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 رب وراس

 ناد اهيرمتمل ١ ازين يو
 الا الب الث . 3 1 53 3 315.001 . 3

 ها58١ لاوش ١ مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفتلا ٌةيكرت

 سفّنلا ٌةيِك

 اهف ثّدحت يتلاو ."سفّنلا ٌةيكزت" :ناونعب ةعمجلا ةبطخ - هللا هظفح - مساقلا دمحم نب نسحملا دبع خيشلا ةليضف ىقلأ

 نآرقلا ٍءوض يف سوفُنلا ةيكزت مَظِع َحمالمَرَكذ مث ءائيكزت اههحاص ىلع ٍسفّنلا ٍقوقحرربكأ َّنأو ءاهئراهطو سوفُثلا ةيكزت
 .ملعلا ٍلهأ مالكو ةرّيطملا ةّيوبنلا ةَّنسلاو ميركلا

 لوألا ةبطخلا

 .هل َلِْضُم الف هللا هديب نَم ءانلامعأ ٍتائيس نمو انِسُفنأ رورش نم هللاب ٌذوعنو .هرفغتسنو هثيعتسنو هدمحن هلل َدمحلا َّنإ

 هيلع هللا ىَلَص ,هّلوسرو هُدبع اًدمحم انّيبن نأ دهشأو ءهل كبرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو .هل يداه الف لِلضُي نمو

 .اًريثك اًميلست َمَّلسو .هباحصأو هلآ ىلعو

 :دعب امأ

 .ىَوجَنلاوٌّرسلا يف ِهوُبِقا رو ءىّوقتلا ّقح - هللا دابع - هللا اوقّئاف

 :نوملسملا اهثأ

 ايندلا ُمايِق هيلعو ءضرألاو ثاوامسلا هب تّماق يذلا لدعلا وه كلذو .هّقح ّقح يذ ّك ٍءاطعإب مهرمأ ُماوِقو ٍقلخلا ٌحالص

 .ةرخآلاو

 هاور ؛«اَّقح كيلع َكسفنل َّناو» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاق ؛نيدلا موي هنع ٌلوُؤسم وه ّقح اهيِحاص ىلع ٍسفن كلو
1 

 .دمحأ

 هيلع - لاق ؛هنم ُداعتسُيّدس ث اابلو ءوُسلاب ٌةراَمَأ ْنيِفّئلاَف ؛ةَميمَّدلا ٍلاصخلا نم اهظفح هدو «٠ ءاهتيكزت :ٍسفّنلا ٍقوقح ُربكأو

 .دمحأ هاور ؛«ييفنّرش نم كب ٌدوعأ» :- مالسلاو ةالصلا
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 ب ضساؤوعاا
 2و بي

 نفر نرجو
 الب الن الث . 3 38 . /01- 2315.9 63 3 5 ١

 ها489١ لاوش ٠١ه مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفنلا ٌةيكرت

 .يذمرتلا هاور ؛«انسُفنأ رورش نم هللاب ٌدوعنو» :هبطُخ ةحتاف يف ٌلوقي - ملسو هيلع هللا ىلص - ُينلا ناكو

 «ْمُكَرَيَطُيِل ُدِبرُي ْنِكَلَو جرح ْنِم ْمُكْيَلَع َلَعْجَيِل ُهَّللا ُدِرُي اَم) :ىلاعت لاق ؛كلذ هدابعل ُّبحُي هللاو ءاهحالصإ نِم َصانم الف
 .[1 :ةدئاملا]

 .مكرهاوظو مكتطاوب :يأ

 اًوَعد - مالسلا امهلع - ليعامساو ٌميهاربإف ؛- مالسلا مهلع - لُسُيلا ةثعب ٍدِصاِقم ىّدحإ تناك سوفُنلا ةيكزت رمأ ميظعلو

 باَتكلا ْمُيْمَلَعُيَو َكِتاَيآ ْمَِلَع وُلْتَي ْمُهِْم اًلوُسَر مِِف ْثَعْئاَو اَنَبَرِ) :لاقف ءمهكْرُي مهنم اًلوسر ةمألا هذه يف َثَعبي نأ هللا

 ١[. 19 :ةرقبلا] 4 ْمُِكَرُيَو َةَمْكِحْلاَو

 4« قرت ْنَأ َلِإ َكَل لَه لُمَف )١17( ىغّط ُهَنِإ َنْوَعْرِف ىلإ ْبَهْذاِد :هل لاقو نوعرف ىلإ هللا هّلَسرأ - مالسلا هيلع - ىموُمو
 .[18 1ا/ :تاعزانلا]

