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بسم ا الرحمن الرحيم 

 

ددددعدحلمّيددد احرلعمندلسّيد الحدددررد العاحمنندو الصالدو الصمد علدلسّيد
د مدحند العحعاد الد ادورندو علد الدوللبلد الرّيدج خرإلدن احبلوثدرلحةداعلعاحمن

.ددددد احمعحمن
دومزكمهمدحدهمدمتعود عمهمد معتلد ود اذيدبلثد سد احممندرلووًدتلعالد﴿د دقعل

ندكعدو دحندقبلدالسد صلٍلددوملعحهمد اكتعردو الكحة .د[2: اجحلة]﴾دحبمندو إ
جد دمرشددعد الدحلر ةدحدلنّيدمدرلووًدد د عمدعدبإرلعالد عدادلحةد لمحةد ندحنّيد نّيد

د. عحلد الحعادكلّيد دمد عملد الصمدو لّيدد َخدلَخد دتلعالد اذيد حردبلد بعدددحدذدخَخد
الد ود اهدفداعولولد الداهذدد امّيددوجلّيددجد اذيدشر لد د زّيد ذ د احدل
دحر عالد د دوجلّي .دددالالوزدبعاجنّيدلود زّي

[.د15:د لد حر ن]﴾ ادمند ددد د إللصمدد نّيد﴿:دىتلعلد دقعل
ددددعدحلمّيدختتحهمدبلسّيد و عمهمد   لد العو ادو تّيمد اتلعممد ارللد داقدد رللد

 بتلعدد سددلولدعدومثمرد اللد مدعد امومنددحعدملزّيددند ود نّيدمىد د عملدوللّيدللّيد
رللد د سدددلدادعدجحميُعد ندتتبم د احدههد اذيدبسّيدد–يد ودحندرلمدررّيدد– احلعحمند
 إلجتحع مةدو إلقتلعدمةدو اتربومةدو المعلمةدو إل صحمةد)واد المعالدجحميدحجع
اجحميددوجلّيدد ذ د ادمند ود ادمند اذيد رت عدد د زّيددنّيد ندحيد العمد...(و ابمئمةد

ىد د عملدددللّيد احمدحدذدخع د دمد عملد الصمد الدخعتمد ادبمعادو احرلعمندحلمّيد
اهذ د احدههد اربعدسد لتلصمدومدس ود إللصمندو ودمند جحميد ادبمعاددمدهمدو لدوللّيد

جدتللدواندتللد الدحدلامددمة ابشرّيددحيد العمد نزحعندوحكعندد اشعحلد العالداكلّيد

 



.د خردملمردبهمددلود اللعدالدو اخمر

بيد سدحنددعلمةد احدههد احاّيدد هودتقلمر نندتقلمرد امومد العلل اتقلمردد حع
 ملعلد احلع ممد إللصحمةد امهمندوتقلمرد خردحندخصلددوكملمةتربمةد عذ اد كبعددعند

ملعلد ذدد لقتادحند واومعتهعد  العومد اتسدمدرلودهعد سد احد رسدو احلع ددو اتسد
.د احلع ممدو ذدد احبعدئ

قددمقتلردتلعممدحعدالد اتربمةد إللصحمةد سدبلضد احد رسد علدللةد ود
وقددوددجددالدلللًعد سدمنددههد اتلعمحسد العم حند لللتمند سد البوعد

كثمردحند احربمند احلعحمندقدد ملو دحمزالد لبل هعد آلخرنداكند احلزند م ًعد ند
جحميددلتتميد اللولد عملدحندخصلدد اتربمةد إللصحمةد اتسد سدحدههدشعحل

بلبرد ذ دود. العومد إلدلعدمةدكحعد العومد العحمةدحند ارمع معادو المزمعادو اكمحمعان
حتجع عةد صقتهعددلتلمّيةدالدششاد جمعلدودتدلرد الد احورد وددلرالدحعديّيدد اتقلمر
فد علدرلحةدودتقدرد ندتتلرّيدد هسد دللهعندو صقتهعدبعآلخرمندوو جبعتهعدتجعددحيد 

 عد اعدودد اذيد حردعد دبعوبتلعددفد علد دوّيد دواتللدوبعاتعاسدودتقدرد علد اتلرّيد
خذودد عاّيدد اشمتعنداكمد دوّيد ند﴿:دلمثدقعلد دتلعالد  دوّيدخعذدد دلدوحلعربتلدو اّيد

[.د6د: عتر]د ﴾ دوًد

ىدمند ند العمدلاّيد للد ادّيددبو لتةد دو تلدو زوحلدود اعلمنندادعد ذ د الدّيداقددزيّيد
 العومددنّيدو عمدو اشلوذ ادو المعذدبعندو مدلوىد اكثرد إل تقعدد ند ادمندودمللّيد

