ِيم
ِبسْ ِم هللا الرَّ حْ َم ِن الرَّ ح ِ
يم .
السال ُم َعلى َر ُ
الصالةُ َو َّ
العالَمهينَ ،و َّ
ب َ
الح ْم ُد هلِل َر ِّ
َ
سوله هه ال َك هر ه
اإلسال هم َّي هة إلى َتألهيفه سه لسه لَ هة مهنَ ال ُك ُت ه
ب لهلُ ََ هة
س هة إدْ هم ْن ُتون ْ
َو َب ْعدَُ ...ل َقدْ َو َّف َق َنا هللا ُ َع َّز َو َجل َّ فهي َمدْ َر َ
الع َر هب َّي هة
َ
َت ْح َ
ت َو ال هك َفا َيا ه
ارا ه
ب أَنْ
ت الَّتهي َي هج ُ
اعا َة َجمهيع ال َم َه َ
ان ُم َر َ
اس هم لُ ََتهي ه َح هبي َبتهي .لَ َقدْ َح َاو ْل َنا َقدْ َر ْ
ت ْ
اإلم َك ه
ال إهلَى نه َها َي هة ال َم ْر َحلَ هة ال ُم َت َوسه َطة في
هيع ال َم َراح ههل ال ُع ْم هر َّي هة مهنْ هر َي ه
اض األَ ْط َف ه
َي ْك َتسه َب َها ال ِّت ْلمهي هذ في َجم ه
ف ال َّتاسه هع.
الص ِّ
َّ
ص َنا َعلى اآلتي :
َح هر ْ
ات َو ال هك َفا َي ُ
ار ُ
هالل اللَّ هع ه
الحلَ َق هة األُولَى
وض هة إهلهى َ
الر َ
ب ال َهادهفه ل َم ْر َحلَ هة َّ
 أَوالً  :أَنْ َت ُكونَ َه هذ هه ال َم َه َات مهنْ خ ه
ف ال َّثاله ه
الص ه
ث ).
(أَ َال َو ههي ال َم ْر َحلَ هة َما َبينَ
الص ِّ
األو هل َو َّ
ف َ
َّ
ضال ه
هير هة َو ال َك هب َ
الصَ َ
ت َّ
الع َ
ساعه ُد َعلى َت ْن هم َي هة َ
س االهْ ته َما َم بهاأل ْنشه َّط هة الّتهي ُت َ
 َثانهيا ً َ :لَ ْم َن ْن َير هة هع ْندَ ال ِّط ْف هل هم ْثل َ
ين َ ،ت ْ
الح ْر ه
الر ْم هل  ...الخ
ون  ،ال هك َتا َب هة َعلى َّ
هيل َ
ال َق ِّ
شك ه
ف هبال َم ْع ُج ه
ص  ،ال َّت ْل هو ه
ارا ه
دَف
ت ال ِّتي ُت َحق ُهق ال َه َ
ير َع ْن َها َو َغ ْي هرهَا مهنَ ال َم َه َ
اءةُ ُ
هيب َكل َماتٍَ ،ت ْحلهيلُ َها  ،ق َهر َ
 َثالهثا ً َ :ت ْرك ُص َو ٍر َو ال َّت ْع هب ه
ف َي َت َح َق ُق
اع َو ال ُم َحادَ َث هة َو ه ََذا ال َهدَ َ
األَ ْك َب َر أَ َال َو ه َُو الق َهر َ
اءة  ،ال هك َتا َبة َو هم ْن َها َن ْن َطل ُهق إهلَى االسته َم ه
هب َ
الر هاب هع َو ال َّتاسه هع ) .
ش ْك ٍل أَ ْك َب ُر فهي ال َم ْر َحلَ هة ال َّثانه َية َو ال َّثاله َثة ( َما َبينَ
ف َّ
الص ِّ
َّ
ص َنا َعلَى أنْ َي ُكونَ َم ْحت َوى ال هك َتاب مهنْ هبي َئ هة ال ِّت ْلمهي هذ َو ُمحهيطه هه ودهينه هه .
 َر هاب َعا ً َ :ح ْر ْب َت ْخ ُد ُم ُكل َّ ال ُم ْس َت َو َيا ه
ص َنا َعلَى أَنْ َت ُكونَ أَ ْنشه َط ًة ال هك َتا ه
ت هبإه ْذ هن هللاه .
:ح هر ْ
 َخامهسا ً َت له َت ْثبهي ه
س ال ُم ْف َردَا ه
سادهسا ً  :دَ َع ْم َنا َه هذ هه ال ُك ُت ه
اءة .
هص ٍ
ار هة الق َهر َ
ت َم َه َ
ص َتح ْت هوي َن ْف ُ
ب بهق َ
َ

-

ير َه هذ هه ال ُك ُت ه
ب:
َما َن ْع َمل ُ َعلَ ْي هه له َت ْط هو ه
س َّية َو ُم َج َّردَ ًة .
هس َّية  ،شه ْب ُه هح ِّ
سائهل ٌ ح ِّ
ص ْن ُع َو َ
 أَ َوالً ُ :سو ه
ص َو ال َّتدْ هريب َعلَى
االسته َماع إهلَى ال َّن ِّ
س ِّهل َ َعلَى الته ْلمهي هذ ْ
ب له ُي َ
الحا ُ
صوص َعلَى قُ ْرص َ
 َثانهيا ً َ :ت ْس هجيل ُ ال ُّن ُاء َة .
الق َهر َ
يز ال َك هريم أَنْ ُي َو ِّف َقنا إهلى َما فهي هه َخ ْير َو َم ْن َف َعة ألَوالدنا َو َجمهيع أَوالد ال ُم ْسلهمهينَ .
َو أَخهيراً َن ْسأَل ُ هللا َ
الع هز ه

