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آله وصحبه  نبينا محمد وعلى  العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  احلمد هللا رب 
أجمعني أما بعد:

فإن توحيد اهللا سبحانه وتعالى هو أوجب الواجبات، وهو األساس جلميع األعمال، فال يقبل اهللا أي 
عمل دونه، وال صالح وال سعادة في الدنيا وال جناة في اآلخرة إال به.

التوحيد في جميع  مادة  والتعليم على تدريس  التربية  له حرصت وزارة  بأهمية ذلك وحتقيقًا  وإميانًا 
املراحل الدراسية.

وهذا مقرر التوحيد للصف األول املتوسط يتضمن شرحًا موجزاً لكتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على 
العبيد، ملؤلفه اإلمام الشيخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه اهللا-  (١).

áeó≤ŸG

(١) هو شيخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي، ولد في بلدة العيينة قرب الرياض سنة ١١١٥هـ، حفظ القرآن الكرمي قبل 
بلوغه عشر سنوات، وقرأ على أبيه في الفقه، وكان في صغره كثير املطالعة في كتب اللغة العربية والتفسير واحلديث وكالم العلماء في أصل 
اإلسالم، فشرح اهللا صدره في معرفة التوحيد، وجدَّ في طلب العلم وهو في سن مبكرة، ونال حظًا وافراً منه، ثم رحل إلى البصرة واحلجاز 
والشام للتزود منه. رأى رحمه اهللا أن بعض البالد قد خّيم عليها الشرك والبدع واخلرافات، فشّمر عن ساعد اجلد مبؤازرة اإلمام محمد بن 
سعود -رحمه اهللا-  يأمر باملعروف وينهى عن املنكر، وجدَّ في الدعوة إلى التوحيد، والنهي عن املنكر، والنهي عن عبادة األشجار واألحجار 

والقبور واألوثان وحارب الغلو وحّذر منه خلطورته على التوحيد، فنفع اهللا به وانتشرت دعوته إلى التوحيد في اآلفاق.
ألّف الكثير من الكتب منها:

١- كشف الشبهات.
٢- فضائل اإلسالم.

٣- أصول اإلميان.
٤- كتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد.

ويعتبر هذا الكتاب من أنفس مؤلفاته، وقد اهتم فيه ببيان توحيد العبادة (األلوهية) وإن كان قد ضّمنه النوعني اآلخرين (توحيد الربوبية 
واألسماء والصفات).

وإمنا صرف املؤلف عنايته بتوحيد األلوهية، ألنه أول دعوة الرسل ولعموم البلوى في زمانه بعبادة القبور واألوثان واحلجار وغيرها.
توفي -رحمه اهللا- في بلدة الدرعية سنة ١٢٠٦هـ.



صفحةاملوضوع
٥املقدمة

١٠الدرس األول: التوحيد وأقسامه
١٢الدرس الثاني: كتاب التوحيد

١٤الدرس الثالث: تابع كتاب التوحيد.
١٦الدرس الرابع: تابع كتاب التوحيد.

١٨الدرس اخلامس: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
٢٠الدرس السادس: تابع فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.
٢٢الدرس السابع: تابع فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب.

٢٥الدرس الثامن: باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغير حساب.
٢٧الدرس التاسع: تابع باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغير حساب.
٢٩الدرس العاشر: تابع باب من حقق التوحيد دخل اجلنة بغير حساب.

٣١الدرس احلادي عشر: باب اخلوف من الشرك.
٣٤الدرس الثاني عشر: تابع باب اخلوف من الشرك.
٣٧الدرس الثالث عشر: تابع باب اخلوف من الشرك

٣٩الدرس الرابع عشر: باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال اهللا.
٤١الدرس اخلامس عشر: تابع باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال اهللا.

٤٣الدرس السادس عشر: تابع باب الدعاء إلى شهادة أن ال إله إال اهللا.
٤٥الدرس السابع عشر: باب تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا.

٤٨الدرس الثامن عشر: تابع باب تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا.
٥٠الدرس التاسع عشر: تابع باب تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا.

٥٢الدرس العشرون: تابع باب تفسير التوحيد وشهادة أن ال إله إال اهللا.
٥٤الدرس احلادي والعشرون: باب من الشرك لبس احللقة واخليط ونحوهما لرفع البالء أو دفعه.

٥٦الدرس الثاني والعشرون: تابع باب من الشرك لبس احللقة واخليط ونحوهما لرفع البالء أو دفعه.
٥٨الدرس الثالث والعشرون: تابع باب من الشرك لبس احللقة واخليط ونحوهما لرفع البالء أو دفعه.
٦٠الدرس الرابع   والعشرون: تابع باب من الشرك لبس احللقة واخليط ونحوهما لرفع البالء أو دفعه.

äÉjƒàëŸG
∫hC’G »°SGQódG π°üØdG



صفحةاملوضوع
الدرسٹاألول:ٹبابٹماٹجاءٹفيٹالرقىٹوالتمائم.

الدرسٹالثاني:ٹتابعٹبابٹماٹجاءٹفيٹالرقىٹوالتمائم.
الدرسٹالثالث:ٹتابعٹبابٹماٹجاءٹفيٹالرقىٹوالتمائم.

الدرسٹاخلامس:ٹبابٹمنٹتبركٹبشجرةٹأوٹحجرٹونحوهما.
الدرسٹالسادس:ٹتابعٹبابٹمنٹتبركٹبشجرةٹأوٹحجرٹونحوهما.

الدرسٹالسابع:ٹبابٹماٹجاءٹفيٹالذبحٹلغيرٹا�.
الدرسٹالثامن:ٹتابعٹبابٹماٹجاءٹفيٹالذبحٹلغيرٹا�.
الدرسٹالتاسع:ٹتابعٹبابٹماٹجاءٹفيٹالذبحٹلغيرٹا�.

الدرسٹالعاشر:ٹبابٹالٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�.
الدرسٹاحلاديٹعشر:ٹتابعٹبابٹالٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�.

الدرسٹالثانيٹعشر:ٹبابٹمنٹالشركٹالنذرٹلغيرٹا�.
الدرسٹالثالثٹعشر:ٹبابٹمنٹالشركٹاالستعاذةٹبغيرٹا�.

الدرسٹالرابعٹعشر:ٹبابٹمنٹالشركٹأنٹيستغيثٹبغيرٹا�ٹأوٹيدعوٹغيرہ
الدرسٹاخلامسٹعشر:ٹتابعٹبابٹمنٹالشركٹأنٹيستغيثٹبغيرٹا�ٹأوٹيدعوٹغيرہ
الدرسٹٹالسادسٹعشر:ٹتابعٹٹبابٹمنٹالشركٹأنٹيستغيثٹبغيرٹا�ٹأوٹيدعوٹغيرہ

الدرسٹالسابعٹعشر:ٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�أيشركونٹماٹالٹيخلقٹشيئاٹوهمٹيخلقون�.
الدرسٹالثامنٹعشرٹتابعٹ:ٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�أيشركونٹماٹالٹيخلقٹشيئاٹوهمٹيخلقون�.
الدرسٹالتاسعٹعشر:ٹتابعٹ:ٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:�أيشركونٹماٹالٹيخلقٹشيئاٹوهمٹيخلقون�.

ُالدرسٹالعشرون:ٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�حتىٹإذاٹُفزعٹعنٹقلوبهم....�.الدرسٹالعشرون:ٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�حتىٹإذاٹفزعٹعنٹقلوبهم....�.الدرسٹالعشرون:ٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�حتىٹإذاٹُفزعٹعنٹقلوبهم....�.
ُالدرسٹاحلاديٹوالعشرون:ٹتابعٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�حتىٹإذاٹُفزعٹعنٹقلوبهم....�.الدرسٹاحلاديٹوالعشرون:ٹتابعٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�حتىٹإذاٹفزعٹعنٹقلوبهم....�.الدرسٹاحلاديٹوالعشرون:ٹتابعٹبابٹقولٹا�ٹتعالى:ٹ�حتىٹإذاٹُفزعٹعنٹقلوبهم....�.
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دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد.دٹالطالبٹمعنىٹالتوحيد. ١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحد١-ٹأنٹيحّدّّ

٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.٢-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹأقسامٹالتوحيدٹالثالثة.

٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.٣-ٹأنٹيبرزٹالطالبٹعالقةٹالشركٹوالبدعٹواملعاصيٹبالتوحيد.

:ó«MƒàdG

دٹأي:أفرددٹأي:أفرددٹأي:أفرددٹأي:أفرددٹأي:أفرددٹأي:أفرددٹأي:أفرد(١)(١)(١). دٹأي:أفرد:ٹمصدرٹوحدٹأي:أفرد:ٹمصدرٹوح:ٹمصدرٹوح:ٹمصدرٹوح:ٹمصدرٹوح:ٹمصدرٹوح:ٹمصدرٹوّحّ لغةلغةلغًة
اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحااصطالحًا:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.:ٹهوٹإفرادٹا�ٹبالربوبية,ٹواأللوهية,ٹواألسماءٹوالصفات.

وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:وينقسمٹإلىٹثالثةٹأقسام:

ٹباآلخرٹلمٹيكنٹٹباآلخرٹلمٹيكنٹٹباآلخرٹلمٹيكنٹٹباآلخرٹلمٹيكنٹٹباآلخرٹلمٹيكنٹ ِوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأِتِوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأِتِوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأِتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأتوهذہٹاألقسامٹالثالثةٹمتالزمة,ٹكلٹنوعٹفيهاٹالٹينفكٹعنٹاآلخرٹفمنٹأتىٹبنوعٹمنهاٹولمٹيأِتِِ
موحداموحداموحداموحداموحداموحداموحداموحداموحداموحداموحداًً..
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عالقتهٹبالتوحيدالفعلٹ
ينافيٹالتوحيدٹبالكليةٹفيخرجٹصاحبهٹمنٹملةٹاإلسالم.الشركٹاألكبر ينافيٹالتوحيدٹبالكليةٹفيخرجٹصاحبهٹمنٹملةٹاإلسالم.الشركٹاألكبر ينافيٹالتوحيدٹبالكليةٹفيخرجٹصاحبهٹمنٹملةٹاإلسالم.الشركٹاألكبر ينافيٹالتوحيدٹبالكليةٹفيخرجٹصاحبهٹمنٹملةٹاإلسالم.الشركٹاألكبر
.الشركٹاألصغر .الشركٹاألصغر .الشركٹاألصغر .الشركٹاألصغر (٤).الشركٹاألصغر (٤).الشركٹاألصغر .الشركٹاألصغر ينافيٹكمالٹالتوحيدٹالواجب .الشركٹاألصغر ينافيٹكمالٹالتوحيدٹالواجب .الشركٹاألصغر

.البدع .البدع .البدع (٥).البدع (٥).البدع .البدع تقدحٹفيٹالتوحيد .البدع تقدحٹفيٹالتوحيد .البدع
.املعاصي .املعاصي .املعاصي (٦).املعاصي (٦).املعاصي .املعاصي .املعاصي تنقصٹالتوحيد .املعاصي

(معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣. (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (معجمٹمقاييسٹاللغة)ٹالبنٹفارسٹ٩٠/٦,ٹ(ترتيبٹالقاموسٹاحمليط)ٹللزاويٹ٥٨١/٤,ٹ(لسانٹالعرب)ٹالبنٹمنظورٹ٤٤٦/٣.(١)ٹ (١)ٹ
التحريف:ٹحرفٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله. التحريف:ٹحر(٢)ٹ التحريف:ٹحر(٢)ٹ التحريف:ٹحرفٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.(٢)ٹ التحريف:ٹحرفٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.فٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.(٢)ٹ التحريف:ٹحّرفٹالصفةٹعنٹمعناهاٹإلىٹمعنىٹآخرٹمعٹعدمٹاملوجبٹله.(٢)ٹ ّ(٢)ٹ

التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى. التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ التعطيل:نفيٹالصفاتٹكلهاٹأوٹبعضهاٹعنٹا�ٹتعالى.ٹ ٹ
التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه. التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ التكييف:ٹاإلخبارٹعنٹحالٹالشيءٹوكيفيته,ٹوصفاتٹا�ٹالٹيعلمٹكيفيتهاٹإالٹهوٹسبحانه.ٹ ٹ

التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني. التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ التمثيل:ٹإثباتٹمثلٹللشيء,ٹكأنٹيقال:ٹإنٹصفاتٹا�ٹتعالىٹمثلٹصفاتٹاملخلوقني.ٹ ٹ
هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد. هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ هذہٹالفقرةٹتبنيٹعالقةٹاألبوابٹبالتوحيد.(٣)ٹ (٣)ٹ

انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢. انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ انظرٹتعريفٹالشركٹاألكبر,ٹوالشركٹاألصغرٹصٹ٣٢.(٤)ٹ (٤)ٹ
(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبا(٥)ٹأي:ٹتؤثرٹفيه,ٹوالبدعٹأعظمٹمنٹاملعاصيٹألنٹصاحبٹالبدعةٹالٹيتوبٹمنهاٹغالبًاًٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.ٹالعتقادہٹأنهاٹدين.

(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.(٦)ٹأي:ٹُتنقصٹثوابٹأهلٹالتوحيد.

¬eÉ°ùbCGh ó«MƒàdG

ينافيٹالتوحيدٹبالكليةٹفيخرجٹصاحبهٹمنٹملةٹاإلسالم.

١١١ - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر. - توحيد الربوبية، وهو : العلم واإلقرار بأن اهللا هو الخالق الرازق المدبِّر.
٢ - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح. - توحيد األلوهية، وهو : إفراد اهللا بالعبادة كالدعاء والنذر والذبح.

٣٣٣ - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات  - توحيد األسماء والصفات، وهو : إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من األسماء والصفات 
كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل كما يليق بجالله وعظمته من غير تحريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال تمثيل (٢٢٢).
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س١-  عرف التوحيد لغة واصطالحًا.
اختر اإلجابة الصحيحة مما يلي: س٢- 

إفراد اهللا بتدبير الكون وإنزال املطر هو توحيد:  
٣- األسماء والصفات. ٢- الربوبية   ١- األلوهية    

أي ِممَّا يلي ينافي أصل التوحيد:  
٣- الشرك األكبر. ٢- املعاصي   ١- الشرك األصغر   

س٣-  ماعالقة كٍل مما يلي بالتوحيد:
أ- الشرك  األكبر.  

ب- البدع.  
ج- املعاصي.  
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األساسٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ األساسٹتوحيدٹ وهوٹ الواجباتٹ أوج��بٹ هوٹ األلوهيةٹ توحيدٹ
الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ الشركٹوهوٹأعظمٹاحملرمات,وفيٹجلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ جلميعٹاألعمال,ٹوضدہٹ

هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.هذاٹالبابٹماٹيدلٹعلىٹذلكٹمنٹالكتابٹوالسنة.

˝ (سورةٹالذاريات:ٹآيةٹ٥٦). ÊË ÔbÔ³ ÚF ÓO� ]ô≈ Óf½ù« ÓË ]s −?Ú�« ÔX ÚIÓK Óš U Ó� ÓË�١-ٹقالٹتعالى:ٹ
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معناهاالكلمةٹ
أي:ٹيوحدونليعبدون أي:ٹيوحدونليعبدون أي:ٹيوحدونليعبدون أي:ٹيوحدونليعبدون
ٹبتبليغه.رسوًال ٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال َ ٹبتبليغه.رسوال رٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال ِ ٹبتبليغه.رسوال م ٹبتبليغه.رسوال رٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال م رٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال ٹإليهٹبشرع,ٹوُأ ٹبتبليغه.رسوال ٹإليهٹبشرع,ٹوأ ٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال َ ٹبتبليغه.رسوال ي ٹبتبليغه.رسوال ي ٹبتبليغه.رسوال ِ ٹبتبليغه.رسوال ح ٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال ي ٹبتبليغه.رسوال ح ٹبتبليغه.رسوال ي ٹبتبليغه.رسوال ْ ٹبتبليغه.رسوال ْ ٹبتبليغه.رسوال ٹبتبليغه.رسوال و ٹبتبليغه.رسوال الرسول:ٹمنٹُأ ٹبتبليغه.رسوال الرسول:ٹمنٹأ ٹبتبليغه.رسوال

كلٹماٹجتاوزٹبهٹالعبدٹحدہٹمنٹمعبود,ٹأوٹمتبوع,ٹأوٹمطاع(١)الطاغوت
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�ٹا�ٹا�ٹا�ٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:حلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس:
ًلمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثًاًلمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثًالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثالمٹيخلقٹا�ٹاجلنٹواإلنسٹعبثًاًٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹٹوالٹسدى,ٹتعالىٹا�ٹعنٹذلكٹوتقدس,ٹوإمناٹخلقهمٹألمرٹعظيمٹوهوٹعبادتهٹكماٹ

دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.دلتٹعلىٹذلكٹاآلية.

�ٹ�ٹ�ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹتعريفٹالعبادة:ٹ
العبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹالعبادةٹلغة:ٹالتذللٹواالنقياد.ٹ

وشرعاوشرعاوشرعاوشرعًا:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.:ٹاسمٹجامعٹلكلٹماٹيحبهٹا�,ٹويرضاہٹمنٹاألقوالٹواألعمالٹالظاهرةٹوالباطنة.
 U U UÓM UM U Ú¦M¦M ÓFF¦F¦ ÓÐ Ð Ð FÐ FFÐ FFÐ F Úbbb ÓIIIIIIbIbbIbbIb Ó���I�II�II�I ÓÓË�ُوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹُيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�وأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�وأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�وأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�وأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�وأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�وأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيوأولٹماٹأمرٹا�ٹتعالىٹبه,ٹووصىٹوأوجبٹعلىٹألسنةٹرسلهٹأنٹيعبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ�عبدٹوحدہٹدونٹسواہٹقالٹتعالى:ٹ

˝̋̋ Ó u u u u u ÔžUžUžU užU u užU u užU u ]]D�« «uD�« «uD�« «uD�« «uD�« «uD�« «užUD�« «užU ÔÔ³D�« «u³D�« «u MMM³M³ ÓÓÓ²²²M²MM²MM²M ÚÚł«ł«ł«²ł«²²ł«² Úł«ÚÚł«Ú ÓÓË Ë Ë Ótt]K�« «ËK�« «ËK�« «ËtK�« «ËttK�« «Ët ÔbbbÔÔ³b³b ÚÚÚŽ« Ž« Ž« Ž« Ž« ³Ž« ³ ÊÊÊÓÓ√ Îôuôuôuôuôu ÔÔÔÝÝôuÝôu ]— — — ÌWWW ]���W�WW�WW�W ÔÔ√ √ √ Òqqq ÔÔ� w� w� w� w� wq� wqq� wqq� wq ������ w�� w� w�� w

�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:�ٹالتوحيدٹشرطٹفيٹصحةٹالعبادة:
الٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ الٹالتوحيدٹشرطٹ وغيرٹذلكٹ واستغفار,ٹ وزكاة,ٹوذكر,ٹ العبدٹمنٹصالة,ٹ فأعمالٹ العبادات,ٹ فيٹصحةٹجميعٹ التوحيدٹشرطٹ

(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمرا(١)ٹاملعبود:ٹكاألصنام.ٹاملتبوع:ٹكالكهانٹوالسحرة.ٹاملطاع:ٹكمنٹتولىٹأمراًٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.ٹوأمرٹمبعصيةٹا�ٹفالٹينفذٹأمرہٹفيٹاملعصيةٹوتبقىٹطاعتهٹفيماٹسواها.

(١)

١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.١-ٹأنٹيبديٹالطالبٹأهميةٹبالغةٹلدراسةٹعلمٹالتوحيد.

٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹاحلكمةٹمنٹخلقٹاجلنٹواإلنس.

٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹأنٹاإلميانٹبا�ٹالٹيتمٹإالٹبالكفرٹبالطاغوت.
٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ٤-ٹأنٹيستدلٹالطالبٹمنٹالقرآنٹالكرميٹبأنٹالتوحيدٹشرطٹ
لصحةٹالعبادة.لصحةٹالعبادة.لصحةٹالعبادة.لصحةٹالعبادة.لصحةٹالعبادة.

(سورة النحل : آيـة ٣٦).
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وإمنا  وال سدى،  عبثًا  اخللق  يخلق  لم  اهللا  أن  على  الدالة  اآليات  ذكر  من طالبه  املعلم  يطلب 
خلقهم ألمر عظيم وهو عبادته.

يقبلها اهللا إال إذا وّحد العبد ربه سبحانه وتعالى فيها، وأفرده بالعبادة، والدليل على ذلك أن اهللا قرن األمر بعبادته 
Æ˝ Ó u Ô�U ]D�« «uÔ� M Ó� Ú�« ÓË Ót]K�« «Ë ÔbÔ� Ú�« ÊÓ√﴿:باألمر بترك الشرك قال تعالى

▪ احلكمة من إرسال الرسل:
من رحمة اهللا سبحانه وتعالى بعباده أن أرسل لهم الرسل بدءاً بـنوح - عليه السالم - وانتهاءاً مبحمد ملسو هيلع هللا ىلص للدعوة 
Æ˝ Ó u Ô�U ]D�« «uÔ� M Ó� Ú�« ÓË Ót]K�« «Ë ÔbÔ� Ú�« ÊÓ√ Îôu Ô� ]— ÌW ]�Ô√ Òq Ô� w� UÓM Ú� ÓF Ó� Úb ÓIÓ� ÓË﴿ :إلى التوحيد، والنهي عن الشرك، قال تعالى

▪ عبادة اهللا ال تصح إال بالكفر بالطاغوت:
كلمة التوحيد (ال إله إال اهللا) تضمنت النفي واإلثبات، نفي عبادة ما سوى اهللا، وإثبات العبادة له وحده، فمن 

عبد اهللا ولم يكفر بالطاغوت فليس مبوحد، وما أكثر اجلهل بذلك في هذا الزمان.
مثال ذلك: من يعبد اّهللا وهو ال يعتقد بطالن عبادة القبور فهو غير موحد. 

عرف العبادة لغة وشرعًا. س١- 
Æ˝ ÓÊu ÔF Ó� ÚdÔ� ô UÓM ÚOÓ�≈ Úr ÔJ]�Ó√ ÓË UÎ� Ó� Ó� Úr Ô�UÓM ÚIÓK Ó� UÓ ]/Ó√ ÚrÔ� Ú� � Ó�Ó�Ó√˚ :قال تعالى س٢- 

ما احلكمة من خلق اجلن واإلنس؟  
اذكر املعرف به فيما يأتي: س٣- 

أ-  (...............) من أوِحي إليه بشرع، وُأمر بتبليغه.  
ب-(...............) كل ما جتاوز به العبد حده من معبود، أو متبوع، أو مطاع.  

أكمل العبارات التالية: س٤- 
كلمة التوحيد (ال إله إال اهللا) تضمنت النفي واإلثبات، نفي .................  

وإثبات ....................  
مااحلكمة من إرسال الرسل؟ س٥- 
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ådÉãdG ¢SQódG

UÎ�U˝ (سورة اإلسراء: آية ٢٣). Ó� Ú�≈ sÚ� Ób�« ÓuÚ�U � ÓË ÔÁU]�≈ ]ô≈ «Ë ÔbÔ� ÚF Ó� ]ôÓ√ Óp�̂ Ó— v ÓCÓ� ÓË﴿ :٣- قال تعالى
�UÎ˝(سورة النساء: آية ٣٦). ÚO Ó� t � «u Ô� d ÚAÔ� ô ÓË Ót]K�« «Ë ÔbÔ� Ú�« ÓË﴿ :٤- وقوله تعالى

�UÎ˝ (سورة األنعام: آية ١٥١). ÚO Ó� t � «u Ô� d ÚAÔ� ]ôÓ√ Úr ÔJÚOÓK Ó� Úr ÔJ�̂ Ó— ÓÂ ]d Ó� U Ó� ÔqÚ�Ó√ « ÚuÓ�U ÓF Ó� ÚqÔ�﴿ :٥- وقوله تعالى
َقْوَلُه  َفْلَيْقَرأ  َخاُمتُه  َعَلْيها  الَّتي  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص  ُمَحمَّ ِة  َوِصيَّ إلى  َيْنُظَر  َأْن  َأَراَد  عنه -:«َمْن  اهللا  ابن مسعود - رضي  قال 
 U ÎLO IÓ� Ú� Ô� w �« Ód � « Óc Ó� ]ÊÓ√ ÓË˚ :َتَعالى َقْوِلِه  �UÎ˝ إلى  ÚO Ó� t �  «u Ô� d ÚAÔ� ]ôÓ√ Úr ÔJÚOÓK Ó� Úr ÔJ�̂ Ó— ÓÂ ]d Ó� U Ó� ÔqÚ�Ó√  « ÚuÓ�U ÓF Ó�  ÚqÔ�﴿:َتَعالى

ÔÁu˝(١) (اآليات:١٥١ - ١٥٣). ÔF�]�U Ó�

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
أمر ووصى.قضى 

الشرك هو: تسوية غير اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا.ال تشركوا

¢SQódG ô°UÉæY

▪ التوحيد أوجب الواجبات:
باألمر  ابتدأت  العشرة) حيث  احلقوق  (آية  الثانية  اآلية  في  به  وبدأ  األولــى،  اآلية  في  ووصى  به  اهللا  أمر  وقد 
بالتوحيد، والنهي عن الشرك، فدّل ذلك على أن التوحيد أوجب الواجبات، واهللا سبحانه ملا أمر بعبادته نهى عن 

الشرك ألنه يبطلها، فدل على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة.

▪ الشرك أعظم احملرمات:
في اآلية الثالثة ذكر اهللا تعالى جملة من احملرمات، ابتدأها بالنهي عن الشرك فدّل ذلك على أنه أعظم احملرمات.

١- أن يبني الطالب أن أول ما أمر اهللا به هو التوحيد. 
٢- أن يتعرف الطالب على أن الشرك هو أعظم احملرمات.

٣- أن يستخرج الطالب وصية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم التي 
عليها خامته.

ó«MƒàdG ÜÉàc ™HÉJ

(١) رواه الترمذي برقم (٣٠٧٠)، ورواه الطبراني برقم (١٠٠٦٠).

الشرك هو: تسوية غير اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا.الشرك هو: تسوية غير اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا.الشرك هو: تسوية غير اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا.
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UÎ¾ ˝U¾ ˝U˝ اآلية. ÚO¾O¾ Óý Oý O t ÐtÐt
٢-ٹاكتبٹفيٹحدودٹصفحةٹعنٹاإلحسانٹإلىٹالوالدين,ٹوسببٹقرنهٹبعبادةٹا�.

ٹعالَمٹيدلٹابتداءٹهذہٹاآلياتٹباألمرٹبالتوحيد,ٹوالنهيٹعنٹالشرك? س١-ٹ
أكملٹالتعريفٹالتالي: س٢-ٹ

الشرك:ٹهوٹتسويةٹ.................................. الشرك:ٹهوٹتسويةٹ..................................ٹ ٹ
)ٹأمامٹالعبارةٹالصحيحة,ٹوعالمةٹ(� ضعٹعالمةٹ( س٣-ٹ

١-ٹاجتنابٹالشركٹشرطٹلصحةٹالعبادة. ١-ٹاجتنابٹالشركٹشرطٹلصحةٹالعبادة.ٹ ٹ
٢-ٹأوجبٹٹالواجباتٹبرٹالوالدين. ٢-ٹأوجبٹٹالواجباتٹبرٹالوالدين.ٹ ٹ
٣-ٹأعظمٹاحملرماتٹالشركٹبا�. ٣-ٹأعظمٹاحملرماتٹالشركٹبا�.ٹ ٹ

∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ∫˝ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ Úr ÔÔJJJrJr ÚOOOJOJJOJJOJ ÓÓKOKO ÓÓŽ KŽ K Úrrr ÔJJJrJr ^^^J^JÐJÐJ Ó— — — Ð— Ð ÓÓÂÂÂ ]dd ÓŠ UŠ UŠ UdŠ Ud ÓŠ UÓ ÓÓ� � Š U� Š U ÔÔÔÔqqqÚðððqðqqðqqðq ÓÓÓ√ «√ «√ « ÚuuÓÓÓ�U�U�U�U�Uu�Uu ÓFFF�UF�U�UF�U�UF�U ÓÓð ð ð Fð FFð F ÚÚÚqqqqÔÔ���q�q �ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ��ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ��ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ��ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ��ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ��ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ��ٹعظمٹشأنٹاآلياتٹ�
مماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹمماٹيدلٹعلىٹعظمٹشأنٹهذہٹاآلياتٹأنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹيرىٹأنهاٹقدٹاشتملتٹعلىالدينٹكله,ٹ
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قرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹقرنٹا�ٹسبحانهٹاإلحسانٹإلىٹالوالدينٹبعبادتهٹسبحانهٹللتنبيهٹعلىٹفضلهماٹوتأكيدٹحقهما,ٹوأنهٹأوجبٹاحلقوقٹ
ّبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالّبّبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالّبّبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالّبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹبعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالببعدٹحقٹا�ٹتعالىٹوقدٹجعلٹالنبيٹ�ٹالبرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹرٹبهماٹسببٹمنٹأسبابٹدخولٹاجلنةٹفقالٹ�ٹ:رغمٹأنفٹثمٹرغمٹأنفٹ
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الكالم,ٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ الكالم,ٹٹ ولنيٹ التوقير,ٹ منٹ أنواعهٹ ليعمٹجميعٹ إليهماٹ اإلحسانٹ أنواعٹ منٹ نوعًاًٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعًاولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ نوعًاًولمٹيخصٹ وتعالىٹ ا�ٹسبحانهٹ ًولمٹيخصٹ

والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.والدعاءٹلهماٹوغيرٹذلك.

(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.(١)ٹرواہٹمسلمٹ١٩٧٨/٤ٹح٢٥٥١.

ـَه َوال ُتْشِرُكوا ١ - استـخـرج الحـقـوق العشـرة المـذكورة في قـولـه تـعـالـى : ﴿ َواْعُبُدوا اللَّ

) أمام العبارة الخاطئة :
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١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحقٹا�ٹعلىالعباد.

٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.٢-ٹأنٹيستخرجٹالطالبٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيد.
٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصورا٣-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹصوراًًًًًًًٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹوالتيٹيحسنٹ
التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.التنافسٹفيها.
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(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٢٨٥٦),ٹومسلمٹبرقمٹ(٣٠).

٦-ٹعنٹمعاذٹبنٹجبلٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹقال:ٹُكْنُتٹَرِديَفٹالنَّبيٹ�ٹَعَلىٹحماٍر,ٹَفَقاَلٹِلْي:ٹ«َياٹُمَعاُذٹَأَتْدرْيٹ
ٹا�ِّٹَعَلىٹاْلِعَباِدٹَأْنٹَيْعُبُدوُہٹوَالٹ ٹاْلِعَباِدٹَعَلىٹاِ�?ٹُقْلُت:ٹا�ٹَوَرُسولُُهٹَأْعَلُم.ٹَقاَل:ٹَحقُّ ٹاِ�ٹَعَلىٹاْلِعَباِدٹَوَماٹَحقُّ َماٹَحقُّ
ُرٹالنَّاَس?ٹَقاَل: َبٹَمْنٹالٹُيْشِرُكٹِبِهٹَشْيئًا.ُقْلُت:ٹَياٹَرُسوَلٹاِ�:ٹَأَفَالٹُأَبشِّ ٹاْلِعَباِدٹَعَلىٹاِ�ٹَأْنٹالٹُيَعذِّ ُيشِرُكواٹِبِهٹَشْيئًا.ٹوَحقُّ

ِكُلوا»ٹأخرجاہٹفيٹالصحيحني(١). ْرُهْمٹَفَيتَّ الٹُتَبشِّ
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معناهاالكلمةٹ
الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.رديفٹ الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.رديفٹ الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.رديفٹ الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.رديفٹ
يعتمدوا.كلوايتكلوايتَّكلوا
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�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ�ٹحقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:حقٹا�ٹعلىٹالعباد:
الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.الواجبٹعلىٹاخللق:ٹعبادةٹا�ٹوحدہٹالٹشريكٹله.

�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ�ٹحقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:حقٹالعبادٹعلىٹا�:
ًكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحسانًاكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحساناكتبٹا�ٹعلىٹنفسهٹتفضًالٹوإحسانًاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئاٹأنٹالٹيعذبٹمنٹلمٹيشركٹبهٹشيئًا..

�ٹ�ٹاستحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:استحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ:

الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.الرديفٹهوٹالذيٹيحملهٹالراكبٹخلفهٹعلىٹ�هرٹالدابة.
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(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)(١)(١)(١)(١),ٹ,ٹ,ٹ ومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداً
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يقولونٹعلوايقولونٹعلوايقولونٹعلوايقولونٹعلوايقولونٹعلوايقولونٹعلوايقولونٹعلواًٹكبيراٹكبيراٹكبيراٹكبيراٹكبيراٹكبيراً).).).
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سلسلسلسلسَلٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹ )ٹأ)ٹأ)ٹَأَررْرْ نننْنْْ ٣ُ-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُك٣ُ-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُك٣ُ-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُكن٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(كنن٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(كنن٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(كن٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُكُ
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٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه(٢)(٢)(٢):ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.

اإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹ
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ٹفاملوحدٹفيٹدخولٹاجلنةٹعلىٹأحدٹأمرين:

١ً-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملًا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملا١-ٹإماٹأنٹيلقىا�ٹساملًاٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.ٹمنٹجميعٹالذنوبٹفيدخلٹاجلنةٹمنٹأولٹوهلة.
٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹوهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ
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-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).

(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.
(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي(٢)ٹإضافةٹالروحٹإلىٹاٹ�ٹإضافةٹتشريفٹوتكرمي

األمر الثالث : األمر الثالث : األمر الثالث : شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :

١١١ - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما

األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :



17

يطلبٹاملعلمٹمنٹطالبهٹذكرٹبعضٹاألعمالٹالصاحلةٹالتيٹينبغيٹتنافسهمٹفيها.

ٹ عنٹمعاذٹبنٹجبلٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹقال:ٹ س١-ٹ
أتدريٹماٹحقٹا�ٹعلىالعبادٹوماٹحقٹالعبادٹعلىٹا�?ٹقلت:ٹا�ٹورسولهٹأعلم.....).

استخرجٹمنٹاحلديثٹماٹيدلٹعلى: ٹ
أ-ٹتواضعٹرسولٹا�ٹ�. أ-ٹتواضعٹرسولٹا�ٹ�.ٹ ٹ

ب-ٹٹفضلٹالتوحيد. ب-ٹٹفضلٹالتوحيد.ٹ ٹ
أكملٹالعباراتٹالتالية: س٢-ٹ

١-ٹحقٹا�ٹعلىٹالعبادٹأنٹ............... ١-ٹحقٹا�ٹعلىٹالعبادٹأنٹ...............ٹ ٹ

٢-ٹحقٹالعبادٹعلىٹا�ٹأنٹ............... ٢-ٹحقٹالعبادٹعلىٹا�ٹأنٹ...............ٹ ٹ
عللٹاستحبابٹبشارةٹاملسلمٹمباٹيسرہ. س٣-ٹ

اخترٹاإلجابةٹالصحيحةٹمماٹيلي: س٤-ٹ
أ-ٹنهىٹالنبيٹصلىٹا�ٹعليهٹوسلمٹمعاذاًٹأنٹيبشرٹالناسٹوذلكٹلئال: أ-ٹنهىٹالنبيٹصلىٹا�ٹعليهٹوسلمٹمعاذاٹ أ-ٹنهىٹالنبيٹصلىٹا�ٹعليهٹوسلمٹمعاذاًٹ ًٹ

٣-ٹيهاجروا. ٹ ٹ ٹٹٹ٢-ٹيتنافسوا.ٹ ٹ ٹ ١-ٹيتكلوا.ٹ ٣-ٹيهاجروا.ٹ ٹ ٹ ٹٹٹ٢-ٹيتنافسوا.ٹ ٹ ٹ ١-ٹيتكلوا.ٹ ٹ
ملاذاٹحدثٹمعاذٹبهذاٹاحلديثٹمعٹقولٹالرسولٹصلىٹا�ٹعليهٹوسلمٹ«الٹتبشرهمٹفيتكلوا»? س٥-ٹ

�ٹ�ٹ�ٹجوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:جوازٹكتمانٹالعلمٹللمصلحة:
أرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹأرادٹمعاذٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنٹيبشرٹالناسٹبفضلٹالتوحيدٹوفضلٹمنٹمتسكٹبه,ٹفنهاہٹ�ٹعنٹإخبارهمٹمخافةٹ
أنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداأنٹيعتمدواٹعلىٹهذہٹالبشارة,ٹفيتركواٹالتنافسٹفيٹاألعمالٹالصاحلةٹاعتماداًٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديثٹعلىٹماٹيتبادرٹمنٹ�اهرٹاحلديث(١)(١)(١)(١)(١)(١)(١),ٹ,ٹ,ٹ,ٹ

فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.فدلٹذلكٹعلىٹجوازٹكتمانٹالعلمٹإذاٹكانٹفيٹذلكٹمصلحة.

