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املتادئ الترةويث واألساليب والوسائل التعليهيث 
 املطهرةاملستخدنث يف القرآن الكريم والسنث النتويث 

 للتعليم والتعلم واإلرشاد
 هلخص البحث :

اغيبادئ ٜسَٞ ايبشح إزي ايتعسف ع٢ً 

ايرتب١ٜٛ ٚاألضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 

اغيطتدد١َ ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ 

ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ يًتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاإلزغاد ؼي 

صباالت األٖداف ايتع١ًُٝٝ، احملت٣ٛ 

ايتعًُٝٞ، طسا٥ل ايتدزٜظ، ايٛضا٥ٌ 

ايتع١ًُٝٝ، األْػط١ ايتع١ًُٝٝ، ايتكِٜٛ 

يتعًُٝٞ، ايرتبٟٛ، اإلغساف ايرتبٟٛ ٚا

 ٚصؿات اغيعًِ ٚمسات٘ .

ٚاعتُد ايباسح ع٢ً ايكسإٓ ايهسِٜ 

ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ، ٚاضتكسأ اغيصادز ٚاغيسادع 

ذات ايعـالق١، يتشـدٜد تًو اغيبـادئ 

ٚاألضـايٝب ٚايٛضا٥ٌ ٚدعُٗا باإلثبات 

 ٚاألسادٜح . 

ٚخًص ايبشح إزي ْتٝذ١ َؿادٖا إٔ 

ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ قد ضبكا 

ايٓـيسٜات ايرتب١ٜٛ اسبدٜج١ ؼي ايتأنٝد 

ع٢ً تًو اغيبادئ ٚاألضايٝب ٚايٛضا٥ٌ 

ايتع١ًُٝٝ ٚأُٖٝتٗا ؼي اغيٛاقـ ايتع١ًُٝٝ 

 ايتع١ًُٝ اغيدتًؿ١ .

ٜٚٛصٞ ايباسح بطسٚز٠ زدٛع اغيعًِ 

إزي َجٌ ٖرٙ اغيٛاقـ اييت تعسضٗا آٜات 

ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاألسادٜح ايٓب١ٜٛ 

ؼي اغيٛاقـ ايػسٜؿ١ يالضتؿاد٠ َٓٗا 

ايتدزٜط١ٝ اغيدتًؿ١ غيا هلا َٔ أثس بايؼ ؼي 

 ضًٛنٝات ايطًب١ اغيتعًُري .  

تهٕٛ ايبشح اسبايٞ َٔ َكد١َ،  ٚقد

 ٚمثا١ْٝ َباسح ٖٚٞ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ : 

صباٍ األٖداف  :املبخح األول -1

 ايتع١ًُٝٝ 
صباٍ احملت٣ٛ  املبخح الجاىي : -2

 ايتعًُٝٞ ٚاشبربات ايرتب١ٜٛ . 

صباٍ طسا٥ل  :الجالحاملبخح  -3

 ايتدزٜظ ٚأضايٝب٘ . 
صباٍ ايٛضا٥ٌ  زابع :املبخح ال -4

 ايتع١ًُٝٝ 
صباٍ األْػط١  اخلامص:املبخح  -5

 . ايتع١ًُٝٝ
صباٍ ايتكِٜٛ  ح الشادض:املبخ -6

 . ايرتبٟٛ
صباٍ اإلغساف  :املبخح الشابع -7

 ايرتبٟٛ ٚ ايتعًُٝٞ . 
صباٍ صؿات اغيعًِ  لجامً:املبخح ا -8

 .  ٚمسات٘
ٔ ايبشح ع٢ً خــاشيـــــــ١ نُا تطُ

 شبصت أِٖ اغيؿاِٖٝ . 
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 ذهة :ـالوق

ؼي ايدٜٔ، ٚايٓـيس ؼي غ٦ٕٛ  اٖتِ ايدٜٔ اإلضالَٞ اسبٓٝـ بايعًِ، ٚدعا إزي ايتؿك٘

اسبٝا٠ ٚصباالتٗا اغيدتًؿ١، ٚأٚزي ايتعًِ ٚايتعًِٝ عٓا١ٜ ؾا٥ك١ ٚزعا١ٜ نبري٠، ذيو غيا 

يًعًِ َٔ ؾا٥د٠ د١ًًٝ ؼي إسٝا٤ ايكًٛب، ٚغشر ايعكٍٛ ٚتُٓٝتٗا، ٚبٓا٤ اجملتُعات، 

 ٚتعُري األزض .

١ٝ َتطا١ٜٚ َع أٌٖ ٚٚضع اإلضالّ أٌٖ ايعًِ ؼي َٓصي١ عـي١ُٝ، ٚزؾعِٗ َها١ْ ضاَ

تعًِٝ يًٓاع ٚإزغاد هلِ، قاٍ اهلل  اإلضيإ، بطبب َا ظيًٛٙ َٔ عًِ، َٚا قاَٛا ب٘ َٔ

 .(١١)املجادلت: چمث ىث   يث حج مج جثمب ىب يب جت حت خت مت ىت  يتچ  تعازي

ٚضًِ قاٍ: ))َٔ  ٚعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

دعا إزي ٖد٣ نإ ي٘ َٔ األدس َجٌ أدٛز َٔ تبع٘ ال ٜٓكص ذيو َٔ أدٛزِٖ 

ٚبري اإلضالّ طسا٥ل اسبصٍٛ ع٢ً ايعًِ ٚايتعًِٝ، ٚايٛضا٥ٌ ٚاغيعٝٓات ع٢ً ; (1غ٦ًٝا(()

ؾكد أغاز ايكسإٓ ايهسِٜ ؼي أٍٚ خطاب إزي ايبػس١ٜ إزي ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ;  (2ايتعًِ)

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ  قاٍ اهلل تعازي;  (3ايتعًِ ٚاسبصٍٛ ع٢ً اغيعسؾ١ . ) نُْٛٗا ٚضا٥ٌ

 ( 5-١الػلم: ) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

ٜٚصخس ايكسإٓ ايهسِٜ بايهجري َٔ اآلٜات ايهسضي١ اييت تدعٛا إزي ايتؿهس ٚايبشح 

ٚايهػـ ٚايتذسٜب عٔ طسٜل اضتدداّ ايعكٌ ٚايتدبس ٚإَعإ ايٓـيس ٚايتٓكٝب 

ٚضا٥ٌ ايعًِ  ٚاسبٛاع اإلْطا١ْٝ اييت شٚد اهلل ضبشاْ٘ ٚتعازي بٗا اإلْطإ، ٚاييت شيجٌ

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ چ قاٍ اهلل تعازي ٚاإلدزاى اشبازدٞ،ٚاغيعسؾ١ 

ې ې ې ې چ ٚقاٍ اهلل تعازي؛ (٦6إلاطساء: )چىئ ىئ  ی ی ی ی جئ

الىحل: ) چۆئ ۆئ ۈئ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئۇئ

78 ) 

أغاز )اسباؾفي ابٔ نجري ( ؼي تؿطريٙ هلرٙ اآل١ٜ ايهسضي١، إٔ اهلل تعازي ـ ذنس 

َٓت٘ ع٢ً عبادٙ ؼي إخساد٘ إٜاِٖ َٔ بطٕٛ أَٗاتِٗ ال ٜعًُٕٛ غ٦ًٝا، ثِ بعد ٖرا 

ٜسشقِٗ ايطُع ايرٟ ب٘ ٜدزنٕٛ األصٛات، ٚاألبصاز اييت بٗا حيطٕٛ اغيس٥ٝات، 

                                                           
 ، باب مً طً طىت حظىت أو طِئت ومً دغا ئلى هدي أو طاللت . 4674( بسكم  ١6٦6/  4( زواه مظلم ) ١)

 .  ٦2م، ص 4222( محمد الظُد أزهاؤوغ : إلاطالم والتربُت البُئُت، اللاهسة، داز ألامل، 4)

م و الظنىت وث ن٦) از غنً الحنخابت، مجلنت عامػنت إلامنام محمند ( غبد السحمً بً محمد بلػىص : الىطائل الخػلُمُت في اللسآن الىٍس

اض  ١٦بً طػىد إلاطالمُت، الػدد )   .  446م، ص ١995(، الٍس
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ايعكٍٛ اييت ضيٝصٕٚ بٗا بري األغٝا٤ ضازٖا ْٚاؾعٗا، ٚدعٌ ـ تعازي ٖرٙ ٚاألؾ٦د٠ ٖٚٞ 

اسبٛاع ؼي اإلْطإ يٝتُهٔ بٗا َٔ عباد٠ زب٘ ضبشاْ٘، ؾٝطتعري بهٌ دازس١ ٚعطٛ 

 (4ٚق٠ٛ ع٢ً طاع١ َٛالٙ . )

ٚقد ٚزد ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ أضايٝب تسب١ٜٛ ٚٚضا٥ٌ تع١ًُٝٝ 

١ يًرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد، ٜعسضٗا ايبشح ؼي ثٓاٜا َباسج٘ َتعدد٠ َٚتٓٛع

 ايجُا١ْٝ . 

 هبررات اختَار البحث :

 باآلتٞ : نجل أٍه مربرات اختيار البخح تت

تأنٝد ضبل ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ يًٓـيسٜات ايرتب١ٜٛ اسبدٜج١ ؼي سجٗا -1

ع٢ً ضسٚز٠ َساعا٠ اغيبادئ ٚاألضايٝب ايرتب١ٜٛ يًتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد، 

 سيا حيكل االزتكا٤ بٗا، ٚتطٜٛسٖا ٚذبطٝٓٗا . 

هٔ ايرتبٜٛري َٔ اغيطا١ُٖ ؼي اسبح ع٢ً ضسٚز٠ بٓا٤ ْـيس١ٜ تسب١ٜٛ إضال١َٝ، شي-2

 ايسدٛع إيٝٗا ؼي اغيٛاقـ ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ اغيدتًؿ١ عٓد اسباد١ .  

إذا نإ اٖتُاّ ايػسب ٜكتصس ع٢ً تطبٝل ايٓـيسٜات اييت تٛصٌ إيٝٗا عًُاؤِٖ -3

َٚؿهسِٖٚ، ؾاألدد٣ بٓا عبٔ اغيطًُٕٛ إٔ ٜهٕٛ اٖتُآَا، سيا قدَ٘ يٓا 

اد٠، ٚطبًص١ ضيهٔ إٔ تصٌ إزي إطاز ايؿهس ايرتبٟٛ اإلضالَٞ َٔ ضباٚالت د

ايٓـيس١ٜ ايرتب١ٜٛ اإلضال١َٝ، ْٚؤضظ هلا َطتؿٝدٜٔ َٔ ايدال٥ٌ ٚاغيؤغسات اييت 

 ٜعسضٗا يٓا ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ . 

 :هـذف البحث  

ٜٗدف ايبشح اسبايٞ إزي ايتعسف ع٢ً اغيبادئ ايرتب١ٜٛ ٚاألضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 

 د١َ ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ يًتعًِٝ ٚايتعًِ ٚاإلزغاد .اغيطتد

 أهـوَة البحـــث :

ترجع أهوَة البحث إلي أنه : 

ُٜطِٗ ؼي إثسا٤ اغيعسؾ١ يد٣ ايباسجري ٚايكسا٤ ٚاغيٗتُري ؼي صباٍ ايؿهس ايرتبٟٛ، -1

 ضٛا٤ّ أناْٛا َدزضري أٚ طًب١ أٚ َسانص أٚ َؤضطات تع١ًُٝٝ أٚ حبج١ٝ . 