 وُلْثَي ْمُهِْم اًلوُسَو َنيَيَمُأْلا يف َتَعَب يِذَّلا َوُه) :- هناحبس - لاق ؛دابعلل اًيَكْرُم - ملسو هيلع هللا ىلص - اًدمحُم انّيبن هللا َتَعِبو

 ١[. :ةعمجلا] 4 ْمَِكَرْيَو هِتاَيآ ْمِهَلَع

 0 ل حْلاَو َباَتِكْلا يَ مهي

 ُهَءاَج ْنَأ )١( َلَوَتَو َسَبَعِ) :- لجوّرع - لاق ؛مهتيادهو مهيكزت يف اًعمط ؛مُلزتم تَنَد نإو هللا ىلإ َنماَّنلا وُعدي ُةيِعاَدلاو

 .[" ١- :سبع] 4َكَرَي ُهَّلَعَل َكِبِرُْي اَمَو (1) ىعْعَأْلا

 ْنَق) :لاق مث .هباتك يف مَسق لّوطأ هللا َمَسقأ اذه ىلعو ءاهمدع يف ٌةراسخلاو ُةبيَخلاو .سفّنلا ةيكزت يفوه امن هّلك ٌحالفلاو

 ٠١[ .5 :سمشلا] (اَهاَسَد ْنَم َباَخ ْدَقَو (1) اَهاَكَر ْنَم َحَلْف

 ."ٍلامعألا حلاصو هللا ةعاطب هّسفن ٌىز نَم َعَّلفأ دق" :- هللا همحر - ٌةداتق لاق
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 «ب صروخاو ار
 2و بي

 نيفيا نير ذو
 الب الن الث . 3 38 . /01- 2315.9 63 3 5 ١

 ها489١ لاوش ١٠ مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفتلا ٌةيكرت

 َةاَيَحْلا َنوُرِئثْؤُت لب )1١( ىَلصَف ِهَبَر مْسا َرَكَذَو )١14( ٌْرَت ْنَم َحّلْفَأ ْنَقِ) :- هناحبس - لاق ؛ُتالاسّرلا هيلع تعّمجأ ام اذهو

 .[19 -14 :ىلعألا] 4« ىَسوُمَو َميِهاَرْبِإ فحص (10) لوألا فْحّصلا يفَل اَذَه َّنِإ (10) ىَقْبَآَو ٌدْيَخ ُةَرِخَْلاَو (17) اَيْنّدلا

 .[4 :نونمؤملا] (َنوُلِعاَف ةاكَرلِل ْمُه َنيِذَّلاَو) :- هناحبس - لاق ؛مهسفنأ ةيكزت :نينمؤملا ٍتافص نمو

 ."اذهو اذه ّطاعتي يذلا وه لِماكلا ْنِمْوُملاو ,لاومألا ٌةاكزو سوفُنلا ٌةاكز وه" :- هللا همحر -ٍريثك نبا لاق

 4ُاَدَبَأ ٍدَحَأ ْنِم ْمُكْنِم ىَر اَم ُهْتَمْحَرَو ْمُكَيَلَع هّللا لّضَف اَلْوَلَو» :- هناحبس - لاق ؛هَمَّركأو هيلع هللا ّنم دقف هّسفن ْتَكز نمو

 7١[. :رونلا]

 َهَنَجْلا َّنِإَف (40) ىَوَمْلا ِنَع َسْفَّنلا ىََتَو ِهَنَر َماَقَم َفاَخ ْنَم اًمَأَو) :- العو لج - لاق ؛هّسفن َحّلصأ نَم ٌءازج ةرخآلا يف ٌةَّنجلاو

 .4١٠١4[. :تاعزانلا] 4 ىَوَأمْلا يه

 (10) ىَلْعْلا ُتاَجَرَّدلا ْمُمَل َكِئَلوُأَف ٍتاَحِلاَّصلا َلِمَع ْدَق اَنِمْؤُم ِهِتَأَي ْنَمَو) :- لجوَّرع - لاق ؛ٌئزت نَم ًءازج اهنِم ىَلْعلا ُتاجرَدلاو

 .[77 .ا/ه :هط] 4( َقَرَت ْنَم ُءاَرَج َكِلَذَو اًهيِف َنيِدِلاَخ ُراَمْمَأْلا اهتْخَن ْنِم يِرْجَت ٍنْدَع ُتاَنَج