(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثما(١)ٹوفيٹروايةٹ(فأخبرٹبهاٹمعاذٹعندٹموتهٹتأثمًا)ٹأيٹحترجا)ٹأيٹحترجا)ٹأيٹحترجًاٹمنٹاإلثم.ٹمنٹاإلثم.ٹمنٹاإلثم.ٹمنٹاإلثم.

( كنت رديف النبي ملسو هيلع هللا ىلص على حمار، فقال لي : يا معاذ
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(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ(١)ٹلالستزادةٹانظرٹكتابٹ(جامعٹالعلومٹواحلكم)ٹالبنٹرجب,ٹشرحٹاحلديثٹالرابعٹوالعشرينٹ(ياٹعباديٹإنيٹحرمتٹالظلمٹعلىٹنفسي....).ٹ
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الذنوبٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ الذنوبٹالتوحيدٹ لتكفيرٹ سببٹ وه��وٹ عظيمٹ فضلهٹ التوحيدٹ
منٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ منٹودخولٹ ويحذرٹ بهٹ يتمسكٹ أنٹ املسلمٹ فعلىٹ اجلنة,ٹ ودخولٹ

ضدہ.ضدہ.ضدہ.ضدہ.ضدہ.ضدہ.

˝(ٹسورةٹاألنعام:آيةٹ٨٢). ÓÊË ÔbÓ² ÚN�̂ r Ô¼ ÓË Ôs Ú� Ó_« Ôr ÔNÓ� Óp¾Ó� ÚËÔ√ ÌrÚK ÔEÐ r ÔNÓ½UÓ1≈ «u Ô�³ ÚK Ó¹ ÚrÓ� ÓË «uÔM Ó�¬ Ós¹ c]�«�:١-ٹقالٹتعالى

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمةٹ

أخلصواٹالعبادةٹٹ�.آمنوا أخلصواٹالعبادةٹٹ�.آمنوا أخلصواٹالعبادةٹٹ�.آمنوا أخلصواٹالعبادةٹٹ�.آمنوا
املرادٹبهٹفيٹاآليةٹالشرك.بظلم املرادٹبهٹفيٹاآليةٹالشرك.بظلم املرادٹبهٹفيٹاآليةٹالشرك.بظلم املرادٹبهٹفيٹاآليةٹالشرك.بظلم

لمٹيخلطوا.لمٹيلبسوا لمٹيخلطوا.لمٹيلبسوا لمٹيخلطوا.لمٹيلبسوا لمٹيخلطوا.لمٹيلبسوا
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�ٹ�ٹ�ٹثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:ثوابٹاملوحد:
يخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹيخبرٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹحالٹاملؤمننيٹالذينٹأخلصواٹالعبادةٹلهٹوحدہٹولمٹيخلطواٹتوحيدهمٹبظلمٹأنهمٹهمٹ

اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.اآلمنونٹفيٹالدنياٹواآلخرة,ٹاملهتدونٹإلىٹصراطٹا�ٹاملستقيم.

�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ�ٹالظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:الظلمٹوأنواعه:
الظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواعالظلم:ٹهوٹوضعٹالشيءٹفيٹغيرٹموضعه,ٹوهوٹعلىٹثالثةٹأنواع(١)(١)(١)(١)(١):

الشركٹ�لمًا,ٹواملشركٹ�املا,ٹواملشركٹ�املا,ٹواملشركٹ�املا,ٹواملشركٹ�املا,ٹواملشركٹ�املًاًً,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ,ٹألنهٹوضعٹالعبادةٹفيٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ ١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ
ÏÏÏrOrOrOrO ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝ ˝(سورةٹلقمان:ٹآيةٹ١٣)(سورةٹلقمان:ٹآيةٹ١٣)(سورةٹلقمان:ٹآيةٹ١٣)(سورةٹلقمان:ٹآيةٹ١٣)(سورةٹلقمان:ٹآيةٹ١٣) EEEErOErOrOErOrOErO ÓŽ EŽ E ÏrÚÚÚKKKKrKr ÔEEEKEKKEKKEK Ó� � � E� EE� EE� E Ó„„„ Úd ÒA�« A�« A�« A�« A�« dA�« d ]]]Ê≈Ê≈Ê≈�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ�غيرٹموضعها,ٹوصرفهاٹلغيرٹمستحقها,ٹقالٹتعالى:ٹ

ÓÓÓtt]]]K�« K�« tK�« ttK�« t bbbb −−−−b−b Ó¹ ¹ −¹ −−¹ − Ótttt]K�« K�« K�« tK�« ttK�« ttK�« t d HHHHdHd ÚÚGGGHGHHGHHGH ÓÓÓ²²G²GG²G Ú���²�² ÓÓ¹ ¹ ¹ ¹ �¹ ��¹ ��¹ � ]]]rrrrÔŁ Ł Ł Ł Ł Ł rŁ rrŁ r ÔÔÔÔtttt ÓÓÓ���t�t ÚHHHH�H� ÓÓ½ ½ ½ H½ HH½ HH½ HH½ H ÚrrrKKKrKrrKrrKr ÚEEEEKEK Ó¹ ¹ E¹ EE¹ E ÚÚÚËËËËÓ√ «√ «√ «√ «√ «√ « ÎÎÎ¡u¡u¡u¡u¡u ÔÝ Ý Ý Ý ¡uÝ ¡u¡uÝ ¡u¡uÝ ¡u¡uÝ ¡u ÚÚÚqqqqqq ÓLqLq ÚFFFFLFL Ó¹ s¹ s¹ sF¹ sFF¹ sFF¹ sF ÓÓÓ���¹ s�¹ s¹ s�¹ s ÓËË�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ�٢-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹباملعاصي,ٹكماٹفيٹقولهٹتعالى:ٹ
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١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.١-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹثوابٹاملوحد.

٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹمراتبٹاألمنٹواالهتداء.

٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.٣-ٹأنٹيعددٹالطالبٹثمراتٹالتوحيد.

الشركٹ�لماوسميوسميوسميوسميوسمي الشركٹ�لماوسمي١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لماوسمي١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لماوسمي١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لماوسمي١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لما١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ الشركٹ�لماوسمي١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ ١-ٹ�لمٹالعبدٹنفسهٹبالشرك:ٹوهوٹأعظمٹأنواعٹالظلم,ٹ
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س١-  الشرك با هللا هو أعظم أنواع الظلم، اذكر الدليل.
ُسمي الشرك ظلمًا واملشرك ظاملًا. علل ذلك. س٢- 

مما شاع بني الناس في فهم معنى الظلم أنه مقصور على ظلم اإلنسان لغيره في نفس، أو مال،  س٣- 
أو عرض، صحح هذا املفهوم.

وضح جزاء كل من: س٤- 
أ- من سلم من أنواع الظلم الثالثة.  

ب- من سلم من الظلم األكبر، ولم يسلم من النوعني اآلخرين.  
من ثمرات التوحيد: س٥- 

-٤  -٣  -٢  -١  

٣- ظلم العبد غيره في نفس، أو مال أو ِعْرض، كما في احلديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرمًا فال تظاملوا».

▪ تفاوت حصول األمن واالهتداء:
- من َسِلَم من أنواع الظلم الثالثة كان له األمن التام واالهتداء التام في الدنيا واآلخرة.

- ومن َسِلَم من الظلم األكبر، ولم يسلم من النوعني اآلخرين حصل له من نقص األمن واالهتداء على قدر ظلمه 
لنفسه، وظلمه للعباد.

- ومن لم يسلم من الظلم األكبر لم يكن له أمن، وال اهتداء في الدنيا واآلخرة.

▪ ثمرات التوحيد في هذه اآلية:
١- الفوز برضا اهللا سبحانه.

٢- األمن النفسي، والشعور بالطمأنينة واحلياة السعيدة، والبعد عن القلق والشقاء.
٣- دخول اجلنة، والنجاة من النار.

Æ˝ ÓÊË ÔbÓ� ÚN�̂ r Ô� ÓË﴿ :٤- االستقامة على احلق أمام الفنت، قال تعالى
فالواجب على كٍل مّنا أن يقوي إميانه، ويخلص عمله  هللا تعالى ليفوز برضاه.
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١- أن يذكر الطالب فضل شهادة ال إله إال اهللا.

٢- أن يفّسر الطالب معنى شهادة ال إله إال اهللا.

٣- أن يرد الطالب على من غال في األنبياء.

٤- أن يتعرف الطالب على فضل اإلخالص هللا تعالى.

,ó«MƒàdG π°†a ÜÉH :™HÉJ

ÜƒfòdG øe ôuØµ oj Éeh

٢- عن عبادة بن الصامت - رضي اهللا عنه - قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َشِهَد َأن ْ َال إَلَه إالَّ اهللا َوْحَدُه َال 
 ، َة َحقٌّ نَّ داً َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوَأنَّ ِعيَسى َعْبُد ا ِهللا َوَرسُولُُه، َوَكِلَمُتُه َأْلَقاَها إلى َمْرَمي، َوُروٌح ِمْنُه، َواْجلَ َشريَك َلُه َوَأنَّ ُمَحمَّ

َة َعَلى َما َكاَن ِمَن اَْلَعَمِل» أخرجاه (١). ، َأْدَخَلُه اهللاُّ اْجلنَّ اَر َحقٌّ َوالنَّ
َم َعَلى الّناِر َمْن َقاَل َال إَلَه إالَّ اهللا َيْبَتغي ِبذِلَك َوْجَه اِهللا» (٢). ٣- ولهما من حديث عتبان «َفإنَّ اهللا َحرَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
نطق بها عاملًا مبعناها عامًال مبقتضاها.شهد أن ال إله إال اهللا

أي مخلصًا من قلبه،ومات على ذلك.يبتغي بذلك وجه اهللا
وإن كانت له ذنوب دون الشرك.على ما كان من العمل

¢SQódG ô°UÉæY

▪ اشتمل حديث عبادة - رضي اهللا عنه - على أربعة أمور مهمة وهي:

األمر األول: شهادة أْن ال إله إال اهللا:
ومعنى ال إله إال اهللا: ال معبود بحق إال اهللا. وال تنفع قائلها إذا أتى بناقض من نواقضها .

األمر الثاني: شهادة أنَّ محمداً عبده ورسوله:
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص موصوف في هذا احلديث بوصفني هما:

(١) رواه البخاري برقم (٣٤٣٥)، ومسلم برقم (٢٨).

(٢) رواه البخاري برقم (١١٨٦)، ومسلم برقم (٣٣).
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بالدعاءٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ وتوّجهٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ وتوجٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ بالدعاءٹٹ إليهٹ وتوجهٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ بالدعاءٹٹ إليهٹ بالدعاءٹهٹ إليهٹ وتوجهٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ بالدعاءٹٹ إليهٹ وتوّجهٹ فيه,ٹ غالٹ منٹ علىٹ ّٹ ردٌّ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ رد١ٌّ-ٹ هذاٹ وفيٹ اإللهية,ٹ خصائصٹ منٹ شيءٹ لهٹ ليسٹ �:ٹ عبدٹ أنهٹ ١ٌّ-ٹ
واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.واالستغاثة,ٹوغيرٹذلكٹمنٹأنواعٹالعبادةٹالتيٹالٹتصلحٹإالٹ�ٹوحدہ.

اعته,ٹطاعته,ٹاعته,ٹطاعته,ٹاعته,ٹطاعته,ٹاعته,ٹطاعته,ٹاعته,ٹطاعته,ٹطططططاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹ طركٹططركٹططركٹططركٹطركٹركٹركٹركٹركٹ ركٹتركٹركٹتركٹركٹتركٹتتت نٹمنٹنٹمنٹممنٹنٹنٹ لىٹعلىٹعععلىٹلىٹلىٹلىٹلىٹ ذاٹهذاٹذاٹهذاٹههذاٹذاٹررردٌّ اعته,ٹطاعته,ٹطاعته,ٹاعته,ٹاعته,ٹوفيٹ طليناٹطليناٹليناٹليناٹ ليناٹعليناٹع عالواجبٹعالواجبٹالواجبٹالواجبٹالواجبٹالواجبٹ الواجبٹفالواجبٹف فخللق,ٹفخللق,ٹخللق,ٹخللق,ٹخللق,ٹخللق,ٹخللق,ٹ ميعٹجميعٹميعٹجميعٹميعٹجميعٹجججميعٹميعٹميعٹميعٹااا إإإإإلىٹلىٹلىٹلىٹلىٹلىٹ أ�:ٹأأ�:ٹأأ�:ٹأ�:ٹ�:ٹ�:ٹ�:ٹ�:ٹ�:ٹ�:ٹأأأأأرسلهٹرسلهٹرسلهٹرسلهٹرسلهٹااا���� ندٹعندٹندٹعندٹندٹعندٹععععندٹندٹندٹااا عنٹععنٹعنٹنٹنٹنٹنٹ نٹمنٹنٹمنٹمم أ٢-ٹأأ٢-ٹأأ٢-ٹأ٢-ٹ٢-ٹ٢-ٹأأأنهٹنهٹنهٹنهٹنهٹرررسولٹسولٹسولٹسولٹسولٹسولٹسولٹ
واتبعٹهواہ.واتبعٹهواہ.واتبعٹهواہ.واتبعٹهواہ.واتبعٹهواہ.واتبعٹهواہ.واتبعٹهواہ.

(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)ٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجرٹرسولٹا�:ٹطاعتهٹفيماٹأمر,ٹوتصديقهٹفيماٹأخبر,ٹواجتنابٹماٹنهىٹعنهٹوزجر(١)(١)(١)(١)(١),ٹ,ٹ,ٹ ومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداومقتضىٹشهادةٹأنٹمحمداً
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ٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹٹبهاٹجبريلٹ-ٹعليهٹالسالمٹ-ٹإلىٹمرمي,ٹفنفخٹفيهاٹ )ٹأ)ٹأ)ٹأ)ٹأ)ٹَأررْرسلسلسلسلسَلَ ٣ُ-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُك٣ُ-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُكن٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(كن٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ك٣-ٹوكلمتهٹألقاهاٹإلىٹمرمي:ٹأيٹخلقهٹا�ٹبكلمةٹ(ُكنننْنْْ
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٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه٤-ٹوروحٹمنه(٢)(٢)(٢):ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.:ٹفعيسىٹعليهٹالسالمٹروحٹمنٹاألرواحٹالتيٹخلقهاٹا�ٹكسائرٹاخللق.

اإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹاإلميانٹباجلنةٹوالنارٹمنٹجملةٹاإلميانٹباليومٹاآلخر,ٹولكنٹخصهماٹالرسولٹ�ٹفيٹهذہٹالشهادةٹبالذكرٹألنهماٹ
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ثمرةٹالشهادةٹباألمورٹاألربعةٹالسابقةٹالتيٹاشتملٹعليهاٹاحلديث:ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.ٹدخولٹاجلنةٹعلىٹماٹكانٹمنٹالعمل.
ٹفاملوحدٹفيٹدخولٹاجلنةٹعلىٹأحدٹأمرين:
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وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ وهوٹمصرٹعلىٹذنبٹدونٹالشركٹفهوحتتٹاملشيئة,ٹإنٹشاءٹسبحانهٹعفاٹعنهٹبفضلهٹوأدخلهٹاجلنة,ٹ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ ٢-ٹأوٹيلقىٹاٹ�ٹ
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منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.منٹتلفظٹبكلمةٹالتوحيدٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹولمٹيعملٹبها,ٹلمٹتنفعه.
وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصًاًٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدلٹمنٹقلبه,ٹوماتٹعلىٹذلك,ٹكماٹدّلٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹٹعليهٹحديثٹعتبانٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصًاوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصًاًوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ وجلٹعلىٹالنارٹمنٹأتىٹبهاٹمخلصًاًوقدٹحرمٹاٹ�ٹ عزٹ ًوقدٹحرمٹاٹ�ٹ

-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹالذيٹقيدٹحديثٹعبادةٹاملطلقٹبقوله:ٹ(يبتغيٹبذلكٹوجهٹا�).

(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.(١)ٹٹالزجرٹأبلغٹمنٹالنهي.

األمر الثالث : األمر الثالث : األمر الثالث : شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :شهادة أن عيسى عبداهللا ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه :

١١ - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما - أنـه عبداهللا : وفي هـذا ردٌّ على النصـارى الذين زعموا أنه اهللا، أو ابن اهللا، وثالـث ثالثـة، (تعالى اهللا عما

األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : األمر الرابع : شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :شهادة أن الجنة حق، والنار حق :

وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.وأن ال ُيعبد اهللا إال بما شرع.

(٢٢) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.) إضافة الروح إلى اهللا إضافة تشريف وتكرمي.
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س١-  كيف ترد على من غال  في النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتوجه إليه بالدعاء واالستغاثة؟
أكمل العبارات التالية: س٢- 

أ- معنى ال إله إال اهللا ...................  
ب- مقتضى شهادة أنَّ محمداً رسول اهللا ...................  

ج- مصير من يلقى اهللا وهو مصر على ذنب دون الشرك ..................  
على ضوء ما درست من حديث عبادة، ضع خطًا حتت األمور التي وردت في احلديث: س٣- 

أ- عيسى - عليه السالم - عبد اهللا ورسوله.  
ب- شهادة أن ال إله إال اهللا.  

ج- حترمي عقوق الوالدين.  
د- اجلنة حق والنار حق.  
هـ- احلث علىالطاعات.  

و- شهادة أنَّ محمداً عبد ا هللا ورسوله.  
لكلمة ال إله إال اهللا سبعة شروط. اذكرها. س٤- 

(ال إله إال اهللا) ال تنفع قائلها إال باجتماع سبعة شروط هي:

وقد جمعها بعضهم في قوله:
محبة وانقياد والقبول لها. علم يقني وإخالص وصدقك مع    

ومن أخّل بأحد هذه الشروط لم ينفعه النطق بها.
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٤- عن أبي سعيد اخلدري عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال:« َقاَل ُمْوَسى: َياَربِّ َعلِّْمني َشْيئًا أْذُكُرَك َوأْدُعوَك ِبِه َقاَل: ُقْل 
ْبَع َوعاِمَرُهنَّ َغْيِري  ماواِت السَّ َيا ُموَسى: ال إَلَه إالَّ اهللا، َقاَل: َياَربِّ ُكلُّ ِعَبادَك َيُقولُوَن َهَذا. َقاَل: َيا ُموَسى َلْو َأنَّ السَّ

ة، َمالْت ِبِهنَّ ال إَلَه إالَّ اهللا» رواه ابن حبان، واحلاكم وصححه(١). ٍة، َوال إَلَه إالَّ اهللا في ِكفَّ ْبَع في ِكفَّ واَُألَرِضَني السَّ
نه: عن أنس سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: «َقاَل اهللا َتعالى: َيا اْبَن آَدَم َلْو أَتْيَتني ِبُقراِب  ٥- وللترمذي وحسَّ

اَألْرِض َخَطايا، ُثمَّ َلِقْيَتني ال ُتْشِرُك بي َشْيئًا ألَتْيُتَك ِبُقَراِبها َمْغِفرًة»(٢).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
أتوسل به إليك إذا دعوتك.أدعوك به

ساكنهن من املالئكة وغيرهم سوى اهللا.عامرهن
رجحت بهن.مالت بهن

ملؤها، أو ما يقارب مألها.بقراب األرض
املغفرة: هي ستر الذنوب، ومحوها.مغفرة

¢SQódG ô°UÉæY

▪ حرص األنبياء على العبادة:
طلب موسى - عليه السالم - من ربه أن يعلمه ذكراً يثني عليه ويتوسل إليه به، فأرشده ربه سبحانه إلى قول: 
(ال إله إال اهللا) إذ هي أفضل األذكار، وأعظمها معنى، وألجلها خلق اهللا اخللق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، فهي 

ذكر ودعاء.
▪ عظم كلمة التوحيد:

وزنها  يختلف  ولكن  ــوزن(٣)،  ال ثقيلة  املعنى،  عظيمة  فهي  اهللا)  إال  إله  (ال  التوحيد  كلمة  الكلمات  أعظم 
(١)  رواه ابن حبان (املوارد) برقم (٢٣٢٤) واحلاكم (٥٢٨/١).

(٢) رواه الترمذي برقم (٣٥٤٠).
ÌW £°∑°£© ˝ (سورة القارعة: آية ٦-٧). ÓO {« ]— ÌW ÓAO � w� Óu ÔN Ó� ©£°∂°£ ÔtÔM� “« Óu Ó� ÚXÓK ÔI Ó� s Ó� U ]�ÓQ Ó� ﴿:(١) األعمال توزن يوم القيامة. قال تعالى

ساكنهن من املالئكة وغيرهم سوى اهللا.

١- أن يتعرف الطالب على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب.

٢- أن يحدد الطالب أفضل األذكار وأعظمها.

٣- أن يستنتج الطالب حرص األنبياء على العبادة.

ُ
ُ ُ
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بحسب من صدرت عنه:
فاملنافق يتلفظ بها، ولكنها ال تزن عند اهللا شيئًا؛ ألنه كاذب في قولها.

واملؤمن يتلفظ بها محققا لشروطها فيكون لها وزن عظيم عند اهللا لصدقه مع اهللا فيها. (فلو وضعت السماوات 
ار غير اهللا واألرضون السبع وما فيها) في ِكّفة امليزان، و(ال إله إال اهللا) في الِكّفة األخرى  السبع ومن فيها من الُعمَّ
لرجحت بهن هذه الكلمة، ملا اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد اهللا، وملا يجتمع لقائلها من الذكر والدعاء، 

وِملَا يحصل له من تكفير الذنوب واخلطايا، وهذا مما يدل على عظم شأن كلمة التوحيد. 

▪ التوحيد يكفر الذنوب:
من لقي اهللا محققًا التوحيد فإنَّ اهللا يكفرعنه ذنوبه وإن كانت ملء األرض أو ما يقارب مألها، وهذا داللة على سعة 
رحمة اهللا، وكرمه على عباده، والوعد باملغفرة معّلق مبشيئة اهللا وهي ال حتصل إال بتحقيق شرط عظيم وهو السالمة من 

Ô¡U˝(سورة النساء: آية ٤٨). ÓAÓ� s ÓL?� Óp� Ó– ÓÊË Ôœ U Ó� Ôd H ÚG Ó� ÓË t � Ó„ Ód ÚAÔ� ÊÓ√ Ôd H ÚG Ó� ô Ót]K�« ]Ê≈﴿ :الشرك كبيره وصغيره، قال تعالى

▪ التوحيد يدفع صاحبه للعمل الصالح:
كلما اكتمل توحيد العبد منعه ذلك من اقتراف الذنوب؛ ألن هذا املوحد قد امتأل قلبه مبحبة اهللا، وإجالله، 

وتعظيمه، وخوفه، فيدفعه إلى العمل الصالح، وفي هذا داللة على فضل التوحيد. 

أكمل الفراغات التالية: س١- 
 أ- طلب نبي اهللا .......... عليه السالم من ربه أن يعلِّمه شيئًا يذكره ويدعوه به فأرشده إلى قول 

..................................

ب- املغفرة هي ......................  
أتيتني بقراب األرض خطايا، ثم لقيتني ال  ابن آدم لو  القدسي: (يا  قال اهللا تعالى في احلديث  س٢- 

تشرك بي شيئًا ألتيتك بقرابها مغفرة).
أ- في هذا احلديث ما يدل على سعة رحمة اهللا تعالى، وكرمه، وفضله، بّني ذلك.  

ب- الوعد باملغفرة ال يتحقق إال بشرط عظيم، اذكره.  
علل ما يأتي: س٣- 

أ- املنافق يتلفظ بـ (ال إله إال اهللا) ولكنها ال تزن عند اهللا شيئًا.  

ب- كلما اكتمل توحيد العبد منعه ذلك عن اقتراف الذنوب.  
ج- أفضل الذكر ال إله إال اهللا.   
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حتقيق التوحيد وتخليصه من الشرك موجب لدخول اجلنة 
أن  فعلينا  فيه  يرجو ذلك ويطمع  بغير حساب وكل مسلم 

نحقق التوحيد في حياتنا. 

Ó5 ˝( سورة النحل: آية ١٢٠) � d ÚA ÔL?Ú�« Ós � ÔpÓ� ÚrÓ� ÓË U ÎHOM Ó� t]KÒ� UÎ� �U Ó� ÎW ]�Ô√ ÓÊU Ó� ÓrO �« Ód Ú�≈ ]Ê≈﴿ :١- قال تعالى
˝ (سورة املؤمنون: آية ٥٩) ÓÊu Ô� d ÚAÔ� ô Úr NÒ� Ód � r Ô� Ós� c]�« ÓË

ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–

- حتقيق واجب: وهو تصفيته، وتخليصه من الشرك األكبر، واألصغر، والبدع، واملعاصي، وهذا مقام أصحاب 
اليمني وهم الذين فعلوا الواجبات، وتركوا احملرمات.

- حتقيق مندوب: وهو أن يضيف إلى ما تقدم: فعل املستحبات، وترك املكروهات، وبعض املباحات، وهذا 
مقام السابقني املقربني، وهو موضوع هذا الباب. 

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
أي: قدوة، وإمامًا، ومعلمًا للخير.ُأّمة

دائم الطاعة لربه.قانتًا
مائًال عن الشرك إلىالتوحيد.حنيفًا

¢SQódG ô°UÉæY

▪ صفات إمام املوحدين إبراهيم - عليه السالم ـ:
وصف اهللا سبحانه وتعالى إبراهيم - عليه السالم - بصفات عالية، هي الغاية في حتقيق التوحيد، وهي أّنه:

١- قدوة، وإمام في اخلير.
٢- مداوم على طاعة اهللا.

١- أن يشرح الطالب معنى حتقيق التوحيد.

٢- أن يقتدي الطالب بإمام املوحدين.
٣- أن يستنتج الطالب صفات عباد اهللا املوحدين من 
اآليات الكرمية.

ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–ÚYƒf ≈∏Y ó«MƒàdG ≥«≤–

٢- قال تعالى:﴿
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يطلب املعلم من طالبه الرجوع إلى اآليات (٥٧-٥٩) من سورة املؤمنون واستخراج صفات 
املؤمنني املذكورة فيها.

س١- وصف اهللا تعالى إمام املوحدين إبراهيم - عليه السالم - بصفات عالية.
صل بني صفات إبراهيم - عليه السالم - الواردة في العمود (أ)، مع معناها في العمود (ب).   

(ب)(أ)
دائم الطاعة لربه.(١) أمة

كثير املال والولد.(٢) حنيفًا
قدوة، وإمامًا، ومعلمًا للخير.(٣) قانتًا

مائًال عن الشرك إلى التوحيد.

تبني لك من خالل ما درست فضل حتقيق التوحيد وتكفيره للذنوب، فكيف حتقق التوحيد؟ س٢- 
التوحيد أفضل األعمال، وأعظمها تكفيرًا للذنوب، فما جزاء من حقق التوحيد؟  س٣- 

٣- مائل عن الشرك إلى التوحيد.
٤- ما كان من املشركني ال في القول، وال في العمل، وال في االعتقاد، بل أنكر على قومه ما هم فيه من الشرك، 

وفارقهم.

▪ ثناء اهللا على املؤمنني:
أثنى اهللا سبحانه على املؤمنني السابقني إلى اجلنة بصفات حميدة أعظمها السالمة من الشرك صغيره وكبيره 
˝ (سورة املؤمنون: آية ٥٩). أي ال يعبدون معه غيره بل يوحدونه، فمن اتصف  ÓÊu Ô� d ÚAÔ� ô Úr NÒ� Ód � r Ô� Ós� c]�« ÓË﴿:فقال تعالى

بهذه الصفات، فقد بلغ النهاية في حتقيق التوحيد املوجب لدخول اجلنة بال حساب،وال عذاب.
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(١) تتمة احلديث في الدرس التالي.
(٢) وهذا ما ينبغي للمسلم عند كسوف الشمس، وخسوف القمر أن يعلم أنهما من آيات اهللا، يخوف اهللا بهما عباده ، ليهرعوا إلى الصالة، والصدقة، والدعاء، واالستغفار.

١- أن يشير الطالب إلى موضع اإلخالص في حديث حصني.

٢- أن يصف الطالب فضيلة السلف وعنايتهم في االلتزام بالسنة.
٣- أن يعّني الطالب وجه االستدالل على جواز الرقية من العني 
واحلمة وأن ذلك ال ينافي كمال التوحيد.

اْنَقضَّ  ِذي  الـَّ اْلَكْوَكَب  َرَأى  ُكْم  «َأيُّ فقال:  جبير  بن  سعيد  عند  كنت  قال:  عبدالرحمن  بن  عن حصني   -٣
اْلَباِرَحَة؟ ُقْلُت: َأَنا، ُثمَّ ُقْلُت: َأَما إنِّي َلْم َأُكْن ِفي َصالٍة، َوَلكنِّي لُِدْغُت. َقاَل: َفما َصَنْعَت؟ ُقْلُت: اْرَتَقْيُت. َقاَل: 
َثنا َعْن ُبَرْيَدَة بِن اُحلَصْيِب  َثُكْم؟ ُقْلُت: َحدَّ . َقاَل: َوَما َحدَّ ْعِبيُّ َثناُه الشَّ َفما َحَمَلَك َعلى َذلَك؟ ُقْلُت: َحِدْيٌث َحدَّ

أنه َقاَل: «ال ُرْقَيَة إالَّ ِمْن َعْنيٍ َأْو ُحَمٍة» َقاَل: َقْد أْحَسَن َمْن اْنَتَهى إلى َما َسِمَع ...»(١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
سقط.انقض

طلبت من يرقيني باآليات القرآنية، واألدعية النبوية.ارتقيت
إصابة العائن غيره بعينه فتؤثر فيه بإذن اهللا.العني

لدغ ذات السموم، كالعقربالُحَمة
فعل أمراً حسنًا من أخذ مبا بلغه من العلم، وعمل به.قد أحسن من انتهى إلى ما سمع

¢SQódG ô°UÉæY

▪ فضيلة السلف، وحرصهم على اإلخالص:
إّن ما يراه السلف من اآليات السماوية ال يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات اهللا تعالى(٢)، ويظهر ذلك 
في تساؤل سعيد بن جبير ملن كان معه في املجلس: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فأجابه حصني بن 
عبدالرحمن: أنا، ولكن خاف أن يظن احلاضرون أنه كان يصلي فقال: أما إني لم أكن في صالة، فنفى عن نفسه 

إيهام العبادة كعادة السلف في حرصهم على اإلخالص، وبّني أنه قد لدغ فأوجب له اللدغ االستيقاظ.

طلبت من يرقيني باآليات القرآنية، واألدعية النبوية.
إصابة العائن غيره بعينه فتؤثر فيه بإذن اهللا.

فعل أمراً حسنًا من أخذ مبا بلغه من العلم، وعمل به.

طلبت من يرقيني باآليات القرآنية، واألدعية النبوية.طلبت من يرقيني باآليات القرآنية، واألدعية النبوية.
إصابة العائن غيره بعينه فتؤثر فيه بإذن اهللا.
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اذكر املعرف به فيما يأتي: س١- 
١- (................) إصابة العائن غيره بعينه فيؤثر فيه بإذن اهللا.  

٢- (................) لدغ ذات السموم، كالعقرب.  
عالَم يدل قول حصني بن عبدالرحمن (أَما إني لم أكن في صالة)؟ س٢- 

ما معنى قوله: «ال رقية إال من عني، أو ُحَمة»؟ س٣- 

▪ حكم طلب الرقية من الغير (االسترقاء):
يجوز طلب الرقية من الغير، ويدل على ذلك حديث «ال رقية إال من عني أو ُحمة» أي: ال رقية أولى وأشفى من 

رقية العني واحلمة، وهذا ال مينع جواز الرقية من جميع األمراض احلسية واملعنوية. وال ينافي التوكل على اهللا.
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ِبيَّ  ْهُط، َوالنَّ ِبيَّ َوَمَعُه الرَّ َممُ، َفَرَأيُت النَّ ِبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنُه َقاَل: «ُعِرَضْت َعَليَّ اْألُ َثَنا ابُن َعبَّاٍس َعن النَّ ٤-«.... َوَلكْن َحدَّ
ِتي، َفِقْيَل ِلي: َهَذا ُمْوسىَوَقْوُمُه،  ِبيَّ َوَلْيَس َمَعُه َأحٌد، إْذ ُرِفَع ِلي َسَواٌد َعِظْيٌم، َفَظَنْنُت َأنَُّهْم ُأمَّ ُجالِن، والنَّ ُجُل َوالرَّ َوَمَعُه الرَّ
نَّة بَغْيِر ِحَساٍب َوال َعَذاب، ُثمَّ َنَهَض  ُتَك َوَمَعُهْم َسْبُعوَن أْلفًا َيْدُخُلوَن اْجلَ َفَنَظْرُت فإَذا َسَواٌد َعِظْيٌم، َفقْيَل ِلي: َهذه ُأمَّ
ُهْم  ُهُم الَّذِيَن َصِحُبوا َرُسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، َوَقاَل َبَعُضُهْم: َفَلَعلَّ اُس في أوَلِئَك، َفَقاَل، َبْعُضُهْم: َفَلَعلَّ َفَدَخَل َمْنِزَلُه، َفَخاَض النَّ
الَّذْيَن ُوِلُدوا في ْاإلْسالِم َفَلْم ُيْشِرُكوا باهللا َشْيئًا، َوَذكُروا أْشَياء، َفَخَرَج َعَليهْم َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َفَأْخَبُروُه، َفَقاَل: ُهُم الَِّذْيَن 
اَشُة ْبُن ُمْحَصٍن، َفَقاَل: اْدُع اهللا َأْن َيْجَعَلِني  ُلوَن، َفَقاَم ُعكَّ يُروَن، َوَعلى َربِِّهْم َيَتوكَّ ال َيْسَتْرُقْوَن، َوال َيْكَتُووَن، َوال َيَتطَّ

اَشُة»(١). ِمْنُهْم قاَل: َأْنَت ِمْنُهْم. ُثمَّ َقاَم َرُجٌل آَخُر َفَقاَل: اْدُع اهللا َأْن َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقاَل: َسَبَقَك ِبَها ُعكَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
قيل: عرضت ليلة اإلسراء،وقيل: في املنام.ُعرضت عليَّ األمم

من الثالثة إلى التسعة.الرهط

عدد كبير من الناس.سواد عظيم

اختلف الناس في أولئك الذين يدخلون اجلنة بغير حساب وال عذابخاض الناس في أولئك

¢SQódG ô°UÉæY

▪ فضيلة أمة محمد ملسو هيلع هللا ىلص:
ُعرضت األمم على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فرأى أن أمته ملسو هيلع هللا ىلص أكثر األمم. ومنهم سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغير حساب وال 

عذاب، وذلك بعد ما رأى قلة املستجيبني لألنبياء السابقني.
(١) رواه البخاري برقم (٥٧٥٢) ومسلم برقم (٢٢٠).

اختلف الناس في أولئك الذين يدخلون اجلنة بغير حساب وال عذاب

١- أن يحدد الطالب صفات السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة بغير حساب.

٢- أن يستنتج الطالب أن األخذ باألسباب ال ينافي التوكل على اهللا.

٣- أن يستدل الطالب على أن اهللا هو الشافي وحده.
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▪ حرص الصحابة - رضي اهللا عنهم - على اخلير:
الصحابة سّباقون إلى اخليرات، فقد تباحثوا في صفات هؤالء السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة بغير حساب وال 

عذاب رجاء أن يكونوا منهم.

▪ صفات الذين يدخلون اجلنة بغير حساب وال عذاب:
أخبر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأن سبعني ألفًا من أمته سيدخلون اجلنة بغير حساب وال عذاب؛ لتحقيقهم التوحيد، وأن لهم 

صفات هي:
١- ال يسترقون(١): ال يطلبون من يرقيهم لقوة توكلهم على اهللا، ولعزة نفوسهم عن التذلل لغير اهللا. وهذا ال 

ينافي أنهم يرقون أنفسهم أو يرقيهم غيرهم بغير طلبهم.
٢- وال يكتوون: ال يسألون غيرهم أن يكووهم بالنار توكًال على اهللا.

