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 المستخلص

ِع عهللاأهللاَأ مهللا هللابَِه هللادج م َع هللاُ هللابَانَهم  هللاَعملَ بهللالَ جِم َم اهللا هللاأقسَم َّم ا ُ نم هللا َم هللاا ررم َم بَه َّمبا رم َمهللاهللاصَم َّم َّمْي عهللاَآ ع عهللاَبَم رعفهللْاُ هللادم هللا(هللا َهللامجنم

هللامهحي هللاُ هللاب هللاإالمهللاَحيَا َهللا ههاههللاأهللاََُهللاهذاهللاا ِرآ   هللاعالا هللالَ ِرآ ع َْ هللاللهللاهههللارشيٌ هللاََُهللامترَّم هعم َا هللاغم انَهم  هللادنهللاِرمقعهللاا ه امةعهللاََُهللاصَرم

َّمب هللا هللاصََََم اهللا َّجماع   نهللابَهعرا تمهم بََََْ (هللاا ذنهللاتَهمْيهللاهيهمع   هللاحسََََجةاهللاأهللاََم هللاا سََََم ا  هللا دَّي ع ْنهللاِرمقعهللاجارملم هللاهللاُ هللاهللاَعلَ بهللاإ ي عهللادم َّمْي عهللاَآ ع ع دم

َمهللا َّم َّمبهللاُ هللادمهللاَبم هللا هللاصم هللاا جماع   نم ُع (هللا هللا دَّي عهللاا سم ا  هللاجارمل  بم هللااقترم َم أهللاث  م  هللاُ هللاعلَ بهللادَّمْيهَم َِّم هللاا مت هللاخم هللا(هللادَّبهللاهيهمعع ع َم هللا(هللاث  َم َّم َّمْي عهللاَآ ع عهللاَبم

هللاأمقرب هللا هللاه هم َْ هللاأ ْينع هللاق رل   هللاُج  هللالَِّ ارعهللاقمْهبَََََم ْج  هللاأهللاَرَ م ُع هللا هللاق رلَا هللاازدادم َّمْي عهللاَآ ع ع َّمبهللاُ هللادم ٍ هللا هللاصَََََم َّم هللاإ بهللادا عهللاُعهللاُنم بهللاجارمل  حم َْ هللاأهللاَمهم

رعهعهللا هللاَبَََهر  هللا آه هللالعاموَََم َهللارم ُم هللا(هللا َم َّم َّمْي عهللاَآ ع عهللاَبَََم َّمبهللاُ هللادم ٍ هللا هللاصَََم َّم ُ نم هللا هللاقمَّْم  ذمبم َهللاتم ُم بهللاأهللاَ حم َْ َهللاأم ُم هللا(هللا َم َّم هللاهللاَبَََم هللاأم م هللاعؤت  هللاعنِيقم َع ا جِم

َّمهللا َّمبهللاُ هللادم هللا هللاصم َم َهللاادمدهه هللاُنهللااع هٍََُتهللالٍََِّةهللا هللاَإعهللاا ربه َّم ه هللادم جمزم  ُ هللاُعهللاعلَ بهللاَأمهم  هللا نع هللا(هللاصَدٌقهللاَيََّهللام امَّ غ   هللادم َم َّم هللاْي عهللاَآ ع عهللاَبم ثاَت 

(هللا  هللاا سم ا  َّمْي ع هللا دم ْنهللادج عهللاُعهللالهابطةعهللاجارملم ُع ْحٌ هللا َم هللا هللاا ِرآ م هللاأم م

هللا

هللاا جَِهللاأهللاا هح هللاأهللاا ا غةهللاالكلمات المفتاحية :

 

 

 

Verses from Surat An-Najm / Analytical Study 

Fakher Jabur Matar 1 

هللا

Abstract 

This research highlights the blessed surah (A chapter of The Holly Quran) which is the 

one of The Holly Quran chapters, An-Najm.  The researcher notices that it begins with an 

oath by An-Najm (Star) which approves the honesty of the most honorable prophet 

Mohammed (God`s blessing and peace be upon him and his family).                        

The Surah talks about the prophet Mohammed`s miracle, AL-Mi`raj (Ascension which 

is the prophet Mohammed`s midnight journey to The Seven Heavens).                                                       

  The Surah reminds people that they should believe in God who is the one, then talks 

about idols, which are worshiped (false) by polytheists instead of Allah, and proves the 

nullity of these idols and whole deities other than Allah, he exalted.    

 

Keywords: star, revelation, eloquence  
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هللا:هللاالمقدمةُ 

هللا هللاا تراع ْ قعهللاا جما   (هللادَّبهللاصََع َع ََََََََهللا ا جِم هللالل َع هرم  هللالَ ِسََ الت أتعهللاا سََر

ٍ هللا صَّمبهللا ثمْيهللادنهللاُهضهععهللاا َّلراجعهللاُنَّم (هللاأهللاَهللاعمنم م َم
َّم بم َم ُ هللادَّي عهللاَآ  عهللا

هللاُلِزعم  هللا (هللاا مذنهللارأنهللاَي عهللاهللاا مذنهللاتَ م َم َّم ََََََم هللاَآ ع عهللاَب ي ع  صَََََََّمبهللاُ هللادَّ

هللادَّبهللا هللالََََّهللامََِم  َجم هللاا جََم هللاُعهللاأهللاَ ت رتع هللاَ هللاَُّرهتع هللاَغراَََمم دََََََِمم

نهللْا ُع ه هللاأهللا ح م لَ مبهللاَ لََعهللاع ٍََّ هللاَعوَََََََ مٍقهللا ْنهللاإم ُع هللا َّْقع لَ بهللا:هللاهللاا خم هللاع قه ع ع

ن(هللاإ بهللاقه ع عهللاعلَ مبهللا:هللا هم َهللاغم ُم َم هللا َْ ا ر  َحع هللاصَََََم لم َهللاضَََََم ُم نهللاهللا اهللاهمهم هللاإع م َع ِْ ا جم َم  

ن(هللا  ْارم ل  عهللااْ ر  تعهللارم ْنهللاآمَم ُع أمنهللا مْ هللارم هللا  ِم

امهللا هللاا مت هللادم هللاا َثَ ع نع هللادم هللاا ن مث  هللاُعهللاعم هَم ْنهللادَ ع ُع هللا هللاا َّشرته م هَم أهللا م

هةهللاَتلهللاآ  هللااآل  َّكم هللاع ْيهللالط  م جم لميم لَ بهللاأهللاُنهللاقه  هللاَم هةهللاُنهللادَ هللاُهللاع

ن(هللاإ بهللاقه ََ هللا ةمهللااْ  ْخرم ََم َ ِع هللاا ََِم َ م جََم ُم َم نهللا زم اْ ل  َم هللا تم هللاا  م  َ أمْمت  مرم علَََ بهللا:هللا هللاأَم

اعيَّع عهللا نهللابم هللادم لم هللالعَّمنهللاضم  َ هللاأمْدَّم هللاه هم لمكم هللارم هللاإع م َع َّْ هللااْ لع نم  ُ هللا هَ  ْاَّمغ  ُم هللا علَ بهللا:هللا هللا م عكم

هللااْهتم منهللا(هللا  نع هللالعَّم  َ هللاأمْدَّم ه هم هللاَم

هللابهر هللاا جَِهللاَه هللا:(هللا1-18 هللادَّبهللااآلمَتعهللاهللا:هللاث هللاا ان اقتورمهللا
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ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

ن اهللاهمهم هللاإع م َع ِْ ا جم ن 1 هللاَم هم َهللاغم ُم َم هللا َْ ا ر  َحع هللاصم لم َهللاضم ُم ق هللا2(هللا َهللاممجطع ُم َم (هللا

ن  هللااْ همهم نع ب 3دم ْحٌ هللام هحم َم هللا هللاإعالم ن 4(هللاإعْ هللاه هم هللااْ ِ هم م   َّمَّم  هللاشََََم ع (هللا  َهللا5(هللادم

رمهللا ن ُع تمهم بَََْ  قعهللااْ مْدَّمب 6ٍ هللاََم
 َ ْ هللالَع ه هم َم هللاَمتم م مب 7(هللا هَم هللادم َم هللا8(هللاث  بم هللاقَم َ م (هللاَمرم

هللاأمْدهمب  َْ هللاأم ْينع ب 9قمْهبَََم حم َْ َهللاأم ُم هللا هع ْا ع بهللاإع مبهللادم حم َْ اد هللا10(هللاَمهم هللااْ ف ؤم ذمبم َهللاتم ُم (هللاهللا

أمن  َهللارم ن 11ُم َهللاممرم ُم َّمبهللا َهم  هللادم َر  مت َّم آه هللاهمْز مةاهللا12(هللاأَم مْ هللارم َم ِم ن (هللا (هللا13هللاأ ْخرم

ْجتمهمب  ْ رم عهللااْ َّ  هللابََع ج م ن 14دع َم هْ جمة هللااْ َّم هللاجم هَم ج م ْ رم مهللا15(هللاهللادع بهللاا سََ  (هللاإعْ هللاممْغشََم

َهللاممْغشمب  َهللاِمغمب 16ُم ُم َم هللا ر  هللااْ اموم اغم َهللازم ُم ل  عهللا17(هللا تعهللارم ْنهللاآمَم ُع أمنهللا مْ هللارم (هللا ِم

ن هللا ْارم هللا( 18اْ ر 

هللا

 : البحثِ  ةُ يَّ هم  الً : أَ أوَّ 

َعهللاا جمهللاهللابََهر  هللا هللاهللاَهللاشََه  هللاهمهللاه هللاشََهْهللاهللاِ هللالَّهضََهدَتعهللاهللااُتَزتهللْات هللاا مهللاهللاةعهللاا َّريمهللاهللاهرعهللاا سََر

َعهللاأ هللا هللاةعهللاا َِهَّيمهللاهللاا لَداتعهللاهللاَهاذعهللاهللاخ قعهللاا مهللاهللاَُرَراعهللاهللااإلمََّ عهللاهللارتَ عهللاَأمهللاهللامنعهللاا   هللاهللاصه

َعهللاهللاَاإلمَِزعهللاهللاا فهاصََلعهللاهللارعهللاوََمهللادَّبهللاقعهللاهللاملتَّ  هللاهللالهبَََّهبهللٍا هللا مهللاأمهللاهللاَعنِيقعهللاهللاأهللاَا ِسََ

َمهللاا رمهللا َمهللاهللابه صمهللاهللاا ررم هللانعهللادمهللاهللا  هللاَيََّهللاماَّغ هللاهللا(هللاصَدقهللٌاهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللا

ُ هللاهمهللابهللاأهللاَأمهللالَ مهللاَعمهللاهللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللا هللاا ِرآ مهللاهللا هللاَإثاَت هللاهللادهه هللاَهللاادمهللاَّمهللادمهللاهللاهٌهللاجزمهللا هللا هللاح هللٌاَمهللاهللاأ م

هللا ( ا هللاا سمهللاهللا هللادَّي عهللاهللاجارملمهللاهللالهبَِةعهللاهللاُعهللاهللادج عهللاهللانهللْاُعهللا

 

 :  البحثِ  فُ اهدأثانيًا : 

 : البحثِ  أهدافِ  برزِ أَ  نْ مِ 

َعهللاهللا عهللاربَََه عهللاهللانهللْادمهللاهللاَجلمهللاهللادزمهللا-هللاُعهللاهللاهف  هللاهللا -1 هللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاا ررم هللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصَََم

هللاهللا عهللاَآ عهللا هللاذنهللامفي  هللاا مهللاهللاا َّضَََََََرععهللاهللانهللالَ فللعهللاهمهللاا همهللاهللانعهللاا جطقهللادمهللاهللاهللا-(هللاَمهللاَّمهللاَبََََََم

َّمبهللاُ هللادَّي عهللا هللاهمهللاه هللاأهللاَمهللاهللاإ بهللاا َّسَََتِالعهللاهللاا نَضَََرعهللاهللانمهللاُعهللاهللااالبَََتَّرارمهللا صَََم

َمهللا َّم َ هللاا ضمهللاهللادج  هللاهللا(هللاُجف  هللاَآ ع عهللاَبم َيََّهللاهللاَا لَّلعهللاهللاَ هللاا سَّهكعهللاهللاة هللاَا غهاممهللاهللا 

  َا َّستِالعهللاهللابهللاََ هللاا نَضرعهللاضمهللاُمهللا

ية هللا -2 ي عهللاإعهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَأمهللاهللاَّيي هللا هللاَم هللايعهللانهللْام هللاهللاهمهللاذنهللاه هللابهللاا مهللالَ مهللاعمهللاهللاُعهللاهللاَح اه بهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا 

 بهللا ِمهللاههللْاَا  هللاهللاترمهللاا ذمهللاهللانعهللايهللْاجمهللاهللَْاا زمهللاهللاقمهللاَّمهللاذنهللاخمهللاا مهللاهللاهمهللاه هللاهللاه هللاَح مهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَأمهللاهللاَا َّوير هللا

َعهللاا رمهللاهللاُلراجعهللاهللاة هللاُلرَمهللاهللا -3 هللا(هللاهللابه َم َّم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاَبم ٍ هللا هللاصم َّم نم ََُهللاُ 

هللابهللاَ هللاا ََّّرهتعهللاظَّمهللاا ل هللاهللا عهللانهللاأهللاَدََََِاََعهللارمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللالََ هللارمهللاهللاآمَََتعهللاهللانهللْاُعهللاهللارآه هللا

 نهللا َمهللاهْهللاةهللاا َّمهللات هللادج هَهللاججمهللابهللاأهللاا مهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْابعهللاهللابهللاأهللادج مهللاَّمهللادهللْاا مهللا

ََمهللاالهعهللااإلعهللاهللا مهللاحهللْاا همهللاهللا مهللاأمهللاهللاليَََ  هللا -4 َعهللاهللا  هللااعهللادَّبهللاا جمهللاهللاَمهللازمهللاذنهللاهمهللا هللاا  ٍ هللا هللاهللاا ررم َََّم نم  ُ

هللا(هللا َم َّم َََم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاَب هللاهللاا ر ا هللاهللاهمهللاه هللاهللاصَََم هللامهعي عهللاهللاالمهللاذنهللاا مهللاهللاق هللاَدعهللاا وَََم

  هللا عهللافعهللاَّهللْاخمهللاهللانهللْاُعهللاهللاَالمهللاهللا عهللامهللْا مهللاممهللاهللالينعهللاهللانهللْاُعهللاهللاا اَِل هللا

 

 : البحثِ  ةُ شكلَ ثالثًا : مُ 

هللاِمهللاتمهللاعمهللا َََم َََرَّمهللاهللا  هللاس ُمهللاهللاا َّلراجعهللاهللاةعهللاحَدثمهللاهللاةعهللاِايلمهللاَ هللاهللاا انثعهللاهللاة هللاُش َمهللاَ َعهللا َّرمهللاهللاعمهللاقمهللاَهللا هللابَََه

َعهللا هللا(هللاهللاا ررم َم َّم َََم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللاَب ٍ هللاهللا هللاصَََم َّم نم هللاهللاَ هللاا رحَّةعهللاهللاُ  هللاةعهللاَََّممهللاا سَََم

هللانهللا رمهللااهللْاا ر هللاهللاا َّلِزاتعهللاهللانمهللاُعهللا

 تحليل سورة النجم :

  َولِ زُ الن   بُ بَ س : 

هللاا مر ع(هللاَجلمهللاهللادزمهللاهللا  هللاقه  هللاهللاهمهللاه هللا نم  ُ َهللا همت  َهللاإع هللاأمهشَََََََم هللالعر   َ هللاأدَّم  هللا:هللا ه هم

َ هللاهللاا يههد هللاهللايهللْا:هللاتَهمهللاهللايلمهللا(هللاقعهللا32َِهللا: ا جمهللا هللاهللاهللَْاه هللا مهللاهللاكمهللا:هللاإ اهللاهَّمهللاهللاعِه هللاهللا  هللااعهللاصََََم هللاغيرهللٌاصََََم

هللاهللاهمهللاه هللا هللاهللا هللا مهللااعهللاا جمهللاهللا  كمهللاهللاغمهللاَّمهللاامهللاَمهللاهللاأهللامقهللٌا  هللاصََََع هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصََََم َمهللاهللاَمهللاَّمهللابََََم :هللاهللا(هللاََِ

ُعهللاُمهللاهللاأهللامههد هللاهللايهللْالمهللاذمهللاتمهللا ُ هللاهللاَ هللالطنعهللاهللاهَهللاُ هللاِ هللاخَّ هللاممهللاهللاهسََََََّةهللٍاهللانهللْاَهللا أَهللاهللاشَََََِ  هللاهللا  هللاأهمهللاهللاإالمهللاهللا عهللاأ

َمهللاهللابَََلي هللٌا هللاهللااآلمةمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاكمهللا عهللا مهللاهللا مهللاجهللْابهللادعهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللاُ هللاهللاأهللاَههز َْ همت  هللاإعْ هللاأمْهشَََم َْ هللالعر   َ هللاأمْدَّم  ه هم

ك(هللا ا جَِهللا:هللا َعَع هَم ُم هللاأ  ةٌهللاَ هللال ط ه ع جَم هللاأمجع َْ إعْ هللاأمْهت  َم هللا هللاا مْر ع نم (   هللاإ بهللا32ُع

َهللاحتبهللاعؤت  هللا ََّّشََََرتينمهللاهللاهَ آخرعهللا ه هللاهللاَق هللاهز مْيهللابََََهر  هللاا جِم هللاُمهللاَح م أ م

هللاأهللاَأهم  هللاالهللاملََّّه هللاا غيمم  َ ْنهللاملَّ هللادمهللاُم هللاشََََََي َا هللاَا غمهللاامهللاهللِْاا َّسََََََتمهللاهللانعهللا م تعهللاأهللااعهللايهللْالع يَم

هللا َم هللاقَ هللاا مذنهللاعمهمهللالَ مهللاعمهللاحيث  أمميم مرم أمدهللْا مهللابهللا:هللا أَم َم أمت مهللابهللاقمَّعهللاطمهللابهللا َم ه هللاهللاني اهللا ْج م *هللاأدع

نهللا هللاممرم هللاا غيمعهللاَمه هم  َ َّْ هللا(   هللااآلمَت هللا35-34(هللا ا جَِهللا:هللادع

أهللاَ هللاا خيرعهللاهللاَمجفق هللاهللاق هللامتو مهللاهللاَ هللادََِّ هللالنهللادفَ هللاتَ مهللاهللايهللْا:هللاهز مهللاهللاقيلمهللا

َمهللا ُمهللاهللاُعهللاهللادا  هللاهللاا رضَََََََدةعهللاهللانمهللاُعهللاهللاأخهه هللاهللا  هللا مهللاهللاََِ ََََََر هللا:هللا َهللاهذاهللاا ذنهللالنهللاأل هللاب

َهللا  هللا ههلاهللاهللاَهللا؟هللاَََِهللادََِّ :هللاإ مهللاشَََََي اهللاهللاماِبهللا كمهللاهللاالمهللاهللاأ هللْاهللامهشَََََك هللاهللاهللاأعوَََََجع هللا

َعلَ بهللاَأرجههللاهللا  هللابََََانَهمهللاهللارضَََََهللاُعهللاهللالََّهللاأصََََجع هللاهللا هللاأَِّم هللاَخطَمَهللاَإه هللا

َمهللاهللاه هللادفهمهللا َِ ا  هللاهللا  هللا مهللاهللاأهللاَ تمهللاهللاُعهللاهللاد هَق هَهمهللالرحَّعهللاهللاكمهللا:هللاأدطج هللا هللادجكمهللاهللال هللاأعنَّمهللاهللاَهللاَأ

هللاموََجع هللاهللاَُهللاتَ مهللاهللاللضعهللاهللانهللْادمهللاهللاكمهللاَأُسََمهللاهللادَّي عهللاهللا مهللاَأشََهمهللاهللاَهدطَه هللاهللاأهللاَهمهللاتَّمهللاهللاكمهللا ههلمهللا

هللاهللانمهللاُعهللا َمهللاهللاأهللاةعهللا قََمهللاا وَََََََم ذنهللاعمهم  بهللاهللابهللا:هللا َعلَََ مهللاهللاعاَََركمهللاهللاُ هللاهللاَََههز هللاا ََم أممََيم مرم أَم

أمدطمهللا أمت مهللاَم َم هللا  عهللاَأجََّّعهللاهللا  كمهللاهللادََِّ هللاإ بهللاأحسنعهللاهللان(هللاَلَدمهللابهللاقمَّي اهللا

َمهللاهللاعمهللاامهللاق هللااعمهللاهللاَتَ مهللاهللاهللاألنهللاا َّغير عهللاهللاَ هللاا ه ي عهللاهللايهللْا مهللازمهللا:هللاهمهللاهللاَقيلمهللا هللاُعهللاهللاربَََََه

هللا هللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََم هللاهللاأا َّشََََرتينمهللاهللاللض هللاهللاه هللارمهللايمهللالمهللاَمهللاهللا عهللا(هللادَّبهللادمجعهللاَمهللاَّمهللاَبََََم

َمهللا هللاهللاأَرعهللاهَهللاَ هللاا جمهللاأهمهللاهللاَضَََََََّّتهَهللاَزدَّيمهللاهللاا شَََََيَ عهللاهللادمنمهللاهللاعرتيمهللاهللاَمهللا:هللا عهللاهللاَقَ

َمهللا هللا عهللاُنهللاَُ عهللاَهللاشََي اهللاهللاأدطَه هللاهللاهمهللاه هللاهللاإ هللْاهللا  هللا مهللاهللاَضَََّنمهللاهللاهللاأُعهللاهللادذابمهللاهللا هللاخشََيي هللا:هللاإه هللاقَ

بهللاَهدطمهللاهللاأهللابَعلَ مهللاهللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللاهللادذابمهللاهللادج  هللاهللالمهللامتنَّمهللاهللاأ هللْاهللا عهللاتعهللارهللْاإ بهللاشعهللاهللاَرجعمهللا

هللاهللاَُهللاتَ مهللاهللاللضمهللاهللا  هللاذنهللادَعامهللاا مهللا َمهللاهللاأهللا  هللالمهللاجمهللاُمهللاَمهللاهللالمهللاخعهللالمهللاهللاَمهللاث هللاهللاأهللا  هللا مهللاهللانمهللاَّعهللاضََََََم هللاُ هللاهللاَههز

  هللااآلمةمهللاهللاهعهللاعلَ بهللاهذعهللا

أملرمهللاعلَ مهللاهللا  هللاَقه  هللا َم هللا كم هللاأمضَََََنم أمهم  هللاه هم َم هللادََشَََََةمهللاهللانهللْادمهللاهللانمهللاَعهللار هللاهللا هللاب(بهللا:هللا 

قَ مهللاأهمهللا ُمهللاهللايهللْاهَهللا َ هللاهللارمهللا:هللا ََََََه هللاهللاُعهللاهللارب ي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََََم َََََََّمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّ هللا(هللالِهاهللٍاَمهللاَب

َمهللاهللاهللاأمضنره مهللا َ هللاهللا:هللا ههللاعلََّّه مهللاهللاََِ اهللاَ ضنرتَهللاقَّي اهللاأهللا اريتَهللاتِيراهللاهللاَُهللاأدَّ

َمهللا هللاهللا دَّي عهللاهللاجارمل هللاهللاَجز ََََََم أملرمهللاهللا(هللالِه  :هللا  ا هللاا س َم هللا كم هللاأمضََََََنم أمهم  هللاه هم هللاأهللاب(َم

َمهللاهللاَرجعمهللا َََ َََهللاخمهللاهللاإ يهَهللاَِ َََهعهللاهللاخطه اهللاهللاأرللينمهللاهللات هللاههللْاطمهللا:هللاُ ََل هللاحتبهللاأع هللا هللاجارم

هللاهللا دَّي عهللا َمهللا ا هللاا سََََََم َ هللاهللاَجلمهللاهللادزمهللاهللاُمهللاهللا هَ:هللاإ مهللاهللالهللْاَق هللاهللاهؤالءعهللاهللايعهللا:هللااهللَْاهللا(هللاََِ :هللاهللامِه

أملرمهللا َم هللا كم هللاأمضنم أمهم  هللاه هم َم هللا( هللا1ب(هللا  

 

  ُالسورةِ  تسمية  : 

ََََََهللا هللاهر  هللاا سرهللاهللاييعهللاَّ هللاب هللا َعهللاا جمهللاهللالل َعهللاا جمهللاهللا فظعهللاهللا(هللا هرَدعهللاهللاِ َ بهللاا  هللاهللاَ هللااآلمةعهللاهللاِ

هللاهللانمهللاُعهللا َمهللا2هَ  اععهللاهللاهر عهللاا سََََر َ هللاهللاا(1973 هللاتهللاهللالنهللادَشََََهرهللاَهر هللاا طمهللاهللا( هللاَقَ
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هللاهللاعسَََّيةعهللا َمهللاهللا عهللاهرمهللاا سََر هللا:هللا َعهللاَهللابََهر هللا َا جمهللاهمهللاههللْاَّمهللابََم هللٍَاِ هللاا ِرآ عهللاهللا فظعهللاهللالنرَمةعهللاهللا(هللالها

َمهللاهللاا هاقععهللا ََََََََََََهللا(هللا256هللا هللاتهللاَهللاا اخَرنرهللاهمهللاَّمهللاجمهللارهللْاعمهللاهللاَتذ كمهللاأهللاهللا عهللا عهللاَ هللاأ َ هللاهللاهل

هللا( هللا3 هللا عهللاَ هللاجَُلعهللاهللاهل(هللا279 تهللاهللاَا ترُذن أا تفسير

هللا

  َ؟   ةٌ أو مدنيَّ  ةٌ مكيَّ  السورةُ  لِ ه 

ََََََََ(هللاهللا68 هللاتهللاهللاَجهللٍادامهللاهللاالنعهللاهللانعهللادمهللاهللا( هللاََ هللارَامةهللٍا4 هللاةٌهللاُريمهللاهللاا سََهر  هللا هل

هللاهللا:هللا مهللاَهعهللاهللاهللاألَ َّ مجةعهللاهللايهللْا مهللازمهللاَهللاهمهللاهمهللاجهللْاُعهللاهللاآمةاهللاهللاأ مهللاهللاهلََََََهللا(هللا118 هللاتهللاهللاَقتَد مهللا منم  هللاا مذع

هللا لمكم هللارم هللاإع م َم هللاا َّمَّم هللاإعالم شم احع اْ فمهم َم هللا َع ْث هللااإْلع َعرم اَم هللاتم تمجعا ه م ِْ هللامم ْغفعرم عهللاه هم ع هللااْ َّم ابَََََع َم

هللا هللاَم م َْ ععر  هَم ُم هللاأ  جمةهللٌاَع هللال ط ه ع هللاأمجع َْ إعْ هللاأمهت  َم هللااْ مْر عهللا نم  ُ َهللا همت  هللاإعْ هللاأمهشََََم َْ هللالعر   َ أمْدَّم

مب(هللا ا جَِ:هللا هللااعِم نع هللالعَّم  َ هللاأمْدَّم هللاه هم َْ ر  ََََََم هاهللاأمهف س تر َمهللا5(هللا 32ع زم هللاَهر هللاا طمهللاهللا( هللاَقَ

هللا   هللاَه هللاهللاضََلي هللٌاهللاه هللا  هللاالنهللادَشََهرهللا:هللابََجمهللا  هللاتهللاهللاا اوََرن هللاهللاإ بهللاا نسََنعهللاهللاممهللاسََع

ُمهللاهمهللاتَّمهللاهللا مهللاهرمهللاا سرهللاهللاأ مهللاهللاهلهللا(هللا110 هللا( هللا6 هللاَ هللٌاذ هللاش هللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللاةٌهللايمهللاهعهللا مهللاَهللا

َمهللا"هللاهللاهللٍَاسمهللاقمهللاهللاهبعهللاَّ هللالهبهللْا  هللاهرمهللاا سرهللاهللاتعهللاأمهللا مهللا:هللالمهللاهللايلمهللاقعهللا هللالع عهللاعهتي  هللاهٌبهللام رمهللابَّ هللاأ هللاهللاهمهللاه هللاأهللا اد 

ُعهللا مهللا ٍءهللا مهللاشََمهللا َ ُمهللانهللاا سََم هللا ْنهللاأجلع ُع هللاَ هللا عهللاأمهللاهعهللانهللْاععهللا كف هللاشََم هللَْاههللْان  هللاأبَََّهٌبهللاهللاجع عهللاأهللاأ ه هم

هللالع عهللا هللاا َّمهللام راد  هللاأ فٍَبهللادا مٍةهللادَّبهللاا ِمهللاجمهللالهللْاعهتي   َع هللابهللالَبََََََتلََّ هللاأَهللاا يمهللاسََََََم هللا هللاَّعهللاَع ينع

َمهللا هللاعمهللاسمهللاقهللْاهمهللاَمهللا"هللاهللاَعهللاهللِْاَا جمهللابهللا:هللاهللا"هللالَ مهللاعمهللاهللاََِ هللاعمهللابهللالَ جمهللالَ مهللاَم َع أهللاهللاهقعهللاَّ هللاخهللْااهللاا َّمهللاذمهللاهمهللا عهللاهللاَيَّاهللاظعهللالهللْاِ

