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دا درا�� بالل ا ا

ا در1(ا( اليومي م�البر

ما در2(ا( اليومي م�البر0
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١١

�ـــ يـماالإ �ــ راأ
 الوحدة االأو الوحدة االأو

 ة د ح الو ت� و ص و م ة د ح الو ت� و ص و م
   � االإ �  راأ     � االإ �  راأ  ••

�ع � ب � االإ  �ع � ب � االإ  ••
 م ال�صالملي ة  ئ ال لم� ب � االإ   م ال�صالملي ة  ئ ال لم� ب � االإ  ••

  ت ل� ب � االإ    ت ل� ب � االإ  ••
م ال�صالة وال�صالملي ل ص� لر� ب � االإ  م ال�صالة وال�صالملي ل ص� لر� ب � االإ  ••

 ر اال م و لي� ب � االإ   ر اال م و لي� ب � االإ  ••
  ر ص و     ر د ب�لق � االإ    ر ص و     ر د ب�لق � االإ  ••



١٢١٢

� يماالإ �  راأ

 درا
ال

يد  م 

........................................................................ 1

........................................................................ 2

........................................................................ 

........................................................................ 4

........................................................................ 

ــلِ  صْ الفَ فِي  ـتُ  سْ رَ دَ
انَ  كَ لِ أَرْ وَّ يِّ األَ اسِ رَ الدِّ

ا. هَ رْ كُ ، أذْ مِ الَ اإلسْ

نِ  عَ هُ  لَ أَ سَ فَ بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّ إِلَى  ـاءَ  جَ  � يـلَ ـبْرِ جِ أَنَّ  ابِ   طَّ الخَ بْنِ  رَ  مَ عُ نْ  عَ
مِ  اليَوْ وَ لِه،ِ  سُ رُ وَ بِه،ِ  تُ كُ وَ  ، تِهِ ئِكَ الَ مَ وَ  ، بِاللهِ مِنَ  ؤْ تُ أَنْ  انُ  «اإليمَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص:  قَ فَ انِ  اإليمَ

.(١)« هِ رِّ شَ هِ وَ يْرِ رِ خَ دَ بِالقَ ر،ِ وَ اآلخِ

(١) أخرجه مسلم برقم: ٨.



١٣١٣

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
:  ا  ا  ا   ا م    الإي   ر ا ي د ا  م    ١١ ا

:    يالإ   را  

............................................................  ١

............................................................ ٢

............................................................ ٣

............................................................ ٤

............................................................ ٥

............................................................ ٦



١٤١٤

: ي  دي   م   ا   ا  م    ي     ا  ا   م٢٢ ا

  ـ ال ر د   ـ     ـ        ـ      ـ   
:    الإي   را

   ١ الإي

   ٢ الإي

   ٣ الإي

   ٤ الإي

      ٥ الإي

           ٦ الإي



١٥١٥

: د   ا      ي    ا د  ا          ٣٣ ا

ا

يم  ا ا     الإي        الإي  م

 ي     الإي ال     الإي  م

را      الإي    الإي  م



١٦١٦

ل� ع  � ب � االإيم
درا
ا

؟ اتِ وقَ لُ خْ يعَ المَ مِ قَ جَ لَ خَ نَا وَ قَ لَ ي خَ نِ الَّذِ ١١ مَ

اءِ؟ كَ فِي المَ مَ السَّ ، وَ اءِ مَ يْرَ فِي السَّ قُ الطَّ زُ يَرْ نَا وَ قَ زَ ي رَ نِ الَّذِ ٢٢ مَ

؟ هُ يْرَ ا غَ دً و أَحَ عُ الَ نَدْ وهُ وَ عُ بُ أَنْ نَدْ ي يَجِ نِ الَّذِ ٣٣ مَ

ل� ع  � ب � االإيمل� ع  � ب � االإيم

؟ اتِ وقَ لُ خْ يعَ المَ مِ قَ جَ لَ خَ نَا وَ قَ لَ ي خَ نِ الَّذِ  مَ

يد  م 

    ا    ال  م  م  ال        ا اد  اإ :   الإي   م
، وبيانُها فيما يلي:  نَ تعريفُ اإليمانِ باللهِ تعالى أنواعَ التوحيدِ الثالثةَ مَّ :    تَضَ   أنواعُ التوحيدِ

بِّرُ لجميعِ  دَ هُ هو الخالقُ الرازقُ المالِكُ المُ لمُ واإلقرارُ بأنَّ اللهَ وحدَ ةِ:       وهو العِ بُوبيَّ   أوالً توحيد الرُّ
المخلوقات.

. ، وال يُحيي الموتى إال اللهُ اإلقرارِ بأنه ال خالقَ إال اللهُ : مثلُ

هُ ال شريكَ له. حدَ فُ جميعِ أنواعِ العبادةِ للهِ وَ رْ ةِ:      وهو صَ يَّ لُوهِ   ثانياً توحيد األُ

. وَ إِالَّ اللهَ عُ الَ نَدْ دَ إالَّ للهِ، وَ جَ أالَّ نَسْ مثل:

فاتِهِ المذكورةِ في القرآنِ الكريمِ والسنةِ  وهو إثباتُ أسماءِ اللهِ وصِ   :  ثالثاً توحيدُ األسماءِ والصفاتِ
. بحانَهُ النبويةِ كما يليقُ باللهِ سُ

ا. هَ يْرِ ، وغَ ظيمِ العَ نِ وَ مَ حْ لِيمِ والرَّ يرِ والعَ يعِ و البَصِ مِ ثْل: السَّ نَى مِ سْ اءُ اللهِ الحُ مَ ا: أَسْ ادُ بِهَ رَ المُ اءُ فَ مَ سْ ا األَ أَمَّ

ا. هَ يرِ غَ ةِ، وَ مَ ظَ ةِ والعَ مَ حْ مِ والرَّ لْ رِ والعِ عِ والبَصَ مْ ثْل: السَّ نَى مِ سْ اتُ اللهِ الحُ فَ ا: صِ ادُ بِهَ رَ المُ اتُ فَ فَ ا الصِّ أَمَّ وَ



١٧١٧

الدليلُ على أنواعِ التوحيدِ الثالثةِ:

 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & قال تعالى: زب
.(١)

رب 6 5 4
ثوابُ اإليمانِ باللهِ تعالى

وفَ يَنالُ السعادةَ في الدنيا واآلخرةِ. سَ انِهِ فَ ى إيمَ لَ امَ عَ تَقَ اسْ بِّهِ وَ نَ بِرَ نْ آمَ مَ
والدليل على ذلك:

  +  *    )  (  '  &  %  $  #  "   ! ١ قوله تعالى:  زب

,  -  .  /  0    1  2           3رب(٢).

  ed  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y ٢ قوله تعالى: زب
k  j  i  h  g   fرب(٣).

           ر ما     ي   ١  الإي

.......................................................................................... ١

.......................................................................................... ٢

.......................................................................................... ٣

 دا م   الإي ا ٢  م

.......................................................................................... ١

.......................................................................................... ٢

.......................................................................................... ٣

           ر ما     ي   الإي  

ةل  ص�االأةل  ص�االأ 
k  j  i  h  g   f

           ر ما     ي   الإي             ر ما     ي   الإي  


(١) الفاتحة: ٢-٥.
(٢) فصلت: ٣٠.
(٣) النحل: ٩٧.



١٨١٨

 ة  ئ ال لم� ب � يماالإ

درا
ا

يد  م 

ما معنى اإليمانِ بالمالئكةِ  ؟
ما أعمالُ المالئكةِ  ؟

هُ في هذا الدرسِ إن شاءَ اللهُ تعالى. فُ هذا ما سنعرِ

عدد المالئكة:عدد المالئكة:عدد المالئكة:

النزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِي
إنزاُل المطِر إنزاُل المطِر إنزاُل المطِر 

النزوُل بالوحِي
إنزاُل المطِر 

النزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِي
إنزاُل المطِر 

النزوُل بالوحِي
إنزاُل المطِر 

النزوُل بالوحِي
إنزاُل المطِر 

النزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِيالنزوُل بالوحِي
إنزاُل المطِر 

النزوُل بالوحِي

وِر وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ وِرالنفُخ في الصُّ النفُخ في الصُّ
كتابُة األعماِلكتابُة األعماِلكتابُة األعماِل

زبزبزبزبزبزب َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى: َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقـــــــــــْوُلـــــــــــُه  َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقـــــــــــْوُلـــــــــــُه  َقـــــــــــْوُلـــــــــــُه 
ربربربربربرب

(١) البقرة: ٢٨٥.