واالسترقاء واالكتواء جائزان، ولكن تركهما أفضل وأكمل في حتقيق التوحيد.
٣- وال يتطيرون: ال يتشاءمون بالطيور، وال بالشهور، ونحوهما قال ملسو هيلع هللا ىلص: (الطيرة شرك)(٢).

٤- وعلى ربهم يتوكلون: يعتمدون على اهللا وحده في جلب املنافع، ودفع املضار مع فعل األسباب املشروعة.

▪ التوكل مع فعل األسباب:
احلديث ال يدل على أن احملققني للتوحيد ال يباشرون األسباب، وإمنا املراد أنهم يتركون بعض األمور املكروهة، 

كاالكتواء، واالسترقاء، مع حاجتهم إليها لكمال توكلهم على اهللا.
وأما ما عدا ذلك من وجوه التداوي التي ال كراهة فيها، كأن َيرِقي اإلنسان نفسه، أوَيستشفي بالعسل أواحلبة 
السوداء ونحوها، أو األدوية احلديثة، فليس تركه مشروعًا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «تداووا فإّن اهللا تعالى لم ُينزل داًء إال أنزل له 

شفاء، َعِلمه َمْن َعِلمه، وَجهله َمْن َجهله»(٣).

▪ حسن خلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:
اشة - رضي اهللا عنه - من رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو اهللا بأن يجعله من السبعني ألفًا الذين يدخلون اجلنة  طلب ُعكَّ
بغير حساب والعذاب فقال له ملسو هيلع هللا ىلص: «أنت منهم» وقد قتل شهيداً في حروب الردة - وهذا علم من أعالم النبوة 
اشة». خشية أن  يطلبها  - ثم سأله رجل آخر أن يدعو اهللا له بأن يكون من السبعني ألفًا، فقال: «سبقك بها ُعكَّ

من ليس أهًال لها.
وفي هذه املقولة داللة على حسن خلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، حيث أجابه بكلمة طيبة وافية باملقصود.

(١) لم يقل النبي ملسو هيلع هللا ىلص (ال يرقون) فقد رقى جبريل - عليه السالم - محمداً ملسو هيلع هللا ىلص من غير طلبه، ورقى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه ، والفرق بني الراقي واملسترقي: أن املسترقي سائل مستعط ملتفت إلى 
غير اهللا بقلبه، والراقي محسن.

(٢) رواه أبو داود برقم (٣٩١٠).
(٣) رواه أحمد (٢٧٨/٤) 
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ضعٹالرقمٹاملناسبٹفيٹالعمودٹ(ب)ٹمباٹيدلٹعليهٹفيٹالعمودٹ(أ): س١-ٹ

(ب)(أ)

اشةٹبنٹمحصنٹفقال:ٹادعٹا�ٹأنٹ اشةٹبنٹمحصنٹفقال:ٹادعٹا�ٹأنٹكاشةٹبنٹمحصنٹفقال:ٹادعٹا�ٹأنٹكَّ ١ُ-ٹفقامٹُعك١-ٹفقامٹعك١-ٹفقامٹُع
يجعلنيٹمنهمٹفقال:ٹأنتٹمنهم.

٢-ٹفرأيتٹالنبيٹومعهٹالرهط,ٹوالنبيٹومعهٹ
الرجل,ٹوالنبيٹوليسٹمعهٹأحد.

٣-ٹثمٹقامٹرجلٹآخر,ٹفقال:ٹادعٹا�ٹأنٹيجعلنيٹ
ُمنهم.ٹقال:ٹسبقكٹبهاٹُعكامنهم.ٹقال:ٹسبقكٹبهاٹعكامنهم.ٹقال:ٹسبقكٹبهاٹُعكاَّشةٹ.

(ٹٹ)ٹحسنٹخلقٹالرسولٹ�.
(ٹٹ)ٹقلةٹاملستجيبنيٹلألنبياءٹ-ٹعليهمٹ

السالمٹ-ٹ.
(ٹٹٹ)ٹعلمٹمنٹأعالمٹنبوةٹالرسولٹ�.

(ٹٹٹ)ٹكثرةٹأتباعٹمحمدٹ�.
هلٹاألخذٹباألسبابٹينافيٹكمالٹالتوحيد,ٹوّضحٹذلك. س٢-ٹ

ضعٹخطًاٹحتتٹصفاتٹالسبعنيٹألفًاٹالذينٹيدخلونٹاجلنةٹبغيرٹحسابٹوالواردةٹفيٹاحلديث: س٣-ٹ
علىٹالناسٹيتوكلون,ٹالٹيسترقون,ٹيتطيرون,ٹالٹيكتوون,ٹالٹيتطيرون. علىٹالناسٹيتوكلون,ٹالٹيسترقون,ٹيتطيرون,ٹالٹيكتوون,ٹالٹيتطيرون.ٹ ٹ

حٹذلك.,ٹوفضيلةٹخاصةٹألحدٹالصحابة,ٹوضحٹذلك.,ٹوفضيلةٹخاصةٹألحدٹالصحابة,ٹوّضحٹذلك. ٢-ٹفيٹاحلديثٹفضيلةٹللصحابةٹعمومًا

(ب)

اشةٹبنٹمحصنٹفقال:ٹادعٹا�ٹأنٹ (ٹٹ)ٹحسنٹخلقٹالرسولٹ�.١-ٹفقامٹُعكَّ
(ٹٹ)ٹقلةٹاملستجيبنيٹلألنبياءٹ-ٹعليهمٹ

السالمٹ-ٹ.
(ٹٹٹ)ٹعلمٹمنٹأعالمٹنبوةٹالرسولٹ�.

(ٹٹٹ)ٹكثرةٹأتباعٹمحمدٹ�.

(ٹٹ)ٹحسنٹخلقٹالرسولٹ�.
(ٹٹ)ٹقلةٹاملستجيبنيٹلألنبياءٹ-ٹعليهمٹ(ٹٹ)ٹقلةٹاملستجيبنيٹلألنبياءٹ-ٹعليهمٹ

السالمٹ-ٹ.السالمٹ-ٹ.
(ٹٹٹ)ٹعلمٹمنٹأعالمٹنبوةٹالرسولٹ�.

السالمٹ-ٹ.
(ٹٹٹ)ٹعلمٹمنٹأعالمٹنبوةٹالرسولٹ�.

١ - من خالل دراستك لهذا الحديث استخرج أربع فوائد منه.
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π`Nó``````e

التوحيد نعمة عظيمة فإذا منَّ اهللا بها على العبد وحفظها 
ما  النعمة مبعرفة  علمًا وعمًال فعليه اخلوف من زوال هذه 

يضادها وهو الشرك واخلوف منه.

Ô¡U˝(سورة النساء: آية ٤٨). ÓAÓ� s ÓL?� Óp� Ó– ÓÊË Ôœ U Ó� Ôd H ÚG Ó� ÓË t � Ó„ Ód ÚAÔ� ÊÓ√ Ôd H ÚG Ó� ô Ót]K�« ]Ê≈﴿ :١- قال تعالى
ÓÂUÓM ˝(سورة إبراهيم: آية ٣٥). Ú� Ó_« ÓbÔ� ÚF]� ÊÓ√ ]wM Ó� ÓË wM Ú�ÔM Ú�« ÓË﴿ - ٢- وقال اخلليل - عليه السالم

▪ حقيقة اخلوف من الشرك:
ومهالكه   ،(١) وذرائعه  وأسبابه  الشرك،  عن  اإلنسان  ُيفتش  وأن  به،  واالعتصام  اهللا  إلى  االلتجاء  صدق  هو 

فيحذر منه، وقد كان أكثر دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»(٢).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 

اجعلني وبنّي في جانب عن عبادة األصنام.واجنبني وبنيَّ
الصنم: ما كان منحوتًا على شكل صورة.األصنام

¢SQódG ô°UÉæY

▪ الشرك أعظم الذنوب:
 Ôd H ÚG Ó� ô Ót]K�« ]Ê≈﴿ :الشرك أعظم الظلم، وأقبح القبائح، وهو الذنب الذي ال يغفره اهللا، قال سبحانه وتعالى

Ô¡U˝(سورة النساء: آية ٤٨). ÓAÓ� s ÓL?� Óp� Ó– ÓÊË Ôœ U Ó� Ôd H ÚG Ó� ÓË t � Ó„ Ód ÚAÔ� ÊÓ√

▪ أقسام الشرك:
١- الشرك األكبر: وهو تسوية غير اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا، كدعاء غير اهللا، والذبح لغير اهللا.

٢- الشرك األصغر: وهو ما ورد في الكتاب والسنة أنه شرك، ولم يصل إلى حد الشرك األكبر، كاحللف 
بغير اهللا، وقول: لوال اهللا وفالن.

(١) الذريعة: الوسيلة.
(٢) رواه الترمذي برقم (٣٥٨٧).

اجعلني وبنّي في جانب عن عبادة األصنام.

١- أن يعّرف الطالب الشرك األكبر واألصغر.

٢- أن يفرِّق الطالب بني الشرك األكبر واألصغر.

٣- أن يحّذر الطالب من الشرك بأنواعه.
٤- أن يفّسر الطالب دعاء اخلليل عليه السالم 
وخوفه على نفسه وبنيه. 

π`Nó``````eπ`Nó``````eπ`Nó``````eπ`Nó``````eπ`Nó``````e
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�ٹمنٹالفروقٹبنيٹالشركٹاألكبرٹواألصغر:

الشركٹاألصغرالشركٹاألكبر

١-ٹالٹيخرجٹمنٹملةٹاإلسالم.١-ٹيخرجٹمنٹملةٹاإلسالم.

٢-ٹالٹيوجبٹاخللودٹفيٹالنار.٢-ٹيوجبٹاخللودٹفيٹالنار.

٣-ٹيحبطٹالعملٹالذيٹقارنه(١).٣-ٹيحبطٹجميعٹاألعمال.
أوٹ ذميًاٹ يكنٹ مالمٹ وامل��الٹ النفسٹ يبيحٹ ٤-ٹ

٤-ٹالٹيبيحٹالنفسٹواملال.معاهداًٹمستأمنًا

�ٹماٹدونٹالشركٹمنٹالذنوب:
بهٹبهٹبهٹبهٹ َّالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذَّالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذالذنوبٹالتيٹدونٹالشركٹداخلةٹحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹغفرٹا�ٹللمذنبٹبفضله,ٹوأدخلهٹاجلنة,ٹوإنٹشاءٹعذَّ

Æ˝ÔÔÔ¡U¡UÔ¡UÔÔ¡UÔ ÓA¡UA¡U ÓÓÓ¹ s¹ s¹ sA¹ sA ÓL?¹ sL?¹ s � L?� L? Óppp���p�pp�pp�p ÓÓ– – – ÓÊËÊËÊËÊËÊËÊËÊË ÔÔœ Uœ Uœ U ÓÓÓÓ� � � œ U� œ Uœ U� œ U Ôddd HHHdHd ÚGHGHHGH ÓÓÓ¹¹¹G¹G ÓË�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ�بعدله,ٹثمٹأدخلهٹاجلنة,ٹقالٹسبحانهٹوتعالى:ٹ

�ٹخوفٹاألنبياءٹمنٹالشرك:
ةٹوحدہ,ٹوكسرٹمةٹوحدہ,ٹوكسرٹّمةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹةٹوحدہ,ٹوكسرٹ ُأ ا�ٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ا�ٹأخافٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ُأخافٹ ا�ٹ الذيٹجعلهٹ الشرك,ٹوهوٹ بنيهٹمنٹ نفسهٹوعلىٹ السالمٹ-ٹعلىٹ إبراهيمٹ-ٹعليهٹ ُخافٹ

Ò »»»Ó———»—»»—»»—» األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�األصنامٹبيدہ,ٹفدعاٹربهٹسبحانهٹلنفسهٹوبنيهٹأنٹيجنبهمٹعبادةٹاألصنامٹملاٹرأىٹأكثرٹالناسٹقدٹافتنتٹبها,ٹ�
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�ٹخطرالشرك:
األنبياءٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ األنبياءٹيجبٹ فيٹ الغلوٹ منٹ اإلس��المٹ إلىٹ املنتسبنيٹ بعضٹ فيهٹ وقعٹ ماٹ ذل��ك:ٹ ومنٹ كله,ٹ الشركٹ منٹ احل��ذرٹ يجبٹ
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Ó
عليهٹفإنهٹمخل

√√

يطلبٹاملعلمٹمنٹطالبهٹإحضارٹأمثلةٹعلىٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹلمٹتردٹفيٹالدرسٹثمٹمناقشتهاٹ
معهم.

(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم(١)ٹكمنٹيقرأٹالقرآنٹرياء,ٹفهذاٹالٹأجرٹله,ٹبلٹعليهٹإثم

الشركٹاألصغر

١-ٹالٹيخرجٹمنٹملةٹاإلسالم.

٢-ٹالٹيوجبٹاخللودٹفيٹالنار.

٣-ٹيحبطٹالعملٹالذيٹقارنه(١).

٤-ٹالٹيبيحٹالنفسٹواملال.

الشركٹاألصغر

٢-ٹالٹيوجبٹاخللودٹفيٹالنار.٢-ٹالٹيوجبٹاخللودٹفيٹالنار.

٣-ٹيحبطٹالعملٹالذيٹقارنه٣-ٹيحبطٹالعملٹالذيٹقارنه٣-ٹيحبطٹالعملٹالذيٹقارنه

ماتٹالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك،  فمنٹ وإالٹ وحدہ,ٹ العملٹ�ٹ وإخالصٹ منه,ٹ بالتوبةٹ إالٹ الشركٹ لهذاٹ كفارةٹ والٹ ماتٹالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، ٹ فمنٹ وإالٹ وحدہ,ٹ العملٹ�ٹ وإخالصٹ منه,ٹ بالتوبةٹ إالٹ الشركٹ لهذاٹ كفارةٹ والٹ ماتٹٹ فمنٹ وإالٹ وحدہ,ٹ العملٹ�ٹ وإخالصٹ منه,ٹ بالتوبةٹ إالٹ الشركٹ لهذاٹ كفارةٹ والٹ ماتٹالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، ٹ فمنٹ وإالٹ وحدہ,ٹ العملٹ�ٹ وإخالصٹ منه,ٹ بالتوبةٹ إالٹ الشركٹ لهذاٹ كفارةٹ والٹ ماتٹٹ فمنٹ وإالٹ وحدہ,ٹ العملٹ�ٹ وإخالصٹ منه,ٹ بالتوبةٹ إالٹ الشركٹ لهذاٹ كفارةٹ والٹ ماتٹالرسـول ملسو هيلع هللا ىلص أمته من ذلك، ٹ فمنٹ وإالٹ وحدہ,ٹ العملٹ�ٹ وإخالصٹ منه,ٹ بالتوبةٹ إالٹ الشركٹ لهذاٹ كفارةٹ والٹ ٹ
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َدَخَلٹ ِنّداًٹ ٹَرُسوَلٹاِ�ٹ�ٹَقاَل:ٹ«َمْنٹَماَتٹَوُهَوٹَيْدُعوٹَمْنٹُدُوِنٹاِ�ٹ ٤-ٹوعنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹأنَّ
اَر».ٹرواہٹالبخاريٹ(١). النَّ

َةٹ نَّ ٹَرُسوَلٹاِ�ٹ�ٹَقاَلٹ:ٹ«ٹَمْنٹَلِقَيٹا�َّٹالٹُيْشِرُكٹِبِهٹَشْيئًاٹَدَخَلٹاْجلَ ٥-ٹوملسلمٹعنٹجابرٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹ:ٹَأنَّ
اَر»(٢). َوَمْنٹَلِقَيُهٹُيْشِرُكٹِبِهٹَشْيئًاٹَدَخَلٹالنَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمةٹ

¢SQódG ô°UÉæY

ٹ�ٹدعاءٹغيرٹا�ٹشركٹأكبر:

ٹ�ٹجزاءٹاملوحد:
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قارن بني الشرك األكبر والشرك األصغر من حيث: س١- 
ب- مصير صاحبهما. أ- تأثير كل منهما على العمل.     

صنف األمثلة التالية في اجلدول الذي أمامك حسب نوع الشرك: س٢- 
 

شرك أصغرشرك أكبراألمثلة
١- احللف بالكعبة.

٢- قول ما شاء اهللا وشئت.
٣- دعاء األنبياء.

٤- الذبح لألولياء والصاحلني.
٥- قول لوال اهللا وفالن.

٦- دعاء املالئكة.

Æ˝ ÓÂUÓM Ú�Ó_« ÓbÔ� ÚF]� ÊÓ√ ]wM Ó� ÓË wM Ú�ÔM Ú�« ÓË﴿ :قال تعالى س٣- 
عالم يدل دعاء إبراهيم بهذه الدعوة؟ وماذا تستفيد من ذلك؟  

هات مثالني للذنوب التي دون الشرك. س٤- 
اذكر املعرف به فيما يأتي: س٥- 

أ-    (...............) تسوية غير اهللا باهللا فيما هو من خصائص اهللا.  
ب- (...............) ما كان منحوتًا على شكل صورة.  

 ج-  (...............) ما ورد في الكتاب والسنة أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك األكبر.

شرك أصغرشرك أصغر
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رُك اَألْصَغُر،  ٣- وفي احلديث: «َأْخَوُف َما أَخاُف َعَلْيُكْم الشِّ
َياُء» رواه أحمد والطبراني والبيهقي (١). َفِسُئَل َعْنُه َفَقاَل: الرِّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
نها ليراه الناس، فيمدحوه عليها.الرياء أن ُيظهرالعبد عبادته أو ُيحسِّ

¢SQódG ô°UÉæY

▪ شفقة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على أمته:
لم يترك الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خيراً إال دّل أمته عليه، وال شراً إال حذرها منه.

ومن أعظم الشر الذي حذرها منه الرياء، وهو شرك أصغر ُيبطل العمل الذي قارنه، ويأثم صاحبه؛ ألن اهللا ال 
يقبل من العمل إال ما كان خالصًا، وقد خافه ملسو هيلع هللا ىلص على أصحابه مع كمال علمهم وقوة إميانهم ألنه أكثر موافقة 

للنفس وأسهل للنفوذ إلیها، فنحن من باب أولى يجب أن نحذر الرياء ونخاف منه.
▪ طرق عالج الرياء:

١- يجب على املسلم أن يدافع الرياء إذا خطر على قلبه، وأن يجاهد نفسه في اخلالص منه في صالته، وغيرها 
من العبادات بإخالصها هللا وحده.

٢- أن يتذكر أّن العمل الذي يصاحبه الرياء يحبط ويأثم عليه.
٣- أن يتذكر عظمة اهللا وجالله، واستحقاقه إخالص العبادة له وحده، وأنه سبحانه ال يغفر الشرك األكبر وصاحبه مخلد في النار 

Ô¡U ˝ سورة النساء آية (٤٨). ÓAÓ� s ÓL?� Óp� Ó– ÓÊË Ôœ U Ó� Ôd H ÚG Ó� ÓË t � Ó„ Ód ÚAÔ� ÊÓ√ Ôd H ÚG Ó� ô Ót]K�« ]Ê≈﴿:واما الشرك األصغر فهو حتت املشيئة لقوله تعالى
نعلمه،  شيئًا  بك  نشرك  أن  من  بك  نعوذ  إنا  «اللهم  عنه ملسو هيلع هللا ىلص:  الصحيح  احلديث  في  ورد  مبا  يدعو  أن   -٤

ونستغفرك ملا ال نعلم»(٢).
(١)  رواه أحمد (٤٢٨/٥) والطبراني في (الكبير) برقم (٤٣٠١) والبيهقي ٢٩١/٢ بلفظ (أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا.......).

(٢) رواه أحمد (٤٠٣/٤).

نها ليراه الناس، فيمدحوه عليها. نها ليراه الناس، فيمدحوه عليها.أن ُيظهرالعبد عبادته أو ُيحسِّ نها ليراه الناس، فيمدحوه عليها.أن ُيظهرالعبد عبادته أو ُيحسِّ نها ليراه الناس، فيمدحوه عليها.أن ُيظهرالعبد عبادته أو ُيحسِّ نها ليراه الناس، فيمدحوه عليها.أن ُيظهرالعبد عبادته أو ُيحسِّ أن ُيظهرالعبد عبادته أو ُيحسِّ

ر الطالب من الرياء. ١- أن يحذِّ

٢- أن يستنتج  الطالب أن الرياء شرك أصغر.

٣- أن يستخلص الطالب كيفية عالج الرياء.
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س١-  عرف الرياء.
خاف رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على أمته من الرياء. علل ذلك. س٢- 

الرياء شر عظيم . عدد ثالث طرق لعالجه. س٣- 
ضع خطًا حتت األعمال التي تعد من الرياء: س٤- 

الصالة في املسجد خوفًا من اهللا.  
الصالة في املسجد ليحمده الناس.  

الصدقة سراً.  
إخراج الصدقة ابتغاء مدح الناس.  

إخراج الصدقة ابتغاء وجه اهللا.  
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َدَخَلٹ ِنّداًٹ ٹَرُسوَلٹاِهللاٹملسو هيلع هللا ىلصٹَقاَل:ٹ«َمْنٹَماَتٹَوُهَوٹَيْدُعوٹَمْنٹُدُوِنٹاِهللاٹ ٤-ٹوعنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹاهللاٹعنهٹ-ٹأنَّ
اَر».ٹرواہٹالبخاريٹ(١). النَّ

َةٹ نَّ ٹَرُسوَلٹاِهللاٹملسو هيلع هللا ىلصٹَقاَلٹ:ٹ«ٹَمْنٹَلِقَيٹاهللاٹالٹُيْشِرُكٹِبِهٹَشْيئًاٹَدَخَلٹاْجلَ ٥-ٹوملسلمٹعنٹجابرٹ-ٹرضيٹاهللاٹعنهٹ-ٹ:ٹَأنَّ
اَر»(٢). َوَمْنٹَلِقَيُهٹُيْشِرُكٹِبِهٹَشْيئًاٹَدَخَلٹالنَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمةٹ
الشبيهٹواملثيل.الند

الٹيتخذٹمعهٹشريكًاٹفيٹالعبادةالٹيشركٹبهٹشيئًا

¢SQódG ô°UÉæY

ٹ▪ٹدعاءٹغيرٹاهللاٹشركٹأكبر:
 ÓÊË Ôd ³ ÚJÓ² Ú Ó¹  Ós¹ c] «  ]Ê≈  Úr ÔJÓ  ÚV − Ó² ÚÝÓ√  w ½u ÔŽ Úœ«  Ôr ÔJÐ̂ Ó—  Ó‰U?? Ó ÓË﴿ تعالى:ٹ قالٹ العبادات,ٹ أجّلٹ منٹ عبادةٹ الدعاءٹ
تعالىٹ قــالٹ تعالى,ٹ اهللاٹ لغيرٹ صرفهاٹ يجوزٹ فــالٹ ٦٠),ٹ ـــةٹ آي غــافــر:ٹ ˝(ســـــورةٹ  Ós??¹ d?? š« Óœ  Ór]M ÓN Ół  ÓÊuÔK Ôš ÚbÓO ÓÝ  w?? ð ÓœU?? Ó³?? Ž  Ús?? ÓŽ
(سورةٹاجلن:ٹآيةٹ١٨),ٹفمنٹجعلٹهللاٹنداًٹيدعوہٹسواًءٹكانٹملكًاٹمقربًا,ٹأوٹنبيًاٹ
مرسًال,ٹأوٹعبداًٹصاحلًا,ٹأوٹغيرٹذلكٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبرٹالذيٹالٹينفعٹمعهٹعملٹصالح,ٹولوٹكانٹصاحبهٹمنٹأعبدٹ

الناس.ٹوالٹريبٹأنٹذلكٹمماٹيوجبٹشدةٹاخلوفٹمنٹالشركٹحيثٹإنهٹيحبطٹالعمل,ٹويوجبٹاخللودٹفيٹالنار.

ٹ▪ٹجزاءٹاملوحد:
منٹماتٹعلىٹالتوحيد:ٹأيٹتاركًاٹللشركٹصغيرہٹوكبيرہٹومجتنبًاٹللكبائرٹدخلٹاجلنة.

(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٤٩٧).
(٢)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٩٣).

١-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹفضيلةٹالسالمةٹمنٹالشرك.
٢-ٹأنٹيفّرقٹالطالبٹبنيٹمصيرٹمنٹماتٹعلىٹالتوحيدٹومنٹ
ماتٹعلىٹالشرك.
٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹعلىٹاألندادٹالتيٹتعبدٹمنٹ
دونٹاهللا.

﴾« Îb ÓŠÓ√ t]K « Ól Ó  u ÔŽ ÚbÓð öÓ  t]K   Ób łU Ó ÓLÚ « ]ÊÓ√ ÓË﴿
:
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قالٹ�:ٹ(منٹماتٹوهوٹيدعوٹمنٹدونٹا�ٹندًاٹدخلٹالنار). س١-ٹ
أ-ٹماٹهوٹالند? أ-ٹماٹهوٹالند?ٹ ٹ

ب-ٹمنٹأيٹأنواعٹالشركٹ(اتخاذٹالندٹ�ٹتعالى)? ب-ٹمنٹأيٹأنواعٹالشركٹ(اتخاذٹالندٹ�ٹتعالى)?ٹ ٹ
ضعٹالرقمٹاملناسبٹفيٹالعمودٹ(ب)ٹمباٹيناسبهٹمنٹالعمودٹ(أ): س٢-ٹ

(ب)ٹاجلزاء(أ)ٹالعملٹ
١-ٹمنٹماتٹعلىٹالشركٹاألكبر

٢-ٹمنٹماتٹتاركًاٹللشركٹكبيرہٹوصغيرہٹولمٹ
يكنٹصاحبٹكبيرة

٣-ٹمنٹماتٹموحداً,ٹولكنهٹمرتكبٹلكبيرةٹأوٹ
ٹعلىٹصغيرةٹمنٹالذنوب مصرٌّ

(ٹٹ)ٹدخلٹاجلنة.
(ٹٹ)ٹالٹيدخلٹاجلنةٹويخلدٹفيٹالنار.

(ٹٹ)ٹحتتٹاملشيئة.
(ٹٹ)ٹيعذبٹفيٹالدنيا.

ومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراومنٹماتٹعلىٹمعصيةٹكبيرةٹأوٹصغيرةٹمصراًٹعليهاٹعليهاٹعليها(٣)(٣)ٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹٹفهوحتتٹاملشيئة:ٹإنٹشاءٹا�ٹعفاٹعنهٹبفضله,ٹوإنٹشاءٹ
عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.عذبهٹبعدله,ٹثمٹيخرجهٹمنٹالنارٹويدخلهٹاجلنة.

(ب)ٹاجلزاء
(ٹٹ)ٹدخلٹاجلنة.

(ٹٹ)ٹالٹيدخلٹاجلنةٹويخلدٹفيٹالنار.
(ٹٹ)ٹحتتٹاملشيئة.

(ٹٹ)ٹيعذبٹفيٹالدنيا.

(ب)ٹاجلزاء

(ٹٹ)ٹالٹيدخلٹاجلنةٹويخلدٹفيٹالنار.(ٹٹ)ٹالٹيدخلٹاجلنةٹويخلدٹفيٹالنار.(ٹٹ)ٹالٹيدخلٹاجلنةٹويخلدٹفيٹالنار.
(ٹٹ)ٹحتتٹاملشيئة.(ٹٹ)ٹحتتٹاملشيئة.(ٹٹ)ٹحتتٹاملشيئة.

(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.(٣)ٹألنٹاإلصرارٹعلىٹالصغيرةٹكبيرة.

١

المراد بالند؟

١
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وكمل  العبد  على  بها  اهللا  مــّن  إذا  عظيمة  نعمة  التوحيد 
واملوعظة  باحلكمة  التوحيد  إلى  غيره  يدعو  أن  فعليه  توحيده، 

احلسنة، وهذا من متام التوحيد.

 Ós �  UÓ�Ó√  U Ó� ÓË  t]K�«  ÓÊU Ó�Ú� Ô� ÓË  wM ÓFÓ�]�«  s Ó� ÓË  UÓ�Ó√  Ì… ÓdO BÓ�  vÓK Ó�  t]K�«  vÓ�≈  u?? Ô� ÚœÓ√  wKO� Ó�  Á c Ó�  ÚqÔ�﴿ تعالى:  اهللا  قال   -١
Ó5˝(سورة يوسف: آية ١٠٨). � d ÚA ÔL?Ú�«

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
طريقتي.سبيلي 

على علم ال على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. على بصيرة 
أنزه اهللا عن كل ما ال يليق بجالله وعظمته.سبحان اهللا

¢SQódG ô°UÉæY

▪ فضيلة الدعوة إلى اهللا:
الدعوة إلى اهللا من أزكى األعمال، وأفضل املهمات إذ هي وظيفة الرسل (عليهم الصالة والسالم) ويترتب عليها 
أجور عظيمة ينالها الدعاة إذا أخلصوا النية هللا لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «من دعا إلى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه 
ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا»(١). ويا لها من بشارة عظيمة ملن عقلها. فعلى املسلم أن يتعلم العلم الشرعي 

ويعمل به ويدعو إليه ليلحق بركب الدعاة واملصلحني.
▪ طريقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه في الدعوة:

ترتكز دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأتباعه على أمرين هما:
١- اإلخالص هللا في الدعوة راغبني نفع اخللق، وإصالحهم ال يقصدون بدعوتهم حتصيل مال، وال رئاسة، وال 

t]K�« vÓ�≈ u˝ وهذا من مدلول شهادة أن ال إله إال اهللا. Ô� ÚœÓ√﴿طلب مدح من الناس كما قال تعالى

(١)  رواه مسلم برقم (٢٦٧٤).

على علم ال على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. على علم ال على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. على علم ال على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. على علم ال على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. على علم ال على جهل، والبصيرة هي أعلى درجات العلم. 

١- أن يوضح الطالب فضيلة الدعوة إلى اهللا.
٢- أن يستخلص الطالب طريقة النبي صلىاهللا عليه وسلم 
وأتباعه في الدعوة.

٣- أن يستنتج الطالب أن من لوازم شهادة أن ال إله 
إال اهللا البراءة من الِشرك وأهله.



ådÉãdG ¢SQódG

40

14141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414 ¢SQódG
ô°ûY ™HGôdG

س١-  الدعوة إلى اهللا من أزكى األعمال وأفضل املهمات.
أ- بني عظم مكانتها.  

ب- استشهد بدليل يوضح ذلك.  
ترتكز دعوة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والصاحلني على أمرين ورد ذكرهما في اآلية. س٢- 

أ- بني هذين األمرين.  
ب - استنبط من اآلية الكرمية.  

١- الشواهد الدالة على هذين األمرين.  
٢- ما يدل على وجوب البراءة من الشرك وأهله.  

˝ وهذا من مدلول  Ì… ÓdO BÓ� vÓK Ó�﴿ :٢- العلم والبصيرة في دين اهللا مستضيئني بنصوص الشريعة، قال تعالى
شهادة أن محمداً رسول اهللا. فعلى املسلم أن يتبع طريقة املصطفى بأن يخلص هللا في دعوته وأن يعتني بعلوم 
 ÔŸ Úœ«﴿:الشريعة، ويرجع إلى أهل العلم فيما أشكل عليه وأن تكون دعوته باحلكمة واملوعظة احلسنة، قال تعالى

˝(سورة النحل:آية١٢٥). Ôs Ó� Ú�Ó√ Ów � w�]�U � r ÔNÚ� œU Ó� ÓË WÓM Ó� Ó�?Ú�« W ÓE � Úu ÓL?Ú�« ÓË W ÓL ÚJ �?Ú�U � ÓpÒ� Ó— qO� Ó� vÓ�≈
▪ اهللا جل جالله منزه عن النقائص:

.˝t]K�« ÓÊU Ó�Ú� Ô� ÓË﴿ :أمر اهللا سبحانه نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن ينزه ربه عن كل ما ال يليق بجالله وعظمته فقال تعالى 
▪ وجوب البعد عن أهل الشرك:

﴾ فالواجب على  Ó5 � d ÚA ÔL?Ú�« Ós � UÓ�Ó√ U Ó� ÓË﴿ أمر اهللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن يبني للناس أنه بريء من الشرك وأهله، قال تعالى
املسلم أن يدعو إلى اهللا على علم وبصيرة مبتغيًا بذلك وجه اهللا، وأن ينزه اهللا عن كل ما ال يليق بجالله وعظمته، 

وأن يتبرأ من الشرك وأهله في  االعتقاد والعمل والسكنى.

يطلب املعلم من طالبه ذكر بعض األساليب الدعوية التي ميكن أن يقوم بها الطالب في بيته، 
ومدرسته، ومجتمعه.
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٢- عن ابن عباس (رضي اهللا عنهما): أنَّ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ملا بعث معاذاً إلى اليمن قال له:«إنََّك َتأتي َقْومًا ِمْن 
ُدوا اهللا) َفإْن ُهْم َأَطاُعوَك  َل َما َتْدُعوُهْم إلْيِه َشَهاَدُة َأْن ال إَلَه إالَّ اهللا. وفي رواية (إلى َأْن ُيَوحِّ َأْهل اْلكتاِب َفْلَيُكْن َأوَّ
ِلذِلَك َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اهللا اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت في ُكلِّ َيْوٍم وَلْيلٍة، َفإْن ُهْم َأَطاُعوَك ِلَذِلَك، َفَأْعلْمُهْم َأنَّ اهللا 
اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم، َفإْن ُهْم َأَطاُعوَك ِلَذِلَك، فإيَّاَك َوَكَراِئم َأْمَواِلِهْم، واتَِّق 

َدْعَوَة اْملَْظُلوِم، َفإنَُّه َلْيَس َبْيَنَها َوَبْنيَ اهللا ِحَجاْب» أخرجاه (١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

اليهود والنصارىأهل الكتاب

كرائم: جمع كرمية، وهي خيار املال.كرائم أموالهم

¢SQódG ô°UÉæY

▪ إرسال الدعاة هدي نبوي:
أرسل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص معاذاً - رضي اهللا عنه - إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة واليًا، وداعيًا، وقاضيًا، وبّني 
له أن بها طائفة من اليهود والنصارى ليتهيأ ملناظرتهم، ويدعوهم إلى اإلسالم، وهذا يدل على أهمية معرفة الداعي 

ألحوال الناس، وقد أرشده ملسو هيلع هللا ىلص إلى قواعد هامة يستنير بضوئها الدعاة في دعوتهم لغير املسلمني وهي:
١- التوحيد أول ما يدعو إليه الدعاة:

أمر ملسو هيلع هللا ىلص معاذاً - رضي اهللا عنه - أن يبدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك باهللا، فقال له: (فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال اهللا) وفي رواية (إلى أن يوحدوا اهللا).

(١)  رواه البخاري برقم (٤٣٤٧) ومسلم برقم (١٩).

١- أن يستدل الطالب على أن إرسال الدعاة هدي نبوي.

٢- أن يثبت الطالب أن التوحيد أول ما يدعو إليه الدعاة إلى اهللا.

٣- أن يوضح الطالب أهمية التدرج في الدعوة إلى اهللا.
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مكثٹرسولٹا�ٹ�ٹثالثةٹعشرٹعامًاٹيدعوٹإلىٹالتوحيد، عالمٹيدلٹذلك?ٹ ٹ س١-ٹ
(املطالبةٹبالفرائضٹالٹتكونٹإالٹبعدٹالتوحيد)، وضع بإيجاز معنى هذه العبارة. ٹ س٢-ٹ

علل: ٹ س٣-ٹ
ًٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹعندماٹبعثهٹإلىٹاليمنٹأنهٹسيأتيٹقومًاٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹعندماٹبعثهٹإلىٹاليمنٹأنهٹسيأتيٹقومًاٹمنٹأهلٹالكتاب. أ-ٹإخبارٹالنبيٹ�ٹٹمعاذاً أ-ٹإخبارٹالنبيٹ�ٹٹمعاذاٹ أ-ٹإخبارٹالنبيٹ�ٹٹمعاذاًٹ ًٹ

ب-ٹإخراجٹالوسطٹمنٹزكاةٹاملال. ب-ٹإخراجٹالوسطٹمنٹزكاةٹاملال.ٹ ٹ
ج-ٹحتذيرٹالرسولٹ�ٹمنٹدعوةٹاملظلوم. ج-ٹحتذيرٹالرسولٹ�ٹمنٹدعوةٹاملظلوم.ٹ ٹ

اخترٹاإلجابةٹالصحيحة: ٹ س٤-ٹ
أ-ٹكرائمٹاألموالٹهي: أ-ٹكرائمٹاألموالٹهي:ٹ ٹ

-ٹأقلٹاألموال. -ٹأوسطٹاألموال.ٹ -ٹأنفسٹاألموال.ٹ -ٹأقلٹاألموال.ٹ -ٹأوسطٹاألموال.ٹ -ٹأنفسٹاألموال.ٹ ٹ
ب-ٹأولٹمايبدأٹالداعيةٹبهٹهوٹالدعوةٹإلى: ب-ٹأولٹمايبدأٹالداعيةٹبهٹهوٹالدعوةٹإلى:ٹ ٹ

-ٹالتوحيدٹوالنهيٹعنٹالشرك. -ٹصلةٹاألرحام.ٹ -ٹإخراجٹالزكاة.ٹ -ٹالتوحيدٹوالنهيٹعنٹالشرك.ٹ -ٹصلةٹاألرحام.ٹ -ٹإخراجٹالزكاة.ٹ ٹ

فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.فالتوحيدٹهوٹأولٹالواجبات,ٹوالٹيقبلٹأيٹعملٹبدونه,ٹوهوٹمعنىٹشهادةٹ(أنٹالٹإلهٹإالٹا�)ٹالتيٹهيٹأولٹأركانٹاإلسالم.
ًوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعامًاًوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعامًاًوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعامًاوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعاماوألهميةٹالتوحيدٹمكثٹالرسولٹ�ٹفيٹمكةٹثالثةٹعشرٹعامًاًًٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.ٹيدعوٹإليه.

