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ونصرتهم  .اتباعهم

     
 

والرشاد الحق طريق إلى وإرشادهم لهدايتهم

الضلل   من .وإنقاذهم

    
وتفكك والضلل الجهل انتشار

    
المن أسباب وغياب المجتمع

.والسعادة



َجاءََها        إذْ إ أَْصَحاَبالَْقْريَةإ َمثَلل لَُهْم َواْضرإْب
َفكَذّبُوُهَما      (13)الُْمْرَسلُوَن  اثْنَيْنإ ُم إلَيْهإ إ أَْرَسلْنَا إذْ إ

ُمْرَسلُوَن       إلَيْكُْم إ إنّا إ بإثَالإٍثَفَقالُوا َما   (14)َفَعّزْزنَا َقالُوا
إإْن           َشْيٍء ْن مإ ُن الّرْحَمٰ أَنَْزَل َوَما ثْلُنَا مإ إإّلبََشٌر أَنْتُْم

إّلتَكْذإبُوَن    إ إلَيْكُْم      (15)أَنْتُْم إ إنّا إ يَْعلَُم َربّنَا َقالُوا
الُْمبإيُن      (16)لَُمْرَسلُوَن  إّلالْبََلُغ إ َعلَيْنَا َقالُووا  (17)َوَما

نّكُوْم         َولَيوََمسوّ لَنَْرُجَمنّكُوْم ووا توَنْتوَهوُ لَْم لَئإْن بإكُوْم  توَطَيوّْرنَا  ۖإوإنّا
أَلإيوٌم    اٌب َعذوَ نّا ذُكّْرتُْم       (18)موإ أَئإْن َمَعكُْم  طَائإُركُْم                             َقالُوا

ُمْسرُفوَن     َقْوٌم أَنْتُْم (19)بَْل



الَْقْر
يَةإ

َفَعّزْزنَا 
بإثَالإٍث

تَطَيّْرنَا 
بإكُْم

أَئإْن 
ذُكّْرتُْم

لنَْرُجَمنّ
كُْم
مْسرإُف
وَن



  . وللتوضيح    الذهان إلى المعنى لتقريب
والعبرة والعظة والبيان



النسابنقنينن    النرنسلن صندق تأنييد .

وقتها         في الفجر صلة بأداء اللتزام بين الصراع
بلبس         الفتاة التزام بين الصراع أو للنوم، والستسلم

تركه    أو الشرعي الكثار   -   -  الحجاب الخيار صحبة اللهية الرقابة استحضار
    - الجنة     استحضار والستغفار تعالى الله ذكر من

ول ال ة قراءة القرآن قراءة ا ون



لَُمْرَسلُوَن       إلَيْكُْم إ إنّا إ يَْعلَُم َربّنَا َوَما  (16)َقالُوا
الُْمبإيُن    إّلالْبََلُغ إ َعلَيْنَا

تعالى        الله وحدانية إلى للدعوة الواضح المبين .البلغ

تهديد             على ردهم في الرسل بها تميّز التي الحكمة في تتضح اليجابية
بيان            في كذلك بالردالحسن، بل بالمثل، الساءة يقابلوا فلم القرية؛ أهل

المبين    البلغ وهو .دورهم

للناس     وتبليغه الخير إلى .الدعوة

1.  . اوولسولموي     اوولديون لووتعواووليم اوولسليم اوولدعاة    2اوولفهم لوعداد اوولمعواهد إونوشاء
اوولسولموية       .3 . اوولكتب لووترجمة واوولترجمة اووللغوات اوولدعاة.   4موعواهد إوعداد

اوولحديوثة    اوولتقنيات لوولتعوامولموع



بالقضاء:           اليمان مع وتعارض الدين لتعاليم منافاة من فيه لما حرام
التفاؤل    يعلمنا والسلم .والقدر،