هللااهتاَهمهللاا امهللا هللا يَّفيم ََََََم َّ هللاش ُم َّ هللارعهللادَّي عهللاَيته ُم َِّْم  هللاهه هللاَمته َهللاإ بهللاُلرَةعهللاَيِهده هللاهاهللاخم

تع عهللاَمره  هللالَ مهللاُعهللاعمهللا هللاهللا ُلِزاتعهللاُعهللاا خَ   عهللاهللانهللْاُعهللاهللابهللاَق رعع عهللاَدظَّم

هللاهللاَهذهعهللا هللاَ هللاشََََََهرعهللاهللايهللْا مهللازمهللاهمهللاهللاا َّفسََََََرمنمهللاهللاللض هللاهللا  هللاِعهللاتمهللالهللْاممهللاهللاتََّهللا  هللاهرمهللاا سََََََر

َمهللاةعهللا َّالِمهللاهللاا خَُسةعهللاهللاجةعهللاا سمهللاهللانمهللاُعهللاهللارُضَ مهللا هللا مهللاهعهللاهللاا سهر مهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاَهللاإ مهللاه هللاللض هللاهللا هللاَقَ

هللا( هللا7 هللالَّرةمهللاهللاَاجاةٌهللاهللا ٌهللاَيهَهللابِ مهللاهللايهللْا مهللازمهللات هللاهمهللاَ بهللاا مهللاا  هللاهللاهر  هللاا سرهللا

ََََََهر  هللا دنهللاهللاعانث هللاهللاثجَمَهَهللاَه مهللاهللالينمهللاهللاعنَّل هللاهللاةاهللاَهللاُريمهللاهمهللاَِهللاتهه هللاا جمهللاهللاَب

هللالَ الثعهللاهللااإلمََّ عهللاهللاأهللاَدنهللاُهضهععهللاهللاَهللاا لَا هللاهمهللاَ هللاإَِرعهللاهللاا ربَ ةعهللاهللاُهضهععهللا

هللاهللابََََرعهللاهللاشََه  هللاهللاَا جشََهرعهللا َمهللاهللاةعهللاا َّريمهللاهللارعهللاهمهللاا سََر ا سََي هللاهللاا َّيزا عهللاهللاصَََحم هللاهللا هللاَقَ

هللاهللا"هللا:هللاا(هللا1981ُنَّ هللاحسََينهللاا طاَِاََ هللا تهللا هللا عهللالشََهَدمهللاهللاةٌهللاُريمهللاهللاهر  هللاَا سََر

َعهللاهللاَهللاَالمهللاهمهللاآمَععهللاهللابََيَقعهللا َهللاهمهللاَهللاأَهللاتَّ هللاهمهللاآمَععهللاهللاللضعهللاهللاَهللالره عهللاهعهللاللضََعهللاهللاموََغبهللاإ بهللاقه

َمهللا:هللاإهمهللايلمهللاأهللاَق هللاقعهللاهللاُ هيةاهللا هللاهللاهللا  رهللااعهللاا جمهللاهللانمهللاأدَّمهللاهللابَََهر هللٍاهللاَ هللاهَهللاأ هللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصَََم

هللا( هللا8 "هللاهللاََا َّشرتينهللاجَّيلاهللاهللاَهللادَّبهللاا َّؤُجينمهللاهمهللاَهللاَِرأمهللاهمهللالِراءععهللاهللاهللا(َمهللاَّمهللاَبمهللا

هللا

    ُجمِ النَّ  سورةِ  تالوةِ  فضيلة:  

َمهللا ََ(هللا548 هللاتهللاهللاا طارب رهللاهللاقَ دنهللاهللاا ايَ هللا:هللاَ هللاح مثهللٍاهللاَ هللاَُِّععهللاهللاهل

َعهللا هللاهللاُعهللاهللاربَََه َعهللاا جمهللاهللابَََهر مهللاهللاقرأمهللاهللانهللْاُمهللا"هللا(:هللاهللاَمهللاَبََََّمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصَََم هللاِ

هللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصََمهللاهللالَّنَّ هللٍاهللاقمهللا مهللاصََمهللاهللانهللْاُمهللاهللادعهللالل مهللاهللاحسََجَتهللٍاهللادشََر هللاهللاا جرعهللاهللانمهللاُعهللاهللا مهللادطعهللاأ هللا

ُمهللاهللاَمهللاَّمهللاَبمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللا هللا(هللا هللا9 هللا عهللالعهللاهللا مهللانمهللاجمهللاهللانهللْا(هللاَ

هللاهللااإلَُاعهللاهللانعهللاَدمهللا هللا  دَّي عهللاهللاَدقعهللاا وََََََم ُمهللاهللا ا هللاا سََََََم هللاقراء مهللاهللام ُن هللاهللاتَ مهللاهللانهللْا(:هللا

هللاأهللاَتَ مهللاهللاَجعهللاا جمهللاهللااهللالينمهللاُنَّهداهللاهللادَشمهللاهللا يَّةهللٍاهللاأَهللاَ هللاتل هللاهللامهاهللٍاهللا(هللاَ هللاتل هللاَعهللاهللِْا َا جمهللا

  هللاهللا(10 َجعهللاا جمهللاهللالينمهللاَهللاااهللاُنامهللاهللاأهللاَتَ مهللا  هللااهللا مهللاُغفهراهللا

هللا

 :  ةُ القراءَ هللا

َمهللا  هللاهللاَخَّ هللٌاهللاهلهللا(هللا189هللا هللاتهللاَا رسََ رهللاهللاهلهللا(هللا156هللا هللاتهللاحَّز  هللاهللاأَُ

أهللاَهللاهمهللاأشاَهعهللاهللاهللاَجَّيعمهللاهللاأهللاَهمهللاتَّ هللاهللاهللاا سهر عهللاهللاهذهعهللاهللاآمَتعهللاهللارمهللاأَاخعهللاهللاهلَََََََهللا(هللاهللا180تهللا

ََََهللا(هللاهللا154 هللاتهللاهللاَألههللادَّرَهللاهللاا َّ مجةعهللاهللاأهل هللاهللاَقرأمهللا هللاهللاأَا رسرعهللاهللاا فتحعهللاهللالينمهللاهللاهل

هللاهللا ُِلهللابَََهر عهللاهللاهَهللادَّبهللاا يَءعهللاآمَع هللاهللابَََهر هللٍاهللاتلرهللاهللاَتذ كمهللاهللاهللاأأقرب هللاهللاَإ بهللاا فتحعهللا

هللا هللاأهللاهللا(هللاَا شَََََّحهللاَضََََنَهَهللاَا َّيلهللاإ اهللامغشََََب هللاأ(ِ هللا هللا(أهللانبَا ضََََر

هللابهللاَ هللاجَّيععهللاَّمهللابهللاأَهللاَعلهللْاَّ هللابهللاأَهللاَ لهللْاَّمهللالهللْاَتلهللاَُهللاتَ هللادَّبهللاَز هللاَمهللاهللاأهللاهللاَأشاَههَ

هللاهللاَا رسََََرعهللاهللاا فتحعهللاهللاَهللالينمهللاهمهللاألَهللادَّرَهللامِرؤ هللاهللاَإ مهللاهللاهللاأا ِرآ عهللا هللاَهللاَ هللارَامةعهللاأمضََََا

َََهللا(هللاهللا190 هللاتهللاشَِعهللا َََهللا(هللا202 هللاتهللادنهللاا يزم نهللاا رَامَتعهللاهللاَأتِر هللاهل هللاهل

َََََهللا(هللاهللا120 هللاتهللاتِيرهللاَالن هللاأهللاَا اَقه هللامفتنه هللاَمفخَّه هللا  هللاهللاَدَصَهللاهل

هللا( هللا11 هللا عهللاتَّ هللاهللاَ هللا  كمهللاهللاَعفخيَّاهللاهللاأش رهللاهلهللا(هللاهللا127تهللا

هللاقمهللا هللاقمهللاهللاا َِّههر هللاهللارأمهللاقمهللا هللاههللْاَبم هللا(هللالَ اَءعهللايهللْابَََََم  هللاتهللالنهللادَّ هللازم  هللاهللاأمهللارمهللاقمهللاأهللاهللاَهللانع

َعهللالَ  مهللاهللا(َدمهللاقمهللاهللا هللاهلهللا(هللاهللا122 هللا هللا(12 رمهللا مهللاَقعهللاهللاي مهللاقعهللاهللا:هللائمهللارعهللاَق هللاهللا هللاا َِبعهللاهللاُِل هللاهللاهمهللاأهللاَه هللاهللاا

أمنهللا:هللا هللايهللْاَمهللارعهللاَق هللا َهللارم ُم هللا اد  هللااْ ف ؤم ذمبم َهللاتم هللا(هللالتشَََََََ م عهللا12(هللا هللاا جَِهللا:هللاهللاُم

َعهللا ا هللاأهللاَشياة هللاهللاهلهللا(هللاهللا148 هللاتهللاهللاأهللاَا دَّش هللاهللاَهللادَصهللٌَاهمهللافمهللافمهللاَهللاأهللاخمهللاهمهللاَعخفيفعهللاهللاا ذم

َمهللاهلََهللا(هللاهللا169 هللاتهللاهللاهللاأهللاَهََعهللٌاهلََهللا(هللاهللا130 هللاتهللا هللاهللاَهللاا نسن هللاهمهللادمهللاش مهللاا َّ هيَ هللاأهللا

هللا( 13 هللاهلهللا(130 هللاتهللاهللاا َّ ه  هللاهللاَألههللاجلفرهللٍاهللاأهللاا اورنرهللا

َهم  ( َهم  (هللاَق هللاهللاأهللا أَمتَّْر  هللاقرأمهللاهللانهللْاَّمهللاَأهللاَمهللاجَّيلاهللاهللالَ هجهينعهللاهللايهللْاَمهللارعهللاَ أَمت ََّر 

َََ َّلجمهللار هللا أَمتمَّهللْا ََم  (هللاَ ََم  هللاَه ن ِْ ُمهللاب:هللاأَتم ََم   هللاَ َََه هللاهللاقرأمهللاهللانهللْاَه ََم  (هللاََّلج َه َََر  هللا أَمت َّ

همهللاهللاَ أهللا  هللاهمهللاهأعَِد  هللا مهللاأمهللارمهللاهللا  هللاأ ُم اعهللاهللا-هللاَجلمهللاهللادزمهللاهللا–هللانهللا نهللاارمهللانهللاا ر هللاأمهللارمهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَأمهللا عهللالَِّ

ُعهللاارمهللانهللاا ر هللاأمهللارمهللاهللا  هللاأهللاَأهمهللاهللا عهللالَِّاعهللاهللا عهللاآمَععهللاهللانهللْاُعهللا هللا(هللاهللا 14 هللا عهللاآمَععهللاهللانهللْانهللا

هللا

  ُاإلعراب : 

َعهللاهللا(هللا:هللاخفضهللٌاهللاَعهللاهللِْاَا جمهللاهللا  هللاا جمهللاهللاأهللاَا تِ مر هللاهللالهاَهللاا ِس َعهللا:هللاَرب  هللا هللاِ

هللانهللاأهللاَجهاب هللاهمهللاهمهللاهللاأهللاأنهللا:هللاحينمهللاهللاهوََََمهللٍاهللان(هللا:هللاَ هللاُهضََََععهللاهمهللا إ اهللاهمهللا

َعهللا ُمهللاهللاا ِسََ هللا:هللا هللا هللاَهللاضََم هللالم هللاا تفسََيرعهللاهللاصَََحم هللاهللاَأدربمهللاهللا هللا(15 هللاَهللا   (ر هللاَحا هللاصََم

َعهللاَا جمهللاهللا:هللا هللاا رَشََََََ عهللا َ هللاهللاِ هللاهللا(هللا:هللاا ها ُ هللاهللا هللاَإ اهللاَعهللا َِّسََََََم َعهللاهللالفللعهللاهللاقهللٌاَّ هللالمهللاتمهللا:هللا هللاا ِسََََََ

هللا هللاا َّنذَفعهللا

هللٌَاهللاأهللاَا ََِّّة هللاهللاَخارهللٌاهللا:هللاُات أٌهللاهللا(بدَّمهللاا مهللاهللالَ َقعهللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللا  هللاضَّيرعهللاهللانمهللاُعهللاهللاحَ

ُمهللاَهللالَّلجمهللاهمهللا؛هللا همهللاهللاةعهللارَيمهللادَّبهللاا ظمهللاهللا:هللاُجوهلةٌهللاهللا(ةاهللا مهللازهللْاهمهللا هللاَهللاهللان همهللاتمهللاََبهللْا هللا هللا اهللارمهللابهللا

هللا (16 هللالرآه هللاهللا(هللا:هللاُجوهلةٌهللا إ هللْاهللا(هللابشمهللاغهللْاممهللاهللاَإ هللْا هللا

ََمهللا مهللا   ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِ َََتعهللاهللانهللْانهللا ََ هللاهللاآم ََلمهللانهللا(هللاأهللاقعهللارمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللارل َ هللارمهللااهللْا:هللاا ر هللاهللاي هللانهللاُفله

أهللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآمَتعهللاهللاللض هللاهللا مهللات هللاهعهللابهللاا مهللاَّمهللاظهللْانهللاَا ل هللارمهللااهللْاا ر هللاهللانهللااآلمَتعهللاأمهللارمهللاهللانهللْانأهللاأمهللاأمهللارمهللا

هللاآمَتعهللاهللاللض هللاهللاأهللاَعَّكمهللاهللاا ََّّرهتعهللاهللانهللادََِممهللاأمهللارمهللاهللارق هللاإ بهللاا سََََّءعهللاهللاأنهللاحينمهللا

ُعهللاهللايلمهللا هللاَقعهللاهللاُعهللا َعهللاهللاَ هللاُهضععهللاهللاهمهللا(هللاه هللاهللاآملََََتعهللاهللانهللْا:هللا هللا هللانهللاصفةٌهللارمهللااهللْاأهللاَا ر هللاهللاا َّفله

هللا  كمهللاهللانمهللاسمهللاأهللاَحمهللاهللاا هاح  عهللاهللالهص عهللاهللا  هللاهصمهللام هللاهللاهذاهللاا َِّععهللاهللاأهللاَُِل هللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآلمَتعهللا

  هللا(هللا17 هللاَهللاََصَّةاهللاهمهللاهجَهللاتهه هللا

هللا
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  ُالسورةِ  غرض : 

َعهللاهللاعذتير هللاهللا عهللاا سَََََهرمهللاهللاغر  هللا بهللاَ هللاعلَ مهللاهللا  هللات هللاي هللا:هللاَح اهعهللاهللاا ِ ثةعهللاهللاا صَََََه

هللاإ بهللاا جا  هللاهللا مهللاحهللْاقهللاا همهللاَتوَََ  هللاهللاهللا عهللاَتا أهللالَ جاهمهللاهللاأهللا  هللاهمهللاا هللاَا جرهللاهللاأد هللالََا َّمهللاهللاهللاأ عهللاتعهللارلهليمهللا

َتجف هللاهللاهللاأةعهللا َّهح اهيمهللاهللا  هللارمهللالمهللاتمهللاعمهللاهللاَمهللاث هللاهللاهللاأ  هللاف هللاوعهللاَعمهللاهللا(َمهللاَّمهللاَبمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصمهللا 

هللاعمهللاهللاَمهللاث هللاهللاأهللاا جف  هللاهللاألَّغمهللاهللاَا شَََرتَءمهللاهللاا َثَ مهللا هللاإ ي عهللاهللا ليرعهللاَا تمهللاهللاقعهللاَّهللْاا خمهللاهللااهتهَءمهللاهللا  هللاوَََع

ُعهللالَ مهللاعمهللا عمهللاهللاإحيَءهللٍاهللانهللْابهللا هللاَإه كهللٍاهللاَإقجَءهللٍاهللاَإغجَءهللٍاهللاَإلرَءهللٍاهللاَإضََََََنَكهللٍاهللاةهللٍاَإَُ

هللاَا ُرعهللاهللالَدعهللاإ بهللاا َّمهللاهللالَإلشَََََََر عهللاهللاا ر امهللاهللاَ هللاتعهللاخهللْاأهللاَعمهللاَإهذارهللٍاهللاَدده هللٍاهللاَعلذممهللٍا

هللا(هللا هللا18 هللا عهللاَا لاَدمهللاهللاِ  عهللالَ سمهللا

هللا النهللادَشََهرهللاإ بهللاأ مهللاهللاَهر هللاا طمهللاهللاَ هممهللا َم َم هَمأم اضََع هللا : أمْغرم هللاأم م عمْنِعيق 

َ مبهللا عهللاعملم ُم هللا نع َهللام امَّ غ   هللادم ٌقهللاَعيَّم َدع (هللاصم َم َّم بم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا َّمبهللاُ هللادم َم هللاصم ه ب  ا رم

ْهه هللا َهللاادمدم َّم ههللٌادم جمزم  ُ أمهم  هللا  .َم

ْارعملمهللا طمةعهللاجع ابع عهللالعهم ُم هللا ْج ع ْنهللادع ُع ْحٌ هللا َم هللا هللااْ ِ ْرآ م هللاأم م ت  إعْثاَم هللا.َم

ِْرعمرعهللا دم هللٌاَع هللاعم هللازعمَم َ مْينع هللاَع هللاحم ْح ع ْ هم هللالَع ْارعملم هللاجع َع َ فمةعهللاه ز  هللاصع ِْرعمم  عم َم

َ مةمهللا نم ُم هللا اقعٌعهللاالم َم عهللا ُم هللا نم ُع ْحٌ هللا َم هللا.أمهم  هللا

رمهللا تم هللاَع هللاهللاَم م َع هللااْ ِمْه نم ُع هللا َْ ه  مرم ْنذع عم َم هللا منم تم ع ْه اْ َّ  َم هللا ينم ْلرعضََََََع هللااْ َّ  اءم زم جم

هللا هللاد َ م هرعهللالَع ظمنع  ُ
هعهللااْ   ةهللٍاهمذع ِم هللاهللا.ح 

ْشرعتعينمهللا هللااْ َّ  اع هللاإع مهعيمةعهللاأمْصجَم  َ إعْلطَم  .َم

هللا ٌاهللاالم هَم َْ هللاأم أمهمهَم َم عهللا ُم هللا ت  جَم مهللالمجَم ُم َم نهللا زم اْ ل  َم تعهللا هللاَع هللاا  م َْ هللاقمْه عهع  َ إعْلطمَ َم

ثهللٌا هللاإعهَم َْ ةعهللاأمهمه  َعرم هللاَع هللااْ َّم م َْ مْه عهع هللالِع هللاَعيهَم َْ هللاقمْه عهع ير  عمْجظع َم هللا هللا مهَم َعقم َِم  .حم

هللا  ٌَ هللاضم م هللا م عكم أم م َم دم عهللا هَم هللاا شم َع َ م َّمبهللادم ْيمعهللادم هللااْ غم َم َ م هللادم َْ هع بع هللاقعيَم  َ إعْلطَم َم

ةعهللا ْنهللاقعوم ُع هللا ٌَ َِم ُع هللا هللا عذم عكم تعرم َم   ع هللا ُم هللا نم ُع هعهللااْ ه  منهللا هللالعضع   َْ ه  َءم هللاقمْ هللاجم ْأنع َع هللاا رم

ْر هللٍا هللاأملع هللابم ةعهللااْلنع هللاقعوم َْ يرم عأهللاأم غع هللااْ َّ  هللاْلنع هللا.اْ هم عي ع

هللا اءع زم ِم اْ  َم هللااْ امْلثعهللا ت  إعْثاَم هللا  (19 َم

هللا

  ِورةِ الس   باَلَغةِ  نْ م  : 

هللاعمهللا ََََََهر عهللاهللانهللْاُعهللاهللااآلمَتعهللاهللاللض هللاهللايهللْاجمهللاَّمهللاضََََََم هللاهللاب َع ُعهللاههاهللاَج هللاا جِ هللاا ايَ عهللاهللانمهللاَهللا

هللاُجهَهللا:هللاهللاأَا ا مععهللا

لهَا هللاهللا– 1 َعهللاهللااإلع بهللاإ بهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللابهللا:هللا علَ مهللاهللا عهللاَ هللاقه عهللاهللاههملعهللاَا تمهللاهللا َّتلظي

َهللاأمهللا ُم هعهللا ْا ع َهللاممهللاهللا عهللارمهللا هللْابهللاا س هللاشمهللاغهللْاممهللا  إع هللْا:هللاهللا  هللاََُِّ هللاهللا(10:هللا ا جَِهللاهللاهللاهللاهللاب(حمهللاهللَْادم هللاب(شمهللاغهللْاُم

َهللاغمهللا:هللاهللاأهللاَتذ كمهللاهللا(16هللا:هللا ا جَِ ُم هللا َهَم شم هللا (54: ا جَِهللاهللاب(شمهللا َمغم

ِععهللاهللا-2 هللاهللاتََّّةمهللاهللاهر عهللاا سََرهللاهللاهعهللاَ هللاهذعهللاهللاا ِرآ  هللاهللاهللا:هللاابََتلَّلمهللاا سََم ن(هللازمهللايهللْا هللاضََع

َ هللاهللاهللاَ هللااآلمةعهللاتهللْاأهللاَق هللاجَءمهللاهللاَ هللاا هاقععهللاهللاُه هَةهللٍاهللاغير هللاهللاغرماةٌهللاهللاتََّّةٌهللاهللاَه مهللا

بمعهللاهمهللاُرَهعهللا س رهللاهللا  هللا همهللاهللاهللاأَهللاا َّجَ بهر مهللاهللاهَأهللاَ  كمهللاَهللاُس مهللاهمهللاغير هللاهللاالهللام هللا َعهللاا جمهللاهللاأ م هللاِ

َمهللاهللاا يَءعهللاهللادَّبهللاحرفعهللاهللاَهللاُسِهدةٌهللاهمهللاتَّمهللا َعهللاعلَ بهللا:هللا هللاَا جمهللاهللاأهللاََِ ُمهللاهمهللاإ اهللاهمهللاهللاِ َهللانهللا

هللا هللاصََََََََحا هللاضَََََََم ُمهللار هللالم هللاإ بهللاآخرعهللاهللاَتذ كمهللا(هللاأهللاهللا2-1هللا:هللا هللاا جَِنهللا(هللاهمهللاَهللاغمهللاَهللاَ

هللا ُمهللاهللاهر عهللاا سَََََر هللا  هللامزدَّ هللاهللاََُهللاتَ مهللاهللاا َالدعهللاهللاَقسََََََّةمهللاهللاا صَََََجَامهللاهللارمهللاتمهللاَهللا مهللاأهللاَدج 

َمهللاهللاهللاأَر هللاا رفمهللا اهللاقعهللاهللاكمهللاَّهللْابهللاععهللاِمهللاههللْاا  هللاهللا  هللاَ مهللاهللار هللاتمهللاا ذمهللاهللاَ هللار هللا مهللا:هللا هللاأمهللاهللاقَ هللاإ ا هللاهللاةٌهللاَّمهللاسََََََْ  هللاهللانهللا(يزمهللاضََََََع

هللاهللاتََّّة هللاهللاتهللْاََِءمهللا(هللا22-21هللا:هللاا جَِ هللاا َّسََََِهععهللاهللان(هللادَّبهللاا نرفعهللايزمهللا هللاضََََع

هللاَهللا ُس مهمهللاهللاهَهللاالهللامس رهللاأهللاَغير هللاهللاَهللادَّي عهللاهمهللاتَّرهللاهللاهر  هللاا سرهللاهللاتعهللاا ذنهللاجَءمهللا

َمهللاهللاا ََِّلَّة هللاهللا-3 َعهللاا جمهللاهللاعلَ بهللاَ هللابَََََهر عهللاهللا:هللاقَ هللا هللا:هللاِ كهللاضَََََنمهللاأمهللاَأمهم  هللاه هم

هللاأهللاَ (43:هللا ا جَِهللاب(هللاَألرمهللا هم  هللاه هم  هللا(هللاأ44هللا:هللا هللاا جََِ(هللايمهللاحهللْاَهللاأمهللاهللاَُتمهللاأمهللاَأم

هللاَا  ْهِمب(هللا ا جَِ رم هللاا ذمتم جينع َْ هللاا زم َّمقم أهللااَق هللاا ط هللاهللادمهللا مهللالمهللاَِ هللاعمهللاهللا(هللا45هللا:هللاهللاَأمهم  هللاخم

هللاأهمهللاهللاهذاهللاا طاَق هللاهللاأهللاَق هللازادمهللاهللاةعهللاَّمهللاا ََِّلمهللاهللاَ هللالَبعهللاهللاَ هذاهللادخلمهللا بهللاَ هللاعمهللاأمهللاهللا  هللاحسََََجَا

ُمهللاا تمهللاهللاا َّجَباةعهللاهللا َِّئعهللاهللاا فويحعهللاهللاسِيععهللاا تمهللاهللاُلر عهللا هللاهللاهللا اآلنهللاَ هللاَهاصلعهللاهللاةعهللاَ

لَ مهللاهللا عهللاَ هللاقه عهللاهللاا ِجَج هللاهللا-4 اهللاهمهللاهللاَعهللاهللِْابهللا:هللا َا جمهللاع هللا ... نهمهللاإع م ق  َهللاممجطع ُم َم

هللاا همهللا نع َ هللا(هللا3-1:هللا هللاا جَِهللان(هللاهمهللادم هللاَبََََِمهللابهللاخمهللاهههللالَّلجمهللاهللاََ َ َه هللاأهللاَا ِمهللاهللاطمهللارم

هللاهللا(هللا 20 هللافحعهللانهللاا جمهللاهمهللابهللاهمهللالَّلجمهللا

هللا

  ِمعاني المفردات : 

َمهللاممهللارمهللاا ِرهللاهللا:هللا(هللاَ هللا هللاا جِ َََََ(هللا502هللا هللاتهللاا صفهَه رهللاهللااغم هللاا رمهللاهللاَهللا هللاَقَ :هللاهل

هللادَ مهللاهللاصمهللاَهللاخمهللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللاا رهتممهللاهللا عهللالعهللاهللا:هللاأرادمهللاهللايلمهللاقعهللا هععهللاهللاا ه هعنم
هللا فظةمهللاهللا؛هللاَإ مهللاهللاا طرَّ 

َعهللاا جمهللا َرهللاهللاِ َعهللاهللا:هللاأرادمهللاهللايََلمهللاأهللاَقعهللاهللا عهللادَّبهللاَِّهدََعهللاهللاعََ  َأهللاَا لرب هللاهللالَََ جِم إ اهللاهللاا ِررمََم

َعهللاا جمهللاهللا فظمهللاهللاأَِِّيهللْا هللا( هللا21ا ِررمَم هللا عهللالعهللاهللاتهللْاقو مهللاهللاِ

َ هللاز هللاَا جرهللاهللاا ه هنرهللاهللا:هللانهللا(همهللا هللاإ اهللاهمهللا هللاهللاَ ََََََر هللاهنههللْانهللاممهللاهمهللاهمهللاهللاهظََر هللاهللاهللاِهِ هللاَا س

َ م  هللا   هللاََمهللالجعهللا:هللاَممهللاهللايلمهللا هللاَقعهللاهللاَهللاأهللاإ اهللاغَبمهللام اهللاَهللاأَهللاه هم اهللاهمه َمهللاا جمهللاهللارمهللاسََمهللا هللاه ز  دَّبهللاهللاِ

َمهللاهللانعهللايهللْاهمهللاجهللْاَمهللا هللا هللا عهللالعهللاهللا:هللاأرادمهللاهللاأهللاَاآلخر هللاهللاا رهتممهللاهللا عهللالعهللاهللاأرادمهللاهللاَ هللاأهللاا  هللا( هللا22ا ِررمَم

ُمهللا ( هللاأنهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صمهللاهللا هللٌاُنَّمهللا:هللاَهللا(هللار هللاا هللاَحعهللاصمهللاهللالمهللاَهللاضمهللا هللا

هللاُمهللا هللاُنَّمهللاَهللاضََََََم ُمهللاهللاههجعهللاهللانهللْادمهللاهللاَدمهللاحمهللاهللاأهللاَالمهللاهللاةعهللاا ه اممهللا ِرمقعهللاهللانهللْاٌ هللادمهللالم ََََََتَِ هللاةعهللااالب

هللا( هللا23 

َمهللا هللاا ِهلمهللاهللا مهللاأمهللاهللاأهللاَ  كمهللاهللاََبَََََ هللٍاهللاادتَِدهللٍاهللانعهللاُعهللاهللالهللٌاههللْاجمهللاهللا رهللاا غمهللاهللا:هللانهللا(همهللاَهللاغمهللاُمهللا هللا

عٍ هللاادتَِداهللاهللااإلهسََ عهللاهللاته عهللاهللانهللْاُعهللاهللاق هللامره  هللا ْلتِم  ُ هللا اهللاأهللاََبَ اهللاهللاَهللاَالمهللاصََ ناهللاهللااهللاالمهللاغيرم

َ هللام هللاهللاَه ا ِمهللاهللانه هللاأهللاَهذاهللاا جمهللاهللاََبَََ هللٍاهللاشَََ ءهللٍاهللاادتَِدعهللاهللانعهللاُعهللاهللاَق هللامره  هللا هللا هللاهللا  هللا مهللاهللاَِ غم  