٢-ٹالتدرجٹفيٹالدعوة:
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ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»ليس دونها حجاب»(١)، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.، ومن الظلم أخذ كرائم األموال بل الواجب الوسط من المال.

عالَم
وضع بإيجاز معنى هذه العبارة

43

ådÉãdG ¢SQódG161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616161616 ¢SQódG
ô°ûY ¢SOÉ°ùdGAÉYódG ÜÉH :™HÉJ

ˆG ’EG ¬dEG ’ r¿CG IOÉ¡°T ¤EG

ٹرسولٹ ٣-ٹولهما(١)ٹعنٹسهلٹبنٹسعدٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹَأنَّ
ا�ٹ ٹ ُيحبُّ ٹ َرُج��الً َغ��داًٹ اَيَةٹ الرَّ ٹ «ُألْعِطَنيَّ خيبر:ٹ يومٹ قالٹ ا�ٹ�ٹ
اُسٹ ُهٹا�ٹَوَرُسولُُه,ٹَيْفَتُحٹا�ٹَعَلىٹَيَدْيه,ٹَفَباَتٹالنَّ َوَرُسوَلُه,ٹَوُيِحبُّ

ٹْبُنٹ ُهْمٹَيْرُجوٹَأْنٹُيْعَطاَهاٹَفَقَاَل:ٹأْيَنٹَعِليُّ اٹَأْصَبُحواٹَغَدْواٹَعَلىٹَرُسوِلٹا�ٹ�ُكلُّ ُهْمٹُيْعَطاَها,ٹَفَلمَّ َيُدوُكوَنٹَلْيَلَتُهْمٹَأيُّ
َأِبيٹَطالٍب?,ٹَفِقْيَل:ٹُهَوٹَيْشَتكيٹَعْيَنْيِه.ٹَفَأْرَسُلواٹإَلْيِهٹَفُأِتىٹِبِهٹَفَبَصَقٹفيٹَعْيَنْيِه,ٹَوَدَعاٹَلُهٹَفَبرَأٹَكَأْنٹَلْمٹَيُكْنٹِبِهٹَوَجٌع,ٹ
ٹاْدُعُهمٹإَلىٹاإلْسالِم,ٹَوَأْخِبْرُهْمٹِمبَاٹَيِجُبٹَعَلْيِهْمٹِمْنٹ اَيَةٹَفَقاَل:ٹاْنُفْذٹَعَلىٹِرْسلَكٹَحتَّىٹَتْنِزلٹِبَساَحِتِهْم,ٹُثمَّ َفَأْعَطاُہٹالرَّ

َعِم».ٹَيُدوُكوَن:ٹَأْيٹَيُخوُضوَن. ٹاِ�ٹَتَعاَلىٹِفْيِه,ٹَفَواِ�ٹَألَنٹَيْهديٹا�ٹِبَكٹَرُجًالٹَواِحداًٹَخْيٌرٹَلَكٹِمْنٹُحْمِرٹالنَّ َحقِّ
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▪ فضل الصحابة  رضي الل عنهم 

إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.

ٹ

إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.

ٹ
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مكثٹرسولٹا�ٹ�ٹثالثةٹعشرٹعامًاٹيدعوٹإلىٹالتوحيد، عالمٹيدلٹذلك?ٹ ٹ س١-ٹ
(املطالبةٹبالفرائضٹالٹتكونٹإالٹبعدٹالتوحيد)، وضع بإيجاز معنى هذه العبارة. ٹ س٢-ٹ

علل: ٹ س٣-ٹ

اخترٹاإلجابةٹالصحيحة: ٹ س٤-ٹ

٢-ٹالتدرجٹفيٹالدعوة:

�ٹالتحذيرٹمنٹالظلم:
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ٹرسولٹ ٣-ٹولهما(١)ٹعنٹسهلٹبنٹسعدٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹَأنَّ
ا�ٹ ٹ ُيحبُّ ٹ َرُج��الً َغ��داًٹ اَيَةٹ الرَّ ٹ «ُألْعِطَنيَّ خيبر:ٹ يومٹ قالٹ ا�ٹ�ٹ
اُسٹ ُهٹا�ٹَوَرُسولُُه,ٹَيْفَتُحٹا�ٹَعَلىٹَيَدْيه,ٹَفَباَتٹالنَّ َوَرُسوَلُه,ٹَوُيِحبُّ

ٹْبُنٹ ُهْمٹَيْرُجوٹَأْنٹُيْعَطاَهاٹَفَقَاَل:ٹأْيَنٹَعِليُّ اٹَأْصَبُحواٹَغَدْواٹَعَلىٹَرُسوِلٹا�ٹ�ُكلُّ ُهْمٹُيْعَطاَها,ٹَفَلمَّ َيُدوُكوَنٹَلْيَلَتُهْمٹَأيُّ
َأِبيٹَطالٍب?,ٹَفِقْيَل:ٹُهَوٹَيْشَتكيٹَعْيَنْيِه.ٹَفَأْرَسُلواٹإَلْيِهٹَفُأِتىٹِبِهٹَفَبَصَقٹفيٹَعْيَنْيِه,ٹَوَدَعاٹَلُهٹَفَبرَأٹَكَأْنٹَلْمٹَيُكْنٹِبِهٹَوَجٌع,ٹ
ٹاْدُعُهمٹإَلىٹاإلْسالِم,ٹَوَأْخِبْرُهْمٹِمبَاٹَيِجُبٹَعَلْيِهْمٹِمْنٹ اَيَةٹَفَقاَل:ٹاْنُفْذٹَعَلىٹِرْسلَكٹَحتَّىٹَتْنِزلٹِبَساَحِتِهْم,ٹُثمَّ َفَأْعَطاُہٹالرَّ

َعِم».ٹَيُدوُكوَن:ٹَأْيٹَيُخوُضوَن. ٹاِ�ٹَتَعاَلىٹِفْيِه,ٹَفَواِ�ٹَألَنٹَيْهديٹا�ٹِبَكٹَرُجًالٹَواِحداًٹَخْيٌرٹَلَكٹِمْنٹُحْمِرٹالنَّ َحقِّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمةٹ

مٹاجليش.الرايةٹ مٹاجليش.الرايةٹ مٹاجليش.الرايةٹ َمٹاجليش.الرايةٹ لمٹاجليش.الرايةٹ مٹاجليش.الرايةٹ َ مٹاجليش.الرايةٹ َ مٹاجليش.الرايةٹ مٹاجليش.الرايةٹ ع مٹاجليش.الرايةٹ لمٹاجليش.الرايةٹ مٹاجليش.الرايةٹ ع لمٹاجليش.الرايةٹ مٹاجليش.الرايةٹ

إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.يفتحٹا�ٹعلىٹيديه إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.يفتحٹا�ٹعلىٹيديه إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.يفتحٹا�ٹعلىٹيديه إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.يفتحٹا�ٹعلىٹيديه إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.يفتحٹا�ٹعلىٹيديه
ِ ْ امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹِر امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر ك امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر لك امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر كلكل امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر كلك ْ امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹرْس لسلس امضٹبتمهل.انفذٹعلىٹر لسل

الشركٹوأهله.اإلسالم
ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ُح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح رٹالنعم ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح رٹالنعم ْ ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.حْم رٹالنعممرٹالنعمم ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح رٹالنعممرٹالنعم ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ُح ُُ ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ُ ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح مر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح اإلبلٹاُحل ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح اإلبلٹاحل ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح مر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح اإلبلٹاحل مر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح ر,ٹوهيٹأنفسٹأموالٹالعرب.ح
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▪ فضل الصحابة  رضي الل عنهم 
َّالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلَّالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلالصحابةٹأفضلٹأمةٹمحمدٹ�,ٹاختارهمٹا�ٹلصحبةٹنبيهٹمحمدٹ�,ٹفهمٹخيرٹصحبٹخليرٹنبي,ٹوا�ٹجلَّ
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(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).

إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.

ٹ

إخبارٹعلىٹوجهٹالبشارةٹبحصولٹالفتح.

ٹ

١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹاإلسالم.

٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.٢-ٹأنٹيحددٹالطالبٹثوابٹالدعوةٹإلىٹا�.

٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.٣-ٹأنٹيستنتجٹالطالبٹحرصٹالصحابةٹعلىٹطلبٹاخلير.

االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة مناالستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من

■ فضل الصحابة رضي اهللا عنهم :
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يوردٹالطالبٹبعضٹاآلياتٹواألحاديثٹالدالةٹعلىٹفضلٹالدعوةٹإلىٹا�ٹوأثرها.

ولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹوهمٹلكلٹخيرٹسباقون,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹولفعلهٹمتشوقون,ٹوملاٹأخبرهمٹ�ٹيومٹخيبرٹبأنهٹسيعطيٹالرايةٹلرجلٹيحبٹا�ٹورسوله,ٹ
ويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹويحبهٹا�ٹورسوله,ٹسهرواٹتلكٹالليلةٹيبحثونٹويتفاوضونٹفيمنٹسيعطاها,ٹوتشوقواٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹإلىٹ

تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.تلكٹالبشارةٹلعلهمٹيحوزونٹتلكٹاملنقبةٹحلرصهمٹعلىٹاخلير,ٹوعلوٹمرتبتهمٹفيٹالعلمٹواإلميان.

�ٹتسليمٹالرايةٹلعليٹٹرضيٹا�ٹعنهٹٹ:
ٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹٹعليهم,ٹوملاٹسألٹعنٹعليٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹليسلمهٹالرايةٹأخبروہٹبأنهٹ ٹبأصحابهٹشفيقاٹبأصحابهٹشفيقاٹبأصحابهٹشفيقاٹبأصحابهٹشفيقًاً ًكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقًاًكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقًاًكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقًاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقاكانٹرسولٹا�ٹ�ٹرفيقًاًً
مٹمنٹأعالمٹصدقٹلمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹلمٹمنٹأعالمٹصدقٹلَلََمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹمٹمنٹأعالمٹصدقٹ َتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹَعَتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹَعلتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعللتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعللتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعلتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹعتيٹبه,ٹفبصقٹمنٹريقهٹعلىٹعينيه,ٹفزالٹماٹبهاٹمنٹوجع,ٹوهذاٹَعَ يشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفأيشتكيٹمنٹعينيه,ٹفأرسلٹإليهٹفُأ
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كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.كالصالة,ٹوالزكاةٹوغيرٹذلك.
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إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ إلىٹا�ٹفقال:ٹ(فوا�ٹألنٹيهديٹٹفيٹ الدعوةٹ ٹفيٹ ًفٹ�ٹترغيبًاًفٹ�ٹترغيبًافٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبًاًً فٹ�ٹترغيبالفٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبالفٹ�ٹترغيبافٹ�ٹترغيبالفٹ�ٹترغيباللَل الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹح الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحلوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحللوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹحللوالضاللٹفيٹ الدنيا.ٹوفيٹهذاٹأجرٹعظيم,ٹفقدٹَحلوالضاللٹفيٹ َوالضاللٹفيٹ
ر,ٹوإمناٹمر,ٹوإمناٹممممر,ٹوإمناٹر,ٹوإمناٹر,ٹوإمناٹ مٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلممٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلممٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلمٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاحلٹخيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعم)ٹأيٹهدايةٹرجلٹواحدٹعلىٹيديكٹخيرٹلكٹمنٹاإلبلٹاُحلُ ٹواحداٹواحداٹواحداٹواحداًً ًا�ٹبكٹرجًالًا�ٹبكٹرجًالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجالا�ٹبكٹرجًالًً
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يعبدهمٹاملشركونٹويتقربونٹبهمٹإلىٹا�.
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أعدٹا�ٹعزٹوجلٹللدعاةٹإلىٹسبيلهٹأجرًاٹعظيمًا,ٹوّضحٹذلك. س١-ٹ
علل:ٹ س٢-ٹ

-ٹحرصٹالصحابةٹوتشوقهمٹأيهمٹيعطىٹالراية. -ٹحرصٹالصحابةٹوتشوقهمٹأيهمٹيعطىٹالراية.ٹ ٹ
-ٹأمرٹالرسولٹ�ٹعليًاٹأنٹيدعوٹاملشركنيٹإلىٹاإلسالم. -ٹأمرٹالرسولٹ�ٹعلياٹ -ٹأمرٹالرسولٹ�ٹعليًاٹ ًٹ

ضعٹرقمٹكلٹقولٹمنٹأقوالٹرسولٹا�ٹ�ٹفيٹالعمودٹ(أ),ٹأمامٹماٹيدلٹعليهٹفيٹالعمودٹ(ب): س٣-ٹ

(ب)(أ) (ب)(أ) (ب)(أ)

١ً-ٹقالٹ�:ٹ«ألعطنيٹالرايةٹغدا١ً-ٹقالٹ�:ٹ«ألعطنيٹالرايةٹغداًٹرجًالٹيحبٹا�ٹ
ورسوله,ٹويحبهٹا�ٹورسولهٹيفتحٹا�ٹعلىٹيديه».

(ٹٹ)ٹعظمٹثوابٹالداعية.

(ٹٹ)ٹصدقٹنبوةٹالرسولٹ�.

(ٹٹ)ٹحرصٹالصحابةٹعلىٹاخلير.

(ٹٹ)ٹأولٹماٹيدعوٹإليهٹالداعية.

٢-ٹوقولهٹ�:ٹ«وا�ٹألنٹيهديٹا�ٹبكٹرجًالٹ
خيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعمٹ واحداً

٣-ٹوقولهٹ�:ٹ«ٹانفذٹعلىٹرسلكٹحتىٹتنزلٹ
بساحتهم,ٹثمٹادعهمٹإلىٹاإلسالم».

(ب)

ٹرجًالٹيحبٹا�ٹ
ورسوله,ٹويحبهٹا�ٹورسولهٹيفتحٹا�ٹعلىٹيديه».

(ٹٹ)ٹعظمٹثوابٹالداعية.

(ٹٹ)ٹصدقٹنبوةٹالرسولٹ�.

(ٹٹ)ٹحرصٹالصحابةٹعلىٹاخلير.

(ٹٹ)ٹأولٹماٹيدعوٹإليهٹالداعية.

٢-ٹوقولهٹ�:ٹ«وا�ٹألنٹيهديٹا�ٹبكٹرجًالٹ

(ٹٹ)ٹعظمٹثوابٹالداعية.
ورسوله,ٹويحبهٹا�ٹورسولهٹيفتحٹا�ٹعلىٹيديه».

(ٹٹ)ٹصدقٹنبوةٹالرسولٹ�.(ٹٹ)ٹصدقٹنبوةٹالرسولٹ�.

(ٹٹ)ٹحرصٹالصحابةٹعلىٹاخلير.(ٹٹ)ٹحرصٹالصحابةٹعلىٹاخلير.(ٹٹ)ٹحرصٹالصحابةٹعلىٹاخلير. خيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعمٹ».خيرٹلكٹمنٹحمرٹالنعمٹ».
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منٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ منٹتوحيدٹ فالبدٹ األساسٹ وهوٹ املقصودٹ هوٹ األلوهيةٹ توحيدٹ
معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.معرفةٹمعناہٹلكيٹنحققهٹفيٹحياتنا.
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�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:�ٹاملالئكةٹواألنبياءٹوالصاحلونٹفقراءٹإلىٹا�:
بينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹبينتٹاآليةٹالكرميةٹأنٹالذينٹيدعوهمٹأهلٹالشركٹمنٹاملالئكة,ٹواألنبياء,ٹوالصاحلنيٹخلقٹمنٹخلقٹا�,ٹيتقربونٹ
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فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.فالواجبٹعلىٹالعبادٹتوحيدٹا�ٹوذلكٹبصرفٹجميعٹأنواعٹالعبادةٹ�ٹوحدہٹدونٹسواہ.

يعبدهمٹاملشركون.

١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.١-ٹأنٹيتعرفٹالطالبٹعلىٹمعنىٹالتوحيد.

٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹأثرٹالشركٹفيٹالعبادة.
٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹتبنيٹجهلٹكثيرٹمنٹالناسٹمبعنىٹ
الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.الٹإلهٹإالٹا�.

العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  العبـادة كلها هللا وحـده وال يصـرف شيء منها لغيره، فكل من التوحـيـد هـو  بأن ُتصـرف  بالعبـادة،  إفـراد اهللا  التوحـيـد هـو 
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˝ (سورة ص: آية ٥). فقاتلهم ملسو هيلع هللا ىلص ليكون الدين كله هللا بخالف حال بعض من ينتسب  Ï»U Ó� Ô� Ï¡ Úw ÓAÓ� « Óc Ó� ]Ê≈ « Îb �« ÓË
إلى اإلسالم اليوم يقولون (ال إله إال اهللا) وال يعرفون معناها، فتجدهم يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون، 
الباطلة، فوقعوا في الشرك األكبر الذي ينافي  ومع ذلك يدعون األنبياء والصاحلني، أو غير ذلك من املعبودات 
كلمة التوحيد. قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه اهللا -: (فال خير في رجل ُجهال الكفار أعلم منه 

بال إله إال اهللا).
فالواجب على العبد إفراد اهللا بالعبادة حتى ال حتبط أعماله التي يرجو أن تنفعه في اآلخرة، فيكون من الذين قال 

»˝(سورة الفرقان:آية ٢٣). Î—uÔ�M ]� Î¡UÓ� Ó� ÔÁUÓM ÚK ÓF Ó�Ó� Ìq ÓL Ó� Ús � «uÔK L Ó� U Ó� vÓ�≈ UÓM Ú� b Ó� ÓË﴿ اهللا فيهم

ما معنى: يدعون ، الوسيلة؟ س١- 
هناك من يتوسل إلى صاحب قبر بحجة أنه رجل صالح، أبطل حجة من يفعل ذلك. س٢- 

كل من أشرك باهللا تعالى لم تصح له عبادة. أورد مثاًال على ذلك. س٣- 
علل: امتناع املشركني األوائل عن قول: (ال إله إال اهللا). س٤- 

اختر اإلجابة الصحيحة: الوسيلة الصحيحة التي يجب التوسل بها إلى اهللا هي: س٥- 
أ- دعاء األموات.  

ب- االلتجاء للخالق ودعاؤه.  
ج- الطواف بقبور الصاحلني.  

د- دعاء املالئكة.   
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äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 
تارك ومبتعد.براء

خلقني.فطرني
املراد بها كلمة التوحيد (ال إله إال اهللا).كلمة 
ذريته.عقبه

¢SQódG ô°UÉæY

▪ وجوب إعالن البراءة من املشركني:
لقد تبرأ إبراهيم - عليه السالم - إمام احلنفاء من كل ما يعبده أبوه وقومه، ولم يستثن إال الذي خلقه، وهذا هو 

Æ˝w� Ód ÓD Ó� Í c]�« ]ô≈ ©£fi≤∂fi£ ÓÊË ÔbÔ� ÚF Ó� U] 2 Ï¡« ÓdÓ� wM]�≈﴿ :التوحيد: وهو معنى (ال إله إال اهللا) املطابق لقوله تعالى
Æ ˝ ÓÊË ÔbÔ� ÚF Ó� U] 2 Ï¡« ÓdÓ� wM]�≈﴿ :فالنفي في قوله : (ال إله) يقابله

Æ˝w� Ód ÓD Ó� Í c]�« ]ô≈﴿ :واإلثبات في قوله: (إال اهللا) يقابله
فعلى املسلم أن يستحضر ذلك عند النطق بكلمة التوحيد ويحققها علمًا وعمًال.

▪ التوحيد ال يحصل إال بإخالص العبادة هللا وحده:
العبادة حق هللا. فالبد من إخالصها هللا وحده، وهذا هو التوحيد.

أما من يعبد اهللا ويعبد معه غيره فهذا هو الشرك، وهو الواقع من قوم إبراهيم - عليه السالم -، فقد عبدوا اهللا، 
Æ˝w� Ód ÓD Ó� Í c]�« ]ô≈ ©£fi≤∂fi£ ÓÊË ÔbÔ� ÚF Ó� U] 2 Ï¡« ÓdÓ� wM]�≈﴿: وعبدوا معه آلهتهم، كما دلّت اآلية ، قال تعالى

١- أن يقتدي الطالب بإمام احلنفاء عليه السالم.
٢- أن يوضح الطالب أن التوحيد ال يحصل إال باإلخالص 
هللا والبراءة من الشرك.

٣- أن يستدل الطالب على معنى ال إله إال اهللا بقول 
إبراهيم عليه السالم.
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هناك من يعبد اهللا، ويعبد معه غيره: س١- 
أ- ما حكم هذه العبادة؟  

ب- اذكر مثاًال على ذلك.  
أكمل ما يلي: س٢- 

ال إله يقابلها من اآلية :....................  
إال اهللا يقابلها من اآلية: ....................  

كيف جعل إبراهيم عليه السالم كلمة التوحيد باقية في ذريته؟  س٣- 

وهذا هوالواقع أيضًا في بعض من ينتسب إلى اإلسالم، فيعبدون اهللا، ويعبدون معه غيره من أصحاب القبور 
بالذبح لها، والطواف حولها، وغير ذلك فوقعوا في الشرك األكبر، فالواجب على العبد إفراد اهللا بالعبادة واجتناب 
الشرك، كما فعل إمام احلنفاء إبراهيم - عليه السالم - حيث أفرد اهللا بالعبادة وتبرأ من الشرك وأهله وحّذر منه، 

ووصى بذلك ذريته من بعده.
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�ٹا�ٹهوٹاملشرع:
ٹومنهاجاٹومنهاجاٹومنهاجاٹومنهاجاٹومنهاجًاًًٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹٹيصلحٹلكلٹزمانٹومكان,ٹفأحلٹلهمٹماٹينفعهم,ٹوحرمٹعليهمٹ ًجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعًةًجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعًةًجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعًةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعًةً

إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.إلهٹإالٹا�)ٹإفرادٹا�ٹبالطاعةٹفيٹحترميٹماٹحرمٹ,ٹوحتليلٹماٹأحل.

�ٹشركٹالطاعة:
أخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹأخبرٹا�ٹتعالىٹعنٹاليهودٹوالنصارىٹأنهمٹأطاعواٹعلماءهمٹوعبادهمٹفيٹحتليلٹماٹحرمٹا�,ٹوحترميٹماٹأحلٹا�,ٹ
فأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقافأنزلوهمٹبذلكٹمنزلةٹالربٹالذيٹمنٹخصائصهٹالتحليلٹوالتحرمي.ٹفمنٹأطاعٹمخلوقًاًًٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹٹفيٹحتليلٹاحلرام,ٹأوٹحترميٹاحلاللٹ

ًٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداًٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداٹأنهٹخالفٹشرعٹا�ٹمعتقداًٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكاٹطاعتهٹفيٹذلكٹفقدٹاتخذہٹشريكًاًٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد.ٹمعٹا�,ٹوذلكٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد. عاملاعاملاعاملاعاملاعاملاعاملاعاملاعاملًا
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٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطرٹطاعةٹاملخلوقٹفيٹمعصيةٹاخلالق.

٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.٣-ٹأنٹمييزٹالطالبٹبنيٹاحملبةٹاخلاصةٹ�ٹتعالىٹواحملبةٹالعامة.

الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن ال الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  الدنيا واآلخرة؛ إذ مدلول (شهادة أن الما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة  ما يضرهم، فعلىالمسلم أن ينقاد إلى شرع اهللا أمًرا ونهيًا لينال سعادة 

ون ويحرمون. عين لهم، ُيِحلُّ ُمَشرِّ
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س١-ٹٹجعلٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلعبادہٹشريعةٹصاحلةٹلكلٹزمانٹومكان.ٹفماٹواجبٹاملسلمٹنحوها?
بّنيٹحكمٹمنٹاتخذٹندًاٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�. س٢-ٹ

منٹأقسامٹاحملبةٹمحبةٹالعبوديةٹاملستلزمةٹلكمالٹالذلٹوالتعظيمٹوالطاعة: س٣-ٹ
ب-ٹماذاٹيتبعها? أ-ٹملنٹتكونٹهذہٹاحملبة?ٹ ب-ٹماذاٹيتبعها?ٹ أ-ٹملنٹتكونٹهذہٹاحملبة?ٹ ٹ

محبةٹاملشركنيٹ�ٹلمٹتدخلهمٹفيٹاإلسالم,ٹعللٹذلك. س٤-ٹ
بّنيٹحكمٹمحبةٹماٹيليٹمعٹذكرٹالسبب س٥-ٹ

السبباحلكماحملبوب
ا�ٹعزٹوجل
األصنام
الطعام
الولد

حفظٹالقرآن

�ٹأقسامٹاحملبة:
تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:تنقسمٹاحملبةٹإلىٹقسمني:
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ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.ومنٹتوابعٹمحبةٹا�ٹسبحانهٹمحبةٹرسولهٹ�ٹاملقتضيةٹاتباعه,ٹومحبةٹاملؤمننيٹومحبةٹاألعمالٹالصاحلة.

٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.٢-ٹمحبةٹعامة:ٹكمحبةٹاجلائعٹللطعامٹوالشرابٹوكمحبةٹالولدٹلوالدہ,ٹوالوالدٹلولدہ.
�ٹمحبةٹاملشركنيٹ�ٹلمٹتدخلهمٹفيٹاإلسالم:

أخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹ
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أخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹ
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أخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹ
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أخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹ
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أخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعنٹاملشركنيٹأنهمٹيحبونٹا�,ٹولمٹيدخلهمٹذلكٹفيٹاإلسالم,ٹألنهمٹأشركواٹمعهٹفيٹ

K�UK�UK�UtK�UttK�Ut Óð ð ð K�Uð K�UK�Uð K�UK�Uð K�U احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�
ÓÓ555 ˝ ˝ ˝ ˝ ˝(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٩٧ٹ-ٹ٩٨)ٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ,ٹومنٹاملعلومٹأنهمٹساووهمٹبهٹفيٹهذہٹاحملبةٹاخلاصةٹالٹفيٹ ÓÓ*U*U*U5*U55*U55*U5 ÓFF*UF*U Ú�« �« �« F�« FF�« F ÒÒ»» ÓdddÐ rÐ rÐ rÐ rÐ rdÐ rddÐ rdÐ r Ô

احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�
Ô

احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�
Ô

احملبةٹغيرہ,ٹوقدٹاعترفٹاملشركونٹبهٹوأنهمٹدخلواٹالنارٹبهذاٹالسببٹحيثٹقالواٹ:�
J¹J¹J¹Ð rJ¹Ð rÐ rJ¹Ð rÐ rJ¹Ð r Òuuu Ó���u�uu�uu�u Ô½ ½ �½ � ÚÚÚ–≈ ©£fiπ∑fi£–≈ ©£fiπ∑fi£–≈ ©£fiπ∑fi£–≈ ©£fiπ∑fi£

اخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹندااخللقٹوالرزق.ٹفكلٹمنٹاتخذٹنداًًًٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹٹمعٹا�ٹيحبهٹكحبٹا�ٹفقدٹأشركٹالشركٹاألكبرٹاملنافيٹللتوحيدٹاملوجبٹللخلودٹ
فيٹالنار.فيٹالنار.فيٹالنار.فيٹالنار.فيٹالنار.

�ٹاملؤمنونٹأشدٹحبًاٹ�:
ًاملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبًااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبااملؤمنونٹلكمالٹمعرفتهمٹبا�ٹوتوحيدہٹيخلصونٹاحملبةٹلهٹوحدہ,ٹفهمٹأشدٹحبًاٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.ٹ�ٹمنٹأصحابٹاألندادٹ�.

السبب
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٥-ٹوفيٹالصحيحٹعنٹالنبيٹ�:ٹ«َمْنٹَقاَلٹالٹإَلَهٹإالَّٹا�,ٹَوَكَفَرٹِمباٹُيْعَبُدٹِمْنٹُدوِنٹا�,ٹَحُرَمٹَمُالُه,ٹَوَدُمُه,ٹَوِحساُبُهٹ
.(١)« ٹَوَجلَّ َعَلىٹاِ�ٹَعزَّ

ْرَجَمِةٹَماٹَبْعَدَهاٹِمَنٹاألْبواب(٢). َوَشْرُحٹَهِذِہٹالتَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمةٹ

مٹمالهٹودمهرمٹمالهٹودمهُرمٹمالهٹودمه رحرَح
إنٹا�ٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹتلفظٹبهذہٹالكلمة,ٹوحسابهٹعلىٹا�

فيجازيهٹحسبٹنيتهٹواعتقادہٹوعمله.
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٢ُ-ٹالكفرٹمباٹُيعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹ٢-ٹالكفرٹمباٹيعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹ٢-ٹالكفرٹمباٹيعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹ٢-ٹالكفرٹمباٹي٢-ٹالكفرٹمباٹي٢-ٹالكفرٹمباٹي٢-ٹالكفرٹمباٹي٢-ٹالكفرٹمباٹي٢-ٹالكفرٹمباٹُيعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹعبدٹمنٹدونٹا�:ٹفمنٹعبدٹا�ٹعزٹوجلٹولمٹيكفرٹمباٹسواہٹمنٹاملعبوداتٹلمٹتنفعهٹكلمةٹ
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ّ(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضّد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضد(٢)ٹوذلكٹأنٹماٹبعدهاٹفيهٹماٹيبنيٹالتوحيد,ٹويوضحٹمعنىٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹوفيهٹبيانٹأشياءٹكثيرةٹمنٹالشركٹاألكبرٹواألصغرٹوالشيءٹيعرفٹمبعرفةٹضدہ.

(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.(٣)ٹرواہٹالبخاريٹومسلم.

إنٹا�ٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹتلفظٹبهذہٹالكلمة,ٹإنٹا�ٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹتلفظٹبهذہٹالكلمة,ٹإنٹا�ٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹتلفظٹبهذہٹالكلمة,ٹإنٹا�ٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹتلفظٹبهذہٹالكلمة,ٹإنٹا�ٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹتلفظٹبهذہٹالكلمة,ٹ

١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ١-ٹأنٹيذكرٹالطالبٹحكمٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹولمٹ
يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.يعملٹمبقتضاها.
٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.٢-ٹأنٹيبنيٹالطالبٹاألثرٹاملترتبٹعلىٹقولٹالٹإلهٹإالٹا�.
٣ّ-ٹأنٹيفّر٣ّ-ٹأنٹيفّر٣ّ-ٹأنٹيفّرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ٣-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ٣-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ٣-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ٣-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ٣-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفر٣-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹقٹالطالبٹبنيٹجزاءٹمنٹقالٹالٹإلهٹإالٹا�ٹ
صادقاصادقاصادقاصادقاصادقاصادقاصادقاصادقاصادقًاً,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبا,ٹومنٹقالهاٹكاذبًا.

ُمِنع أخذ ماله وسفك دمـه.
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يحرمٹدمٹاملرءٹومالهٹبأمرين، ما هما؟ ٹ س١-ٹ
استخرجٹفائدتنيٹمنٹقولهٹ�ٹ:ٹ(وحسابهٹعلىٹا�). ٹ س٢-ٹ

بنيٹأيٹاملذكوراتٹفيماٹيليٹمنٹمعنىٹالتوحيد,ٹوأيهاٹيناقضه,ٹوأيهاٹالٹيناقضه: ٹ س٣-ٹ
الٹيناقضٹالتوحيديناقضٹالتوحيدٹمنٹمعنىٹالتوحيدٹ

البراءةٹمنٹالشركٹوأهله.
محبةٹالطعامٹمحبةٹطبيعيةٹ.
تلقيٹالتحرميٹوالتحليلٹمنٹ

ا�ٹوحدہ.
تلقيٹالتحرميٹوالتحليلٹمنٹ

ا�ٹوحدہ.
تلقيٹالتحرميٹوالتحليلٹمنٹ

صرفٹاحملبةٹاملستلزمةٹلكمالٹ
الذلٹوالتعظيمٹلغيرٹا�.
اعتقادٹأنٹأحداًٹغيرٹا�ٹ
يستحقٹشيئًاٹمنٹالعبادة.

منٹخاللٹماٹدرستٹمنٹنصوصٹهذاٹالبابٹاستخرجٹثالثةٹأمورٹتناقضٹالتوحيدٹوشهادةٹأنٹ
الٹإلهٹإالٹا�.

الٹيناقضٹالتوحيد الٹيناقضٹالتوحيديناقضٹالتوحيدٹ

�ٹحكمٹالسرائرٹإلىٹا�ٹوحدہ:
ًا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقًاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقاا�ٹسبحانهٹهوالذيٹيتولىٹحسابٹمنٹقال:ٹ(الٹإلهٹإالٹا�),ٹفإنٹكانٹصادقًاٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹٹجازاہٹبجناتٹالنعيم,ٹوإنٹكانٹ

اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها. اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.بهٹالعذابٹاألليم.ٹأماٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.بهٹالعذابٹاألليم.ٹأماٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.اٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.بهٹالعذابٹاألليم.ٹأماٹفيٹالدنياٹفاحلكمٹعلىٹالظاهرٹماٹقامٹبشرائعٹاإلسالمٹكالصالةٹونحوها.بهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمَََّّّ َّبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمََّّبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمََّّبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمََّّبهٹالعذابٹاألليم.ٹأمَّ منافقامنافقامنافقامنافقامنافقًاًٹعذٹعذٹعذٹعذٹعّذّّّّ

ما هما؟
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لبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹلبسٹاحللقةٹواخليطٹونحوهماٹلرفعٹالبالءٹأوٹدفعهٹمنٹ
فعليناٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ فعليناٹاألم��ورٹ الواجب,ٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ تنافيٹ التيٹ األم��ورٹ
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معناهاالكلمة
ةقةَقَة قلقْل لحلَح حالحاْل

إزالتهٹبعدٹنزوله.رفعٹالبالء
منعهٹقبلٹنزوله.دفعه
الضرٹ
رحمة

ٍكافينيٹا�,ٹوا�ٹكاٍفكافينيٹا�,ٹوا�ٹكاٍفٹمنٹتوكلٹعليه.حسبيٹا�

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹبطالنٹالتعلقٹبغيرٹا�:

القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹططِطلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹطلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹطلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹلٹتعلقٹ القلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر,ٹكلبسٹاحللقة,ٹواخليط,ٹونحوهاٹكالودعةٹطلٹتعلقٹ لٹتعلقٹ ُتب ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبوهذہٹاآليةٹ ُتبطوهذہٹاآليةٹ ُتبططوهذہٹاآليةٹ ُتبططوهذہٹاآليةٹ ُتْبطوهذہٹاآليةٹ ُتْبْوهذہٹاآليةٹ ْوهذہٹاآليةٹ
واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.واملسمار,ٹألنٹا�ٹوحدہٹهوٹالنافعٹالضار.

(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).(١)ٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٣٧٠١)ٹومسلمٹبرقمٹ(٢٤٠٦).

كلٹشيءٹاستدارٹمنٹُصْفر,ٹوغيرہ.

كلٹمايسوءٹاإلنسانٹمنٹمرض,ٹأوٹفقر,ٹأوٹبالء
كلٹماٹُيعطاہٹاإلنسانٹمنٹخير:ٹكاملال,والصحة,ٹوغيرٹذلك.

