
 

 

 

 

 

 

 

 

يٕظفا يكرسثاذّ ذيجح ُٔضؼيح ذقٕيًيح يحم  قادسا ػهٗ )ج(يكٌٕ انًرؼهى رذائيح ح انثاَيح يٍ انسُح انسادسح االتفي َٓايح انًشحه:2انكفايح انًشحهيح 

رّ هلل يٍ خالل خهقّ يؼشفٔا ًا انرجٕيذيح ٔ اسرظٓاس تؼض آياذًٓٔضثظ تؼض أحكايٓ )ذؼشف تؼض  يؼاَي سٕسذي انًهك ٔانًشسالخفي انرضكيح

طّ ٔإيًاَّ تقضاء هللا ٔقذسِ(ٔفي االقرذاء)صثش انشسٕل ص ػهٗ األرٖ تاػرثاسِ انشسٕل انًثهغ(ٔفي االسرجاتح)ذؼشف يؼُٗ انصياو ٔذًييض ششٔ

 .ٔفشائضّ ٔفٕائذِ(ٔفي انقسظ ٔانحكًح)انثحث ػٍ انحقيقح ٔانُصح ٔانرحأس تأدب يٍ خالل قصح سيذَا إتشاْيى(
 

 :2انرقٕيًيح  انذايجح انٕضؼيح
فرؼٕد  شج،،ٔنى يضس انًغشب يُز أٌ كاٌ سضيؼا،ٔفي شٓش سيضاٌ انكشيى ػاد يغ أسشذّ انصغئنذ اتٍ ػًك ٔذشػشع في تهذ أٔسٔتي

ح  كاَد ذسثة نّ غًٕضا يحراج يؼّ صحثرك ػهٗ صياسج انًسجذ ،ٔخالل كم سٓشج تؼذ انرشأيح يذٔس تيُكًا َقاش ػٍ أيٕس ديُيح ٔسهٕكي

  إنٗ ذٕضيحاخ .

 

  

 

 

 انًصٕسج ،ٔيٍ خالل يا ذؼهًرّ يٍ دسٔط انرشتيح اإلسالييح ،ساػذ اتٍ ػًك تـ :اَطالقا يٍ األسُاد 

 انسهى انتُقيطي انرؼهيًاخ انًذاخم

  انقشآٌ انكشيى 

 (1)ذضكيح 

يٍ سٕسج انًهك يٍ قٕنّ تعانٗ:"قانٕا نٕ كُا  استشٓذ التٍ عًك كتاتيا

يٕضحا نّ "...أصحاب انسعيش "يع ششح يعاَي يا كتثتّ َسًع ..."إنٗ 

 عثاسج تشتًم عهٗ تشقيق انشاء .

2ٌ 

  انؼقيذج 

  (2)ذضكيح 

ٍيٕضحا جضاء يٍ يؤيٍ تزنك  اإليًاٌ تاهلل ٔقضائّ ٔقذسِ  حذثّ ع 

 يٍ سٕسج انًشسالخ .تآيح 

 

2ٌ 

 انسيشج انُثٕيح 

 )االقرذاء( 

 ّاَصحّ تانصثش عهٗ يٍ أراِ يقتذيا تسيذ انخهق يحًذ صهٗ هللا عهي

 هيغّ نهشسانح انشتاَيح يستشٓذا تئحذٖ قصصّ تاختصاس.ٔسهى خالل تث

 

1.1ٌ 

 انؼثاداخ 

 )االسرجاتح( 

 ٍقال تعانٗ:"يؤيٓا انزيٍ آيُٕا كتة عهيكى انصياو كًا كتة عهٗ انزيٍ ي

انصياو  يُثٓا إياِ إنٗ  تٍ عًك قثهكى"اَطالقا يٍ اآليح انكشيًح عشف ال

 انصحيح تجسى انصائى تئيجاص. تعض فشائضّ ٔفٕائذِ

 

2ٌ 

  اآلداب

 اإلسالييح

  انقسظ(

 ٔانحكًح(

 َّركش في سٕسج يشيى اآليح انتانيح:" قال سالو عهيك سؤستغفش نك ستي إ

إنٗ أَّ يتٕجة عهيّ إسشاد اتٍ عًك ّ كاٌ تي حفيا "يٍ خالل اآليح َث

ٔأتيّ دٌٔ ّ ٔانتحأس يعّ تؤدب يستشٓذا تقصح إتشاْيى غيشِ َٔصح

 إطانح.

1.1ٌ 

 1ٌ يقشٔئيح انخظ ٔانرُظيى

 

  يادج انرشتيح اإلسالييحيادج انرشتيح اإلسالييح
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 ط اتتذائيسادان
 

 انُقطح إيضاء األب أٔ انٕني إيضاء اإلداسج
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