 رِماوألا يف مّظعألا دصقملا َّنِإف ؛هيهاون بانتجاو هللا رِماوأ ٍلاثتماب كلذو .دابعلا عيمج ىلع ٌضرف ةيكرّتلا قيقحتل يعسلاو

 .اهخالصاو سفنألا ٌةيكزت - هلل ةّيدوبعلا قيقحت دعب - يهاوّنلاو

 ٌلْيَوَوِه :- هناحبس - لاق ؛بيحوتلاب الإ ٍقلخلل ًةاكز الو .هل كيرش ال هّدحو هتدابعب هللا ٌديحوت :سوفُتلا هب وُكزت رمأ ُمظعأو

 .[0 7 :تلصف] (َنوُرِفاَك ْمُه ةرخالا ْمُهَو ةاكْرلا َنوُنْوُي ال َنيَِّلا (7) َنيِكِرْشُمْلِل

 نم ّقحلا ىّوِس ام ةّيبلإ يفن ْنَمِضتي هّنإف ؛ُبلقلا وُكزي هب يذلا ُناميإلاو ٌديحوتلا يهو" :- هللا همحر - مالسإلا عيش لاق

 ."ُبولُقلا هبوكزت ام لصأ اذهو .(هللا الإ هلإ ال) ٌةقيقح وهو .بلقلا يف ّقحلا ةّيبلإ تابثإ و .بلقلا

 .[40 :توبكنعلا] ؛ِرَكْنملاَو ٍءاَشْحَمْلا ٍنَع ىَّْت َةالّصلا َّنِإ»» :ىلاعت لاق ؛دبعلل ٌةراهطو ءسفّنلل ٌةاكز ٌةالصلاو

5 

 مامن ع أ 0 هل. 0010010



 مآ 11و ,

007000 

 الن الب الث . 3 153 3 3185.001 . 3

 ها489١ لاوش ١ مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفنلا ٌةيكرت

 موي لك هنم لِستغي مكيحأ بابب اًرهن َّنأ ول مثيأرأ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاق ؛اياطخلا مهنع ُبِهذتو ءاهبلهأ ٌحِلصْتو

 نهب هللا وخمي ٍسمَخلا تاولّصلا ْلَثم كلذف» :لاق .ٌءيش هْنَرَد نِم ىَقبي ال :اولاق ,«؟2يش هِنَرَد نِم ىَقِبي له ٍتاَرم نيمخ

 .هيلع قفتم ؛«اياطخلا

 ١٠١[. :ةيوتلا] كاب ْمِهَكَرُتَو ْمُهُرَبَطُت َةَقَدَص ْمِيِلاَوْمَأ ْنِم ْذُخِ) :- هناحبس - لاق ؛اهؤاكزو سوفُنلا ٌءاقن ةقدّصلاو ةاكرلابو

 21١7 :ليللا] 4 َقَرتي ُهَلاَم يِتْوُي يِذّلا (1) ىَقْْلا اَمهَّنَجْيَسَوِ) :- العو لج - لاق ؛هلامب هّسفن ٌكْز نَم ًءازجراّنلا نِم ُةاجّنلاو
14]. 

 ْمُكْيَلَع بيك اوُنَمآ َنيِذَلا اي اي) :- هناحبس - لاق ؛شجاوفلا نم هلهأل ًءاجوو ءاهرورشو سوفُنلا ٍتافآ نِم ٌةياقو ُموّصلاو
 .[187 :ةرقبلا] 4(َنوُقَّتَت ْمُكَّلَعَل ْمُكِلْبَق ْنِم َنيِذَّلا ىَلَع بتُك اَمَك ُماَيِصلا

 .[1517 :ةرقبلا] (ّجَحْلا يف َلاَدِح اّلَو َقوُسُف اَلَو َتَقَر اَلَف َجَحْلا َّنِمِف َضَرَف ْنَمَف) :-العو لج - لاق ؛سوفُنلا وُكزت ّجحلا يفو

 قشسفي ملو ثففري ملف هلل َجَح نمم» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاق ؛هّمأ هتَدّلو مويك سفّنلا َرهاط دوعي ٍجاّجُحلا نم لوبقملاو

 .هيلع قفتم ؛«هّمَأ هثدلو مويك َعِجر

 اوُعِجْراَف اوعجزا ْمُكَل ليِق ْنِإَوِم :- هناحبس - لاق ؛ِسْفَّنلا ىلع ًةليقث تناك نإو بلقلا ٌحِلصُت نيقوُلخملا قوقح يف هللا ٌةعاطو

