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ةة ل أ َ ةةَل 93اآليةة   ْن َل ََ ََ أ َلةة ةةْ َْ َا َلَُّةةم  نَيا  ةةْ َُ ةةى أ  ُل ًَّ ةةٍأ أ ال ٍَ َْةةَ  َيلل ةةَ اَع ٍنيني ٍَ َل َف َأ ةةْلأ َُ وا َمال ََ  َفَرةة أ ئاْ (  َوالَّةةين
) ْعن ٍَ يعأ الللن ٍَ ن ٍَْ أ َوَّللاَّأ  ٍَ َ  أ َفَوفَّْ أ لن نل َ  َّللاََّ ان َْ   .َوَو

َمرالك  رَأ أَمر ْر َُك ََا ر رالك َلمَّا َجرََ  ِك رصأ َأ لكن را ْكالراأ َك َتَ:راَلَب ِّحأَ رُْكفأ َلر لكر َر َِامك كمر َمَهنرَ را ْكَق َجر نَن ََ نك مك رَن الرمأرؤر الرمأتَّقكرنَن مك
ََب  هكَ...( ]النُّ يَصهأمر مكنر َلضر ِك َي َا ََ هأ َ َن َما َممك َي أمأ َّللاَّأ َأحر ِك ب لكَنجر َك لك َر لكركَ 63 -63َكجاٌل إكَلَ َق َِ َقَب  ِك  [ أَمر رصُك ْكضك

مر  َحررَ  َمررنر أ نك ررَو ْكمأار َمررا هك ك َتَ:رراَلَ ََ نرررَص َّللاَّ َ رراَت مك َأ ََنَ ا قأ ُأ رر يَن الَّتكررو َححر أ َك ررالك َِ َمررالك الر ررنر َحررالك أَمر َشررنرم ا َمَهررَ َمرراَصةك مك
اََةك. َِ ْكَشاََةك ْكالنُك َصافك الر َر َرآنك لكو إك  الرقأ

رَ:صأ  ثكحَفرٌ  َت ر َْ   ٌََْ طأ ب َأ ََابأ ال َّ َُك ََ ََاََةك الرَجر َحر ِك ََ ََر ََْر ك اأر طأ رنر َُرنرنك َأ َُك َتنرَشرنأ مك هأرَ لكرو الرَجر ِك َََا َت:ر ََر َمَهرَ اأر
َأ َماءٌ  َننَّ َْ نَص  َحأ مكنر َْ:ك هكحَّ ك َلَنهأ مر قك الرَحاََّةك الََّ  .لكو الرَمَناطك

 ، ٌِ َر َنَ لكو. ََ ِّقكحَ:َ ( َأ َْاءأ ْكَم:ر َأب ْكقكحَ:َ  الر لأ َر َق لأَ ا الرَقاَم أ. ََ يأََاصك َط أ َلحرَس لكنَ ا َأ  َ ََ َْ ك ِأ الرمأنر ََر الرقكحَ: أب اأر ََ
 ََ َك َحتََّ َ اََ  الرمأفر عك لكح ظأ الرَجمر هُكَب َلفر َأ غأ َلَ:هَّ ََ ، ََ عأ َجا نَََة َجمر ثرلأ جك عأ َقاَع مك قكنَلب قكحَ: أ َجمر  َص.ََ

ررانأ َمرراء   َأ الآَّمر َ ررْأ َأب َِّححر لأرر َر َق َشررانأ ََهأررََ ََ ررلأ الرَ:طر ثكنررلك ََهأررََ الََّجأ ررانك التَّمر َْ َر َيَتَضررمَّنأ َأَحررَص َأ َك ََ َْ رر ََ الشَّ رر جر ( حأفكنررصأ ََ
. َك َ احكبك الرَ:َملك َِالك َأ الر َِا  ََحتََّ اُرتكَصامكحَّر ٌ  مأَشاْك ب إك َر ِأ(، َأ ب َِّحتَّرَ إكِا جراَء َك لكر َر َنرَ َق ََم:ر  . يرعك َك َنرَ َلراءك التَّفر ْكَم:ر