١٩١٩

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
         الإي   م ١١  م

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

     ا   ا م  د د ٢٢  ا

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

     ا   ا م  د د ٣٣  ا

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................



٢٠٢٠

 ت ل� ب � يماالإ

درا
اا

يد  م 
ةُ  نَ سَ الحَ ، وَ نَةٌ سَ هُ به حَ لَ تَابِ اللهِ فَ ا مِنْ كِ فً رْ أَ حَ رَ نْ قَ مَ ولُ الله ملسو هيلع هللا ىلص: « سُ الَ رَ قَ

 ، فٌ رْ حَ مٌ  الَ وَ  ، فٌ رْ حَ أَلِفٌ  نْ  لَكِ وَ  ، رفٌ حَ ولُ  أَقُ الَ  ا،  الِهَ ثَ أَمْ رِ  شْ بِعَ
« فٌ رْ يمٌ حَ مِ وَ

دٍ ملسو هيلع هللا ىلص؟ مَّ حَ ولِهِ مُ سُ ى رَ لَ هُ الله عَ لَ نْزَ ي أَ تَابُ الَّذِ ما الكِ

أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:أمثلة على الكتب التي أنزلها الله تعالى:

اةُ   رَ اةُ  التَّوْ رَ اةُ  التَّوْ رَ اةُ  التَّوْ رَ اةُ  التَّوْ رَ اةُ  التَّوْ رَ التَّوْ
يلُ   يلُ  اإلنْجِ يلُ  اإلنْجِ يلُ  اإلنْجِ يلُ  اإلنْجِ يلُ  اإلنْجِ اإلنْجِ

 : تُبِ : الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالكُ تُبِ : الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالكُ تُبِ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالكُ

زبزبزبزبزبزب َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى: َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقــــــــــْوُلــــــــــُه  َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقــــــــــْوُلــــــــــُه  َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقــــــــــْوُلــــــــــُه  َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقــــــــــْوُلــــــــــُه  َتــــــــَعــــــــاَلــــــــى:َقــــــــــْوُلــــــــــُه  َقــــــــــْوُلــــــــــُه 
ربربرب

(١) البقرة: ٢٨٥.



٢١٢١

: د   ا      ي    ا د  ا          ٢٢  ا

ا

  يم  ا ا  ا    ا   ا�   

   الإ    ا   ا�   م

  ا ر ا    ا   ملسو هيلع هللا ىلصا د   م

  U  T  S  R َتَعاَلى:  َقاَل  َوالَمْوِعَظُة،  َفاُء  َوالشِّ ْحَمُة  َوالرَّ الُهَدى  ِفيِه  الُقْرآُن 
.(١)

   _  ^  ]    \  [     Z  Y  X  W    V

القرآُن الكريُم ُهًدى ورحمٌة:

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
     الإي      دا ١١  م

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

(١) يونس: ٥٧.



٢٢٢٢

 ل ص� لر� ب � يماالإ

درا
ما

يد  م 
ا  � م نُوحً الَى لَهُ لَ الله تَعَ سَ رْ أَ مِ نُوحٍ � فَ وْ رَ فِي قَ هََ كُ فِي النَّاسِ ظَ رْ رَ الشِّ هََ ا ظَ لُ مَ وَّ أَ

م  هِ امِ وَ قْ َ ألِ لِكَ  ذَ دَ  بَعْ لَ  سُ الرُّ الله  لَ  سَ رْ أَ مَّ  ثُ  ، ادِ شَ الرَّ بِيلَ  سَ م  يَهُ دِ يَهْ وَ قَّ  الْحَ م  لَهُ يِّنَ  بَ لِيُ
. بِيِّينَ النَّ اتَمَ  خَ وَ لِ  سُ الرُّ رَ  آخِ ملسو هيلع هللا ىلص دٌ  مَّ حَ مُ انَ  كَ وَ  ، يدِ مِ الحَ يزِ  زِ العَ اطِ  رَ صِ إلَى  م  وهُ عُ لِيَدْ

 لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
زبزبزبزبزبزب

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
زب

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
زب

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
زب

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
زب

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
زب

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى::: ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ ــــالَــــىقَ ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ ــــالَــــىقَ ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ ــــالَــــىقَ ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ ــــالَــــىقَ ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ ــــالَــــىقَ ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ لِالدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ
ــــالَــــى ـــــهُ تَــــعَ لُ ـــــوْ قَ

لِ سُ الدليلُ على وجوبِ اإليمانِ بالرُّ

ربربرب

ربربربربربرب

(١) البقرة: ٢٨٥.
(٢) النحل: ٣٦.



٢٣٢٣

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
      الإي   م ١١  م

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

:  ا   ا  م    ي     ا  ا    م٢٢  ا

   ا  -            - ملسو هيلع هللا ىلص د   م - د  ا 
    ا      ا اإ  د    ال   

    ا  ا

    ا  ا 



٢٤٢٤

ر اال م و لي� ب � يماالإ
درا
دا

يد  م 

ى  لَ لُ عَ صُ ا يَحْ يْرً لُ خَ مَ ي يَعْ ةِ، فالَّذِ عَ رَ زْ ثْلُ المَ ا مِ يشُ فِيهَ تِي نَعِ ا الَّ يَ نْ اةُ الدُّ يَ هِ الحَ هذِ
. قُّ اإلثْمَ تَحِ ا يَسْ رً لُ شَ مَ ي يَعْ الَّذِ ، وَ رِ جْ األَ

الله  ا  هَ دَّ أَعَ ةُ  نَّ الجَ فَ ؛  رِ اآلخِ مِ  اليَوْ فِي  ونُ  يَكُ الِ  مَ عْ األَ لِّ  كُ ى  لَ عَ يمُ  ظِ العَ اءُ  زَ والجَ
 . ينَ افِرِ تْ لَلكَ دَّ عِ ارُ أُ ، والنَّ قِينَ تَّ لِلمُ

  
زبزبزب

ربربرب  

(١) البقرة: ١٧٧.



٢٥٢٥

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
   ال     الإي      دا  ١١  م

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

:   ا د   ي   م  ي  ما   ٢٢  ا

....................................................................................

....................................................................................



٢٦٢٦

 ر ص و  ر ي  ر د ب�لق � يماالإ
درا
ا

   ر ص و  ر ي  ر د ب�لق � االإيم  ن ع م   ر ص و  ر ي  ر د ب�لق � االإيم  ن ع م   ر ص و  ر ي  ر د ب�لق � االإيم  ن ع م

ربربرب زبزبزب

زب الَى: تَعَ اللهُ  الَ  قَ
.(١)

رب

ا. نْهَ نٍ مِ كْ لِّ رُ تَ كُ ا تَحْ طًّ عُ خَ ، أضَ انِ انِ اإليمَ كَ ةٍ مِنْ أَرْ سَ مْ لَى خَ لَّتْ عَ ةُ دَ هِ اآليَ ذِ ١١  هَ

هِ اآليَةِ؟ ذِ دْ فِي هَ ي لَمْ يَرِ نُ الَّذِ كْ ا الرُّ ٢٢  مَ

.....................................................................................

.....................................................................................

(١) البقرة: ١٧٧.
(٢) القمر: ٤٩.



٢٧٢٧

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
         ر د   الإي   م ١١  م

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

: ر د    الإي      دا  ٢٢  ا

....................................................................................

....................................................................................

....................................................................................

: ر د ا  الإي : ر د ا  الإي : ر د ا  الإي 

ْمِر المؤمِن إنَّ  ْمِر المؤمِن إنَّ َعَجًبا ِألَ ْمِر المؤمِن إنَّ َعَجًبا ِألَ َعَجًبا ِألَ
ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن  ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ ُه خيٌر، وليَس ذلَك ِألحٍد إال للمؤمِن، إن أصابْتُه َسّراُء َشَكَر، فكاَن خيًرا له، وإن أمَرُه ُكلَّ أمَرُه ُكلَّ

أصابْتُه َضّراُء َصَبَر، فكاَن خيًرا لهأصابْتُه َضّراُء َصَبَر، فكاَن خيًرا لهأصابْتُه َضّراُء َصَبَر، فكاَن خيًرا له

(١) أخرجه مسلم برقم: ٢٩٩٩.