كلٹمايسوءٹاإلنسانٹمنٹمرض,ٹأوٹفقر,ٹأوٹبالءكلٹمايسوءٹاإلنسانٹمنٹمرض,ٹأوٹفقر,ٹأوٹبالءكلٹمايسوءٹاإلنسانٹمنٹمرض,ٹأوٹفقر,ٹأوٹبالء
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رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�.رٹالطالبٹمنٹالتعلقٹبغيرٹا�. ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذ١-ٹأنٹيحذَّ
٢ً-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعًا٢ً-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعًا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعا٢-ٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹماٹيعبدٹمنٹدونٹا�ٹالٹيجلبٹنفعًاً
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على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها وعجزها عن ذلك؛ لذا بطلت عبادتهم آللهتهم مع اهللا.



فالواجب على المسلم أن يتوكل على اهللا، وأن يفوض أمره إليه مع فعل األسباب الجائزة، فإن اهللا نعم المولى، 
ونعم الوكيل، وهو ُمَفرِّج الكربات، وكاشف الغم، ال إله غيره، وال رب سواه.
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كماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشِفٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹ
سقماسقماسقماسقماسقماسقماسقماسقماسقمًاً))))))(١)(١)(١)(١)(١).

�ٹتعريفٹالُرَقى:
ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:قى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:قَقى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني: ُالُرُالُرُالُرقالرققالرقالرالرالرالرالُر

١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:
أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.

ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.

ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.
ُوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹُيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹُيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.

٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ٢-ٹرقيةٹممنوعة:ٹكالتيٹتشتملٹعلىٹدعاءٹغيرٹا�,ٹكدعاءٹاملالئكة,ٹأوٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹالشياطني,ٹأوٹ
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الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:

أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».أ-ٹعمومٹالنهيٹفيٹاحلديثٹالنبويٹ«إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولة,ٹشرك».
ُٹالذريعةٹلئالٹُيُٹالذريعةٹلئالٹُيعلقٹماٹهوٹشرك.ٹالذريعةٹلئالٹيعلقٹماٹهوٹشرك.ٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹيٹالذريعةٹلئالٹُيُعلقٹماٹهوٹشرك.علقٹماٹهوٹشرك.علقٹماٹهوٹشرك.علقٹماٹهوٹشرك.علقٹماٹهوٹشرك.علقٹماٹهوٹشرك. ب-ٹسدب-ٹسدب-ٹسّد

ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.ج-ٹألنهاٹعرضةٹلالمتهانٹعندٹدخولٹاخلالءٹأوٹالنومٹعليها.
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(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)

ٹ�:ٹ(إن ٹ�:ٹ(إن، قالوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إن، قالوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إن، قالوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ وهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ
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�ٹثمرةٹالتوكلٹعلىٹا�:
ÔÔÔqqqqq ]������q�qq�qq�qq�qq�q ÓÓuuuÓÓ²²²u²u Ó¹ ¹ ¹ ²¹ ²²¹ ² tt ÚÚÚÚOtOt ÓKKKKKOKO ÓÓÓŽ Ž Ž KŽ K ÔÔttt]]]K�« K�« K�« K�« K�« K�« K�« tK�« ttK�« ttK�« t Ówww³w³w ÚÚÚÚÚ���³�³ ÓÓŠ Š �Š � ÚqqÔ����q�qq�q منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�منٹتوكلٹعلىٹا�ٹسبحانهٹكفاہٹفيٹأمرٹدينهٹودنياہ,ٹومنٹجلأٹإليهٹأجناہ,ٹقالٹتعالى:ٹ�

˝ ˝ ˝ ˝ ˝ (سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨).(سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨).(سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨).(سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨).(سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨).(سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨).(سورةٹالزمر:ٹآيةٹ٣٨). ÓÓÓÓÓÓÓÓÊuÊuÊuÊuÊuÔKKKÊuKÊuÊuKÊuÊuKÊu ÒÒÒ���K�KK�KK�K ÓÓuuuÓ²²u²uu²u ÔL?²L?² ÚÚÚÚ�«�«�«L?�«L?

 w½ Óœ« Ó—Ó√ ÚËÓ√ Á Òd Ô{ Ô U ÓH ýU Ó� ]s Ô¼ Úq Ó¼ Ò Ìd ÔCÐ Ôt]K�« Ów½ Óœ« Ó—Ó√ ÚÊ≈ t]K�« ÊË Ôœ s � ÓÊu ÔŽ ÚbÓð U ]� rÔ² Ú¹Ó√ Ód Ó�Ó√ ÚqÔ��:س١-ٹٹقالٹتعالى
˝ ÓÊuÔK Ò� ÓuÓ² ÔL?Ú�« Ôq ]� ÓuÓ² Ó¹ t ÚOÓK ÓŽ Ôt]K�« Ów³ Ú� ÓŠ ÚqÔ� t² ÓL ÚŠ Ó— Ô U ÓJ �Ú Ô2 ]s Ô¼ Úq Ó¼ ÌW ÓL ÚŠ ÓdÐ

هذہٹاآليةٹتبطلٹتعلقٹالقلبٹبغيرٹا�ٹفيٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضر.ٹاذكرٹمثاًالٹعلىٹذلك. ٹ
اذكرٹاملعرفٹبهٹفيماٹيأتي: س٢-ٹ

١-ٹ(...............)ٹكلٹماٹُيعطاہٹاإلنسانٹمنٹخير:ٹكاملال,ٹوالصحة,ٹوغيرٹذلك. ١-ٹ(...............)ٹكلٹماٹيٹ ١-ٹ(...............)ٹكلٹماٹيعطاہٹاإلنسانٹمنٹخير:ٹكاملال,ٹوالصحة,ٹوغيرٹذلك.ٹ ١-ٹ(...............)ٹكلٹماٹُيعطاہٹاإلنسانٹمنٹخير:ٹكاملال,ٹوالصحة,ٹوغيرٹذلك.ٹ ُٹ
ر,ٹوغيرہ.فر,ٹوغيرہ.ْفر,ٹوغيرہ. ٢-ٹ(...............)ٹكلٹشيءٹاستدارٹمنٹُص ٢-ٹ(...............)ٹكلٹشيءٹاستدارٹمنٹصٹ ٢-ٹ(...............)ٹكلٹشيءٹاستدارٹمنٹصفٹ ٢-ٹ(...............)ٹكلٹشيءٹاستدارٹمنٹُصفٹ ُٹ

٣-ٹ(...............)ٹكلٹماٹيسوءٹاإلنسانٹمنٹمرض,ٹأوٹفقر,ٹأوٹبالء. ٣-ٹ(...............)ٹكلٹماٹيسوءٹاإلنسانٹمنٹمرض,ٹأوٹفقر,ٹأوٹبالء.ٹ ٹ
بأزهارها,ٹ أنٹأخرجتٹاألرضٹخيراتهاٹوتزينتٹ بعدٹ بريةٹ نزهةٹ أقاربهٹفيٹ س٣-ٹخرجٹأحمدٹمعٹبعضٹ
وبينماٹهمٹفيٹالطريقٹالحظٹأحمدٹأنٹقائدٹالسيارةٹيعلقٹمسبحةٹوخيوطًاٹداخلٹالسيارة,ٹفبادرٹ
أحدٹاألبناءٹيذكرٹمنٹبالسيارةٹبدعاءٹالسفر,ٹويذكرٹأهميتهٹاألمرٹالذيٹجعلٹقائدٹالسيارةٹيقول:ٹ
أناٹوضعتٹحرزًاٹمينعناٹمنٹكلٹشر، وقالٹطفلٹصغيرٹإنٹأهليٹألبسونيٹحلقةٹفيٹيديٹتدفعٹعنيٹ
التوكلٹ عبادتهٹ لوازمٹ منٹ وأنٹ عليناٹ ا�ٹ نعمةٹ مبينًاٹ وخلقٹ أدبٹ بكلٹ أحمدٹ حتدثٹ مكروہ،  كلٹ
عليهٹوحدہٹوعدمٹصرفٹشيءٹمنٹالعبادةٹلغيرہٹوعدمٹالتعلقٹبغيرہٹجلٹوعال,ٹألنٹالتعلقٹبغيرہٹ

شرك.
نستنتجٹمنٹهذہٹالقصةٹماٹيلي: ٹ

١-ٹأنٹقائدٹالسيارةٹقدٹارتكبٹأمراًٹمحرما، اذكره مبینًاٹسببٹالتحرمي. ٹ
٢-ٹأنٹأهلٹالطفلٹقدٹارتكبواٹأمراًٹمحرما، اذكره مبینًاٹثمرةٹالتوكلٹعلىٹا�. ٹ
٣-ٹأنٹماٹعملهٹأحمدٹمعٹقائدٹالسيارةٹأمرٹمحمود,ٹاذكرہٹمبينًاٹسببٹذلك. ٹ

٤-ٹاستدلٹأحمدٹبآيةٹالبابٹرداًٹعلىٹالسائقٹفتساءلٹالسائقٹماٹعالقةٹهذہٹاآليةٹمباٹفعلت?ٹفكيفٹ ٹ
جتيبٹعنٹتساؤلٹالسائق?
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٢- عن عمران بن حصني - رضي اهللا عنهما -: «َأنَّ النَّبي ملسو هيلع هللا ىلص َرَأى َرُجًال في َيِدِه َحْلَقٌة ِمْن ُصْفِر، َفَقاَل: َما َهِذِه؟ َقاَل: 
ِزْيُدَك إّال َوْهنًا، َفإنََّك َلْو ِمتَّ َوْهي َعَلْيَك َما َأْفَلْحَت َأَبداً». رواه أحمد بسند ال بأس به(١). ِمَن اْلَواِهَنِة، َفَقاَل: اْنِزْعَها َفإنََّها ال تَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة 

من نحاس أصفر، كان املشركون يجعلونها في أيديهم من ُصْفر
يزعمون أنها حتفظهم من املرض، والعني، وأذى اجلن.

مرض يصيب اليد.الواهنة 
اطرحها، والنزع: هو اجلذب بقوة.انزعها 

أي: ضعفًا.وهنًا
الفالح: هو الظفر، والفوز، والسعادة.ما أفلحت

¢SQódG ô°UÉæY

ْلَقة ونحوها العتقاد النفع أو دفع الضر: ▪ حترمي لبس اْحلَ
احلديث يدل على محاربة الشرك، واإلنكار على فاعله. فقد أبصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص رجًال يلبس َحْلَقة من ُصْفر؛ 
لتعصمه من املرض، فأمره ملسو هيلع هللا ىلص باملبادرة بطرحها؛ ألن هذا منكر يجب إزالته، ويحرم بقاؤه، وأخبره بأنها ال تنفعه بل 
تضره، وأن هذا املرض الذي لبسها له ال يزول، بل تزيده ضعفًا معاملة له بنقيض قصده؛ ألّنه َعلَّق قلبه مبا ال ينفعه، 

وال يدفع عنه الضّر، وهي دليل على اخليبة واخلسران لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «َلو ِمتَّ َوْهَي َعَلْيَك َما أْفَلْحَت َأَبداً».
▪ آثار التعلق بغير اهللا في هذا احلديث:

١- زيادة البالء، والضعف، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: (ال تزيدك إال وهنًا).
٢- نفي  الفالح والسعادة في الدنيا واآلخرة، كما قال ملسو هيلع هللا ىلص «َلو ِمتَّ َوْهَي َعَلْيَك َما أْفَلْحَت َأَبداً».

(١) رواه  أحمد (٤٤٥/٤).

من نحاس أصفر، كان املشركون يجعلونها في أيديهم 
يزعمون أنها حتفظهم من املرض، والعني، وأذى اجلن.

من نحاس أصفر، كان املشركون يجعلونها في أيديهم 

١- أن يذكر الطالب بعض صور الشرك بقدر اإلمكان.

٢- أن يبني الطالب اآلثار السيئة للتعلق بغير اهللا.
٣- أن يذكر الطالب أمثلة لألسباب املباحة 
واحملرمة لطلب الشفاء. 
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▪ أسباب طلب الشفاء:
يتخذ الناس أسبابًا للشفاء، وهذه األسباب تنقسم إلى قسمني هما:

األدوية  أو  السوداء،  واحلبة  والعسل(١)،  أومباح: كالرقية،  بطريق مشروع،  ثبت  ما  مباحة: وهي  أسباب   -١
املباحة مع وجوب تعلق القلب باهللا سبحانه، وعدم االعتماد عليها.

ْلَقة، واخليط، ونحوهما، وهي  ٢- أسباب محرمة: وهي تلك األسباب التي يتعلق بها بعض الناس: كلبس اْحلَ
تضر، وال تنفع، وحكمها على التفصیل التالي:

١- إن اعتقد أنها تنفع بذاتها فهذا شرك أكبر (ينافي التوحيد بالكلية).
٢- إن اعتقد أنها سبب من األسباب فهذا شرك أصغر (ينافي كمال التوحيد الواجب).

س١-  عن عمران بن حصني - رضي اهللا عنهما - أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «رأى رجًال في يده َحْلَقة من ُصْفر».
أ- ما املراد بَحْلَقة من ُصْفر؟  

ب- ملاذا كان املشركون يجعلونها في أيديهم؟  
ج- عالَم يدل قوله ملسو هيلع هللا ىلص : «انزعها فإنها ال تزيدك إال وهنًا»؟  

للتعلق بغير اهللا آثار سيئة، اذكرها. س٢- 
يتخذ الناس أسبابًا للشفاء وهي على قسمني مباحة ومحرمة، ميز بينهما في األمثلة التالية بوضع  س٣- 

إشارة في اخلانة املناسبة:
أسباب محرمةأسباب مباحةاألمثلة

١- لبس احللقة اعتقاداً أنها تقي من الشرور.
٢- تناول الدواء الذي وصفه الطبيب.

٣- اخليوط واخلرق التي ُيعتقد أنها متنع اإلصابة باملرض.
٤- التداوي بالعسل، واحلبة السوداء.

اختر اإلجابة الصحيحة: س٤- 
حكم من لبس حلقة أو خيطًا يعتقد أنها سبب للشفاء:  

ج- شرك أكبر. ب- شرك أصغر.  أ- بدعة.   
(١) قال ملسو هيلع هللا ىلص: «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» رواه ابن ماجه برقم (٣٤٥٢).

أسباب محرمةأسباب مباحة

فائدة
اعتقاد ما ليس بسبب سببًا شرك أصغر.
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َق َوْدَعًة َفال َوَدع اهللا َلُه»(١). َق َمتِْيَمًة َفال َأَمتَّ اهللا َلُه، َوَمْن َتَعلَّ ٣- وله عن عقبة بن عامر مرفوعًا: «َمْن َتَعلَّ
َق َمتِْيَمًة َفَقْد َأْشَرَك»(٢). ٤- وفي رواية: «َمْن َتَعلَّ
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معناهاالكلمة
ما يعلق على األوالد بزعم أنه يرد العني.التميمة(٣)

خرز أبيض ُيخرج من البحر يشبه الَصَدف، يزعم من الودعة
علقها أنها تقي من العني.

دعاء عليه بأن ال يتمَّ اهللا أمره.ال أمتَّ اهللا له
دعاء عليه بأن ال يجعله اهللا في َدعة، وراحة، وسكون.ال ودع اهللا له
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▪ دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على من لبس التميمة واْلَوْدعة:
دعا ملسو هيلع هللا ىلص على من عّلق متيمة عليه أو على غيره من طفل، أو دابة، أو نحو ذلك متعلقًا بها قلبه في طلب خير، أو دفع 
شر أن يعامله اهللا بنقيض قصده، فال ُيتم له أمره، وكذلك دعا ملسو هيلع هللا ىلص على من تعّلق ودعة أن ال يجعله اهللا في َدعة وراحة 

وسكون، بل يحرك عليه كل مؤٍذ، وهكذا شأن املسلم يرفض الشرك ويغضب من انتشاره ويقاومه مبا يستطيع.

▪ تعليق التمائم شرك:
تعليق التمائم شرك ملا في ذلك من تعلق القلب، واعتماده على غير اهللا في طلب النفع، أو دفع الضر، فقد ورد 
في احلديث أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أقبل إليه رهط، فبايع تسعة، وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول اهللا، بايعت تسعة 

(١) رواه أحمد (١٥٤/٤).

(٢) رواه أحمد (١٥٦/٤).
(٣) وتسمى حرزاً وحجابًا.

ما يعلق على األوالد بزعم أنه يرد العني.
خرز أبيض ُيخرج من البحر يشبه الَصَدف، يزعم من 

دعاء عليه بأن ال يجعله اهللا في َدعة، وراحة، وسكون.

خرز أبيض ُيخرج من البحر يشبه الَصَدف، يزعم من خرز أبيض ُيخرج من البحر يشبه الَصَدف، يزعم من 

١- أن يعّرف الطالب التميمة والودعة.

٢- أن يبني الطالب حكم من تعلق بتميمة أو ودعة.

٣- أن يحّذر الطالب من تعلق القلب بالتمائم والودع وغيرها.
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س١-  صل كل عبارة في العمود (أ) مبا يدل عليها في العمود (ب):

(ب)(أ)
خرز أبيض يزعم من علقها أنها تقي من العني١- التميمة
مرض يصيب اليد.٢- الودعة

ما يعلق على األوالد بزعم أنه يرد العني.

مب دعا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص على من تعلق متيمة أو َوْدَعة؟ س٢- 
تعليق التمائم شرك. علل ذلك. س٣- 

وجه رسالة في حدود ثالثة أسطر لشاب رأيت في يده حلقة وضعها ليسبق غيره في اجلري. س٤- 
مثل مبثالني للتمائم. س٥- 

وأمسكت عن هذا؟! فقال: «إن عليه متيمة» فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال: «من تعلق متيمة فقد أشرك».

▪ أمثلة على التمائم:
للتمائم أمثلة كثيرة منها: العني الزرقاء واخلرزات التي تلبس لدفع األمراض أو رفعها بعد حصولها.

وكذلك وضع هذه األشياء حتت الوسادة أو في السيارة اعتقاداً أنها تدفع العني.
فالواجب اجتناب ذلك كله ملا فيه من تعلق القلب بغير اهللا تعالى.

يحضر الطالب في الدرس القادم أمثلة مشابهة للبس اخليط واحللقة مع إحضار مناذج منها إن 
أمكن، ثم يناقشها املعلم معهم.

(ب)
خرز أبيض يزعم من علقها أنها تقي من العنيخرز أبيض يزعم من علقها أنها تقي من العنيخرز أبيض يزعم من علقها أنها تقي من العني
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ى,ٹَفَقَطَعُه,ٹَوَتالٹَقْوَلُهٹ ٥-ٹوالبنٹأبيٹحامتٹعنٹحذيفةٹٹ-ٹرضيٹاهللاٹعنهٹ-ٹَأنَُّهٹرأىٹَرُجًالٹِفيٹَيِدِہٹَخْيٌطٹِمَنٹاْحلُمَّ
˝(١) (سورةٹيوسف:آيةٹ١٠٦). ÓÊu Ô d ÚA ^  r Ô¼ ÓË ]ô≈ t]K U Ð r Ô¼ ÔdÓ¦ Ú Ó√ Ôs  ÚRÔ¹ U Ó ÓË﴿َتَعالى:ٹ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
ى لئالٹتصيبهٹاحلمى,ٹواحلمىٹمرضٹترتفعٹمعهٹحرارةٹاجلسم.خيطٹمنٹاُحلمَّ

¢SQódG ô°UÉæY

▪ٹاملرادٹباخليط:
ُقونٹبهاٹالعنيٹأوٹاجلنٹأوٹبعضٹاألمراض,ٹومثلهٹاحللقة. يرادٹباخليطٹاخلرقٹواخليوطٹالتيٹتوضعٹفيٹاألعناقٹأوٹاأليديٹيتَّ

▪ٹوجوبٹإزالةٹاملنكرٹملنٹيقدرٹعليه:
-ٹرجًالٹربطٹفيٹيدہٹخيطًاٹيتقيٹبهٹمرضٹاحلمىٹبزعمه,ٹفقطعهٹمنكراًٹعليهٹ -ٹرضيٹاهللاٹعنهٹ رأىٹحذيفةٹ

ذلك;ٹألنٹالتمائمٹواخليوطٹالتيٹيعلقهاٹاجلهالٹشركٹيجبٹإنكارها,ٹوإزالتهاٹبالقولٹوالفعل.

▪ٹوجوبٹاحلذرٹمنٹخلطٹاإلميانٹبالشرك:
بتوحيدٹ فإقرارهمٹ غيرہ.ٹ اهللاٹ معٹ فيعبدونٹ األلوهية,ٹ فيٹ يشركونٹ ولكنهمٹ الربوبيةٹ بتوحيدٹ يقرونٹ املشركونٹ
 r Ô¼ ÓË ]ô≈﴿الربوبيةٹ بتوحيدٹ ˝ أيٹ t]K U Ð r Ô¼ ÔdÓ¦ Ú Ó√ Ôs  ÚRÔ¹ U Ó ÓË﴿الربوبيةٹلمٹيدخلهمٹفيٹاإلسالم,ٹلذاٹقالٹاهللاٹعنهم:ٹ

(١)ٹٹتفسيرٹالقرآنٹالعظيمٹالبنٹكثيرٹ٤٩٤/٢.
(٢)ٹوفيٹهذاٹدليلٹعلىٹكمالٹعلمٹالصحابةٹبالتوحيدٹوماٹينافيهٹمنٹالشركٹاألكبر,ٹأوٹينافيٹكمالهٹمنٹالشركٹاألصغر.ٹوفيهٹجوازٹاالستداللٹعلىٹالشركٹاألصغرٹمباٹنزلٹفيٹاألكبر.

 r Ô¼ ÔdÓ¦ Ú Ó√ Ôs  ÚRÔ¹ U Ó ÓË﴿١-ٹأنٹيشرحٹالطالبٹمعنىٹقولهٹتعالى:ٹ
˝ ÓÊu Ô d ÚA ^  r Ô¼ ÓË ]ô≈ t]K U Ð
٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹغيرہٹعلىٹإزالةٹمظاهرٹالشركٹبقدرٹ
استطاعته.
٣-ٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹعلىٹالتعاليقٹالشركية.

﴾ أي : بتوحيد األلوهية. وفي األثر الوارد في هذا الباب أنكر حذيفة (٢) - رضي اهللا عنه - على هذا  ÓÊu Ô d ÚA ^
 Ê≈ ÓË ﴿ : الرجل مشابهته المشركين في تعلقه بالخيط لرفع الضر عنه. فاهللا وحدہ كاشف الضر، كما قال سبحانه

﴾ (سورة األنعام : آية ١٧). Óu Ô¼ ]ô≈ ÔtÓ  Ón ýU Ó  öÓ  >d ÔC Ð Ôt]K « Óp Ú Ó Ú Ó1
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س١-  ما الواجب جتاه التعاليق: كاخليوط، واخلرق؟
ْشِرُكوَن﴾. قال تعالى: ﴿َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهم ِباِهللا إالَّ َوُهم مُّ س٢- 

في أي نوعي الشرك نزلت هذه اآلية؟ أ-   
على أي نوع استدل بها الصحابة؟ ب-   
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(١) رواه البخاري برقم (٣٠٠٥)، ومسلم برقم (٢١١٥).
(٢) إذا كانت القالدة تستعمل للقيادة كالزمام فال بأس به لعدم االعتقاد الفاسد

(٣) وهي ما تكون على شكل حقيبة صغيرة جداً لوضع التميمة فيها.
(٤) هي رسم لعني إنسان باللون األزرق يزعم أهل الشرك أنها ترد العني.

ºFÉªàdGh ≈ nbtôdG ‘ AÉL Ée ÜÉH

١- أن يبني الطالب حكم تعليق التمائم.

٢- أن يورد الطالب أمثلة للتعاليق الشركية.

٣- أن يحّذر الطالب من لبس التعاليق الشركية.

ÜÉÑdG πNóe

األمــراض وهو  احلياة تصيبه بعض  اإلنسان في هذه  
بحاجة إلى التداوي فعليه أن يتداوى مبا شرع اهللا ويبتعد 
عن األمور احملرمة التي تنافي التوحيد أو كماله الواجب.

ِحيِح َعْن َأبي َبِشير اًألْنصارّي - رضي اهللا عنه - َأنَُّه َكاَن َمَع َرُسوِل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ِفي َبْعِض َأْسَفاِرِه َفَأْرَسَل  ١- في الصَّ
َرُسوًال: «َأْن ال َيْبَقَنيَّ ِفي َرَقَبِة بِعِيٍر ِقالَدٌة ِمْن َوَتٍر أْو ِقالَدٌة إّال ُقِطَعْت»(١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
القالدة

الوتر
ما يعلق في رقبة البعير وغيره.

وتر القوس الذي يرمى به.

¢SQódG ô°UÉæY

▪ تعليق األوتار لدفع اآلفات شرك:
كان أهل اجلاهلية يعلقون الوتر القدمي على دوابهم اعتقاداً منهم أنه يدفع عنها العني واملكاره(٢) فأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بقطع هذه األوتار ألن هذا شرك يجب إزالته ملا فيه من التعلق بغير اهللا سبحانه.

▪ أمثلة على التعاليق الشركية:
- ما يعلق على اإلنسان اعتقادًا أنه يدفع العني: كالتعاليق اجللدية(٣)، أو خرزات أو عظام بعض الدواب، أو 

عني زرقاء(٤).
اخلرق   أو  وتر،  من  كالقالدة  الرزق:  يجلب  أو  البالء  يدفع  أنه  اعتقادًا  السيارة  أو  الدابة  على  يعلق  ما   -

السوداء، أو الِقَرب البالية، أو ما كان على شكل حذاء صغير يوضع في مقدمة أو مؤخرة السيارة.
- ما يعلق على الدار أو املتجر أو يوضع فيهما اعتقادًا أنه يدفع البالء أو يحل البركة في املكان:  كالدراهم 
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أكمل الفراغات التالية: س١- 
(أ) القالدة هي: ......................................................  
(ب) الوتر هو : ......................................................  

أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بقطع األوتار التي كان أهل اجلاهلية يعتقدون أنها تعصمهم من اآلفات علل: س٢- 
اكتب رسالة في حدود ثالثة أسطر توجهها إلى من تعلق شيئًا من التمائم الشركية. س٣- 

يطلب املعلم من طالبه إيراد أمثلة على التعاليق التي يعلقها الناس في سياراتهم ومنازلهم 
وإحضار مناذج منها إن أمكن، ثم يناقشها املعلم معهم.

الفضية القدمية، أو حذوة فرس، أو رأس ذئب، أو رأس غزال أو غيرها على حسب ما يعتقده واضعوها. وكل هذا 
من الشرك ألنه تعلق بغير اهللا.

فسبحان اهللا كيف ينساق ذو عقل سليم وراء أوهام وخياالت واعتقادات باطلة فيعلق قلبه بغير اهللا وهو النافع 
الضار، ال إله إال هو، وال رب سواه.
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(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.(٢)ٹالسلفٹهمٹالقرونٹاملفضلةٹمنٹالصحابةٹوالتابعنيٹوتابعيهم.
(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.(٣)ٹترمىٹباملاءٹوالقذىٹمنٹالوجع.

(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.(٤)ٹأذهبٹوأجيء.
(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.(٥)ٹيطعنها.
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(٢)ٹعنٹابنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹَقاَل:ٹسمعتٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ«إنٹالُرَقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك»ٹ
رواہٹأحمدٹوأبوداود(١).

السلف(٢),ٹ بعضٹ فيهٹ فَرّخصٹ القرآنٹ منٹ املعلقٹ كانٹ إذاٹ ولكنٹ العني,ٹ منٹ األوالدٹ علىٹ ُيعّلقٹ شيءٹ التمائم:ٹ
وبعضهمٹلمٹيرخصٹفيهٹويجعلهٹمنٹاملنهيٹعنه,ٹمنهمٹابنٹمسعودٹرضيٹا�ٹعنه.

ٹمنهاٹالدليلٹماٹخالٹمنٹالشرك,ٹرخصٹفيهٹرسولٹا�ٹ�ٹمنٹٹالعنيٹ والُرَقى:ٹهيٹالتيٹتسمىٹالعزائم.ٹوخصَّ
َمة. واْحلُ

َوَلة:ٹشيءٹيصنعونهٹيزعمونٹأنهٹيحببٹاملرأةٹإلىٹزوجهاٹوالرجلٹإلىٹامرأته. وال�تِّ
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معناهاالكلمة
َ قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الُر قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر ى قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الرقى ىقىق قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر ىقى قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الُر ُقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الُر ُقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر هيٹالعزائمٹالتيٹيقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر هيٹالعزائمٹالتيٹيقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر ُقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر هيٹالعزائمٹالتيٹيقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر ُقرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر قرأٹبهاٹعلىٹاملريضٹلرفعٹالضرٹعنه.الر
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�ٹحرصٹالصحابةٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهمٹ-ٹعلىٹإنكارٹالشرك:
ُرقيٹليٹفيه,ٹقيٹليٹفيه,ٹقيٹليٹفيه,ٹقيٹليٹفيه,ٹقيٹليٹفيه,ٹ ُر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹر,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹ ُ,ٹفسألهاٹعنه,ٹفقالت:ٹخيطٹ ًرأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطًاًرأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطًارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطارأىٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-ٹفيٹعنقٹزوجتهٹخيطًاًً
فأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹفأخذہٹثمٹقطعه,ٹوقال:ٹأنتمٹآلٹعبدا�ٹألغنياءٹعنٹالشرك,ٹثمٹساقٹحديثٹالرسولٹ�ٹ:ٹٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹ
رقىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ رقىٹإلىٹ فإذاٹ يرقيها,ٹ اليهوديٹ فالنٹ إلىٹ أختلف(٤)ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ أختلف,ٹ وكنتٹ تقذف(٣),ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ تقذفوالتولةٹشرك).ٹ عينيٹ كانتٹ لقدٹ له:ٹ فقالتٹ والتولةٹشرك).ٹ
سكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسهاسكنت,ٹفقالٹعبدا�:ٹإمناٹذلكٹعملٹالشيطانٹينخسها(٥)(٥)(٥)ٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹٹبيدہ,ٹفإذاٹرقيتهاٹكفٹعنها,ٹإمناٹكانٹيكفيكٹأنٹتقوليٹ
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(١) رواه أحمد (٣٨١/١)، وأبو داود برقم (٣٨٨٣).
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كماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشفكماٹكانٹرسولٹا�ٹ�ٹيقول:ٹ(أذهبٹالبأسٹربٹالناس,ٹواشِفٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹٹأنتٹالشافيٹالٹشفاءٹإالٹشفاؤكٹشفاءٹالٹيغادرٹ
سقماسقماسقماسقماسقماسقماسقماسقماسقمًاً))))))(١)(١)(١)(١)(١).

�ٹتعريفٹالُرَقى:
ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:قى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:قَقى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني:ى:ٹوتسمىٹالعزائم,ٹوهيٹماٹيقرأٹبهاٹعلىٹاإلنسانٹلرفعٹالضرٹعنه,ٹوتنقسمٹإلىٹقسمني: ُالُرُالُرُالُرقالرققالرقالرالرالرالرالُر

١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:١-ٹرقيةٹمشروعة:ٹوهيٹماٹتوفرتٹفيهاٹثالثةٹشروطٹوهي:
أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.أ-ٹأنٹتكونٹبأدعيةٹمشروعةٹواألفضلٹكونهاٹمنٹالكتابٹوالسنة.

ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.ب-ٹأنٹتكونٹباللغةٹالعربيةٹأوٹبلغةٹمفهومةٹاملعنى.

ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.ج-ٹأنٹيعتقدٹأنهاٹسبب,ٹوأنٹالنفعٹوالضرٹبيدٹا�.
ُوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹُيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.وقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹيوقدٹتكونٹٹبالنفثٹعلىٹاملريضٹمباشرةٹأوٹُيقرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.قرأٹفيٹماءٹويشربهٹاملريض.
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الكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضاالكواكب,ٹأوٹغيرٹذلك.ٹفهذاٹشركٹأكبر,ٹوإنٹكانتٹطالسمٹأوٹأسماءٹالٹيعرفٹمعناهاٹفهيٹممنوعةٹأيضًاًًٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹٹألنهاٹجترٹ
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١ً-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١ً-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسورا١-ٹالتمائمٹاملشتملةٹعلىٹالقرآنٹواألدعيةٹالنبوية:ٹكمنٹيعلقٹالقرآنٹكامًالٹعلىٹعنقه,ٹأوٹسوراًٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹٹمعينة,ٹأوٹآيةٹ
الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:الكرسي.ٹوٹالصحيحٹأنهٹالٹيجوزٹلثالثةٹأسباب:
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ّقّربٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).قربٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).قربٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).قرقرقّربٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف).بٹالرجلٹالمرأتهٹواملرأةٹلزوجها,ٹويسمىٹ(العطف). ُهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹُيُهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹُيقرهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيقرقرهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيقرقرهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيقرهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹيهيٹنوعٹمنٹالسحرٹيزعمونٹأنهٹُيُُ

ٹ�:ٹ(إنٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك).ٹالرقى,ٹوالتمائم,ٹوالتولةٹشرك). ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ وهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ

(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)(١)ٹراہٹأحمدٹ(٣٨١/١),ٹوأبوداودٹبرقمٹ(٣٨٨٣)

ٹ�:ٹ(إن ٹ�:ٹ(إن، قالوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إن، قالوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إنوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ ٹ�:ٹ(إن، قالوهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ وهيٹشركٹملاٹيرادٹبهٹمنٹجلبٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹمنٹغيرٹا�ٹتعالىٹ

(١) رواه أحمد
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يتوجه املسلم إلى اهللا بالدعاء في جميع األحوال. اذكر الدعاء املشروع قوله عند املرض. س١- 
للرقية الشرعية شروط اذكرها. س٢- 

صل كل تعريف في العمود (أ) مبا يدل عليه في العمود (ب) س٣- 
(ب)(أ)

شيء يعلق على األوالد لدفع العني
نوع من السحر يزعمون أنه يقرب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

العزائم التي يقرأ بها على املريض لرفع الضر عنه

الرقية
التميمة
التولة

ما الرقية املمنوعة؟ س٤- 
س٥-  وضح حكمة النهي عن تعليق التمائم املشتملة على القرآن واألدعية النبوية.

َوَلة شرك. علل. التِّ س٦- 

(ب)

نوع من السحر يزعمون أنه يقرب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
الرقية

التميمة
التولة

نوع من السحر يزعمون أنه يقرب الزوج لزوجته والزوجة لزوجهانوع من السحر يزعمون أنه يقرب الزوج لزوجته والزوجة لزوجها
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(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).(١)ٹرواہٹأحمد(٣١٠/٤).ٹوالترمذيٹبرقمٹ(٢٠٧٢).
(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).(٢)ٹرواہٹأحمدٹ(١٠٨/٤).

ºFÉªàdGh ≈bôdG ‘ AÉL Ée ÜÉH :™HÉJ

َقٹَشْيئًاٹُوِكَلٹإَلْيِه»ٹرواہٹأحمدٹوالترمذي(١). ٣-ٹوعنٹعبدا�ٹبنٹُعكيمٹمرفوعًا:ٹ«َمْنٹَتَعلَّ
َياةٹَسَتُطُولٹبك,ٹفأخبرٹالناس:ٹ ٹاْحلَ ٤-ٹوروىٹاإلمامٹأحمدٹعنٹُرويفعٹقال:ٹقالٹليٹرسولٹا�ٹ�ٹ«َياٹُرَوْيِفعٹَلَعلَّ

أنٹمنٹعقدٹحليته,ٹأوٹتقلدٹوتراً,ٹأوٹاستنجىٹبرجيعٹدابةٹأوٹعظمٹفإنٹمحمداًٹبرىءٹمنه»(٢).
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معناهاالكلمة

عقدٹحليته

تقلدٹوتراً
استنجىٹبرجيعٹدابة

عقدٹاللحية:ٹقيلٹمعناہ:ٹماٹيفعلونهٹفيٹاحلروبٹمنٹفتلهاٹوعقدهاٹ
تكبراً.

جعلٹالوترٹقالدةٹفيٹعنقه,ٹأوٹعنقٹدابتهٹللوقايةٹمنٹالعني.
أزالٹأثرٹاخلارجٹمنٹالسبيلنيٹبروثٹالدابة.
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�ٹٹثمرةٹاالعتمادٹعلىٹاّ�:
منٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹمنٹتعلقٹبا�ٹوأنزلٹحوائجهٹبه,ٹوالتجأٹإليه,ٹوفوضٹأمرہٹإليهٹكفاہٹسبحانه,ٹويسرٹلهٹكلٹعسير.ٹقالٹسبحانهٹ
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ًومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئًاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئاومنٹتعلقٹبغيرٹا�ٹيرجوٹمنهٹالنفعٹأوٹدفعٹالضرٹوكلهٹا�ٹإليه,ٹفخسرٹوهلك,ٹقالٹ�ٹ«منٹتعلقٹشيئًاٹوكلٹٹوكلٹٹوكلٹٹوكلٹٹوكلٹٹوكلٹ
ُإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹُأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹأإليه».ٹوهذاٹاحلديثٹمنٹجوامعٹالكلمٹالذيٹُأوتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.وتيهٹمحمدٹ�.