َأ جَ  َح َل ََاَب َا َنَِالأ نه ا كاَّ َلإكنَّ ال َّ ََ . صأ َماء  َك َنجك َ َل إكَلحر َأ إكنر ََ َ َتَخنََّل َأنَّ َع الَِّك ضك هََّما َتقَ اَء الرَمَر ْأ َم  مهَ ْ:ص  صَّ
َكِك.  َأ لكو َ نر امك   ال َّ

رررررررررررررررررر رررررررررررررررررراَن نأَخنَّررررررررررررررررررلأ إكَلررررررررررررررررررَ َمنرنك َْ ب َمررررررررررررررررررا  َر ِأ َشررررررررررررررررررنرما ( َأ ررررررررررررررررررصر َأب َِّلررررررررررررررررررمر َنجك لأرررررررررررررررررر َر َق َأ َمرررررررررررررررررراء.ََ  َك َأنَّرررررررررررررررررر
َك إكَلررَ ا َلك رر َر َأ أ ، َأ ررََابك َك إكَلررَ ال َّ نمكرر َمررنأ َمجك َنررَب َِ الرَم:ر ََ . حَّ ك طك َر رر ٌص َمررنك الشَّ ََّ ٌف مأَجرر َر َِا( هأَنررا َآرر ِّإك ََ. ررعك ضك  لرَمَر

 ََ صك الرَماَء ََ َر َلمر َنجك ، َأ ثكنلك ِأ( هأََ مكنر َتَمامك التَّمر نرَص َجَص َّللاََّ مك ََ َأب ََِّ لأ َر َق َجرَص ََ َك ََ َ نأنرَتَفرعأ ْكر نَّ ك الرَمراءك الَّرِك َجَص لكو َمآك
ِأ لك  ِأ ِأ َمنر َحنرخأ َك َلاَجَن َْك هأ َِ ْكَمطر َر َك الرَف نرَص َآنُك َر هأََ مك َأ، َأ هكتر َك َلمر حأفر َنتك َِ ُكَنا ك َِابك َمنر إكنر َأَخ بهرَ: َك لكر َر َنرَ َق  ، ََهأرََ َم:ر

طَ  َر أَمر َأ( َأ ِأ حك اَْ لَّا ِأ َِّلََ الكح ا. ا َكِك ََ فر ْأ َب لكو الرَ:َملك  َجَِاَء  َن ك َب ََ ََ َقصر َت:ك ، َل أ َك فكنَف لكح َأ َا َتخر ِأ َأنَّ لَّا َنَ َلََ َلَم:ر
ٌََة َلَنخَ  ِأ تك نرَص َأ مك َجَص َمنر َل قروك َلََ َص الرَماَء لكه َّ ََ َل ك َمنر ََ ِك َِاَب ْكَمنر صر َجَِاء  إكاَّ الرَ: ِأ.َلَهمر َنجك َِ 

جأ  َ راََ رلأ الرحك َأ َا حأَماطك َنرَب َأنَّر الرَم:ر ََ . روءك َْطك رصُّ الر َكيعأب ضك ر ال َّ نكنٌل. ََ ِر ( تَر يعأ الرحك رابك َّللاَّأ َ َك َه أب ََِّ ِأ مر َأ َب َََا نأرَؤخُك
. نكحًل  ِر اَن َت َْ لكَك  َِ لك َُك ََ الشَّ َك ََ َ ابك الرَخنر ََ َمامٌّ لكو حك ، َل أ َك ح َتضك هأَلك مأقر نرَص حأ  مك