كمفدودودلنددشع ددغمرد احلعحمند:د"و احمد ال عر ادرتوّيدالد سد اتسداُعد اددمويّيد
وملهحوند سدجحميدحجعواددنبوند سد اددمعدو سد ابصدمتقلّيددنوغمرد احؤحدمندبع

و مععدداّيفولعدعد املدحندتخد حّيعدحعدنبلوندحدههد دتلعال مدودماّيدنّيد حيددن المعال

 



.د!!!وشر ل دد هوداددعدتحلّيكدعدبحدهه

.دختمد د علدقعوبهمدو  عّيهمد ند البملدمر  عدحندحشوشةد اتس ذدد الورالد ل

تلعالندفد علد د ود اتلرّيددو اقلددحندخعقلد ند اللد سدوجودد إلدلعن
 ر ددد دتلعالدد علد لحعئلد اللدلدوللعتلد العلند علد وئلند علد لحةدخعقلن

دد ندحلعلًعند دملللد مهعخعملةد سد ارضدحبقًعدحدهجلنداملحرد ذدد ارضدول  زّي
دخع د اجندو إلدسدامبعو مد سدلروفد ذدد المعالند ذدحدلهمدشروتد إلحتلعند وجلّي

ندو سد[2د: احعك]الدامبعوكمد مكمد للند حص﴾د﴿ اذيدخع د احوادو المعد:قعلدتلعال
دحند اححتلدمند ندملبدو دربهمدقعلدتلعال دد:رلعةد إلحتلعندتُعِعرَخ ﴿وحعدخعقاد اجنّي

دحعدتعردحدهمد[56:د اذ رمعا]دملبدون﴾و إلدسد ودل دوجلّي شمئًعداحدللةدند إند د زّي
ندوودازمعدالدحعكلندواكندتعردحدهمد ندملبدودداملتلقو دبلددذاكد اللعدالد دوجلّي  د زّي

.د سدد رد اخعودد حعدحندكلرد علد اخعودد سدد رد الذ ر

 عالندو نددتختلد إذ د رددعدتدلمذد ذدد ا د فندودبدد نددتحلكدبحدههد دا
بد مةدخمرد...د احلع ردو ا و لد اتسدتلتر دعندحند دعدكعدادختوتدعد ذد

د العاحمنندإلرشعدد بدعاد...دوبركة  احلعحمند الد اترم د اللملند اذيدبإذندررّي
امعلقو دبركرد جد د مد او ئلند اذمندلققو د سد المعالدللعدرددمجرد ندملرو د عمل

جدمدالد سدحدهعجهعندو يدلعلعةدتربومةدجدمدالدحنددو هعدودجعلًعندوذاكدحندخصلدو
.دو  د رشعد ادحتخللمندتربوممندوبحلع دالد عحعاد ادلسد اتربوممن

الدرلولد دلعلدولنّيددنحلتقعالدحند اكتعرد احبمند اتسدلدتّيبلهع ذدد احدهجمةد
دنرلحةو لد اجدمدالدبعالرّيددولمرتلد احتهرالدلمثد  تحّيعدبتربمةد اجمعلد د عملدولعم

 



دورقلر..دمندبعاخص د الحمدالامكبرو دومدششو دحتحتلمندبروحد اشجع ةدو إلقد مندحتللّيد
.د در و نترم د احوللد الد لبد مةددقتةد دبعهللدو ذ د اتللّيددال حللّيد

حبتدئمندبحلر ةدد:ال اشحواسّيددتدعدحدللواقدددلودعدبحدهجسّيد

دد(من أنا؟)د

 ( ما الهدف من خلقي؟)و 

دد:تهعًادبعادتمجةد احتوخعد ند(لم أنا؟)ود

  (إلى أين؟)

علُعد علدلعئردخعقلد علدخعا ِدد احلعمد متلرف ِهد اذيد كرحلُعدودلَّحلُعدوكعّيلَخلُعدو  ّي
د..د.تل مصًد

دننددلللدحدلملحّيددوكمف..دود ند بعمسو دّيددنودد اكبرفد علد دّيدمتلرّيددوحندثمّيد
دد.وحندولولتلدوحندحكعئدد

.ددبعإلمحعندو العمدو الو ردناشبهعا دمو جلدبلددذاكدكمففدمتلرّيددثمّيد

 اتسدلملودد امهعد ندترم دتتبم دد–الد اجنّيدد–لدمتلرفد علدحلكدلد اوّيدكحعدس
دلللندحيد صقتلدمللّيلد ندوريد صقتلدالند مدمّيدتلعالد سدلمعتلد اموحسّيددحدههد 