َمهللا ُمهللالَ مهللاعمهللاهللاقَ ُمهللار هللاا هللاصَحعهللاهللالمهللاَهللاضمهللاب:هللا  هللا( هللا24نهللا(هللا همهللاَهللاغمهللاَهللاَ

هللاهللا:هللاأ مهللاهللاا ُِلعهللاهللاصَََََََحم هللاهللارمهللاتمهللا مهللاَمهللا ُ هللاُلجَهمهللاهللاةمهللا  مهللاا ضََََََم ِمهللاهللاق هللاَّمهللاطهللْاَهللا هللاهللاألعهللاههللْاا 

هللاُمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاَجهللٌاز هللاَّهللْاُمهللاهللالهللٌاههللْاجمهللاهللاة هللاأهللاَا غهاممهللاهللاةعهللاا َّلرَمهللاهللاا هللا مهللاَدمهللا  ََََََ هللاةعهللاا اََِّمهللاهللا عهللاي مهللاِعهللالَ لمهللاهللاهبهللٌاش

هللا( هللا25 

هللا( هللا26(هللا  ا هللاا سمهللاهللا دَّي عهللاهللاملمهللارعهللااهللْا هللاجعهللاجعهللالهللْاممهللاهللا:هللا(هللا  هللا هللادَّمَّمهللاهللا

هللا َمهللاهمهللاا ِ هللاهللام  هللا عهللا هللاشَََََم هللانهللا(هللا:هللا ِمهللاهللالَّفظعهللاهللا مهللاا ِهمهللاهللا مهللاصَََََم هللاَهللاعلرم مهللاهمهللاَمهللارمهللاَدمهللاهللاععهللاَّهللْاا 

ِعهللا َ هللاهمهللاا ِ هللاهللاتِير هللاهللاهمهللاَه هللاهللاأهللاحعهللاجهللْاا  هللا( هللا27 هللا عهللاا ِ رمهللاهللانهللادظي

ُعهللا هللا  هللا رم  هللاا ِ هللاهللا هللٍارمهللاَهللا أمنهللاهللاهللاأمرهللٌارعهللاُمهللاهللاَ هللاَرجلهللٌاأممضاهللاهللالعهللاهللِْاا لمهللاهللا م  هللاَشعهللاهللاهللاأ  هللاهمهللا(هللاا َّع

رمهللا  هللاهللاقمهعن هللا ُع هللا هللاهللا هللٍاَهللا

رم  هللا ِمهللا:هللاق همهللاهللاَا َّع ع   أهللاَا  َّْقعهللاَشَََََََع   ٌرأهللا:هللاهللاع هللاَّهللْا  هللاا خم رم رارهللٌاُع ُْ هللاجَّع هللاهللا:َأم

اهللا اهللاش م اهللاتهللْاَمهللاهللال هللاتمهللام فهللْاهللاهللال هللااهللْاا نمهللاهللاهللا: عهللارمهللاَ هللاا َّعهللاهللاصل هللاأهللاَا مهللاهللا  هللاهمهللاا ِ هللاهللاهللا:  هللارمهللا هللاَا َّعهللاهللاا َِّععهللا

َ هللاهللاأهللانِهمهللابهللاممهللاحتمهللا ُمهللاهللاهللاأَ  هللٍاهللاُرمر هللاهللا:هللاابََتَّرمهللاهللاَيَِ هللاأنهللا ذنهللاا مهللاهللابهللاَ هللاا ُرعهللاضََم
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َهللاَ  هللاهللا عهللاهمهللاا ِ هللاَهللا  هللاهللاهللا: عهللارمهللانهللاا َّعهللاذعهللالعهللاهللاأهللاََ َّراد هللاهللا هللٍاَقهمهللاهللااهللٍازهللْادمهللاَمهللاهللااهللٍازهللْانمهللالعهللاهللاإ ي عهللاهللاقَص هللٌاهللاهمهللاه هللا

هللا( هللا28(هللا  ا هللاا سمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللا دمهللاهللامل هللارعهللااهللْا:هللاجعهللاهللا هللٍارمهللاُعهللا

َ هللاهللاهمهللا هللاَه هللارمهللاِمهللاتمهللاابهللْاهللا:هللانهللا(همهللاتمهللاَبهللْا هللاَمهللا هللا( هللا29 هللا عهللاَ هللا اععهللاهللا ءعهللاا شمهللاهللاادت ا

َمهللا هللاهللاق هللاَ هللاأ هللاهللا:هللابهللا(َّمهللادهللْاا مهللاهللاقعهللاَ هللالَ  هللاهللاهمهللاه هللا هللا َهللادَّبهللاهمهللالعهللاَّمهللاطهللْاُمهللاهللا مهللاجهللْاأهللاأنهللادعهللاهللاحعهللاَّهللْاا شََََََم

هللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللاَهللاَرآه هللادَّيهمهللاهللاقمهللاَّعهللات هللاخ هللاا مهللاهللا عهللاصََََهرععهللا هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََم (هللاهللاَمهللاَّمهللابََََم

هللاهللالنراءمهللاهللاَتَ مهللا هللاغهللْاُمهللاهللارمهللاخمهللاَمهللاهللابعهللاإ بهللاا َّغرعهللاهللاقمهللاَ هللاا  هللاهللا مهللاق هللابََََم هللا هللْاقمهللاهللاَتَ مهللاهللاهللاَهللادَّي عهللاي اهللاشََََع

هللا هللاهللا  هللاممهللارعهللام هللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللا مهللاهمهللابََم هللاهللاألنراءمهللاهللاه هللا مهللاَهللاَهادمهللادَّيهمهللاهللاقمهللاَّعهللات هللاخ هللاا مهللاهللا عهللاععهللادَّبهللاصََهرمهللاهللا  هللاهفسََم

هللا (30 هللاينمهللاي هللاُعهللااآلدمهللاهللا عهللاهرمهللاَ هللاص هللاهللامل هللارعهللااهللْاجعهللاهللاَمهللازمهللاجمهللاَمهللا

هللا (32 هللابعهللارهللْاَ هللاا ِ هللاهللازادمهللاهللابهللا(هللا مهللا مهللاتمهللاأهللا هللاَمهللاهللا(31 هللا  هللاجهللْاُعهللاهللابمهللار هللاقمهللاهللا:هللاَهللا(همهللادمهللاهللاَمهللاث هللا هللا

ُعهللاهللا هللاَرَ مهللا هللاههللْا هللاقمهللار هللا مهللاقمهللاهللا:هللا(هللا هللاقَبمهللاهللا  هللاجهللْا(هللا ُعهللاهمهللادهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْابَََم بهللاتمهللاحمهللاهللاأ  كمهللاهللانهللْابهللا(هللا

َمهللا  هللاد هللاهللَْارمهللاهللانمهللارمهللابمهللاَمهللاهللاََقمهللاأمهللا هللام هللايْهللاِمهللاَا هللْاهللاَب هللاِمهللا:هللاَا هللْاهللاهلهللا(هللا538هللا هللاتهللاُخشرنرهللاا زمهللاهللا هللاقَ

هللا (33 هللاار هللا مهللاهللِْا:هللاا َّعهللاهللاح هللايهللْاَا ِمهللاهللا  هللايهللْاَا ِمهللاهللاَا َِد هللا

ُمهللاهللا(هللاجارملمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللا هللاإ بهللادمهللاَ مهللالمهللابهللا(هللاعمهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللا  هللاجارمل هللاهللاهللاب(حمهللاهللَْاَهللاأمهللا هللا

هللاهللا  هللااعهللاإ بهللاا جمهللا هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََََم ََََََم َهللايَّاهللاخعهللافهللْا هللاعمهللاهحعهللاا َّ هللاهللارعهللامذت هللاهللاهللَْا(هللاَ مهللاَمهللاَّمهللاب

  (34 هللا عهللاهعهللاهْهللاشمهللا عهللا

ُمهللا هللا(هللاَؤاد هللاهللا هللاا فؤاد هللا(هللا35 هررمهللاأمهللاهللاهللاأشََََََ م عهللاَا تمهللاهللاخفي عهللالَ تمهللا:هللا(هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا هللا

هللاهللاا جا  هللا هللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صَََم َََم ُمهللاَمهللاَّمهللاَب هللاصَََهرعهللاهللانهللْاُعهللاهللاهعهللانهللا(هللالاوَََرعهللاأمهللاَهللارمهللا(هللا هللا

هللا (36 هللاجارملمهللا

همهللاَر هللاَّمهللات هللاَمهللا هللاأمهللا همهللاَِد  هللاع هللا:هللاهللا(هللا  هللاَ همهللاهللا  هللاه ُمهللاهللا  هللاَعغَّاه هللاطَبهللٌانهللا(هللاخعهللارمهللاَهللاممهللا هللادَّبهللا

ََََََرتينمهللا هللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللارؤمةمهللاهللامنمهللارعهللارعهللاجهللْاا َّ هللاهللا ََّّش هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََََم ََََََم (هللاَمهللاَّمهللاب

هللا (37  ِارملمهللا

َمهللا ُمهللاهللاةاهللا مهللازهللْا هللاهمهللاهللا هللا عهللاععهللاهرمهللا(هللادَّبهللاص هللاهللاآه هللارمهللاهللا هللْاِمهللا مهللا هللا هللا هللا(38 هللانهللا(رمهللاخهللْا هللاأ هللاهللا اهللارمهللا(هللا

هللاجهللْا هللادعهللا هللاشِر  هللاهللا مهللاَهعهللاهللاهللاَّهاتعهللاَ هللاا سمهللاهللا عهللالعهللاهللانمهللارعهللابهللْاَهللاأ هللاَّمهللابهللا(هللا مهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْابعهللا م

َمهللاِمهللاتمهللاممهللاهللاالمهللاهللاا لرشعهللاهللامَّينعهللاهللانهللْادمهللاهللاقهللٍااهللْاهمهللا هللا (39هللا ةعهللارمهللاا َّ َعهللاهللانمهللاُعهللاهللاَهللاأح هللٌاهمهللازمهللاَ

هللاا َّمهللاهللاة هللاجمهللاَهللاجمهللاهمهللا مهللاجهللْا هللادعهللا
هللاهللاَأرَا  هللاهللاَهللاا َّ َرة هللانهللاإ يهمهللاَعهللاهْهللانهللا(هللاعمهللاَمهللاهْ ََََََر هللاه اءعهللاا ش

هللا (40 هللاِينمهللاتمهللاَا َّ هللا

هللاغهللْا هللاممهللاهللاحينمهللا:هللا هللاإ هللا(هللا هللاشَََََم هللاغهللْاَهللاممهللاُمهللاهللا مهللارمهللا هللْابهللاا سَََََ  ُعهللاشَََََم هللاهعهللاَغيرعهللاهللاِيرهللٍاهللانهللْابهللا(هللا

هللا آه هللارمهللا عهللاهللاُلَّه ةٌهللاهللاهللا:َإ هللْاهللاأ(41 

ُمهللا هللاا امهللاهللاَهللازاغمهللا هللا هللا  هللااعهللاا جمهللاهللانمهللاُعهللا:هللا(هللاهللار هللاوََََم هللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا هللاصََََم ََََم هللا(َمهللاَّمهللاَب

هللا (42 

ُمهللا ُمهللاهللا:هللابهللا(غمهللاَهللاِمهللا هللاَ َمهللاأنهللا هللالمهللاهللاَهللاَُ هللاَالمهللاهللا  هللا مهللاهللاا َِّوَََهدعهللاهللارَي عهللاُمهللاهللانهللْادمهللاهللاه هللار هللاوَََم

َمهللا هللا هللا(43 هللاا َّيَّةهللاعَّكمهللاهللاه هللازمهللاجَ

ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاََِمهللا هللا مهللا هللا هللا أنهللاهللاأهللاارنهللا(هللاا لظَََاا ر هللاهللا عهللالََ هللارمهللاهللاآمَََتعهللاهللانهللْانهللا(هللاَيهَََ

ُعهللاأمهللارمهللاَمهللاأهللاللضهَ أهللاهللاََّءعهللاا س هللاهللاَقمهللاأ هللاهللا مهللابمهللاهللارمهللاضمهللاخهللْاَهللاأمهللاَاهللارمهللاهللَْارمهللاهللاا ََّّرهتعهللاهللامعهللادََِعهللاهللانهللْانهللا

هللا( هللا44 هللاججَ هللٍاهللابتَّ ة هللاهللا  هللاَجارملهللا مهللا

هللا

هللا

هللا

  للسورة المعنى العام: 

  (هللا1ا جَِهللا:هللا هللا :{  َوالنَّْجِم إَِذا َهَوى} 

َمهللا َمهللاهللا  هللا:هللاقه  هللاهللاهلَََََََهللا(هللا460 هللاتهللاهللاهبََ ا طرهللاهللاقَ هللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللاهللٌَاسََمهللا(هللاقمهللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللا هللا

هللاهللِْام هللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللابهللا مهللالَ مهللاعمهللاهللاُمهللاهللا مهللاَهللاأمهللاجمهللايمهللالمهللاهللا هللْاب هللاَقمهللالَ مهللاعمهللا هللاأهللاَ يحمهللاهللا عهللاِعهللاَّهللْاخمهللاهللانهللْاُعهللاهللاشََََء هللاَهللاممهللاَّمهللالعهللاهللاَمهللاسَََع

َََدعهللا هللاإعهللاف هللاَّعهللانهللْاممهللاهللا هللْاأمهللاهللا َّلا ََعهللاهللاالمهللاها َمهللا عهللال َََ َََه هللاهللاقهاهللٌاهللا هللاَق هللاَمهللاهللاهللاأَعهللاهللِْاا جمهللاهللاب هللارمهللاَمهللاهللا:هللاُلج هللافمهللاذمهللانََم

ُمهللاهللا ي عهللاإعهللاهللاا َّضَََََفمهللاهللاقَامهللاَأمهللاهللاا َّضَََََفمهللا َهللاجمهللاَهللاه هللا(هللاهمهللاهللاَعهللاهللِْابهللا هللاا جمهللاََبهللاُلجمهللاهللاهللا   هللاَُِ

هللٍَاهللاث ثة هللا هللا:أقها

َمهللاهمهللاح  هللاأمهللا ََََََََََََهللا(هللاهللا104هللا هللاتهللاَُِه هللٌاهللاَهللا:هللاقَ إ اهللاَهللاممهللارمهللاا ِرهللاهللا عهللالعهللاهللا:هللاا َّراد هللاهل

هللا رعهللاهللِْاا فمهللاهللاعمهللاُمهللاهللايهللْاطمهللاِمهللابمهللا

ِمهللا مةهللٍاا  ه هللٍاهللانهللْانهللادمهللاخرمهللاأ هللاهللاَه هللا:هللاَ هللارَا إ اهللاهللاا ِرآ  هللاهللا عهللالعهللاهللاادمهللارمهللاا َّ هللاهللا مهللاأمهللاهللاَُِ

هللا.هللاَزمهللاهمهللا

َمهللاهللا-هللاَ ث هللاا ِمهللا ُمهللاهللاا نسن هللاهللاقَ هللا هللاهللاِهاعهللاا جرهللاهللاة هللاَدمهللاَّمهللاجمهللاهللاَه هللاجمهللالهللْا:هللا

ُمهللاهللامهامهللاهللاطمهللاِمهللاأنهللاإ اهللابمهللاهللا:هللانهللا(همهللا هللاإ اهللاهمهللا اهللا :هللا هللالمهللاجمهللاَمهللاهللازمهللادمهللاهللا عهللاتِه عهللاهللاةعهللاا ِيَ إع م َم

هللااههللْا اتعم  هم ْت(اْ رم مرم هللا( 2 االهفطَر: تِم

ُمهللاهللاَمهللاَدمهللاهللايمعهللاغعهللاَّمهللاَّهللْانهللا عهللاهمهللاإ اهللاهمهللاهللا:هللاُلجَه هللاهللايلمهللانهللا(هللاقعهللاهمهللا هللاإ اهللاهمهللاهللا  هللاَقه  هللا َهللادَّبهللا

هللا  كمهللاهللاك هللاَّعهللاَّهللْاممهللاهللاأهللاَالمهللاهللا  هللاَلمهللار هللاَغ هللاهللا  هللاهدمهللاَّ هللا هللاهللاك هللاَّعهللاَّهللْاممهللاهللانهللْاُمهللاهللالتوََََرم عهللاهللا عهللارمهللااهللْاا لعهللاهللانمهللاُعهللاهللاَي عهللا

َ هللاهللاا ِرآ  هللاهللا:هللاتَََ مهللاهللايََلمهللاب هللاَقعهللالَََ مهللاعمهللاهللاُ هللاهللاإالمهللا َمهللاهللاَلينمهللاَأهللاهِهََُاهللاهللامجز ََعهللاز هللاه هللاهللاَعهللاأ هللا عهللاَ 

َ هللاَا جمهللا هللاهللاه هللاَغير هللاهللاهلََهللا(هللا207هللا هللااء هللارمهللاا فمهللاهللاه هللارمهللاتمهللا مهللاهللا-هللابجةاهللاهللادشرَ مهللاهللاهعهللاخرعهللاآَ هللاهمهللاه هللاهللاِ

هللاهللانعهللادمهللاهللاج هللاا خَرعهللا هللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللالخرَجعهللاهللا ءعهللاا شَََََم ُمهللاهمهللا هللاَا همهللاهللا  هللاجهللْادمهللاهللا ءعهللاشَََََع هللااَععهللاا ط هللاهللال هللايهللْانهللا

ُمهللا ذنهللاا مهللاهللاأهللاَا ههاء هللاهللاأههاءهللٌاهللا  هللال هللاَّهللْاَجمهللاهللاأُِوهرهللٌاهللاهمهللاأهللاَه هللاهللااالبتَّتَع هللاهللاَهللاَي عهللاإ بهللا

ِمهللاهللاهمهللاه هللا هللا( هللا45 هللاأههمةٌهللاهللا  هللال هللاَّهللْاَجمهللاهللاَُّ َدهللٌاهللاهللاأهرهللاا 

رمهللا ََم نهللا(هللاا  هللاهللاةمهللاالنهللادَشََهرهللااآلممهللاهللاَهر هللاا طمهللاهللاَق هللاَس اهللاهمهم هللاإع م َع ِْ ا جم َم َ بهللا 

َهللاالُلاهللاهللاَهللا َّجَبرمنمهللاا ذنهللاما  هللاهللاأهللاأنهللاا ِرا هللاهللا:هللاا رهتم هللاهللا(هللاَعهللاهللِْا:هللاَهللا هللاا جمهللاهللا عهللالِه عهللا

هللا ي ا هللاََّءعهللاا سمهللاهللاَ هللاجه هللا

َمهللا هللٍَاعلَ مهللاهللاُ هللاهللاأقسَ َفهللاهللا عهللاُخَّهقَععهللاهللانهللْاُعهللاهللابهللاللظي َعهللاهللادا هللاُعهللاهللاصَفَتعهللاهللادَّبهللادظي

هللاب علَ مهللا

هللاا جمهللاهللاَعلرم  هللا َعهللا  ََََ  مهللاهللاِ هللال هللامِهز هللاهللااعهللا( هللاهللا َِّجحعهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللاأ َََع هللاهللا: عهللاتِه 

هللاممْهتََم  َ مهللاهللا  َْ هللاه  َع ِْ َ جم ََع ل ََعهللا16( ا جنََل:هللاهللاَم هللاهللا هللا:هللا عهللا(هللاَقه  ر  ِم ا شََََََم َم هللا  َ ِْ ا جم َم

) ا ع ِ  م ََََََْ َ هللا هللاا جمهللاهللايلمهللا   هللاَقعهللاا له عهللاهللاعلرم  هللاهللال هللاَّمهللاتمهللانهللْاَم هللاهللا (6 ا رحَّٰن:هللاهللاممس (:هللاهللاِ

امهللاهللاا لربعهللاهللادج مهللاهللاةاهللاَّمهللاُلظمهللاهللايهللْاَتَهمهللاهللاأهللاهر هللاا هللاا ل هللاهللاَه مهللاهللاهللاة هللايمهللاَهعهللاَّمهللانهللاا يمهللارمهللالهللْاا ش هللا َهللاْعهمهللا مهللاَدم

زادة هللا هللا هللاخ 

َعهللاللَََََََََََهللا هللاا جمهللاهللاا َّراد هللاهللامره مهللاهللاأ هللْاهللاَمِهز هللا :هللاهللا عهللام هللاأهللاَله هعهللاهللا(:هللاا شَََََهَبمهللاهللاِ

َ هللارمهللاآخمهللاهللاإ بهللاُرَ هللٍاهللا عهللاُرَهعهللاهللانهللْاُعهللاهللا  هللاهِ هللاِ هللابََ هللا َعهللاللَََََََهللا هللاا جمهللاهللا هللا   هللاهللاَا ِمسََم َهللاَ هللاَّمهللا(هللا عهللاهللاِ

َّهللْا َعهللاهللاةعهللا مهللاالمهللاُنهللاا  مهللاهللا عهللاِعهللاخم َعهللاهللاب هللا   هللاَعِيي  هللاعلَ مهللاهللاُعهللاهللا عهللارمهللا هللْاق هللاهللادَّبهللادظي َعهللالَ جمهللاهللاا ِمسَََََم هللاِ

ََََََلَرعهللاهللا عهللاغرَلعهللاهللالهقيعهللا ش َعهللاهللاا َّخَّهقعهللاهللا  كمهللاهللاغرَبعهللاهللاإلع ج هللاهللا مهللالهللْالمهللاهللاا لظي َْ َ هللاهللا هللٍاأم

هللا هللاهللا   هللابلَ مهللاعمهللاهللاُعهللاهللا عهللارمهللا هللْاِ هللا عهللاهللاعسخيرهللٌاهللا  هللاهمهللادَّبهللاأمهللاهللاَقعهللاَ هللاا  هللاهللااالرعفَععهللاهللاشرفعهللا

لمهللاهمهللااهللاهمهللا مهللا هللاإعهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللاجهللْاَا همهللا هللاهللاَ هللا مهللانهللا(هللا ََََََْ هللٍَاَّمهللاتعهللااش هللاأهللا  مهللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللاهللانمهللاُعهللاهللاَ

ادمهللاا َّ هللا ُ هللاهللا عهللاِعهللاخَ عهللاهللا ر عهللادَّبهللاق هللاهللاة هللاا مهللاا  مهللاهللا  هللاأحها  هللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللاهللانمهللاُعهللاهللارم ُعهللاهللا عهللاَعهللار هللاومهللاَ هللاَعهللاأدظمهللاهللانهللْاَ
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ََعهللا َمهللاهللا عهللاأحها  ََ  عهللاهللاحَََ َمهللا مهللا إعهللاهللاأهللاَمره  هللاهللاه هم ََََََ بهللاُلجمهللاهللانهللْااهللادمهللاداهللاُِرمهللاهللازَََُ هللٍاهللاا(هللااب

ُعهللاهتفَدمهللاهللاأهللاَلذ كمهللاهللاَعهللاسمهللاا ِمهللاهللالنرفعهللاهللارفهللاجمهللاهللاَ هللاُنل هللاهللاةعهللاا ظرَيمهللا َعهللاهللانهللْانهللا هللاِمَّمعهللاهللاإشرَ

اهللا(هللا     هللاإعهللاهللاقعهللاُتلَّ هللا هللا:هللاَه هعن هللاهللاه هللاعِ مر هللاهللاُنذَفهللٌاهللاُوَََََََ رهللٌاهللاَي عهللاهللاَهللاا لَُل هللاهللا م

َعهللاا جمهللا نهللا   هللاَا هج  هللا مهللاإعهللاهللاِ َعهللاجمهللالهللْاُمهللاهللا  هللاجهللْادمهللاهللاخمهللاا(هللاق هللااهسَََََّمهللا إ مهللاهللا مهللاأمهللاهللااهللاهمهم هللابهللااالبََََتِاَ

هللا   هللاهللادعهللارمهللاِمهللاا َّ هللاهللا َّهقيعهللاهللاَصَرمهللا

هللاهللاَا ه هعنرهللا هللاهللاا رهتمعهللاهللاَهللادَّبهللاغرَبعهللاجمهللاه هللاهللاقمهللاَِّعهللاأهللاأ هللاهللاهِ هللاِ هللا:هللاا سََر هللايرمهللالعهللات هللاأهللاابََْ

هللاإ بهللااقترابعهللا َََ ه هللاهللارادمهللام هللاهللاأ هللْاهللاَمِهز هللاهللاهللاأ عهللااختفََََََعهللاهللاا ه هعنر هللاهللاهعن هللال  ََََََ هللاهِ هللاِ هللا:هللاب

هللا َعهللانهللاَ هللاأمهللارعهللاهللِْاممهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللاَبرعهللا َّجمهللاهللامَّه  هللاهللاحينمهللاهللاهَبعهللاا شَََََ  هللان هللاهعهللاه هللاهللاهمهللاه هللاأهللاَمهللاهللاا سَََََََّءعهللاهللادم

هللا هللاهعهللاََُِزعهللاهللا عهللاتعهللاَ هللاحِيِمهللاهللالمهللاَّعهللالهللْات هللاق هللاابهللْاهللاَيره  هللاهللاهللاأحِيِ  هللا

ََََََرته مهللاهللاَمهللاهمهللاهمهللاتمهللام هللاهللا هللْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللانهللا(هللااحتراجهللٌاهمهللااهللاهمهللا هللاإ مهللاهللارعهللاتهللْاََ هللا عهللا هللا مهللاأمهللاهللاا َّش

َعهللالَ جمهللاهللاَعهللاسََمهللاَ هللاا ِمهللا هللاادترافهللٌاهللا عهللالعهللاهللاَمهللاسََمهللاا ِمهللاهللا مهللانأهللاَأمهللارمهللالهللْاا شََمهللاهللاَعهللاهللِْاهمهللاهللا عهللااهللا لاَدمهللااراهللارمهللاقهللْاإعهللاهللاِ

هللاَبعهللار هللاا غ هللاهللاةمهللاحََ َمهللاهللا مهللاَهللاََإعهللاهَمهللاَهمهللا  هللااَ هللالهللْاممهللاهللاا لربعهللاهللالعهللاقاََََعهللاهللاللض هللاهللاتََ مهللاهللاإ هللْاهللا ٌهللا َمهللاإعهللاهللا  هللاهَمهللالَهمهللا

هللاحَ ة هللاهللارمهللاامهللالمهللاا َّ هللا ُمهللاهللااهخفَ هللٍاهللادجهَهللالَ ه هعن  َهللاه هللاهمهللا مهللاهللاأهللا اَعهللاا رمهللاهللالعهللايرهللاخمهللاَ هللاعمهللاهللايمهللٍاغعهللاَ

َ مهللاممهللا َعهللاا جمهللاهللاَِّهعمهللاهللال  ر ضََيضََاهللاهللا  هللاَلمهللار هللاغ هللاهللاَ مهللا رهللال هللاَممهللاهللا عهللاَهللا شََرَعهللاجاهللاهللَْاأمهللاهللاِ هللاأهللاَ ذ كمهللاهللاَحم

َمهللا َمهللاهللالمهللاَمهللاَهللاأمهللاَّمهللاَّمهللامهللاهللاب:هللا علَ مهللاهللاُ هللاهللاقَ هللا  هللا [ 76( ]ا هلَا:هللاهللاينمهللاَّعهللااآلَعهللاهللامرهللاحعهللاأ هللاهللاالمهللاهللاقَ

ُ هللاهمهللاَّمهللات هللاهللاِهامهللاا جرهللاهللااهللاله مهللانهللا(هللاإشََََلَراهللاهمهللااهللاهمهللا مهللا:هللا هللاإعهللاهللا  هللاقه  هللاهللاَيره  هللاهللا هللاَهللا هللا ٌهللارمهللاخمهللاسََََم

ج مهللاهللاَ هللاهظَاهللٍاهللا ٌهللارمهللايمهللاسمهللاُ هللاهللاُعهللاهللا عهللا ِ رمهللا َْ  اهللاههللْاأمهللاهللاََّيسيهللْاهللاأهللاَهمهللا مهللاهللااختيَرمهللاهللاَالمهللاهللاَهللادَّي عهللاهمهللاأ

هللانمهللاَمهللاهللا مهللاامهللالهللْاع هللاهللا هللْا مهللاأهللا َعهللاهللانمهللاُعهللاهللاا َِّوَََََهد هللاهللالمهللاوَََََم ُعهللاَّمهللالعهللاهللاا ِسَََََ دَّبهللاهللاةعهللا مهللاالمهللاا  مهللاهللانمهللاَهللاَيهَهللا

هللا( 46 هللاهللاَهمهللاععهللاداَدمهللاهللاادتَِدعهللاهللانعهللادمهللاهللااالحتراجعهللاهللاعمهللاُمهللاهللاةعهللااإلع هيمهللاهللا عهللاا ِ رمهللا

َمهللا ََََََهللا هللاا جمهللاهللالذ كمهللاهللاأرادمهللاهللايلمهللا:هللاقعهللاهللااغم هللاا رمهللاهللاَقَ َعهللاأنهللالل هللاَمهللاا َّجزمهللاهللا(هللاا ِرآ مهللاهللاِ

ِمهللا هللا(هللا هللا47 هللا  هللانهللا(هللاهزَ مهللاهمهللا:هللا هللاهمهللا عهللا هللالِه عهللاجعهللالهللْااأهللاَممهللااهللاَِ راهللاق راهللاهللاَمهللاا َّج