٢٩

�ــــــ ص� حاالإ
الوحدة الث�ية الوحدة الث�ية 



٣٠٣٠

�ــــ ص� حاالإ
درا
ما

 � ص� االإح  ن ع م � ص� االإح  ن ع م � ص� االإح  ن ع م

 ه مراو �االإح�ص ل الدليل ه مراو �االإح�ص ل الدليل ه مراو �االإح�ص ل الدليل ه مراو �االإح�ص ل الدليل ه مراو �االإح�ص ل الدليل ه مراو �االإح�ص ل الدليل
Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñزب Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñزب Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñزب Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñزب Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñزب Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñزب زب زب Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò ÑØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñربربرب

تْ لِي؛  يْسَ ا لَ ي: إنَّهَ اعِ الَ الرَّ قَ ، فَ اةً نِي شَ : بِعْ هُ الَ لَ قَ ، فَ نَمٍ يَ غَ اعِ بِرَ رَ تَ رَ  أَنْ يَخْ مَ ادَ ابْنُ عُ أَرَ

يْنَ الله؟  أَ ي: فَ اعِ الَ الرَّ ، قَ ئْبُ ا الذِّ هَ لَ كَ أَكَ الَ وْ لْ لِمَ : قُ رَ مَ الَ ابْنُ عُ قَ ، فَ يَ الَ وْ ا لِمَ إنَّهَ

كَ  تِقَ عْ و أَنْ تُ جُ أَرْ نْيَا، وَ ةُ فِي الدُّ لِمَ هِ الكَ ذِ تْكَ هَ تَقَ : أَعْ الَ قَ ، وَ هُ تَقَ عْ أَ اهُ فَ تَرَ مَّ اشْ ، ثُ رَ مَ ى ابْنُ عُ بَكَ فَ

ةِ (١). رَ فِي اآلخِ

يد  م 

(١) أخرجه الطبراني برقم: ١٢٨٧٨.
(٢) النحل: ١٢٨.



٣١٣١

ةل  ص�أ االةل  ص�أ اال 
    الإ   م  ١١  م

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

:  ا   ا  م    ي     ا  ا   م٢٢   ا

 ا ي -    ي -    ل 

  ا  ا م ي ـ  ل        م     ا

  ا ا م ي ـ  ل  ي د ا        ي ل

       ا ا م ي ـ   ل  د  ا   ي ل





٣٣

الفقـه وال�صلوكالفقـه وال�صلوك
� ي�



٣٤

ي ر�ص ال ة يا

درا
ال

م؟». ظَ كَ أَعْ عَ تَابِ اللهِ مَ :«أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِ بٍ  عْ بَيَّ بنَ كَ بِيُّ ˜ أُ أَلَ النَّ سَ
.  : يَ تَابِ اللهِ هِ مَ آيَةٍ مِنْ كِ ظَ ابَهُ أَنَّ أَعْ أَجَ فَ

.(٢) بِيُّ ˜ ليْهِ النَّ نَى عَ ثْ أَ فَ
تِي: أْ ا يَ مَّ ةِ مِ يحَ حِ ابَةِ الصَّ تِيَارِ اإلجَ ي، بِاخْ سِ رْ لِ آيَةِ الكُ ى فَضْ لَ فُ عَ رَّ تَعَ يثِ أَ دِ ا الحَ ذَ - مِنْ هَ

آن. رْ مُ آيَةٍ فِي القُ ظَ نَّها أَعْ أَ آن.                  رْ لُ آيَةٍ فِي القُ وَ نَّها أَطْ أَ

  |  {  zy  x   w   v  u  t  s َتَعاَلى:  َقاَل اهللاُ 
  ¬   «   ª   ©¨   §      ¦   ¥   ¤   £   ¢ ے¡     ~   }
  »   º¹   ¸   ¶    µ   ´   ³   ²±    °   ¯   ®
  Æ Å  Ä  ÃÂ    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼

.(١)    Ï   Î  Í   ÌË     Ê     É  ÈÇ

 ة يا  م ص�  و ة ر ق الب ة ور ي �ص ف ت  ر و ة يم  الع ة ياال   

ي ر�ص ال ة يصل اف

(١) البقرة: ٢٥٥.
(٢) أخرجه مسلم: برقم: ٨١٠.



٣٥

 النوم ندو صالة ل بعد و  � ص� م و � ح� ب ص ي ص� ر ال ة يا ة ا ر ق ل   ر حاأ �اأ 

م. نْدَ النَّوْ عِ
اء. سَ الـمَ بَاحِ وَ  أذكار الصَّ

وبَة. تُ كْ اتِ الـمَ وَ لَ دَ الصَّ  بَعْ

ات  ر ف ي الـم� ع م

� ي ف ي ص� ر ال ة يا ة ا ر ق ن ص� ي ت� ق واأ

ام

. ُنَعاُسُ

ال ُيتِعُبه ِحْفُظُهَما.

رب زب نَى عْ بَـيِّنُ مَ ، أُ يدِ حِ رِ  التَّوْ رَّ قَ تِي فِي مُ اسَ رَ مِنْ دِ
...........................................................

نَى عْ بَـيِّنُ مَ ، أُ يدِ حِ رِ  التَّوْ رَّ قَ تِي فِي مُ اسَ رَ نَىمِنْ دِ عْ بَـيِّنُ مَ ، أُ يدِ حِ رِ  التَّوْ رَّ قَ تِي فِي مُ اسَ رَ نَىمِنْ دِ عْ بَـيِّنُ مَ ، أُ يدِ حِ رِ  التَّوْ رَّ قَ تِي فِي مُ اسَ رَ مِنْ دِ




٣٦

اـــيـم
: د  ا        ا د  ا          ر١١ ا

(ب)(أ)
   

 ا    ا م ا دا

        ل ي

:   ا  الإ      اد  ٢٢ ا

 : ر   ا يا رد

 ا  -  ا  -   ا

   ا يا ا    ٣٣ م

..................................................... -

..................................................... -  

..................................................... -  



٣٧

الَ  ـقَ يْـرَ اهللاِ فَ ا غَ دً أَلَ أَحَ أَنْ ال يَسْ ولُ اهللاِ ˜ سُ هُ رَ مَ لَّ ا عَ مَ نْدَ ا عِ المً بَّاسٍ  غُ اهللاِ بنُ عَ بْدُ انَ عَ كَ

أَلِ اهللا»(١). اسْ لْتَ فَ أَ ا سَ لَه: «إِذَ

�ــــ الــــد

درا
ا

ا ر ي  ا د ح اأ  أ� ص�ال اأ و ˜  د م  ي م ي ب ة ي ص و ب ل م اأ 

  ر ي  ا د حو اأ  ال اأ ي و ب و ر  اأ

ل� ع  و ه�  ب ص�   ة � ط و ة � ب  �  الد     

.(٢)   :َقاَل اُهللا َتَعاَلى
ـُه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى ِفي َهِذِه اآلَيِة َعن:  َنَهاَنا اللَّ

..................................................................................

٣٧
(١) أخرجه أحمد برقم: ٣٠٧/١، والحاكم في المستدرك برقم: (٦٣٠٤).

(٢) الجن: ١٨.



٣٨

َيْهِدَيِني َوَيْغِفَر ِلي َوَيْرَحَمِني َوَيْرُزَقِني.
ْنَيا َواآلِخَرة. ُيْسِعَدِني ِفي الدُّ

. رَّ ُيْبِعَد َعنِّي الشَّ
أن يوفَق والَة أمري لكلِّ خير. 

ة»(١). بَادَ وَ العِ اءُ هُ عَ ˜: «الدُّ الَ قَ ا

: اءِ عَ ائِلِ الدُّ رُ ثَالثًا مِنْ فَضَ كُ تِي أَذْ وعَ مُ جْ عَ مَ نِ مَ اوُ بِالتَّعَ
...................................................................... ١١

...................................................................... ٢٢

...................................................................... ٣٣

...................................................................... ١١

...................................................................... ٢٢

...................................................................... ٣٣

: اتٍ وَ عَ و اللهَ  بِثَالثِ دَ عُ أدْ     

ي اأ ب و ر  اأ     

١

(١) أخرجه أبو داود (١٤٧٩).



