َدخٌ
اإلقتدا٤

ايدزع اال:ٍٚ
محا١ٜ
ايدعٚ ٠ٛبٓا٤
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املد١ٜٓ

 - 1ذبدٜد املفاٖ: ِٝ
 املكؿٛد باهلذس ٠ايٓب : ١ٜٛاهلذس : ٠يػ : ١تسى غ ٤ٞإىل آخس ٚ...اؾطالسا :ٜكؿد بٗا ٖٓا :خسٚز ايسضَ َٔ ٍٛه ١إىل املدَٚ ١ٜٓع٘ أؾشاب٘
تازنني أَٛاهلِ ٚدٜازِٖ ٚأًٖ ِٗٝبعد اإلذٕ اإلهل ٞي٘ باهلذس //.. ٠أ ٚاالْتكاٍ
بايدع ٠ٛاإلضالََ َٔ ١ٝسسً ١ايدع ٠ٛإىل َسسً ١ايدٚي..١
 -2أِٖ أضباب اهلذسَ َٔ ٠ه ١إىل املد ١ٜٓاملَّٓٛز:٠
 عدّ تكبٌُّ َهَّ ١يإلضالّ ابتدا -/..ً٤ضبازبتٗا يًدعٚ ٠ٛضباٚي ١ايككا٤عًٗٝا - /تعسُّق٘  -يؿٓٛف َٔ اإلٜرا - /٤ايتٓهٚ ٌٝإٜكاع ايعَراب بهٌُِّ ََٔ
آََٔ ب٘  - /.ضباٚي ١إجياد أزض ٚب ١٦ٝددٜد ٠يًدع -/.٠ٛاضتعداد املد١ٜٓ
املَّٓٛز ٠يكب ٍٛدعٛت٘ بطبب إضالّ األٚع ٚاشبصزز -/اإلذٕ اإلهل ٞباهلذس... ٠
 -3أِٖ َساسٌ ٚخطٛات اهلذس ٠ايٓب: ١ٜٛ
 إذٕ ايسض ٍٛألؾشاب٘ باشبسٚز ضسا .. ارباذ ٙأبا بهسا زفٝكا ي٘ بعد إذٕ اهلل تعاىل ي٘ باهلذس. ٠ دبٗٝص ايساسًتني .. تٛشٜع املٗاّ ٚاملطؤٚيٝات عً ٢ايؿشاب ١زقٛإ اهلل عً -( ِٗٝعً ٞزق ٞاهللعٓ٘  /أمسا ٤بٓت أب ٞبهس ايؿدٜل  /عبد اهلل بٔ أب ٞبهس  /عاَس بٔ فٗري/ ٠
عبد اهلل بٔ أزٜكط )..
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 ايتٛد٘ إىل غاز ثٛز ٚاملبٝت ف ٘ٝثالخ يٝاٍ .. اشبسٚز َٔ ايػاز ٚايتٛد٘ إىل املد ١ٜٓعرب ايطسٜل ايطاسًٚ ٞدخٛهلا يف أَإْ -4تا٥ر اهلذس ٠ايٓب:١ٜٛ
 محا ١ٜايدع َٔٚ : ٠ٛدبًٝاتٗا :
 ظبا ٠ايسضٚ ٍٛدعٛت٘ ٚاشبالف َٔ إٜرا ٤قسٜؼ.. االدبا ٙبايد ٜٔإىل ب ١٦ٝؾاسب ١يٓػس َباد ٘٥يف بكاع األزض.. َٛادٗ ١دضا٥ظ ايٛٗٝدٚ ،اإلعداد يًك ٠ٛاملٓا ١٥ٚيإلضالّ خازز املد...١ٜٓ إقاَ ١ايدٚ ٜٔأزناْ٘ يتٓع ِٝسٝا ٠ايٓاع يف طبتًف اجملاالت .. بٓا ٤ايدٚي -: ١بٓا ٤صبتُع إضالَ ٞددٜد عً ٢أضظ َٓٗا:
 بٓا ٤املطذد ايٓب - /ٟٛاملؤاخا ٠بني املطًُني َٝ - /جام ايتشايفاإلضالَٚ( ٞثٝك ١املد..) ١ٜٓ
 -5ايك ِٝاملطتفاد: ٠ايتٛسٝد  /ايتكش / ١ٝاإلخالف ٚايٛفا / ٤اشبكٛع
ٚايطاع / / ١ايتدطٝط َع ايتٛنٌ عً ٢اهلل ٚاألخر باألضباب ٖ /ذس ٠املعاؾٞ
َٛٚاطٔ ايػس  /ايؿدم  /اإلٜجاز  /احملب... ١
َدخٌ
اإلقتدا٤
(تابع )