َعهللاهللاَُجَباة هللا َعهللاللََهللا هللاا جمهللاهللاا ِس نهللا(هللاأهللاأ مهللاهللاِ إلثاَتعهللاهللاُسهقهللٌاهللاا ر امهللاهللاإ اهللاهمهم

ََّءعهللاهللانمهللاُعهللاهللاهللٌَازمهللاجمهللاُ هللاهللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاا ِرآ مهللاهللا مهللاأمهللا ََََََ لم مهللاهللاهللاأا س هللاه هللاهللاَشََََََََ  َ هللا عهللاَ عهللاز هللاحَ

َمهللا هللاحَ َعهللاا جمهللاهللااالدتاَرن  هللانهللْاُعهللاهللاحَصَََََََّةاهللاهللاةاهللاعَِّيَّيمهللاهللاةاهللاُشَََََََلهمهللاهللاههم  عهللاهللاَ هللاحَ ةعهللاهللاِ

َعهللاز هللاه هللا هللاهللاةهللٍاُلجهممهللاهللاةهللٍالمهللاهللَْارعهللاهللالعهللانمهللاُمهللاهللانهللْاُعهللاهللاهللٍَاهَزعهللاهللاةاهللاُلجهممهللاهللايٍرهللاإهَر اهللاجعهللاُ هللاهللاشَََ ءهللٍاهللاَ هللا مهللاا هللاأهللاشَََ 

َعهللاز هللاه هللاهللالنَ ةعهللا َعهللاهللاعَِّيلعهللاهللانهللْاُعهللاهللاهمهللاَه هللاهللاهللاأ عهللاإ بهللاأبفَّعهللاهللاقعهللاَ هللابهللاا  هللادَّمهللاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللاهللٍَاهللِْاهمهللاهللاَ هللاا َّلِه

هللانهللْالَ َّمهللا  ََََََ شَََََََر عهللاهللاَعهللاأهللاأمهللاهللاهجعهللاس َعهللاز هللاه هللاهللاحَ ةعهللاهللاةعهللاهمهللاإ بهللاُشَََََََلمهللاهللااإلع هللانمهللاُعهللاهللاجارملمهللاهللاَ

هللا ََََََم َعهللاز هللاه هللاهللاةعهللالنَََ ََمهللاهللاَََََّاتعهللاا س َعهللاا جمهللاهللاَ ََََََفمهللاهللا عهللابهللاُرَََهََعهللادَّمهللاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللاِ أهللاأَهللا عهللاَََّعهللاإ بهللاأب

هللاةمهللادمهللارهللْاب هللاهللاه مهللاه هللاا هللاشمهللام هللاهللا هللْاأهللاَقمهللالَّنسهجهللٍاهللاُنسهجهللٍاهللاشاي  هللاعمهللاهللاهَبعهللاا ش هللاهللالَهِضَ عهللا

ِمهللا هللا( هللاهللا48 هللاهَبعهللاا شمهللاهللالَهِضَ عهللاهللانعهللارهللْاا 

َعهللاب: هللاَا جمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاهللاقه  هللاهللاا َّيزا عهللاهللاَقََهللاصَحم هللا هللانهللا(هللابَهر هللاهمهللا اهللاهمهللاإعهللاهللاِ

هللاَمهللاسمهللاقْهللاأمهللاهللا هللْاقمهللاَمهللاهللا ءعهللاضعهللاا َّ هللاهللاَََّن هللاا سمهللاهللاا ِراعهللاهللاُطَّق هللاهللاهمهللاه هللاهللاَعهللاهللِْالَ جمهللاهللاا َّرادمهللاهللا مهللاأمهللاهللااآلمةعهللا

هللاهللاجرااعهللاا مهللاهللانمهللاُعهللاهللا ٌهللا مهللاَهللادََعهللاهََمهللاجهللْاُعهللاَمهللاهللا عهللاََِعهللاَّهللْاخمهللاهللانهللْاُعهللاهللالرِيرهللٍاهللا عهللاَ هللاتتَََلََعهللاهللاُ هللا ََََََم هللاةعهللاَََََّمََمهللاا س

هللاَعهللاهللِْاا جمهللاهللاههن هللالعهللاهللاراد هللاأهللاَدَّبهللاهذاهللاََ َّ هللاهللاَراتعهللايمهللاا سََمهللاهللاَبََََرعهللاهللارعهللاَّمهللاَا ِمهللاهللاحعهللاَّهللْاتَ شََمهللا

 .هللا َّغرَبعهللاهللا  هللاهِ هللاِ هللاب هللا

ُاهللاهللا عهللا جزَ عهللاهللاا ِرآ  هللاهللاَعهللاهللِْالَ جمهللاهللاراد هللا:هللاا َّ هللاهللايلمهللاقعهللاَمهللا أهللاَقعهللارمهللا:هللاا ِرهللاهللايلمهللاَأهللاَقعهللاهِه هللايلمهللامَم

هللا هللاهللايلمهللاأهللاَقعهللاهللانرمهللالهللْا:هللاا شََََََر ِعهللاهللاشََََََيَِين هللاهللا عهللابهللالعهللاُمهللارهللْاذنهللام هللاا مهللاهللاهَب هللا:هللاا شََََََ  هللا مهللا مهللاهللان هللاا 

هللاع هللاهللاا لربمهللا هللاَهللام هللاُمهللاهللان هللاهعهللاَأهللاَ َّه هللاَّاهللاهللِْاهمهللاهللاي عهللاَّ هللاسََََََم َعهللاا مهللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللا رلفهللاهللام هللاجَبََََََع هللانمهللاُعهللاهللاقها

هللا( هللا49 هللا َهعهللالمهللاا َّمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللادَّبهللاش ءهللٍاهللا  هللاسَدعهللام هللاهللاالمهللاهللااآلمةعهللاهللا فظمهللاهللابأهللا رنمهللاجمهللالهللْاا َّمهللا

ُمهللايهللْااهللاغَلمهللا مهللاإعهللاهللاِهاعهللالَ جرهللاهللابعلَ مهللاهللاُ هللاهللاَمهللاقسََمهللاأمهللاهللا هللْاِمهللا مهللا هللابهللاُ هللاَّمهللا صََمهللاهللا هللٌاُنَّمهللاهللاَهللاحَدمهللاأهللا

ُمهللاق هللاَا نمهللاهللاةعهللاا ه اممهللاهللاِرمقعهللاهللانهللْا(هللادمهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللا أهللاهللاشَدعهللاا رمهللاهللانعهللادمهللاهللاجمهللارمهللاَهللاخمهللاأهللاَ

ُمهللاهللاةعهللاَ هللاغَممهللاهللاهمهللاه هللاهللالهللْالمهللا َعهللاهللاةعهللااالبََتَِ اهللاصََمهللاهللا  هللاِ هللاطهللْاه هللاهللاأهللاَ يحمهللاهللا ادعهللاَا سََمهللاهللاَاالدت ا َدرا

هللافهللْانهللاهمهللاهمهللاهمهللاهللانهللْادمهللا ََََََع ُمهللا عهللاس ُمهللاهللاَهللاا ِرآ  هللا هللاَ هللاَ ََََََر هللا عهللاي هللااعهللاإ بهللاهمهللاهللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاالمهللاإعهللاهللاة هللاجمهللاَهللاا س

هللا( هللا50 هللا(َمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللا صَّمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللا

هللا

 : ( 2 : النجم) { َما َضلَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى} 

َمهللا َََرعهللاا زمهللاهللاقَ هللا اهللا:هللاملج هللاُنَّمهللاهللانرهللاُخش هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللااهللا صَََم َََم (:هللاَمهللاَّمهللاب

َعهللاهللاجهاب هللاهللاهمهللاأهللاَه هللا ِرمشهللٍاهللاَا خطَب هللا هللاهللاا ِسََََ َ هللاأهللاَا ضََََم نأهللا مهللاا ه هللاهللا:هللاهِيض هللاهللا 

هللانهللْاُعهللاهللاه مهللاَهللاعزدَّ هللاَّمهللاتمهللاهللاَ يحمهللاهللاراشََََ هللٌاهللاُهت هللٍاهللاهمهللاأهللاأن:هللاه هللاشََََ عهللاا ررهللاهللاهِيض هللاهللا رهللاَا غمهللا

ََََََاتعهللا ممهللار هللاهس هللاهللاَه هللاَهللاإ َعهللاإ بهللاا ضََََََم ُمهللاهللا  هللاَا غمهللاهللا  عَت هللاأهللاَ هللا يحمهللاهللاا ِرآ عهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللالعهللاهللاهللَْاَهللاأ

هللاممهللاهللالَّجطقهللٍا بهللاهحمهللام هللاهللاُعهللاهللا عهللاجهللْادعهللاهللانهللْاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللا عهللامعهللاَرأهللْاهللاههاهعهللاهللانهللْادمهللاهللار هللا  هللاوََََْ

هللا مهللالهمهللاهللاَب هللاِمهللاَم هللاهللاهللا  ألهايَءعهللاهللانهللااالجتهَدمهللارمهللاممهللاهللاالمهللاهللانهللْاُمهللاهللااآلمةعهللاهللاهعهللالهذعهللاهللاجرهللاتمهللانهللْا هللاَممهللاهللاإ ي عهللا

هللابهللاإ مهللالَ مهللاعمهللاهللاُمهللا ُمهللاهللااالجتهَد هللاهللاأهللاتَ مهللاهللااالجتهَدمهللاهللاَ هللاه هللا مهللاهللاغمهللاهمهللااهللابَََم هللاَهللاممهللاَ هللا  هللاتَّرهللاهللاإ ي عهللاهللا  هللاجعهللاتمهللاسَََْ

هللا( هللاهللاهللا51ن همهللاا همهللاهللانعهللاَهللادمهللاِاهللاطهللْاه هللاهللاَهللاالمهللاَحياهللا

هللافمهللاَم هللا هللاهللا عهللالِه عهللاهللاةمهللااآلممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاا َّيزا عهللاهللاصَََحم هللاهللار هللاسََ  َ هللا:هللاا ضََم هللارَج هللا:هللاا خ هللاهللا 

هللاهللانعهللادمهللاهللااف هللارمهللانعهللاَاالههللْا ِعهللاا وََ  َعهللاهللارا ََتِي هللاا ررهللاهللاف هللا مهللاخعهللاهللا رهللاأهللاَا غمهللاهللاا َّس ََْ هللاهمهللاذنهللاه هللاا مهللاهللا عهللاش

َمهللاهللا هللاا هاقععهللاهللاة هللاإصَلمهللا هللا مهللاأمهللاهللاأهللاَ  كمهللاهللاََب هللٍاهللاادتَِدهللٍاهللانعهللاُعهللاهللاجهلهللٌاهللا رهللا:هللاا غمهللاهللام هللااغعهللاا رمهللاهللاقَ

هللاَهللاَالمهللاناهللاصََََ عهللاهللااهللاالمهللاادتَِداهللاهللاُلتِ هللٍاهللاغيرمهللاهللااإلهسََََ عهللاهللا عهللاههللْاتمهللاهللانهللْاُعهللاهللامره  هللاهللا هللْاقمهللاهللاا ِهلمهللا

َمهللاََبََ اهللا َ هللاَه هللام هللاا ِمهللاهللانه هللااهللاا جمهللاذمهللاأهللاَهمهللاهللاََبََ هللٍاهللاشََ ءهللٍاهللاادتَِدعهللاهللانعهللاُعهللاهللامره  هللاهللا هللْاقمهللااأهللا هللا  هللا مهللاهللاَِ

َمهللاهللا  هللاغمهللا ُمهللاعلَ مهللاهللاأهللاقَ هللامعهللاَحعهللالَ ومهللاهللاراد هللانهللا( هللاَا َّ هللاهمهللاَهللاغمهللاُمهللاَمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللالمهللاصمهللاَهللاضمهللاب:هللا هللا

 .(52 هللا(َمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صمهللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللاهمهللاه هللا

ُمهللاهللابجمهللالهللْاَا َّمهللا هللاهللاجمهللارمهللاَهللاخمهللا:هللا هللاا َّ هللاهللارمقعهللاا طمهللاهللانهللْادمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللاصََم هللاةعهللاإ بهللاا غَممهللاهللالعهللاهصََع

هللا  هللاهمهللابهللاإ بهللاأمهللاا َّلجمهللاهللاع هللاجعهللارهللْاأهللاَممهللاهللاَيهَهللا عهللاَرأمعهللاهللاهعهللاَ هللاادتَِدعهللاهللاخطهمهللاأمهللاهللاَالمهللاهللاةعهللاا َّطَّهلمهللا

هللاهمهللاه هللاَمهللاهللاة هللايمهللاهسَََََََهعهللااإلعهللاهللا  هللاا سََََََلَدمهللاهللا مهللات هللاهعهللاا مهللاهللاةعهللاا َّطَّهلمهللاهللاةعهللاَ هللاا غَممهللاهللاالمهللاهللائهللْاطمهللاخهللْاممهللاهللاهللَْا مهللا

هللا( هللا53 َهمهللايهللْا مهللا هللاإعهللاهعهللاتمهللاجهللْات هللاعمهللاَهللاا مهللاهمهللارمِعهللاَ هللاِمهللاهللابأهللاَالمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللات هللاممهللاهدعهللاا هللاد هللا

َمهللا همهللاهللاُمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللاا ُِلعهللاهللاصََََََََحم هللاهللاَقَ ََََََانَ هللاا لاَر عهللاهللاهعهللالهذعهللاهللام  هللارعهللام هللاهللا  هللاب

ِمهللاهللااالهنرافعهللاهللاأههاععهللاهللانهللْاُعهللاهللاههعهللٍاهللا هللاتلمهللافعهللاجهللْاممهللاهللا هللْاأمهللاهللا عهللاا َّهجزمهللا هللاهللالعهللاههللْاَا  َعهللاَا ضََََََم هللا 

هللاهللا عهللاي هللااعهللاهمهللاهللانهللْادمهللاهللاإعهللاَا خط هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صََََم همهللاُمهللاهللاطمهللااعهللانهللْاممهللاهللاْ هللاأمهللاَمهللاهللا(َمهللاَّمهللابََََم هللا  هللاَهللاَجم

هللا( هللا54 هللادعهللا مهللااهللاا ومهللاذمهللاَ هللاهمهللاهللاَعهللاهمهللاا ترهللاهللانمهللاُعهللاهللاإ ي عهللاهللاه هللاد اؤ هللاأمهللا

هللا

 : (  3:  النجم ) { َوَما يَْنِطُق َعِن اْلَهَوى} 

َمهللا َ هللاِ هللا:هللاممهللاهللااء هللارمهللاا فمهللاهللاقَ ُمهللاهللاه هللالرأهللْاِ هللاَهللاممهللا:هللا هللاهذاهللاا ِرآ م  َ ٌ هللاأهللاحهللْاَمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاهمهللاإعهللاهللا عهللامعهللاه

هللاهللا مهللا:هللاأمهللاهللاَ  كمهللا َ هللاِ هللاَهللاممهللاَّمهللاهمهللاهاهللا:هللاإعهللاَهللاقَ  هللاقرمشَََا ُعهللاهللاه هللا هللاهللَْاه هللاما هللاذعهللارهللْاعمهللاهللاَمهللازمهللاجمهللاأهللاَمهللاهللا عهللاََعهللاِمهللاَّهللْاععهللاهللانهللْاا ِرآ م

هللا هللا(55 
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َمهللا ََََََ(هللا548 هللاتهللاهللاا طارب رهللاهللاقَ ُمهللاهللالَ ِرآ عهللاهللاَ هللاَّمهللارمهللاتمهللاممهللاهللا:هللاَالمهللاهللاُلجَه هللا:هللاهللاهل َهللاَ

يل هللاهللاهمهللاذنهللاه هللانهللاا مهللاهمهللاا همهللاهللانعهللادمهللاهللاهللَْار هللايهللْا مهللاإعهللاهللام عهللاد هللاؤمهللام هللا ِلعهللاإعهللا هللاَهللا(56 هللااععهللاا طمهللاهللاُ اهللاذمهللاهمهللاهللا بهللاُ

َمهللاهللانرهللاُخشرعهللاا زمهللاهللاممهللاهمهللابهللا مهللاجمهللالهللْاا َّمهللا ُمهللاهللاََِ هللالَّجطقهللٍاهللا يحمهللاهللاا ِرآ عهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللالعهللاهللاهللَْاعَت هللاَهللاأمهللا:هللاَ

معهللاهللانهللْادمهللاهللار هللاموَََََََ  هللا هللابهللاإ ي هحمهللام هللاهللاُعهللاهللا عهللاجهللْادعهللاهللانهللْاُعهللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللا عهللاههاههللاَرأ

هللا (هللا57 

هللا

 : ( 4 : النجم ) { إِْن ُهَو إاِل َوْحٌي يُوَحى} 

َمهللاهللابلَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاقه مهللاا َّيزا عهللاهللاصَحم هللاهللارمهللاسمهللاَمهللا هللا هللْانهللاإعهللاهمهللاا همهللاهللانعهللادمهللاهللاق هللاطعهللاجهللْاممهللاَهللاُمهللا:هللا هللا

هللاَأهللاَا جطق هللاهمهللاَرأمعهللاهللافحعهللانهللاا جمهللاهمهللانهللاهمهللاهمهللالَ همهللاهللاراد هللاا َّ هللاهللاب(:هللاهحمهللام هللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاالمهللاإعهللاهللاهمهللاه هللا

َمهللاُطَِّاهللاهللاتَ مهللاهللاَإ هللْا هللاقعهللاَّمهللاطهللْاُ هللاهللانهللْانهللادمهللاهمهللاا همهللاهللا مهللافهللْاهمهللاهللاُِتضَه هللاهللاَتَ مهللاهللاف  هللاا جمهللاهللادَّي عهللاهللادمهللارمهللاَهللا

هللا هللا عهللاطِعهللاه هللا هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصَََم هللاينمهللاَهللا ََّّشَََرتعهللاخطَلاهللاهللاَهللاتَ مهللاَّمهللا مهللاهللا  هللا رجمهللا(هللاهللاَمهللاَّمهللابَََم

ُمهللاهللا عهللاَ هللاددهععهللاهللا  هللاههمهللاُ هللارهللْاممهللاهللاهللَْاه هللاَمهللا ُعهللاهعهللايهللْاَّمهللاههللادمهللاَّ هللاتهللْاَهللاممهللاَ هللاهللٌَاه هللاِمهللاتمهللاُ هللاهللابهللٌاتَ عهللاهللا  هللاهمهللالهمهللاهللاا ِرآ عهللاهللانمهللاَهللا

هللاهللاهللا   هللاهمهللاأمهللاهللاا ََِّاعهللاهللالِرمجةعهللاهللااد هللارمهللاا َّ هللاهللاتَ مهللاهللا  هللابََانَهمهللاهللادَّبهللاُعهللاهللارهللٍاتمهللافهللْاُ هللا هللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصََم

هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللا ََََََم ُعهللار هللايهللْاَّمهللادمهللاهللاهه هللاَّ هللاتهللْاَهللاممهللاَيَّمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاُعهللاَهللاإ بهللاهت هللاد هللا هللْاَهللاممهللاَيَّمهللاهللاق هللاطعهللاجهللْاَهللاممهللاُمهللاهللا(هللاَمهللاَّمهللاب هللانمهللاَهللا

هللاهمهللاهمهللاهللانهللْادمهللاهللاا ِرآ عهللا ََََََع هللانمهللاُعهللاهللابهللاإ ي عهللاَهللامهحمهللاَحياهللاهللاالمهللاإعهللاهللا  كمهللاهللا يحمهللاهللالهللْالمهللاهللا عهللاَرأمعهللاهللا عهللانهللاهفس

هللا( هللا58 هللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللا

َمهللاهللا(هللا4أهللاهللا3 هللابهللااآلمتينعهللاجمهللالهللْاُمهللاهللاا ُِلعهللاهللام هللاصَََََََحعهللاهللاعمهللاَّمهللاَجمهللا  هللاععهللاعهْهللاهللاَمهللا:هللاث هللاهللاََِ

هللات هللا عهللاهللاا تَ ية هللاهللاة هللااآلممهللا َمهللاإعهللاهللاهمهللاه هللاهللا هللْا هللاإعهللاهللاهللاهللا مهللار هللاوََم َ هللاهللاالمهللاهللاهمهللاه هللا هللاَمهللاهللاب(هحمهللام هللاهللا هللٌاحهللْاالمهللا َهللاشََي اهللاهللامِه

سيجعهللاهللانهللْاُعهللاهللاا ِرآ  هللاهللاأهللاَ يحمهللاهللا عهللاسعهللافهللْاهمهللاهللانهللْاُعهللا أهللاهللاُعهللاهللانمهللاَّعهللاَمهللاهللا  هللاَهللامِه  هللاُمهللاهللالرهللات هللاهللالهللْاأهللالمهللاهللاهعهللارعهللارهللْاَعهللاهللاه

ُعهللاهللادَءعهللادَّبهللاهذاهللااالد هللاهللا يل هللاَا  مهللا هللاهللانهللٌاتَ هللاا ِرآ عهللاهللاَ هللاآمَتعهللاهللانِيق هللا هللاََ تمهللاهللا عهللاَ هللاهفسَََع

َمهللاَّاهللادَ عهللاهللاَهللاتَ مهللاَّمهللاههللْاُمهللاهللاإهسَ هللٌاهللامستطيعمهللاهللانهللْا مهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللالِ ءهللٍاهللامرش  هللا هللاَري مهللاهللا–اهللاراهللار هللافمهللاُ هللاَهللا

هللاأ هللْاهللا–هللالََ خراَََتعهللاهللاََُّّهءهللٍاهللاَ هللاُنيطهللٍاهللامهللْاتََ هللارهللْاممهللاهللاهللَْا مهللاَمهللاهللاأهللْارمهللاهللِْاممهللاهللاهللَْاذنهللا مهللاا ََمهللاهللا  هللاُ هللالََ  هللا

َ هللاُمهللاهللا هللْاأهللاإعهللاهللانهللاتَ ِرآ عهللاهمهللاتمهللانهللْاا َّ هللاهللاغزمرعهللاهللا هللالر اهللٍاععهللامهْهللا هللاُ هللاهللا مهللالهللْالمهللاهللاَهللامزا هللاا ِرَ عهللاهللا  هللاضَََع

هللاحهللٍاصَ عهللاهللاعهللٍاَّمهللاتمهللاهللِْاُ هللاهللاَهللا اجَءعهللابَباهللاأمهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللا  هللاأهللاَمَّرج هللاهللاَهللا ألَرَرعهللاَُّهَّاهللاهللاهدعهللاه هللاَا ل هللا

هللا( هللا59 هللاهللٍَاَ عهللابمهللاهللانهللٍاُعهللاؤهللْاُ هللا

هللا عهللاَ هللاهللاقه عهللاهللاِرم هللٌاهللاهَصََََََرهللاُرَراهللاا شََََََيرازنهللاح مثهللٌاهللاَ َّشََََََيخعهللا

َََ مهللاعمهللا بب:هللا ل ْحٌ هللام هحم َم هللا هللاإعالم نهللاإعْ هللاه هم هللاا همهم نع هللادم ق  َهللاممْجطع ََم ُ ََمهللا(هللاأمهللاهللاَم هللا يحمهللاهللا  هللاه

سمهللاهللااآلمَتعهللاهللاةعهللالِرمجمهللاهللالهللْالمهللاهللاا ِرآ عهللاهللاَهللالآمَتعهللاخَص اهللا شَّعهللاهللاةعهللاَلِمهللاا  َعهللاا رمهللاهللاةمهللاجمهللاب هللاهللال هللام هللا هللابه

هللا َم َّم بم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا هللاةمهللااآلممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللا مهللا؛هللا مهللاهللاح  هللاا همهللاهللاقمهللاَهللاَهللَْاهمهللاهمهللاَهللاَأمهللا(هللاأمضاهللاصم

َ هللا ن هللاةهللٍالوََراحمهللاهللاعِه هللاا همهم نع ق هللادم َهللاممْجطع ُم َ هللاهللاأهللا(َم ِعهللاهللاة هللاُمهللاا ل مهللاهللامِه هللا هللا رهللاا سََيه

َ هللاهللارمهللاُمهللا:هللاأمهللاهللا(60 ا َّجِهرعهللاهللار هللاا  رهللاهللاهعهللاَ هللاعفسيرعهللاهللاهلََََََهللا(هللا911تهللا ُاهللاهللاُعهللاهللاربه َهللامه

هللاع هللاهللا هللْاأمهللا َمهللاهللاا لهابعهللاهللاجَّيع هللاهللا مهللاهصَََََََم ََََََر ََََََِ عهللاهللاةعهللاا َّش هللاهتعهللاي هللال هللاهللانهللْاُعهللاهللا–هللادَّبهللاا َّس

هللا هللاهللا–هللاةعهللانَلمهللاا وَََم هللاهللا دَّي عهللاهللادَّ فهللاهللانهللالَبعهللاهمهللابَََع اهللادزمزاهللاهللاهذاهللاا ُر هللاهللا(هللاَرَ مهللا ا هللاا سَََم

هللاا جمهللاهللاحَّز مهللاهللا مهللابهللاأمهللاتمهللاحمهللاهللادَّبهللاا َّسََّّينمهللا َم َّمهللاا  هللاد َمهللاهللا هللاصم َّم بم َم هللا(بهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا

ي عهللاهللاممهللاتمهللادمهللا َمهللاهللادَّ قَ هللاهللَْاأعهللاهللا:هللاتي مهللاهللاَ هللارمهللاَّمهللاَد هللاهللال هللالررهللٍاَأمهللاهللاكمهللادَّ هللاهللاألهابمهللاهللاتمهللا هللْاصَََََََم

"هللاهللا؟!هللادَّبهللااآلخرمنمهللاهللا  هللاتمهللاَّهللْاضََمهللاََمهللا"َهللاُفتهحاهللاهللادَّ فهللاهللالَبمهللاهللايمهللاتهللْارمهللا؟!هللاَعمهللاهللاَجعهللاَا لامهللا

َهللادمهللاَّمهللامهللا هللا( رهللااعهللاا جمهللاهللاَمهللاَّعهللاَّم َم َّم بََََم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا هللاصََََلمهللٌاهللاهذاهللاا ُرمهللاهللا مهللاأمهللاهللا هللاصََََم

هللاُ هللاهللا مهللاَّعهللاحمهللاَمهللاهللادوَََََََّءمهللاهللاةاهللاخطامهللاهللاممهللاطمهللاَخمهللاهللاإ بهللاا َّسَََََِ عهللاهللاَجمهللاَهللاا جمهللادمهللادمهللاأهللادَّيهَهللا

َمهللاهللاَمهللاث هللاهللابهللادَّي عهللاجمهللاثهللْاَأمهللا هللاهمهللاَهللاأمهللاُمهللاهللاَج هللاَهللاا جمهللامرهمهللا:"هللاأمهللاهللاقَ َهللاهمهللاأمهللاهللاَهللاَالمهللاهمهللات هللانهللْاتمهللاَهللاَمهللاهمهللاأمهللاهللاَهللاَالمهللاهمهللاع هللادهللْا مهللاَهللابَََم

هللاقمهللاث هللاهللاهللاأ  هللات هللاجهللْارمهللابهللْاَأمهللاهللاهللَْار هللات هللاجهللْارمهللاخهللْاأمهللا َمهللاهللاأمهللارمهللاَم ُمهللاهمهللااهللاهمهللا مهللاإعهللاهللاَعهللاهللِْاا جمهللا هللا هللاصمهللاَهللاضمهللانهللا َهللاُمهللاَمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللالم

هللانهللاهمهللاغمهللا نع هللادم ق  َهللاممْجطع ُم بَم ْحٌ هللام هحم َم هللاإعالمهللا نهللاإعْ هللاه هم هللا( ا همهم

هللاا مهللاهللااهللاا ن مث هللاذمهللاهمهللاَمهللا ََََََع هللادَّ فهللاهللاينمهللاجعهللاُعهللاؤهللْاا َّ هللاهللاأُيرعهللاهللاَُِاعهللاهللاه هللاَّ هللاد هللاهللانهللْادمهللاهللا  هللاذنهللامرش

هللاهللا دَّي عهللا ُعهللاهللاةعهللاُمهللاا  هللاهللاجَّيععهللاهللانمهللايهللْا(هللالمهللا ا هللاا سَََم َعهللاا رمهللاهللا مهللالهللْالمهللاهللاةعهللايمهللااإلبَََ  هللاهللابَََه هللابهللاُ هللاَّمهللا صَََم

هللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللا ََََََم ممهللاَمهللاَّمهللاب هللايهللْا مهللاهللا  هللاهمهللادَّبهللاأمهللاهللاَرهللا  هللا(هللا َ هللاهللايهللْاسَََََََم هللا  هللاحهللْاا همهللاهللاِاقمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاأقها

هللا( هللا61َ أمضاهللاهللا  هللاَبيرع هللاهللاه هللاَعِ مر هللاهللا  هللاَأَلَ  هللاهللا  هللابهللاأدََّ  هللاتمهللاحمهللاهللالهللْاأهللالمهللام هللاسهللْانمهللاَمهللا