٣٩

�  الد ا ا
و  عُ ا أَدْ مَ نْدَ عِ

هِ  ذِ مُ بِهَ تَزِ لْ بِّي أَ رَ
اب اآلدَ

.(١)    الَى: الَ اهللاُ تَعَ قَ

: ولُ أَقُ أدعو الله وَ
.(٢)   

ين. لِمِ سْ يعِ الـمُ مِ لِجَ يَّ وَ الِدَ لِوَ رْ لِي وَ فِ مَّ اغْ لهُ الَّ
ين. لِمِ سْ الـمُ المَ وَ زَّ اإلسْ مَّ أَعِ لهُ الَّ

. رٍّ لِّ شَ ينَ مِنْ كُ لِمِ سْ بِالدَ الـمُ ظْ بِالدِي وَ فَ مَّ احْ لهُ الَّ

الَى  تَعَ انَهُ وَ بْحَ دُ اللهِ سُ مْ حَ
اءِ.  عَ ايَةِ الدُّ فِي بِدَ

بِيِّ  ˜. ى النَّ لَ الةُ عَ الصَّ
. لْبِ ورُ القَّ ضُ حُ

احُ فِيهِ. اإللْحَ اءِ وَ عَ ارُ الدُّ رَ تَكْ
. اءِ عَ يْنِ فِي الدُّ عُ اليَدَ فْ رَ

(١) غافر: ٦٠.
(٢) طه: ٢٥-٢٦.



٤٠

اـــيـم

:ال     ي ا ا   د١١ ا

  را ر امال  دا

 ا  ـا ك ا اإ م ا

ي د ا       ـا  د ا       ا ر

  ـا  م   ا

  ا   

 اد ما   

   ـا   الإ  

   د ار ا   دا   ا     ا  ر  ا  ق٢٢ ا

|...........................................................................}:  ا  ق



٤١

  د  ا  م    ي    ا د  ا   يا    ر٣٣  ا

(ب)(أ)

  دا ادا  م    ٤٤ ا

................................................................................. -

................................................................................. -  

................................................................................. -  

.(١)

.(٢)

.(٣)

.(٤)

 ا  م قاإ

م   ا    م  ا

    ـا  

   ا  

م ا  

(١) طه: ١١٤.
(٢) إبراهيم: ٤٠.
(٣) الكهف: ١٠.
(٤) الفرقان: ٦٥.



٤٢

ا الم ا ا

درا
ا

ن سبَقَ إليَّ فله  مَّ يقولُ : (مَ ا مِن بني العباسِ ثُ اللهِ، وكثيرً بَيدَ اللهِ وعُ فُ عبدَ كان يصِ

.(١)( مْ هُ مُ تَزِ لْ يَ مْ وَ هُ لُ بِّ قَ يُ هِ، فَ درِ هِ وصَ هرِ عونَ على ظَ بِقونَ إليه، فيَقَ كذا وكذا. قال: فيَستَ

   لاإ  ل ي    ا  م   ي  ا  ر  

:˜ ه اح  م ل � ث م

(١) أخرجه أحمد برقم (١٨٣٦).



٤٣

لوُك الواجُب اجتناُبهاملوقف السُّ

ِبالَقَلِم  ُسْلَطاَن  َأَخاُه  ُدُ  ُمَحمَّ َرَمى 
ُكْنُت  َفَقاَل:  َأُبوُه،  فعاتبه  َر  َفَتَضرَّ

َأْمَزُح َمَعُه.

..................................

..................................

َزِميَلُه  ِمِه  ُمَعلِّ ِإَلى  عبداهللا  اْشَتَكى 
ــاَم  ــه َأَمـ ــِذي يــْســَتــْهــِزُئ ِب ــعــاَذ الـَّ ُم
ِبــَأْلــَفــاٍظٍ  َعَلْيِه  ُظ  يَتَلفَّ َوَ ُزَمــالئــه، 
ُم  الـُمَعلِّ َعاَتَبه  َوِعْنَدَما  َجــاِرَحــٍة، 

َقال ُمَعاُذ: ِإنَِّني َأْمَزُح َمَعُه.

..................................

..................................

  ا  الـم ا ا

يهِ. ذِ ؤْ ال أُ يْرِي وَ ئُ بِغَ زِ تَهْ ال أَسْ بُ وَ ذِ ال أَكْ نِّ وَ بَارَ السِّ مُ كِ تَرِ   أَحْ

: حُ زَ ا أَمْ مَ نْدَ ا عِ هَ بُ نَّ تَجَ تِي أَ اتِ الَّ وكَ لُ دُ السُّ دِّ أُحَ ةَ وَ الِيَ اقِفَ التَّ وَ أُ الـمَ رَ               أقْ



٤٤

ةً  يحَ مْ نَصِ هُ مَ لَ دَّ قَ ورِ، فَ ضُ نَ الحُ دٌ مِ دَ هُ عَ عَ الئِهِ، وَكانَ مَ دَ زُمَ زُورَ أَحَ يَ دُ لِ مَ بَ أَحْ هَ ذَ

ور. ضُ رَهُ الحُ كَ شَ ، فَ ينِ ورِ الدِّ ي أُمُ زْحِ  فِ ورَةِ المَ طُ نْ خُ عَ



 ، اصّ وبِكِ الخَ لُ سْ ةِ بِأُ الِيَ رِ التَّ وَ نِ الصُّ بِّر عَ عَ
ومِ؟ مُ ذْ ودِ أَوْ المَ مُ حْ احِ المَ زَ ةِ المُ ثِلَ يَ مِنْ أَمْ لْ هِ هَ وَ

 ين الد ور م   في اأ  مال اأ

ه  احِ زَ ˜  فِي مُ ولِ سُ ي بِالرَّ تَدِ قْ أَ



٤٥

اـــيـم

: ا  ـا ادا  م    ١١ ا

......................................................................

......................................................................

......................................................................

   م       ا  ـا  ي ل ك  ق د ا د ٢٢ ا

   ا   ا  ما (  )  م   ا

                                          م ا  ـا    ا ١١

                 ـ   ام   ا   م ا  ـا   ا ٢٢

(          )                                             م   ا ٣٣

م.   ا ي  ي  ال   ر  ا   دي ا  ـ٣٣ ا

   اإ  م  ا  م  م   ما   ا
......................................................................

......................................................................

......................................................................



٤٦

: نْهُ وجِ مِ رُ نْدَ الخُ عِ لِسِ وَ جْ ولِ الـمَ خُ نْدَ دُ المُ عِ السَّ ١١

�ل�  الم ا ا

درا
اا

ةُ  َ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ المُ عَ : «السَّ ائِالً بِ قَ الَّ ىلَ الطُّ مَ عَ لَّ سَ ، فَ وشٍ هٍ بَشُ جْ لَ بِوَ صْ مُ الفَ لِّ عَ لَ الـمُ خَ دَ
 : بُ الَّ يْهِ الطُّ لَ دَّ عَ »، رَ هُ اتُ كَ بَرَ اهللاِ وَ

،« هُ اتُ كَ بَرَ ةُ اهللاِ وَ َ محْ رَ المُ وَ مُ السَّ يْكُ لَ عَ «وَ
بَ  الَّ ا الطُّ عً دِّ وَ جَ مُ رَ هِ خَ سِ رْ مُ مِنْ دَ لِّ عَ غَ الـمُ رَ ا فَ مَ نْدَ عِ  وَ

« هُ اتُُ كَ بَرَ ةُ اهللاِ وَ َ محْ رَ مْ وَ يْكُ لَ المُ عَ : «السَّ ائِالً قَ
اهللاِ  ــةُ  َ محْ رَ وَ المُ  السَّ مُ  يْكُ لَ عَ «وَ  : بُ الَّ الطُّ يْهِ  لَ عَ دَّ  فرَ

.« هُ اتُ كَ بَرَ وَ

يب: مَّ أُجِ ، ثُ ابِقَ قِفَ السَّ وْ أُ الـمَ رَ أَقْ
ل؟• صْ لَ الفَ خَ ا دَ مَ نْدَ مُ عِ لِّ عَ الَ الـمُ ا قَ اذَ مَ

. ......................................................................................................

ب؟• الَّ يْهِ الطُّ لَ دَّ عَ بِمَ رَ
...................................................................................................

؟• وجِ رُ نْدَ اخلُ مُ عِ لِّ عَ الَ الـمُ ا قَ اذَ مَ
.....................................................................................................