.د ابمئةد احلمتةدبلكدن دتلعالدحندلوالدهحيدحعدخع كذاكدو آلخرمنندحيدو

: ةمن  ذذ المنههيّي  فنا إذاًا فهد

 



 تهي وظيفييبدذ ببخالال، ييمر  ذا اللون، ويؤدّي  ،إعداد إنسان مؤمن با
. مستقالًا، مسؤووًا  ،في الحياة

ثصثددلنّيددحنحيد احتلعمد ندتبد دخحلةد شرد عمًدد:ةتها الزمنيّي ة مدّي  ذذ المنههيّي 
د اثعحن الدد  و م لد الد احرلعةدمدت ودنجدحندحر للددر لتل شرندولمندمتخرّيدداللنّي

.دال اثقع ةد إللصحسّيدجزادحهمدحندندحندالدمكوندقددتحكّيد اجعحلسّيد

بيد ييبدذ ببخالال،  أن عبادة،ال ححّي  تيالى ييبد اأن  ذا اإلنسان نريد من 
 أن يلونوفي اإلعمار واإلصالح  همنهج يطبح أن .وقدرته تهف على عظمتيرّي أن ي

وظيفتُه في  مؤدياًا  -على تحمل األمانة  قادراًا  – مسؤووًا  -عة إمّي  و -مستقال 
لأح، أخ، صديح، : ]في أي حال لان وفي أي موقع ا ويرضى الحياة لما ُيححّي 

...[ طبيح، مهندس، زوج، هار، أستاذ

د.[9: ازحر]ده﴾رّيدرَخددومرجودرلحةَخدد آلخرالَخددرُعدلذَخد﴿يَخدد:قعلدتلعال

هدوودمشركدبلبعدالدررّيد دلعالًددهد عملحلد حصًد حندكعندمرجوداقعادررِّبد﴿وقعلدتلعالد
د.[140: اكهف]﴾د  لدًد

.  ، يرهو رحمته ، و و يشرك به شيئًاا أن يلون عبداًا نريد منه 

الدتدعلبهعندواكسددللدخعحّيددالدندو لدعد  د  عًدبلدددر لةد ذدد ا د فد العمَّد
 دمد عملد الصمندد بد دعدحي امهعند ددعد الدحو وعد الكحةدحندخع د إلدلعنند

 دمد عملد الصمدلحلد ذدددندوانّيد دالد اتسدحند جعهعدخعقلالد احهمّيد دعدعتلرّيدو
غو ا اشمتعنددهدتوعّيدد قدد احعدةن  ادر لةد علدذرمّيتلدحندبلددد جعااددبإغو ئلدو إ

 



:د اشكلد آلتس

.د المعالددفد علد الكحةدحندوجودد إلدلعند سد ذدِد اتلرّيدد:أووًا 

دمو د متلدادبسد ابشردوتكرمحلدالدكرحلودنتلعالدفد علدرلحةد  اتلرّيد :ثانياًا 
.دوجلعهمدخعلعاد سد ارضداملحرو ع

و اتر د اتسدملتتميد إلدلعنددن اولد بعمسدفد علد دّيود إلدلعن اتلرّيدد:ثالثاًا 
.ددلردكمددودنرد عملحندخصاهعد اتللّيد

و د متهعد الدحعددنحجع دالدشهو تهعكملمةدودنفد علد ادلسدوحعدتهوى اتلرّيدد:رابياًا 
.دلعّيلد د عملدولعّيمورلوالددتلعالدهد ملرّيد

حلحّيدددتلعالدورلوالدفد علد اتر د احولعةد الدحر عالد  اتلرّيدد:خامساًا 
.دلعّيلد د عملدولعّيم

حللد مدحعدذ رند احلعمد اتسدملحعهعدد اهومّيةدن اهومّيةفد علد اتلرّيدد:سادساًا 
حندادند دمددن ود إللصمد ادبمعا اذيدجعادبلدددمن لندف﴾الدين عند ا اإلسالم إنّي ﴿

.دخعتمد ادبممندو احرلعمنددد عملد   لد الصالدو الصمددعدحلمّيدلسّيد الدد عملد الصم

﴿ شقمدوجهكددن إلدلعدمةد وددمند ابشرد جحلمند ودحند بلدود وددمند الترالو
ذاكد ادمند اقممدد د اتسد ترد ادعسد عمهعدودتبدملداخع د دا تراعدمندلدملعد

[.د30د: اروم]دسدودملعحون﴾ثرد ادعّيدواكند ك

 



د﴾وحند للندحند دلبلةدودلندالد عبدوندلبلةد ﴿:وقعلدتلعال
.د[138: ابقرال]