َ ررررل، تشررررُحَ غنررررَ  تشررررُحََ  َلحرَ ررررتر ْكَمرررراَء، تشررررُحَ م ََََة الرَمرررراءك ََ رررر ررررََابك لكررررو َأنَّ َلَ ررررا  أ يَن ْكال َّ َك ررررالك َِ َمررررالأ الر أَمر
َ رررْأ  ب َِّححر َك لكررر َر . َلفكرررو َق َك نرتكَفررراعك ْكَ:َمهكررر تكَحررراجك إكَلرررَ ااك حر ررراَن لكرررو ااك َأ الآَّمر رررْك َأ حأشر رررالك َِ الر َأ المح رررَس ْالمح رررَس. ََ

ررر ( ا ر رررانأ ََاَب، َلفك الآَّمر ررر َك ال َّ نمكررر رررَص َمجك نر رررانك مك َْرررَ  الآَّمر َأ َخنر رررْك َ رررابك تأشر رررَص الرحك نر َك مك رررالك َِ َْررر أ الر َخنر َُكَحٌ ، ََ َك تكَ:اٌََة مأَ ررر حررر
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ررْك  ك تأشر ينك َّللاَّ َك رر ِر َت َر ُك ك َأ نرررصك َّللاَّ ررنر جأ الرَ:ترررلك مك ِك ََ رر َخر َك ْكاأر ررالك َِ َفاَجررَنةأ الر مأ َُكَحٌ ، ََ ررتكَ:اٌََة مأَ رر َأ ا ر ررَب َأنَّرر َفاَجررَنَة َمررنر َح ك َأ مأ
َأ  َهَا َُ َ عك الَِّك ضك نرَص الرَمَر َجَص مك َأ َا َماَء َلََ ََابك َلََُهَغ إكَلَ َحنرثأ َتَحقََّق َأنَّ هأغأ الرَماَء لكهشَّ َر َنُر ِك َأ ِك ر َخر َأ أك صأ َلر َمنر َنَتََ َّ

ََ أَ  ِر َشَّْ حٌَّ  إك نك ْر تكَ:اٌََة َم َنا ا ر َكِك. َل أ َأ.َأ ر ِأ حك اَْ لَّا ب َلََ َك لك َر َُك ْكَق َمَِ إكَلَ الرَ:صأ ََ ََ ، َُك َأ ْكالرَ:صأ َت َْ َر َمًَلمك ك َأ ََ َّللاَّ  مر

ننَ »اإلا اع:  الَِّك َا م المَ َل مُتصأ « ََ َاَ ا تمنالح   َا»ال َفَأ َالجمهر   ره  « َْ َلامهرَ  مر »ماِ  مرالأ أ « أَمر
َال رراء مضراف الحررَ  َابَ »مُترصأ  َ ر َهررا مت:هقرران ْررا« َْ َخُ َجمهر  الررِنن  َالجمهرر  خُرَ الررِنن  لخَُ المحرَِف 

َاب « ْكقكحَ: َ »م تننف   َأ »مت:هقان ْ ف  ل  َ ْأ َلَ اأَل « َححر َمف: َع  انأ »مضا مف:َل « ماء  »لامل « الآَّمر
َاب  َالجمه   ف  ثانح  ل  َجرَ « َحتََّ»َْ ثان  َف غاحر   َ  « إكِا»ح َف نتضرمن م:نرَ الشر ِأ »آر « جراَء

َلررَ َ  َمف: َالجمهرر  مضرراف إلحررَ مرراِ  ِأ »لامهررَ م ررتتَ  ررصر َال رراء « َلررمر َنجك َم  َع مجررِ َمضررا ِم  َف جررا لررم حرر
ِم  َ  غنرَ جرا َاب شرر َالجمهر  ا محرل ل ررا أن را جر َلامهرَ م ررتتَ  مف:رَل ْرَ ثرران « َشررنرما  »مف:رَل ْرَ أَل 

َجررَص َّللاََّ » ََ َلرر  « ََ َالجمهرر  م:ط َلامهررَ م ررتتَ  َلررَ  َمف: َمرراِ  َاَ ماطفرر   ِأ »الرر ررَص نر َف« مك مْرران مت:هررق  آرر
َال رراء مضرراف إلحررَ  َجررص  َأ »ُ ِأ حك رراَْ لَّررا َلررَ « َلََ َح رراَْ مف: َلامهررَ م ررتتَ  َلررَ  َمف: َمرراِ  الفرراء ماطفرر  
َال رراء مضرراف إلحررَ  َكيعأ »الثررانو  َّللاَّأ َ رر َخُررَ « ََ َمُتررصأ  َاَ ا ررتمنالح   َالجمهرر  « الرحك ررابك »الرر مضرراف إلحررَ 

 ا تمنالح .