                                                           
( غمننناد الننندًً أدنننإ العنننداء ئطنننماغُل اللس نننر، املػنننسوس بنننابً هر،نننر، م خ نننس جعظننن،ر ابنننً هر،نننر، ا خ نننسه ) أحمننند بنننً  نننػبان أحمننند 4)

 ( .  ١8٦/  ٦م، ) 422٦ومحمد غبادي بً غبد الخلُم (، اللاهسة، داز ال عاء، 
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ُٜطًؽي ايط٤ٛ ع٢ً أِٖ األدي١ ٚاغيؤغسات يًُبادئ ٚاألضايٝب اإلضال١َٝ ؼي صباٍ -2

 ٚاشباص١ .  ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ، َٚهْٛاتٗا ايعا١َ 

ُٜبري اشبصا٥ص ٚاغيبادئ اييت أغازت إيٝٗا اآلٜات ايكسآ١ْٝ ايهسضي١ ٚاألسادٜح -3

 ايٓب١ٜٛ ايػسٜؿ١.

ٜهػـ عٔ ضبل ايكسإٓ ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ يًٓـيسٜات ايرتب١ٜٛ -4

اسبدٜج١ ؼي سجٗا ع٢ً ضسٚز٠ َساعا٠ اغيبادئ ٚاألضايٝب ايرتب١ٜٛ ايصشٝش١، ؼي 

 عًِٝ ٚايتعًِ  ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد . عًُٝيت ايت

ٜؿتح ايطسٜل أَاّ دزاضات أخس٣ ُتع٢ٓ باغيبادئ ٚاألضايٝب ايرتب١ٜٛ، ٚاغيٖٛب١ ؼي -5

 تدزٜظ ايعًّٛ اإلضال١َٝ سيدتًـ أْٛاعٗا .

مل تتٓاٍٚ َجٌ ٖرا اغيٛضٛع  –إٕ ايدزاضات اييت أدسٜت ع٢ً سد عًِ ايباسح -6

إٔ ٜطتؿٝد َٓٗا االضتؿاد٠ ايها١ًَ، بػهٌ ناٌَ ٜطتطٝع ايكازئ ٚايباسح 

 بصٛزتٗا اغيطًٛب١ .  

  خطة البحث :

 يتهوٌ البخح مً مثاىية مباحح على ٍذا اليخو :  

 فٌ هجال األهذاف التعلَوَة :الوبحث األول : 

 (44امللً: ) چ ى ائ   ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئچ قاٍ اهلل تعازي

ؾايهاؾس َجً٘ ؾُٝا ٖٛ ؾٝ٘ َٔ ضالٍ نُجٌ ٖرا َجٌ ضسب٘ اهلل يًُؤَٔ ٚايهاؾس، 

َٔ ضيػٞ َهبًا ع٢ً ٚدٗ٘، أٟ ضيػٞ َٓشًٓٝا ال َطتًٜٛا، أٟ ال ٜدزٟ أٜٔ ٜطًو، ٚال 

ـ ٚال َكصد ٜسَٞ إيٝٗ نٝـ ٜرٖب، بٌ تا٥٘ سا٥س ضاٍ ـ يٝظ ي٘ غا١ٜ ٜطع٢ يتشكٝكٗا،

سٜل أٖرا أٖد٣ أَٔ ضيػٞ ضًٜٛا، أٟ : َٓتصب ايكا١َ، ع٢ً صساؾي َطتكِٝ أٟ ط

ٚاضح ٖٚٛ ْؿط٘ َطتكِٝ ٚطسٜكت٘ َطتك١ُٝ ٖرا َجًِٗ ؼي ايدْٝا ٚنريو ٜهْٕٛٛ ؼي 

 (5اآلخس٠ . )

ٜكٍٛ: ) إصيا  ٚعٔ عُس بٔ اشبطاب زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: مسعت زضٍٛ اهلل 

األعُاٍ بايٓٝات، ٚإصيا يهٌ اَسئ َا ٣ْٛ ؾُٔ ناْت ٖذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘ 

                                                           
 ( .  44٦/  ٦( املسعؼ الظابم، ) 5)
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ت ٖذست٘ يدْٝا ٜصٝبٗا أٚ اَسأ٠ ٜٓهشٗا ؾٗذست٘ ؾٗذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘ َٚٔ ناْ

 ( .6إزي َا ٖادس إيٝ٘()

 ٌ : فٌ هجال الوحتوى التعلَوٌ والخبرات التربوٍة :حث الثانالوب

 -ٜٚتطُٔ اآلتٞ :

   مزاعاة مادة التعله حلاجات املتعلنني الرتبوية والتعلينية : (1

 (. ٦٦العسكان: )طىزة  چٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ پ پ پ پ چ  قاٍ اهلل تعازي

ٺ   ٺ ٿ ٿ  ٺٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچ  ٚقاٍ أٜطًا

 ( .  4-١املجادلت: ) طىزة   چٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ٿ

 ٚعٔ أبٞ ضعٝد اشبدزٟ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: ) قايت ايٓطا٤ يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ٚضًِ غًبٓا عًٝو ايسداٍ، ؾادعٌ يٓا ًَٜٛا َٔ ْؿطو، ؾٛعدٖٔ ًَٜٛا يكٝٗٔ ؾٝ٘ 

ؾٛعـيٗٔ، ٚأَسٖٔ ؾهإ ؾُٝا قاٍ هلٔ : َا َٓهٔ اَسأ٠ تكدّ ثالث١ َٔ ٚيدٖا إال 

 (.8نإ هلا سذابًا َٔ ايٓاز، ؾكايت اَسأ٠ : اثٓري قاٍ : ٚاثٓري ( )

 ينَا :ـ مزاعاة االرتباط والتتابع يف بياء املعزفة وتيظ (2

ڑ ڑ ک ک        ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ    چ  قاٍ اهلل تعازي

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ہڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾  ﮵ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

            ﮿ ﯀ ﯁   

 .  ( 5الدج: ) طىزة  چ  ڭ ڭ 

: أؾطٌ: ؾكاٍ ض٦ٌ أٟ ايعٌُ ٚعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ إٔ زضٍٛ اهلل 

إضيإ باهلل ٚزضٛي٘، قٌٝ: ثِ َاذا؟ قاٍ: ازبٗاد ؼي ضبٌٝ اهلل، قٌٝ: ثِ َاذا؟ قاٍ: سر )

 (.9َربٚز( )

                                                           
(، بنسكم ١424، باب هُف وان بندء النى ي ئلنى زطنىٌ ى هللانعى ى غلُنه وآلنه وطنلم، ومظنلم ) /١( بسكم  4١/  ١( أ سعه الب ازي ) 6)

 : )) ئهما ألاغماٌ بالىُت (( .  ، باب كىله ١927

د7)  . ١44 – 9٦م، ص ١998الخػلُم، غمان، داز العىس،  ( جىفُم مسعي ومحمد الخُلت : جعٍس

 ، باب هل ًجػل لليظاء ًىم غعى حدة في الػلم .١2١( بسكم  59/  ١( أ سعه الب ازي ) 8)

 ، باب مً كاٌ ئن إلاًمان هى الػمل .46( بسكم  ٦٦/  ١( أ سعه الب ازي ) 9)
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 االٍتناو بانتشاب املَارات :ـ  (3

      چٻ پ پ پ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻچ  :طتؿاد ٖرا َٔ قٛي٘ تعازيٜ

: ) عيظ صًٛات اؾرتضٗٔ ٚعٔ عباد٠ بٔ ايصاَت قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ؛ ( 4-١املإمىىن:) 

اهلل تعازي ... َٚٔ أسطٔ ٚض٤ٖٛٔ ٚصالتٗٔ يٛقتٗٔ ٚأمت زنٛعٗٔ ٚخػٛعٗٔ نإ ي٘ 

 (.10ع٢ً اهلل عٗد إٕ غا٤ غؿس ي٘ ٚإٕ غا٤ عرب٘ ( )

مزاعاة الفزوم الفزدية بني املتعلنني عيح تشتغل قدرات نل متعله إىل أقصى  (4

 -ما يشتطيع :

 چ ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ٴۇۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈچ قاٍ اهلل تعازي

ڀ ٺ ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻ ٻچ  ٚقاٍ تعازي (،486البلسة:)

 (  .4-١بع:)طىزة غ  چ ٺ ٺ

ؾكاٍ:  ٚؼي سدٜح اإلضسا٤، عٔ أْظ بٔ َايو: ... ثِ ٖبؽي ست٢ بًؼ َٛض٢ ؾاستبط٘

ٜا ضبُد: َاذا عٗد إيٝو زبو ؟ قاٍ: عٗد إزي عيطري صال٠ نٌ ّٜٛ ٚي١ًٝ، قاٍ إٕ 

أَتو ال تطتطٝع ذيو ؾازدع ؾًٝدؿـ عٓو زبو، ؾًِ ٜصٍ ٜسددٙ َٛض٢ إزي زب٘ ست٢ 

صاز إزي عيظ صًٛات، ثِ قاٍ ي٘: يكد زاٚدت بين إضسا٥ٌٝ قَٛٞ ع٢ً أد٢ْ َٔ ٖرا 

دًا، ٚقًٛبًا، ٚأبداًْا، ٚأبصازًا، ٚأمساعًا، ؾطعؿٛا ؾرتنٛٙ، ؾأَتو أضعـ أدطا

 (11ؾازدع ؾًٝدؿـ عٓو زبو ... ( )

 تيوع اخلربات اليت يدرسَا املتعله :ـ  (5

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۈڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ  ضيهٔ إٔ ٜتشصٌ ٖرا َٔ قٛي٘ تعازي

ۆئ  ۆئى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ىۅ  ۉ ۉ ې  ې ې ې

 . ( ١4٦ألاغساس: )طىزة  چۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ ی 

ٚعٔ أّ ض١ًُ زضٞ اهلل عٓٗا قايت: اضتٝكفي ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ذات 

ي١ًٝ ؾكاٍ: ) ضبشإ اهلل َاذا أْصٍ اي١ًًٝ َٔ ايؿذي َٚاذا ؾتح َٔ اشبصا٥ٔ أٜكـيٛا 

 ( 12)صٛاسبات اسبذس; ؾسب ناض١ٝ ؼي ايدْٝا عاز١ٜ ؼي اآلخس٠ ( 

                                                           
 ، باب املحافظت غعى وكذ ال الة . 445( بسكم  ١١5/  ١( أ سعه أبى داود ) ١2)

 ، باب : ) وولم ى مىسرى جيلُما ( .75١7( بسكم  4٦46 – 4٦45/  4( أ سعه الب ازي ) ١١)

 ، باب الػلم والػظت باللُل . ١١5( بسكم  6٦/  ١( أحسعه الب ازي ) ١4)
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١ُْٛ ي١ًٝ ٚايٓيب عٓدٖا ؾًُا ٚعٔ ابٔ عباع زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: ) بت ؼي بٝت َٝ

ڈ ژ    ژ ڑ چ  ايطُا٤ ؾكسأ : نإ ثًح ايًٌٝ اآلخس ٚبعط٘، قعد ٜٓـيس إزي

. (  ١92آٌ غمسان: )  چ ڑ ک ک ک ک   گ گ گ

  -االٍتناو ظنيع جواىب طدصية املتعله يف عنلية التعله : (6

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ چ قاٍ اهلل تعازي

 (٦-4هعاٌ:)طىزة ألا  چڇڇڃ چ چ چ چ  ڄ ڃ ڃ ڃ

ٚعٔ أضا١َ بٔ شٜد زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: )) نٓا عٓد ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ 

ٚضًِ: إذ دا٤ٙ زضٍٛ إسد٣ بٓات٘ ٜدعٛٙ إٔ ابٓٗا ؼي اغيٛت، ؾكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