�ل�  الـم ا ا

بَ  الَّ ا الطُّ عً دِّ وَ جَ مُ رَ هِ خَ سِ رْ مُ مِنْ دَ لِّ عَ غَ الـمُ رَ ا فَ مَ نْدَ عِ  وَ

اهللاِ  ــةُ  َ محْ رَ وَ المُ  السَّ مُ  يْكُ لَ عَ وَ



٤٧

رب   (١). زب     : اىلَ الَ اهللاُ تَعَ قَ
........................................... ةِ أَنْ هِ اآليَ ذِ نِنيَ يفِ هَ مِ ؤْ اىلَ الـمُ رَ اهللاُ تَعَ أَمَ

ر      ـا ا

         ا   م   د ــد   ١

 ــ  ــم ــ ــ م ـــــد ا  ــ ــ   ـــد ــــــ ي

 ــ يــ ــ  ــــــــ اإ ــ ــ ــــ ق ــ ــ ــ ــ 

   م        ي    ع ال

   م  

  د ي   ا  م      ٢

        د   م  م د ا   

 عــ ــ ــال ــ يــ ــ  ـــــ اإ ــ ــ ــــ ق

 م اإ     ي 

    م قر   ـا ر ا

 ل ا لدل  ص� ف الت ٢٢

: يثِ دِ ندَ الحَ وتِ عِ عِ الصَّ فْ نُّبُ رَ تَجَ تِهِ، وَ عَ اطَ قَ مُ مُ دَ عَ ثِ وَ دِّ تَحَ اتُ لِلمُ اإلنْصَ ٣٣

١١٢٢

١

(١) المجادلة: ١١.



٤٨

:   ا ا   ا   ا        ا ا   ا د دا
  ا      ١١

   ا    ٢٢  ا

  ا ا  ـ٣٣  ا

 ي  ل  ا    ٤٤  ال

 ا  ال   ق   ـا  ر    ٥٥  ق

     : م قر  ا     ا
        : م قر  ا   ا

ُأْكِمل:
   ـا اع  ا

:  ـا  ر         ـا    ا    ا  ا    ٤٤

 ا    

 ا    -
..................................... -
..................................... -

   ..................................... -

ا       -
..................................... -
..................................... -

   ..................................... -

  ا       

كَ  دِ مْ بِحَ مَّ وَ انَكَ الَّلهُ بْحَ «سُ
نْتَ هَ إِال أَ دُ أَنْ ال إِلَ هَ أَشْ

.(١)« أَتُوبُ إِلَيكَ كَ وَ فِرُ تَغْ أَسْ

 ا ا
ا ر

٢

(١) أخرجه الترمذي برقم: ٣٣٤٣.



٤٩

  ا    م  ا     ا    م     ٥٥  ا

 ا دا     ا   م     ادال     ا

   ا م        ا    ـا ادا  م  دا  ا يال      ١١

.(١)   :  ا  ق
.......................................................... :   ا ادا  م -

   ا

 ا   
  ا

˜  ا

ا

  م د
 د ا

 ا

 ااإي د
 يال

 ر 
 ا

ا ر د

اـــيـم

(١) المجادلة: ١١.



٥٠

:     ي  م ا   ق  ـا ا   ا  ق٣٣   ا

: ا   ا  م     ـا اإ    ل ا   ا  ٢٢   ا

   ق د ال   ر قال  م      د    ي  ق  ري    د ا   م ك ـا د    
      م ا  ـــ  ا         ي   ا            د  م    ـا  ــ  
   ا    ا  ــ   يــ ــد ا  ار ــد        ــ ــــ ا     ا  ا  د     ـا
         ا    ي  م    ع   م     ع   ـا     د ي  د ا        
  م  ك ـا د     ق   ري ا  ي       ــ ال م   م   ــد ا     ي       د  
د ا ل   ا   د    م ا ك  :   ـا  ر   ل    ا    د ا 
  ي   ا          د       م    كاإ  ــ ا       ا  ا  لاإ  اإ

     ا   ر  م    ا :    ق
:    ي

....................................................... ١

...................................................... ٢

...................................................... ٣

...................................................... ٤

...................................................... ٥

 ا ا ي  ا  ا



٥١

 ا داا

درا
ما

: دتَ ا أَرَ إِذَ

تِك.• وَ دَ إِخْ يْكَ أَوْ أَحَ الِدَ ةَ وَ ثَ ادَ َ حمُ

ا.• ا مَ ئً يْ كَ شَ مُ لِّ عَ قَ لَكَ مُ قِّ َ أَنْ حيُ

ض.• رَ رُ بِهِ مِنْ مَ امَّ تَشعُ ربِّ عَ عَ أَنْ تُ

ابَك.• امَّ أَصَ ربِّ عَ عَ أَنْ تُ

لِك؟ بِيلُ إِىلَ ذَ ا السَّ           - مَ

لِك؟  نْ ذَ بِريِعَ عْ اةُ التَّ ا أَدَ           - مَ

: اىلَ الَ اهللاُ تَعَ ، قَ انِ ةِ الِّلسَ مَ ا بِنِعْ ينَ لَ مَ عَ نْعَ لِ اهللاِ أَنْ أَ  مِنْ فَضْ

.(١) 

نا؟   الُ ونُ حَ يَكُ يْفَ سَ ةَ كَ مَ هِ النِّعْ ذِ نا هَ مْ رِ يَّل لَوْ حُ َ -ختَ

ة؟ مَ هِ النِّعْ ذِ اهَ هَ نَا جتُ بُ اجِ ا وَ مَ

الِيَة: ابِ الكالم التَّ بُ بِآدَ دُّ أَ التَّ انَهُ وَ بْحَ رُ اهللاِ سُ كْ نَا شُ بُ اجِ وَ

٥١
(١) البلد: ٨-٩.



٥٢

ِبُ عيلَّ يف احلاالت اآلتية: حُ ما جيَ ضِّ أُوَ
ي. خِ َ ا ألِ ربً ما أنقلُ خَ ندَ عِ

تُ عن قصةٍ حصلتْ لي. إذا أخبرْ
ة. رسَ دْ ثَ لِي في المَ دَ ا حَ مَّ ث والديَّ عَ ما أُحدِّ ندَ عِ        

نَّة»(١).   ي إِىلَ اجلَ ْدِ َّ هيَ إِنَّ الربِ ، وَ ِّ ي إِىلَ الربِ ْدِ قَ هيَ دْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ الصِّ قَ

       ر  ا    ا

يم  الع ا �  ب ص�   د م  ب و ا �  ب ص�

يِّت»(٢). الـمَ يِّ وَ ثَلُ احلَ هُ مَ بَّ رُ رَ كُ ي ال يَذْ الَّذِ هُ وَ بَّ رُ رَ كُ ي يَذْ ثَلُ الَّذِ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قَ

ي د ا    د ١١   ا

:  ٢٢   ا

ي  ال  م  م   د ا ا

ق د ال�ص
ة� 

١

١

(١) أخرجه البخاري برقم: ٦٠٩٤ ومسلم برقم: ٢٦٠٧.
(٢) أخرجه البخاري برقم: ٦٤٠٧.



٥٣

م. نْهُ رُ مِ خَ ال أَسْ ينَ وَ رِ يُوبَ اآلخَ رُ عُ كُ  ال أَذْ
ةٍ. يمَ ى بِنَمِ عَ ال أَسْ ا وَ دً تَابُ أَحَ  ال أَغْ

:˜  ا    ٣٣   ا

:   م    ا ٤٤   ا

:   ـا ا     ٥٥

ا»(١). ً رشْ يْهِ عَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ، صَ ةً دَ احِ َّ وَ يلَ ىلَّ عَ نْ صَ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قَ

.(٢) « تْ مُ ا أَوْ لِيَصْ ً ريْ لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ مِ اآلخِ اليَوْ مِنُ بِاهللاِ وَ ؤْ انَ يُ نْ كَ ال ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ قَ

ه»(٣). يَدِ انِهِ وَ ونَ مِنْ لِسَ لِمُ سْ لِمَ الـمُ نْ سَ لِمُ مَ سْ الَ ملسو هيلع هللا ىلص: «الـمُ قَ

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص. ىلَ النَّ الةُ عَ ا الصَّ عُ فِيهَ َ نَ تُرشْ اطِ وَ رُ مَ كُ أَذْ
ولِ ملسو هيلع هللا ىلص. سُ مِ الرَّ رِ اسْ كْ نْدَ ذِ     عِ

بِيِّ  ىلَ النَّ الةُ عَ ا الصَّ عُ فِيهَ َ نَ تُرشْ اطِ وَ رُ مَ كُ بِيِّ أَذْ ىلَ النَّ الةُ عَ ا الصَّ عُ فِيهَ َ نَ تُرشْ اطِ وَ رُ مَ كُ أَذْ
١

............................................................ ٢

........................................................... ٣

ولُ .................................... ا أَقُ وفً رُ عْ دُُ مَ لَ يلِ أَحَ مِ ا عَ إِذَ
المٍ ................................... دُّ بِكَ ييلِ الَ أَرُ مِ َّ زَ اءَ إِيلَ ا أَسَ إِذَ
المٍ .......................... هُ بِكَ حُ أٍ أَنْصَ طَ ىلَ خَ انًا عَ أَيْتُ إِنْسَ ا رَ إِذَ

(١) أخرجه مسلم برقم: ٤٠٨.
(٢) أخرجه البخاري برقم: ٦٠١٨ ومسلم برقم: ٤٧.