ًألأَُْت فني 04اآلي    َق (  َمول َف َْ َفول ْلضأ ًألأٌُْت ٍَ لٌْع  ٍَ قن ن  ُن ل َفول َُولٌج  قن ن  ُن ل َفول َُولٌج  يَ  َيغل ْ أ  ْ ن َ  لأ ٍَلل
ُن ل نأوَ (. َْلن َّللاَّأ َل أ نأو اا َفُْ َل أ  ْل َل ََ َُ ل َل َل َيَف ل ََ اهْ َو َ  أ َل َ َج ََ ْلَض  نيا َمخل ٍَ 

ُكنَ اتك  َِا َجاَءتر لكو َمطرفك التَّشر ( إك َصَها.  َِّأَر ْكَما َْ:ر َهَ ا ََ ََ ْكَما َقُر امكعك َأنر حأَشَّْ نكنَك ال َّ ُل َمَهَ َتخر  َتصأ

ََ  َغاَحررَ  َلررإك  ررَ ُأهأرر جأ َر ََ َن رر َْحر ررَب الر ْك ََنَ ررا ْكَحررال َمررنر ََ َمهأ َمررالك كمأ الَّتكررو َح:ر َا لكررو أَمر َأ َفرر َْ نَن  ِك َِا هأررََ لكررو شررَْ َحررال الَّرر
َ َمَ:َ رر تَررصك ب آأهأَمرراَت َا َن ر َمررا حأَقررالأ َْ ََ ررَ   ََلررَ  ْكَحاَلررَ  َمحر أ قأ َك َحاَلررَ  َم:ر ررُكح ررنر َقُكنررلك َتشر ثكنررلأ مك َِا التَّمر َهرر ررا. ََ يق  ا َطَك

َك لأًَلَن. جر َك لكو ََ ِأفر اَص الر تأ َ ََ  َشاَهصر

ٌَب إكَلَ الهُّجَّ ك. ب ال:منق، َمنر أ وُّ الهُّجُك ََ 

قر  َجَ  ََهوب مك عك َمَر مأ َجمر ب ا ر الرَمَرجأ ََاَب ََ رطك َك ْكَ رَُبك اضر َك َمرنر َ رطرفك َمامكر ر َك النَّ ر َك َأ ر َْحر رنر َمراءك الر َصاٌَ َنَتَ اَمصأ مك
. ررررررررررررررررررررررررراطك ك َأ إكَلرررررررررررررررررررررررررَ الشَّ ررررررررررررررررررررررررر َل:أ َك َنصر ْكررررررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررررررنر َجانك يرررررررررررررررررررررررررَف مك ُأرررررررررررررررررررررررررَبك َك َك ُك أ  لكرررررررررررررررررررررررررو َ رررررررررررررررررررررررررطرحك