مذموم  .تخوف

مذموم  .تخوف

مذموم  .تخوف



بالسعادة   الشعور
والراحةالنفسية

بالصحة   التمتع
والعافية

بالخوف   الشعور
والصابة

النفسية   بالمراض
والجسدية

على    القدرة يمتلك
والبتكار  البداع

واولبتكار    البداع يستطيع ل
ويسهم    وطنه يخدم

رقيه  في
ت ورف

خدمة     في يسهم ل
وطنه

به والنهوض

من   التشاؤم
ذكر     –    .المكان من الكثار الرجيم الشيطان من بالله الستعاذة

بالسباب     -   –  والخذ به والثقة عليه والتوكل الله
وقدره     تعالى الله بقضاء .واليمان



أَئإْن 
ذُكّْرتُْم ۚ 

والراحةالنفسية   بالسعادة الشعور
والعافية   بالصحة التمتع

والصابة   بالخوف الشعور
والجسدي   النفسية بالمراض

والبتكار     البداع على القدرة والبتكار   يمتلك البداع يستطيع ل

ويسهم    وطنه يخدم
رقيه  في

ورفعته

خدمة     في يسهم ل
وطنه

به  .والنهوض



التي             الصعوبات من السلم عليهم الرسل موقف من استفدتها التي الخلقية القيم
والمجتمع       الفرد على أثرها مبينا ، اعترضتهم

لنجاز     زملئه مع يتعاون
التطوعية  -  العمال

إخوته    مع يتعاون
في    والدتهم لمساعدة

المنزلية  العمال
فأخذ     يدخن زميله رأى

التدخين     أضرار له يبين
ويقنعه     النسان صحة على

مخاطره   من بالتحذير
قيام     بفضل زملءه ذكّر

الثنين    وصيام الليل
زملءه -    ذكر والخميس
في     الصلة أداء بأهمية

.وقتها
للذها ل زم دعا

النجاز    على الفرد تعويد
وقوته    المجتمع تماسك

به  والرتقاء

الفراد    بين الثقة .زيادة
والمجتمع   الفرد .صلح

السلوك     إلى الرجوع عدم
مرة  السلبي

.أخرى
الله     في المحبة زيادة

.واللفة

الخر     الطرف قبول سرعة
واقتناعه

اللفة ة ال انتشا



الرسل   لن
دين    الى دعوهم

آبائهم   دين غير

بالرجم   هددوهم
والعذاب   بالحجارة

الشديد

والتذكير   الصبر
على   والصرار

الدعوة  مهمة

ل    مسلم انا
وابقى   أتشائم

متفائل  دائما



فاستغربوا          به يدينون ما غير دين إلى دعوهم أنهم
.دعوتهم

الرسولين      به جاء لما تأكيدلا
قبله

يعيش      وفكريّا حضاريّا متخلفة مجتمعات
خوف   في .أهلها

يكونوا          كي عليهم يتميزوا لم مثلهم بشر أنهم ذلك
مرسلين  دعاة

تعالى           الله إلى الدعوة بمهمة القيام على والصرار والتذكير بالصبر
والمتاعب    المصاعب كانت .مهما



مرسلين           دعاة يكونوا كي عليهم يتميزوا لم مثلهم بشر أنهم ذلك

تعالى           الله إلى الدعوة بمهمة القيام على والصرار والتذكير بالصبر
والمتاعب    المصاعب كانت .مهما

بإثَالإٍث        َفَعّزْزنَا َفكَذّبُوُهَما اثْنَيْنإ ُم إلَيْهإ إ أَْرَسلْنَا إذْ إ
ُمْرَسلُون    إلَيْكُْم إ إنّا إ مإْن          َفَقالُوا ُن الّرْحَمٰ أَنَْزَل َوَما ثْلُنَا مإ إّلبََشٌر إ أَنْتُْم َما َقالُوا

إّلتَكْذإبُوَن     إ أَنْتُْم إْن إ َشْيٍء تَطَيّْرنَا    إنّا إ َقالُوا
بإكُْم

تَنْتَُهوا    لَْم لَئإْن
لَنَْرُجَمنّكُْم

نّا   مإ َولَيََمّسنّكُْم
أَلإيٌم  َعذَاٌب
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