحالم نكمي •

 .هدحو هكرتي ملو هل ثدحي ام لهجي ال هنأ يهلإلا

 هيلع هللا ىلص( يبنلا هللا رمأي انه ؟انه ىطعملا رشابملا ريغلا رمألا وه ام •

 .نيرفاكلا لاهمإو ربصلاب )ملسو

 اديور حلطصم .ةريصق ةرتفل لب ،ةليوط ةرتفل ربصلاو دومصلا هيلع سيل ،كلذل •

 هللا ىلص( يبنلل ءازع تقولا سفن يفو شيرقل ريذحت كانه .اليلق ائيش ينعي

 .هللا نم رصنلاب دعوو )ملسو هيلع
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 ؟انناميإ ةيآلا هذه ديزت فيك

 .ميلحلا وه هللا نأ ملعن امدنع •
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هللاب ناميإلا  

 هلضف نم مهمرحي الو ،اوصعو اورفك نيذلا ةبقاعم يف عرستي ال .ميلحلا هللا •

 ً.اراهنوً اليل همعنب مهيلع قدغي لب .هريخو

 .هيلإ ةدوعلاو ةبوتلل نيملاظلل تقو يطعي هللا نأ همركو هملِح نم •

 : (3278) ةينونلا يف ميقلا نبا لاق •

 ." هبنذ نم بوتي ىتح هلهميو هدبع ةبوقعب لجعي ال ميلحلا وه"

 ول ىتح ،ةنطابلاو رهاظلا ُهمِعن هقلخ حنمي يذلا وه ميلحلا" :يدعسلا لاق •

 يتلا ةبوقعلا نيبنذملا بقاعي الو رفغي هنإف .ءاطخألا نم اورثكأو هوصع

 ." هيلإ عوجرلل تقولا مهحنميو اوبوتيل مهعجشي وهو .اهنوقحتسي

 

 ؟انتايح يف مسإلا اذه راثآ يهام

 .ملحلا انقزري نأ هللا لأسن •

 ةودقلا راهظإ لالخ نم قفرب مهحصنو .نيبنذملا عم ىتح عيمجلا عم ملحلا •

 .مههاجتا ربكتلاب روعشلا مدعو ةنسحلا

  .طرفم لكشب هلالغتسا مدعو هللا ملِحل نيركاش نوكن نأ •
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 ؟ةيآلا هذه نم اهجارختسا نكمي يتلا ميقلا يهام

 تقو يف ءودهلاب مازتلالاً اضيأ وهو .بضغلا ةبون نم سفنلا طبض وه :ملحلا •

 .ملاظلا باقع ريخأتو بضغلا

 .ناسنإلا يف ءايحلاو ملحلا تافص هللا بحي •

 اَمُه�بِحُي ِنْيَقُلُخَل َكيِف rِنإ :ملسو هيلع هللا ىلص �يِبrنلا َيِل َلاَق :َلاَق ِسْيَقْلا ِدْبَع wجََشأ ْنَع

 :َلاَق ؟اًثيِدَح َْوأ َناَك اًميِدَق :ُتْلُق ،ُءاَيَحْلاَو ُمْلِحْلا :َلاَق ؟ِهللا َلوُسَر اَي اَمُه اَمَو :ُتْلُق ،rُهللا

 .rُهللا اَمُهrبََحأ ِنْيَقُلُخ ىَلَع يِنَلَبَج يِذrلا ِهrِلل ُدْمَحْلا :ُتْلُق ،اًميِدَق

 )ينابلألا حيحص ، 584درفملا بدألا(

 
  :ملحلا لوصح بابسأ •

 هنكل ،رومألا يف فلتخن فيكو انبونذ ىري .انيلع هللا ملحي فيك ركذتن نأ .1

 .انلهمي لازام

 .سانلا نع نيفاعلل هللا باوث ركذتن نأ .2

 .بنذملا ىلع لضفتنو لهاجلا محرن نأ .3

 

 ءاعدلا :ةدابع

  .بركلا ءاعد يف ميلحلا هللا مسا مدختسي •

 rُهللا rِالإ َهَِلإَ ال "  ِبْرَكْلا َدْنِع ُلوُقَي َناَك ملسو هيلع هللا ىلص rِهللا َلوُسَر rَنأ ،ٍساrبَع ِنْبا ِنَع

 ،ِضَْرألا �بَرَو ،ِتاَوَمrسلا �بَر rُهللا rِالإ َهَِلإَ ال ،ِميِظَعْلا ِشْرَعْلا �بَر rُهللا rِالإ َهَِلإَ ال ،ُميِلَحْلا ُميِظَعْلا

 " ِمِيرَكْلا ِشْرَعْلا �بَرَو
 ) 6346يراخبلا حيحص(
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 ؟ةيآلا هذه نم تايدحتلا ضعب يهام

  .هلاعفأ و هللاب رفكن نأ •

 .اههجاون يتلا فقاوملا يفو انلوح نم سانلا عم عرستنو بضغن نأ •

 

 ؟ةيآلا هذهب لمعن فيك

 .سانلا عم لهمتلاو وفعلاو حماستلا ميق ةاعارم بجي •

 .انتايح يف رمأ يأ عم لماعتلل قيرطلا وه سيل عرستلا نأل عرستن ال نأ بجي •

 تافصلا بحأ نم اهنأل ءايحلاو ملحلا ةفص انحنمي نأ ىلاعت هللا لأسن نأ بجي •

 .هيلإ

 لواحن نكل .ىغطن نأ انل يغبني الف ،تقولا انحنميو دحأ انيلع ملحي امدنع •

 .روفلا ىلع بقاعن مل اننأل نيركاش نوكنو انئاطخأ حيحصت
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 ةملعملا تاظحالم 
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 ھيلع هللا `_ص ��نلا نع ام�Hع هللا ���ر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نعو

 �� لترت تنك امك لترو ِقتراو أرقا :نآرقلا بحاصل لاقي"  :لاق ملسو

 ."اtؤرقت ةيآ رخآ دنع كتل��م نإف ،ايندلا
 1001 ثيدح ،9 باتك ،يذيمرتلا و دوواد وبأ – نيحلاصلا ضاير

 
 

 
 
 

 
 

 

 هللا دمحب مت 

   ةوالتلا       

 ديوجتلا       

 ظفحلا       
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