َر  َأ َمررر رررَأ َحتَّرررَ َنهرَحَقررر َّ َِ َرَج َا َنَت َرٌج( َأنَّ الرَمررر َك َمررر قكررر َر رررنر َل َنرررَب ِّمك َم:ر ََ. َك َقرررَ لكآأهرَمتكررر ْر لكرررَك َأ َِ َك ََ قكررر َر رررنر َل  ٌج آَخرررَأ مك
. ررررررررررررررررررررًَللك الر ك مك ََ َء الررررررررررررررررررررنَّجر َر رررررررررررررررررررربأ َضرررررررررررررررررررر جك َأ َححر َنَّرررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررا  أك يررررررررررررررررررررصأ الآُّهرَمررررررررررررررررررررَ  آًَلم  ِك ررررررررررررررررررررَحابأ َن ال َّ ََ 
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آأهأ  َْ ب َِّأَر  َك لكر َر ََاصك ْكَق ر َأ الرمأ َهَ َغنر َاع الآهم ،  ( جمع أن َِ َق َْ:ر َأب ِّآأهأماٌت َْ:رضأ ا َلَر لأ َر َق مراَت( الترو هرو ََ
َاها( أَب  صر َن َْ َأب َِّلمر َح لأ َر َق َص. ََ ََاَص مكنر َنَرَع ََاحك عأ َألر َاهاَجمر َاها، لضًل من أن ن َب أن ن  .لم حق

َ ك كمأ ا هأرقر لكرو قأهأر ( أَب َأنَّ َّللاََّ َلرمر َنخر َََ رنر نأر َأ مك َا  َلمرا َلر َأ نأرَ َ:رلك َّللاَّأ َلر َمرنر َلرمر َنجر َه أب ََِّ مر جأ رصَ ََ مر إكَلرَ لر أ لُكق أ   لنأرََ
. حَمانك  اْلرك

َابب  آأهأمراتَ »ماطف  « َأَر »اْلم َاب « َْ ََ »م:طرَف مهرَ ْ ر ر مت:هقران ْمحرَِف  رف  لآهمرات « لكرو َْحر
وَُ » ِأ » ف  ْحَ « لأجُك شا َلَ المقصم « َحار َمف: َع  َالجمهر   رف  ثانحر  لْحرَ « َمَرجٌ »مضا رنر »لامل مؤخَ  مك

َك  قكرر َر َال رراء مضرراف إلحررَ مت:هقرران ُخُررَ مقررصم محررِ« َل َج « َمررَرجٌ »َف  َالجمهرر   ررف  لمرر ررنر »مُتررصأ مررؤخَ  مك
َك  قكررر َر َج الثانحررر  « َ رررحابٌ »مت:هقررران ُخُرررَ مقرررصم « َل َالجمهررر   رررف  مررر خُرررَ لمُترررصأ « آأهأمررراتٌ »مُترررصأ مرررؤخَ 

َي   َالجمهررر  تف رررن ررر ا»محرررَِف  َال ررراء مضررراف إلحرررَ « َْ:رضأ قَ »مُترررصأ  َف مْررران مت:هرررق ْرررالخَُ « َلرررَر آررر
َالجمه   ف  لآهمات « َِ َْ:ر »المحَِف  َاْرَ « إكِا»مضاف إلحَ  َ  مت:هرق ُج َف نتضمن م:نَ الشر آ

ََجَ » ِأ »ماِ لامهَ م تتَ « َأخر َالجمه  لو محل جَ مضاف إلحَ « َنَص َال اء مضاف الحَ  َلرمر »مف:َل َْ 
صر  َْ َا رمَ محرَِف « َح َم ُهرم  َع ناقص مجرِ َمضا ِم   َاهرا»لم جا َال راء « َن َع لامهرَ م رتتَ  مف:رَل مضرا

َالجمه  خَُ حْص  َمنر »َْ  َجمهترَ م رتننف  « ََ ِمر  مُترصأ  َطح  جا َاَ ا تمنالح  مرن شر َ:رلك َّللاَّأ »ال لرم « َلرمر َنجر
َلامررل  َع  َمضررا ِمرر   َأ »جا َا  »مت:هقرران ُنج:ررل « َلرر َاب مررا نالحرر  « َلمررا»مف:ررَل ْررَ « نأررَ َاْطرر  لهجرر الفرراء 

  َ َاب الشرر ِم جرر َأ »َالجمهرر  لررو محررل جرر ررنر نأررَََ »َ المحررَِف المقررصم مت:هقرران ْررالخُ« َلرر ََ « مك ِامررصة نرر مررن 
َاب خَُ من. َالج   َ َجمهتا الش َع محًل  َل ََ لفآا م  مُتصأ مجَ