�ٹٹوجوبٹاحلذرٹمنٹأعمالٹاجلاهلية:
ًأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعًاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعاأخبرٹالنبيٹٹ�ٹرويفعًاًًٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹٹأنهٹسيطولٹعمرہٹ(وهذاٹعلمٹمنٹأعالمٹالنبوة),ٹفقدٹطالتٹبهٹاحلياة,ٹوأمرہٹ�ٹأنٹيخبرٹ

عقدٹاللحية:ٹقيلٹمعناہ:ٹماٹيفعلونهٹفيٹاحلروبٹمنٹفتلهاٹوعقدهاٹ

جعلٹالوترٹقالدةٹفيٹعنقه,ٹأوٹعنقٹدابتهٹللوقايةٹمنٹالعني.

عقدٹاللحية:ٹقيلٹمعناہ:ٹماٹيفعلونهٹفيٹاحلروبٹمنٹفتلهاٹوعقدهاٹ

جعلٹالوترٹقالدةٹفيٹعنقه,ٹأوٹعنقٹدابتهٹللوقايةٹمنٹالعني.جعلٹالوترٹقالدةٹفيٹعنقه,ٹأوٹعنقٹدابتهٹللوقايةٹمنٹالعني.جعلٹالوترٹقالدةٹفيٹعنقه,ٹأوٹعنقٹدابتهٹللوقايةٹمنٹالعني.

١١١١١١١١������ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.ٹأنٹيبنيٹالطالبٹخطورةٹالتعلقٹبغيرٹا�.

٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.٢-ٹأنٹيحثٹالطالبٹعلىٹالتوكلٹعلىٹا�ٹوحدہ.

٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.٣-ٹأنٹيحذرٹالطالبٹمنٹأعمالٹاجلاهلية.

ينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـابينـافـي األخـذ بــاألسـبـاب
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بني معنى املفردات التالية: س١- 
أ- عقد حليته.  

ب- تقلد وتراً.  
املؤمن يتعلق باهللا وحده، وينـزل حوائجه به، ويتوكل عليه. اذكر ثمرة ذلك. س٢- 

علل: س٣- 
أ- تعليق الوتر للوقاية من العني شرك.  
ب- حترمي االستنجاء بالروث أو العظم.  

الناس أنه بريء ممن فعل إحدى هذه املنهيات:
١- َعقد اللحية كما يفعل أهل  اجلاهلية تكبراً وهذا أمر محرم.

٢- َجعُل الوتر قالدة في العنق، أو في عنق الدابة زعمًا أنه يدفع العني واملكاره، وهذا شرك ملا فيه من اعتقاد 
جلب النفع ودفع الضر من غير اّهللا.

٣- االستنجاء بالروث أو العظم، وهذا محرم ألن العظم طعام اجلن، والروث علف لدوابهم.
وهذه املنهيات السابقة من كبائر الذنوب ملا ورد فيها من الوعيد الشديد (فإن محمداً بريٌء منه). فعلى املسلم 

أن يكون حذراً من الوقوع فيها.

يسترجع املعلم مع طالبه درس االستنجاء واالستجمار في مادة الفقه ويبني ما يجوز االستنجاء 
به وما ال يجوز.
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(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).(١)ٹٹرواہٹابنٹأبيٹشيبةٹفيٹاملصنفٹبرقمٹ(٣٥٢٤).
(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨(٢)ٹاملرجعٹالسابقٹبرقمٹ(٣٥١٨)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.)ٹ,ٹوإبراهيمٹبنٹيزيدٹالنخعي,ٹالثقةٹالفقيه.ٹوقولهٹ«كانوا»ٹاملرادٹبهمٹأصحابٹعبدا�ٹبنٹمسعودٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهٹ-,ٹوهمٹمنٹكبارٹالتابعني.

(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)(٣)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٥٥)
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٥-ٹوعنٹسعيدٹبنٹجبيرٹقال:ٹ«َمْنٹَقَطَعٹَمتِْيَمًةٹِمْنٹإْنَساٍنٹَكاَنٹَكِعْدِلٹَرَقَبٍة»ٹرواہٹوكيع(١).
َهاٹِمْنٹاْلُقرآِنٹَوَغْيِرٹاْلُقْرآِن»(٢). ولهٹعنٹإبراهيمٹقال:ٹ«َكاُنْواٹَيْكَرُهوَنٹالتَّماِئَمٹُكلَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

كعدلٹرقبة
يكرهون

كانٹلهٹمثلٹثوابٹمنٹأعتقٹرقبة.
املقصودٹبالكراهةٹهنا:ٹالتحرمي.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹفضلٹمنٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسان:
الدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹالدينٹاإلسالميٹمبنيٹعلىٹالتناصح,ٹوالتعاونٹعلىٹالبرٹوالتقوى,ٹواألمرٹباملعروف,ٹوالنهيٹعنٹاملنكر.ٹقالٹ�ٹ
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ووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹووجهٹالشبهٹبنيٹقطعٹالتميمةٹوعتقٹالرقبة:ٹأنهٹإذاٹقطعٹمتيمةٹمنٹإنسانٹفقدٹأعتقهٹمنٹالشرك,ٹففكهٹمنٹالنار,ٹ
فكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانافكانٹكمنٹأعتقٹإنسانًاٹمنٹالرق.ٹمنٹالرق.ٹمنٹالرق.

�ٹحرصٹالسلفٹعلىٹحمايةٹالتوحيد:
التمائمٹكلِِّّهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكللقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكلهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹلقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكلهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹلقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ التمائمٹكلهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹهاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹلقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ فمنعواٹتعليقٹ هاٹحتىٹولوٹكانتٹمكتوبةٹمنٹلقدٹحرصٹالسلفٹالصالحٹعلىٹسدٹأبوابٹ
القرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداالقرآنٹحمايةٹللتوحيد,ٹوسداًًًٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظاٹألبوابٹالشرك,ٹوحفظًاٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹٹللقرآنٹمنٹاالمتهان.ٹفإنٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹلمٹينزلٹالقرآنٹ
لتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹلتعليقهٹفيٹالبيوت,ٹأوٹالسيارات,ٹأوٹعلىٹالصدورٹللتبركٹبهٹأوٹللزينةٹ(كمنٹيلبسٹالقالئدٹالذهبية,ٹأوٹاحلليٹ

ÏÏÏ»U»U»U»U»UÓÓ²²²²²»U²»U»U²»U �˚�˚�˚�˚²�˚²²�˚²²�˚² �˚ املكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹ
tttðUðUðUtðUttðUttðUt ˝ ˝ ˝(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩)(سورةٹص:ٹآيةٹ٢٩). ¹¬ «Ë¹¬ «Ë¹¬ «ËðU¹¬ «ËðUðU¹¬ «ËðUÓ¹¬ «ËÓÓ¹¬ «ËÓÓ¹¬ «ËÓ ÔÔd]]]]ÐÐdÐd ]]]bbbbÓObOb Ò� � � O� O Ï

املكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹ
Ï

املكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹاملكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹ
Ï

املكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹ
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املكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹ
Ó

املكتوبٹعليهاٹآيةٹالكرسي,ٹأوٹسورٹاملعوذاتٹأوٹغيرها).ٹوإمناٹأنزلهٹسبحانهٹلتدبرہٹوالعملٹبه.ٹقالٹتعالى:ٹ
√

١ّ-ٹأنٹيبّني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبّنيٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.ٹالطالبٹفضلٹقطعٹالتميمة.
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شبه سعيد بن جبير - رحمه اهللا - أجر من قطع متيمة من إنسان مثل أجر من أعتق رقبة، فما وجه الشبه بينهما؟ س١- 
منع السلف تعليق التمائم كلها ولو كانت مكتوبة من القرآن. علل ذلك. س٢- 

يحصن املسلم نفسه من الشرور واآلفات بأمور منها: س٣- 
أ-    قراءة سورة:......................  
ب- قراءة آية: .......................  
ج-  قول : ..........................  

اذكر شاهدًا لنهي السلف وحتذيرهم وإزالتهم للتمائم من الباب السابق. س٤- 

▪  حتصني املسلم نفسه من الشرور واآلفات:
على املسلم أن يحصن نفسه من الشرور واآلفات باألذكار الواردة (١) التي تنفع من يقولها بصدق، وإخالص، 

وقوة توكل ويقني، ومن ذلك:
١- صالة الفجر في جماعة قال ملسو هيلع هللا ىلص «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة اهللا ... احلديث» (٢).

٢- قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني ثالثًا في الصباح واملساء.
٣- قراءة آية الكرسي في الصباح واملساء.
٤- قراءة خواتيم سورة البقرة في املساء.

٥- قول: (بسم اهللا الذي ال يضر مع اسمه شيء في األرض وال في السماء وهو السميع العليم)(٣) ثالثًا في 
الصباح واملساء

٦- قول: (أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق)(٤) ثالثًا في الصباح واملساء.
والواجب على املسلم أن يعّلق قلبه باهللا وحده، ويجتنب األسباب الواهية للشفاء كلبس اخليط واحللقة، والرقى 

والتمائم الشركية، فإنها ال تنفعه بل تضره.

إلقناع  املناسبة  الطريقة  اذكر   - أسطر  في حدود خمسة   - زمالئك  أحد  على  متيمة  رأيت 
زميلك بإزالتها.

(١) لالستزادة الرجوع إلى كتيب (حتفة األخيار) للشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اهللا-، أو (الكلم الطيب) لشيخ اإلسالم ابن تيمية.
(٢) رواه ابن ماجه والطبراني من حديث أبي بكرة ورجاله رجال الصحيح وصححه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب ٣١٦/١.

(٣) رواه ابن ماجه برقم (٣٨٦٩).
(٤) رواه مسلم برقم (٢٧٠٨)،
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النافعٹالضارٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ النافعٹالضارٹالبركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ البركةٹيجبٹأنٹتطلبٹمنٹا�ٹوحدہٹفهوٹ
الواجبٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ الواجبٹوطلبهاٹ كمالهٹ أوٹ التوحيدٹ ينافيٹ شركٹ غيرہٹ منٹ وطلبهاٹ

فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.فعليناٹاحلذرٹمنٹذلكٹكله.
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معناهاالكلمة
التبرك

الالتٹ

ىزىزَّى ُالُعزالعزالُع
مناة

ضيزى

هوٹطلبٹالبركة,ٹوالبركةٹهي:ٹدوامٹاخليرٹوكثرته.

قبرہ.ٹوقيل:ٹاسمٹلصخرةٹكانواٹيعبدونهاٹفيٹالطائف

علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.رٹجعلٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.رٹُجعلٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف. رٹجمرٹجُم َشجرةٹَسمشجرةٹسمشجرةٹَس
صنمٹبنيٹمكةٹواملدينة.

جائرةٹوباطلة.
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�ٹأقسامٹالتبرك:ٹينقسمٹالتبركٹإلىٹقسمني:

للشفاء.ٹ للشفاء.ٹٹ للشفاء.ٹٹ للشفاء.ٹٹ للشفاء.ٹٹ للشفاء.ٹٹ طلبًاٹ زمزمٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ أنَََّّّهٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ أنلمٹ بالشرعٹ زمزمٹطلبالمٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ أنهٹ بالشرعٹ زمزمٹطلبالمٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ أنهٹ بالشرعٹ زمزمٹطلبالمٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ زمزمٹطلباهٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ أنهٹ بالشرعٹ زمزمٹطلبالمٹ ماءٹ مبارك,ٹكشربٹ هٹ ُعُ البركةٹمنٹشيءٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ البركةٹمنٹشيءٹع:ٹ التماسٹ وهوٹ أن:ٹ بالشرعٹ علمٹ البركةٹمنٹشيءٹ التماسٹ وهوٹ أن:ٹ بالشرعٹ ُعلمٹ البركةٹمنٹشيءٹ التماسٹ وهوٹ ُعُ:ٹ البركةٹمنٹشيءٹ التماسٹ وهوٹ ُ:ٹ تبركٹمشروع تبركٹمشروع١-ٹ تبركٹمشروع١-ٹ تبركٹمشروع١-ٹ تبركٹمشروع١-ٹ تبركٹمشروع١-ٹ تبركٹمشروع١-ٹ تبركٹمشروع١-ٹ ١-ٹ
ُقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹُطعم»قالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطعم»عم»قالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطعم»عم»قالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطعم»قالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹطقالٹ�ٹ«إنهاٹمباركة,ٹإنهاٹطعامٹُطعم»عم»عم»عم»عم»(١)(١)(١),ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»,ٹوفيٹرواية:ٹ«زمزمٹطعامٹطعم,ٹوشفاءٹسقم»(٢)(٢)(٢).

(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.(٭)ٹٹماٹأشبهٹالشجرةٹواحلجرٹمنٹقبر,ٹأوٹبقعة,ٹأوٹأثر,ٹأوٹغيرٹذلك.
(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣(١)ٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٤٧٣)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ)ٹوقدٹشربٹجماعةٹمنٹكبارٹالعلماءٹوغيرهمٹماءٹزمزمٹملقاصدٹمختلفة,ٹكالعلمٹالنافع,ٹأوٹحفظٹاحلديث,ٹأوٹلالستشفاءٹمنٹبعضٹاألمراضٹونحوٹذلكٹمنٹاملنافعٹالدينيةٹ

والدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹوالدنيوية,ٹفتحصلٹلهمٹماٹنووہٹوقصدوہٹبتوفيقٹا�ٹتعالىٹمعٹصحةٹنيةٹشاربه.ٹ
(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).(٢)ٹرواہٹالبزارٹ-ٹكشفٹاألستارٹ٤٧/٢ٹبرقمٹ(١١٧٠).
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هوٹطلبٹالبركة,ٹوالبركةٹهي:ٹدوامٹاخليرٹوكثرته.

قبرہ.ٹوقيل:ٹاسمٹلصخرةٹكانواٹيعبدونهاٹفيٹالطائف

علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.

١ّ-ٹأنٹيبّني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبني١-ٹأنٹيبّنيٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.ٹالطالبٹمعنىٹالتبرك.

٢ّ-ٹأنٹيفّر٢ّ-ٹأنٹيفّر٢ّ-ٹأنٹيفّر٢ّ-ٹأنٹيفّرقٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.٢-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.٢-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.٢-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفر٢-ٹأنٹيفرقٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.قٹالطالبٹبنيٹالتبركٹاملشروعٹواملمنوع.
٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ٣-ٹأنٹينقدٹالطالبٹفعلٹاملشركنيٹفيٹطلبهمٹالبركةٹ
منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.منٹاألحجارٹواألصنام.
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اذكرٹاملعرفٹبهٹفيماٹيأتي: س١-ٹ
أ-ٹٹٹٹ(.............)ٹطلبٹالبركة,ٹوهيٹدوامٹاخليرٹوكثرته. أ-ٹٹٹٹ(.............)ٹطلبٹالبركة,ٹوهيٹدوامٹاخليرٹوكثرته.ٹ ٹ

ب-ٹ(.............)ٹالتماسٹالبركة,ٹمنٹشيءٹعلمٹبالشرعٹأنهٹمبارك. ب-ٹ(.............)ٹالتماسٹالبركة,ٹمنٹشيءٹعلمٹبالشرعٹأنهٹمبارك.ٹ ٹ
ج�-ٹ(..............)ٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرع. ج�-ٹ(..............)ٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرع.ٹ ٹ

È �(سورةٹالنجم:ٹاآلياتٹ٩١-٠٢). Ód ÚšÔ_« ÓWÓ¦�U]¦�« Ó…UÓM Ó� ÓË ©£fi±πfi£ È ]e ÔFÚ�« ÓË Ó ]ö�« ÔrÔ² Ú¹Ó√ Ód Ó�Ó√ �قالٹتعالى:ٹ س٢-ٹ
أ-ٹماٹمعنىاملفرداتٹالتالية:ٹالالت,ٹالعزى,ٹمناة? أ-ٹماٹمعنىاملفرداتٹالتالية:ٹالالت,ٹالعزى,ٹمناة?ٹ ٹ

ب-ٹماٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹواألحجار? ب-ٹماٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹواألحجار?ٹ ٹ

٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:٢-ٹتبركٹممنوع:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:ٹوهوٹالتماسٹالبركةٹفيماٹلمٹيأذنٹبهٹالشرعٹوحكمه:
الصاحلنيٹلطلبٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ الصاحلنيٹلطلبٹٹهذاٹ قبورٹ أوٹ أوٹاألحجارٹ باألشجارٹ يتبركٹ بذاته,ٹكمنٹ البركةٹ الشيءٹمينحٹ ٹهذاٹ أّنّّ اعتقدٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ اعتقدٹأنأ-ٹ إنٹ أ-ٹ

نفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹنفعٹأوٹدفعٹضرٹفذلكٹشركٹأكبر.ٹ
بالصاحلنيٹفذلكٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ بالصاحلنيٹفذلكٹٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أوٹ إبراهيمٹ البركةٹمنٹا�ٹكمنٹيتمسحٹمبقامٹ ٹهذاٹالشيءٹسببٹحلصولٹ أّنّّ إنٹاعتقدٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ إنٹاعتقدٹأنب-ٹ ب-ٹ

ُشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹُيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.شركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.شركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.شركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.شركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹيشركٹأصغر.ٹأماٹإنٹاعتقدٹأنٹهذاٹالعملٹمماٹُيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.تقربٹبهٹإلىٹا�ٹفهوٹمحرمٹووسيلةٹإلىٹالشرك.

�ٹتوبيخٹا�ٹللمشركني:
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ٹفهيٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ الشركٹ
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رٹفهوٹٹٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضرٹفهوٹٹرٹفهوٹٹٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضرٹفهوٹٹٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضٹأنهاٹتنفعٹأوٹتضٹأنهاٹتنفعٹأوٹتُضرٹفهوٹٹرٹفهوٹٹرٹفهوٹٹ وماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداوماٹيحصلٹممنٹينتسبٹإلىٹاإلسالمٹمنٹالتبركٹبالقبور,ٹواألشجار,ٹواألحجارٹمعتقداًًً
ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹ ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا منٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا

فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.فعلٹذلكٹفقدٹشابههمٹفيٹفعلهم,ٹومنٹتشبهٹبقومٹفهومنهم.

ٹوهيٹمنٹأشهرٹوأعظمٹاألصنامٹفيٹ ٹوهيٹمنٹأشهرٹوأعظمٹاألصنامٹفيٹ،يوبخٹا�ٹاملشركنيٹعلىٹتعظيمهمٹلهذہٹاألصنامٹ(الالتٹوالعزىٹومناة) يوبخٹا�ٹاملشركنيٹعلىٹتعظيمهمٹلهذہٹاألصنامٹ(الالتٹوالعزىٹومناة)

ٹفهيٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ فهيٹ،الشركٹ ٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ فهيٹ،الشركٹ ٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ فهيٹ،الشركٹ ٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ ٹفهيٹالشركٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ فهيٹ،الشركٹ ٹ لها أوهامٹتخيلوهاٹالٹحقيقةٹ إالٹ وماٹهيٹ ٹ بركتها ا�ٹحنيٹطلبواٹ األكبر,ٹألنهمٹعبدوهاٹمنٹدونٹ الشركٹ
ٹقالٹا�ٹتعالى:ٹ� ٹقالٹا�ٹتعالى:ٹ�،مجردٹأشجارٹوأحجارٹالٹتنفعٹوالٹتضر مجردٹأشجارٹوأحجارٹالٹتنفعٹوالٹتضر

ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹ ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹ،منٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹ،منٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹمنٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا ٹفالواجبٹعلىٹاملسلمٹأنٹالٹيعلقٹقلبهٹإالٹبا�ٹوحدہ,ٹوأنٹالٹيتعلقٹبغيرہ,ٹفمنٹ،منٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا منٹجنسٹتبركٹاملشركنيٹهذا
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صنفٹاألمثلةٹالتاليةٹإلى:ٹتبركٹمشروع,ٹوتبركٹممنوعٹفيٹاجلدولٹالتالي: س٣-ٹ
تبركٹممنوعتبركٹمشروعاألمثلة

١-ٹالتمسحٹبالكعبةٹومقامٹإبراهيمٹتبركًاٹبهما.
٢-ٹالتبركٹبتربةٹقبورٹالصاحلني.

٣-ٹتعظيمٹغارٹحراء,ٹواعتقادٹبركته.
٤-ٹالشربٹمنٹماءٹزمزمٹطلبًا

٥-ٹأكلٹمترٹالعجوةٹ(عجوةٹاملدينة)

تبركٹممنوع تبركٹممنوعتبركٹمشروع
ٹبهما.

للشفاء.
.
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ٹونحنٹ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ

أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ
 U ÓL Ó� U ÎNÓ�≈ UÓM]� q ÓF Úł«�ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ, َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ

�ٹ(سورةٹاألعراف:ٹآيةٹ١٣٨).ٹلتركنبٹسننٹمنٹكانٹقبلكم»)ٹرواہٹالترمذيٹوصححه(١).ٹ ÓÊuÔK ÓN Ú Ó& ÏÂ Úu Ó� Úr ÔJ]½≈ Ó‰U Ó� ÏW ÓN�¬ Úr ÔNÓ�

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
ننيحننيُحنني

حدثاءٹعهدٹبكفر
يعكفونٹعندها

ينوطونٹبها
ذاتٹأنواط
نن ننإنهاٹالسننإنهاٹالسُّ ُّإنهاٹالسُّ
بنوٹإسرائيل

ُوادٹيقعٹشرقيٹمكة,ٹوقعتٹفيهٹغزوةٹُحننيٹاملعروفة.وادٹيقعٹشرقيٹمكة,ٹوقعتٹفيهٹغزوةٹحننيٹاملعروفة.وادٹيقعٹشرقيٹمكة,ٹوقعتٹفيهٹغزوةٹُحننيٹاملعروفة.
أسلمواٹحديثًاٹوعهدهمٹبالكفرٹقريب.

يقيمونٹعندها,ٹويعظمونها.
يعلقونٹعليها.

شجرةٹيعلقٹعليهاٹاملشركونٹٹأسلحتهم,ٹطلبًاٹللبركة.
السنن:ٹالطرق,ٹواملراد:ٹسلكتمٹكماٹسلكٹمنٹقبلكمٹالطرقٹاملذمومة.

همٹاليهود.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹالتبركٹباألشجارٹواألحجارٹشرك:
عندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹعندٹفتحٹمكةٹأسلمٹكثيرٹمنٹأهلها,ٹوخرجٹفئةٹمنهمٹإلىٹحننيٹمعٹرسولٹا�ٹ�,ٹوفيٹطريقهمٹإليهاٹرأواٹشجرةٹ
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(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢١٨٠)

ٹونحنٹ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ
ٹونحنٹ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ
ٹونحنٹ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ
ٹونحنٹ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ
ٹونحنٹ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ
ٹونحنٹ ٹونحنٹٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ
ُحدثاُءٹعهدٹِبُكْفٍر,ٹوللمشركَنيٹِسْدرٌةٹَيْعُكُفوَنٹعندها,ٹَويُنوُطوَنٹِبَهاٹ
ٹونحنٹ ٹعنٹأبيٹواقدٹالليثيٹقال:ٹ(خرجناٹمعٹرسولٹا�ٹ�ٹإلىٹُحَنْنيٍ

أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ
 U ÓL Ó� U ÎNÓ�≈ UÓM]� q ÓF Úł«�ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ, َننُ ,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ�َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ َننُ ,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ�َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ َننُ ,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ�َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ َننُ ,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ�َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ َننُ ,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ�َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹأسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ

,ٹُقْلُتْمٹوالَِّذيٹَنْفِسيٹِبَيِدِہٹَكَماٹَقاَلْتٹَبُنواٹإْسَراِئيَلٹملوسى:ٹ� َننُ َرُسوُلٹا�ٹ�:ٹ«ا�ٹأكبُرٹإنَّهاٹالسُّ
أسلحتهمٹُيَقالٹلها:ٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹَفَمَرْرَناٹِبِسْدَرٍة,ٹفقلنا:ٹياٹرسولٹا�ٹاْجَعْلٹَلَناٹذاَتٹَأْنِواٍطٹكماٹلهْمٹذاُتٹَأْنَواٍط,ٹفقالٹ
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ننيٹاملعروفة.
ٹوعهدهمٹبالكفرٹقريب.

السنن:ٹالطرق,ٹواملراد:ٹسلكتمٹكماٹسلكٹمنٹقبلكمٹالطرقٹاملذمومة.
ٹللبركة.ٹللبركة.

ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها.ٹالطالبٹحكمٹالتبركٹباألشجارٹونحوها. ١ّ-ٹٹأنٹيبّني١ّ-ٹٹأنٹيبّني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبّنيّّ
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وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹفأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ وشبهٹمقالتهمٹمبقولةٹبنيٹإسرائيلٹملوسىٹ(عليهٹشرك،فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ فأنكرٹرسولٹا�ٹ�ٹعليهمٹذلكٹوبنيٹأنٹطلبهمٹهذاٹ
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�ٹالتحذيرٹمنٹتقليدٹاملشركني:
أخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹأخبرٹالرسولٹ�ٹعنٹوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹمشابهةٹلألممٹالسابقةٹمنٹاليهودٹوالنصارى,حيثٹطلبواٹآلهةٹمعٹ
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علىٹ أمثلةٹ إحضارٹ مجموعةٹ كلٹ منٹ ويطلبٹ مجموعاتٹ إلىٹ الفصلٹ طالبٹ املعلمٹ يقسمٹ ٹ
التبرك,ٹثمٹيناقشهاٹاملعلمٹمعهم.

ننٹقلتمٹوالذيٹنفسيٹبيدہ............» قالٹرسولٹا�ٹ�ٹ:ٹا�ٹأكبرٹإنهاٹالسُّ س١-ٹ
نن). نن).ٹمعنىٹقولهٹعليهٹالصالةٹوالسالمٹ(إنهاٹالسنن).ٹمعنىٹقولهٹعليهٹالصالةٹوالسالمٹ(إنهاٹالسُّ ُّٹمعنىٹقولهٹعليهٹالصالةٹوالسالمٹ(إنهاٹالسُّ أ-ٹبّني أ-ٹبنيٹ أ-ٹبّنيٹ ّٹ

ب-ٹمثلٹلوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمة. ب-ٹمثلٹلوقوعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمة.ٹ ٹ
علل: س٢-ٹ

وجوبٹالتفقهٹفيٹالدينٹومعرفةٹالتوحيد. وجوبٹالتفقهٹفيٹالدينٹومعرفةٹالتوحيد.ٹ ٹ
للتبركٹاملمنوعٹأسبابٹعدة,ٹاذكرها. س٣-ٹ

(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٢٧٠).

الحدٹ الحدٹفيه,ٹولذلكٹالٹيجوزٹأنٹيتجاوزٹ الحدٹ,ٹولذلكٹالٹيجوزٹأنٹيتجاوزٹ الحدٹفيه,ٹولذلكٹالٹيجوزٹأنٹيتجاوزٹ الحدٹ,ٹولذلكٹالٹيجوزٹأنٹيتجاوزٹ الحدٹفيه,ٹولذلكٹالٹيجوزٹأنٹيتجاوزٹ ,ٹولذلكٹالٹيجوزٹأنٹيتجاوزٹ

.؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه .؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه ؛ ألن كـًال منهمـا طـلب أن يجــعـل لــه مـا يـألهـه 
ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.ويعبده من دون اهللا.

وقدٹوقعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹكماٹأخبرناٹ�ٹبه,ٹوهذاٹعلمٹ وقدٹوقعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹكماٹأخبرناٹ�ٹبه,ٹوهذاٹعلمٹلنحذره،ا�,ٹوهوٹخبرٹمبعنىٹالذم,ٹوإمناٹقالهٹلناٹ�ٹ وقدٹوقعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹكماٹأخبرناٹ�ٹبه,ٹوهذاٹعلمٹا�,ٹوهوٹخبرٹمبعنىٹالذم,ٹوإمناٹقالهٹلناٹ�ٹ وقدٹوقعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹكماٹأخبرناٹ�ٹبه,ٹوهذاٹعلمٹلنحذره،ا�,ٹوهوٹخبرٹمبعنىٹالذم,ٹوإمناٹقالهٹلناٹ�ٹ وقدٹوقعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹكماٹأخبرناٹ�ٹبه,ٹوهذاٹعلمٹا�,ٹوهوٹخبرٹمبعنىٹالذم,ٹوإمناٹقالهٹلناٹ�ٹ وقدٹوقعٹالشركٹفيٹهذہٹاألمةٹكماٹأخبرناٹ�ٹبه,ٹوهذاٹعلمٹلنحذره،ا�,ٹوهوٹخبرٹمبعنىٹالذم,ٹوإمناٹقالهٹلناٹ�ٹ ا�,ٹوهوٹخبرٹمبعنىٹالذم,ٹوإمناٹقالهٹلناٹ�ٹ
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ÜÉÑdG πNóe 

الذبح عبادة من العبادات يجب صرفها هللا وحده ومن 
صرفها لغيره فقد أشرك.

 Ô  Úd �Ô√ Óp� Óc� ÓË ÔtÓ� Óp� d Ó� ô ©£±∂≤£ Ó5 Ó*U ÓFÚ�« Ò» Ó— t]K� w�UÓ Ó2 ÓË ÓÍUÓO Ú� Ó� ÓË w J Ô�Ô� ÓË w�ö Ó� ]Ê≈ ÚqÔ�﴿:١- قال اهللا تعالى
Ó5˝ (سورة األنعام: آية ١٦٢-١٦٣). LK Ú� ÔL?Ú�« Ô‰ ]ËÓ√ U Ó�Ó√ ÓË

﴾ (سورة الكوثر: آية ٢). Úd Ó�Ú�« ÓË ÓpÒ� Ód� Òq ÓBÓ�﴿" :٢- قال اهللا تعالى

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
ُنسكي

محياي ومماتي
هللا رب العاملني

ذبحي.
ما أحيا عليه، وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصالح.

أي خالصًا لوجه اهللا تعالى.

¢SQódG ô°UÉæY

▪  وجوب إخالص جميع العبادات هللا:
 يأمر اهللا سبحانه نبيه محمداً ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول للمشركني (الذين يصرفون العبادة لغيره سبحانه من صالة، وذبح 
وغيرهما): إنني ُأخلص صالتي وذبحي، وما أحيا عليه، من اإلميان والعمل الصالح هللا وحده ال أشرك به أحداً، 

وإنني أول املسلمني من هذه األمة.
وأفادت اآلية: وجوب اإلخالص هللا  تعالى، وهذا شرط في جميع العبادات.

▪  الصالة والنحر من أجّل العبادات:
﴾ أن يجمع بني عبادتني هما: Úd Ó�Ú�« ÓË ÓpÒ� Ód� Òq ÓBÓ�﴿ :أمر اهللا سبحانه نبيه محمداً ملسو هيلع هللا ىلص في قوله تعالى

١- الصالة التي هي من أعظم العبادات البدنية، ملا يجتمع للعبد في الصالة من اخلشوع، والذل، واإلقبال على 
اهللا ما ال يجتمع له في غيرها.

٢- النحر: الذي هو من أعظم العبادات املالية ملا فيه من بذل املال هللا رب العاملني.

ما أحيا عليه، وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصالح.ما أحيا عليه، وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصالح.ما أحيا عليه، وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصالح.ما أحيا عليه، وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصالح.ما أحيا عليه، وما أموت عليه من اإلميان والعمل الصالح.

ˆG Ò¨d íHòdG ‘ AÉL Ée ÜÉH

١-  أن يبّني الطالب أن الذبح عبادة يجب صرفها هللا وحده.
٢-  أن يحث الطالب غيره على اإلخالص في جميع 
العبادات.
٣-  أن يورد الطالب أمثلة على الذبح املشروع.
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�ٹالتحذيرٹمنٹتقليدٹاملشركني:

�ٹأسبابٹالتبركٹاملمنوع:

ننٹقلتمٹوالذيٹنفسيٹبيدہ............» قالٹرسولٹا�ٹ�ٹ:ٹا�ٹأكبرٹإنهاٹالسُّ س١-ٹ

علل: س٢-ٹ

للتبركٹاملمنوعٹأسبابٹعدة,ٹاذكرها. س٣-ٹ

79

ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.ولعظمٹهاتنيٹالعبادتنيٹكانٹ�ٹكثيرٹالصالة,ٹكثيرٹالنحر.

 Óp� ÓcÐ ÓË ÔtÓ� Óp¹ d Óý ô ©£±∂≤£ Ó5 Ó*U ÓFÚ�« Ò» Ó— t]K� wðUÓ Ó2 ÓË ÓÍUÓO Ú× Ó� ÓË w J Ô�Ô½ ÓË wðö Ó� ]Ê≈ ÚqÔ� �:ٹس١-ٹقالٹا�ٹتعالى
5˝ٹ(سورةٹاألنعام:ٹآيةٹ٢٦١-٣٦١). LK Ú� ÔL?Ú�« Ô‰ ]ËÓ√ U Ó½Ó√ ÓË Ô  Úd �Ô√

أ-ٹتضمنتٹاآليةٹشرطًاٹعظيمًاٹيجبٹتوفرہٹفيٹجميعٹالعبادات,ٹفماٹهو? أ-ٹتضمنتٹاآليةٹشرطاٹ أ-ٹتضمنتٹاآليةٹشرطًاٹ ًٹ
ب-ٹماٹمعنى:ٹنسكي,ٹمحيايٹومماتي? ب-ٹماٹمعنى:ٹنسكي,ٹمحيايٹومماتي?ٹ ٹ

علل: س٢-ٹ
أ-ٹالصالةٹأعظمٹالعباداتٹالبدنية. أ-ٹالصالةٹأعظمٹالعباداتٹالبدنية.ٹ ٹ

ب-ٹالنحرٹمنٹأعظمٹالعباداتٹاملالية. ب-ٹالنحرٹمنٹأعظمٹالعباداتٹاملالية.ٹ ٹ
ضعٹخطًاٹواحدًاٹحتتٹالعبادةٹالبدنيةٹوخطنيٹحتتٹالعبادةٹاملالية: س٣-ٹ

صالةٹالتراويح,ٹنحرٹاإلبل,ٹصالةٹالفجر,ٹالعقيقة,ٹذبحٹشاةٹوفاءٹبنذر. صالةٹالتراويح,ٹنحرٹاإلبل,ٹصالةٹالفجر,ٹالعقيقة,ٹذبحٹشاةٹوفاءٹبنذر.ٹ ٹ
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َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ ٣-ٹَعْنٹَعِليِّ
ا�,ٹَلَعَنٹا�ٹَمْنٹَلَعَنٹَواِلَدْيِه,ٹَلَعَنٹا�ٹَمْنٹآَوىٹُمْحِدثًا,ٹَلَعَنٹا�ٹَمْنٹَغّيَرٹَمناَرٹاَألْرِض»ٹرواہٹمسلم(١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
لعنٹا�

آوىٹمحدثًا

منارٹاألرض

اللعن:ٹهوٹالطردٹواإلبعادٹعنٹرحمةٹا�.
ّٹعليه,ٹأوٹأقّرٹعليه,ٹأوٹأقرٹمبتدعًاٹفيٹالدينٹ ّىٹاجلانيٹ(كالقاتلٹوالسارق)ٹمنٹإقامةٹاحلّدىٹاجلانيٹ(كالقاتلٹوالسارق)ٹمنٹإقامةٹاحلّد ىٹاجلانيٹ(كالقاتلٹوالسارق)ٹمنٹإقامةٹاحلدمىٹاجلانيٹ(كالقاتلٹوالسارق)ٹمنٹإقامةٹاحلدَم محمَح

ورضيٹببدعته.
ُعالماتٹحدودٹاألرضٹالتيٹبنيٹاجلارٹوجارہ,ٹأوٹالعالماتٹالتيٹُيهتدىٹبهاٹفيٹعالماتٹحدودٹاألرضٹالتيٹبنيٹاجلارٹوجارہ,ٹأوٹالعالماتٹالتيٹيهتدىٹبهاٹفيٹعالماتٹحدودٹاألرضٹالتيٹبنيٹاجلارٹوجارہ,ٹأوٹالعالماتٹالتيٹُيهتدىٹبهاٹفيٹ

الطريق.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹٹاألعمالٹاملتوعدٹفاعلهاٹبلعنةٹا�:
ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:ٹفيٹهذاٹاحلديثٹالعظيمٹتوعدٹرسولٹا�ٹ�ٹباللعنٹمنٹفعلٹأحدٹهذہٹاألمورٹاألربعةٹاملنهيٹعنها,ٹوهي:

١-ٹالذبحٹلغيرٹا�,ٹومنٹأمثلته:
-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.-ٹمنٹيذبحٹلقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرهما.