هللا

 : (5النجم :){  َعلََّمهُ َشِديُد اْلقَُوى}

هللاهللا دَّي عهللاهللا هللاجارملمهللاجعهللالهللْاممهللا هللاهللاهنرهللا(هللاأنهللاا ِمهللاهللا ا هللاا سَََََم َبهللاهللا عهللاَخَِّتعهللاهللا عهللاَ هللاهفسَََََع

هللا هللالَّلجمهللاهللا  هللاهمهللاا ِ هللاهللاَق هللاعسََََتلَّل هللاهللاأا ِ ر  هللاهللا مهللاهعهللاهللا  هللاَا ِهمهللاهللاهللاأ عهللاَدََّّعهللاهللا عهللاهفسََََع هللا عهللا مهللابهللاا شََََ 

هللا( هللا62 هللالعهللااهللْانهللاا نمهللاهمهللاِعهللاتمهللاهللا عهللاهللِْاا لمهللاهللاة هللاص لمهللاهللا مهللات هللاهعهللاا مهللا

نهللا هللاقْ ِ هم م   َهللاهمهللاأهللا همهللاةهللٍاحِيِيمهللاهللاغير هللاهللاة هللاأهللاَاإلضَََََمهللاهللاقهاه هللاهللاشَََ م هللٌاهللاكهللٌاَّمهللاُمهللا:هللاشَََم ع

هللاهللاة هللاإضَََََمهللا َََامهللاهللاةعهللافمهللاا وَََ  هللاهللادَّي عهللاهللا هللاجارمل هللاهللاهمهللاَأهللاَه هللاهمهللاَّعهللاإ بهللاََدعهللاهللاةعهللاهمهللاا َّش َََم هللا(هللا ا هللاا س

هللا( هللاهللا63 

َََََََََََهللا(هللا606هللا هللاتهللانرهللاازعهللاا رمهللاهللاممهللاهمهللاَ مهللا َّمَّم  هللالَ مهللاعمهللاهللا  هللاقه مهللاهللا مهللاإ بهللاأمهللاهللاهل بهللا:هللا دم

هللااْ ِ همهللا م   هللاَع  َعي عهللاهللان(شَم ع يرم َّع هللاا ضَم هللاأم م رعمنم فمسَ  هللااْ َّ  ْج م َهللادع ه َّم همر  هللاأهللاأمشَْ ْجهَم ع هللاَم

َّمَّم  هللاهللا  م  هللا(هللادم َّمَّم  هللاشََم ع هللادم ْح   هللااْ هم نع
هللاأهللاأم ْح ع ََعٌ هللاإع مبهللااْ هم ن دم هللاهللاأهللااْ ِ هم ْح   اْ هم َم

َ مهللا إعْ هللاتم َم هعٌرهللا هللاَمظَم ب  هللااْ رعتَم هللاه هم َ م هللالع عهللا إعْ هللاتم َم َ مب:هللاهمزم ِمْه ع عهللاعملم هللاتم هللاَمه هم ام ْ هَم اإْلع

اءعهللا رم لم هللا ا شَََر ين  ُع هللاا    َ َمهللا (أ193:ا رر َم َْ مبهللاأمْ هللامِ  ا  ََع هللٌاهللا:هللاَم هللادم ير  َّع  ا ضَََم

َّمهللا بََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا ُم هللادم َّمبهللا ٍ هللا صََََم َّم نم  ُ ه هللا:هللادمهللاإع مبهللا مر  ِْ ع هللا(هللاعم هللا ُنَّ هللٌاهللاَمهللاَّمهللاَم م   شََََم ع

هللا َم َّم هللادم ه  مر  ََْ ع أهللاعِم َْ اعر  َحع هللاإع مبهللاصََََََََم ا ََع ا ََ ََم هللاد هللاممر ه   ٍذ ََع يجم  حع َم هللا ََل  ْارعم نهللاجع اْ ِ هم

هللَْا امر  َحع نهللاه همهللاهللاأصََم هللااْ ِ هم م   شََم ع َّرهَم َم َّعيمة هللات  َّم اْ لم َم يمة هللا ََّّْع اه هللااْ لع أهللاأمْنهللاق هم ْارعمل   جع

ممهللا َم هللا  َ م م هللٌاَميمْلَّم هللا شم ع ل  هللا( هللا64ْلَّم

هللا

ٍة فَاْستََوى}   :(7-6 : النجم ){  َوُهَو بِاْْلُفُِق اْْلَْعلَى *ُذو ِمرَّ

ُعهللاب:هللا هللا  هللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاقه  هللاهللاَ هللاا َّيزا عهللاهللاجَءمهللا هللالرسرعهللاهللا  هللارمهللانهللا(هللاا َّعهللاهمهللاتمهللاَبهللْاَمهللاهللا هللٍارمهللاَهللا

َعهللا هللا هللْاقمهللاَمهللاهللاا َّرَرعهللاهللانعهللادمهللاهللاههعهللٍاهللاأهللاَلجَء هللاهللان هللاأهللْاَا رمهللاهللاهللاألعهللاهللِْاا لمهللاهللاة هللاأهللاَحوََمهللاهللا  هللا مهللاا ش هللاهللاا َّي

هللاَ هللا َعهللاهللاعمهللاُمهللاهللاةعهللا ثمهللا هللاا ِمهللاَهعهللالمهللاا َّمهللاهللانمهللاُعهللاهللالرلفهللاهللاَ هللااآلمةعهللاهللا  هللارمهللاا َّعهللاهللاتعهللارمهللاسََََ  هللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللالهمهللاهللاا ِه

ُعهللاذعهللالعهللا هللا  هللاهللاأنهللاجارمل هللاهللاهمهللا:هللاه هللاهللابجمهللالهللْاأهللاَا َّمهللاهللاجارمل هللاهللا هللٍارمهللانهللا هللاهللاأُعهللاهللامعهللاجهللْاَ هللاجمهللاهللا هللٍا مهللاَهللاشََََع

هللا  هللااعهللالَ جمهللاهللاا َّرَرعهللاهللانمهللاُعهللاهللاَهللاههعهللٍا  هللاهللاهمهللاه هللاهللاهللَْاأهللاأمهللا عهللامعهللاأهللْارمهللاَمهللاهللا عهللاَ هللادَِّعهللاهللاةهللٍاَهللاحوََمهللا  هللاهللاهمهللاه هللاهللاهللَْاأمهللا

هللا اءعهللاهمهللاَ هللاا همهللاهللاهمهللاَه هللا(هللاهللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاَآ عهللاهللادَّي عهللاهللابهللاُ هللاَّمهللاصمهللا هللا

َََهللا هللالهللاراد هللا:هللاا َّ هللاهللايلمهللاَقعهللا ُعهللا  هللال َمهللا هللا رهللااعهللاا جمهللا(هللاهللا هللٍارمهللاَهللا َّم بم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا (هللاصم

هللا  هللاهللاهمهللاه هللاَمهللا هللَْاهللاهللاأ عهللامعهللاأهللْارمهللاَمهللاهللا عهللاَ هللادَِّعهللاهللاةهللٍاَهللاحوََََََمهللا  هللاهللاهللَْاأمهللاهللاهللاأُعهللاهللامعهللاجهللْاَ هللاجمهللاهللا هللٍا مهللاَهللاشََََع َهللا  هللاهللاأ

 .هللاَََّاتعهللاإ بهللاا سمهللاهللاَي عهللاهللاجمهللارمهللادمهللاهللاا َّرَرعهللاهللانمهللاُعهللاهللاههعهللٍا

بهللْا:هللا هللاَمهللاهللا  هللاقه  هللا بتَِامهللاجمهللالهللْاَّمهللانهللا(هللالعهللاهمهللاتمهللاَ َعهللاهللابهللاا بهللْاهللاأ هللالعهللاا فَدعهللاهللاَضَّير هللاأهللابهللا مهللاههللْاتمهللاا

هللاةعهللاا صَّيمهللاهللا عهللادَّبهللاصهرععهللاهللاجارمل هللاهللاَامهللاِمهللاتمهللا:هللاََبهللْاهللابَا َّلجمهللاهللاهللاأإ بهللاجارملمهللاهللاراجعهللٌا

هللاهللاقمهللاَّعهللات هللاخ هللاا مهللا هللادَّبهللاََُم َ هللاهللاتَََ مهللاهللاجارمََلمهللاهللا مهللاأمهللاهللانمهللاَعهللاَهللار هللادَّيهَََ هللا  هللااعهللادَّبهللاا جمهللاهللامجز
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َّمبهللا ( صَََم َم َّم بَََم َم َ هللاهللا  هللا مهللاهللارمهللاهمهللاَهللابمهللاَّمهللاأهللاَإهمهللاهللاةهللٍاُختَّفمهللاهللاَ هللاصَََهرهللٍاهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا

ُمهللاهللا عهللاععهللاهمهللاِ هللالعهللاهللابهللاجارمل هللا مهللاهمهللاتمهللاب:هللاََبهللْاجمهللالهللْاا َّمهللاهللاَعهللاأمهللاهللاهللاأنعهللايهللْاعمهللارمهللاُمهللاهللاةعهللاا صَّيمهللاهللا عهللاععهللاصهرمهللا َهللادَّبهللا

هللُْاهللانمهللاُعهللاهللا  هللا مهللاهللالمهللالعهللاج هللا  .رعهللاا 

هللاهللا هللا اعهللاجمهللاَّهللْا عهللاهللاَّير هللاا ضََمهللاهللاتَ مهللاهللا هللْاَإعهللا َم َّم بََم َم َّمبهللاُ هللادَّي عهللاَآ ع عهللا بهللاجمهللالهللْا(هللاََ َّمهللاصََم

هللا( هللا65 رمهللاِمهللاتمهللاَابهللْاهللاَامهللاِمهللاتمهللاََبهللْا

َمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللاَقه  هللا هللالعهللاهللاهمهللاه هللاب:هللا هللا
جمهللاهللاهللا:ق هللاَ هللابهللا(هللاا  هللاَّمهللادهللْاا مهللاهللاقعهللاَ هللاَ   :هللاهللايلمهللاقعهللاأهللاهللاَحية هللاا 

هللالعهللاهللااد هللارمهللاا َّ هللا
هللاهللابهللاهَحية هللاَّمهللادهللْاا مهللاهللاقعهللاَ هللاَ   هللاهللانمهللاُعهللاهللارقعهللاا شَََم هللاا َّمهللاهللاقمهللاأَ  هللاهللا مهللا مهللاأهللاهللاََّءعهللاا سَََم هللاقعهللارعهللاشَََْ

هللاهللاهللابعهللارعهللاغهللْاا َّمهللاهللاَهقمهللا أهللانهللارمهللاَهللاعمهللاَّمهللاتمهللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللاهللاأَ هللاا ههاءعهللاهللاهللاالمهللاهللار عهللاا مهللاهللاي عهللالعهللاَ هللاصََََََم

 هللاهللا عهللالعهللاهللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللاأمهللاهللار هللاَهعهللاَا ظمهللا
ُعهللادَّمهللاأمهللاهللاقهللٌاأَ  هللاهللانمهللابهللا َََم هللا  هللاتهه هللاهللاهللاأادتاَرهللٍاهللارعهللايهللْاغمهللاهللانهللْاُعهللاهللاََّءعهللاا س

ِاهللا  .َي اهللاقعهللارهللْاَهللاشمهللاأَ 

َّمبهللا هللا  هللااعهللاإ بهللاا جمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاإ بهللاجارملمهللاهللاراجعهللٌاهللاَ هللااآلمةعهللاهللاهللا(همهللاه هللاهللاهللا َضَّير هللا صم

َمهللاهللاُ هللا َّم بم َم هللٌَاهللا(أهللاَا ََِّّة هللادَّي عهللاَآ ع عهللا هللا ( 66 هللا( نهمهللاتمهللا هللاابهللْاهللاضَّيرعهللاهللانهللْاُعهللاهللاحَ

هللاَمهللاَمهللا ُعهللا  هللاهللابهللا ُلجمهللاهللاا ِرِا رهللاهللارمهللاسََم نهللاُعهللاهللاهللا  هللاهمهللاأهللاَا ِ هللاهللا هللٍاهمهللاَهللاق هللا:هللا  هللاهللا عهللا(هللالِه عهللاهللا هللٍارمهللاَهللا

بهللْاهللا  هللاهمهللاتهمهللاهللاهللاألعهللااهللْاا نمهللاهللالعهللاتهللْاَمهللاهللا عهللا مهللاشعهللاهللانهللْاُعهللاهللا  هللاَأصَّ هللاهللاأبَ مهللالمهللاعمهللاهللاُعهللاهللاَتعهللافمهللاصعهللا هللال هللاتْهللاا فمهللاهللا عهللالعهللاهللارمهللاَّمهللاتمهللاا

َمهللاهللاَمهللا هللاث هللاهللالرهللاَهللاا نمهللاهمهللالمهللاُمهللاهللامولم هللاهللاإ بهللاغَمةهللٍاهللاغمهللاَّمهللالمهللابهللاحتمهللا بهللْاهللاقَ هللا هللاُمهللالجعهللان(هللاممهللاهمهللاتمهللا:هللا ََ

َمهللاهللانعهللاسمهللاا نمهللاهللانعهللادمهللاهللاُلجَه هللاهللانمهللاَعهللار هللاهللاأهللاشعهللارهللْانهللادَّبهللاا لمهللاهمهللاتمهللاأهللاأنهللاابهللْاهللالمهللاجمهللاَمهللاهللازمهللادمهللا هللا هللاَقَ

ََََََََهللا(هللا139 هللاتهللاهللاالنهللاأهحهللاليع هللاا رمهللا  قعهللاهللا:هللا هللااء هللاَا فرمهللاهللاهل
 َ ْ هللالَع ه هم َم نهللا تمهم بَََْ ََم

هللاهللااْ مْدَّمب ُ هللاهللانهللاجارمل هللاهمهللاتمهللا(هللاأنهللاابََََْ هللاَّمهللاهعهللايهللْاَّمهللادمهللا هللا هللٌاَّمهللانمهللاَ هللاهللا   هللاَهللاا وََََم  هللاهللاهللا( ا هللاَا سََََم

هللاا لربعهللاهللا(هللا هللاَأتِر هللاهمهللاللََََََهللا ه هللاهللاا َّرَهععهللاهللارعهللاَّمهللاضهللْادَّبهللاا َّ هللاهللا عهللاطهللْااهللادَّبهللاا لمهللاذمهللاَهمهللا

ُعهللاهللا مهللاطهللْاَاهللاا لمهللاراد هللااهللاأمهللا مهللاإعهللا هللاذمهللاهمهللاهللالعهللاهللِْاَ هللا هللاهللاععهللااهللاا َّهضََََََع
هللاهفعهللاط هللالهللْاا َّمهللاهللاةمهللاَاهللاتجَممهللار هللاهمهللابهللْاأم

هللا   هللا هللٌا مهللانهللاََ هللاهمهللاتمهللاابهللْاهللاه مهللاه  هللاِ هللاَهللاممهللاَّمهللاَّمهللاأهللاَقمهللاهللا هللٌا مهللاََ هللاهللاهمهللانهللاه هللاهمهللاتمهللا:هللاابهللْاه مهللاه  هللاِ هللايمهللاأهللاَمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللا

هللاهللاةعهللابهللااآلممهللاَُلجمهللا ََََََْ هللاَّمهللاهعهللايهللْاَّمهللادمهللا هللا هللٌاَّمهللانمهللاُ هللاَمهللاهللاهمهللاه هللاهللانهللاجارمل هللاهمهللاتمهللا:هللااب ََََََم هللا يَّةمهللاهللاهللا( ا هللاَهللاا س

هللاَمهللاهللا:هللابجمهللالهللْا:هللاا َّمهللاهللايلمهللاقعهللاَمهللاهللاب   دَّمهللاا مهللاهللاقعهللاَ هللالَ  هللاهللااإلبََََراءعهللا هللاقعهللاَ هللالَ  هللاهللانهللاجارمل هللاهمهللاتمهللاَبََََْ

َمهللاَّمهللادهللْاا مهللا هللا( 67 هللاد هللاهمهللاجهللْاأمهللاهللاهمهللاه هللابهللاأهللا

هللا

 : ( 9 -8 النجم : ){  فََكاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو أَْدنَى * َدنَا فَتََدلَّىثُمَّ } هللا

جَج هللا هللاا زم َم جمهللاُمهللاهللابهللاتَ مهللاجمهللالهللْاا َّمهللا:هللا"هللاهللاقَ هللارمهللاهللانمهللايهللْالمهللاَمهللاهللا  هللاَهللالي  ََََََ َعهللاب عهللاهللاه هللار هللاا مهللاهللِْاُعهللاهللاُم

هللاا لمهللاهللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللا هللاا ِمسع   نم هللَْايمهللالعهللارمهللاُع هللا هللاأقرب هللاهللاةعهللاأ

َ هللاهللالمهللاا ََِعهللاهللا  مهللاهللاهللا؛إ بهللاشَََََر هللٍاهللامنتَج هللاهللااهللاا َّهضَََََع هللاذمهللاَهمهللا هللا:هللا يحمهللاهللاق هللامِه

هللاهللاعره مهللاهللا هللْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللا؛"هللَْاعمْخَّ ههللا"هللاأمهللا هللاهللا غيرعهللاهللاهللَْاأمهللاهللاك هللا َّشََََم هللاهللايهللْاتَهمهللاهللاَإ هللْاهللا؛هللاك هللاا شََََم هللاك هللا َّشََََم

هللٌَانمهللاَّ هللاَمهللا هللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللاَ هللاهللاعمهللاُهضََََع هللالهللْالمهللاهللا"هللا؛هللابهمهللادهللْاأمهللاهللالهللْالمهللاهللا"هللاََهمهللاُلجمهللاهللاتَ مهللاهللاَإ هللْاهللا؛هللاكفهللاشََََم

ب هللا َمهللاهللا هللْاإ بهللاأمهللاهللاة هللاَجمهللاا نمهللاهللايعهللاَهللاتَهمهللاَّمهللاَمهللاهللا؛هللاأْقرم هللا:هللا هللامِه بم هللاقَم َ م ْينعهللاَمرم هللاتَ مهللاهللا؛(هللاقمْهبََََم

ُعهللاهمهللادهللْاأمهللاهللاتَ مهللاهللاهللا"ه مهللار هللاممهللاهللا هللْا هللاأمهللاغعهللاامهللاجهللْاممهللا يهللْاقمههللْاهللاَبعهللاقمهللاهللانهللْابهللا هللا هللا"نعهللابم

ِعهللاخ هللاهللاَدمهللاامهللاا لعهللاهللا مهللاأمهللاهللا-هللاَ هللاَّمهللادهللْاأمهللاهللاَُ هللاهللا-اهللاذمهللاَ هللاهمهللاهللاَا ِهاب هللا هللاهللا؛هللَْاهعهللاتعهللاغمهللاهاهللادَّبهللا  هللاا هللاه

ُمهللاذمهللاَ هللاهمهللاهللاهللَْاه هللا مهللاهللايلمهللاقعهللاَمهللاهللاهللا؛هللَْاهعهللاَّعهللاههللْاَمهللاهللاار هللا مهللاهللِْاُعهللاَمهللا َ هللاِمهللاَهللام هللااهللا هللا:هللا"هللابجمهللالهللْاََ َّمهللاهللاهللا؛ر هللازعهللانهللْانهللاممهللاذعهللاَّمهللا عهللاهللاَ

ُمهللاهللاَرَ مهللا هللَْاهللاهللا؛نعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللاهللَْات هللاههللْاأمهللاهللاَهم  هللار هللا  هللاِمهللاَهللاع هللادَّبهللا ُعهللاهمهللادهللْاأمهللاهللاأ َ هللاِ هللاَهللاعمهللاَّمهللاتمهللاهللاهللا؛كمهللا عهللا مهللاهللانهللْابهللا هللاه

يهللْاهللار هللا هللْااهللاقمهللاذمهللاهمهللاهللا"هللا:هللاه هللار هللا  هللاِمهللانهللاع هللاذعهللاَ هللاا مهللا نم ُْ يهللْاهللانهللْاُعهللاهللاص هللاِمهللاههللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللا؛هللانعهللار  نم ُْ هللاح هللاجمهللارهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللار 

هللاهللا (68 "هللا

َمهللا َعهللاهللاجاراَيلمهللاهللالينمهللاَهللاُمهللاهللانهللاتَ مهللاأمهللا"هللاهللا:هللاهللاا ايَ عهللاهللاععهللاَّمهللاهللِْاُمهللاهللاصَحم هللاهللاقَ هللاَربه

هللاههللْاقمهللاهللاقَبمهللاهللاُعهللا ََََََم هللا   هللاَخ هللاهللا عهللابهللالعهللاُمهللارهللْاَهللام هللاُمهللاهللاهج هللاَا ِمهللاهللاهللاأنعهللايهللْاب دَّبهللاهللاترعهللالَ ذ هللاهللايهللْاوََََََم

َ هللام هللاهللاهللاأهللَْاهعهللاععهللاَدمهللادمهللا هللاههللْاقمهللاهللاقَبمهللاهللاَِ هللاهللاأجهللٍاههللْاقمهللاهللاَقَدمهللاهللاهللاأجهللٍاههللْاقمهللاهللاي مهللاَقعهللاهللاجهللٍاههللْاقمهللاهللايممهللاَقعهللاهللاهللاأنعهللايهللْابََََََم

هللاهللا( هللا69 هللاهلهللا(311 هللاتهللاهللاجَجعهللاا زمهللاهللااختيَر هللاهللاهمهللاه هللاَمهللا

 هللاهللاهحهللالنهللاَُ كأمهللاهللانهللْادمهللاهللانمهللاَعهللاأهللار هللاهللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللاَتَ مهللاهللاهللا::هللاُلجَه هللاهللايلمهللاَقعهللا

َمهللاهللا  هللاأهمهللاهللاهلَََََََ(93تهللا َمهللا " :هللاقَ َ هللاهللاقَ (هللاَمهللاَّمهللابمهللاَمهللاهللا عهللاآ عهللاَمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللاهللابهللاُ هللاَّمهللا صمهللاهللاُعهللاهللاربه

ْينعهللاهللاهللا:هللا} عهللاَ هللاقه عهللا ََََََم هللاقمْهب هللاقمَبم َ م رم َمهللاهللا{بهمهللادهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللاَم هللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللارمهللا هللْا:هللا"هللاقمهللاهللاقَ

ُعهللاهمهللادهللْاأمهللا هللا "هللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللانهللْابهللا

هللاهللا عهللالعهللاهللاَج هللاِمهللاَهللام هللاُمهللاهللاجعهللاههللْابهللاا ِمهللاجمهللالهللْاُمهللاهللامره  هللااهللاذمهللابهللاهمهللاَّمهللالمهللاَمهللا ََََََم هللااع هللارمهللاَا ذ هللاأهللاهللا ء هللاا ش

َمهللاهللاهللاأ عهللالعهللاهللاَِج هللام هللا لهللا(هللا244هللا تهللاييعهللار هللاا س هللاهللاالن هللاهللاقَ َهللاباهللاههللْاقمهللاهللا  هللاهب هللاِ هللاممهللاهللا ءمهللاا شمهللاهللا:هللاقَجمهللاه

 ( 70"هللا هللاه هللارمهللا مهللا اهللاقمهللاإعهللاهللا  هللامِيس هللاهللا  هللاَ هللاقَبمهللاهللا غةاهللا

:هللاهللاهرهللاه هللاا ََ رهللابهللا(هللا مهللا مهللاتََمهللاَهللاَمهللاهََمهللادمهللاهللاَمهللا هللاث هللاهللا":هللابَ مهللالََمهللاعمهللاهللا  هللاقه ََ هللاهللا:هللاَ هللاا َّيزا عهللاهللاَجَََءمهللا

هللاهللاق هللاَّرهللالمهللاا تمهللا:هللا هللا  هللا مهللاَا تمهللاهللاهللاأهللاب هللارهللْاا ِ هللا هللاهللانهللْادمهللاهللا عهللابهللالعهللاجمهللارمهللاَم هللاهللاهللاأ ءعهللالَ شَََََم أهللاهللابعهللارهللْاا ِ هللاهللا عهللا مهللاشَََََع

 .ه هللا هللْاا  مهللاهللانمهللاُعهللاهللاُهخه هللٌاأهللاهللالعهللافمهللاا سمهللاهللاةعهللاهمهللاإ بهللاجعهللاهللا:هللااالُت اد هللاهللايلمهللاَقعهللا

هللاهللارجهععهللاهللاب:هللادَّبهللاعََِ مرعهللاجمهللالهللْاَا َّمهللا هللابمهللار هللاق هللاهللاَمهللا:هللاث هللاهللا ِارمََلمهللاهللانعهللامهللْايرمهللاَّعهللاا ضََََََم

َمهللا هللا  هللااعهللالَ جمهللاهللاقمهللاَّمهللالمهللاتمهللاَمهللاهللاجارمل هللا َّم ََََََم ب َم آ ع عهللا َم هللا ْي ع َّم َّمبهللاُ هللادم إ بهللاهللا عهللالعهللاهللاجمهللار هللالهللْايمهللا عهللاهللا(صََََََم

هللا ََََم ُعهللاهمهللا مهللابهللاَمهللاَّمهللادهللْاا مهللاهللاقعهللاَ هللاا  هللاهللانمهللاُعهللاهللابهللاجارمل هللا مهللا مهللاعمهللاهللاَمهللا:هللاث هللاهللايلمهللاأهللاَقعهللاهللاَََّاتعهللاا س هللا  هللااعهللاا جمهللاهللانمهللاَهللا

َمهللا  َّم بم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم  . عهللالعهللاهللاجمهللار هللالهللْايمهللا عهللاهللا(صم

هللاهللاهععهللاج هللار هللاهللاب:هللادَّبهللاعِ مرعهللاجمهللالهللْاَا َّمهللا َّمبهللاُ هللاهللا   هللااعهللاإ بهللاا جمهللاهللانعهللامهللْايرمهللاَّعهللاا ضََََم صََََم

َمهللا َّم بم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا هللا.هللابعهللارهللْاَ هللاا ِ هللاهللاادمهللاَزمهللاهللا  هللابانَهمهللاهللاُعهللاهللانمهللاُعهللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللابمهللار هللاقمهللاهللاَمهللا:هللاث هللا(دم

ْينعهللا}هللاب:هللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا  هللاقه  هللا ََََََم هللاقمْهب َبم هللاقم َ م رم هللاأمْدهمب{هللاَم َْ هللاب:هللاَرَ مهللا   ا َّلجمهللاهللاأم

هللاهللا:َب هللا:هللاا ِمهللاهللايلمهللاَقعهللاهللا.هللا  كمهللاهللانهللْاُعهللاهللابمهللارمهللاقهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْاادمهللارمهللا عهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْابََمهللاههللْاقمهللاهللارمهللا هللْاقمهللاهللا  هللالهللْاا ا هللا

هللاَمهللاهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللاضعهللاامهللاهللِْاُعهللاهللانمهللايهللْاَهللالمهللاُمهللا ََََََع هللاب:هللاَرَ مهللاجمهللالهللْاَا َّمهللاهللاهللاأقَّمهللٌاهللاَف هللاا ر اعهللاهللاأهللاَهمهللايتعهللاب

هللاههللْاقمهللاهللاَبمهللاَقمهللاهللاجهللٍاههللْاقمهللاهللا هللْاَلمهللاقمهللاهللا مهللاهمهللالعهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللاهللا مهللارعهللات هللاأهللاَادهللْاهللاجهللٍاههللْاقمهللاهللا هللْاَلمهللاقمهللا ََََََم هللاهللاأَاح هللٌاهللانعهللايهللْاب

هللا( هللا17 "هللامعهللاَّهللْامهللاَّهللْا عهللاهللاُهجمهللٌاهللا مهللاَمهللا

هللا

 : (10النجم :  ){  فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى} 

َمهللا ََََََ رهللاا طرهللاهللاقَ َمهللاهللا  هللا  هللاههللْاَقمهللاهللا"هللا:هللاهب هللايلمهللاقعهللاهللا هللابهللا(حمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللا هللا

َمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاََُمهللاهللا هللٍاَََّمهللانمهللاُ هللاهللاُعهللاهللا عهللااهللََْاإ بهللادمهللاهللابهللاجاراَيََل هللاحمهللاهللَْاأمهللا إ بهللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاأمهللاهللايََلمهللاقعهللاب هللا

َمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاهعهللا عهللااهللْادمهللا ُمهللاهللاعره مهللاهللا هللْاأمهللاهللال هللاَّمهللاتمهللانهللْام هللاب هللا ُمهللا  هللاةعهللاَهللالَّجز مهللاهمهللا مهللالهللْاَهللالمهللاُمهللاهللاعمهللاَ(هللا

هللاا َّمهللا َمهللاياهللاحهللْاَمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهْهللاَمهللاهللاِ مر هللاأهللاَا تمهللارعهللا مهللاوَََْ بهللاجمهللالهللْاَّمهللالعهللاهللامره مهللاهللا هللْاأمهللاهللال هللاَّمهللاتمهللانهللْام هللاَ هللا

َمهللاا مهللا بهللاحمهللاهللَْابهللاأمهللاجمهللالهللْا هللاَا َّمهللاهللا عهللايهللْا مهللابهللاإعهللاحمهللاهللَْاذنهللاأمهللاا مهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللاه هللامر هللا عهللاهللِْاعمهللاذنهللاأهللا