(٣) أخرجه البخاري برقم: ١٠.



٥٤

            

                                 
                                  

بَةِ: نَاسِ ةِ الـمُ لِمَ اغَ بِالكَ رَ لُ  الفَ مِ كْ أُ
يبَة »  ب  -  غِ ذِ ة  -   كَ يمَ «نَمِ

ى.......................... مَّ هُ يُسَ رَ تِهِ بِامَ يَكْ بَ يْ ٍ يفِ غَ مْ نَارصِ يلِهِ مِ نْ زَ ب عَ الَّ ثُ الطُّ دُّ َ حتَ

ى ............................ مَّ ي قِيلَ فِيهِ يُسَ ءَ الَّذِ ّ المَ اليسَّ ٍ الكَ الِدٍ إِىلَ نَارصِ لُ خَ نَقْ

                 ب ذِ ال أَكْ
   ................................ د.   ئُ بِأَحَ زِ تَهْ ال أَسْ







٥٥

اـــيـم
:   ا  الإ   ما    م   ا ١

 ا ي    رالإ   م       د     ا  م     ا        ي  ر د   ا

  ي د ا     مال   ي
  اإ ر  ي   ي د ا   م  د ي

   م  د   م    ي
   ي     ا د ا ا      م  م  د     

  ا م  ر  ي
   ي

م      ي    م   م   ي
    ا ي مم     م  ا  ي م    ا د    ا  اإ        ر قا د ا  ري     ا   ق 

  ا ا  
ي   

  
   

: ي   م    ـا   ا      اد  ا ٢٢

ي  ل  ا    ال    -        ا     -       د ا     -      ا   



٥٦

.(١)  :  ا  ق ٣٣

ا   دا م ا ا ما درم اإ ع -   
 ١

 ٢

:  ا ادا       ل  ا   ا ر٤٤ ا

  م    -  ل ا  م -     ل ا   - ي  ال  -   ل ا  -  م       ا


 -      م ا  م   -   ي   ا  ا م   ل  -    ي        

ا د ا د قا ل -  ي  ال ك  ل                     


(١) األحزاب: ٤١.



٥٧

لَ ...» (١). امَ ِبُّ اجلَ ُ حيُ ِيلُ ولُ اهللاِ ˜: «... إِنَّ اهللاَ مجَ سُ الَ رَ قَ

: ونَ ىلَ أَنْ يَكُ رِصُ عَ أَحْ بِيِّ ˜، وَ لَ النَّ وْ ثِلُ قَ - أَمتَ
ا.• يفً ينِ نَظِ بَدَ
•............... يبِ ثَوْ
•............... يلِ نَعْ
تِي............• ائِحَ رَ

ل مُّ التَّجَ ةِ وَ افَ و إِىلَ النَّظَ عُ المُ يَدْ اإلسْ البِيسِ فَ ةِ مَ افَ تَمُّ بِنَظَ أَهْ

رِضُ  ائِعُ يَعْ ذَ البَ أَخَ ة، فَ يدَ دِ البِسَ جَ اءِ مَ َ وقِ لِرشِ ا إِىلَ السُّ َ مهِ الِدِ عَ وَ هُ مَ تُ أُخْ دُ وَ َ بَ أَمحْ هَ ذَ
نْ  عَ ا  َ مهُ الِدَ وَ هُ  تُ وأُخْ دُ  َ أَمحْ أَلَ  سَ فَ ا،  نْهَ مِ ا  ثِريً كَ الِدُ  الوَ دَ  بْعَ تَ اسْ  ، ةً عَ نَوِّ تَ مُ البِسَ  مَ م  يْهِ لَ عَ
لِيقُ  اال يَ البِسِ مَ تُُ مِنَ الـمَ دْ بْعَ تَ دْ اسْ قَ : لَ الِدُ الَ الوَ قَ . فَ البِسِ هِ الـمَ َذِ هِ هلِ ادِ تِبْعَ بَبِ اسْ سَ

: ائِالً الِدُ قَ ابَ الوَ ي؟ أَجَ ا هِ مَ : وَ االَ . قَ لِمِ سْ بِالـمُ

�� بالل ا ا

درا
دا

 ة ف� الن ١١

ة م ر  الـم � الب الـم  ن   ٢٢

٥٧
(١) أخرجه مسلم برقم: ٩١.



٥٨

افُ أو  : الشفّ فُ العورةَ اللباسُ الذي يصِ

. يقُ أو القصريُ الضِّ

. ةً مَ رَّ َ ا  حمُ رً وَ اتٍ أَوْ صُ بَارَ لُ عِ مِ ْ ي حيَ لبَاسُ الَّذِ  الِّ

ا:  هَ بُ تُ اتِ الِّلبَاسِ أكْ فَ اصَ وَ فْتُ مُ رَ دَ أَنْ عَ ـ بَعْ

ا. اتِرً ونَ سَ أَنْ يَكُ  
.....................  
.....................  
.....................  

�ب�لن�ص �الرج ه صب�و �ب�لرج �الن�ص ه صب� من رال ٣٣

ه. لَ يفِ لِبَاسِ جُ ةُ الرَّ أَ رْ دَ الـمَ لِّ قَ ا، أَو تُ هَ أَةَ يفِ لِبَاسِ رْ لُ الـمَ جُ دَ الرَّ لِّ قَ نْ يُ أَ     كَ

� ب االإ�ص ن م ر  ال ٤٤

لَ  فَ هُ أَسْ الَ هُ أَوْ بِنْطَ الَ وَ ْ بَهُ أَوْ رسِ لِ ثَوْ جُ ةُ الرَّ الَ : إِطَ وَ بَالُ هَ اإلسْ
. بَنيْ عْ مِنَ الكَ



٥٩

ا ر االإ�ص ن م ر  ال ٥٥

.(١) :َقاَل اُهللا َتَعاَلى

: اغِ رَ بَةَ يفِ الفَ نَاسِ ةَ الـمُ لِمَ عِ الكَ ضَ

ل. جُ ا - الرَّ َ ةُ ثِيَاهبِ الَ   إِطَ

ابِه.• بَالُ ثِيَ ............. إِسْ ىلَ مُ عَ رُ ْ حيَ

ا.• يْهَ مَ دَ َ قَ رتُ تَّى تَسْ أَةِ.................... حَ رْ قِّ الـمَ وعُ يفِ حَ ُُ رشْ الـمَ

: ةَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ

البِس. نِي مِنَ الـمَ بُ جِ عْ ا يُ لَّ مَ ِي كُ رتَ (   ) أَشْ

تَاجُ إِلَيه. ا أَحْ ِي مَ رتَ أَشْ لُ وَ تَدِ (   ) أَعْ

ن. ةَ الثَّمَ الِيَ البِسَ غَ ِي الـمَ رتَ (   ) أَشْ

١

٢

ا تَاجُ إِلَيهَ تِي ال أَحْ البِسِ الَّ قُ بِالـمَ دَّ أَتَصَ ، وَ البِسِ اءِ الـمَ َ فُ يفِ رشِ ِ ال أُرسْ

(١) األعراف: ٣١.