-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبا-ٹمنٹيذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلنٹطلبًاًًٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.ٹللشفاءٹكماٹيحدثٹعندٹالسحرة.
-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيما-ٹمنٹيذبحٹفيٹطريقٹكبيرٹالقومٹتعظيمًاًٹله.ٹله.ٹله.ٹله.

-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.-ٹمنٹيذبحٹعندٹعتبةٹاملنزلٹاسترضاءٹلشياطنيٹاجلن,ٹأوٹلكفٹشرهمٹعنٹأهلٹاملنزل.
ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ

واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.واالنتفاعٹبهاٹعلىٹأيٹوجهٹكان.
(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).(١)ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(١٩٧٨).

َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹٹَعْنٹَعِليِّ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹٹَعْنٹَعِليِّ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹٹَعْنٹَعِليِّ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹٹَعْنٹَعِليِّ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ َثِنيٹَرُسوُلٹاِ�ٹ�ٹبأْرَبِعٹَكِلمات:ٹ«َلَعَنٹا�ٹَمْنٹَذَبَحٹِلَغْيرٹٹَعْنٹَعِليِّ ٹْبِنٹأِبيٹَطاِلبٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَحدَّ ٹَعْنٹَعِليِّ
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ٹعليه,ٹأوٹأقّرٹمبتدعًاٹفيٹالدينٹ

هتدىٹبهاٹفيٹ

ٹمبتدعًاٹفيٹالدينٹٹمبتدعًاٹفيٹالدينٹ

هتدىٹبهاٹفيٹعالماتٹحدودٹاألرضٹالتيٹبنيٹاجلارٹوجارہ,ٹأوٹالعالماتٹالتيٹُيهتدىٹبهاٹفيٹ

ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�.ٹالطالبٹحكمٹالذبحٹلغيرٹا�. ١ّ-ٹٹأنٹيبّني١ّ-ٹٹأنٹيبّني١ّ-ٹٹأنٹيبّني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبّنيّّ

٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.٢-ٹٹأنٹيذكرٹالطالبٹعقوبةٹالذبحٹلغيرٹا�.

٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيوردٹالطالبٹأمثلةٹللذبحٹلغيرٹا�.

ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹاألكبر،وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹاألكبر،وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹاألكبر،وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹاألكبر،وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹوسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ ويحرمٹاألكلٹمنٹتلكٹالذبيحةٹاألكبر،وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ وسواءٹأكانٹاملذبوحٹمنٹبهيمةٹاألنعام,ٹأوٹغيرٹذلكٹفكلهٹمنٹالشركٹ
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٢-ٹلعنٹالوالدين:

٣-ٹإيواءٹمحدث:

٤-ٹتغييرٹمنارٹاألرض:
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٢-ٹلعنٹالوالدين:
ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:ٹلعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹويكونٹذلكٹإما:
-ٹلعنا-ٹلعنا-ٹلعنا-ٹلعنا-ٹلعنًاٹمباشراٹمباشراٹمباشراٹمباشراٹمباشراٹمباشراٹمباشراًًً:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.:ٹوهوٹأنٹيواجهٹالوالدينٹباللعنة.

-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ-ٹأوٹبالتسبب,ٹكأنٹيلعنٹالرجلٹأباٹرجلٹآخرٹفيلعنٹأباہ,ٹكماٹجاءٹفيٹاحلديثٹعنهٹ�ٹأنهٹقال:ٹ«منٹالكبائرٹ
شتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹشتمٹالرجلٹوالديه.ٹقالوا:ٹياٹرسولٹا�ٹوهلٹيشتمٹالرجلٹوالديه?ٹقال:ٹنعمٹيسبٹالرجلٹأباٹالرجلٹفيسبٹأباہٹ
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٣-ٹإيواءٹمحدث:

جاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرماجاءٹاإلسالمٹبالعدلٹبنيٹالناسٹونصرةٹاملظلومٹوأخذٹحقهٹمنٹالظالم,ٹفمنٹآوىٹمجرمًاٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹٹيستحقٹالعقابٹونصرہٹأوٹ
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ٹفمنٹبّدلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹلٹالعالماتٹالتيٹتوضعٹعلىٹالطريقٹفهوٹمتوعدٹباللعنةٹ ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ٹفمنٹبّدالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك ّالتعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك

أيضاأيضاأيضاأيضًاًً.
هذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنهذہٹهيٹالكبائرٹاألربعٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعن(٢)(٢)(٢).ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ.ٹفالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبر,ٹولعنٹالوالدينٹوإيواءٹاحملدثٹ
ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانبًاًًٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹٹلهاٹولغيرهاٹمماٹ ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب وتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب
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(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٥٩٧٣)ٹومسلمٹبرقمٹ(٩٠),ٹواللفظٹله.
(٢)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».)ٹالٹيجوزٹلعنٹأصحابٹاملعاصيٹإالٹعلىٹوجهٹالعمومٹكماٹفيٹحديثٹالبابٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹآكلٹالرباٹوموكلهٹوكاتبهٹوشاهديهٹ...احلديث»,ٹوحديثٹ«ٹلعنٹا�ٹالسارقٹ...احلديث».

بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ ٹيذكرٹ
القرآنيةٹواألحاديثٹالنبوية.

ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانبا ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانبا،وتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانبا،وتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانباوتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب ٹفعلىٹاملسلمٹأنٹيكونٹمجانبا،وتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب وتغييرٹمنارٹاألرضٹمنٹاملعاصيٹاملنافيةٹلكمالٹالتوحيدٹالواجب

ٹفمنٹبد ٹفمنٹبد،التعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك التعاونٹوإرشادٹالتائهٹلئالٹيضلٹفيٹالطريقٹفيهلك

بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ-ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ من خالل دراسته السابقة ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ-ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ من خالل دراسته السابقة ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ-ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ-ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹالطالب ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ-ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹالطالب ٹيذكرٹ بعضٹاألعمالٹاملتوعدٹصاحبهاٹباللعنٹفيٹاآلياتٹ-ٹيذكرٹ ٹيذكرٹ
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أكملٹالفراغاتٹالتالية: س١-ٹ
أ-ٹآوىٹمحدثًاٹمعناہ:ٹحمى.................................. أ-ٹآوىٹمحدثاٹ ٹ
ب-ٹمنارٹاألرضٹهو:ٹ...................................... ب-ٹمنارٹاألرضٹهو:ٹ......................................ٹ ٹ

جاءٹفيٹحديثٹعليٹرضيٹا�ٹعنهٹالواردٹفيٹالبابٹأربعٹمنهياتٹتوعدٹالرسولٹ�ٹفاعلهاٹباللعن.ٹ س٢-ٹ
اذكرٹهذہٹاملنهيات.

لعنٹالوالدينٹمنٹكبائرٹالذنوب,ٹوقدٹيقعٹبإحدىٹصورتنيٹ.ٹوضحهما. س٣-ٹ

أ-ٹذبحٹاحلاجٹللهدي. أ-ٹذبحٹاحلاجٹللهدي.ٹ ٹ
ب-ٹذبحٹبهيمةٹفيٹمكانٹمعنيٹتنفيذاًٹلطلبٹمشعوذ. ب-ٹذبحٹبهيمةٹفيٹمكانٹمعنيٹتنفيذاٹ ٹ

ج�-ذبحٹاألضحية. ج�-ذبحٹاألضحية.ٹ ٹ
د-ٹالذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلن. د-ٹالذبحٹللشياطنيٹأوٹاجلن.ٹ ٹ
ه�-ٹالذبحٹلقبرٹنبيٹأوٹولي. ه�-ٹالذبحٹلقبرٹنبيٹأوٹولي.ٹ ٹ

س٤-   ضع إشارة (✗) أمام ما هو شرك من صور الذبح التالية :
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اَرٹَرُجٌلٹِفيٹُذَباٍب»,ٹ َةٹَرُجٌلٹِفيٹُذَباٍب,ٹَوَدَخَلٹالنَّ نَّ ٹَرُسوَلٹا�ٹ�ٹَقاَل:ٹ«َدَخَلٹاْجلَ ٤-ٹَوَعْنٹَطاِرِقٹْبِنٹِشَهاٍبٹأنَّ
َبٹَلُهٹَشْيئًا,ٹَفَقالُواٹ ٹَرُجالِنٹَعَلىٹَقْوٍمٹَلُهْمٹَصَنٌمٹالٹَيُجوُزُہٹأَحٌدٹَحتَّىٹُيَقرِّ َقالُوا:ٹَوَكْيَفٹَذِلَكٹَياٹرُسوَلٹا�,ٹَقاَل:ٹ«َمرَّ
اَر,ٹ واٹَسِبيَلُه,ٹَفَدَخَلٹالنَّ َفَخلَّ َبٹُذَبابًا ْبٹَوَلْوٹُذَبابًاٹَفَقرَّ ْبٹَقالُواٹَلُه:ٹَقرِّ ْب.ٹَقاَل:ٹَلْيسٹِعْنِديٹَشيءٹُأقرِّ ألَحِدِهَما:ٹَقِرّ
رواہٹ َة»ٹ نَّ اْجلَ َفَدَخَلٹ ُعُنَقُه,ٹ َفَضَرُبواٹ ,ٹ َوَجلَّ ٹ َعزَّ ا�ٹ ُدوَنٹ َشْيئًاٹ ألَحٍدٹ َبٹ ُألَق��رِّ ُكْنُتٹ َماٹ َفَقاَل:ٹ ْب,ٹ َقرِّ لْآلَخِر:ٹ َوَقالُواٹ

أحمد(١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
صنم

فيٹذباب
الٹيجوزہ
ّيقّربيقربيقّرب

ماٹكانٹمنحوتًاٹعلىٹشكلٹصورة.
أىٹبسببٹذباب.

الٹميرٹبه,ٹوالٹيتعداہ.
يذبح.
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�ٹٹٹالذبحٹلغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹولوٹكانٹاملذبوحٹحقيرًا
Úbbb ÓIbIb ÓÓ� � � I� I tt]K�UtK�Ut Ð K�UÐ K�U ÚÚ„ d ÚAAdAd ÔÔ¹ s¹ sA¹ sA Ó� � ¹ s� ¹ s¹ s� ¹ s ÔÔÔttt]½≈½≈½≈t½≈tt½≈t قالٹا�ٹتعالى:ٹ� قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ
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فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئافالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئًا

Ì
فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئا

Ì 
فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئا

 
فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئا

 
فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئا

 
فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئا

 
فالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئا


ًفالتقربٹإلىٹغيرٹا�ٹشركٹأكبرٹمهماٹكانٹالشيءٹاملتقربٹبه,ٹفإنٹٹالرجلٹاألولٹاملذكورٹفيٹاحلديثٹقدٹقربٹشيئًا
فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذبابًاً فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ ّٹللصنمٹالذيٹمّرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹللصنمٹالذيٹمرٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ حقيراحقيراحقيراًًًٹتعظيماٹتعظيماٹتعظيماٹتعظيمًا

فكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹفكيفٹمبنٹيستسمنٹاإلبلٹوالبقرٹوغيرهاٹليتقربٹبذبحهاٹإلىٹغيرٹا�ٹمنٹقبرٹنبي,ٹأوٹولي,ٹأوٹغيرٹذلك?!!ٹ
ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.ورمباٹاكتفىٹبعضهمٹبذلكٹعنٹاألضحيةٹلشدةٹتعظيمهٹملنٹيعبدہٹمنٹدونٹا�.

(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).(١)ٹٹرواہٹأحمدٹفيٹكتابٹالزهدٹصٹ(١٥-١٦).

اَرٹَرُجٌلٹِفيٹُذَباٍب»,ٹ َةٹَرُجٌلٹِفيٹُذَباٍب,ٹَوَدَخَلٹالنَّ نَّ ٹَرُسوَلٹا�ٹ�ٹَقاَل:ٹ«َدَخَلٹاْجلَ اَرٹَرُجٌلٹِفيٹُذَباٍب»,ٹٹأنَّ َةٹَرُجٌلٹِفيٹُذَباٍب,ٹَوَدَخَلٹالنَّ نَّ ٹَرُسوَلٹا�ٹ�ٹَقاَل:ٹ«َدَخَلٹاْجلَ ٹأنَّ
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ٹعلىٹشكلٹصورة.

١ّ-ٹٹأنٹيبّني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبّنيٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹٹالطالبٹخطورةٹالذبحٹلغيرٹا�ٹوإنٹكانٹ
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قالٹا�ٹتعالى:ٹ� قالٹا�ٹتعالى:ٹ�النار،ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�النار،ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ قالٹا�ٹتعالى:ٹ�النار،ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ ٹاحلديثٹيدلٹعلىٹخطورةٹالشركٹوشناعته,ٹوأنهٹيوجبٹدخولٹ

فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذبابا فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباالنار،ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباالنار،ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباالنار،ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباالنار،ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباالنار،ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ فإذاٹكانٹهذاٹفيمنٹقربٹذباباالنار،ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ ٹعليه,ٹفخلىٹالقومٹاملشركونٹسبيله,ٹفدخلٹ
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فضيلةٹالتوحيدٹوالصبرٹعليه:
إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.إنٹالشركٹخطيرٹشأنه,ٹعظيمٹقبحهٹولوٹكانٹفيٹشئٹحقير,ٹواملسلمٹيجودٹبنفسهٹدونٹالوقوعٹفيه.

ًوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإميانًاوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإمياناوفيٹهذاٹاحلديثٹامتنعٹالرجلٹاآلخرٹمنٹالتقربٹلغيرٹا�ٹبالذبحٹإميانًاٹواحتساباٹواحتساباٹواحتساباٹواحتساباٹواحتساباٹواحتساباٹواحتساباٹواحتسابًاًً,ٹوتعظيما,ٹوتعظيما,ٹوتعظيما,ٹوتعظيما,ٹوتعظيما,ٹوتعظيما,ٹوتعظيمًاًٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹٹ�,ٹفصبرٹعلىٹالقتل,ٹ
فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.فدخلٹاجلنة,ٹفهذاٹدليلٹعلىٹأنٹالتوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوأنٹالشركٹيوجبٹالنار.

منٹخاللٹدراستكٹحلديثٹطارقٹبنٹشهابٹالواردٹ التوحيدٹيوجبٹاجلنة,ٹوالشركٹيوجبٹ ٹس١-ٹ
فيٹهذاٹالبابٹقارنٹبنيٹعملٹالرجلنيٹالواردٹفيٹاحلديث,ٹومصيرٹكٍلٹمنهماٹفيٹالدنياٹوجزاءہٹفيٹ

اآلخرة:

الرجلٹالثانيالرجلٹاألولٹاملطلوب
العملٹالذيٹقامٹبه.
املصيرٹفيٹالدنيا.
اجلزاءٹفيٹاآلخرة.

ٹس٢-ٹاستنتجٹمنٹاحلديثٹفضلٹالتوحيدٹوخطورةٹالشرك.

ٹ١-ٹيطلبٹاملعلمٹمنٹطالبهٹإيرادٹبعضٹاألمثلةٹعلىٹالصبرٹفيٹسبيلٹا�.
٢-ٹمنٹخاللٹدراستكٹاذكرٹأمثلةٹمنٹصورٹالشركٹاحملتقرةٹوالتيٹيستهنيٹبهاٹالبعض

الرجلٹالثانيالرجلٹالثاني

النار،

شيء حقير، والمسلم يجود بنفسه دون الوقوع فيه.
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فعليناٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ فعليناٹالذبحٹ الشركٹ إلىٹ وسيلةٹ لغيرہٹ فيهٹ يذبحٹ مبكانٹ �ٹ الذبحٹ
احلذرٹمنهٹواجتنابه.احلذرٹمنهٹواجتنابه.احلذرٹمنهٹواجتنابه.احلذرٹمنهٹواجتنابه.احلذرٹمنهٹواجتنابه.احلذرٹمنهٹواجتنابه.احلذرٹمنهٹواجتنابه.
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معناهاالكلمة
الٹتقمٹفيه

أسسٹعلىٹالتقوى
املطهرين

ٹفيٹمسجدٹالضرار. ُالٹُتصلالٹتصلالٹُتصلِّ
نيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.بنيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.بنيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.ُنيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.ُنيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.
الذينٹيتطهرونٹمنٹالنجاساتٹاملعنوية,ٹواحلسية
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�ٹٹٹخبثٹاملنافقنيٹوكيدهم:
ولكنٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ولكنٹٹ والبرد,ٹ املطرٹ منٹ ليقيهمٹ املسلمنيٹ لضعفاءٹ بنوہٹ أنهمٹ زاعمنيٹ الضرارٹ مسجدٹ املنافقنيٹ منٹ جماعةٹ بنىٹ ٹ
احلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفرااحلقيقةٹخالفٹذلك,ٹفقدٹبنواٹهذاٹاملسجدٹملضارةٹمسجدٹقباءٹللتفريقٹبنيٹأهله,ٹوكفراًٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹٹبا�ٹورسوله,ٹوقدٹطلبواٹ
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ÓÓ ÚÚ55ÓÐ UÐ UÐ U5Ð U55Ð U55Ð U5ÓÐ UÓ ÎÎI¹I¹I¹Ð UI¹Ð U dd ÚHHHdHddHd ÓðððHðHHðHHðH ÓË «Ë «Ë «Ë «Ë «ÓË «Ó ÎÎddd ÚHHdHd ÔÔ����H�HH�H ÓÓË «Ë «ÓË «Ó ÎÎ—«—«—«Ë «—«Ë «Ë «—«Ë « Î—«ÎÎ—«ÎÎ—«Î Ód { «{ «{ «{ «{ «{ «d{ «d ÎÎbbbb −−−b−bb−bb−b Ú���−�− ÓÓ� «Ë� «Ë� «Ë� «Ë� «Ë� «Ë�� «Ë� Ó� «ËÓÓ� «ËÓÓ� «ËÓ ÔÔÔcccc Ó���c�cc�cc�c ]]]ð« ð« ð« �ð« � ÓÓs¹s¹s¹ ccccc]]�«�«�«�«�«c�«cc�«cc�«cc�«cc�«c ÓËË�قالٹتعالى:ٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ
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�ٹٹاملعصيةٹقدٹتؤثرٹفيٹاألرضٹ(١):

ًنهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمداًنهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمدانهىٹا�ٹتعالىٹرسولهٹمحمداًٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹٹ�ٹعنٹالصالةٹفيٹمسجدٹالضرار;ٹألنهٹأسسٹعلىٹمعصيةٹا�ٹوالكفرٹبه,ٹفدلٹعلىٹ
أنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹأنٹاألمكنةٹاملعدةٹحملادةٹا�ٹورسولهٹالٹجتوزٹالصالةٹفيها,ٹوكذلكٹلوٹأرادٹاملسلمٹأنٹيذبحٹمبكانٹيذبحٹٹفيهٹلغيرٹا�ٹ

كانٹحراماكانٹحراماكانٹحراماكانٹحراماكانٹحراماكانٹحرامًاٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.ٹملاٹفيهٹمنٹالتشبهٹباملشركني.
(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.(١)ٹٹوكذاٹالطاعةٹٹتؤثرٹفيٹاألرض,ٹولذاٹالصالةٹفيٹاملسجدٹالقدميٹأفضلٹمنٹاجلديدٹ(القولٹاملفيد)ٹللشيخ/ٹمحمدٹبنٹعثيمنيٹ٢٤١/١.
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نيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.نيٹعلىٹطاعةٹا�,ٹوطاعةٹرسولهٹمحمدٹ�ٹ.
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قالٹتعالى:ٹ� قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ قالٹتعالى:ٹ�وإحراقه،إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ إليهٹالرسولٹٹ�ٹبعضٹالصحابةٹلهدمهٹ
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ثناء اهللا على مسجد قباء وأهله:
حث اهللا سبحانه نبيه محمداً ملسو هيلع هللا ىلص على الصالة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم ُبني فيه. 

فتشرع زيارته كما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يزوره ويصلي فيه كل سبت(١).
وقد أثنى اهللا سبحانه على أهل هذا املسجد جلمعهم بني الطهارتني، وبّني استحقاقهم حملبة اهللا، وهما :

١- الطهارة املعنوية: وهي طهارة الباطن من الشرك، والنفاق.
٢- الطهارة احلسية: وهي طهارة الظاهر من النجاسات.

وفي اآلية إثبات صفة احملبة هللا سبحانه على ما يليق بجالله وعظمته.

(بنى جماعة من املنافقني مسجد الضرار زاعمني أنهم بنوه لضعفاء املسلمني ليقيهم من املطر  س١- 
مسجد  املنافقون  بنى  ألجله  الذي  احلقيقي  السبب  بّني  ذلك).  خالف  احلقيقة  ولكن  والبرد 

الضرار.
علل: س٢- 

(أ) نهى اهللا تعالى رسوله ملسو هيلع هللا ىلص عن الصالة في مسجد الضرار.  
(ب) ثناء اهللا سبحانه وتعالى على أهل قباء.  

ملاذا أورد املؤلف اآلية في هذا الباب؟ س٣- 
) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (X) أمام العبارة اخلاطئة: ضع   عالمة ( س٤- 
(  ) ١- نهى اهللا رسوله ملسو هيلع هللا ىلص عن الصالة في مسجد الضرار.    
(  ) ٢- مسجد قباء أسس على التقوى.      
(  ) ٣- األماكن املعدة حملاربة اهللا ورسوله ال جتوز الصالة فيها.    
(  ) ٤- يجوز الذبح هللا في األمكنة التي يذبح فيها لغير اهللا.    

 يختار املعلم مجموعة من الطالب لكتابة ما ورد في مسجد قباء من فضل وماذا يشرع فيه، 
ثم ُيَناقش ما كتب في الفصل.

(١) انظر صحيح البخاري كتاب فضل الصالة في مسجد مكة واملدينة ح١١٩٣.



ådÉãdG ¢SQódG1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ¢SQódG

ô°ûY …OÉ◊G

87

ِبّي ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَل: «َهْل َكاَن  َحاِك - رضي اهللا عنه- َقاَل: َنَذَر َرُجٌل أْن َيْنَحَر إْبـًال ِبُبواَنَة، َفَسَأَل النَّ  ٢- َعْنَ ِثاِبِت ْبِن الضَّ
ِة ُيْعَبُد؟» َقالُوا: ال. َقاَل: «َفَهْل َكاَن ِفْيَها ِعْيٌد ِمْن َأْعَياِدِهْم؟ «َقالُوا: ال، َفَقَال َرُسوُل اهللا  اِهِليَّ ِفْيَها َوَثٌن ِمْن َأْوَثاِن اْجلَ

ملسو هيلع هللا ىلص: َأْوِف ِبَنْذِرَك َفِإنَُّه ال َوَفاَء ِلَنْذٍر ِفي َمْعِصَيِة اِهللا، َوال ِفيَما ال َميِْلُك اْبُن آَدَم» َرَواُه أُبوَداُود وإْسَناُدُه َعَلى َشْرِطِهَما(١).
äGOôØŸG ÊÉ©e
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َنَذَر
ُبوانة
وثن
عيد

النذر: إلزام املكّلف نفسه بشيء غير واجب عليه.
هضبة من وراء ينبع.

كل ما عبد من دون اهللا من قبر، أو شجر، أو حجر، أو نحو ذلك.
هو اسم ملا يعود من االجتماع على وجه معتاد.

¢SQódG ô°UÉæY

▪   النهي عن الذبح هللا مبكان يذبح فيه لغير اهللا:
 يذكر راوي احلديث أن رجًال نذر هللا أن ينحر إبًال في مكان يسمى (ُبوانة)، فسأل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن نذره 
أو سبق أن  املشركني،  فيه شيء من معبودات  املكان: هل سبق أن وجد  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك  هذا، فاستفصل 
املشركني أقاموا فيه عيدا من أعيادهم، فلما علم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بخلو هذا املكان من تلك احملاذير أمره  بالوفاء بنذره، 
وفي هذا داللة على أن الذبح هللا مبكان يذبح فيه لغير اهللا من وسائل الشرك، وعلى املسلم البعد عن ذلك سداً لباب 

الشرك، فمشابهة املشركني في الظاهر تورث احملبة في الباطن.

(١) رواه أبوداود برقم (١٣١٣).

 ¿ÉµÃ ˆ íHòj ’ ÜÉH :™HÉJ
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النذر: إلزام املكّلف نفسه بشيء غير واجب عليه.

كل ما عبد من دون اهللا من قبر، أو شجر، أو حجر، أو نحو ذلك.كل ما عبد من دون اهللا من قبر، أو شجر، أو حجر، أو نحو ذلك.كل ما عبد من دون اهللا من قبر، أو شجر، أو حجر، أو نحو ذلك.كل ما عبد من دون اهللا من قبر، أو شجر، أو حجر، أو نحو ذلك.كل ما عبد من دون اهللا من قبر، أو شجر، أو حجر، أو نحو ذلك.

١-  أن يبّني الطالب احلكمة من النهي عن الذبح مبكان 
يذبح فيه لغير اهللا
٢-  أن يحّذر الطالب من مشابهة املشركني.
٣-  أن يستنبط الطالب حكم الذبح هللا مبكان 
يذبح فيه لغير اهللا.
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�ٹأقسامٹالتبرك:ٹينقسمٹالتبركٹإلىٹقسمني:

 @Éªgƒëfh ,ôéM hCG Iôé°ûH ∑ÈJ øe ÜÉH

هوٹطلبٹالبركة,ٹوالبركةٹهي:ٹدوامٹاخليرٹوكثرته.

قبرہ.ٹوقيل:ٹاسمٹلصخرةٹكانواٹيعبدونهاٹفيٹالطائف

علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.علٹعليهاٹبناءٹوأستارٹبنيٹمكةٹوالطائف.
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�ٹٹاحلكمةٹمنٹحترميٹالذبحٹ�ٹمبكانٹُيذبحٹفيهٹلغيرٹا�:
١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»١-ٹعدمٹمشابهةٹاملشركني,ٹقالٹ�ٹ:ٹ«منٹتشبهٹبقومٹفهوٹمنهم»(١)(١)...

٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ٢-ٹعدمٹتعظيمٹهذاٹاملكان,ٹوإحياءٹماٹاندرسٹ(٢)(٢)(٢)(٢)ٹفيهٹمنٹالشرك.ٹفيهٹمنٹالشرك.ٹفيهٹمنٹالشرك.ٹفيهٹمنٹالشرك.ٹفيهٹمنٹالشرك.ٹفيهٹمنٹالشرك.
٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.٣-ٹعدمٹتقويةٹاملشركنيٹعلىٹفعلهمٹإذاٹرأواٹمنٹيفعلٹمثلهم.

٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.٤-ٹسدٹاألبوابٹاملؤديةٹإلىٹالشرك.

�ٹٹالٹوفاءٹبنذرٹفيٹمعصية,ٹوالٹفيماٹالٹميلكٹابنٹآدم:
ُالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹُيُالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹُيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيالٹيجوزٹالوفاءٹبنذرٹاملعصية,ٹكماٹلوٹنذرٹأنٹيذبحٹ�ٹفيٹمكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹأوٹأنٹالٹيكلمٹأخاہ,ٹوالٹ
ّيزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلّييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعلييزورہ,ٹوكذاٹالٹوفاءٹلنذرٹفيٹشيءٹالٹميلكهٹابنٹآدم,ٹكأنٹيقول:ٹ(�ٹعليٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹٹنذرٹإنٹشفىٹا�ٹمريضيٹأنٹأتصدقٹ
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البعدٹعنٹمشابهةٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ البعدٹعنٹمشابهةٹ�ٹ منٹ بهٹ�ٹ أمرٹ ملاٹ اتباعًاٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعًاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ ًإنٹ

ًًٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.ٹلبابٹالشركٹوحمايةٹللتوحيد.
اتباعا ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ إنٹ

ً
اتباعا ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ اتباعاإنٹ ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ إنٹ

ً
اتباعا ا�ٹ لغيرٹ فيهٹ يذبحٹ يذبحٹ�ٹمبكانٹ أنٹالٹ املسلمٹ الواجبٹعلىٹ إنٹ

المشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسداالمشركينٹفيٹأفعالهمٹسدا

ٹس١-ٹضعٹعالمةٹ(√)ٹأمامٹالعبارةٹالصحيحةٹوعالمٹ(�)ٹأمامٹالعبارةٹاخلاطئة:
(ٹٹٹ). ٹٹ -ٹالنذرٹهوٹإلزامٹاملكلفٹنفسهٹبشيءٹواجبٹعليهٹ (ٹٹٹ).ٹ ٹٹ -ٹالنذرٹهوٹإلزامٹاملكلفٹنفسهٹبشيءٹواجبٹعليهٹ ٹ
(ٹٹٹ). ٹ ٹ -ٹكلٹماٹعبدٹمنٹدونٹا�ٹيسمىٹوثنًاٹ -ٹكلٹماٹعبدٹمنٹدونٹا�ٹيسمىٹوثناٹ (ٹٹٹ).ٹ ٹ ٹ -ٹكلٹماٹعبدٹمنٹدونٹا�ٹيسمىٹوثناٹ (ٹٹٹ).ٹ ٹ ٹ -ٹكلٹماٹعبدٹمنٹدونٹا�ٹيسمىٹوثنًاٹ ًٹ
(ٹٹٹ). -ٹالذبحٹ�ٹمبكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹمنٹوسائلٹالشركٹ (ٹٹٹ).ٹ -ٹالذبحٹ�ٹمبكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�ٹمنٹوسائلٹالشركٹ ٹ

ماٹاحلكمةٹمنٹحترميٹالذبحٹ�ٹمبكانٹيذبحٹفيهٹلغيرٹا�? س٢-ٹ
مثلٹللحالتنيٹالسابقتنيٹمبثالٹواحدٹلكلٹ الٹوفاءٹلنذرٹفيٹمعصيةٹا�,ٹوالٹفيماٹالٹميلكٹابنٹ س٣-ٹ

منهما.

(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).(١)ٹرواہٹأبوداودٹبرقمٹ(٤٠٣١).
(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.(٢)ٹٹاندرس:ٹانطمس.

آدم،
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النذر عبادة يجب الوفاء بها وصرفها هللا وحده ومن صرفها 
لغيره فقد أشرك.

» ﴾ (سورة اإلنسان: آية ٧). ÎdO DÓ� Ú� Ô� ÔÁd̂ Ó� ÓÊU Ó� U Î� ÚuÓ� ÓÊuÔ�U Ó�Ó� ÓË — Úc]M�U � ÓÊuÔ�uÔ� ﴿١- قال تعالى
Ôt ﴾ (سورة البقرة: آية ٢٧٠). ÔLÓK ÚF Ó� Ót]K�« ]ÊS Ó� Ì— Úc]� s Ò� Ô- Ú— ÓcÓ� ÚËÓ√ ÌW ÓI ÓH]� s Ò� rÔ� ÚI ÓH�Ó√ U Ó� ÓË ﴿ :٢- وقوله تعالى

ِحيِح َعْن َعاِئَشَة - َرِضَي اهللا َعْنَها - أنَّ َرُسوَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: «َمْن َنَذَر أْن ُيِطيَع اهللا َفْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر  ٣- َوِفي الصَّ
أْن َيْعِصَي اهللا َفال َيْعِصْه» رواه البخاري(١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
يوفون بالنذر

مستطيراً
يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات هللا.

منتشراً

¢SQódG ô°UÉæY

▪  النذر عبادة:
 ˝ « ÎdO DÓ� Ú� Ô� ÔÁd̂ Ó� ÓÊU Ó� U Î� ÚuÓ� ÓÊuÔ�U Ó�Ó� ÓË — Úc]M�U � ÓÊuÔ�uÔ� ﴿ :مدح اهللا سبحانه املؤمنني املوفني بنذرهم، قال تعالى 
خالف من ينذر، ثم يتقاعس وُيخلف، فدّلً ذلك على أنه عبادة، فمن نذر لغير اهللا فقد وقع في الشرك األكبر  

املنافي للتوحيد.

▪ سعة علم اهللا سبحانه وتعالى:
تعالى  اهللا  قال  يعلمه ويجازينا عليه،  إليه  به  نذر متقربني  نذرناه من  أو  نفقة  أنفقناه من  ما  أّن  أخبر سبحانه 
Ôt ˝، فمن نذر هللا تعالى، ووفى بنذره نال الثواب، ومن نذر لغير  ÔLÓK ÚF Ó� Ót]K�« ]ÊS Ó� Ì— Úc]� s Ò� Ô- Ú— ÓcÓ� ÚËÓ√ ÌW ÓI ÓH]� s Ò� rÔ� ÚI ÓH�Ó√ U Ó� ÓË ﴿

اهللا استحق العقاب، فدل ذلك على سعة علم اهللا سبحانه وتعالى، واطالعه على جميع األعمال.
Ôt ﴾ إثبات صفة العلم هللا تعالى على ما يليق بجالله وعظمته. ÔLÓK ÚF Ó� Ót]K�« ]ÊS Ó� ﴿ :وفي قوله تعالى

(١)   رواه البخاري رقم (٦٦٩٦)

ˆG Ò¨d QòædG ∑ô°ûdG øe ÜÉH

١-  أن يستدل الطالب على أن النذر عبادة يجب صرفها 
هللا وحده.
٢-  أن يفّرق الطالب بني نذر الطاعة ونذر املعصية.
٣-  أن يستنتج الطالب فضل الوفاء بالنذر.
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▪ أقسام النذر:
ينقسم النذر إلى قسمني هما:

١- نذر طاعة: وهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه طاعة وقربة هللا تعالى: مثال أن يقول: (هللا علّي أن أصوم ثالثة 
أيام) والواجب على املسلم الوفاء به.

ويكره للمسلم أن ينذر ابتداء لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «إن النذر ال يأتي بخير إمنا يستخرج به من البخيل»(١).
فعلى املسلم إذا أراد أن يفعل خيراً فليفعله دون أن يلزم نفسه فقد يعجز أو يقصر فيأثم، وقد يكون فيه سوء 

ظن باهللا سبحانه إذا ظن أن اهللا ال يقضي حاجته إال بنذر.

٢- نذر معصية: وهو إلزام العبد نفسه بنذر فيه معصية هللا سبحانه وتعالى.
وهذا القسم يحرم الوفاء به كما قال ملسو هيلع هللا ىلص: «ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه».

مثاله: أن يقول: (نذرت أن ال أكلم أخي).

▪ النذر لغير اهللا شرك أكبر:
النذر عبادة هللا من صرفها لغيره فقد أشرك، مثل أن ينذر شيئًا من ذبح بهيمة، أو تقدمي طعام، أو شراب، أو 
شمع أو بخور لقبر نبي أو ولي، أو غير ذلك، فهذا كله من التقرب لألموات، وهو من الشرك األكبر املخرج من امللة 
 Ús � Ó5 L?�U ]EK� U Ó� ÓË Ô—U]M�« ÔÁ« ÓËÚQ Ó� ÓË ÓW]M Ó�?Ú�« t ÚO ÓK Ó� Ôt]K�« ÓÂ ]d Ó� Úb ÓI Ó� t]K�U � Ú„ d ÚAÔ� s Ó� Ôt]�≈﴿ :املوجب للخلود في النار قال تعالى

˝ (سورة املائدة: آية ٧٢). Ì—U ÓB�Ó√

Ôt ﴾  (سورة البقرة: آية ٢٧٠). ÔLÓK ÚF Ó� Ót]K�« ]ÊS Ó� Ì— Úc]� s Ò� Ô- Ú— ÓcÓ� ÚËÓ√ ÌW ÓI ÓH]� s Ò� rÔ� ÚI ÓH�Ó√ U Ó� ÓË ﴿ :قال اهللا تعالى س١- 
أ- النذر عبادة، فما حكم صرفها لغير اهللا تعالى؟  

ب- أشارت اآلية إلى صفة من صفات اهللا تعالى... استنبطها.  
امأل الفراغات التالية: س٢- 

أ- نذر الطاعة: إلزام العبد نفسه بـ:..............، وحكم الوفاء به..................  
ب- نذر املعصية: إلزام العبد نفسه بـ:............، وحكم الوفاء به.................  

مثل لنذر الطاعة، ونذر املعصية مبثال واحد لكل منهما. س٣- 
(١)  رواه البخاري برقم (٦٦٩٣) ومسلم برقم (١٦٣٩).
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بّنيٹحكمٹالوفاءٹبالنذورٹاآلتيةٹمعٹبيانٹالسبب: س٤-ٹ
السبباحلكمالنذر

شابٹنذرٹأالٹيكلمٹأخاہ
شابٹنذرٹأنٹيؤديٹالعمرة

شابٹنذرٹأنٹيذبحٹخروفًاٹللفقراء
شابٹنذرٹأنٹيذبحٹعندٹقبر

ٹٹ
السببب

.
.