عٓدٙ بأدٌ َط٢ُ،  ٚآي٘ ٚضًِ ؾاخربٖا إٕ هلل َا أخر، ٚهلل َا أعط٢، ٚنٌ غٞ

ؾُسٖا يتصرب ٚيتشتطب، ؾأعادت ايسضٍٛ أْٗا أقطُت يتأتٝٓٗا، ؾكاّ ايٓيب ص٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٚقاّ َع٘ ضعد بٔ عباد٠ َٚعاذ بٔ دبٌ ؾدؾع ايصيب إيٝ٘ ْٚؿط٘ تكعكع 

نأْٗا ؼي غٔ ؾؿاضت عٝٓاٙ، ؾكاٍ ي٘ ضعد: ٜا زضٍٛ اهلل، قاٍ : ٖرٙ زظي١ دعًٗا اهلل 

 (14عبادٙ ٚإصيا ٜسسِ اهلل َٔ عبادٙ ايسظيا٤ ((. ) ؼي قًٛب

 تينية تفهري املتعله بهل مشتوياتُ :ـ  (7

ڃ ڃ چ  ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ  قاٍ تعازي

ې ى ى ائ           ائ  ېۋ ۅ   ۅ     ۉ ۉ  ې ېچ  ٚقاٍ تعازي .) ٦6-٦5لؼىز: ) طىزة ا چچ

 .( 44ألاهبُاء: ) طىزة  چ ەئ ەئ

ٚعٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ بعح زداًل ع٢ً ضس١ٜ 

ٚنإ ٜكسا ألصشاب٘ ؼي صالت٘ ؾٝدتتِ بـ) قٌ ٖٛ اهلل أسد ( ؾًُا زدعٛا، ذنسٚا ذيو 

ؾكاٍ: ضًٛٙ ألٟ غٞ ٜصٓع ذيو، ؾكاٍ: ألْٗا صؿ١ ايسظئ، ٚأْا أسب إٔ أقسأ  يًٓيب 

 (15إٔ اهلل حيب٘ . ): أخربٚٙ بٗا، ؾكاٍ ايٓيب 

 
                                                           

 ، باب زفؼ الب س ئلى الظماء . 7454( بسكم  4٦47/  4( أ سعه الب ازي ) ١٦)

 . چک  گ  گ  گ     کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کچ  ، باب كىله ى حػالى :7٦77( بسكم  4٦24/  4( أ سعه الب ازي ) ١4)

وطنننلم أمخنننه ئلنننى جىحُننند ى جبنننازن  ، بننناب منننا عننناء فننني دغننناء الىآننن، هللانننعى ى غلُنننه وآلنننه7٦75( بنننسكم  4٦24/  4( أ سعنننه الب نننازي ) ١5)

 وحػالى . 
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 : هجال طرائق التذرٍس وأسالَبه الوبحث الثالث 

 طبـــة :اخُل (1

ًٜكٞ خطب١ ع٢ً أصشاب٘ يٝعـيِٗ ٜٚسغدِٖ ٜٚٛدِٗٗ ٜٚعًُِٗ  نإ ايسضٍٛ 

أَٛز دِٜٓٗ ٚدْٝاِٖ سيا حيكل هلِ ايطعاد٠ ؼي ايدْٝا ٚاآلخس٠، َٚٔ ذيو َا زٚاٙ أبٛ 

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ خيسز ّٜٛ األضش٢ ضعٝد اشبدزٟ قاٍ: )) نإ زضٍٛ اهلل 

ّٜٚٛ ايؿطس إزي اغيص٢ً ؾأٍٚ غ٤ٞ ٜبدأ ب٘ ايصال٠، ثِ ٜٓصسف ؾٝكّٛ َكابٌ ايٓاع، 

ٚايٓاع دًٛع ع٢ً صؿٛؾِٗ، ؾٝعـيِٗ ٜٚٛصِٝٗ ٜٚأَسِٖ، ؾإٕ نإ ٜسٜد إٔ ٜكطع 

 (16بعجًا قطع٘، أٚ ٜأَس بػٞ أَس ب٘، ثِ ٜٓصسف ((.)

اهلل عُٓٗا، قاٍ : )) ناْت خطب١ ايٓيب ص٢ً اهلل  ٚعٔ دابس بٔ عبد اهلل زضٞ

كٍٛ ع٢ً إثس ذيو ٚقد عال عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ّٜٛ ازبُع١ حيُد اهلل ٜٚجين عًٝ٘، ثِ ٜ

 (17. )صٛت٘ ((

 الظـــزح : (2

اضتددّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ايػسح يتٛضٝح اغيعاْٞ، ٚتبطٝؽي اغيطا٥ٌ 

هلل بٔ عُسٚ زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ : مسعت زضٍٛ ٚتكسٜبٗا َٔ األذٖإ، ؾكد ز٣ٚ عبد ا

ٜكٍٛ : )) إٕ اهلل ال ٜكبض ايعًِ اْتصاعًا ٜٓتصع٘ َٔ ايٓاع، ٚيهٔ ٜكبض ايعًِ  اهلل 

بكبض ايعًُا٤، ست٢ إذا مل ٜرتى عاغيًا، اربر ايٓاع ُزؤٚضًا دٗااًل، ؾط٦ًٛا ؾأؾتٛا بػري 

 (18عًِ، ؾطًٛا ٚأضًٛا ((.)

ٚعٔ أبٞ َٛض٢ زضٞ اهلل عٓ٘، عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قاٍ : )) َجٌ َا 

بعجين اهلل ب٘ َٔ اهلد٣ ٚايعًِ، نُجٌ ايػٝح ايهجري أصاب أزضًا ؾهإ َٓٗا ْك١ٝ 

قبًت اغيا٤ ؾأْبتت ايهأل ٚايعػب ايهجري، ٚناْت َٓٗا أدادب أَطهت اغيا٤، ؾٓؿع 

عٛا، ٚأصابت َٓٗا طا٥ؿ١ أخس٣ إصيا ٖٞ قٝعإ ال اهلل بٗا ايٓاع ؾػسبٛا ٚضكٛا ٚشز

 َِ َ٘ ؼي دٜٔ اهلل ْٚؿع٘ َا بعجين اهلل ب٘ َؾَعًٔ شيطو َا٤ّ ٚال تٓبح ناًل، ؾريو َجٌ َٔ َؾٔك

َِ، َٚجٌ َٔ مل ٜسؾع بريو زأضًا ٚمل ٜكبٌ ٖد٣ اهلل ايرٟ أزضًت ب٘ ((  (19) َٚعَّ

                                                           
، هخننننناب هللانننننالة 889( بنننننسكم  526/  4، بننننناب الإنننننسوى ئلنننننى امل نننننعى   ،نننننر مى نننننر، ومظنننننلم ) 956( بنننننسكم  487/  ١( أ سعنننننه الب نننننازي ) ١6)

 الػُدًً . 

 ، باب ج عُف ال الة والإؼبت 866( بسكم  496 – 495/  4( أ سعه مظلم ) ١7)

 ، باب زكؼ الػلم وكبظه وظهىز الجهل والعتن في آ س الصمان . 467٦( بسكم   ١6٦4/  4( أ سعه مظلم ) ١8)

م . 79( بسكم  5٦/  ١( أ سعه الب ازي ) ١9)
َّ
 ، باب فظل مً َغِلَم وغل
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 الــوصـــف : (3

صبًطًا  قاٍ : غٗدُت َٔ زضٍٛ اهلل  عٔ ضٌٗ بٔ ضعد ايطاعدٟ زضٞ اهلل عٓ٘

ٚصـ ؾٝ٘ ازب١ٓ ست٢ اْت٢ٗ . ثِ قاٍ ؼي آخس سدٜج٘ : )) ؾٝٗا َا ال عري زأت، ٚال أذٕ 

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  چ  قسأ ٖرٙ اآل١ٜ مسعت، ٚال خطس ع٢ً قًب بػس (( ثِ

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ   ھ  ھ  

  ( ١7-١6: السجدة) طىزة    ھ  ھ

ٚضًِ قاٍ :  ٚعٔ أْظ بٔ َايو زضٞ اهلل عٓ٘، إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

))إٕ ؼي ازب١ٓ يطٛقًا ٜأتْٛٗا نٌ طيع١، ؾتٗب زٜح ايػُاٍ ؾتشجٛ ؼي ٚدِٖٛٗ 

ٚثٝابِٗ، ؾٝصدادٕٚ سطًٓا ٚطيااًل، ؾريدعٕٛ إزي أًِٖٝٗ ٚقد اشدادٚا سطًٓا ٚطيااًل، 

 (21ؾٝكٍٛ هلِ أًِٖٖٛ : ٚاهلل يكد اشددمت بعدْا سطًٓا ٚطيااًل (( .)

ٚعٔ عبد اهلل بٔ قٝظ عٔ أبٝ٘، عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قاٍ : )) إٕ 

يًُؤَٔ ؼي ازب١ٓ شب١ُٝ َٔ يؤيؤ٠ ٚاسد٠ صبٛؾ١ طٛهلا ضتٕٛ َٝاًل يًُؤَٔ ؾٝٗا أًٖٕٛ، 

 (22ٜطٛف عًِٝٗ اغيؤَٔ ؾال ٜس٣ بعطِٗ بعطًا (( . )

 احلـــوار : (4

ٱ  ٻ  ٻ    چ  ٛاز، قاٍ اهلل تعازي:تصٛز اآل١ٜ ايهسضي١ ايتاي١ٝ َػٗدًا زا٥عًا يًش

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ    ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ  پٻ  ٻ  پ  پ  پ

 چڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 (. 462البلسة: طىزة )

 التهـــزار : (5

ٚضًِ إزي اضتدداّ ايتهساز يتجبٝت إدزاى أصشاب٘  زبأ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ٚأَت٘، ٚتسضٝذ ؾُِٗٗ، ٚتأنٝد ايتعًِ يدِٜٗ، َٚٔ ذيو َا زٚاٙ أْظ بٔ َايو زضٞ 

اهلل عٓ٘، عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ) أْ٘ نإ إذا تهًِ به١ًُ أعادٖا 

 (23ثالثًا ست٢ تؿِٗ عٓ٘ ( . )

                                                           
 ، هخاب الجىت وهللاعت وػُمها . 4845( بسكم  ١745/  4( أ سعه مظلم ) 42)

 ، باب في طىق الجىت وما ًىالىن مً الىػُم والجماٌ . 48٦٦( بسكم  ١747/  4( أ سعه مظلم ) 4١)

 ، باب في هللاعت  ُام الجىت، وما للمإمى،ن فيها مً ثهل،ن . 48٦8( بسكم  ١7٦2/  4( أ سعه مظلم ) 44)

 لُعهم غىه ..95( بسكم  58/  ١( أ سعه الب ازي ) 4٦)
ً
 . . ، باب مً أغاد الخدًث  ال ا
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 التـــدرج :ـ  (6

ٚاغيسس١ًٝ ؼي تك١ٜٛ ايبٓا٤ ايعكًٞ ٚزبؽي اغيعازف بعطٗا َع بعض، أل١ُٖٝ ايتدزز 

ؾكد سسّ اهلل تعازي اشبُس ؼي ثالخ َٛاضع بصٛز٠ َتدزد١ يتهٕٛ أدع٢ إزي ْبرٖا 

ى    ېۉ  ې  ې   ېچ أٍٚ األَس ٚاالبتعاد عٓٗا ٚادتٓباٖا، قاٍ تعازي ؼي

ثِ تال ذيو قٛي٘  (، 4١9البلسة: ) طىزة  چۆئى  ائ       ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئ

:  اليظاء) طىزة  چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چ تعازي

ٱ  ٻ  چ  ٚؼي اغيسس١ً األخري٠، أْصيت اآل١ٜ اييت ذبسَ٘ سس١َ نا١ًَ، قاٍ تعازي ،(4٦

 (92:  املائدة) طىزة  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  پ

 التظــويــل : (7

نإ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜػٛم أصشاب٘ ٜٚجري داؾعٝتِٗ ٜٚػد 

اْتباِٖٗ يتعصٜص اضتذاباتِٗ ٚدؾعِٗ إزي ايتعًِ، ٚشٜاد٠ اإلقباٍ ع٢ً ايتشصٌٝ، َٚٔ 

ذيو َا زٚاٙ أبٛ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : قًت ٜا زضٍٛ اهلل، َٔ أضعد ايٓاع 

: )) يكد ؿيٓٓت ٜا أبا ٖسٜس٠ إٔ ال ٜطأيين عٔ  بػؿاعتو ّٜٛ ايكٝا١َ ؟ قاٍ زضٍٛ اهلل 

َٓو، غيا زأٜت َٔ سسصو ع٢ً اسبدٜح، أضعد ايٓاع بػؿاعيت  ٖرا اسبدٜح أسد أٍٚ

 ( 24ّٜٛ ايكٝا١َ َٔ قاٍ ال إي٘ إال اهلل خايصًا َٔ قًب٘ أٚ ْؿط٘ (( . )

 ) املياقظة (اب الطالب وطزح األسئلة عليَه : استجو (8

بابًا ؼي ذيو أمساٙ باب طسح اإلَاّ اغيطأي١ ع٢ً  –عكد اإلَاّ ايبدازٟ زظي٘ اهلل 

ثِ ذنس سدٜح ابٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ :   –أصشاب٘ يٝدترب َا عٓدِٖ َٔ ايعًِ 

: )) إٕ َٔ ايػذس غذس٠ ال ٜطكؽي ٚزقٗا، ٚإْٗا َجٌ اغيطًِ، قاٍ زضٍٛ اهلل 

ايبٛادٟ، قاٍ عبد اهلل: ٚٚقع ؼي ْؿطٞ أْٗا  ؾشدثْٛٞ َا ٖٞ ؟ ؾٛقع ايٓاع ؼي غذس

 (25ايٓد١ً ؾاضتشٝٝت، ثِ قايٛا: سدثٓا َا ٖٞ ٜا زضٍٛ اهلل . قاٍ: ٖٞ ايٓد١ً (( . )

 تظجيع الطالب على سؤال معلنَه : (9

ٚضًِ عٔ أغٝا٤  عٔ أبٞ َٛض٢ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : ض٦ٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

 (26نسٖٗا ؾًُا أنجس عًٝ٘ غطب، ثِ قاٍ يًٓاع : )) ضًْٛٞ عُا غ٦تِ (( .)

                                                           
 ، باب الحرص على الحديث . 55(، برقم  95/  1( أخرجه البخاري ) 24)

 .  64( بسكم  46/  ١( أ سعه الب ازي ) 45)

 ، باب ال ظب في املىغظت والخػلم ئذا زأي ما ًىسه . 94( بسكم  57/  ١( أ سعه الب ازي ) 46)
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: أٟ اإلضالّ خري ؟  ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا: إٔ زداًل ضأٍ ايٓيب 

 ( 27قاٍ: )) تطعِ ايطعاّ، ٚتكسأ ايطالّ ع٢ً َٔ عسؾت َٚٔ مل تعسف (( . )

 ت وتجبيتَا :ـ دعوة الطالب إىل نتابة املعلوما (11

عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: َا َٔ أصشاب ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ 

أسد أنجس سدٜجًا عٓ٘ َين، إال َا نإ َٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ، ؾإْ٘ نإ ٜهتب ٚال 

 (28أنتب . )

 حح الطالب على حفظ العله :ـ  (11

ٖسٜس٠، ٚيٛال آٜتإ  ٛعٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: إٕ ايٓاع ٜكٛيٕٛ أنجس أب

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  ؼي نتاب اهلل َا سدثت سدٜجًا، ثِ ٜتًٛ:

﮹     ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے ﮶   ﮷  ﮸  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵ 

  .)  ١62-١59 البلسة:) طىزة  چ﮿  ﯀  ﯁  ﮾﮺  ﮻  ﮼    ﮽

إٕ إخٛآْا َٔ اغيٗادسٜٔ نإ ٜػػًِٗ ايصؿل باألضٛام، ٚإٕ إخٛآْا َٔ األْصاز 

نإ ٜػػًِٗ ايعٌُ ؼي أَٛاهلِ، ٚإٕ أبا ٖسٜس٠ نإ ًٜصّ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

 (29ٚآي٘ ٚضًِ ٜػبع بطٓ٘، ٚحيطس َا ال حيطسٕٚ، ٚحيؿفي َا ال حيؿـيٕٛ . )

 للنتعلنني :تكديه معلومات تياسب الكدرات العكلية  (12

ذنس اإلَاّ ايبدازٟ ؼي صشٝش١ عٔ أَري اغيؤَٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب زضٞ اهلل 

 (30عٓ٘، قاٍ : سدثٛا ايٓاع سيا ٜعسؾٕٛ أذببٕٛ إٔ ٜهرب اهلل ٚزضٛي٘ .)

 املتعله : تيظيه أوقات التعله خمافة ملل (13

نإ عبد اهلل بٔ َطعٛد ٜرنس ايٓاع ؼي نٌ عيٝظ، ؾكاٍ ي٘ زدٌ: ٜا أبا عبد 

ايسظئ يٛددت أْو ذنستٓا نٌ ّٜٛ، قاٍ: أَا إْ٘ ضيٓعين َٔ ذيو أْين أنسٙ إٔ 

أًَهِ، ٚإْين أربٛيهِ باغيٛعـي١، نُا نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ 

 (31ٜتدٛيٓا بٗا طباؾ١ ايطآ١َ عًٝٓا . )

                                                           
 الم . ، باب ئػػام الؼػام مً إلاط١4( بسكم  49/  ١( أ سعه الب ازي ) 47)

 ، باب هخابت الػلم . ١١٦( بسكم  64/  ١( أ سعه الب ازي ) 48)

 ، باب حعظ الػلم . ١١8( بسكم  64/  ١( أ سعه الب ازي ) 49)

 دون كىم هساهُت أن ال ًعهمىا . ١47( بسكم  67/  ١( أ سعه الب ازي ) ٦2)
ً
 ، باب مً  ص بالػلم كىما

 مػلىمت . ، باب 72( بسكم  52/  ١( أ سعه الب ازي ) ٦١)
ً
اما ًَّ  مً عػل ألهل الػلم أ
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 : هجال الوسائل التعلَوَة : الوبحـث الرابـع

 العزوض العنلية املظاٍدة : (1

آدّ ست٢ ٜدؾٔ  تعازي ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ اغيجاٍ ايعًُٞ اغيػاٖد يكابٌٝ بٔضسب اهلل 

ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    چ (، قاٍ اهلل تعازي32أخاٙ ٖابٌٝ)

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ

 (٦١-٦2 املائدة:)طىزة  چىئ  يئ  جب  مئی  ی   ی  ی  جئ  حئ

ٚٚزد ؼي ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ أسادٜح نجري٠ تدٍ ع٢ً اضتدداّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل 

(، َٓٗا َا زٚاٙ دابس بٔ عبد اهلل 33عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ يألَج١ً ٚايعسٚض ايع١ًُٝ اغيػاٖد٠)

زضٞ اهلل عُٓٗا أْ٘ قاٍ: ))زأٜت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜس٢َ ع٢ً زاسًت٘ 

 أدزٟ يعًٞ ال أسر بعد سذيت تأخرٚا َٓاضههِ; ؾإْين الّٜٛ ايٓشس، ٜٚكٍٛ ي

 (.34(()ٖرٙ

ٚعٔ َايو بٔ اسبٜٛسخ زضٞ اهلل عٓ٘، إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ 

 ( .35قاٍ: )) صًٛا نُا زأٜتُْٛٞ أصًٞ (()

 ضــزب األمجــال :ـ  (2

عكد٠ أٚ ايكسإٓ ايهسِٜ ساؾٌ برنس األَجاٍ اييت تعد ٚض١ًٝ يتكسٜب اغيطأي١ اغي

اغيعط١ً إزي األذٖإ، ٚتٛضٝح َا أغهٌ ؾُٗ٘ إذ أْٗا تؿٝد ايـيٗٛز ٚايتأثري 

 (36ٚايتٛضٝح.)

ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  چ  َٚٔ ٖرٙ األَج١ً قٛي٘ تعازي :

پ  پ  ڀ   ڀ    پٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پی  ی  ی  ی  جئ  حئ   

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 (46-44 ئبساهُم:) طىزة  چڤ   ڤ  

                                                           
 .  ١4م، ص ١99٦( محمد ملبل غلُماث و الد اللظاة : جىىىلىعُا الخػلُم والىطائل الخػلُمُت، هللاىػاء، وشازة التربُت، ٦4)

 .  454( غبد السحمً بً محمد بلػىص، مسعؼ طابم، ص ٦٦)

 وبُان كى ، باب اطخحباب زمإ عمسة ١479( بسكم  4/769( أ سعه مظلم ) ٦4)
ً
لخأ نروا له هللاعى ى غلُه وآله وطنلم : ))الػلبت زاهبا

 مىاطىىم (( . 

 ، باب ألاذان للمظافس، ئذا واهىا عماغت وإلاكامت . 6٦١( بسكم  ١/42٦( أ سعه الب ازي ) ٦5)

نننص العنننلهىب: املػلنننم ألاٌو هللانننعى ى غلُنننه وآلنننه وطنننلم كننندوة لينننل مػلنننم ومػلمننن٦6) ننناض،( فنننإاد غبننند الػٍص م، ١997داز اللاطنننم،  ه، الٍس

 . ١2١ص
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ٚاضتددّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ األَجاٍ يتكسٜب اغيعاْٞ ٚايتأثري ؼي 

ْؿٛع ايطاَعري، َٚٔ ذيو َا زٚاٙ أبٛ َٛض٢ األغعسٟ إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

: )) إصيا َجٌ ازبًٝظ ايصاحل ٚازبًٝظ ايط٤ٛ نشاٌَ اغيطو ْٚاؾذ ٚضًِ قاٍٚآي٘ 

ايهري، ؾشاٌَ اغيطو إَا إٔ حيرٜو ٚإَا إٔ تبتاع َٓ٘، ٚإَا إٔ دبد َٓ٘ زحيًا طٝب١، 

 ( .37ْٚاؾذ ايهري إَا إٔ حيسم ثٝابو ٚإَا إٔ دبد َٓ٘ زحيًا خبٝج١ (()

  (38)الهوٌ املادي :  عياصز (3

سِٜ اضتدداّ ايهٕٛ اغيادٟ نٛض١ًٝ تع١ًُٝٝ، ٚخباص١ آٜات ٚزد ؼي ايكسإٓ ايه

اهلل تعازي ؼي اآلؾام، ٚآٜات٘ ضبشاْ٘ ؼي ايٓؿظ ٚذيو إلثبات ٚدٛدٙ ٚقدزت٘، ٚأْ٘ خايل 

 نٌ غ٤ٞ َٚدبسٙ .

   ىئوئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ :َٚٔ ذيو قٛي٘ تعازي

  ۀڻ  ڻچ  دٌ ٚعال : ٚقٛي٘ ، ( 5٦ف لذ: ) طىزة  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی جئ  حئ  

اث: ) طىزة  چۀ  ہ  .( 4١الراٍز

ٚٚزد اضتدداّ عٓاصس ايؿًو َٔ مسا٤ ٚمشظ ٚظبّٛ ٚيٌٝ ْٚٗاز نٛض١ًٝ تع١ًُٝٝ 

ڇ  ڇ  ڍ  چ  اغيٛزي دٌ غأْ٘ ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ، َٚٔ اآلٜات ايداي١ ع٢ً ذيو، قٍٛ

ڍ  ڌ  ڌ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  

 (8-6ق:)طىزة  چگ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

ٚضًِ ايػُظ ٚايكُس ؼي َٛاضع َتعدد٠ َٓٗا  ٚاضتددّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

إثبات ؾطٌ ايعامل، ؾكد أخسز أبٛ داٚٚد ٚايرتَرٟ َٔ سدٜح أبٞ ايدزدا٤ زضٞ اهلل 

عٓ٘، قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜكٍٛ : )) َٔ ضًو طسٜكًا ٜطًب 

ؾطٌ ايعامل ع٢ً ايعابد  ؾٝ٘ عًًُا ضًو اهلل ب٘ طسٜكًا َٔ طسم ازب١ٓ ..... إزي إٔ قاٍ ٚإٕ

 (.39نؿطٌ ايكُس ي١ًٝ ايبدز ع٢ً ضا٥س ايهٛانب (()

                                                           
، ومظنننننننلم ) 55٦4( بننننننننسكم  ١778/  4( أ سعنننننننه الب ننننننننازي ) ٦7) ، بنننننننناب ) اطننننننننخحباب مجالظننننننننت 4648( بننننننننسكم  ١628/  4، بنننننننناب املظنننننننًن

 ال الخ،ن، ومجاهبت كسهاء الظىء ( . 

 .  458 – 457و  4٦7 – 4٦6( غبد السحمً بً محمد بلػىص، مسعؼ طابم، ص ٦8)

، بناب منا عناء فني فظنل 4684( بنسكم  48/  5والترمنري )  ، بناب الخنث غعنى ػلنب الػلنم،٦64١( بنسكم  ٦١7/  ٦( أ سعه أبنى داود ) ٦9)

 ال عت في الػبادة . 
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ذيو قٍٛ اهلل  ٚٚزد اضتدداّ اسبٝٛإ ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ نٛض١ًٝ تع١ًُٝٝ، َٚٔ

ڳ   ڳ  ڳ         ڳ    گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گچ تعازي 

 .  ( 5الجمػت: ) طىزة  چڻ    ں  ں    ڻ  ڻ  ڱڱ               ڱ  ڱ

اسبٝٛإ نٛض١ًٝ يتعًِ أصشاب٘، َٚٔ ذيو َا زٚاٙ أبٛ ٖسٜس٠  ٚاضتددّ ايسضٍٛ 

ٚضًِ قاٍ: )) َٔ اغتطٌ ّٜٛ ازبُع١  زضٞ اهلل عٓ٘، إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

غطٌ ازبٓاب١، ثِ زاح ؾهأصيا قسب بدْ٘، َٚٔ زاح ؼي ايطاع١ ايجا١ْٝ ؾهأصيا قسب 

بكس٠، َٚٔ زاح ؼي ايطاع١ ايجايج١ ؾهأصيا قسب نبػًا أقسًْا، َٚٔ زاح ؼي ايطاع١ 

 ايسابع١ ؾهأصيا قسب دداد١، َٚٔ زاح ؼي ايطاع١ اشباَط١ ؾهأصيا قسب بٝط١، ؾإذا

 ( 40خسز اإلَاّ سطست اغيال٥ه١ ٜطتُعٕٛ ايرنس (( . )

َٓٗا قٍٛ اهلل  ٚٚزد اضتدداّ اسبٝا٠ ايٓبات١ٝ ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ ؼي َٛاضع َتعدد٠،

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ  تعازي

  ( . ١١-9ق:) طىزة  چ﮸     ﮹  ﮷﮳  ﮴     ﮵  ﮶  ﮲ے  ے   ۓ  ۓ

ٚاضتددّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ايٓبات نٛض١ًٝ تع١ًُٝٝ، َٚٔ ذيو َا 

زٚاٙ أبٛ َٛض٢ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قاٍ : َجٌ اغيؤَٔ ايرٟ ٜكسأ ايكسإٓ 

ناألتسد١، طعُٗا طٝب ٚزحيٗا طٝب، َٚجٌ اغيؤَٔ ايرٟ ال ٜكسأ ايكسإٓ نايتُس٠، 

يؿادس ايرٟ ٜكسأ ايكسإٓ نُجٌ ايسحيا١ْ زحيٗا طٝب طعُٗا طٝب ٚال زٜح هلا، َٚجٌ ا

اسبٓـي١ً طعُٗا َس ٚال زٜح  ٚطعُٗا َس، َٚجٌ ايؿادس ايرٟ ال ٜكسأ ايكسإٓ نُجٌ

 ( 41)هلا.

 الكصــــص : (4

اعت٢ٓ ايكسإٓ ايهسِٜ برنس ايكصص غيا ؾٝٗا َٔ تط١ًٝ ايٓؿظ ٚتك١ٜٛ ايعصا٥ِ، 

اغياض١ٝ، ٚسؿفي األسداخ، ٚتعًِٝ ايٓاع ٚأخر ايعرب٠ ٚايعـي١، َٚعسؾ١ أخباز األَِ 

 ( 42ٚإزغادِٖ ٚتسبٝتِٗ . )

ؾكد ٚزددت ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ قص١ آدّ ٚقص١ ْٛح ٚايطٛؾإ، ٚقص١ ٖٛد ٚصاحل 

َع قَُٛٗا، ٚقص١ إبساِٖٝ ٚيٛؾي ٚغعٝب، ٚقص١ ضًُٝإ َع ًَه١ ايُٝٔ، ٚقص١ 

          اهلل تعازي : ايكسإٓ ايعصٜص، قاٍ ٜٛضـ... ٚغريٖا َٔ ايكصص اغيبجٛث١ ؼي ضٛز

                                                           
 ، باب فظل الجمػت .88١( بسكم  464/  ١( أ سعه الب ازي )42)

 ، باب فظل اللسآن غعى طائس الىالم .5242( بسكم  ١6١8/  ٦( أ سعه الب ازي ) 4١)

ص العلهىب، مسعؼ طابم، ص ( فإاد غبد44)  . ١22-98الػٍص
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ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ

 . (  ١١١ًىطف: ) طىزة  چىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ

ٚيٝطت ايكص١ سصسًا ع٢ً ايكسإٓ اجملٝد، ٚإصيا ظبد ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ ػي٠٤ًٛ 

بايكصص، ٚقد اضتددَت يًتعًِٝ ٚايرتب١ٝ، َٓٗا قص١ ايسظي١ باسبٝٛإ، ٚقص١ ايجالث١ 

)األع٢ُ ٚاألبسص ٚاألقسع ( ايرٜٔ أتاِٖ اغيًو، ٚقص١ ايجالث١ ايرٜٔ زبؤٚا إزي غاز 

ايػاز، ٚغري ذاى َٔ ايكصص اغيٛدٛد٠ ؼي دٚاٜٚٔ  ؾاْطبكت عًِٝٗ صدس٠ ؼي ذاى

 اسبدٜح ايػسٜـ .

  (43)الزسه والتدطيط  :ـ  (5

ٚضًِ  عٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: خؽي ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

خطًا َسبعًا، ٚخؽي خطًا ؼي ايٛضؽي خازدًا َٓ٘، ٚخؽي خططًا صػازًا إزي ٖرا ايرٟ ؼي 

ؾكاٍ : ٖرا اإلْطإ ٖٚرا  –ٚؼي زٚا١ٜ َٔ داْب٘  –ايٛضؽي، َٔ داْب٘ ايرٟ ؼي ايٛضؽي 

أدٌ ضبٝؽي ب٘ أٚ قد أساؾي ب٘ ٖٚرا ايرٟ خازز أًَ٘، ٖٚرٙ اشبطؽي ايصػاز األعساض 

 ( 44ٚإٕ أخطاٙ ٖرا ْٗػ٘ ٖرا . )ؾإٕ أخطاٙ ٖرا ْٗػ٘ ٖرا، 

 ٚزمس٘ اسباؾفي ابٔ سذس ؼي ايؿتح ٖهرا :

 
 
 

ٚقاٍ: ) اإلغاز٠ بكٛي٘: ٖرا اإلْطإ إزي ايٓكط١ ايداخ١ًٝ، ٚبكٛي٘ ٖٚرا أدً٘ ضبٝؽي 

ب٘ إزي اغيسبع، ٚبكٛي٘ ٖٚرا ايرٟ ٖٛ خازز أًَ٘ إزي اشبؽي اغيطتطٌٝ خازز اغيٓؿسد، 

َرنٛز٠ ع٢ً ضبٌٝ اغيجاٍ، ال إٔ اغيساد اعبصازٖا ؼي ٚبكٛي٘: ٖرٙ إزي اشبطٛؾي ٖٚٞ 

ٚاضتددّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ زمسًا تٛضٝشًٝا يطسٜل ; ( 45عدد َعري (. )

 اشبري ٚايػس .

ؾعٔ دابس بٔ عبد اهلل زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: نٓا دًٛضًا عٓد زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

ؼي ايسٌَ ـ ؾكاٍ : ٖرا ضبٌٝ اهلل عص  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾدؽي خطًا ٖهرا أَاَ٘، ٜعين

ٚدٌ، ٚخطري عٔ ضيٝٓ٘ ٚخطري عٔ مشاي٘ َا٥ًري، ٚقاٍ : ٖرا ضبٌٝ ايػٝطإ ثِ ٚضع 

                                                           
ع، اللاهسة، داز الظالم، 4٦)  . ١72-١69م ص١997( غبد الىهاب غبد الظالم ػىٍلت : التربُت إلاطالمُت وفً الخدَز

 ، باب في ألامل وػىله  .64١7( بسكم  42١7/  4( أ سعه الب ازي )44)

 ( . 488/  ١١ُح الب ازي، املى ىزة، مىخبت إلاًمان، )ب.ث( )( أحمد غعي الػظلالوإ، ابً حجس : فخح البازي  عسح صخ45)
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ڇ  ڇ  ڍ     ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  قٛي٘ تعازي : ٜدٙ ؼي اشبؽي األٚضؽي، ٚتال

  ( ١5٦ألاوػام: ) طىزة  چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ڎڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 (47)الزحالت التعلينية:  (6

 ٚزد اضتدداّ ايسسالت ايع١ًُٝ ؼي ايكسإٓ ايهسِٜ نٛض١ًٝ يًتعًِ، قاٍ اهلل تعازي:

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ەئى  ائ   ائ ې  ى  چ

 :عص ٚدٌ –ٚؼي َٛضع آخس ٜكٍٛ اهلل ؛  (  ١44الخىبت: )  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   ی

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ          ڳ     ڳ   ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ 

 چں    ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ       ڱڱ  ڱ  ڱ

 (  . 84 – 8١ غافس:) 

 (48)احلزنات واإلطارات:  (7

ٚضًِ اسبسنات ٚاإلغازات يًؿت ايٓـيس ٚتٓبٝ٘  اضتددّ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ايػاؾٌ، ٚقد ناْت أٚقع أثسًا ؼي ْؿٛع ايطاَعري، ٚيًشسنات ٚاإلغازات صٛز 

 َتعدد٠ َٓٗا تػري َالَح ٚدٗ٘، ٚتػٝري دًطت٘، ٚاإلغاز٠ باإلصبع، ٚاإلغاز٠ بايٝد .