 .[18 :رونلا] 4ْمُكَل ىْرَأ َوُه

 .[45 :ءاسنلا] 4ُءاَشَي ْنَم كري ُهَّللا ٍلَب» :ىلاعت لاق ؛اهتراهطو بولقلا ٌحالص ِهِديِب - هناحبس - هللاو

 اهكزو ءاهاّوقت ييفن ِتآ مهللا» :- ملسو هيلع هللا ىلص - يبنلا ٍءاعُد نمو .هتوُلطم ُدبعلا ُكِرِدُي هبو .ًةميظع ٌةدابع ًءاعُّدلاو

 .ملسم هاور ؛«اهاّكز نَمْريَخ تنأ

 .[518:دعرلا] 4ُبوُلُقْلا ُنْيَمْطَت هّنلا ركذب الأ :-العو َلج - لاق ؛بلقلا ٌةراهطوردّصلا ٌحارشنا هب هللا ركذ نِمراثكإلاو

 ْناَّنلا ام اي :- لجوَّرع - لاق ؛هل تّداقناو هُسفن تَحّلص اًميلعتو اًمّلعتو اًلمعو اًرّبدتو ًةوالت ميظعلا نآرُقلاب لّغتشا نّمو

 .[0ا/ :سنوي] 4َنيِنِمْؤُمَلِل ٌةَمْحَرَو ىَدُهَو روُدّصلا يف ال ٌءاَمِشَو ْمُكَبَر ْنِم ٌةَظِعْوَم ْمُكََءاَج ْدَق
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 1 11و 0

 رومنس

 نيفيزمتلا زيرو ةنإو
 الا الب الث . 3 1 53 3 315.001 . 3

 ها48١ لاوش ١ مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفّتلا ٌةيكرت

 ."ةرخآلاو ايندلا ٍءاودأو ةّيندبلاو ةّيبلقلا ٍءاودألا عيمج نِم ُماتلا ٌءافَشلا وه ْنآرّقلا" :- هللا همحر - مّيقلا نبا لاق

 4باَبْلَأْلا وُنوُأ ُرَكَدَتَي اَمّنِإ َنوُمَلْعَي ا َنيِذَّلاَو َنوُمَلْعَي َنيِذَّلا يِوَنْسَي لَه لقؤ :- هناحبس - لاق ؛هّلهأ يكْزُي ُعِفاّنلا ُملعلاو

 .[1 :رمزلا]

 ِهِداَبِع ْنِم َهّنلا ىّتْخَي اَمَّنِإ) :- هناحبس - لاق ؛ةّيشخلا لهأ نِم نوكيو ةيكزتلا ىبتنُم َعْلِبِب تح هبجاصب ُملعلا لازي الو

 .[18:رطاف] 4ُءاَمَلْعْلا

 ريصقت هل َرَبظ حلاصلا فَلا رّيس يفّرّظن نمو ,ميهكرب قوُحْللاو مهب يّبأتلل ٍسْفَّنلاب ودحت ءالّيتلاو ءاملعلا رّيس ةءارقو

 .هدوصقمبَرَفَظ هّسفن َدَهاج نمو .هنطايو ٍدبعلا رهاظ ٌحالص هتمالسو بلقلا حالصبو

 الإ ٌحْلصت الو وُكزت الف .اهبساحُم ىلع ةفوقوم سفّنلا ٌةاكزو ,نينسحملا لزانم ُكِردّيف .هّلهأ ْلّمكُي هللا ةبقا رُم ُماودو

 .اهحالصإ ىلإ ىعسيو هِسفن ٍبوُيع ىلع ُدبعلا ٌعِلطي كلذبو .ةّبّساحملاب

 «ْمُيَل قزأ َكِلَذ ْمُهَجوُرُف اوُظَمْحَيَو ْمِهِراَصْبَأ ْنِم اوُضْعَي َنيِنِمْؤُمْلِل لَق) :-العو لج - لاق ؛سفنألا هب وُكزت امم رّصبلا ُضغو
 ١[. :رونلا]

 هيلعف عطتسي مل نّمو .جْرَفلل ْنّصحأو .رّصبلا ُضَعَأ هّنإف ؛جّوزتيلف َةَءابلا عاطتسا نَم» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاق

 .هيلع قفتم ؛«ءاجو هل هّنإف ؛مايّصلاب

 .اهتيكزت يعاود نم مالكلاورظّتلا ٍلوُضف نع ٍِسْفّنلا ٌةنايِصو

 َّنإف ؛ناطيّشلا لخادم ُعَسوُأ امهو ءرّظَّنلاو مالكلا لوضف نِم اهُدّلوت امنإ يصاعملا ٌرثكأو" :- هللا همحر - مّيقلا نبا لاق

 ."ناَمأسي الو ناّلَمي ال امهَتَحِراج

 هوُرَكذ َلَّفغ نإف ؛يلاعملا غولُب ىلع ٍدبعلل ِنوَعُريَخ ٌةحِلاَصلا ٌةبحّصلاو ءللاخُي نَم مُكُدحأ رظنيلف .هليلخ نيد ىلع ُءرملاو

 .هوئاعأَرَكذ ناو
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 رومنس

 نفيس نيون
 الا الب الث . 3 1 53 3 315.001 . 3

 ها48١ لاوش ١ مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفّنلا ٌةيكرت

 .اهئماقتساو سوُفْنلا ًةايح ِتوُملا ركذتورباقملا ةرايز يفو

 ١"[. :رونلا] ؛َنوُحِلْفُت ْمُكّلَعَل َنوُئِمْؤُملا َهّيَأ اًعيِمَج هّنلا َلِإ اوُبوُتَوِل :- لجوَّرع - لاق ؛هُرّبطُتو َدبعلا كْرُت ٌةبوتلاو

 َلِقّص باتو َرَّمغتساو َعَرَن وه نإف .ءادوَس ٌةتكن هبلق يف تكن ًةئيطخ ًاطخأ اذإ َدبعلا َّنإ» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - لاق

 .يذمرتلا هاور ؛«هّبلق

 اهلصأ ناك نإو ةيكرتلاف َِرّشلا ِكرت عم الإ اًيِكرتُم ْلُجَرلا نوكي الو ءاهّضِقانُي ام اهنع َلاَرُي ىتح وكت ال لامعألاو ْسسفّنلاو
 .اذهو اذه ٌعمجي زتلاّراص اذهلف ءّنَّشلا ةلازإب لّصحت امنإف ,ريخلا ٌةدايزو ٌةكربلاو ءامّتلا

 :نوملسملا اهبأ .. ُدعبو

 اذهو .- ملسو هيلع هللا ىلص - ّيبنلا يده عابّتاو هللا ةعاطب .- ملسو هيلع هللا ىلص - هلوسر ُةَّنُسو هللا ُباتك ةيكزتلا لصأف

 .مهُزِعو قلخلا ٌحالفو اهُحالصو سُفنألا ٌةاكز كلذبو .ميقتسملا هطارصو هئيدو هللا ليبسوه

 .[18 :رطاف] «ُريِصَملا ِهّنلا لَو ِهِسْفَنِل قرت اَمَنِإَف ٌىَرَت ْنَمَوِ) :ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ْذوعأ

 يل هللارفغتسأو ءاذه يلوَق لوقأ ,ميكحلا ركذلاو ٍتايآلا نم هيف امب مكاياو هللا ينَعَّنو .ميظعلا ٍنآرقلا يف مكلو يل هللا كراب

 .ميحرلا ٌروفغلا وه هنإ ,هورفغتساف ءبنذ لك نم نيملسملا عيمجلو مكلو

 ةيناثلا ةبطخلا

 َّنأ ٌدهشأو .هنأشل اًميِظعت هل كيرش ال هدحو ُهّللا الإ هلإ ال نأ ُدهشأو .هنانتماو هقيفوت ىلعُركشلاو .هناسحإ ىلع هلل ٌدمحلا
 .اًديزم اًميلست َمَّلسو .هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا ىَلَص .هّلوسرو هُدبع اَد انّيبن

 :نوملسملا مع 4 عم

 اَم ْرَيَغُي ال هّنلا نإ :- هناحبس - لاق ؛مهسوفن يف امرييغتل ٌعَبَت اًفوخو اًنمأو .ًةَّدشو ًءاخرو ءاًداسفو اًحالص دابعلا لاوحأُرّيغت

 ١١[. :دعرلا] 4 ْمِيِسُفْنَأِب اَم اوُرَيَعُي َتَح مْوَقب
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 نيفيا نورت نإو
 الن الب الث . 3 153 3 3185.001 . 3