٦٠

: لُ مِ كْ مَّ أُ ةِ، ثُ ورَ رُ إِىلَ الصُّ أنْظُ

ارِ أُ بِاليَسَ بْدَ ا أَ هَ عُ لَ ا أَخْ مَ نْدَ عِ نيِ          وَ أُ بِاليَمِ بْدَ البِيسِ أَ ي مَ تَدِ ا أَرْ مَ نْدَ عِ

ابِ الِّلبَاسِ ىلَ آدَ افِظُ عَ نَا أُحَ أَ

ن م� ي الت ٦٦



٦١

اـــيـم

:   ـا  ر ا ر ١١ ا

                             ا د ا    م  د را  م د 

اص. وبِي الخَ لُ سْ يْنِ بِأُ تَ ورَ ى الصُّ لَ قُ عَ لِّ عَ أُ ٢٢

ل: عَ ماذا يَفْ ، فَ ياءِ حَ ةً لِلْ باراتٍ خادِشَ دَ فِيهِ عِ جَ وَ ا وَ يصً مِ ي قَ تَر أَخِ ٣٣  اِشْ

                                                     ل ي    

                                      ل ي  ي    
                                   ا    ي    



٦٢

: ا ادا        ل  ا  ا  ما ٤٤

 ار  ا       م  ل ا       

      ي  ا  ا د  ل   م ي  الإ       

      م  م      ا  م       



٦٣

)1(  اليومي م�البر

درا
ا

ا ر  ب م � يق ت اال�ص و م و الن ١١

ا  ا                   ؛ لِذَ رً بَكِّ اظُ مُ تِيقَ االسْ ا                  وَ رً بَكِّ مِ مُ ىلَ النَّوْ رِصُ عَ ْ نِ حيَ َ محْ الرَّ بْدُ عَ

يَّزُ يفِ  تَمَ يَ ا، وَ تِهَ قْ رِ                       يفِ وَ جْ الةَ الفَ ي صَ دِّ ؤَ يُ ، فَ اطٍ نَشَ ةٍ وَ حَّ تَّعُ بِصِ تَمَ وَ يَ هُ فَ

. ينَ رِ اآلخَ ا الوالِديْن وَ مَّ رِضَ ، ثُ انَهُ بحَ ا اهللا سُ بُ رِضَ سَ يكْ تِهِ                       فَ اسَ رَ دِ

                                                                                       
ر؟ بَكِّ اظِ الـمُ تِيقَ االسْ مِ وَ ىلَ النَّوْ نِ عَ َ محْ الرَّ بْدُ رِصُ عَ ْ ا حيَ ذَ امَ لـِ

............................................................................

ا  مَ دَ انَا بَعْ يَ ي أَحْ ِ الَّذِ دُ هللاِ مْ  (احلَ
ور) (١). شُ يْهِ النُّ إِلَ نَا وَ اتَ أَمَ

٦٣ (١) أخرجه البخاري برقم: ٢١٣٦.



٦٤

.(١)   :َقاَل اُهللا َتَعاَلى

ة. يمَ رِ ةَ الكَ أ اآليَ رَ اقْ

ة. عَ امَ عَ اجلَ لِ مَ جُ الةِ الرَّ وبِ صَ جُ ىلَ وُ لُّ عَ ا يَدُ ْتَ مَ ا حتَ عْ خطًّ ضَ

الةِ  لُ مِن صَ ةِ أَفْضَ عَ امَ الةُ اجلَ : «صَ الَ ولَ اهللاِ ˜ قَ سُ رَ  أَنَّ رَ مَ بْدِ اهللاِ بنِ عُ نْ عَ - عَ

.(٢)« ةٍ جَ رَ ينَ دَ ِ رشْ عِ بْعٍ وَ ذِّ بِسَ الفَ

 ِ تَنيْ ورَ ِ الصُّ اتَنيْ نْ هَ ُ عَ ربِّ أُعَ
بَة. نَاسِ ةٍ مُ لَ مْ بِجُ

..........................................

..........................................

د  ص� ي الـم ف ة � م ج الة ال�ص ل  ة  ف�  الـم ٢٢

 ةي م و الي ة ي  ر ال�ص ر�  واالأ يم  الع ا ر الق ة ا ر ق  ل  ة ب اظ و ٣٣ الـم

ثِريَ مِنَ اهللا. رَ الكَ جْ وا األَ الُ نَ ؛ ليَ دِ جِ سْ ةً يفِ الـمَ اعَ َ الةَ مجَ ونَ الصَّ لِمُ ي املُسْ دِّ ؤَ يُ

(١) البقرة: ٤٣.
(٢) رواه مسلم برقم: ٦٥٠.



٦٥

يمِ رِ آن الكَ رْ ةِ القُ اءَ قِرَ يَّة وَ مِ ةِ اليَوْ يَّ عِ ْ ارِ الرشَّ كَ ذْ ىلَ األَ مُ عَ اوِ دَ أُ


اغ: رَ ةَ فِي الفَ بَ نَاسِ ةَ الـمُ لِمَ عُ الكَ أضَ

اء. سَ بَاح    -    الـمَ الصَّ

نَا  ــيْ سَ بِكَ أَمْ نَا وَ بَحْ ــمَّ بِكَ أَصْ «الَّلهُ
يْكَ  إِلَ ــوتُ وَ ـكَ نَمُ بـِ يَا وَ ـكَ نَحْ بـِ وَ

.(١)« ورُ شُ النُّ

ا  نَ بَحْ ـكَ أَصْ بـِ نَا وَ ــيْ سَ مَّ بِكَ أَمْ «الَّلهُ
يْكَ  إِلَ ــوتُ وَ ـكَ نَمُ بـِ يَا وَ ـكَ نَحْ بـِ وَ

.(٢)« ريُ صِ الـمَ

ارِ .....................  كَ ارِ ..................... مِنْ أَذْ كَ مِنْ أَذْ

.(٣) :َقاَل اُهللا َتَعاَلى

ا:   هَ امَ ) أَمَ ةِ ( المَ عِ عَ ضْ ةَ بِوَ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلجَ أخْ

رِ اهللاِ: ذِكْ آنِ وَ رْ ةِ القُ اءَ رَ بُ بِقِ سَ   -  أَكْ

يمَ مِنَ اهللا.       (       ) ظِ رَ العَ جْ ١  األَ

(       )              . ةَ ادَ عَ السَّ ةَ وَ احَ ٢    الرَّ

نِّي.          (       ) انِ عَ يْطَ ادَ الشَّ ٣    إِبْعَ

(       )                      . بَقَ ا سَ لَّ مَ ٤     كُ

(١) أخرجه الترمذي برقم: ٣٣٩١.

(٢) أخرجه الترمذي برقم: ٣٣٩١.
(٣) األحزاب: ٤١.



٦٦

إِىلَ  ابِهِ  هَ ذَ بْلَ  قَ لِ  نْزِ الـمَ يفِ  ارِ  طَ اإلفْ بَةَ  جْ وَ الرمحنِ  عبدُ لَ  نَاوَ تَ

. سِ رْ نَاءَ الدَّ ثْ اطٍ أَ نَشَ ةٍ وَ يَّ يَوِ حَ ةٍ وَ حَّ تَّعُ بِصِ تَمَ و يَ هُ ا فَ ؛ لِذَ ةِ سَ رَ دْ الـمَ

هُ  لَ أَ سَ ، فَ هُ ؤُ الَ مَ بَ به زُ جِ لِكَ أُعْ ذَ كَ ، وَ نِ َ محْ الرَّ بْدِ م بعَ لِّ عَ بَ الـمُ جِ أُعْ
ةَ  بَ جْ وَ ه  تناولُ لِكَ  ذَ بَبَ  سَ أَنَّ  إِىلَ  لَ   صَّ تَوَ وَ  . بَبِ السَّ نِ  عَ املعلمُ 
ةِ  بَ جْ الوَ هِ  ذِ هَ يطِ يفِ  رِ فْ التَّ مَ  دَ عَ الرمحنِ  ءُ عبدِ الَ مَ زُ ر  رّ قَ فَ  ، ارِ طَ اإلفْ

ة. مَّ هِ الـمُ
؟ اطِ النَّشَ ةِ وَ يَّ يَوِ الرمحنِ بِاحلَ عِ عبدِ تُّ بَبُ تَـمَ ا سَ مَ

؟ هُ ؤُ الَ مَ رَ زُ رَّ ا قَ اذَ مَ
؟ ارِ طَ بَةَ اإلفْ جْ لُ وَ ْمِ نْ هيُ مَ لُ لـِ ْصُ ا حيَ اذَ مَ

ة؟ ورَ ا تَر يفِ الصُّ اذَ مَ
ة؟ ئِدَ ه الـامَ ذِ لَ هَ وْ لِسُ حَ ْ نْ جيَ مَ

ا: نْهَ ِ مِ نَنيْ تُبُ اثْ أكْ ، وَ فِّ الثَّاينِ ا يفِ الصَّ هَ تُ سْ رَ تِي دَ بِ الَّ ْ الرشُّ لِ وَ كْ ابَ األَ رُ آدَ كَّ   أَتذَ
..............................................
..............................................