َا أخسد٘  َٚٔ األَج١ً ع٢ً َتػِٝٗس َالَح ٚدٗ٘ ايػسٜـ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ،

َطًِ َٔ سدٜح دابس بٔ عبد اهلل زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: نإ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ إذا خطب أظيست عٝٓاٙ ٚعال صٛت٘، ٚاغتد غطب٘، ست٢ نأْ٘ َٓرز 

 ( 49دٝؼ ٜكٍٛ : صبشهِ َٚطانِ ... )

أبٝ٘  َٚٔ األَج١ً ع٢ً تػٝري دًطت٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ سدٜح أبٞ بهس٠ عٔ

قاٍ : نٓا عٓد زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾكاٍ : )) أال أْب٦هِ بأنرب 

ايهبا٥س ثالثًا : اإلغساى باهلل، ٚعكٛم ايٛايدٜٔ، ٚغٗاد٠ ايصٚز أٚ قٍٛ ايصٚز، ٚنإ 

 ( 50زضٍٛ اهلل َته٦ًا ؾذًظ ؾُا شاٍ ٜهسزٖا ست٢ قًٓا يٝت٘ ضهت ((. )

                                                           
 . ١5٦١4( بسكم  ٦97/  ٦( زواه احمد )46)

 . 44٦ - 444( غبد السحمً محمد بلػىص، مسعؼ طابم، ص 47)

 .١7١ - ١72وغبد الظالم غبد الىهاب ػىٍلت، مسعؼ طابم، ص  465-46٦( غبد السحمً محمد بلػىص، املسعؼ الظابم، ص 48)

 ، باب ج عُف ال الة والإؼبت .867( بسكم  496/  4)  (49)

 ، باب الىبائس وأه رها  .78( بسكم  88/  ١( أ سعه مظلم ) 52)
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، َا زٚاٙ ضٌٗ بٔ ضعد زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : قاٍ َٚٔ األَج١ً ع٢ً اإلغاز٠ باإلصبع

زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ : )) أْا ٚناؾٌ ايٝتِٝ ؼي ازب١ٓ ٖهرا، ٚأغاز 

 ( 51بايطباب١ ٚايٛضط٢ ٚؾسز بُٝٓٗا غ٦ًٝا (( )

َٚٔ األَج١ً ع٢ً اإلغاز٠ بايٝد سدٜح أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل 

اٍ : )) ٜكبض ايعًِ ٜٚـيٗس ازبٌٗ ٚايؿذي ٜٚهجس اهلسز قٌٝ ٜا زضٍٛ عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ق

 (.52) اهلل َا اهلسز ؟ ؾكاٍ بٝدٙ ؾشسؾٗا، نأْ٘ ٜسٜد ايكتٌ ((

 : هجال األنشطة التعلَوَة الوبحث الخـاهـس

 الزجز واإلىظاد واحلداء : (1

عٔ أْظ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: دعٌ اغيٗادسٜٔ ٚاألْصاز حيؿسٕٚ اشبٓدم سٍٛ 

 اغيد١ٜٓ،ٚ ٜٓكًٕٛ ايرتاب ع٢ً َتِْٛٗ ٜٚكٛيٕٛ : 

 عبـــــــٔ ايـــــــرٜٔ بـــــــاٜعٛا ضبُـــــــدًا    

 

ــا أبـــــدًا     ــا بكٝٓـــ ــاد َـــ ــ٢ ازبٗـــ  عًـــ

ٚايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ جيٝبِٗ ٜٚكٍٛ: ) ايًِٗ أْ٘ ال خري إال خري اآلخس٠،  

 (.53ؾبازى ؼي األْصاز ٚاغيٗادس٠ )

ٚعٔ ايربا٤ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ زأٜت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ّٜٛ 

 األسصاب ٜٓكٌ ايرتاب ـ ٚقد ٚاز٣ ايرتاب بٝاض بطٓ٘ ـ ٖٚٛ ٜكٍٛ : 

ــدٜٓا   ــا اٖتــــــــ  يــــــــــٛال أْــــــــــت َــــــــ

 

 ٚال تصـــــــــــــــــــــــدقٓا ٚال صـــــــــــــــــــــــًٝٓا  

ــا    ــه١ٓٝ عًٝٓـــــــــ ــأْصئ ضـــــــــ  ؾـــــــــ

 

 ٚثبـــــــــــــــت األقـــــــــــــــداّ إٕ القٝٓـــــــــــــــا   

ــا    ــٛا عًٝٓـــــــــ ــد بػـــــــــ  إَٕٓ األزي قـــــــــ

 

ــا   ــ١ أبٝٓــــــــــــــــــــــــ  (54)إذا أزادٚا ؾتٓــــــــــــــــــــــــ

ٖٚرا خبٝب بٔ عدٟ زضٞ اهلل عٓ٘، ؼي اسبدٜح ايرٟ أخسد٘ ايبدازٟ ؼي  

 صشٝش٘، عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ : ) ...... أْ٘ أْػأ ٜكٍٛ قبٌ قتً٘ :

ــًًُا    ــٌ َطـ ــري أقتـ ــايٞ سـ ــت أبـ  ٚيطـ

 

ــسعٞ   ــإ ؼي اهلل َصــ ــل نــ ــ٢ أٟ غــ  عًــ

ِٕ ٜػــــــا٤     ٚذيـــــو ؼي ذات اإليــــــ٘ ٚإ

 

ٛ  ػيــــــصع   ــً  (55)ٜبــــــازى عًــــــ٢ أٚصــــــاٍ غــــ

 

                                                           
 ، باب اللػان . 5٦24( بسكم  ١728/  4( أ سعه الب ازي ) 5١)

 ، باب مً أعاب العخُا با ازة الُد والسأض . ١85( بسكم  55 – 54/  ١( أ سعه الب ازي ) 54)

 ، باب حعس الإىدق .48٦5( بسكم 4/877عه الب ازي )( أ س 5٦)

 ، باب حعس الإىدق .48٦7( بسكم 4/878( أ سعه الب ازي )54)

 ، باب غصوة السعُؼ وزغل وذهىان وبئر مػىهت  .4286( بسكم ١447/4( )55)
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ٚذنس اسباؾفي أبٔ سذس ؼي ايؿتح إٔ ابٔ أبٞ ايدْٝا ؼي نتاب٘ )ضباضب١ ايٓؿظ ( 

قاٍ : إٔ عبد اهلل بٔ زٚاس١ ؼي غص٠ٚ َؤت١ بعد إٔ أخر ايًٛا٤ عكب اضتػٗاد دعؿس بٔ 

أبٞ طايب زضٞ اهلل عٓ٘، ٚشٜد بٔ سازث١ زضٞ اهلل عٓ٘ قاتٌ ؾأصٝب إصبع٘ ؾازدبص 

 ٚدعٌ ٜكٍٛ : 

 ٜــــــا ْؿــــــظ إٕ ال تكتًــــــٞ شيــــــٛتٞ  

 

ــًٝت     ــد صــــ ــٛت قــــ ــاض اغيــــ ــرٟ سٝــــ  ٖــــ

 َٚـــــــــا شيٓٝـــــــــت ؾكـــــــــد يكٝـــــــــت  

 

 (56)إٕ تؿعًــــــــــــــٞ ؾعًــــــــــــــُٗا ٖــــــــــــــدٜت   

ٖٚرا أَري اغيؤَٓري عًٞ بٔ أبٞ طايب زضٞ اهلل عٓ٘ ٜٓػد ٜٚسدبص زدًا ع٢ً َسسب  

 ايٝٗٛدٟ ؼي غص٠ٚ خٝرب :ـ

 أْـــــا ايـــــرٟ مســـــتين أَـــــٞ سٝـــــدز٠  

 

 نًٝـــــــــح غابـــــــــات نسٜـــــــــ٘ اغيٓـيـــــــــس٠ 

 (57)أٚؾِٝٗ بايصاع نٌٝ ايطٓدز٠  

 الزيارات امليداىية :ـ  (2 

ٚضًِ قرب أَ٘،  عٔ أبٞ ٖسٜس٠ زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ: شاز ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ؾبه٢ ٚأبه٢ َٔ سٛي٘، ؾكاٍ: ))اضتأذْت زبٞ ؼي إٔ أضتػؿس هلا ؾًِ ٜؤذٕ يٞ، 

 ( 58) ٚاضتأذْت٘ ؼي إٔ أشٚز قربٖا ؾأذٕ يٞ، ؾصٚزٚا ايكبٛز ؾإْٗا ترنس اغيٛت ((.

ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: َسزْا َع زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚضًِ ع٢ً اسبذس ـ َطانٔ مثٛد ـ ؾكاٍ يٓا زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ :  ٚآي٘

)) ال تدخًٛا َطانٔ ايرٜٔ ؿيًُٛا أْؿطِٗ، إال إٔ تهْٛٛا بانري، سرزًا إٔ 

 (.  59ٜصٝبهِ َجٌ َا أصابِٗ، ثِ شدس ؾأضسع ست٢ خًؿٗا (( )

قبا٤، ؾعٔ أبٔ ٚنإ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜصٚز نٌ ضبت َطذد 

ذد قبا٤ نٌ ضبت َاغًٝا أٚ عُس قاٍ: نإ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜأتٞ َط

 (60) .زانبًا

                                                           
(56( )١2/66٦-664.  ) 

 ، باب غصوة ذي كسد وغ،رها  .١827( بسكم ٦/١١47( أ سعه مظلم )57)

ازة ك ر أمه  . –غص وعل  –، باب اطدئران الىآ، هللاعى ى غلُه وآله وطلم زبه ١976( بسكم 4/559( أ سعه مظلم )58)  ٍش

 ، باب ال جد لىا مظاهً الرًً ظلمىا أهعظهم ئال أن جىىهىا باه،ن .4982( بسكم 4/١828( أ سعه مظلم )59)

 باء ول طبذ .، باب مً أحى مسجد ك١١9٦( بسكم ١/٦54( أ سعه الب ازي )62)
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 املشــابكـــــة : (3

عٔ َٛض٢ بٔ عكب١ عٔ ْاؾع عٔ أبٔ عُس زضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ : ضابل زضٍٛ اهلل 

٤، ٚنإ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ بري اشبٌٝ اييت قد أضُست، ؾأزضًٗا َٔ اسبؿٝا

أَدٖا ث١ٝٓ ايٛداع، ؾكًت غيٛض٢، ؾهِ نإ بري ذيو، قاٍ ضت١ أَٝاٍ أٚ ضبع١، 

ٚضابل بري اشبٌٝ اييت مل تطُس، ؾأزضًٗا َٔ ث١ٝٓ ايٛداع، ٚنإ أَدٖا َطذد بين 

ٌْ أٚ عبٛٙ، ٚنإ أبٔ عُس ػئ ضابل ؾٝٗا .) َٝٔ  (61شزٜل . قًت : ؾهِ بري ذيو ؟ قاٍ 

 األلعاب املباحة :  (4

أّ اغيؤَٓري ـ زضٞ اهلل عٓٗا، قايت : ) يكد زأٜت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  –ػ١ عٔ عا٥

عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ًَٜٛا ع٢ً باب سذستٞ ٚاسببػ١ ًٜعبٕٛ ؼي اغيطذد ٚزضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل 

 (62عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜطرتْٞ بسدا٥٘ أْـيس إزي يعبِٗ ( . )

عبًا صبسدًا، بٌ ؾٝ٘ قاٍ اسباؾفي أبٔ سذس ـ زظي٘ اهلل : ٚايًعب باسبساب يٝظ ي

 (63تدزُٜب ايػذعإ ع٢ً َٛاقع اسبسٚب ٚاضتعداد يًعدٚ.)

