
 اجــزــُــــــبة انـفــضـــــــــــــــٕل

 

. انفضىل هى اشتغال تًا نيش فيه فائذة ديُية أو دَيىية

:          و هى َىعاٌ

 و هى أٌ يشتغم اإلَضاٌ تًا يعُيه:  فضٕل يحًٕد   .

  و هى أٌ يشتغم اإلَضاٌ تأيىر ال تعُيه  :فضٕل يزيٕو .
 

فانًضهى انًؤيٍ يجتُة انفضىل و ال يتذخم في أيىر ال تعُيه و ال يحشز َفضه في ,فاإلَضاٌ يذعى إنى انتحهي تًكارو األخالق و اآلداب انزفيعة

. تم إٌ تزك انفضىل انًذيىو يزيذ في إصالو انًزء و إيًاَه.حذيث ال يهًه

. فًٍ كًال ديٍ انًضهى و تًاو يزوءته أٌ يجتُة انفضىل و انخىض فيًا ال يعُيه يٍ أيىر انُاس
 

 

 :انُصٕص 

يٍ حغٍ ئعالو انًشء رشكّ يب ال يؼُيّ﴾ : صهٗ اهلل ػهيّ ٔ عهىقبل  سعٕل اهلل :قبل سضي اهلل ػُّ ػٍ أثي ْشيشح  ﴿
ٍِ انَشِحيىِِ  ِثْغِى اهلِل انَشْحً

ٍْ َيْفَؼْم َرِنَك ﴿   ََٔي ٍَ انَُبِط  ْٔ ِئْصَهبٍح َثْي ْٔ َيْؼُشٍٔف َأ ٍْ َأَيَش ِثَصَذَقٍخ َأ ُْْى ِئَنب َي َٕا ََْج  ٍْ َنب َخْيَش ِفي َكِثيٍش ِي

ًًب  ِّ َأْجًشا َػِظي َُْإِري َْٕف  ِّ َفَغ  115انُضاء  ﴾اْثِزَغبَء َيْشَضبِح انَه

أضشاس انفضٕل  {أيثهخ  }يظبْش انفضٕل 

انكالو في أعشاس انُبط ٔ خصٕصيبرٓى  .

ًََضٍح ﴿  ًََضٍح ُن ُْ  1انهًزة  ﴾  َْٔيٌم ِنُكِم 

ََٔنب َرْقُف ﴿ .  انزصُذ ػهٗ أحبديث انُبط ثبنزجغظ ػهيٓى

َٔاْنُفَإاَد ُكُم  َٔاْنَجَصَش  ًَْغ  ٌَ انَغ ِّ ِػْهٌى ِئ َيب َنْيَظ َنَك ِث

ُّ َيْغُئًٕنب ُْ ٌَ َػ  36انضزاء  ﴾  ُأَٔنِئَك َكب

رزجغ ػٕساد انُبط ثبإلطالع ػهٗ ػيٕثٓى  .

ّعإال انُبط في أيٕس ال رؼُي  .

ٍْ َأْشَيبَء ﴿  ٍَ َآَيُُٕا َنب َرْغَأُنٕا َػ َٓب اَنِزي َيب َأُي

ٌْ ُرْجَذ َنُكْى َرُغْإُكْى   101انًائذة  ﴾   ِئ

ٌانزذخم في شإٌٔ انغيش ٔ انزصشف في أيزؼزٓى ثذٌٔ ئر  .

انٕقٕع في اإلثى ٔ انًؼصيخ  .

رضييغ انٕقذ فيًب ال يُفغ  .

ٍئيزاء اآلخشي  .

اَزشبس انؼذأح ٔ انجغضبء ثيٍ انُبط  .

َّفٕس انُبط يٍ انفضٕل ٔ كشاْيزٓى ن  .

ػالج ظبْشح انفضٕل ثًشاد اجزُبة انفضٕل 

انفٕص ثشضٗ اهلل  .

ِكًبل انذيٍ ٔ صفبؤ  .

ساحخ انضًيش ٔ طًأَيُخ انجبل  .

اكزغبة يحجخ انُبط ٔ احزشايٓى  .

عاليخ انًجزًغ يٍ انؼذأاد ٔ األحقبد  .

اعزحضبس خشيخ اهلل قجم فؼم انفضٕل  .

 االعزغفبس-انزكش-انذػبء-قشاءح انقشآٌ ] اإلكثبس يٍ ركش اهلل-

 ]....

 اإلصالح ثيٍ انُبط – طهت انؼهى  } يًبسعخ انفضٕل انًحًٕد

– انزطٕع في األػًبل انخيشيخ – ئيبطخ األرٖ ػٍ انطشيق – 

انجحث ٔ – انًغبًْخ في حًالد انزٕػيخ ٔ انُظبفخ ٔ انزشجيش 

رقذيى - انحضٕس ئنٗ َذٔاد أٔ يحبضشاد  – انشيبضخ – انثقبفخ 

 {...رقذيى يغبػذح نهضؼفبء ٔ انشيٕخ– َصيحخ 

https://moutamadris.ma