ََ َ ة َُ أ 04اآلي    ةِل َقة ل َالنة ة أ َ ةْفََّْت فأ ضن َوالصََّل َ ل ةُْواتن َوا ل ٍَّ ة ل فنةي ال َُ ةٍ نلأ َلة أ  ٍَ َل َُةَ  َم َّ َّللاََّ يأ  (:  َمَلة
بنيَل أ َوَّللاَّأ  ٍل َْلأوَ (.َوَُ   َالنيٌَ ٍنُْ َيرل

مر َا أَمر َأ َفر َْ نَن  ِك الَّر ب ََِّ َك لك َر َم أمأ َّللاَّأ الر أَص  لكو َق نرَف َحََ َْ ًَلَل ك ََ ثكنَل َضًَللك أَهرلك الضَّ َقَب َتمر َاَب ْكقكحَ:رَ  أَمر َ ر َْ مر  الأ أ
َأ مكنر نأ  َا  َلما َل َأ نأَ َ:لك َّللاَّأ َل َمنر َلمر َنجر ب ََ َك لك َر ََب إكَلَ َق نررَف َهرَص  04، 63َََ ]النُّ َْ َك  َْرا تك مر َك ََااك [ ْكَطَهبك النََّآر

ِأ  ررَص حر َك ََ حَمرراَن ْكرر ررو اْلرك َتضك ك الرمأقر َك َّللاَّ يرر ِك ِك إكَلررَ َتنر ََر ررَماََاتك ََاأر ررلك ال َّ ررنر أَهر َ ا مك ثكنرر َْ ْكَمررا َألرَ ررَم الطَّنرررََ َّللاَّأ َتَ:رراَلَ  ََ ،
َك  ي ك ِك َتنر ك ََ ُكحفك َّللاَّ لكرَك َقرصر َت ر َِ َمرَع  رَحابك الر:أقأرَلك ََ رنر َأ ر نَن هأرمر مك ِك ْكنَن الَّر َك ر رنر َحرالك الرمأشر نربك مك جك َ امأ لهتَّ:ر رتكفر . ََااك ر

َنر:را اأر َْ َك َتَ:راَلَب إكنر هأرمر إكاَّ  لكر َر َنرَ َق َِا لكرو َم:ر َه ََ . َأ َّللاَّأ لكن كمر َ:هر َص  َلمَّا َلمر َنجر َا الر أ َكمأ َأَضرلُّ َ رُكحًل   مك َُرلر هأرمر حأ
َقانب   [.00]الرفَر

َهر ك َُرنرَن و َ ْفََّْت(: ٍٍْةصْت مْنلةَُ  فةي الَةواَ.  َقاَُ ََقراتك لكهرمأ هأ رنر َُرنرنك الرَمخر َك مك ْر ُِك َك ْكالر رحصأ الطَّنرر َتخر ك ََ
ررررَماءك  َُك َُررررنرَن ال َّ ََقرررراَت لكررررو الرَجرررر هأ َك َمخر ْر ِك رررر ررررَماءك ُك ال َّ ِك ََ ََر ََقررراتك اأر هأ رررررَِّ الَّاَت(.َمخر ررررَصتر ُك لكَك قأنُك َِ لكرررر ِك ََ ََر  ََاأر
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صٌ  َك َمَشراهك رُكحَف الطَّنرر َت ر ََ ، ََ ََْ َ ِألُك ِك َقًَلءك َمَشاَهٌص لك ُكحَف الر:أ َنَّ َت ر يٌَّ  أك َح أب هأَنا ََْ َك ؤر الَُّ َحر أ هأَنرا ََ ؤر قكنرَلب الَُّ ََ .
َّللاَّأ َمهكرحٌم ْكمرا َحفر  .َقهرُكحَّ ٌ  َه أب ََِّ مر جأ رَن ََ َكِك مك َغنرر رُكحفك ََ رامكلك لكهتَّ ر ك َتَ:راَلَ الشَّ هررمك َّللاَّ رًَلٌم ْكَ رَ: ك مك نكنٌل ََهأرََ إكمر ِر َ:هأرََن( تَر