إِىلَ  ابِهِ  هَ ذَ بْلَ  قَ لِ  نْزِ الـمَ يفِ  ارِ  طَ اإلفْ بَةَ  جْ وَ الرمحنِ  عبدُ لَ  نَاوَ تَ

هُ  لَ أَ سَ ، فَ هُ ؤُ الَ مَ بَ به زُ جِ ْ
ةَ  بَ جْ وَ ه  تناولُ لِكَ  ذَ بَبَ  سَ أَنَّ  إِىلَ  لَ   صَّ تَوَ وَ  . بَبِ السَّ نِ  عَ املعلمُ 
ةِ  بَ جْ الوَ هِ  ذِ هَ يطِ يفِ  رِ فْ التَّ مَ  دَ عَ الرمحنِ  ءُ عبدِ الَ مَ زُ ر  رّ قَ فَ  ، ارِ طَ اإلفْ

  ن ي الـم ف ر� ط االإف  و� ن  ٤٤

 ت� ب ج الو  و� ن  ي ف ل االأ ة  ر� ص� ٥٥  م
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 هل اأ ع م ل االأ ك ر ت ي ن مل رة ص� ت خ م ة ي ص� تاأ
ـ  ................................................................
ـ  ................................................................
ـ  ................................................................

 � م ت االج د ائ و ف ن م
م� ع الط ل 

 ة  ر الب و ص� ح
م� ع ي الط ف �االأ

ة � م ل� ب

 ور ــر الــ�ص �  اإ
 ن ي دال الو ل 

ل االأ و

. يلِ عَ أَهْ بَاتِ مَ جَ ِيعَ الوَ لُ مجَ نَاوَ تَ أَ
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اـــيـم

:   ا  الإ ر ١١ ا

:ال   د    دا  ا  م    ا  م د 

 ا   ما م ا ك   

 ر  ا  اإ   ما  م د   ا  ا   د  ا

  د  ا

         ا    ا     ا ا  م ٢٢
..............................................................................................................................................................................................       

:       ا   ا  ا ٣٣

ا   م    ا  ا   م ا
...............................................................................................................................................................................................      

.(١)     ا  ق ٤٤

  ا يال ا  قا     ا

  ا م       ا    ا د ا    م  د      ا يال د     

...................................................................................................................................................................................................      

(١) الرعد: ٢٨.
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د   ـا        ا ادا   م  ـا   ٥٥  ي

: د   ـا اإ   ا د  ا     ي ا   ي ا داا ي  ا د د ا

    ل د ي  ا  ا  ر  الإ   كااإ د ا   ا   د ا ي ٦٦  م

   ا م -

: اإ د ي    ـا  ر  الإ     :     

   ا        ا  

 ر د ـا    ال   ر  ـا  

ر دا ـم ـ   

    م    

  ا د ا        ا   ع   ال   ا  ي ا ادال  م 77

د   ـا اإ ع   ي    ي -     ع   د   ـا اإ   ي -

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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)2(  اليومي م�البر

درا
ما

ةِ. ورَ هِ الصُّ ذِ نْ هَ ُ عَ ربِّ أُعَ
...........................................

لِيَّة: نْزِ ُ مَ بَاتُ اجِ ي وَ نْدِ ونُ عِ ا يَكُ مَ نْدَ عِ

يت. َ ادِ أُرسْ رَ فْ دِ أَ ةَ مِنْ أَحَ دَ اعَ سَ بُ الـمُ لُ أطْ

لِك. تُ إِىلَ ذَ تَجْ ا احْ ةَ إِذَ دَ اعَ سَ بُ الـمُ لُ أطْ يسِ وَ ا بِنَفْ هيَ دِّ ؤَ أُ

ريي. الً مِنْ غَ ةِ نَقْ سَ رَ دْ ا يفِ الـمَ هيَ دِّ ؤَ أُ

الِيَة؟ رُ التَّ وَ لُّ الصُّ ءٍ تَدُ ْ ىلَ أَيِّ يشَ عَ

 ةيل  ن الم ت� ب اج الو ا اأ ٦٦

يد ف ي � م ب  ق الو � ص ق 77

ا. هَ ِلُ ال أُمهْ ةَ وَ لِيَّ نْزِ بَايتِ الـمَ اجِ ي وَ دِّ ؤَ أُ

نْيَاي دُ ينِي وَ نِي يفِ دِ عُ نْفَ تِي بِامَ يَ قْ أَقْيضِ وَ
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؟ يَّ الِدَ مُ وَ دِ يْفَ أَخْ كَ
يْن: الِدَ ةِ الوَ مَ دْ ىلَ خِ ةٍ عَ ثِلَ رِ أَمْ وعتي يفِ ذِكْ مُ عَ جمْ نُ مَ اوَ تَعَ أَ

  .(١) :َقاَل اُهللا َتَعاَلى
ة. يمَ رِ أُ اآليَةَ الكَ رَ أقْ

ا: َ امَ مهُ نَهُ يْ نَ اهللاُ بَ رَ نِ قَ يامَ ظِ انِ عَ رَ ةِ أَمْ يمَ رِ ةِ الكَ يفِ اآليَ

و ........................................................................................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

ر� قة االأ ر� ي ز د ن  � م  ت ب ح� ص� م و ن ي دال الو ة م د   ٨٨

ل؟ عَ ا يَفْ اذَ هِ، مَ ةِ جدَِّ يَارَ ابِ لِزِ هَ هُ يفِ الذَّ افِقَ رَ الِد عبدامللك أَنْ يُ لَبَ وَ طَ
. فِ الصحيحِ ا حتتَ الترصُّ مْ خطًّ اُرسُ

ه. عَ بُ مَ هَ يَذْ افِقُ وَ وَ يُ

ه. عَ ابِ مَ هَ ىلَ الذَّ عِبَ عَ لُ اللَّ ضِّ فَ يُ

١

(١) اإلسراء: ٢٣.
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ارِيب: ورُ أَقَ ا أَزُ مَ نْدَ ا عِ َ بَ هبِ أَدَّ ي أَنْ أتَ بَغِ نْ تِي يَ ابِ الَّ ضَ اآلدَ رُ بَعْ كُ أَذْ

م. ائِهِ نَ بْ ابَ أَ لْعَ دُ أَ سِ فْ ال أُ

...........................................................

...........................................................

 : مَّ ورَ التي أمامي، ثُ لُ الصُّ مَّ أَ تَ أَ

. لّ ءٍ تَدُ ْ ىلَ أَيِّ يشَ رُ عَ كُ ١  أَذْ

ات. وكَ لُ ه السُّ ذِ ثْلَ هَ ل مِ مِ نْ يَعْ أيي فِيمَ ُ رَ بنيِّ ٢  أُ

ارِب. قَ ةِ األَ يَارَ نْدَ زِ امَ عِ هُ افِقُ رَ أُ امَ وَ هُ مُ دِ أَخْ يَّ وَ الِدَ بُّ وَ أُحِ

ل. لٍ أَو فِعْ وْ ينَ بِقَ رِ ذِي اآلخَ ؤْ نَا ال أُ أَ

ين ر اال ا ين اإ  د ع الب 

٢
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اـــيـم
:ي   ا   ١١  ا

    ـا  ا ا ي د     ا -
.........................................................................

 ر ق ا ر ا  م د   ري ا اد  دا -
.........................................................................

م  ا     ما  ا           د ا   م  ر ق ا  ري      ا ٢

ُأْكِمُل ما يأتي: أقاربي ُهم:     ا
.........................................................................

 ر قا  ري      ي     ا م      

.........................................................................

   ي  ا   ا ر ا ٣٣

:  ر د  اا ا  ا  د 
 اإ   ا م    ا ا   ا 

  ا    د ا م     ا 

   ا ا    ا ي  ال ا اإي   الإ  ٤٤

.........................................................................