ُ هللاهللاجاراَيل هللا هللا( هللاهللا72 "هللا  هللالرهللارمهللاهللا عهللايهللْابهللاإ مهللاحمهللاهللَْاأمهللاهللاَُمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاإ بهللا

هعهللاهللاهد هللال هللاعمهللاهللاهعهللانهللاَ هللاعفسيرعهللا عهللالهللْاا سمهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللاير هللاَّعهللاَا ضمهللا ْا ع َّمبهللا هللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاإع مبهللادم صم

َمهللا َّم بََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َمهللاِمهللا(هللاأهللاَمهللاُ هللادم بهللا(هللاُ هللاهللا:َ حم َْ هللا عهللايْهللاَّمهللادمهللا هللاجارملمهللاهللالهابََََطةعهللاهللا هللاَمهم

هللا ُ هللادمهللاهللاإع مبهللاهللا( ا هللاا سََََم هعهللا َّمبهللا هللا هللٍاَّمهللانمهللاْا ع َمهللاصََََم َّم بََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا ُمهللاهللا(ُ هللادم ب(هللاهللاَ  حم َْ أم

َعهللاهللارععهللاا شمهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللايهللْا مهللاإعهللاهللاَه هللاحمهللاهللَْاذنهللاأمهللاأن:هللاا مهللا َعهللاهللاإعهللااأهللاَا جمهللاهللاا لظي هللاهللا( 73 هللاهللاا َّستِي
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لمهللاَمهللاَمهللا هللاهللادمهللاههللْادمهللاهللاَ هللاا َّيزا عهللاهللا رهللااَِاََعهللاا طمهللاهللاوََم َمهللاهللا:هللاَ هللااآلمةعهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضََم هللاََِ

هللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللاَمهللاهللا:هللا هللابَ مهللالمهللاعمهللاهللا  هللاقه  هللاهللا": بهللاَ هللاحمهللاهللَْاأمهللاهللاير هللاَّعهللاب(هللاضََََََم

أهللاإ بهللاجارملمهللاهللاةعهللاِمهللاَلعهللاا سمهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضمهللاهللارجهععهللاهللادَّبهللاعِ مرعهللاهللا ِارملمهللاهللانعهللايهللْالمهللاضعهللاههللْاا َّمهللا

آ ع عهللا هللا رهللااعهللاا جمهللاهللاهمهللاه هللاَمهللاهللاُعهللاهللا عهللااهللْاإ بهللادمهللاهللابهللاجارمل هللاحمهللاهللَْاهمهللاب:هللاَمهللالجمهللاَا َّمهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم صم

َمهللا َّم بم ُمهللاَم ُعهللالَ مهللاعمهللاهللا عهللايهللْاإ مهللاهللاَّيرعهللاا ضمهللاهللاجهععهللاَ هللار هللاهللارمهللايهللْاضمهللاهللا:هللاَالمهللاهللايلمهللابأهللاقعهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللا(هللا هللانهللْابهللا

هللا هللاهللاضه عهللاا ه هللاهللاةعهللاَ هللاغَممهللاهللا عهللا رههعهللاهللاهللاأرعهللاتهللْاا ذ هللاهللاقعهللااهللْابمهللاهللااعهللا مهللادمهللا

هللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاب:هللاَهمهللاَا َّلجمهللاأهللاهللاَعهللاهللاا ِ ث هللاهللار هللاا ضَََََََّعهللاهللاَعهللاأمهللا هللاجارملمهللاهللاطعهللالتهبََََ 

هللاهللاأَعهللاهللاَ ثعهللا هللاَا ِمهللاَهعهللاَا ِمهللاأهللاهللا ِارملمهللاهللاَعهللاَمهللاا مهللاهللاا ضَََّيرعهللاهللاَعهللابهللاأمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْاإ بهللادمهللا

 .هللاُعهللاهللاإ بهللادا عهللاهللاإ ي عهللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللابهللاجارمل هللاحمهللاهللَْاهمهللابهللاَمهللاجمهللالهللْاَا َّمهللا

هللاةعهللاِمهللاَلعهللاا سََمهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضََمهللاهللاهععهللاج هللار هللاهللادَّبهللاعِ مرعهللاهللاَهللاَعهللاهمهللاَّرهللات هللاهللا ث هللاا ِمهللاهللار هللاَََّعهللاَا ضََمهللا

(هللاأهللا  هللااعهللاإ بهللاا جمهللا َم َّم بَََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم إ بهللاهللابهللاُ هللاحمهللاهللَْاهمهللاب:هللاَمهللاجمهللالهللْاَا َّمهللاهللا صَََََم

هللاجمهللالهللْاا َّمهللاهللانمهللاُعهللاهللانعهللاههللْاإ بهللاا ذ هللاهللابهللاأقرب هللاجمهللالهللْاا َّمهللاأهللاَهذاهللاهللابحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْادمهللا هللاقعهللاَلعهللابهللاا سََََََم

َ هللاا سمهللاهللاي هللاا ذَق هللاضعهللاعمهللارهللْاممهللاهللاذنهللاالمهللاا مهللا  ( هللا74َهللا صنيناهللاهللاتَ مهللاهللاَإ هللْاهللاَّي

ُعهللا10-5 هللااآلمَتعهللاهللاَ هللاعفسََيرعهللاهللاا ُِلعهللاهللاَ وَََحمعهللا َعهللاهللابََهر هللانهللْا(هللا هللاا جِ

يمهللٌا همهللاهللاعلِ َمهللاهللاأهللاَدَّي َِ ِ  هللاهللااآلمَت هللا"هللاهللاهللا:هللاَ ن مهللاا مهللاهللاة هللاُمهللاا َّت َعهللاز هللاه هللاهللانهللْادمهللاهللايهللْاثمهللات هللاع هللاَ

َعهللادَّبهللاا رمهللاهللا عهللاحهللْاا همهللا َمهللا هللابََه َّم ََم ب َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم َ هللاهللانهللاا ر ا هللارعهللاهللِْا(هللاممهللاصََم

هللا  عهللاحهللْاا همهللاهللاَعهللاُلَّ هللاهللانهللْادمهللاهللااآلمَتعهللاهللاهعهللاذعهللاهمهللا

َ هللا ِمهللاهللاعَّكمهللاهللا  هللا مهللاهللانهللْاُمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللااآلمة هللاهللاعِه هللا مهللااعهللاا جمهللاهللاَمهللاَّمهللاذنهللادمهللاا مهللاهللاهمهللاه هللاهللاة هللاا لظيَّمهللاهللا  هللارمهللا هللْاا 

َمهللا  َّم بَََََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم هللاهللا  هللاَّمهللاَّمهللا(هللا دمهللاصَََََم هللاأتِر هللاهللان( هللاَ َّتهتي عهللاهمهللاا ِ هللاهللام  هللا عهللاشَََََم

ُ هللاهللاةهللٍاخَرقمهللاهللاَهللاق ر هللٍا  هللاهللا  هللاهمهللاَهللاإعهللاهمهللا مهللالهللْالمهللاهللاة هللااآلممهللاهللاعضي  هللا َهللا:   هللاهللاش ءهللٍاهللادَّبهللاتل هللاهللاطٌهللاَّ هللاسمهللاتمهللاَ

هللاَمهللاهللا هللٍارمهللاُعهللا ََََََْ َمهللاهذاهللاا تمهللاهللا  هللاَّمهللاَّمهللادمهللاهللا هللْاقمهللاَمهللاهللان( همهللاتمهللاَب ب:هللادَّمهللاا مهللاهللاقعهللاَ هللالَ  هللاهللاَهللاتَ مهللاُمهللا مهللاجهللْادعهللاهللالَّي

َمهللا هللاب( َّمهللادهللْاا مهللاهللاقعهللاَ هللالَ  هللاهللاهمهللاه هللا 

هللاههللْاقمهللاهللالفَصََََّةعهللاهللابهللاتَ مهللاحتمهللاهللابمهللارمهللاتمهللاَاقهللْاهللابمهللااقترمهللاهللاَمهللاث هللا هللَْاهللا عهللاَّعهللاَّ هللالمهللاُ هللاهللانهللْاُعهللاهللانعهللايهللْابَََم هللالمهللاقمهللاأمهللاهللاأ

هللاههللْاقمهللاهللاقَبمهللاهللارَ مهللابهللاَمهللا مهللا مهللاتمهللاَهللاَمهللاهمهللادمهللاهللاَمهللا ث هللا هللادَّي عهللاهللاَمهللازمهللاههللْابهللاأمهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللاُمهللاهللا مهللاإعهللاهللاَمهللاب(هللاث هللاهمهللادهللْاأمهللاهللاهللَْاأمهللاهللانعهللايهللْابَََم

ُمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللا َمهللاهللا مهللاحهللْاا همهللا هللا  هللاَهمهللاَر هللاَّمهللات هللاَمهللانهللاأمهللاأمهللاَهللارمهللاُمهللاهللااد هللاؤمهللاا ف هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللابهللا

ُمهللاَّمهللادمهللا هللان( رمهللاَهللاممهللابهللا

ََََََيرعهللاهللاَكمهللاجمهللاه هللاَمهللا ََََََههرمهللاَّمهللااه هللاح مهللاإعهللاهللاَ عهللاتمهللاممهللارعهللاظمهللاهمهللاهللااآلمَتعهللاهللاهعهللاذعهللاهمهللاهللاَ هللاعفس أهللاهللا ٌهللاَهللاُش

َمهللاتمهللاهمهللاهللا هللْاَهللاأمهللاجمهللاُ هللازمهللاَّهللْاممهللاهللانهللْارعهللا  هللاَ مهللاهللانهللاُغَّهر ٌهللاخرمهللاَا  هللا هللااآلمَتعهللاهللااتعهللادمهللارمهللافهللْاُ هللاهللاللضمهللاهللاَمهللاجَ

هللا هللانعهللايهللْافمهللاَّعهللاتمهللاخهللْاا َّ هللاهللانعهللامهللْايرمهللاسعهللافهللْاا تمهللاهللاليَ عهللاهللاَمهللاث هللاهللاهللاأمضَ عهللالَإلعهللا

رمهللا َ هللاَّمهللا  هللاتمهللاهللا(  هللا ا َّع هللاأهللاَحيث هللاهللال هللاَهللاا فمتهللْاَهللاُلجَهمهللاهمهللاهَّ هللاَأمهللاهللاغةعهللاا َّمهللاهللارلَب هللاأمهللاهللاَهللامِه

ُاهللاإعهللاهللاش مهللاأمهللاهللاتَ مهللاهللاأتِرمهللاهللالمهللاَهللاَ تعهللاَّمهللاَّمهللات هللاهللالمهللااهللْاا نمهللاهللا مهللاإعهللا هللا هللا اهللاهمهللاَهللاَق هللاحرَ

هللاُمهللاهللالهللٌالهللْاَعهللاهللا:هللاب( م مهللا عمهللاهللا
َمهللا  هللا مهللاا تمهللاهللانمهللاُعهللاهللاخه هللٌاهْ َهللاَّمهللاتمهللاهللا أهللاَُلجَه هللاَّ هللاِمهللاعمهللاهللا عهللازهللْا هللادَّبهللا

َ هللا هللاا رمهللاهللامِه ََعهللاهللام هللااغََع ََكمهللا75 هللااالقتراب هللاهللا عهللاَ هللاُفرداع هللادَّبهللا   َََءا هللاهمهللاه هللاَمهللاهللا(هللا هللاَاج

هللاَ عِرمااهللاهللابهللاَاح هللٍالَّلجاهللاهللانعهللايهللْاَّمهللالهللْاا فعهللاهللا مهللاأهللاَتعهللا  هللاقاَّمهللاهللاَ(هللاا هارد عهللاهمهللا دمهللاهللاةعهللاَّمهللاَّهللْادَّبهللاج هللاهللاعهتي هللٌا

قَبمهللاهللا َهللاُمهللاهللاهمهللاَه هللاهللاُلجَه هللاهللاهللاأ(هللاُلرَفهللٌاقهجهللٌاهللاَهللا  هللاهللابهللاُِ ارهللٍا(هللالَّلجمهللاهللا هللا

ُمهللاهللاَ هللاههللْاا سمهللاهللاهعهللاَ هللاَعرعهللاهللاع هللاهضمهللام هللا َعهللاهللار هللا هللْاقمهللا:هللا(هللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللاهللابهللا قَبمهللاََّلجمهللاأهللاهللا عهللابهللالعهللا ي ر هللاِه

هللا هللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللا

هللاه هللار هللابهللاآخ(هللاُلجاهللا قََََبمهللاهللا رَََََّّةعهللاهللاغَََةعهللاا َّرهللاهللامعهللاتَََ هللات هللاهللاَ هللاللضعهللاهللادمهللارمهللاَمهللاَمهللا هللاهمهللاأ

هللادَّبهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللااهتهَءعهللاهللاةعهللاإ بهللاهِطمهللاهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللاا يمهللاهللال هللانمهللاُمهللاهللالينمهللاهللاة هللاا فَصَّمهللا  هللاَاجَءا

هللا( ةهللٍا َ حظهاهللال قمهللاهللاجعهللاههللْاا ِمهللاهللااهنجَءعهللاهللاهع هللاَّ هللاهللِْاُمهللاهللا(هللاُلجَه هللانعهللايهللْابمهللاههللْاقمهللاهللاَبمهللا قمهللاهللااهللاَإ مهللاذمهللاهمهللا

َ هللاِ هللاعمهللاهللابَ مهللاا  هللاهللاا َّشََََههر  هللاهللاة هللاظرممهللاََ جمهللا هللا  هللاحهللْاا همهللاهللاأُين هللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَمهللاَّ هللالمهللاُ هللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللاه

هللا ةٌهللاخَرقمهللاهللا ٌهللاق رمهللاهللا  هللاذنهللا مهللاا مهللاهللاجاراَيل هللا

أهللاُعهللاهللاربَ ةمهللاهللا  هللاغ هللاَماَّ هللاهللاةعهللاَّلمهللاا طمهللاهللاسنعهللاحمهللاهللارجلهللٍاهللا عهللالوهرمهللاهللاا مهللا هللاا جمهللاععهللاهْهللاممهللاهللاَتَ مهللا

َمهللاهللانعهللايهللْاعمهللاُرمهللاهللاةعهللاا نِيِيمهللاهللا عهللاععهللالوََََََهرمهللاهللا  هللااعهللا َّجمهللاهللارمهللاهمهللاَبمهللا هللا  هللااعهللاا جمهللاهللاربََََََََ ةعهللاهللاَتر عهللاهللاِها

هللا هللارم عهللاا شمهللاهللاهعهللارعهللاَّ هللاَد هللا

هللاَهللاع هللاُمهللاهللا مهللابهللاهعهللاَ مهللاا  هللاهللا  هللاا َّرمهللا ََََََع هللاا انثعهللانمهللاُمهللاهللااآلمَت هللاهللا ي عهللاإعهللاهللاير هللاش هللارمهللاهمهللابمهللاهللا هللْاأهللاإعهللاهللال 

َهللادظيَّاهللاهللاأهللاَتَ مهللاهللاََّمهللاه هللايلمهللاَّعهللاجمهللاهللاَا َّغربمهللاهللاا َّشَََرقمهللاهللاطاقمهللابهللاَمهللادَّمهللاا مهللاهللاقعهللاَ هللاَ هللاا  هللا

َمهللاهللا  هللاهمهللابهللاأمهللاحتمهللا هللاَهللاُسَََََََةٌهللاَّمهللاه هللاليجمهللاهللانهللْار هللاممهللاهللاهللَْاَّمهللامهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللانمهللاُعهللاهللابمهللارمهللاَهللاََقتمهللاهمهللادمهللاهللاَمهللاأهللاث هللاهللاا مهللاا جمهللاهللاهَ

هللاههللْاقمهللاهللاللَََََََََََهللا قَبمهللاهللالاير هللاَا تمهللاهللاهللا نعهللايهللْارادمهللا عهللاهللالَِّ ارعهللاهللاإالمهللاهللا ٌهللاللي مهللا هللانهللْادمهللاهللا(هللاتجَمةٌهللانعهللايهللْابَََََم

هللا هللابهللااالقترابعهللاهمهللاتمهللاجهللْاُ هللا

ُعهللاهللا  هللا َمهللاهللارمهللاهمهللابمهللاهللاهللاَهيَة هللاا َِمهللاهللا  هللاَا َّرمهللا آ ع عهللا هللا عهللاراجَعهللالهللْاَ هللا َم هللا َّميَْ ع َّمبهللاُ هللادم صََََََم

َمهللا َّم بََََم هللاأهللا(َم هللاذاهللاا ُرعهللاهمهللاهللانهللْادمهللاهللاث هللا مهللانمهللاتمهللات هللاعمهللاا مهللاهللاةعهللاا َِّاَّمهللاهللاَ هللااآلمَتعهللاهللا  كمهللاهللان هللاي هللاامهللاج هللاَبََََم

هللا هللاُعهللاهللالإ  عهللا

هللاهللانهللاللض هللارمهللاَممهللا  ََََََ ممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللااختَرمهللاهللانعهللاَّمهللاُعهللاهللارمنمهللاا َّفس هللاَِءمهللاا َّ هللاهللا مهللالهمهللاهللاةمهللاا جظر

هللاَ هللاغَرعهللاهللاتَ مهللاهللاةعهللاا نِيِيمهللاهللا عهللاَيهَهللالوََََََهرععهللاهللاجاراَيل هللاهللا  هللا مهللاهللارمهللاهمهللاذنهللابمهللاا مهللاهللاَمهللاَمهللاا مهللا

هللا هرعهللاا جرهللاهللالعهللاامهللاَ هللاجمهللاهللاععهللااقعهللاا همهللاهللاحراءمهللا

ََََََير هللااهللاا تمهللاذمهللاهمهللا هللاهللانهللْاُعهللاهللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللاأمهللاهللاهمهللاَه هللاهللافس (هللان(هللا جاراَيل هللاهمهللاا ِ هللاهللا م  هللا شَََََََم

ََََرمهللا ََََدَََةٌهللاهللاه هللااخت ََََََ رهللاهللاهللاأتِيرَ مهللاهللاجَّ هللاا طارب ََََ عهللاهللاَ هللاَُِّععهللاهللاُجهَ أهللاا اي

َعهللا َ هللاهللاُخشََرنرهللاجزملهللاأهللاَا زمهللاا تمهللاهللاَ هللاأههارعهللاهللاهلََََََََهللا(هللا685هللا هللاتنرهللاَا ايضَََ

هللا  هللاهللاازنا رمهللاهللار هللاخهللْاأهللاَا فمهللاهللاا ايَ عهللاهللارَ  هللاهللاهعهللاَ هللاعفسَََََيرعهللاهللاأهللاَا ِرِا رهللاهللاَفعهللاا رشَََََم

َ هللاهللاا(هللاهللا1966 هللاتهللا هللاقطمأهللاَبَََي هللاا رايرعهللاهللاهعهللاَ هللاعفسَََيرعهللاهللاهلََََََََهللا(هللا606ت

َعهللاهللاهعهللاعفسََََيرعهللا هللاهللاأهعهللاَ هللاعفسََََيرعهللاهللااهللا(هللا1945 هللاتأهللاَا َّراغ هللاا ِرآ عهللاهللاَ هللاب 

هللا عهللاَ هللاُيزاهعهللاهللااهللا(هللا1981-هلََهللا1402 هللاتهللاُةهللاا طاَِاََ ا ل مهللاهللاَعلايرات هللا

هللاهللانعهللاأهللْااهللاا رمهللاذمهللاإ بهللاهمهللاهللاعَّيل هللا
هللاَهللا مضاهللاأم

َعهللالَ رمهللاهللاةمهللاظرممهللاا جمهللاهللاهعهللاذعهللاهمهللاهللا مهللاأمهللاهللاالمهللاإعهللا ُعهللاهمهللاَهللا مهللاَّمهللاُعهللاهللاغ ههللاَّ هللاخهللْاعمهللاهللاالمهللاهللاتِيرمنمهللاهللاهللاعاَعهللٍانهللاأمهللاَهللا

هللا:هللاةهللٍاُهَّمهللاهللاإشرَالتهللٍاهللانهللْاُعهللا

ُمهللاحمهللاهللَْاَهللاأمهللاُمهللاهللاهعهللا عهللااهللْابهللاإ بهللادمهللاحمهللاهللَْاهمهللا:هللا َمهللاهللالهللاَ هللااآلمةعهللاهللا1 َ هللاهللاَّيرعهللاا ضمهللاهللاع هللاجعهللارهللْاب(هللا

ُمهللاهللاكفهللاشمهللاهللا مهللالعهللاهللاُ هللاهللاهمهللا(هللاه هللاهعهللا عهللااهللْا دمهللا هللاجاراَيلمهللا هللاجعهللالهللْان(هللاممهللاهمهللاا ِ هللاهللام  هللا عهللا شمهللاهللاتَ مهللاهللاههللْا مهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللاعمهللاأهللا

هللامَّرن هللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللا  هللاصََنيحهللٌا هللادَّي عهللاهللاعلهد هللاهللاه هللا مهللالهللْالمهللاهللاَ هللااآلمَتعهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضََمهللاهللاجَّيعمهللاهللاَإ مهللا

ُعهللاخمهللاا  هللاهللااآلمَتعهللاهللانعهللادمهللاهللاخَرجهللٌاهللااآلمةعهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاُهضََهعمهللاهللا مهللاأمهللاهللاملرفمهللاهللا هللْاأمهللا َعهللاهللانهللْارهللا هللاخ 

هللاامهللاأهللاَد مهللاهللاَ هللااآلمَتعهللاهللايَقعهللاا سََ هللاهللااضََطرابمهللاهللا مهللاأمهللاهللاالمهللاَأهللاإعهللاَيهمهللاهللاا َّهجهد عهللاهللانعهللاا ِراَعهللا

هللا!هللاَقطلاهللاهللارعهللاَهعهللاا ظمهللاهللاف هللا مهللاخعهللاهللارعهللاَََّعهللاا ضمهللاهللادهدعهللاهللاعجَبقعهللا

هللاهللا-هللا2 ُمهللاجعهللالهللْاذنهللاممهللاا مهللاهللالاير هللاذاهللاا تمهللان(:هللاهمهللاهمهللاا ِ هللاهللا م  هللا شَََََم هللاةٌهللانهللاخَرقمهللاهمهللاق هللاهللا  هللا مهللاهللانهللْا هللا

هللاَهللام هللاَّمهللاهمهللاإعهللا هللاا َِّ مهللاهللاُعهللاهللا اتمهللاهللام هللاجَبَََع هللانمهللاَمهللاهللاةعهللابَََم ُعهللا20 هللاةمهللااآلممهللاهللا مهللاأمهللاهللا هللاصَََنيحهللٌاهللام هللاسَََْ هللانهللْا(هللا

ل  عهللاهللاجاراَيلمهللاهللانهللْادمهللاهللار هللاا هللالمهللاع هللاهللارهمرعهللاا تمهللاهللابهر عهللا (هللاهللاينهللٍارعهللاُمهللاهللاشعهللارهللْانهللاا لمهللا عهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللا هللٍاهمهللانهللاق هللال



 

 
185 

 

 189 - 176،   2022، حزيران   1العدد  ، 3 المجلد ........ آيات من  –فاخر  للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة
 

هللاهللا هللالينمهللاهللا مهللاأمهللاهللاالمهللاإعهللا ُعهللاهللانهمهللاا ِ هللاهللا م  هللاشَََََََم ََََََعهللاَ هللاُفهه (هللا هللٍاهمهللانهللاق هللا  عهللاهللاَلينمهللاهللا عهللا(هللاا هاب

اهللاَهللاتايراهللاَرقاهللاهللاَرادعهللاَاإلعهللاهللاجريرعهللاا تمهللاهللا(هللالوََََََيغةعهللاهللا هللٍاقهمهللاهللا هللاتََّّة هللاهللاَي عهللاأهللاا َّذتهر هللا

هللا( هللا76 

هللا

 : (11النجم : ){ َما َكَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَى } 

هللافَبيرعهللاا تمهللاهللاَ هللاصفه عهللاهللاهلََهللا(1442هللا هللاتهللاَلهه  هللاا ومهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللابهللااآلمةعهللاجمهللالهللْاُمهللا

ُمهللا هللاامهللالعهللاهللاَهللارآه هللاُمهللاهللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللاقَّم هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا:هللا هللاهللانهللْاُعهللاهللاهعهللارعهللاوََََم أهللاهللاةعهللاا نِيِيمهللاهللاجارملمهللاهللاهر عهللاصََََ 

َمهللا َ هللاأمهللا:هللارمهللاهللاُسلهدهللٍا الن هللاهللاقَ َّمْي عهللاَآ عهللاهللا هللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاُعهللاهللانهللاربه ُم هللادم َّمبهللا َمهللاهللا عهللاصم َّم بم (هللاهللاَم

ُعهللاهللالرهللاأهللات هللاهللاججَ هللٍاهللاَّ ةعهللاترهللابََعهللاهللا  هللا مهللاَمهللا  َ هللاصََهرععهللاهللاجارملمهللا هللاا  هللابََمهللاهللا هللْاَهللاقمهللاهمهللاجهللْاججٍَ هللا أهللاقمهللاَ هللا م

هللٌَاهللا عهللاَهللاُ هللالعهللاُمهللاهللاَا يَقهتعهللاهللار هللاَا  رهللا هََملعهللاا تمهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللاججَحعهللاهللانهللْاُعهللاهللاِط هللاسهللْاممهللا هللا( هللا77 هللادَّي

َمهللا ُمهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا:هللاقه  هللاهللاا َّيزا عهللاهللاصَحم هللاهللاقَ هللاأنهللا(أمهللاَهللارمهللاُمهللاهللاؤاد هللاا ف هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللاب:هللا هللا

هللاهللاف هللا مهللاخعهللاهللاب هللاذعهللاا رمهللا َ هللام هللاهللاهللاأقعهللا هللْاا وََََ  َ هللاأهللاَم هللاهللا عهللاَ هللاح مِعهللاهللا هللٌا مهللاَ هللاهللابمهللاذمهللا:هللاتمهللاهللاَِ هللا  هللا:هللاتذلمهللاهللاَِ

ُمهللال  هللالَ تمهللاهللاا ن مثمهللا دَّبهللاهللاق هللاَّمهللاطهللْاَهللام هللاَّمهللاتمهللاهللاب هللاذعهللاَأهللاَا رمهللالاهللاذعهللاتمهللاهللا  هللاثمهللا مهللاأنهللاحمهللاهللانعهللايهللْاه مهللال هللافهللْانهللاإ بهللا

ن مثعهللاهللاَعهللاههللْاا ِمهللا ظ هللاا مهللاهللاَا  هللا عهللاهمهللاا ِ هللاهللاإعهللاطمهللادَّبهللاخمهللاهللاق هللاَّمهللاطهللْام هللاهللاتذ كمهللاهللاسََََََََ  هللاا َّ هللاهللا  هللاذنهللامَّف

َ هللاهللاهللاأا َّ رتةعهللا َ هللاَ همهللاتعهللاممهللاؤهللْاَ هللار هللاهللاتهللْانهللاأخطهمهللاأمهللاهللاهللاأ  هللاديج هللاهللا  هللاتهللْالمهللاذمهللا:هللاتمهللاهللامِ 

هللاب هللاذعهللاا رمهللاهللاذمهللاأ خعهللاهللابهللابَََََهاءهللٌالهذاهللاا َّلجمهللاهللاهمهللاَهللاه هللاَّمهللاإهمهللاهللاؤادعهللاا ف هللاهللانعهللادمهللاهللابعهللاذعهللاا رمهللاهللا  هللافهللْاَهمهللا

ُاهللا هللَْاأهللانهللاأمهللاَيََّهللارمهللاهللاا فؤاد هللاهللابمهللاذعهللاَهللاتمهللاُمهللاهللاهللا:ِ مر هللاَا تمهللاهللاأهللاَالز ُمهللاُتل ماهللاهللاأ أهللانعهللايهللْاه مهللال هللافهللْاَهللاإ بهللا

هللاةمهللارؤممهللاهللاأنهللاإ مهللاهللاهللاأَهللارآه هللاُمهللاهللاا جا رهللاهللا-هللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَؤاد هللاهللا-هللاا فؤاد هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللاُمهللاهللاهللا:َا تِ مر هللا

 .هللاةٌهللاصَدقمهللاهللاةٌهللارؤممهللاهللاآه هللاَهللارمهللايَّمهللاَعهللاهللاهعهللاَؤادعهللا

همهللا ََ َّ هللاذمهللاَدَّبهللا هللاَآ عهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَؤاد هللاهللالَ فؤادعهللاهللاراد هللااهللا ْي ع َّم ُم هللادم َّمبهللا هللا عهللا هللاصََََََم

هللا( َم َّم بم ُمهللاهللالعهللاا فَدعهللاهللاأهللاَضَّير هللاهللاَم هللاة هللاَا رؤممهللاأهللاهللاإ بهللاا فؤادعهللاهللاأنهللا(هللاراجعهللٌاَهللارمهللاَ هللا 

هللا.  هللارؤمت هللا

هللا مهللاَإعهللاهللاهللاأإ بهللاا فؤادعهللاهللاا ليَ عهللاهللا  هللاُشَََه مهللاهللاَه مهللاهللاةعهللاؤممهللاا ررهللاهللاَ هللاهسََاةعهللاهللاعمهللا هللْالعهللاهللاَالمهللا

