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 أفكار مبدئية لدروس قائمة على أشياء مألوفة

 
 دروس من أشياء مألوفة ]لغير المؤمنين[

 

 ٔسقخ شٛك أٔ ٔسقخ َقذٚخ فٙ يغهف )أجشح انخطَّٛخ( .أ

 

ًُغزحقخ ػهٗ  فكشح انذسط; انًبل انًٕجٕد فٙ ْزا انًغهف ْٕ األجشح أٔ انُذفؼخ ان

ٍَّ انثًٍ  ػًم رى ئَجبصِ. نقذ رى كغت انًبل. ٔهللا نذّٚ ثًٍ أٔ أجشح نهخطٛخ. نك

انز٘ ٚطهجّ هللا نٛظ يبالً، ثم ْٕ يٕد )جغذ٘ ٔسٔحٙ(. ٔانًٕد انشٔحٙ ٚؼُٙ االَفظبل ػٍ هللا 

 ُيظهى ٔكئٛت. ئنٗ األثذ فٙ يكبٌ 

 

 3; :6؛ ئشؼٛبء 34; 7اٜٚبد انشئٛغٛخ; سٔيٛخ 

 

 دفزش انٕٛيٛبد )دفزش نكزبثخ األشٛبء انزٙ رشٚذ أٌ رززكشْب(  .ب

 

فكشح انذسط; هللا نذّٚ دفزش خبص ٚكزت فّٛ انكثٛش يٍ األشٛبء. ْزا انذفزش 

ًُخهِّض  ًَّٗ "عفش انحٛبح". األشخبص انزٍٚ ٚثقٌٕ ثبنشة ٚغٕع ك ُٚغ

ب األشخبص انزٍٚ نى شخظٙ  نٓى يٕجٕدح أعًبؤْى فٙ ْزا انغفش. أيَّ

ٚإيُٕا ثٛغٕع فأعًبؤْى نٛغذ يكزٕثخ فٙ عفش انحٛبح ْزا. ٔثبنزبنٙ فهٍ ٚزًكُٕا يٍ انزْبة ئنٗ 

 انغًبء فٙ ٍٕٚو يب، ثم عُٛطشحٌٕ فٙ ثحٛشح انُبس. 

 

 9; 24؛ 38; 32اٜٚبد انشئٛغٛخ; سؤٚب 

 

 صجبجخ دٔاء )ػالج نأليشاع ... فقؾ حًُٛب رششثّ(  .ج

 

فكشح انذسط; ئرا قبو انطجٛت ثٕطف دٔاٍء يب، ٔقبو انظٛذنٙ ثاػطبئك انذٔاء انز٘ 

قبل انطجٛت ئَّ عٛشفٛك يٍ يشػك، فكى عٛكٌٕ يٍ انغجبء أٌ رأخز صجبجخ 

انذٔاء ئنٗ انجٛذ ٔرؼؼٓب ػهٗ انشف ٔركزفٙ ثبنُظش ئنٛٓب فقؾ. كزنك، 

ػٍ ػالج أػظى ألخطش يشع  35; 3ثطشط  2جشَب انكزبة انًقذَّط فٙ ُٚخ

ٌَّ انكثٛشٍٚ ٚشفؼٌٕ أٌ ٚثقٕا ثبنشخض انٕحٛذ  فٙ انٕجٕد أال ْٕٔ يشع انخطَّٛخ. ٔسغى رنك فا

 يشع انخطٛخ.  -انز٘ ًٚكُّ أٌ ٚشفٛٓى يٍ أػظى يشع سٔحٙ 

 

 35; 3ثطشط  2اٜٚبد انشئٛغٛخ; 
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 ًٛخ(قطؼخ خجض )رُغذِّد حبجخ ػظ  .د

 

فكشح انذسط; انُبط فٙ جًٛغ أَحبء انؼبنى ٚحزبجٌٕ نهخجض ٔٚزُبٔنَّٕ. انخجض ُٚطِؼى يالٍٚٛ انُبط 

ٔٚغبػذ فٙ انحفبظ ػهٗ حٛبرٓى. ٔانخجض يؼشٔف نذٖ جًٛغ انُبط. قبل 

انشة ٚغٕع; "أَب ْٕ خجض انحٛبح." ٔثٓزا فاَّ ٚؼُٙ أَّ قبدس ػهٗ رغذٚذ 

شٚق ئػطبئّ انحٛبح األثذٚخ. فٕٓ انٕحٛذ انقبدس ػهٗ حبجخ اإلَغبٌ ثظٕسح دائًخ ػٍ ؽ

 ئشجبع جٕع انُفظ نهغفشاٌ ٔانؼالقخ يغ هللا. 

 

 62-59; 7اٜٚبد انشئٛغٛخ; ٕٚحُب 

 

 كأط ٔعخ )حٛبح انشخض انًُبفق(  .ه

 

ُبفقٍٛ( ألَٓى كبَٕا  ًُ ًُشائٍٛ )أٔ ان فكشح انذسط; دػب ٚغٕع ثؼغ األشخبص ثبن

ٍَّ انشة ٚغٕع ٚٓزى أكثش ٚٓزًٌٕ فقؾ ثًب ٚشاِ اٜخشٔ ٌ فٛٓى يٍ انخبسج. نك

ثحبنخ اإلَغبٌ يٍ انذاخم. فجبعزطبػخ اإلَغبٌ أٌ ٚزظشف ثظٕسح سائؼخ 

ٔٚجذٔ كًغٛحٙ سائغ؛ نكُّ قذ ٚكٌٕ يهٛئبً ثبنخطٛخ يٍ انذاخم. نٓزا فبهلل ٚذػٕ أيثبل ْإالء 

ُبفقٍٛ(. ًُ ًُشائٍٛ )أٔ ان  األشخبص ثبن

 

 37-36; 34اٜٚبد انشئٛغٛخ; َيزَّٗ 

 