:دومدقلمد الدنفد علد احدههد اذيدمجرد تبع لد سد ذدد اددمع اتلرّيدد:سابياًا 

دفد علد لحعئلدوللعتلندو وئل اتلرّيدوتدزمهلدحندخصلددتلعالدتولمدد  -1
 .وبعاقدردخمرددوشرّيددهورللدهمحعندبحصئكتلدوكترو  لعالند إل

الد اولولد الد ذ د احدههد اتلرفد علدحدهجسّيد إللصمدحندخصلد -2
جتدعرددو  مل إللصحسد  . بردتتبم د و حرددو إ

 المعالد اتلرفد علدحكعرمد اخص دوتتبمقهعد سد إلللعندحندخصلد -3
(.د آلخرد دكعن يًّيد) اموحمةدحيد آلخرد

حنددنلعّيلد د عملدولعّيمندوحلبةدرلولد دوجلّيددالد د زّيدحلرّيدترلمخدد:ثامناًا 
.دهد اقدوالد اتعحة قو الدو  لعالندانّيدد سدكلّيددلعّيلد د عملدولعّيمبععدرلولد دخصلد اّيد

دنو همدرٍلدحندخصلدتصوتلدبتدرّيددنوجلّيددتوثم د العةدبكتعرد د زّيدد:تاسياًا 
دن المعال دتلعامحلد اشعحعةداجحميد حوردتتبسدخصلدوحندنيدولعوكسّيدوتلع لدوجد نّيد

.د اموحسد العوك سددوتولمفدحعد كتلر

 داعلردد ولتقصامةدو احلؤوامةد سدتل ّيددن اتحكندحندخعقمعادوحهعر اد:عاشراًا 
(.دقتلعدمة إلد–بمئمةد لد–ثقع مةد لد–حعدمةد لد– إلجتحع مةدد– ارولمةد) العوكمعاد

حندلفددناكتعردتربمةد لصحمةالد دولعئعدعد هسدو يدحدع هددر لسّيد مّيد

 



-د:مدحندخصاهعد اتعارمتللّيدد.. اثعدسدثعدوي لد الدلفّيدد.. ال عدة

دوذاكدبعاتلرفد علد لحتلدوقدرتلدو وئلدوحندثمّيددوجلّيدد د زّيددكملمةدلرّيد -1
...د علد لحعئلدوللعتلد العمع

تلدلمر:دو وقتد ادبلدبعاتلرفد علدنلعّيلد د عملدولعّيمرلولد ددكملمةدلرّيد-2
 .و قو الدو  لعالدادهتديدبهعد سدلمعتدعد اموحمة

حندخصلدححعرلةد العوكمعاد)د آلخرمندولرّيد اذ اددوند دعدمةددكملمةدلرّيد -3
تدلكسد علد دواد اروحددشلرددبعار لةدو اتحشدمدةدوحندثمّيدردقعرد إلدلعنندواُعد اتسدتدوّيد
جمهعاد اشرعد اتلرفد العممدحندخصلدتودوحندثمّيددنوكذاكدر لةد ادلسدنوشلع متهع
 .( الدمف

 . القلدن ادلس اقعرند اروحند:ددعاد إلدلعنفد علدحكوّيد اتلرّيد -4

:دحدهعدو اتلع دبلعوكد الحلد العالدن اخمردو الحلد العالدالدلرّيدكملسّيد -5
.دلعةد ارلعم -
 .الد دورلوالدو للد اخمر اتكومندلد قعادحبكرالدتلمددعد علدحلرّيد -

 ...د(.الدم د د– اجعردد– ارلعمد) الصقعادحيد آلخرد -

وذاكداتلقم د احقعلدددن د ف ا دحندتركمزد اتحوحدوتدحمتةدوجلعلد دفًد -
.دد اشر مةدكعهعد سد  حعرد احجتحيدو إ حعرد اكون

 . الرحد علدتلعمد الصلدو الر م -6

 . الرحد علدربتد العمدبعادمندوتلزمزددبعادوئلدو ولتشهعد ا -7

و اللودو ارلحةدو اللةدوكلمدمد اخص د الحمدالداتلبلدجبعةد ملدكعالد دتللّيد -8
 .كفد اذىدو اكرمدو إلمثعرندوغمر عدحندحلعلند اخص و الملد

 :تلعمد دالدحهعر ادحدهع -9

 



 .حهعرالد خذد اقر ر -

 .حهعرالد لعوردلو ردلعمم -

 .حهعرالد احردبعاحلروفدو ادهسد ند احدكر -

 .حهعرالد احقعردة -

 . اتلعملدحهعرال -

 د. اتقمممحهعرالد -

 .ر اتقوممدو إلبتكعحهعرالد -

حدكمددو مد اتلعوندو ادللدو إلرشعددور جمندحند احوالدتلعالد الوندو اتو م ند
.دتلعالدإل صادكعحةد 

دد
 

 