ُعهللاههداهللاهللا إلهسَََ عهللا هللانهللاا نهاج هللاح مهللالإعهللاهللادراكعهللااإلعهللاهللاَراءمهللاهللان هللاهدعهللاه هللاا شََرهللاهللادراكعهللااإلعهللاهللانمهللاَهللا

َهللاجمهللاسعهللاف هللاههللْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللا  هللاَهللاهشَهعهللاجمهللاهمهللاَهللاأمهللاَّمهللاتمهللاهللاةعهللانهللاا اَِجمهللاهمهللالَ ِ هللاهللار هللاررهللافمهللاَا تمهللاهللال هللايرهللاخمهللاَا تمهللاهللاهللاأا ظَهر عهللا

ُاهللاهللاَالمهللاهللارعهللاومهللااهللالَ امهللالوَراهللاإعهللاهللاة هللاا ليَهيمهللاهللا  هللاا َّشَه مهللاهللاهعهللاهذعهللاهللايهللْاسمهللايهللْاَ مهللاهللاأهللانرمهللاَهللاهمهللاجمهللاهمهللاأمهللا َهللاُلَّه

ُعهللارمهللااهللاهمهللاذمهللاأهللاَتمهللالفررهللٍا هللا  هللاشَهعهللاَه هللاهللاح هللاَهََّّمهللاهللاَق هللاذ هللاَهمهللاهللاَرهللاشعهللاَهمهللاهللاع هللاَّمهللاسهللْاَهللاهمهللاجمهللاهمهللاَهللاأمهللاجمهللاسعهللاف هللاأههللْاهللانهللْانهللا

هللاا نهاج هللاهللانمهللاُعهللاهللاأَهللالش ءهللٍاهللارهللٍاومهللاامهللالعهللاهللاة هللاا رؤممهللاهللاهعهللاهذعهللاهللاَ يسيهللْاهللاهللاأر هللارمهللافمهللاتمهللاَهمهللاهللال هللاَهللاهتخيمهللاجمهللاهمهللاأمهللا

َعهللاهللاا ظَهر عهللا هللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللاَاح  هللٍاهللاتل هللاهللاُ رتَتعهللاهللا  هللاَهللاهشََََََََهعهللاَّمهللاَهللاتمهللاهمهللاَإعهللاهللاةعهللاا اَِجمهللاهللاأ

أهللاَهللاهمهللاَهللا َّ رتعهللاهمهللاجهللْاُعهللاهللاتلفهللاهللاإدراكمهللاهللا  هللاهشََََََََهعهللاهللاتذ كمهللاهللاهللاأ عهللاهمهللاا ِ هللاهللاعَّكمهللاهللانهللالجفحعهللاهمهللاا ِ هللا

هللاف هللالهههللْاهللالهللْالمهللاهللاهللاأ عهللاا ِهمهللاهللاعَّكمهللاهللالجفحعهللاهللاا َّشََََََََه   هللاهللاهعهللاهذعهللاهللاَ يحمهللا ََََََع دجهَهللاهللارعهللاامهللالمهللاَهللاا َّ هللاجمهللاس

هللاهللا ادعهللاؤمهللالَ ف هللا

ََََََانَهمهللاهللاُ هللاهللاهمهللاه هللاهللاةعهللاممهللاؤهللْاا ررهللاهللاقمهللاَّ هللالمهللاتمهللاُ هللاهللا مهللادَّبهللاأمهللاهللاَرهللا  هللاَهللاممهللاُمهللاهللاةعهللاَ هللااآلممهللاهللاَ يحمهللا هللا  هللاب

هللا(هللا  هللا مهللاهللا َّرَ  هللاهللا  هللاهمهللاَأمهللا َم َّم بَََََم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاق هللاَ هللاا  هللاهللاهمهللاه هللاهللا رهللاا َّرَعهللاهللالعهللالمهللاهللا صَََََم

حعهللاهللا  هللاهََمهللا هللاَأمهللا  هللا مهللاَا تََمهللاهللابهللاَا ََ ههرهللادَّمهللاا مهللا َ هللاهللاا َََّذتهر  هللاهللا مهللاهعهللاهللاهعهللاَهََذعهللاهللاهللاأإ يََ عهللاهللا مهللاأَ 

هللاهللااآلمَتعهللا بهللاَ هللالَ مهللاعمهللاهللاه هللارمهللاتمهللاَهللا مهللاُمهللاهللا  كمهللاهللا  هللام هللاؤمهللابأهللاَم هللالَ مهللاعمهللاهللا  هللا مهللاهللاآمَتهللٌاهللا مهللاَهعهللاأهللاهللاةعهللاَلِمهللاا سَََم

ُمهللاهللا عهللانهللاُنهللاقه عهللاخرمهللاا  هللاهللاةعهللا مهللازهللْاا جمهللا هللاا امهللاهللااغمهللاَهللازمهللا:هللا هللا ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاهللِْابهللا مهللاغمهللاَهللاِمهللاُمهللاَمهللاهللار هللاوََََََم هللانهللْانهللا

هللا ن(رمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآمَتعهللا

يهللْادمهللاهللاههللْاَهللا مهللاهمهللاهمهللادَّبهللاأمهللا هللالهجهللٌاهللا عهللالعهللاهللانهللْار هللاممهللاهللاهللَْابهللا مهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا عهللالعهللاهللاةعهللاممهللاؤهللْاا ررهللاهللاقعهللاَّرهللالمهللادَّبهللاعمهللاهللا م

هللاا امهللاهللاةعهللاؤممهللار هللاهللاغير هللاهللاَّمعهللاا ِمهللاهللاة هللاَرؤممهللاأهللاهللاهللاَّمعهللاا ِمهللاهللارؤمة هللاَهللاهمهللاَإهمهللا هللاهللارعهللاوَََََم  َََََ ت هللاا مهللاهللاةعهللايمهللاا نس

هللاَممهللاأهللاهللاجسَََََََاعهللالَ مهللاهللاق هللاَّمهللالمهللاتمهللاعمهللا ََََََْ َمهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا عهللاَهللالعهللاهمهللاِ هللاَّرهللالمهللاعمهللاهللايل هللانعهللاتمهللاس ُاهللاجمهللاهللُْا مهللاقمهللاهللا هللْاقمهللابهللا َهللاَ هللاَهللات 

هللا (143:هللاهللادرافعهللا ا مهللاهللابهر عهللاهللاَ هللاعفسيرعهللاهللامعهللاَّهللْاا ِمهللاهللاةعهللارؤممهللا

ُمهللا ُمهللاهللاضَََََّيرمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللايلمهللاَهللاقعهللاَ َّمْي عهللاَآ عهللاهللا  هللااعهللا َّجمهللاهللانهللا(أمهللاَهللارمهللا هللا ُم هللادم َّمبهللا هللا عهللا هللاصََََم

هللا(هللا َم َّم بََم ُمهللاجمهللالهللْاَا َّمهللاَم َمهللاب:هللا َمهللا هللاه هللاؤاد هللاَ هللاهللاَهللاقَ َّم بََم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاآه هللاَهللارمهللاَّمهللا(هللا عهللاصََم

هللاامهللالعهللا َمهللاهللاههللْا مهللاَمهللاهللاهللاأكمهللادرهللَْاأمهللاهللاهللَْا مهللاهللاهعهللارعهللاوََََََم َهللاَّمهللاتمهللاهللا عهللالَِّاعهللاهللا  هللارَمهللادمهللاهللا  هللا همهللاهللا؛هللاَلاهللاتَ عهللاهللا رَ مهللاهللا  كمهللاهللاقَ

ُ هللاهللاهعهللارعهللاومهللاامهللالعهللاهللاآه هللارمهللا هللا( 78 هللاآه هللاَيََّهللارمهللاهللاه هللارمهللاومهللالمهللاهللاقمهللا مهللاصمهللاهللاه هللاؤادمهللاَ هللاهللا مهللاأمهللاهللا  هللاَّ هللاو هللانمهللاأهللاَ

ُمهللاذمهللاتمهللاَمهللا هللالمهللاهللابهللْارذ هللام هللاهللاهللَْا مهللاهللاه هللاؤادمهللاَ هللاهللا مهللابهللاأمهللاجمهللالهللْاا َّمهللاهللا مهللا:هللاإعهللاهللايلمهللاَهللاقعهللااهللا هللالهللْالمهللاهللاآه هللاَهللارمهللايَّمهللاَعهللاهللاه هللارمهللاوَََم

ُمهللاهللاأمهللارمهللاقمهللاهللانهللْاُمهللاهللا  هللااءمهللارمهللاقعهللاهللاه هللا  هللام هللاؤمهللاأهللاَم هللا عهللالعهللاهللا مهللاِمهللاتمهللاَادهللْاهللا  هللاقمهللا مهللاصمهللا َعهللاا ذمهللاهللام عهللا عهللاشهللْاتمهللا(هللالعهللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا هللا هللاهللا.هللاا

هللاهللاي عهللالطعهللاذنهللام هللاا مهللاهللا مهللاأمهللاهللاي عهللافعهللاَمهللا هللالَ مهللاعمهللاهللاه هللاعهمي  هللاهللااآلمَتعهللاهللايَق هللابََََََع هللا  هللااعهللاا جمهللاهللاقمهللا هللْابهللاصََََََع

َمهللا  َّم بَََم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاُعهللاهللاآمَتعهللاهللاا هح هللاَرؤمةعهللاهللانمهللاُعهللاهللا عهللا(هللاَيََّهللام مديصَََم

ُمهللاهللاضَََََََّير هللاهللاتَ مهللاهللاههللْاا رارنأهللاَ مهللا َّمْي عهللاَآ ع عهللا هللا  هللااعهللانهللا(هللا َّجمهللاأمهللاَهللارمهللا هللا ُم هللادم َّمبهللا صََََََم

َمهللا َّم بم هللاهعهللالَدتَِدعهللاهللا عهللاتعهللاممهللاؤهللْار هللاهللادَّبهللاص قعهللاهللااالحتَِجمهللاهللابهللااآلمةعهللاُلجمهللاهللال هللاُنو هللاهللاتَ مهللا(هللاَم

هللاعمهللاجمهللارمهللاهللاههللْاَهللا مهللاُمهللاهللااهللالخ فعهللاذمهللاَهمهللاهللاهللاأا ِرآ عهللاهللابعهللاأهللْادمهللاهللانهللْاُعهللاهللاللي هللٌاهللاهمهللاَه هللاهللاهللاأهعهللالفؤادعهللاهللا  كمهللا

ُمهللاهللاضََََََّير هللا هللاهللا مهللاَإعهللاهللانهللا(هللاإ بهللاا فؤادعهللاأمهللاَهللارمهللا هللا بهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللا  هللاعوَََََ مِ هللاهللاُلجَه هللاهللالمهللاُنوَََََ 

:هللا عهللاقه عهللاهللانهللْاُعهللاهللاا خذعهللاهللاقعهللاَلعهللاا سمهللاهللايَقعهللادَّبهللاا س هللاهللانهللاا ر ا هللارعهللاهللِْاَممهللاهللاهللاأآه هللاَيََّهللارمهللاهللاهعهللا فؤادعهللا

ُمهللا هللاصمهللاَهللاضمهللا هللا ُمهللاهللاهللَْار هللاا هللاَحعهللالم  .بهللا(هللاا خهحمهللام هللاهللا هللٌاحهللْاَمهللاهللاالمهللاإعهللاهللاهمهللاه هللاهللا هللْانهللاإعهللاهمهللاَهللاغمهللاَ

ُمهللاَّمهللادمهللاهللا  هللاَهمهللاََّر هللاتمهللاَ هللا هللاأمهللاهللاَ يةعهللاا تمهللاهللاَ هللااآلمةعهللاهللابهللامنتجرهللالَ مهللاعمهللاهللا  هللاهمهللا:هللاإعهللاهللايمهللاَّهللْاق هللاهللا هللْاَإعهللا َهللابهللا

َّمْي عهللاَآ ع عهللا هللا عهللانهللا(هللالرؤمتعهللارمهللاممهللا ُم هللادم َّمبهللا َمهللاصم َّم بم هللاأهللاَيََّهللام مدي عهللاهللا عهللاقعهللا هللْا(هللادَّبهللاصعهللاَم

 . عهللالليجعهللاهللااه هللارمهللاَهللاممهللاَّمهللالعهللاهللاهعهللاَؤادعهللاهللالَدتَِدعهللاهللااالحتَِج هللاهللا  هللاَُِّمهللاهللانهللْار هللايمهللاَّهللْامهللا

ن:هللا هللا  هللاقه  هللاهللا:هللا يحمهللاهللاقَّي هللا َهللاممرم ُم َّمبهللا َهم  هللادم ُمهللاأَم تمََّر  هللا(هللا هللاَهللا  حتَِجعهللاهقاهللاسََََ 

ُم هللا هللاَه هللاممهللاَهللاإعهللاهعهللادَّبهللاََُّراععهللاهللاللهللاعهليخهللٌاهللا عهللادَّبهللاصَََََ قعهللاهللا عهللالرؤمتعهللا َّمبهللا َّمْي عهللاصَََََم دم

َمهللا َّم بم َم هللاَرا  هللاَّمهللاأهللاَا َّ هللاهللاَي عهللاهللاَه هللاممهللاَهللاإعهللاهعهللاتعهللاََُِد مهللاهللاهللاأه هللاَماور هللاهللااه هللارمهللاممهللاهللاُرهللٍا(هللادَّبهللاأمهللاَآ ع عهللا

يهللْاصمهللاهللاههللْا مهللاهللا-هللاحرهللاو هللاَهللاعمهللاَّمهللاهمهللاإعهللاهللاة هللا مهللاَا ََِّدمهللا هللاَاالدتَِداتعهللاهللاةعهللاظرممهللاا جمهللاهللاَ هللااآلراءعهللاهللا-هللانم

هللاةعهللا مهللاَا ََِّدمهللاهللابهللا ََََّّّرا عهللاُلجاهللاهللا مهللاَهللاَمهللاديَهاهللاهللا  هللاشَََهمهللانهللاَم هللارمهللاَهللاممهللايَّمهللاَهللاَعهللاُمهللاَأمهللاأهللاهللاةعهللاا فررممهللا

َمهللاهللاَي عهللا َمهللا هللاهمهللاه هللاأهللا َّم بم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا هللاه هللا  هللاشَهعهللاَهللام هللاَّمهللاَهللالعهللاه هللار هللااعهللاخهللْام هللاهللاَهللاتَ مهللاَّمهللاهمهللا(هللاإعهللاصم

هللا (79 لهللٍاِرهللالمهللاَعمهللاهللارهللٍارهللْاَعهللاهللانهللْادمهللاهللاَهللاالمهللاديَهاهللا

هللا

-11النجم :) { أَفَتُماُروَنهُ َعلى َما يَرى *َما َكَذَب اْلفُؤاُد َما َرأى  }

12) : 

َمهللا ََََََ رهللاا طرهللاهللاقَ ُمهللاهللا  هللاَقه  هللاهللا"هللا:هللاهب َمهللاأمهللاَهللارمهللاُمهللاهللاؤاد هللاا ف هللاهللابمهللاذمهللاَهللاتمهللا هللا هللاالن هللاهللانهللا(هللاقَ

َهللاَّمهللا(هللاَإهمهللاهللا  هللاَّمهللاَّمهللا هللادمهللاهللا عهللابهللاقه عهللاُلجمهللاهللاهمهللاَه هللاهللا عهللالَِّاعهللاهللا  هللالمهللانهللارمهللاأمهللارمهللا:هللاهللاهلهللا(هللا68 هللاتهللاَجهللٍادامهللا

هللا.َآهمهللات هللارمهللاا مهللاهللالَآلمَتعهللاهللا  كمهللاهللاَمهللاَّمهللادمهللا

َمهللا ُ هللاأمهللا:هللارمهللاهللاَقتَد  هللاهللاَدََشة هللاهللاهلَََََََهللا(هللا32هللا هللاتهللاُسلهدهللٍاهللاالن هللاهللاَقَ هللا هللٌاَّمهللانمهللانهللا

َمهللاهللا عهللادَّبهللاصََهرععهللاهللاجاراَيلمهللا ُمهللالجعهللا:هللاممهللاهللاا نسََن هللاهللا هللاَقَ ُعهللاأمهللاَهللارمهللا هللا هللاُِ َراتعهللاهللانهللْانهللا

َمهللا عهللابهللاََُّرهععهللالَ مهللاعمهللاهللاُعهللا ُم هللا هللا هللٍاَّمهللانمهللاُ هللاهللالرَ عهللاهللاجمهللارمهللا:هللادمهللاهللاا نسََََََن هللاهللا هللاَقَ َّمبهللا صََََََم

َمهللا َّم ََََََم ب َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا هللادم ََََََم ََََََ  هللاهللاََّءعهللا(هللاإ بهللاا س َمهللاهللاَ هللاا ر عهللاهللاه هللاَجس هللاأتِر هللاهللا هللاَقَ
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هللافمهللاا َّ هللا َ هللاهللاهر هللاَا َّشََََََه هللاهللاأهللاَجمهللاصََََََنَلعهللاأمهللاهللامعهللاهمهللاذهللْاُمهللاهللانهللْاُعهللاهللار هللاَهعهللاا ظمهللاهللاهمهللاَه هللاهللا-هللامنمهللارعهللاسََََََ 

هللاَُّرهتمهللاهللا-نهللاأمهللابهللارمهللاَهللاحتمهللاَهللابَّيَّاهللاحي اهللاهللا عهللالِسَّعهللاهللا مهللالمهللابهللاصمهللاَ مهللالمهللاعمهللاهللاُمهللاهللا مهللاأمهللاهللا-هللاهللَْاهعهللاخاَرعهللاأمهللا

سمهللا ُمهللاهللاَّهاتعهللاا  بعهللاجمهللايهللْالمهللالعهللاهللا-هللاُ هللاهللاه هللارمهللاتمهللاَهللا مهللاَ هللالهللْالمهللاهللاهللاأَ هللاا َّجَاعهللاهللا  كمهللاهللانهللْار هللاممهللاهللاهللَْاأهللاَ مهللاهللا عهللا هللارأ

 ( 80 هللالج هللاإبراَيلمهللاهللاَ هللابهر عهللاهللاَه هللاجمهللايمهللالمهللاهللا هللْا هللاَقمهللاهللاةعهللاظمهللاِمهللاَ هللاا يمهللاهللاتَ مهللا

مٍمهللا اْ مْبهمر هللاهللا مهللالنهللادَشَََََهرهللاإ بهللاأمهللاهللاَهر هللاا طمهللاهللاممهللاهمهللاَ مهللا هللا عتمْرذع د  اهللارم هللاهمذم أم م

هللَْا ه  َهللالمَّمغم هللاَعيَّم رعتعينم شََْ هللااْ َّ  نم َّمْي عهللا ُع َّمبهللاُ هللادم ْؤممةعهللاا جماع هللا صََم ْنهللار  امرعهللادم هللااْ خم نم ُع

َمهللاهللا عهللاَآ عهللا َّم بََََم هللالع عهللا (َم هللاا مذعنهللام ْؤ ع   ه هم َم هللا ْارعملم هللاجع َّمكم َهم  هللا : قمْه    هللالمْل مهللااْ َّم مت ََّر  أَم

َهللاممرن  ُم َّبهللا هللا(هللا هللا81دم

هللاهللا مهللاجهللْادعهللاَمهللا َهم  هللادمهللاهللابهللا ُلجمهللاهللا مهللاأمهللاهللاَلهه  هللاا وََََََم َر  مت َّم َهللاممهللاَّمهللاأَم ُم هللانأمهللاهللا(هللا؟هللاهللانرمهللابهللا

ُمهللاهللاا َّشرتينمهللاهللامَهللاُلشرمهللاهللا  هللاهمهللاه  هللاَدعهللاِمهللات هللاَمهللاأمهللا براءعهللاهللانهللا يَّةمهللاأمهللاَهللارمهللادَّبهللا ؟هللاَا َّلراجعهللاهللااإلع

َمهللا ْي عهللاَآ ع عهللاهللاهللَْاه هللارمهللاامهللاخهللْاأمهللاهللاقرمشهللاحينمهللاهللايهللْاتَهمهللا: هللاا انرعهللا َ هللاقَ َّم ُم هللادم َّمبهللا  هللاصََََََم

هللا(هللا َم َّم بم براءعهللاهللاهعهللالهُرعهللاَم بهللْال هللاذمهللاتمهللاهللاَ هللااإلع َّمبهللاهللاهللَْاه هللا مهللاهللا مهللاصمهللاَمهللا بهاهللاحتمهللافرهللاخمهللاتمهللاهاهللاَا  صم

هللاَآ َعهللا َّميَْ ع َمهللاهللا عهللاُم هللادم َّم ََََََم ب هللا مهللاَعهللارهللْاا َّمهللا  مهللادَّبهللاأمهللاهللاأهللاَا َِّههر هللاهللاا ََِّ جعهللاهللا(هللاليَيمهللاَم

ََََََََََََ(هللا15 هللاتهللاَدررُةهللاَجهللٍادامهللاهللاالنعهللاهللانعهللاأهللاَدمهللاهللاجارمل هللاهللاهمهللاه هللاهللانعهللايهللْاعمهللارمهللاُمهللا هللا مهللاأمهللاهللاهل

َمهللاا رمهللا َّمْي عهللاَآ عهللاهللابََََه ُم هللادم َّمبهللا هللا(هللاهللا عهللا هللاصََََم َم َّم بََََم هللاجمهللايهللْالمهللالعهللاهللا  هللالمهللانهللارمهللاأمهللارمهللاَم أهللاهللا عهللا هللارأبََََع

هللانعهللايهللْاعمهللارمهللاُمهللاهللا عهللاَ هللاصََََََهرععهللاهللاجارملمهللا نأمهللارمهللاهللا  هللاهمهللاإعهللاهللايهللْاَقَ مهللاهللادََشََََََة هللاهللا  كمهللاهللاتهللْارمهللارمهللاههللْاَأمهللا

هللا( هللا82 

هللا

ن}هللا ةاهللاأ ْخرم آه هللاهمْز م ْ هللارم ِم ْجتمهمبهللا*َم م هللااْ َّ  ْ رم ع هللابَََََََع ج م ة هللاهللا*دع جم َهللاجم هم ج م دع

ن َم هْ ب*اْ َّم شم َهللاممْغ ُم ْ رم مهللا س  بهللاا  شم َهللاِمغمبهللا*إعْ هللاممْغ ُم َم هللا ر  وم هللااْ ام اغم َهللازم مْ هللاهللا*ُم  ِم

ن ْارم ل  عهللااْ ر  تعهللارم ْنهللاآمَم ُع أمنهللا هللا:هللا(18-13هللاا جَِهللا:هللا {هللارم

هللاعمهللا أمنهللْا َْ ْجت  ْؤممتمهللاهللاَ مهللا  هللانمهللاهللِْاإعْ هللات  ْارعملمهللاهللا  هللار  آه هللاهللاجع ِمْ هللارم ْؤممةاهللا َع هللااْ مْر عهللاَمَّم ر 

َّْهعن هللا هللااْ ل  َع َ م آه هللاَع هللااْ لم ْجهمَهللاإعْ هللارم ُع هللا َم ق  هللاَع هللا أمْدظم هللاا تمرم نم ُع اهللا ااَأهللاَمهمذم َحع ُ وََََََم

أ ْح ع هللااْ هم مم عع ا رم ُم هللا َ ع يم هللا لم ت  عئم ٍةهللااْل َّمبهللاقعوَََََََم ٍةهللادم هللاقعوَََََََم ْط   هللادم ْط   اْ لم َم

ْ مْضلم عهللا ن لَع ْ مْقهم هللالَع ِ مم د  هللا.َم

َعهللا هللااْ ِمسم اع هللالع م اع هللااْ رم م امرعهللا َمتمهْتعي   اهللااْ خم َهللاَع هللاهمذم ُم هللا مْجلع هللاا تمْنِعيقعهللا ع ْرفع حم َم

المةعهللا رم هللااْ غم نم هللالع عهللا ُع رعجم هللاأمهم  هللاد  ْيث  ْنهللاحم ُع َم هللا ْارعملم أمنهللاجع هللاقمْ هللارم هللاه هم ْيث  ْنهللاحم إع مبهللا ُع

َّمب هللادم  َ ا هللادم هللاه هم ْيث  ْنهللاحم ُع هللا ةع يم هللااْ مهمَّ  نم ُع َم هللا َءع َّم ََََََم ٍ هللا ا س َّم نم  ُ هللا ةع ْجزع م ُم هللا َع ي ظع دم

َّمبهللا َّمْي عهللاَآ عهللا صََََََم ير هللاهللا عهللاُم هللادم َّع (هللاأهللاَمضََََََم ََّم بََََََم ََعٌ هللاإع مبهللا َم آه هللادم ععهللاَع هللارم
َْ ا رم

َ:هللا ِْ هللا ا جم َْ ا ر  ير هللا2صَََََحع َّع ضََََم َم ْارعملمهللا (هللاأهللا ََعٌ هللاإع مبهللاجع معهللادم َهمْز مةاهللا هللاا جموََََْ

َعهللا َ هللاا جرز  نم ُع نمهللا َمْلَّمةاهللا ُع هللا رم ٍَ هللاآخم رم ُم رم ع:هللاأمْنهللاَع هللا َّمبهللااْ َّم هللادم  َ ا ٌرهللادم ُموََْ م هللا  َمه هم

ََََهللاأ ْخرن هللالعل فمهَم صم َم َم أهللا َ ع رم هللاَع هللااْ َّم  َ َّ ه هللااْ ن  هللاا مذعنهللاه هم َع َ إ بهللالَع ج ْسامةعهللا ا جرز 

َ:هللاُمهللا ِْ تم م مبهللا ا جم هَهللاَم هللادم َم هللا:هللاث  هللا8َهللاَع هللاقمْه ع ع َ ع رم َْ َّم لع هللا ٌَ َ هللاه ز  تم م   م هللاا  إع م َم (أهللا

هللاإع مْي عهللا َب هللا هللاهللاا مذعنهللالمَّمغم اْهتعوََََََم َّمبهللاهمْزععهللااْ خمهللا َم لمةعهللاهمْز مةاهللادم َّمبهللاا ج يَم هللادم َْ ََعضعأهللاأم

ْنهللابمْرفعهللا ْقيعهللاهمْز مةهللٍا دم َم مرع:هللا ِْ ع ٍَفهللالعتم ُ ضم هللا ْذفع َّمبهللاحم هللادم َْ أهللاأم َ ع رم نأهللاهللااْ َّم أ ْخرم

 َ ُم هللادمنهللابرفهللاا زم َعاَا هللاهَم ْج مهللاهللا.َمتمر ه م قمْه    :هللادع َّ ٌقهللالعلهللا َم تملم  ُ ْجتمهبهللا ْ رم عهللااْ َّ  بَََع

ْترعهللا ْيهللالَع ذ  وم خ  َم آه  هللا جهللْا رم ْؤممت   هللادع َ عهللار  رم هللااْ َّم فع رم هللاشم َع ي ظع ْجتمهمبهللا علم ْ رم عهللااْ َّ  هللابع   م

َ هم مهم َم ع نهللا ْارم هللااْ ر  ل  ع هللارم ْنهللاآممَتع ُع ه هللا ْج م هللادع لم وَََََََم َهللاحم َّم َجعهللاَع هللا لع ر  ْجتمهمبهللااْ ل   ُ

ةع  ُم ا رم اععمعهللااْ رم رم هللاُم

ْ رم عهللا هللاَمْهقمهللا َبََََََع َّْهعنف ٍَ هللاد  رم ُم َّمبهللا هللادم م  هللااْ ِ ْرآ   َِّم ِْ هللاأم ٌَ ْجتمهب:هللاابََََََْ  اْ َّ 

هللا هللاَع هللاحم عمثعهللاا سَََََم هللالعهَم رعمح  هللاا تموَََََْ دم رم َم قمْ هللا َم ةعأهللا َلعلم هللاا سَََََم َءع هللا َّم نم ُع اجعهللا ْلرم اْ َّع

هللااْ نم  هللا ز  َم َ ِم َلمةعهللاعم نم هللاا وََََم نم ُع ٍَّْعهللا ْنهللاجم َ عهللادم نم ْنهللا. ا وََََ  ُع أنهللا مْ هللارم ََّّْمة هللا ِم ج  َم

ل  عهللا ْجتمهمبأ آمَتعهللارم ْ رم عهللااْ َّ  هللابَََََع ْيرم ٍتهللاغم أمنهللاآمَم جمةعهللاَمهللا اْ ر ْارنهللاعمْذمعيٌلأهللاأمْنهللارم جم

ةعهللا ِم هللااْ امْه نع ُع ْ رم مهللا هللاا سَََ  شَََع م َهللاغم ُم َم نأهللا َم
هْ عهللا اْ َّم ُم تعهللا ْنهللاآمَم ُع أمنهللا أهللارم َع ِم م اْ  َم

ن ْارم هللاهللا.اْ ر 

َت هللا َََم اآْلم هللاهللاَم َم ه بََََََ  هللاا رم   َََ َ مبهللاا متع هللاع زعم َََم هللاعمل ع ُم هللا ةع َََم ظمَّ هللادم ل  َََع َ الم هللادم :