هكنٌب. َقًَلءك َتار عك الر:أ نَك َجمر ترَحانأ ْكَضمك . ََاْلرك ََالك َحر  اأر

ِم « َأَلمر »اإلا اع:  َف جرا ِة لًل تف ام لرم حر ََ »ال م َف ا« تَر َم ْحرِف حر َع مجرِ ل:هر  لامهرَ م رتتَ مضرا
َلو ترررَ « َأنَّ َّللاََّ »َالجمهررر  م رررتننف   َمرررا ْ:رررصها  رررصت م رررص مف:ررر َأن  َلفرررظ الجًللررر  ا رررم ا  « حأَ رررُْكفأ »أن 
َع  َلرر َع م َأ »مضررا َالجمهرر  خُررَ « َمررنر »مت:هقرران ُح ررْف « َلرر َاتك »ا ررم مَ ررَل لامررل  ررما مت:هقرران « لكررو ال َّ

َل   ِك »ْ ه  المَ َل المحِ ََر َات م:طرَف مهرَ ال« ََاأر الطَّنررَأ » رم « َ رالَّاتَ »م:طرَف مهرَ مرن « ََ
َة أنرَ جمرع مؤنرث  رالم  َْ  ْالِ ر رلٌّ »حرال من ر َالجمهر  ا رتمنالح  « ْأ َف تحقنرق « َقرصر »مُترصأ  « َمهكرمَ »حر

َالجمهرر  خُررَ  َأ »مرراِ لامهررَ م ررتتَ  َال رراء مضرراف إلحررَ « َ ررًلَت َأ »مف:ررَل ْررَ  ررُكحَح َت ر م:طررَف مهررَ « ََ
َال اء مضاف إلحرَ  َّللاَّأ َمهكرحمٌ » ًلتَ  َالجمهر  م رتننف  « ََ  َِ َخُر َل  مت:هقران ْ:هرحم « ْكمرا»مُترصأ  مرا مَ ر

َ:هأَنَ » َالجمه   ه  ا محل ل ا.« َحفر َاَ لامل  َال َع ُثَُت النَن  َل َع م  مضا

(.04اآلي    َ أ َُ ن ضن َوا نَلم َّللاَّن الل َ ل ُْواتن َوا ل ٍَّ ُأللكأ ال  (:  َوّلِلنَّن 

َاَب ا ررتمنالح ، َ ، خُررَ مقررصم، و  لةةم :(: مُتررصأ مررؤخَ، و ُلةةك الٍةةُوات وا  ض(: مقررصم خبةة (  هللالرر
َكِك. .مُتصأ مؤخَ الُ َ (: َ ك َا لكَانر الكمك ّلِلكَّ َف لكو الرَ:ََ َر َأنَّ التََّ َُّ ، َأ تكَ اصك خر ََلنرنك لكًلك مأ حمأ الرَم:ر صك َتقر ََ 

َابب  ّلِلكَّك »اْلمرر َلفررظ « ََ َف جررَ  َحرر َاَ ا ررتمنالح   مُتررصأ « مأهررركأ »الجًللرر  مت:هقرران ْمحررَِف خُررَ مقررصم الرر
َالجمهرر  م ررتننف   َاتك »مررؤخَ  ررما ِك »مضرراف إلحررَ « ال َّ ََر َات « ََاأر ا كَلررَ َّللاَّك »م:طررَف مهررَ ال ررم َاَ « ََ الرر

َمت:هقان ْمحَِف خَُ مقصم  نَأ »ماطف   َل  مهَ ما  ُق.« الرَم ك َالجمه  م:ط  مُتصأ مؤخَ 