ٚعٔ عا٥ػ١ زضٞ اهلل عٓٗا، قايت : ) نٓت أيعب بايبٓات عٓد ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

ٚآي٘ ٚضًِ ٚنإ يٞ صٛاسب ًٜعب َعٞ، ؾهإ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ 

ٖٔ إ ُٗ  ( 64زٖي ؾًٝعدي َعٞ ( . )إذا دخٌ ٜتكُعٔ َٓ٘ ؾَُٝطسِّ ُب

 التربوًهجال التقـوٍن الوبحـث السادس: 

 األمز باملعزوف واليَي عً امليهز طزيكة للتكويه وأسلوب للتغيري :  (1

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   چ  :قاٍ اهلل تعازي

ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ڳچ :ٚقاٍ تعازي أٜطًا ،(١١2آٌ غمسان: )  چ ڤٹ  ٹ

ھ  چ  :ٚقاٍ تعازي ،(١24آٌ غمسان: )  چڻ  ڻ  ۀ  ڻڱ      ں  ں  ڻ

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  

ٱ  ٻ                             ﯀  ﯁   ﮿﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

                                                           
 ، باب غاًت الظباق للإُل املظمسة  .4872( بسكم 4/886( أ سعه الب ازي )6١)

 ، باب أصخاب الخساب في املسجد  .454( بسكم ١/١59( أ سعه الب ازي )64)

 ( .١/7٦١( مسعؼ طابم )6٦)

 ، باب الاهبظاغ ئلى الىاض .6١٦2( بسكم 4/١9٦١( أ سعه الب ازي )64)
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         

  ( . ١65 – ١6٦ألاغساس: ) چڃ   

قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘  –زضٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ أبٞ ضعٝد اشبدزٟ 

ٚضًِ ٜكٍٛ : )) َٔ زأ٣ َٓهِ َٓهسًا ؾًٝػريٙ بٝدٙ، ؾإٕ مل ٜطتطع ؾبًطاْ٘، ؾإٕ  ٚآي٘

) مل ٜطتطع ؾبكًب٘، ٚذيو أضعـ اإلضيإ (( .
65 ) 

عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قاٍ :  –زضٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ ايٓعُإ بٔ بػري 

ضؿ١ٓٝ، ؾصاز  )) َجٌ ايكا٥ِ ؼي سدٚد اهلل ٚايٛاقع ؾٝٗا نُجٌ قّٛ اضتُٗٛا ع٢ً

بعطِٗ أعالٖا ٚبعطِٗ أضؿًٗا، ٚنإ ايرٟ ؼي أضؿًٗا إذا اضتكٛا َٔ اغيا٤ َسٚا ع٢ً 

َٔ ؾٛقِٗ، ؾكايٛا : يٛ أْا خسقٓا ؼي ْصٝبٓا خسقًا ٚمل ْؤٔذ َٔ ؾٛقٓا، ؾإٕ تسنِٖٛ َٚا 

 ( 66)أزادٚا ًٖهٛا طيٝعًا، ٚإٕ أخرٚا ع٢ً أٜدِٜٗ ظبٛا ٚظبٛ طيٝعًا (( . 

 لى اهلل عليُ وآلُ وسله ألصخابُ :  اختبار الزسول ص (2

زضٛإ اهلل  –نإ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜطسح اغيطأي١ ع٢ً أصشاب٘ 

يٝدترب َا عٓدِٖ َٔ ايعًِ ٚايؿك٘، ؾكد ز٣ٚ ايبدازٟ ؼي صشٝش٘ َٔ سدٜح  –عًِٝٗ 

ٕٖ  عٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ –زضٞ اهلل عُٓٗا  –عبد اهلل بٔ عُس  ٚضًِ قاٍ : )) إ

َٔ ايػذس غذس٠ ال ٜطكؽي ٚزقٗا، ٚأْٗا َجٌ اغيطًِ، سدثْٛٞ َا ٖٞ ؟ قاٍ : ؾٛقع 

ايٓاع ؼي غذس ايبٛادٟ، قاٍ عبد اهلل : ؾٛقع ؼي ْؿطٞ أْٗا ايٓد١ً، ثِ قايٛا : سدثٓا َا 

 .  (67)ٖٞ ٜا زضٍٛ اهلل ؟ قاٍ : ٖٞ ايٓد١ً ((

 والتعلَوٌ :جال اإلشراف التربوً ه ث السابع :الوبح

 اإلطزاف اإلهلي على الزسول صلى اهلل عليُ وآلُ وسله :  (1

يكد نإ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ َُٓر صباٙ ذبت ايسعا١ٜ اإلهل١ٖٝ 

ڈ  چ أسطٔ تعبري، قاٍ اهلل تعازي : ٚايعٓا١ٜ ايسبا١ْٝ، ٚقد عرب ايكسإٓ ايهسِٜ عٔ ذيو

  (.8-6الظحى: )چژ  ژڑڑ کککک گ  گ گ

                                                           
 ، باب هىن الىه، غً املىىس مً إلاًمان . 49( بسكم  7١/  ١( أ سعه مظلم ) 65)

لسع في اللظمت وإلاطهام فُه . 449٦( بسكم  752 – 479/  4( أ سعه الب ازي ) 66) ًُ  ، باب هل 

 ، باب ػسح إلامام املظألت غعى أصخابه لُ خ ر ما غىدهم مً الػلم . 64( بسكم  46/  ١( أ سعه الب ازي ) 67)
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إال أْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قد جيتٗد، ٖٚٓا ٜتدخٌ ايٛسٞ اإلهلٞ، َصششًا 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :قاٍ تعازي (،68َٚكًَٛا َا صدز َٓ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ )

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  

 (  ١2 – ١غبع: ) چ ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  

ې    ېۈ  ۈ ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ دٌ ٚعال: –ٚقاٍ اهلل 

ٖرٙ َعاتب١ َٔ اهلل تعازي  (،67ألاهعاٌ: )  چوئ  وئ  ۇئ  ەئى  ى   ائ  ائ  ەئ

ُٚا اغيػسنري ٚأبكِٖٛ ألدٌ ايؿدا٤، ٚنإ زأٟ يسضٛي٘ ٚيًُؤَٓري ّٜٛ بدز، إِذ  أَضَس

 ( 69عُس بٔ اشبطاب ؼي ٖرا اسباٍ قتًِٗ ٚاضت٦صاهلِ، ؾأْصٍ اهلل تعازي ٖرٙ اآل١ٜ .)

ٚضًِ َا ساد ادتٗادٙ عٔ ايصٛاب، إالَّ  ٚبٗرا ٜتطح إٔ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

تدخٌ ايٛسٞ إلزغادٙ إزي ضٛا٤ ايطبٌٝ، ٖٚرا ايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ٚاإلغساف دعٌ َٓ٘ 

 ( 70األصيٛذز ايطاَٞ ايرٟ ُٜكتد٣ ب٘ .)

 اإلطزاف الرتبوي والتعليني للزسول صلى اهلل عليُ وآلُ وسله على أصخابُ  :   (2

 األسداخ، َٚٓٗا :َٔ اغيٛاقـ ٚ  ٜتذ٢ً ذيو ؼي ايهجري

قاٍ : بُٝٓا أْا أصًٞ َع زضٍٛ اهلل  –زضٞ اهلل عٓ٘  –عٔ َعا١ٜٚ بٔ اسبهِ ايطًُٞ 

ٌْ َٔ ايكّٛ، ؾكًت : ٜسظيو اهلل . ؾسَاْٞ  ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ، إِذ عطظ زد

ٖٞ . ؾذعًٛا ٜطسبٕٛ  ايكّٛ بأبصازِٖ، ؾكًت : ٚاثهٌ أَٖٝاٙ، َا غأْهِ تٓـيسٕٚ إي

ُٔتْٛين يهين ضهت، ؾُا ص٢ً زضٍٛ اهلل  بأٜدِٜٗ ع٢ً أؾداذِٖ، ؾًُا زأٜتِٗ َُٜص

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾبأبٞ ٖٛ ٚأَٞ َا زأٜت َعًًُا قبً٘ ٚال بعدٙ أسطٔ َٓ٘، 

ؾٛاهلل َا نٗسْٞ، ٚال ضسبين، ٚال غتُين، قاٍ : )) إٕ ٖرٙ ايصال٠ ال ٜصح ؾٝٗا 

 ( . 71 ٚقسا٠٤ ايكسإٓ (()غ٤ْٞ َٔ نالّ ايٓاع، إصيا ٖٛ ايتطبٝح ٚايتهبري

ٖٚرٙ صٛز٠ أخس٣ يتٛدٝٗ٘ ألصشاب٘ تتذ٢ً ؾٝٗا أزق٢ دزدات ايرتب١ٝ، ؾعٔ أْظ بٔ 

زضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ : بُٝٓا عبٔ ؼي اغيطذد َع زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  –َايو 

ٚضًِ إِذ دا٤ أعسابٞ ؾكاّ ٜبٍٛ ؼي اغيطذد، ؾكاٍ أصشاب زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ 

                                                           
( كؼنننننس، وشازة العنننننئىن  ٦4( املينننننإ أكالهُنننننت : النننننىظم الخػلُمُنننننت غىننننند املحننننند ،ن فننننني اللنننننسون الرال نننننت ألاولنننننى، هخننننناب ألامنننننت، الػننننندد ) 68)

 .  ١١4، ص ١994إلاطالمُت، 

ان، اللاهسة، داز الخدًث، 69)
َّ
م السحمً في جعظ،ر هالم املى  .  ٦٦8، ص 422٦( غبد السحمً بً هاهللاس الظػدي : جِظ،ر الىٍس

 .  ١١٦ – ١١4( امليإ أكالهُت، مسعؼ طابم، ص 72)

م الىالم في ال الة، ووسخ ما وان مً ئباحت . 5٦7( بسكم  ٦١8/  ١( أ سعه مظلم ) 7١)  ، باب جحٍس
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ٚضًِ : َ٘ َ٘، قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ : )) ال تصزَٛٙ،  ٚآي٘

دعٛٙ(( ؾرتنٛٙ ست٢ باٍ، ثِ إٔ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ دعاٙ، ؾكاٍ ي٘ : 

عص  –)) إٕ ٖرٙ اغيطادد ال تصًح يػ٤ٕٞ َٔ ٖرا ايبٍٛ ٚال ايكرز، إصيا ٖٞ يرنس اهلل 

كسإٓ (( أٚ نُا قاٍ ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ، قاٍ ٚايصال٠ ٚقسا٠٤ اي –ٚدٌ 

ٛ  َٔ َا٤ٕ ؾػٓ٘ عًٝ٘)  ( . 72: ؾأَس زداًل َٔ ايكّٛ ؾذا٤ بدي

ٚؼي زٚا١ٜ ايبدازٟ قاٍ هلِ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ : )) دعٛٙ ٖٚسٜكٛا ع٢ً 

 َعطسٜٔ (( . بٛي٘ ضذاًل َٔ َا٤ أٚ ذْٛبًا َٔ َا٤، ؾإصيا بعجتِ َٝطسٜٔ ٚمل تبعجٛا 

 : هجال صفات الوعلن وسواتهالوبحث الثاهن 

 اإلخالص هلل تعاىل يف العله والعنل :  (1

قاٍ : قاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ :  –زضٞ اهلل عٓ٘  –عٔ أبٞ ٖسٜس٠ 

ٌُ تعًِ ايعًِ، ٚقسآ ايكسإٓ، ؾأتٞ ب٘، ؾعسؾ٘ ْعُ٘، ؾعسؾٗا، ؾكاٍ : َا عًُت  ))...ٚزد

عًُت ايعًِ ٚعًُت٘ ٚقسأت ؾٝو ايكسإٓ، قاٍ : نربت، ٚيهٓو تعًُت ؾٝٗا . قاٍ : ت

ايعًِ يٝكاٍ عامل، ٚقسأت ايكسإٓ يٝكاٍ قازئ ؾكد قٌٝ، ثِ أَس ب٘ ؾُطشب ع٢ً ٚدٗ٘ 

 ( . 73ست٢ أيكٞ ؼي ايٓاز ... (()