 - 1ذبدٜد املفاٖ: ِٝ
 املطذد يف ايًػ : ١املطذد بايهطس اضِ ملهإ ايطذ ٚ.، ٛيف ايػسع ٜ :طًلعً ٢املهإ املعد يًؿًٛات،.يكٛي٘ ؾً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚ" :دعًت ي ٞاألزض
َطذداّ ٚطٗٛزاّ".
ٚازباَع ْ :عت يًُطذد ألْ٘ َهإ ادتُاع ايٓاعٚ ،إذا ناْت تكاّ ف٘ٝ
ازبَُُع أطًل عً" ٘ٝاملطذد ازباَع".
ٚعُازتٗا
 -2اٖتُاّ اإلضالّ باملطادد ٚاٍتسغٝب يف بٓاٗ٥ا
:
 ٜعٗس اٖتُاّ اإلضالّ باملطادد َٔ خالٍ َا : ًٜٞ تسغٝب ايد ٜٔاسبٓٝف يف بٓا ٤املطادد ٚعُازتٗا ٚ،تستٝب األدس ايعع ِٝعً٢ذيو  ..فأ ٍٚاملٗاّ اييت بادز زض ٍٛاهلل إىل إظباشٖا عٓد ٖذست٘ ايػسٜف ١إىل
املد ١ٜٓبٓاَ ٤طذد (قبا )٤قبٌ إٔ ٜبين يٓفط٘ بٝتا ..قاٍ تعاىل ِ ( :إ هن َم ا ٌَ ْع ُم ُر
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ٚ - 3ظا٥ف املطذد ٚأُٖٝت٘ يف سٝا ٠املطًِ:ٜٔ
 َهإ يًعبادٚ ٠أدا ٤ايؿًٛات /تسب ١ٝايفسد عً ٢االْكباط ٚاسرتاّ املٛاعٝد/تسب ١ٝايفسد تسب ١ٝزٚسٚ ١ٝأخالق /١ٝتسب ١ٝايفسد عً ٢ايطٗازٚ ٠ايٓعاف/١
َهإ يطًب ايعًِ ْٚػس املعسف /١تبًٝؼ ايدعْ -/٠ٛػس ايتد ٜٔايطً / ِٝذبكٝل
األَٔ االدتُاع /ٞذبكٝل ايتعازف ٚتك ١ٜٛاألٚاؾس ٚ /سد ٠اجملتُع
ٚمتاضه٘..
ٚ -4ادبٓا دبا ٙاملطذد:
 احملافع ١عًْ ٢عافت٘ ٚمجاي٘ /عُازت٘ بايؿالٚ ٠ايكساٚ ٠٤ايرنس /اإلؾالحٚايرتَ / ِٝدبٓب ايفشؼ قٛال ٚفعال داخً٘ ٚسٛي٘ ...
 -5ايك ِٝاملطتفاد :٠االضتذاب ١ألَس اهلل ٚزضٛي٘ اشبكٛع ٚايطاع١
االضتكاَ ١اإلسطإ إىل ايٓفظ ٚاألخس ...
–

–

–
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