 َ دا هللا( 83اْرععفَم

هللاََمهللا هللا  هللاقه مهللااهللا(هللا1979هللا-هلَََََََََهللاهللا1400 هللاتهللا هللاجهادهللاُغجيةهللاَّمهللانمهللاُ هللاهللارمهللاسََََم

ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِمهللا هللا مهللاهللابهللا:هللاَ مهللالمهللاعمهللا مَتعهللاهللانهللْانهللا ت هللاا مهللاهللااآلمَتعهللاهللاةمهللاممهللاؤهللْار هللاهللا مهللانهللا(هللاأمهللارمهللااهللْاا ر هللاهللا عهللال هللارمهللاهللاآ

هللا َ هللاَهللاا رمهللاهمهللا مهللاَهمهللاشََََََم هللاَ عهللاُمهللاا زمهللاهللاقمهللاههللْاََمهللاهللاا نسَََََََبعهللاهللاَهقمهللاهللا مهللاهعهللاهللا عهللاَ هللاُلراجعهللاهللابََََََه

ُمهللاهللاُعهللاهللا عهللاإالمهللالِ رمهللاهللاَهللاإهسَََ هللٌااهمهللارمهللاممهللاهللا هللْاأمهللاهللاأهللاَُسََتنيلهللٌاهللاَ عهللارمهللاَا َّمهللا هللاَ هللانمهللايمهللا هللاَلمهللاهللا عهللاتعهللاي مهللاشََع

َعهللالَ رمهللاهللااإلبراءمهللاهللا مهللاأمهللا ِمهللاهللاَ عهللالَ ررهللاهللابهللاتَ مهللافمهللاطمهللاوهللْاا َّ هللاهللابه هللا هللا(84 هللا عهللاسمهللاَا 

َ هللاِ هللاممهللا هللاأمهللاهللا مهللاهعهللاهللااآلمَت هللاهللاهعهللاهذعهللاهللا"هللا:هللاُِلعهللاا مهللاهللام هللاصََََحعهللاهللاه هللالنَثعهللا ألمهللاهللاةٌهللاَّمهللاتمهللاَهللاعمهللامضَََا

ِعهللاهللاح عهللاا همهللاهللا ةعهللاهمهللاسهللََْاُمهللاهللا عهللاهْهللاَ هللاشََمهللاهللاةعهللاَلِمهللاا سََمهللا َّمْي عهللاَآ عهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاَارعاَ ُم هللادم َّمبهللا  عهللا هللاصََم

هللا( َم َّم بم هللا هللاا اَِج  هللاهللاَا شههدعهللاهللالََعهللاهللاَم

َ هللاهللاإ هللْا َمهللاهللاعِه يةاهللاهللا اهللان(هللاأنهللاُرمهللارمهللاخهللْاأ هللاهللاةاهللاهز مهللاهللارآه هللاهللا هللْاِمهللا مهللا:هللا  هللا  كمهللاهللاأهللاَتَ مهللاهللاثَه

هللاهللا مهللاجهللْا دعهللا هللاهللاشَََِر عهللاهللا مهللاجهللْاب(هللاأنهللادعهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْابَََع هللابهللالعهللادمهللا هللْاع هللاهللاةعهللاَ هللاا ِجمهللاهللارهللٍا هللْابَََع هللا عهللارمهللا هللْاسَََع

هللاغهللْاممهللاهللا هللْانهللاإعهللاَمهللاهْهللاا ََّمهللاهللاة هللاجَمهللاَهللاجمهللاهَمهللا مهللاجهللَْانهللا دعهللاَمهللاهْهللاا ََّمهللاهللاةعهللاجَمهللاَهللاَ هللاجعهللاهَمهللابهللاَُنَّرهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللا بهللاشََََََم

هللاب( شمهللاغهللْاَهللاممهللاُمهللاهللا مهللارمهللا هللْاا س هللا

هللاهللا هللا رهللااعهللاَهللاا جمهللاهمهللا مهللاَهمهللاشَمهللاهللاةٌهللاَاقليمهللاهللاحََِق هللاهللاهعهللاذعهللاهمهللا َم َّم بَم َم َّمْي عهللاَآ ع عهللا ُم هللادم َّمبهللا (هللاصَم

هللالعهللا
هللاا امهللاهللااغمهللاَهللازمهللاُمهللاهللاَهللا هللا عهللايهللْاجمهللايهللْادمهللاهللاا هللاه  ُمهللاهللار هللاوََََََم ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِمهللابهللا مهللاغمهللاَهللاِمهللاَ مَتعهللاهللانهللْانهللا هللا عهللال هللارمهللاهللاآ

هللان(   رمهللااهللْاا ر هللا

َ هللاز هللاا جرهللاهللا مهللاهعهللا:هللاهللاة هللا مهللازهللْاا جمهللا أهللارمهللاآخمهللاهللاَالاهللاز هللا هللاه هللاجعهللالهللْانهللاعمهللارمهللاخهللْاا  هللاهللاة هللا مهللازهللْاأهللاََ جمهللاهللا اهللا مهللاَاحعهللاهللا اهللارمهللاُمهللاهللاَ

هللاَم هللا َََْ هللاق هللاَّمهللالمهللاتمهللاممهللاهللااهللاا َّهضَََهع هللاذمهللاأهللاَهمهللاهللاَ عهللاتمهللا مهللازهللْاهمهللاهللايهللْاثمهللا مهللاحمهللاهللا  هللاهمهللاأمهللاهللالايرعهللااهللاا تمهللاذمهللاهمهللاهللانهللْاُعهللاهللاَد هللافمهللاتمهللاس

هللا هللاةعهللايمهللاَهعهللاا ِمهللاهللاةعهللا مهللازهللْالَ جمهللا

َمهللاهللا  هللارمهللا هللْاَا س هللا رهللْاهللا عهللازهللْا:هللادَّبهللا ِعهللاهللاةهللٍاَمهللاحع َََََهللا (هللا85 هللاةعهللاغمهللاا َّرهللاهللادَََّّءعهللاهللامعهللاَّمهللاغهللْاأمهللاهللاَهللا تفسيرعهللاِاهللااهللْال

ََََهللا بعهللاهللالاير هللاَا تمهللاهللاَعهللا ا ظ هللاهللاة هللامفمهللارعهللاَمهللاهللاةٌهللامِمهللارعهللاَمهللاهللا ٌهللارمهللاِمهللاشمهللاهللا مهللاهعهللا هللاب(هللاإشَر ٌهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللا عهللارمهللا هللْالل

هللٍَابعهللاهللا اتعهللاهللاةهللٍامِمهللارعهللاَمهللاهللاإ بهللاشِر هللٍا ُ هللاهللاََاتعهللاَّمهللاا سمهللاهللاجعهللاهللَْاَ هللاأمهللاهللاةهللٍامفمهللارعهللاَمهللاهللا  ُمهللاتهمهللاجهللْاَ هللا َهللابهللا

َ هللاهللاا هايَءعهللاهللاَدَّها هللاهللاه اءعهللاا شََرهللاهللاَأرَا  هللاهللاة هللارمهللاا َّ َعهللاهللاإ ي عهللاهللاج هللار هللالهللْاعمهللا  هللاهللاَجعهللاا جمهللاهللاَأدََّ

َمهللاتمهللاعمهللاهللا هللْاأمهللاهللاة هللاا َّ َرمهللاهللاعسََََتطيع هللاهللاالمهللاهللاَ هللاُرَ هللٍاهللا ٌهللاَه هللاُسََََتِرمهللا هللا  هللاَحينمهللا هللاه هللازمهللاَِ

هللاأمهللاهللاجارَيل هللاهللاغمهللاَّمهللالمهللا ُعهللامضَََا هللاه هللا مهللاجهللْادعهللاهللا مهللاقمهللاهمهللاعمهللاهللاا َّرَ عهللاهللاإ بهللا  كمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاعمهللاُمهللاهللا عهللااجعهللارمهللالهللْاَهللاَ هللا

َمهللاِمهللاتمهللاممهللاهللاهللَْا مهللاَمهللا هللا!   هللاه هللازهللْاَ

هللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللانعهللادمهللاهللا هللاح مثهللٍافعهللاَمهللا هللاَمهللاهللا عهللاآ عهللاَمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللادمهللاهللاُ هللابهللاَّمهللا صَََم َمهللاهللا  هللاهمهللا(هللاأمهللاَمهللاَّمهللابَََم هللاي هللامْهللاأمهللا:هللا رمهللاهللاقَ

ُمهللاهمهللااقعهللارمهللاهللَْاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللاةهللٍاقمهللارمهللاَمهللاهللال هللابهللات هللاَّمهللادمهللا هللاب( َ مهللالمهللاعمهللاهللاُمهللاهللاح هللاا هللاسمهللاَهللام هللاَّاهللاَهللاقََعهللاراهللاَّمهللاَهللا
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هللانهللْادمهللاهللا اهللاهللِْاهمهللاهلََََََ(هللا148 هللاتهللا(هللا ا هللاا سمهللاهللا عهللايهللْاَّمهللا دمهللاهللاقعهللاَدعهللاا ومهللاهللاَُاعهللااإلعهللاهللانعهللادمهللاهللاَهللاجَءمهللاَّمهللاتمهللا

َعهللا (هللاهللاُعهللاهللاربََه َم َّم بََم َم آ ع عهللا َم َّمْي عهللا َّمبهللاُ هللادم َمهللاهللا  هللاهمهللاأمهللا صََم هللا عهللارمهللا هللْاإ بهللابََعهللاهللاي هللايهللْا:هللا اهتهمهللاقَ

هللا( َعهللاُمهللاا  هللاهللانمهللاُعهللاهللاةاهللاُمهللاأ هللاهللالرهللاظعهللاَهللاعمهللاهمهللاجهللْاُعهللاهللاة هللاقمهللارمهللااهللاا همهللا مهللابهللاَإعهللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللا

هللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللارادمهللاا َّ هللاهللا مهللاإ بهللاأمهللاهللاشَََََير هللاع هللاهللالَلير هللاا تمهللاهللاهعهللاَهذعهللا هللاَهللاهمهللاَّمهللاتمهللاهللا يحمهللاهللا عهللاِرمهللاا شَََََم
هللا  هللاف هللا مهللاهْ

هللالفهللاإ بهللابعهللاهللا ٌهللاإشَرمهللاهللالهللْااأهللالمهللال اهللاأمهللاهللار عهللادَّبهللاا مهللاهللاةعهللاِمهللاَا اَبعهللاهللاةعهللاا َّهرقمهللاهللاشَِرعهللاا مهللاهللانمهللاُعهللا

هللٍَا هللاعمهللاهللالرهللانمهللاُمهللاهللاَهجَكمهللاهللاهللاأُعهللاهللاةعهللاَّمهللاحهللْارمهللاهللاَ هللاجهارعهللاهللادظي ََََََْ ُمهللاهللاةعهللارمهللاا َّ َعهللاهللايحعهللااعهللاس هللاَ
نهللاَمهللاهْ

هللا هللاةعهللانمهللاَ عهللاا ومهللاهللاَعهللاُمهللاا  هللا

هللاا َّمهللاهللاة هللاجمهللاَهللا جمهللاُمهللاأمهللا
ِمهللاَهمهللاجمهللالهللْاَّمهللان(هللاَمهللاَمهللاهْ هللاا مهللاهللاة هللاجمهللاَهللاا  هللٌَاأمهللاهللاَأهللاَهجَكمهللاَيهمهللاهللان هللارمهللات هللام سَََََْ َ هللاهللاقها

ِمهللاهللاهعهللاهذعهللاهللانهللْاُعهللاهللاراد هللاا َّ هللاهللاهمهللاَهللاه هللاُمهللا هللالهللْاامهللا؟!هللاَمهللاهللاةعهللاجمهللاا  َمهللاهللاهللَْاه هللاضَََََ  ت هللا(هللاا مهللا عهللاَّهللْاا خ هللاهللاة هللاجمهللاهَهللا جمهللاهمهللاإعهللاهللاهللاقَ

ُمهللاهللاهللاأينمهللاجعهللاُعهللاؤهللْاا َّ هللاهللاِينمهللاتمهللاَّ هللاَّهللْا عهللاهللاتهللْا مهللادعهللاأ هللا هللاهمهللاَه هللارمهللاَ ََََََم ُعهللا19 هللاة هللاَاآلممهللاهللاهللا ََّءعهللاَهللاَ هللاا س هللانهللْا(هللا

هللاهللابَََهر عهللا ُ هللاهللاهللَْاه هللا يَّ هللاأهللادمهللاهللا عهللا مهللاهللِْاا سَََم هللاا َّمهللاهللاَت هللاجمهللاجمهللاهللاهللَْاه هللاَّمهللامهللا}هللاهللاهللَْاَه هللادمهللا مهللادَّبهللا
َهللاَّمهللالعهللاهللاالاهللانهللاه ز هللاَمهللاهْ

هللا عهللاَّْهللاا خ هللاهللاةعهللاجمهللاجمهللاهللانهللْادمهللاهللاث هللا مهللانمهللاتمهللاَهللاعمهللاهمهللا مهللالهللْاَهللالمهللاُمهللاهللاةعهللالِرمجمهللاهللاة هللااآلممهللاهللاهعهللاَهذعهللا هللا  هللاهللا{ه مهللاَّ هللاَّمهللالهللْاهاهللاممهللاَه هللاتمهللا

َمهللا َّْ عهللاَهللاهمهللاهمهللاأمهللاهللاكمهللاشمهللاهللاالمهللالهللا جمةعهللاا خ  ْنهللاجم هللادم هللا   عمتمنم مث 

ُمهللاهللاَاآلمة هللا هللا مهللاأهللاَأمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللارمهللاومهللالمهللاهللا مهللاإ بهللاأمهللاهللا ٌهللاب(هللاإشَرمهللاغمهللاَهللاِمهللاُمهللاَمهللاهللار هللاومهللاا امهللاهللااغمهللاَهللازمهللا:هللا 

َمهللاعمهللاهللاهللَْاَ مهللاهللاهللاأمسَََََر اهللاهللاَالمهللاهللامَّجةاهللاهللاي مهللاَّعهللاعمهللاهللاهللَْا مهللاهللانعهللايهللْاتمهللاا ررمَّمهللاهللا عهللايهللْاجمهللايهللْادمهللا َمهللاَّمهللاه هللا مهللااهللاحمهللازمهللاَِ َهللاُمهللاَأهللا

ْيجميََْ عهللالعهللاهللا رهللااعهللاا جمهللاهللاآه هللارمهللا ُعهللااغمهللا زمهللاهللا مهللاأهللا مهللاهللاععهللاا هاقعهللاهللادين هللاهللاهمهللاه هللاهللالم هللاُلجَََه هللاهللاغمهللاممهللازمهللاهللا عهللاَدمهللاََُمهللاهللانهللْا(هللا

هللَْامَّيجاهللاهللااالهنراف هللا ََََََََّالاهللاهللاَهللاأ ُعهللاغمهللاأهللاَهللا ِمهللاهللا(86 هللاش هللاأهللاُلجَه هللاهللاَ عهللايمهللاغهللْاا طرهللاهللانمهللاب(هللا

َ هللاا تمهللا هللا(   هللا87 هللا  هللاا نمهللاهللانعهللادمهللاهللاز هللاَِ

َََََََََهللا هللالايرمهللاا تمهللاهللا مهللاإعهللا نلل هللاُفههاهللٌاهللاَي عهللاهللا يحمهللاهللافسَََيرعهللاهذاهللاا تمهللاهللا(هللالنسَََمعهللاهمْز مةاهللاأ ْخرم

هللانهللاُمهللاأمهللارمهللاهللا مهللااعهللاا جمهللاهللا مهللابهللاأمهللاا َّلجمهللاهللا هللامره  هللاَهعهللاا ِمهللاهللافسَيرعهللاا تمهللاهللالنسَمعهللاهللاأهللا رنهللْاهللاَاضَحهللٌا

هللاهللا عهللااجعهللارمهللالهللْاُعهللاهللا مهللاجهللْادعهللاهللا فهللالَِجعهللاهللاَ هللاشَََََههدهللٍا هللاُ هللاهللاَمهللازمهللاهمهللاهللارمهللاآخمهللاهللاأهللاَلتلايرهللٍاهللاََّءعهللاَ هللاا سَََََم

(هللا عهللايهللْا مهللابهللاإعهللاهمهللاتمهللاجهللْاَ هللا ا َّ هللاهللاا رَُل هللاهللاههد هللاا شرهللاهللاقمهللاِمهللانمهللاَعمهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللاخرنهللادَّبهللاقَّمعهللاأ هللاهللا اهللاُرمهللا

َّمهللاهللاة هللاجمهللاجمهللاهللابهللاحيث هللاهمهللاتمهللاجهللْاا َّ هللاهللابَََََََ ر عهللاهللادج مهللاهللاهعهللاُنهللاداَدعهللاهللاا ِرممهللاإ بهللاُعهللا نهللاَمهللاهْهللاا 

هللا هللاُعهللاهللاههارعهللاأمهللاهللانهللْاُعهللاهللامهللٌاِ هللاَهللاح هللايهمهللاط هللاغمهللاع هللاهللا  هللارمهللا هللْاَا س هللا

ََََََههدعهللاهللا  هللااعهللاا جمهللاهللامعهللاَّهللْاقمهللاهللاة هللاممهللاؤهللْار هللاَمهللا هللاممهللاهللاهللَْااأهللاَ مهللاأل اهللاهللاا نق هللاهللالغيرعهللاهللانهللْار هللاعمهللاهللاهللَْا مهللاهللاَ هللاهذاهللاا ش رم

هللا َمهللاهللااه هللاهمهللابََََََع ُعهللاأمهللارمهللاهللا هللْاِمهللا مهللاأهللا هللاأمهللاهللاهفحعهللاَا مهللاهللاَ هللااآلََقعهللاهللاُعهللاهللاةعهللاَّمهللاظمهللادمهللاهللادالَلعهللاهللانهللْانهللا َهللامضََََََا

هللا هللا عهللايهللْاجمهللايهللْالمهللاَهللالعهللاهمهللا مهللاَشَهمهللا

ََََتطيع هللاهللاَهللاالمهللاجمهللاهمهللاإعهللا هللارهللْاهمهللاهللا هللْاأمهللاهللاهس ََََع هللاهللاحِيِةمهللاهللا مهللاش ََََر هللاذنهللاحمهللاا مهللاهللاههدعهللاا ش هللا يَّةمهللاهللا  هللااعهللاجمهللاَّهللْا عهللاهللالمهللاوََََم

َمهللاا َّعهللاهللا مهللاأمهللاهللاإالمهللاهللاهللاَجلمهللادزمهللاهللاُمهللاهللا عهللاتعهللاممهللاؤهللْاَ هللار هللاهللاا َّلراجعهللا هللاُجَبَََََمهللٌاهللاَه هللاهمهللارهللْاتمهللاذنهللا مهللاا مهللاهللاَِ

َامَت هللاهللا ِرممعهللا َّتمهللا ََََََ ُيمهللاهللا  هللاَا ر  همهللاجمهللا مهللاهللالينهللٍاُمهللاهللار هللايهللْاَهللاخمهللاهمهللال َرعهللاهللاة هللااإلب اهللاذمهللاَهللاَ هللا

هللا( 88 هللاا َّهضهععهللا
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 المصادر

 إرشَََدهللاا لِلهللاا سَََّيَهللاإ بهللاُزامَهللاا ِرآ هللاا ررمَهللاأهللاُنَّ هللالنهللاُنَّ هللا

 ليرَت هللا–ا لََّدنهللاألههللاا سلهدهللاأهللادارهللاإحيَءهللاا تراثهللاا لرل هللا

 أباَبهللاا جزََهللاأهللاألههللاا نسنهللادَّ هللالنهللاأحَّ هللاا هاح نهللاا جيسَلهرنهللاهللا

ََََََََهللا(هللاهللاُؤبََسََةهللاا نَّا هللاَشََرتَههللا َّجشََرهللاَا تهزمعهللا468 هللا تهللاهل

  ا هللا1968ا َِهر هللا

 إدرابهللاا ِرآ هللا:هللاألههللاجلفرهللاأحَّ هللالنهللاُنَّ هللالنهللاإبََّديلهللاا جنَجهللا

أهللادارهللاَُرتاةهللا1هلََََََََََ هللاعنِيقهللاد هللاُنَّ هللاأحَّ هللاقَبَََََهللاأهللا338ِت

  2004ا ه َهللاأهللاليرَتهللاأهللا

 هللاعفسََََََيرهللاتتَبهللاُهللاا َّجزَهللاأا شََََََيخهللاهَصََََََرهللاُرَراهللاا ُِلهللا َ

ا هللا2009-هل1420َََََََََا شَََيرازنهللاأا ُير هللا َّطاَدةهللاَا جشَََرهللاأهللا

 ليرَت 

 لنَرهللاا ههارهللا َّل ُةهللاا ََِّّسََََََ هللاأهللاُنَّ هللالَقرهللاا ََِّّسََََََ هللا تهللا

هللاهل 1403هللا2 اجَ هللاِهللا-هل(هللاأهللاُؤبسةهللاا هََءأهللاليرَت1110

 لي نهللاأهللاُنَّ هللاُرعضَََبهللاأهللاتهللا ََََََََهللاأهللاهللا1205عَجهللاا لرَجهللا:هللاا زم هل

هللاهلهللا هللا1306ةهللاا خيرمةهللالَّورهللاأهللاا َّطال

 هللاأهللاألههللاجلفرهللاُنَّ هللالنهللا ََََََ ََََََيرهللاا ِرآ هللاأهللاا طهب ا تايَ هللاَ هللاعفس

هلََََََََهللاأهللاعنِيقهللاأحَّ هللاحايمهللاقوََيرهللاهللا460ا نسََنهللالنهللادَّ هللاهللاأهللاتهللا

هللاا لََُّ هللاأهللادارهللاإحيَءهللاا تراثهللاا لرل هللاأهللاليرَتهللالهللا اجَ هللا هللا
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 عفسََيرهللاا انرهللاا َّنيطهللاأهللاألههللاحيَ هللاأهللاأثيرهللاا  منهللاُنَّ هللالنهللامهبَ هللا

 هللادا هللاا رزاقهللاا َّه نهللاأهللادارهللاإحيَءهللاهلَََََََََََهللاأهللاعنِيقهللادهللا745أهللاتهللا

هللاا هللا2002هلهللا1423ا تراثهللاا لرل هللاأهللاليرَتهللالهللا اجَ هللا

 ََََََيرهللاا تنرمرهللاَا تجهمرهللاأهللاُنَّ هللاا طَهرهللالنهللاُنَّ هللالنهللاُنَّ هللا عفس

هلَََََأهللادارهللابنجه هللا َّجشرهللا1393ا طَهرهللالنهللادَشهرهللاا تههس هللاتهللا

  1997عههحهللاهللا–َا تهزمعهللا

 ََََََيرهللاا ِ  ينهللا :هللاج َهللاا  منهللاُنَّ هللالنهللاأحَّ هللاا َّنَّ هللا هللاتهللاعفس

هللاأهللادارهللاا ن مثهللاهلهللا(هللا911هل(هللاَج َهللاا  منهللاا سيهِ هللا هللاتهللاهللا864

 ا َِهر هللا هللا–هللا1ِ

 عفسََََيرهللاا فخرهللاا رازنهللا ا تفسََََيرهللاا رايرهللاَُفَعيحهللاا غيم(هللاا فخرهللا

هللا–اهللا2004هللاهلَََهللاأهللادارهللاا رتمهللاا لََّّيةهللايهللاليرَتهللاأ604ا رازنهللات

  هللاهل1425

 ا تفسَََيرهللاا رَشَََ هللاأهللاُنَّ هللاجهادهللاُغجيةهللاأهللاُؤبَََسَََةهللادارهللاا رتَبهللا

 اهللا 2003هللا-هلهللاهللا1424ا َ بهللااإلب ُ هللاأهللاا طالةهللا

 أدا هللاهللاعيسََيرهللاا ررمَهللاا رحَّنهللاَ هللاعفسََيرهللات اهللاا َّجَ هللاأهللاا سََل ن

َََََََََ(هللاأهللاعنِيقهللادا هللاا رحَّنهللالنهللا1376ا رحَّنهللالنهللاهَصَََرهللا ت هل

 ا 2000-هل1420ُل هللاا َّهمنقهللاأهللاُؤبسةهللاا ربَ ةأهللاليرَتهللا

 هللاا سيهِ هللاا جَشر ج َهللاا  من ا  رهللاا َّجِهرهللاَ هللاا تفسيرهللالَ َّهثهرأ:

  1993 أليرَتهللاهللا-دارهللاا فررهللا

 زل  هللاا تفسََيرهللاُنهللاَتحهللاا ِ مرهللاأهللاُنَّ هللابَََّيََّ هللادا هللاُهللاا شََِرهللاأهللا

  1988أهللاهللا2ِ

 هللا ا وََنَ هللا هللاعَجهللاا َّغةهللاا لرليةهللا(أهللاإبََََّديلهللالنهللاحََّدهللااهللا ِههرن 

َََََ(هللاأهللاعنِيق:هللاأحَّ هللادا هللاا غفهرهللادطَرأهللادارهللاا رتَبهللا400 هللاتهللا هل

أهللاُورهللا د ت( هللا  ا لرل  

 ََََََيرهللا:هللاُنَّ هللادَّ هللاا وَََََََلهه هللاتهللا اهللادارهللا1930صََََََفه هللاا تفَب

  1997وَلهه هللاأهللاا َِهر هللاا 

 ََََََََََََهللا عنِيقهللاد هللاهللا170:هللاا خَّيلهللالنهللاأحَّ هللاا فراهي نهللاتهللا ا لين هل

ُه نهللاا َّخزَُ هللاأهللاد هللاإلراهيَهللاا سَُراَ هللاأهللادارهللاا رشي هللاأهللالغ ادهللا

1980-1982  

 أهللاَديه هللاا قََملهللاَ هللاَجهههللاا تهَملهللاا رشَفهللادنهللاحََِقهللاا تجزمل

هللا538ا زُخشََرنهللاأهللاألههللاا َِبَََهللاجَرهللاُهللاُنَّهدهللالنهللادَّرهللاهللاأهللاتهللا

 اجَ هللا–أهللاعنِيقهللاخَّيلهللاُهُه هللاشينَهللاأهللادارهللاا َّلرَةهللاأهللاليرَتهللاهلََهللا

 ا 2002هلهللالهللا1423

 هللا711 سَََََ هللاا لربأهللاألههللاا فضََََلهللاجَََّهللالنهللاُرراهللاُجظهرهللا هللاتهللا

َََََََ :هللادا هللاُهللاا ل مَّ هللاأهللاإد ادهللاَعوجي :هللامهب هللا اهللا ل َََََََ(هللاأق   هل

 خيلَِهللاأهللادارهللا سلَ هللاا لربهللاأهللاليرَتهللا هللاد ت(هللا هللا

 ههللادَّ هللاا فضََلهللاأهللاألَُِّعهللاا ايَ هللاَ هللاعفسََيرهللاا ِرآ هللاأهللاا طاربََ هللا

لنهللاا نسََنهللاا طاربََ هللاأهللااهتشَََراتهللاهَصََرهللاخسََرَهللاأهللاِهرا هللاأهللا

 هلهللا 1425

 هللا207ُلَه هللاا ِرآ هللاأهللاا فراءهللاأهللاألههللازترمَهللاأهللامنيبهللالنهللازمَدهللاأهللاتهللا

أهللاُطالةهللادارهللاهللا3هلَََهللاهللاأهللاعنِيقهللاد هللادا هللاا فتَ هللاإبََّديلهللاشَّا هللاأهللاِ

 ا هللا2002ا رتمهللاَا هثََقهللاا ِهُيةهللاا َِهر هللاأهللا

 ََََََنَقهللاإلراهيَهللالنهللاُلَه هللاا ِرآ هللاَإدرال هللاهللاأهللاا زجَجهللاأهللا ألههللاإب

هلََََََََهللاأهللاعنِيقهللادَّ هللاجَََّهللاا  منهللاُنَّ هللاأهللادارهللاهللا311ا سََرنهللاأهللات

 ا 2004هلهللاهللا1424ا ن مثهللاأهللاا َِهر هللاأهللا

 ََََََل هللاا  منهللاُلَِهللاا ِراءاتهللاأهللاد هللادا هللاا َّطي هللاا خطيمهللا أهللادارهللاب

هللاا 2002 َّطاَدةهللاَا جشرهللاَا تهزمعهللاأهللابهرمَهللاأهللا

 ُفرداتهللاأ فَبهللاا ِرآ هللاأهللاا راغمهللاا صََََََفهَه هللاهللاأهللاتهللاَ هللاح َدهللا

أهللاعنِيقهللاصفها هللاد هَ هللاداََدنهللاأهللادارهللاا ََِّهللاأهللادُشقهللاأهللاهللاهل425ََ

هللاهلهللا 1426

 ا َّيزا هللاَ هللاعفسََيرهللاا ِرآ هللاأهللاا سََي هللاُنَّ هللاحسََينهللاا طاَِاََ هللاهللاأهللا

اهللاأهللاُجشَََََهراتهللاُؤبَََََسَََََةهللاا دََّّ هللاهللا ََّّطاهدَتهللاأهللاهللا1981تهللا

هللاا هللا2002هلهللالهللا1422ليرَتهللالهللا اجَ هللاأهللا

هللا

هللا

 