قاٍ : مسعت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘  –زضٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ عُس بٔ اشبطاب 

ٚضًِ ٜكٍٛ : )) إُْٖا األعُاٍ بايٓٝات، ٚإُْٖا يهٌ اَسئ َا ٣ْٛ، ؾُٔ ناْت  ٚآي٘

ٖذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘ ؾٗذست٘ إزي اهلل ٚزضٛي٘، َٚٔ ناْت ٖذست٘ يدٜٓا ٜصٝبٗا أٚ 

 ( . 74اَسأ٠ ٜٓهشٗا ؾٗذست٘ إزي َا ٖادس إيٝ٘ (()

 صــــدم املعلــــــه :   (2

(، ١١9الخىبت: ) چڃڃڃ ڃچ ڄڄڄڄچ قاٍ اهلل تعازي:

قاٍ : قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘  –زضٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد 

ٕٖ ايسدٌ يٝصدم ست٢  ٕٖ ايرب ٜٗدٟ إزي ازب١ٓ، ٚإ ٚضًِ : )) إٕ ايصدم ٜٗدٟ إزي ايرب، ٚإ

                                                           
(، بننناب وعننىب غظنننل البنننىٌ  ١99/  ١، بننناب هللانننب املنناء غعنننى البننىٌ فننني املسنننجد، ومظننلم ) 442( بننسكم  94/  ١( أ سعننه الب نننازي ) 74)

 لىجاطاث ئذا ح لذ في املسجد، وأن ألازض جؼهس باملاء مً غ،ر حاعت ئلى حعسها، واللعظ له . وغ،ره مً ا

اء والظمػت اطخحم الىاز . ١925( بسكم  ١42٦ – ١424/  ٦( أ سعه مظلم ) 7٦)  ، باب مً كاجل للٍس

جه . 74)  ( طبم ج ٍس
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ٕٖ ايؿذٛز ٜٗدٟ إزي ايٓاز،  ٕٖ ايهرب ٜٗدٟ إزي ايؿذٛز، ٚإ ٜهتب عٓد اهلل صدٜكًا، ٚإ

ٕٖ ايسدٌ يٝهرب ست٢ ٜهتب نرابًا (()ٚ  ( .75إ

 مطـابكـة الكــول العنــل :    (3

ڱ  ڱ  ڱ  ں ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  چ قاٍ اهلل تعازي :

  ( . ٦ – 4ال ف: )  چہ  ھ  ھ  ھ
 َٚٔ األَج١ً ع٢ً ذيو َٔ ايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠ َا ٚقع يًٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

ٚضًِ ٚاغيطًُري َع٘ ؼي قص١ اسبدٜٖب١ٝ، ؾعٓدَا صاحل اغيػسنٕٛ اغيطًُري ع٢ً غسٚؾي 

َع١ٓٝ، َٚٓٗا إٔ ٜسدع اغيطًُٕٛ َٔ عاَِٗ ٖرا عٔ َه١ ٚحيذٛا ؼي عاَِٗ اغيكبٌ، 

ؾًُا ُؾسؽ َٔ قط١ٝ ايهتاب، قاٍ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: )) قَٛٛا 

ٌْ ٚاسد ست٢ قاٍ ذيو ثالخ َسات، ؾًُا ؾاعبسٚا، ثِ اسًكٛا (( ؾٛ اهلل  َا قاّ َِٓٗ زد

 –زضٞ اهلل عٓٗا  –مل ٜكِ َِٓٗ أسد دخٌ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ع٢ً أّ ض١ًُ 

ؾرنس هلا َا يكٞ َٔ ايٓاع، ؾكايت أّ ض١ًُ: ٜا زضٍٛ اهلل أذبب ذيو؟ اخسز ثِ ال 

، ؾكاّ، ؾدسز، ؾًِ تهًِ أسدًا َِٓٗ ن١ًُ ست٢ َتٓشس بدْو، ٚتدعٛا سايًكا ؾٝشًكو

ٜهًِ أسدًا َِٓٗ ست٢ ؾعٌ ذيو: عبس بدْ٘، ٚدعا سايك٘ ؾشًك٘، ؾًُا زأ٣ ايٓاع ذيو، 

 (76)قاَٛا ؾٓشسٚا، ٚدعٌ بعطِٗ حيًل بعطًا .

 العـــــدل واملشـــــاواة : (4

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ قاٍ اهلل تعازي :

ىئ  ىئ   چ  أٜطًا:ٚقاٍ  ،(92الىحل: )  چڈ  ژ  ژ  ڈڎ  ڎ

 ،( ١54ألاوػام: )  چڦٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  ٚقاٍ ضبشاْ٘ : ،( ١5العىزي: )  چ  یىئ
ٖٞ أبٞ ببعض َاي٘،  ؾكايت أَٞ عُس٠ بٓت زٚاس١: ٚعٔ ايٓعُإ بٔ بػري قاٍ : تصدم عً

ٚضًِ، ؾاْطًل أبٞ إزي ايٓيب ص٢ً  ال أزض٢ ست٢ تػٗد زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘

اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٜػٗدٙ ع٢ً صدقيت، ؾكاٍ ي٘ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ: 

                                                           

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ ، بنننننننناب كننننننننىٌ ى حػننننننننالى :6294( بننننننننسكم  ١94٦/  4( أ سعننننننننه الب ننننننننازي ) 75)

 ، باب كبح الىرب وحظً ال دق وفظله . 4627( بسكم  ١597/  4وما ًىهى غً الىرب، ومظلم )  ،چچ

، 422٦( ابننننً كننننُم الجىشٍننننت: شاد املػنننناد فنننني هنننندي  ،ننننر الػبنننناد، جحلُننننم: وامننننل محمنننند غىٍظننننت، هللاننننىػاء، مىخبننننت  النننند بننننً الىلُنننند، 76)

(4/4١١.) 
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)) أؾعًت ٖرا بٛيدى نًِٗ؟ قاٍ: ال . قاٍ: اتكٛا اهلل ٚاعديٛا ؼي أٚالدنِ(( ؾسدع أبٞ 

 (. 77ؾسد تًو ايصدق١)

 التخلي باألخالم الفاضلة واحلنيدة :  (5

ھ  ھ  چ  :ٚقاٍ تعازي ،( 4الللم: )  چڱ  ڱ     ڱ  ںچ  اهلل تعازي :قاٍ 

﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷     ﮸  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲ 

  (. ١48الخىبت: )  چ﮹
قاٍ : )) نٓت أَػٞ َع زضٍٛ اهلل ص٢ً  –زضٞ اهلل عٓ٘  –ٚعٔ أْظ بٔ َايو 

غًٝفي اسباغ١ٝ، ؾأدزن٘ أعسابٞ ؾذبرٙ دبر٠  اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ٚعًٝ٘ بسْد ظبساْٞ

غدٜد٠ ست٢ ْـيست إزي صؿش١ عاتل زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قد أثست بٗا 

َُِس َيٞ َٔ َاٍ اهلل ايرٟ عٓدى .  ساغ١ٝ ايُبسد َٔ غد٠ دبرت٘ .، قاٍ : ٜا ضبُد، 

 . ( 78)(( ؾايتؿت زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ثِ ضشو، ثِ أَس ي٘ بعطا٤

 الصرب واحتنال الغطب :   (6

ضسب ايسضٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ أزٚع األَج١ً ؼي استُاٍ األذ٣ ٚعدّ ايػطب 

قاٍ : قطِ زضٍٛ اهلل ص٢ً اهلل  –زضٞ اهلل عٓ٘  –ٚايصرب، ؾعٔ عبد اهلل بٔ َطعٛد 

ٌْ: إْٗا يكط١ُ َا أزٜد بٗا ٚد٘ اهلل، قاٍ : ؾأتٝت ايٓيب  عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ قطًُا، ؾكاٍ زد

ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘ ٚضًِ ؾطاززت٘، ؾػطب َٔ ذيو غطبًا غدٜدًا ٚاظيس ٚدٗ٘ ست٢ 

 .  (79)شيٓٝت أْين مل أذنسٙ ي٘، قاٍ: ثِ قاٍ : ) قد أٚذٟ َٛض٢ بأنجس َٔ ٖرٙ ؾصرب( 

 تواضـــع املعلــــــه :   -7 (7

ٖٞ إٔ تٛاضعٛا ست٢ ال ٜؿدس  أَس ايسضٍٛ  بايتٛاضع، ؾكاٍ: )) إٕ اهلل أٚس٢ إي

  (80)أسْد ع٢ً أسٕد، ٚال ٜبػٞ أسْد ع٢ً أسٕد (( .

  خـاتوة :

بعد ٖرا ايعسض يًُبادئ ايرتب١ٜٛ ٚاألضايٝب ٚايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ اييت اضتددَٗا 

تعًِ ٚاإلزغاد ؼي صباالت : ايهتاب ايهسِٜ ٚايط١ٓ ايٓب١ٜٛ اغيطٗس٠، ٚ ايتعًِٝ ٚاي

                                                           
، بناب هساهُنت جعظنُل  ػنع ١64٦( بنسكم  ١226/  ٦، باب ألا هاد في الهبنت، ومظنلم ) 4587( بسكم  78١/  4( أ سعه الب ازي ) 77)

 ألاوالد في الهبت، واللعظ له . 

 ، باب ال رود والخ رة والعملت . 5829( بسكم  ١855/  4( أ سعه الب ازي ) 78)

، بناب ١264( بنسكم  628/  4باب حدًث الإظس مؼ مىسنرى غليهمنا الظنالم، ومظنلم ) ، ٦425( بسكم  ١256/ 4( أ سعه الب ازي ) 79)

 ئغؼاء املإلعت كلىبهم غعى إلاطالم وج  ر مً كىي ئًماهه، واللعظ له . 

 ، باب ال عاث الت، ٌػسس بها في الدهُا أهل الجىت وأهل الىاز . 4865( بسكم  ١744/  4( أ سعه مظلم ) 82)
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)األٖداف ايتع١ًُٝٝ، احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ، طسا٥ل ايتدزٜظ، ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ، األْػط١ 

ايتع١ًُٝٝ، ايتكِٜٛ ايرتبٟٛ، اإلغساف ايرتبٟٛ، صؿات اغيعًِ ( ٜتبري دًًٝا ٚاضشًا ضبل 

ؼي ايتأنٝد ٖرٙ اغيصادز ايعـي١ُٝ، ٚأعين بٗا ) ايكسإٓ ٚايط١ٓ (، يًٓـيسٜات ايرتب١ٜٛ 

ع٢ً ضسٚز٠ َساعا٠ ٖرٙ اغيبادئ ٚاألضايٝب ٚ ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ؼي عًُٝيت ايتعًِٝ ٚ 

ايتعًِ يالزتكا٤ بٗا ٚتطٜٛسٖا ٚذبطٝٓٗا، ٖٚٛ أَس َِٗ ٜٓصب ؼي ضباٚي١ بٓا٤ ْـيس١ٜ 

 تسب١ٜٛ إضال١َٝ . 

 الوصادر والوراجع : 

 القرآن الكرمي .  -
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  ،اإلَاّ أبٛ اسبطري َطًِ بٔ اسبذاز ايكػريٟ ايٓٝطابٛزٟ : صشٝح َطًِ، بريٚت

 ّ . 1995داز ابٔ سصّ، 

  ،ابٔ قِٝ ازبٛش١ٜ : شاد اغيعاد ؼي ٖد٣ خري ايعباد، ذبكٝل : ناٌَ ضبُد عٜٛط١
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