 ها489١ لاوش ١ مساقلا دمحم نب نسحم ا دبع /د سفنلا ٌةيكرت

 َوُه لق اَذَه ىّنأ ْمُثتْلُق اَيَلْثِم ْمُتْبَّصَأ دق ٌةَبيِصُم ْمُكَتَباَصَأ اَكَوَأ ١ :- لجوّرع - لاق ؛مهِسفنأ نِم هُؤَشنمف دابعلا ُبِيِصُي ام ٌلكو

 .[154 :نارمع لآ] «ْمُكِسُفْنَأ ٍدْنِع ْنِم

 هاَمك هترخآل لمع نَمو «ٍسانلا نيبو هنيب ام هللا َحَلصأ هللا نيبو هّنيب ام َحلصأ نمو .هتينالع هل هللا َحَلصأ هتريرس َحَلصأ نمو

 اهءاكز يِعَّديف كلذب ٌحَدمتي الو ءاهتيكزتو هسفن حالصإل سيف .ٍفوخو ٍناسحإ نيب ٌعمجي ءٌلِحَو ْنمْوُملاو .هاينذ َرمأ هللا

 .["؟ :مجنلا] 4(ىَقَنا ِنَمِب ُمَلْعَأ َوُه ْمُكَسُفْنَأ اوُكَرُت اَلَف» :ىلاعت لاق ؛اهتراهطو

 َنيِذَلا امم اي يللا ىَلَع َنوُلَصُي ُهَتَكِتاَلَمَو هللا َّنِإ) :ليزنتلا مكحُم يف لاقف .هّيبن ىلع مالسلاو ٍةالصلاب مكرمأ هللا َّنأ اومّلعا مث

 .[51 :بازحألا] 4ُاَميِلْسَت اوُمّلَسَو ِهْيَلَع اوُلَص اوُنَمآ

 يبأ :نولدعي اوثاك هبو ّقحلاب اوّضق نيذلا ءنيدشارلا هِيافلُخ نع مهللا ضراو ءدمحم انّيبن ىلع كرابو مّلسو ّلِص مهللا

 .نيمّركألا مّركأ اي كمركو كِدوُجب مبعم اًنعو ,نيعمجأ ةباحصلا ٍرئاس نعو «يلعو ءنامثعو ءَرمُعو ,ٍركب

 َرئاسو .ًءاخر اًنئمطُم اًنمآ دليلا اذه مهللا لعجاو .نيدلا ًءادعأرّمدو ,نيكرشملاو كرشلا َلذأو .نيملسملاو مالسإلاَّرعأ مهللا

 .نيملسملا دالب

 اَنْمَحْرَتَو اَنَل ْرِفْعَت ْمَل ْنإَو اَنَسْفْنَأ اَنْمَلَظ اَنَتَر) ٠١١[.« :ةرقبلا] 4ِراَّنلا َباَذَع اَنِقَو َةَنَسَح ةرِخآلا يفَو َةَنَسَح اَيْنَّدلا يف اَنتآ اَنَتَر إل

 .[77 :فارعألا] 4َنيِرِساَخْلا َنِم َنَئوُكَتَل

 .ماركإلاو لالجلا اذ اي كباتكب لمعلل نيملسملا ٍرومأ ةالؤ عيمج قّفوو .كاضر يف هّلمع لّعجاو ؛كادُبل انّمامإ قفو مهللا

 هلغشأف ٍءوُسِب نيملسُلا وأ َمالسإلا دارأ وأ اندارأ نَم مهللا ءٍدوُركموّرش ّلك اهنع فرصاو ءانّدالب ظّفحاو ءانَدودُح نّمأ مهللا

 .زيزع اي ٌيوق اي هرحَن يف هديك لعجاو .هسفن يف

 :هللا دابع

 1١[. :لحنلا] (َنوُرَكَدَت ْمُكَّلَعَل ْمُكْظِعَي يغَبْلاَو ِرَكْنملاَو ٍءاَشْحَمْلا ِنَع ىَْنَيَو ىَتْرُقْلا يِذ ٍءاَتيِإَو ٍناَسْخِإْلاَو ٍلْدَعْلاب ُرْمَأَي هّنلا َّنِإ)

 .نوعّتصت ام ْمّلعي هللاو ,ربكأ هللاركِذلو ,مكدزي همعنو هئالآ ىلع هورُكشاو .مكرُكذي ليلجلا ميظعلا َهّللا اورُكذاف
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