.
.



االستعاذة بغير اهللا فيما ال يقدر عليه إال اهللا شرك أكبر :
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املستحقٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ املستحقٹاالستعاذةٹ فهوٹ وح��دہٹ �ٹ صرفهاٹ يجبٹ عبادةٹ االستعاذةٹ
للتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشركللتعظيمٹدونٹسواہٹومنٹصرفهاٹلغيرہٹفقدٹأشرك..

U�ٹ(سورةٹاجلنٹآيةٹ٦). ÎI Ó¼ Ó— Úr Ô¼Ë Ôœ« Óe Ó� Ò s −? Ú�« Ós Ò � Ì‰U Ół d Ð ÓÊË Ô–u ÔFÓ¹ f½ù« Ós Ò � Ï‰U Ół— ÓÊU Ó� Ôt]½Ó√ ÓË�١-ٹقالٹتعالى:ٹ
ا�ٹ بكلماتٹ أعوذٹ فقال:ٹ منزًالٹ نزلٹ «منٹ يقول:ٹ قالت:ٹسمعتٹرسولٹا�ٹ�ٹ بنتٹحكيمٹ ٢-ٹوعنٹخولةٹ

التاماتٹمنٹشرٹماٹخلقٹلمٹيضرہٹشيءٹحتىٹيرحلٹمنٹمنزلهٹذلك»ٹرواہٹمسلم(١).

äGOôØŸG ÊÉ©e

������������
يعوذونٹبرجالٹمنٹاجلن

رهقًا
بكلماتٹا�ٹالتامات

يلجؤونٹإليهمٹمماٹيخافون.
خوفًا.

بكالمٹا�ٹالذيٹالٹيلحقهٹنقص,ٹوالٹعيب.
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:���������������������
Ò » ÓÓd ÐdÐd ÔÔÔ–u–u–u–u–u–u ÔÔŽŽ–uŽ–u–uŽ–u ÓÓ√√ ÚÚqqqÔ�q�q وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالى:ٹ�ٹ�ٹ�ٹ� وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىٹاالستعاذةٹهٹاالستعاذةٹهٹاالستعاذةٹهٹاالستعاذةٹهٹاالستعاذةٹهيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىٹاالستعاذةٹهيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىٹاالستعاذةٹهيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىٹاالستعاذةٹهيٹااللتجاءٹ يٹااللتجاءٹ
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واالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعباداتواالستعاذةٹبا�ٹمنٹأجلٹالعبادات,ٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانهٹوهيٹتعظيمٹ�ٹسبحانه,ٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹٹفاملستعيذٹيشعرٹباخلوفٹفيلجأٹإلىٹاملستعاذٹبهٹحتىٹ
يقيهٹويحفظهيقيهٹويحفظهيقيهٹويحفظهيقيهٹويحفظهيقيهٹويحفظهيقيهٹويحفظه,ٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينهٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينهٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينهٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينهٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينهٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينهٹوهذاٹهوٹالتعظيمٹبعينه,,,ٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہٹوالتعظيمٹعبادةٹ�ٹوحدہ.

�
كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ بتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ منٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملامنٹاستعاذٹبغيرٹا�ٹفيماٹالٹيقدرٹعليهٹإالٹا�ٹعاملا
منٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياءمنٹاألنبياء,ٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلنيٹأوٹالصاحلني,ٹأوٹغيرهمٹأوٹغيرهمٹأوٹغيرهمٹأوٹغيرهم,,ٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرورٹويطلبٹمنهمٹأنٹيحموہٹويحفظوہٹمنٹاآلفاتٹوالشرور,,,ٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹٹولوٹلمٹينطقٹبكلمةٹ

(((((١١١١))ٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹٹٹرواہٹمسلمٹبرقمٹ(٢٧٠٨٢٧٠٨٢٧٠٨٢٧٠٨).).).
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١١١١١------ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�ٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹحكمٹاالستعاذةٹبغيرٹا�
٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢---------ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹثمرةٹاالستعاذةٹبا�
رٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديث ّٹٹأنٹيفّسّٹٹأنٹيفّسّٹٹأنٹيفّسّٹٹأنٹيفّسّٹٹأنٹيفّسرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثٹٹأنٹيفسرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثٹٹأنٹيفسرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثٹٹأنٹيفسرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثٹٹأنٹيفسرٹالطالبٹالدعاءٹالواردٹفيٹاحلديثٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفسٹٹأنٹيفّسّّ ------٣٣٣٣٣٣

.

.

.

وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالى وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىيٹااللتجاءٹ وقدٹأمرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹعبادہٹباالستعاذةٹبهٹقالٹتعالىواالعتصام،يٹااللتجاءٹ يٹااللتجاءٹ
...(((١١١ آيـة : آيـة : آيـةآيـةآيـةآيـةآيـة الناسالناسالناس ((سورةسورةسورةسورةسورة ﴾﴾﴾﴾﴾ ”U”U”U”U”U]MMM”UM”U”UM”U”UM”U ���M�MM�MM�M « =»»» ÓÓdd ÐÐdÐd Ô–u–u–u–u–u ÔÔŽŽ–uŽ–u Ó√√√ ÚÚqqqqqÔ���q�qq�qq�q تعالىتعالىتعالىتعالىتعالىتعالىتعالى :  :  : ﴿﴿﴿﴿﴿ وقالوقالوقال ،،

كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹاألكبر،األكبر،األكبر، كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹاألكبر،بتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹاألكبر،بتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹبتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ كالذيٹيأتيٹإلىٹاألمواتٹاألكبر،بتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ بتحرميهٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹ
: ���� ��� �� �� ���� ���� � ���� �� ���� ��������

عاملًا
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(أعوذ).
▪ اآلثار املترتبة على االستعاذة بغير اهللا:

كان الرجل من العرب في اجلاهلية إذا نزل واديًا أو مكانًا موحشًا، وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسيد هذا 
الوادي من سفهاء قومه)، فلّما رأت اجلن أن اإلنس يعوذون بهم خوفًا منهم زادوهم خوفًا إلى خوفهم حتى يزداد 
 Úr Ô�Ë Ôœ« Óe Ó� Òs �?Ú�« Ós Ò� Ì‰U Ó� d� ÓÊË Ô–u ÔFÓ� f�ù« Ós Ò� Ï‰U Ó� — ÓÊU Ó� Ôt]�Ó√ ÓË﴿ :تعلقهم بهم، فذمهم اهللا في هذه اآلية فقال تعالى

U ﴾ فاالستعاذة بغير اهللا لها آثار سيئة منها: ÎI Ó� Ó—
١- أنها توقع في الشرك.

٢- أنها تورث اخلوف وعدم الطمأنينة.
٣- أن ال يحصل املراد في دفع الشرور التي ال يقدر العبد على دفعها.

▪ ثمرات االستعاذة باهللا:
شرع اهللا سبحانه للمسلمني أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته بدًال مما يفعله أهل اجلاهلية، فاهللا هو احلافظ لعباده 

من كل مكروه وبالء.
ومن ثمرات االستعاذة باهللا:

١- حفظ اهللا للعبد.
٢- حصول الطمأنينة واألمن.

▪ فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره:
وقد علمنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن من نزل منزًال في السفر أو احلضر فقال: «أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق» 

بلسانه وقلبه، مع اإلميان بوعد اهللا والتصديق بهذا األثر العظيم لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك.

 يحفظ الطالب بعض األوراد واألدعية املشروعة، ويلقونها أمام زمالئهم.
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اذكر دليًال من القرآن وآخر من السنة على وجوب االستعاذة باهللا. س١- 
بّني حكم ما يلي: س٢- 

أ- االستعاذة بأسماء اهللا وصفاته. ب- االستعاذة باجلن والشياطني. - جـ- االستعاذة باألموات.  
قال ملسو هيلع هللا ىلص: «من نزل منزًال فقال أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى  س٣- 

يرحل من منزله ذلك».
أ- ما فضيلة هذا الدعاء؟  

ب- ورد في الدعاء السابق صفة من صفات اهللا سبحانه وتعالى... اذكرها.  
جـ- ما معنى: أعوذ بكلمات اهللا التامات؟  
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 الدعاء واالستغاثة من أنواع العبادة التي تصرف هللا وحده 
ومن صرف لغير اهللا شيئًا من خصائص اهللا فقد أشرك.

 ©£±∞∂£ Ó5 L?�U ]E�« Ós Ò� « Î–≈ Óp]�S Ó� ÓXÚK ÓF Ó� ÊS Ó� Ó„d̂ ÔCÓ� ô ÓË ÓpÔF ÓHMÓ� ô U Ó� t]K�« ÊË Ôœ s � ÔŸ ÚbÓ� ô ÓË ﴿ :١- قال اهللا تعالى
 Óu Ô� ÓË  Á œUÓ� �  Ús �  Ô¡U ÓAÓ�  s Ó�  t �  ÔVO BÔ�  tK ÚC ÓH�  ]œ« Ó—  öÓ�  Ìd ÚO Ó��  Ó„ Úœ dÔ�  Ê≈ ÓË  Óu Ô�  ]ô≈  ÔtÓ�  Ón �U Ó�  öÓ�  Ò Ìd ÔC�  Ôt]K�«  Óp Ú� Ó�Ú Ó1  Ê≈ ÓË

ÔrO ˝ (سورة يونس آية ١٠٦-١٠٧). � ]d�« Ô—u ÔH ÓGÚ�«

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

الظاملني
ميسسك

بضر

املشركني.
ُيصبك.

الضر: هو كل ما يسوء العبد من فقر، أو مرض، أو غير ذلك.

¢SQódG ô°UÉæY

▪ االستغاثة وأقسامها:
 االستغاثة: هي طلب اْلَغوث، وهو إزالة الشدة، وال تكون إال من مكروب، وقد استغاث النبي ملسو هيلع هللا ىلص بربه يوم بدر 
˝ (سورة األنفال: آية ٩).  Úr ÔJÓ� Ó»U Ó�Ó� Ú�U Ó� Úr ÔJ]� Ó— ÓÊuÔ�O GÓ� Ú�Ó� Ú–≈﴿ :ملا نظر إلى كثرة املشركني فأمده اهللا بالنصر، قال تعالى

وهي قسمان:
١- استغاثة شركية: وهي االستغاثة مبيت، أو غائب، فيما ال يقدر عليه.

 s � Í c]�« Ôt Ó�U ÓGÓ� Ú�U Ó� ﴿ :٢- استغاثة جائزة: وهي االستغاثة باحلّي احلاضر فيما يقدر عليه كما في قوله تعالى
﴾ (سورة القصص: آية ١٥). Á ÒË Ôb Ó� Ús � Í c]�« vÓK Ó� t� ÓFO �

دعاء غير اهللا شرك أكبر ينافي التوحيد:
نهى اهللا سبحانه نبيه محمداً ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو أحداً من دونه من سائر املخلوقني العاجزين عن إيصال النفع ودفع 

 ˆG Ò¨H å«¨à°ùj ¿CG ∑ô°ûdG øe ÜÉH 

√ÒZ ƒYój hCG

الضر: هو كل ما يسوء العبد من فقر، أو مرض، أو غير ذلك.

١-  أن يذكر الطالب أقسام االستغاثة.

٢-   أن يفّرق الطالب بني الدعاء واالستغاثة.

٣-  أن يستنتج الطالب أن دعاء غير اهللا شرك أكبر.



فضله،
،

به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،
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فدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹفدعاءٹاألمواتٹواالستغاثةٹبهمٹشركٹأكبرٹينافيٹالتوحيد,ٹفامليتٹقدٹانقطعٹعملهٹفهوٹبحاجةٹإلىٹمنٹيدعوٹلهٹ
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ا�ٹسبحانهٹكاشفٹالضرٹوحدہ:
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�ٹأقسامٹالدعاء:
الدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹالدعاءٹأعمٹمنٹاالستغاثةٹألنهٹيكونٹمنٹمكروبٹوغيرہٹواالستغاثةالٹتكونٹإالٹمنٹاملكروبٹ,ٹوينقسمٹالدعاءٹ
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ًوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفًاًوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفًاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفاوهوٹكلٹماٹيتقربٹبهٹإلىٹا�ٹمنٹاألعمالٹالصاحلةٹرجاءٹثوابهٹوخوفًاًٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹٹمنٹعقابهٹكالصالة,ٹوالصيام,ٹوتالوةٹالقرآن,ٹ
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٢-ٹدعاءٹمسألة:
وهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلوهوٹطلبٹماٹينفعٹالداعيٹمنٹجلبٹنفع,ٹأوٹدفعٹضرٹكأنٹيطلبٹمنٹربهٹصحةٹفيٹبدنه,ٹأوٹكشفٹبالءٹحلَََّّّ
فهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹفهوٹسبحانهٹالذيٹيجيبٹدعوةٹالداعنيٹويفرجٹكربٹاملكروبني,ٹقالٹتعالى:ٹ

�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠)(سورةٹغافر:ٹآية:ٹ٦٠).. ÚÚÚrrrr ÔÔJJJrJr ÓÓÓ� � � J� JJ� JJ� J ÚÚÚVVV −−−−V−VV−VV−V ÓÓ²−²− ÚÝÝÝ²Ý² Ó√ w√ w√ w½u½u½u√ w½u√ w√ w½u√ w√ w½u√ w ÔŽŽ½uŽ½u Úœ« Ôrrrr ÔJJrJr ^J^JÐÐÐJÐJJÐJ Ó— — — Ð— ÐÐ— ÐÐ— Ð Ó‰U‰U‰UÓÓ����‰U�‰U‰U�‰U ÓËË���

(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).(١)ٹٹرواہٹالترمذيٹبرقمٹ(٢٥١٦).

قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹفضله،أحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹأحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹفضله،أحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹأحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹفضله،أحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹأحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹفضله،أحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹأحدٹيردٹ قالٹ�:ٹ«واعلمٹأنٹاألمةٹلوٹاجتمعواٹعلىٹأنٹينفعوكٹبشيءٹلمٹينفعوكٹإالٹبشيءٹقدٹكتبهٹا�ٹلكٹفضله،أحدٹيردٹ أحدٹيردٹ
،

به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،به، فعلى العبد أن ينزل حوائجه بربه،

واالستغاثة ال
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اختر لكل تعريف االسم املناسب مما يلي واكتبه بني القوسني: س١- 
االستغاثة - الكبائر - دعاء العبادة - الضر - االستعاذة  

لثوابه،  رجاًء  الصاحلة  األعمال  من  تعالى  اهللا  إلى  به  يتقرب  ما  كل   (..................) أ-   
وخوفًا من عقابه.

ب- (.................) طلب إزالة الشدة والتي ال تكون إال من مكروب.  
جـ- (.................) كل ما يسوء العبد من فقر، أو مرض، أو غير ذلك.  

بّني احلكم فيما يأتي مع التمثيل: س٢- 

التمثيلاحلكم احلالة
أ- االستغاثة باألموات.

ب- االستغاثة باحلي احلاضر فيما يقدر 
عليه.

جـ- االستغاثة بالغائبني.

  

ضع خطًا واحدًا حتت دعاء العبادة وخطني حتت دعاء املسألة فيما يلي: س٣- 
تالوة القرآن - طلب الصحة في البدن - الصالة - طلب كشف البالء.  

التمثيل
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 ¢SQódG

ô°ûY ¢ùeÉÿG

 ÔÁË ÔbÔ� Ú�« ÓË  Ó‚ Ú“ Òd�«  t]K�«  ÓbM �  «u ÔGÓ� Ú�U Ó�  U Î� Ú“ —  Úr ÔJÓ�  ÓÊu ÔJKÚ Ó1  ô  t]K�«  ÊË Ôœ  s �  ÓÊË ÔbÔ� ÚF Ó�  Ós� c]�«  ]Ê≈﴿ :تعالى اهللا  وقول   -٢
﴾ (سورة العنكبوت: آية ١٧). ÓÊu ÔF Ó� ÚdÔ� t ÚOÓ�≈ ÔtÓ� «Ë Ôd ÔJ Ú�« ÓË

 Úr NzU Ó� Ôœ s Ó� Úr Ô� ÓË W Ó�U ÓO IÚ�« Â ÚuÓ� vÓ�≈ ÔtÓ� ÔVO �Ó� Ú�Ó� ]ô s Ó� t]K�« ÊË Ôœ s � u Ô� ÚbÓ� s] 2 q̂ Ó{Ó√ Ús Ó� ÓË ﴿ :٣- وقول اهللا تعالى
˝ (سورة األحقاف: آية ٥-٦). Ós� d �U Ó� Úr N� ÓœUÓ� F � «uÔ�U Ó� ÓË Î¡« Ób Ú�Ó√ Úr ÔNÓ� «uÔ�U Ó� Ô”U]M�« Ód A Ô� « Ó–≈ ÓË ©£°µ°£ ÓÊuÔK �U Ó�

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
اْبَتُغوا

من أضلُّ
اطلبوا

ال أحد أشد ضالًال.

¢SQódG ô°UÉæY

▪ الرزق ال ُيطلب إال من اهللا:
 نفى اهللا سبحانه في اآلية األولى صفة الرزق عن غيره، وأمر عباده بثالثة أمور هي:

١- طلب الرزق منه وحده كأن يقول: اللهم ارزقني علمًا نافعًا، أو اللهم ارزقني ماًال حالًال، فهو سبحانه املتفرد 
.﴾ Ó‚ Ú“ Òd�« t]K�« ÓbM � «u ÔGÓ� Ú�U Ó�﴿ :بالرزق، قال سبحانه وتعالى

.˝ÔÁË ÔbÔ� Ú�« ÓË﴿ :٢- عبادته وحده ال شريك له، فال يدعو غيره، قال سبحانه وتعالى
 .﴾ ÔtÓ� «Ë Ôd ÔJ Ú�« ÓË﴿ :٣- شكر اهللا على نعمه، قال سبحانه وتعالى

ˆG Ò¨H å«¨à°ùj ¿CG ∑ô°ûdG øe ÜÉH :™HÉJ

√ÒZ ƒYój hCG

١-   أن يبني الطالب أن الدعاء ال يكون إال هللا وحده.

٢-   أن يستنبط الطالب أن اهللا هو املستحق للعبادة والشكر.

٣-  أن يستنتج الطالب ضالل من يدعو غير اهللا.
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والشكرٹيكون:ٹ

�ٹٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�
ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:ٹإنٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹفمنٹدعاٹغيرہٹفهوٹأضلٹالضالنيٹوذلكٹألسبابٹهي:

-١-١-١
٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.٢-ٹأنهمٹغافلونٹعنٹدعائهم.
٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.٣-ٹأنهمٹيكونونٹلهمٹأعداء.
٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.٤-ٹأنهمٹيكفرونٹبعبادتهم.

ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!!ٹفيٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�,ٹفكيفٹوهيٹمجتمعة?!! ٹواحدٹواحدٹواحدٹواحدٹواحٍدٹمنهاٹكافٹمنهاٹكافٹمنهاٹكافٹمنهاٹكافٹمنهاٹكاٍفٍ فهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلفهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلفهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلفهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلفهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلفهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلفهذہٹاألمورٹاألربعةٹكلُُّّ

وباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسانوباللسان وباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحوباجلوارحبالقلببالقلببالقلببالقلببالقلببالقلببالقلببالقلببالقلب

وذلكٹبأنٹيتحدثٹ
وجهٹ علىٹ بالنعمةٹ
الٹ ا�ٹ علىٹ الثناءٹ
وجهٹ علىٹ بالنعمةٹ
الٹ ا�ٹ علىٹ الثناءٹ
وجهٹ علىٹ بالنعمةٹ

الفخرٹ سبيلٹ علىٹ
واخليالء.

يعترفٹ وذلكٹ
ه��ذہٹ أنٹ ب��ق��ل��ب��هٹ
النعمةٹمنٹا�

فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ فيٹوذلكٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
ً
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
طاعةٹا�ٹكنعمةٹاجلوارحٹمثال
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
طاعةٹا�ٹكنعمةٹاجلوارحٹمثال
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
ًطاعةٹا�ٹكنعمةٹاجلوارحٹمثًال
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
ً
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
طاعةٹا�ٹكنعمةٹاجلوارحٹمثال
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ
ً
فيٹ النعمٹ يستعملٹ بأنٹ وذلكٹ

يستعملهاٹ وبصر,ٹ سمعٹ منٹ
كسماعٹ ا�ٹ إل��ىٹ يقربهٹ فيماٹ
يستعملهاٹ وبصر,ٹ سمعٹ منٹ
كسماعٹ ا�ٹ إل��ىٹ يقربهٹ فيماٹ
يستعملهاٹ وبصر,ٹ سمعٹ منٹ

القرآن,ٹويحفظهاٹعماٹحرمٹا�ٹ
كسماعٹ ا�ٹ إل��ىٹ يقربهٹ فيماٹ
القرآن,ٹويحفظهاٹعماٹحرمٹا�ٹ
كسماعٹ ا�ٹ إل��ىٹ يقربهٹ فيماٹ

كسماعٹاللهوٹاحملرمٹوالغيبة

˝ ÓÊu ÔF Ół ÚdÔð t ÚOÓ�≈ ÔtÓ� «Ë Ôd ÔJ Úý« ÓË ÔÁË ÔbÔ³ ÚŽ« ÓË Ó‚ Ú“ Òd�« t]K�« ÓbM Ž «u ÔGÓ² ÚÐU Ó��قالٹا�ٹتعالى:ٹ س١-ٹ
أكملٹالفراغٹفيٹالعباراتٹالتالية: أكملٹالفراغٹفيٹالعباراتٹالتالية:ٹ ٹ

١-...............٢ٹ-..............ٹ٣-................. ٹ ١-...............٢ٹ-..............ٹ٣-.................ٹ ٹ ٹ
ب-ٹالشكرٹ�ٹتعالىٹيكونٹ:١-............٢ٹ-............ٹ٣-................ ب-ٹالشكرٹ�ٹتعالىٹيكونٹ:١-............٢ٹ-............ٹ٣-................ٹ ٹ
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اذكرها. منٹيدعوٹغيرٹا�ٹتعالىٹفهوٹأضلٹالضالني,ٹوقدٹوردٹفيٹهذہٹاآليةٹعدةٹأسبابٹتؤكدٹذلك اذكرها.ٹ منٹيدعوٹغيرٹا�ٹتعالىٹفهوٹأضلٹالضالني,ٹوقدٹوردٹفيٹهذہٹاآليةٹعدةٹأسبابٹتؤكدٹذلك ٹ
ٹاجلميعٹباألشجارٹاجلميلةٹواملاءٹالباردٹ خرجتٹمعٹأهلكٹفيٹرحلةٹإلىٹأحدٹالبساتنيٹالقريبةٹفُسرَّ س٣-ٹ

والثمارٹاليانعة,ٹوأكلواٹوشربواٹومتتعواٹمباٹأباحٹا�.
منٹخاللٹذلكٹوضحٹكيفٹحتققونٹشكرٹا�ٹتعالىٹعلىٹهذہٹالنعم? منٹخاللٹذلكٹوضحٹكيفٹحتققونٹشكرٹا�ٹتعالىٹعلىٹهذہٹالنعم?ٹ ٹ

يعترفٹبأن يعترفٹبأنوذلكٹ وذلكٹ

أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.أن المدعو ال يستجيب دعاء من دعاه، ولو دعاه إلى يوم القيامة.

أ - أمر اهللا تعالى في اآلية الكريمة بثالثة أمور هي :

اذكرها. منٹيدعوٹغيرٹا�ٹتعالىٹفهوٹأضلٹالضالني,ٹوقدٹوردٹفيٹهذہٹاآليةٹعدةٹأسبابٹتؤكدٹذلك اذكرها.،ٹ منٹيدعوٹغيرٹا�ٹتعالىٹفهوٹأضلٹالضالني,ٹوقدٹوردٹفيٹهذہٹاآليةٹعدةٹأسبابٹتؤكدٹذلك ٹ
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˝ٹ(سورةٹالنمل:ٹآيةٹ٦٢). ÓÊË Ôd ]� ÓcÓð

ِبَناٹ ُقوُمواٹ َبْعُضُهْم:ٹ َفَقاَلٹ اْل�ُمؤِمِنَني.ٹ ُيْؤِذيٹ ُمَناِفٌقٹ ٹ�ٹ ِبيِّ النَّ َزَمِنٹ ِفيٹ َكاَنٹ «أنَّ�ُهٹ ِبإْسَناِدِہ:ٹ ٹ َبَراِنيُّ الطَّ َرَوَىٹ ٥-ٹ
ٹ�:ٹإنَّ�ُهٹالٹُيْسَتَغاُثٹِبيٹوإنَّ�َماٹيستغاثٹبا�»(١). ِبيُّ ٹالنَّ َنْسَتِغيُثٹِبَرُسوِلٹا�ٹ�ٹِمْنٹَهَذاٹاْل�ُمَناِفِق

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة
ْن نأمنأمَّ َّأمَّ

املضطر
لفاءخلفاءُخلفاء
منافق

منٹالذي.
. ُّاملكروبٹالذيٹمسهٹالضرُّاملكروبٹالذيٹمسهٹالضرُّ

أي:ٹيخلفٹبعضكمٹبعضًاٹجيًالٹبعدٹجيل.
ُاملنافقٹهوٹالذيٹيظهرٹاإلسالمٹويبطنٹالكفرٹواملرادٹبهٹهنا:ٹعبدا�ٹبنٹُأاملنافقٹهوٹالذيٹيظهرٹاإلسالمٹويبطنٹالكفرٹواملرادٹبهٹهنا:ٹعبدا�ٹبنٹُأبي.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹالٹُيستغاثٹإالٹبا�:
ٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹٹيقيمٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاحلجةٹعلىٹاملشركنيٹفيٹبطالنٹاتخاذهمٹالشفعاءٹمنٹدونهٹمباٹقدٹعلموہٹوأقرواٹبهٹ

من:من:من:من:
١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.١-ٹإجابةٹا�ٹلهمٹإذاٹدعوہٹفيٹحالٹالشدة.

٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.٢-ٹكشفهٹالسوءٹالنازلٹبهم.
ٹبعدٹجيل.ٹبعدٹجيل.ٹبعدٹجيل.ٹبعدٹجيل.ٹبعدٹجيل.ٹبعدٹجيل.ٹبعدٹجيل. ٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيال٣-ٹجعلهمٹخلفاءٹفيٹاألرضٹجيًالًً

.�.�.� tttt]]]K�« K�« K�« tK�« ttK�« t ÓÓÓllll ]]� � � l� ll� l ÏtttÓ�≈�≈�≈t�≈tt�≈t Ó√√√�:ٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئاٹفإذاٹكانتٹآلهتهمٹالٹتفعلٹشيئًاٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى:�ٹمنٹهذہٹاألمورٹفكيفٹيعبدونهاٹمعٹا�?!!ٹقالٹتعالى
(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).(١)ٹٹرواہٹالطبرانيٹكماٹفيٹٹمجمعٹالزوائدٹ(١٥٩/١٠).
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 ˆG Ò¨H å«¨à°ùj ¿CG ∑ô°ûdG øe ÜÉH :™HÉJ

√ÒZ ƒYój hCG

املنافقٹهوٹالذيٹيظهرٹاإلسالمٹويبطنٹالكفرٹواملرادٹبهٹهنا:ٹعبدا�ٹبنٹُأبي.

١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.١-ٹٹٹأنٹيبنيٹالطالبٹأنٹالدعاءٹالٹيكونٹإالٹ�ٹوحدہ.

٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوالشكر.

٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.٣-ٹٹأنٹيستنتجٹالطالبٹضاللٹمنٹيدعوٹغيرٹا�.

، فقال
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أ- ما املراد باملضطر؟  

ة التي أقامها اهللا تعالى على املشركني في اتخاذهم الشفعاء  ب- على ضوء اآلية الكرمية وضح اُحلجًَّ  
من دونه.

كان في زمن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص منافق يؤذي املؤمنني فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  س٢- 
من هذا املنافق، فقال النبي : «إنه ال ُيستغاث بي وإمنا ُيستغاث باهللا».

أ- اذكر معنى املنافق.  
ب- من املنافق الذي كان يؤذي املؤمنني في عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟  

جـ- علل: نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن االستغاثة به مع كونه حيًا قادراً.  

ر هؤالء املشركني فيما يرشدهم إلى احلق والطريق املستقيم. فما أقل َتَذكُّ

حماية النبي ملسو هيلع هللا ىلص للتوحيد:
كان عبداهللا بن ُأبّي بن سلول رأس املنافقني في عهد رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فحصلت منه أذية للمؤمنني فقال بعضهم:
اذهبوا بنا إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نستغيث به ليصدَّ عنا شرَّ هذا املنافق بقتل، أو ضرب، أو تهديد (واالستغاثة في هذا 
احلديث جائزة ألنه ملسو هيلع هللا ىلص حيُّ قادر يقدر على كشف أذية ذلك املنافق) لكنه ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن هذه الصيغة، فقال: «إنه 
ال يستغاث بي وإمنا ُيستغاث باهللا»؛ حماية للتوحيد، وسداً لباب الشرك، وأدبًا وتواضعًا لربه، فإذا كان هذا فيما 
يقدر عليه ملسو هيلع هللا ىلص في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟!! فدلَّ ذلك على أن دعاء األموات والغائبني، أو 

األحياء  فيما ال يقدرون عليه، أو االستغاثة بهم شرك أكبر ينافي التوحيد.

 يورد الطالب بعض األمثلة من الواقع على االستغاثة ثم يناقشها املعلم معهم في الصف.
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ا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹهوٹاخلالقٹوهوٹاملالكٹوهوٹالذيٹٹيسمعٹ
وحدہٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ وحدہٹالدعاءٹ للعبادةٹ املستحقٹ فهوٹ اإلجابةٹ علىٹ والقادرٹ الدعاءٹ

وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.وغيرہٹمنٹاملالئكةٹواألنبياءٹوغيرهمٹالٹيستحقٹالعبادةٹلضعفهٹوعجزہ.
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ُاستفهامٹإنكارٹوتوبيخٹعلىٹمنٹُيشركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.استفهامٹإنكارٹوتوبيخٹعلىٹمنٹيشركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.استفهامٹإنكارٹوتوبيخٹعلىٹمنٹُيشركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.
القطمير:ٹهيٹالقشرةٹالتيٹعلىٹنواةٹالتمر.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹٹٹالشركٹتعلقٹمبخلوقٹعاجز:
ّخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبّنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹٹعجزٹٹهذہٹاألصنامٹ خٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيٹوبخٹا�ٹسبحانهٹاملشركنيٹعلىٹجهلهمٹوضاللهم,ٹوبنيٹوبََّّ
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.˝̋̋̋̋ ÓÊËÊËÊËÊËÊËÊËÊË ÔÔÔddddd ÔÔÔBMBMBMBMBMdBMddBMddBMd Ó¹ ¹ ¹ BM¹ BMBM¹ BMBM¹ BM ÚÚÚrrr ÔNNNrNrrNrrNr ÓÓ�N�N ÔÔÔH½�H½� Ó√ ô√ ô√ ô ÓÓÓËËË�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹالٹتستطيعٹنصرٹنفسها,ٹقالٹتعالى:ٹ
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شركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.شركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.شركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.شركٹمعٹا�ٹفيٹالعبادة.

١ّ-ٹٹأنٹيبّني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبني١-ٹٹأنٹيبّنيٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.ٹالطالبٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ.

٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.٢-ٹٹٹأنٹيبرهنٹالطالبٹعلىٹبطالنٹالشرك.

٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعجزٹاملعبوداتٹمنٹدونٹا�.

��������يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.يؤخذٹعنوانٹالبابٹمنٹمضمونٹاآلية,ٹوسيأتيٹفيٹعدةٹأبوابٹقادمةٹجعلٹاملؤلفٹترجمةٹالبابٹآيةٹقرآنية.

وأنـهـا ال تصلح أن تكـون معـبــودة
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استنبطٹمنٹكلٹآيةٹمنٹاآلياتٹ ٹس١-ٹوصفٹا�ٹتعالىٹاملدعوينٹمنٹدونهٹمباٹيدلٹعلىٹعجزهمٹ
التاليةٹصفةٹمنٹتلكٹالصفات:
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بّنيٹحالٹاملعبوداتٹمعٹعابديهاٹيومٹالقيامة. س٢-ٹ
منٹخاللٹدراستكٹلهذاٹالدرسٹبرهنٹعلى: س٣-ٹ

١-ٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادة. ١-ٹأنٹا�ٹهوٹاملستحقٹللعبادة.ٹ ٹ
٢-ٹبطالنٹالشرك. ٢-ٹبطالنٹالشرك.ٹ ٹ

والٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹوالٹريبٹأنٹهذاٹمنٹأقوىٹاألدلةٹعلىٹبطالنٹالشرك,ٹوعلىٹأنٹالذيٹيستحقٹالعبادةٹهوٹا�,ٹاخلالق,ٹالرازق,ٹ
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�ٹالبراهنيٹالقاطعةٹعلىٹبطالنٹالشركٹوالردٹعلىٹاملشركني:
أخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹأخبرٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹأنٹامللكٹلهٹوحدہ,ٹوجميعٹاخللقٹحتتٹتصرفهٹوتدبيرہ,ٹفهوٹاملستحقٹللعبادةٹلتفردہٹ
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.�.�.� ÚÚrr ÔÔJJJJrJr Ó� «u� «u� «uJ� «uJJ� «uJ ÔÔÔÐUÐUÐU� «uÐU� «u� «uÐU� «u� «uÐU� «uÔÐUÔÔÐUÔ Ó−−−ÐU−ÐU Ó²−²− ÚÝ« UÝ« UÝ« U²Ý« U² ÚÝ« UÚ Ó� «u� «u� «u� «u� «u� «uÝ« U� «uÝ« UÝ« U� «uÝ« UÝ« U� «uÝ« U Ó� «uÓ ÔÔÔFFF� «uF� «u� «uF� «u LLLFLFFLFFLF ÓÝ Ý Ý LÝ LLÝ LLÝ L ÚÚÚuuuuuÓ����u�uu�uu�u ÓÓÓÓË�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ�٣-ٹعدمٹالقدرةٹعلىٹاالستجابة,ٹفهيٹالٹتستجيبٹملنٹدعاها,ٹقالٹتعالى:ٹ

���� ÚÚrrr ÔJJJrJr ���J�JJ�JJ�J Úddd AAAAAdAddAd Ð Ð Ð AÐ AAÐ A ÓÊËÊËÊËÊËÊË ÔÔÔddddd ÔÔHHHHHdHddHd ÚJJJJJHJHHJHHJH ÓÓ¹ ¹ ¹ J¹ J WWW ÓÓÓ�U�U�UW�UWW�UWW�UW Ó�UÓÓ�UÓÓ�UÓ ÓOOO�UO�U IOIO Ú�« �« �« I�« II�« I ÓÂÂ ÚuuuÓÓ¹¹¹u¹uu¹uu¹u ÓÓÓËË�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ�٤-ٹأنٹهذہٹاملعبوداتٹتتبرأٹمنٹعابديهاٹيومٹالقيامة,ٹقالٹتعالى:ٹ
فهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹفهذہٹدالئلٹناصعةٹفيٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�,ٹوإثباتٹالعبادةٹ�ٹوحدہ,ٹوالٹيخبرناٹبعواقبٹاألمورٹومآلهاٹمثلٹ

.�.�.�.�.�.�.� ÌÌÌdOdOdOdO³dO³dO ÓÓš š š ³š ³ ÔÔÔqqqqqÚ¦q¦q � ¦� ¦ ÓpppÔÔÔ¾¾¾p¾pp¾pp¾p Ò³¾³¾ ÓMM³M³ ÔÔÔÔ¹ ô¹ ô¹ ô¹ ô¹ ôM¹ ôMM¹ ôMÔ¹ ôÔÔ¹ ôÔÔ¹ ôÔÔ¹ ôÔ ÓÓËË

ّٹيقّسمٹاملعلمٹالطالبٹإلىٹمجموعاتٹويطلبٹمنٹكلٹمجموعةٹاستخراجٹخصائصٹمنٹيستحقٹٹيقسمٹاملعلمٹالطالبٹإلىٹمجموعاتٹويطلبٹمنٹكلٹمجموعةٹاستخراجٹخصائصٹمنٹيستحقٹٹيقّسمٹاملعلمٹالطالبٹإلىٹمجموعاتٹويطلبٹمنٹكلٹمجموعةٹاستخراجٹخصائصٹمنٹيستحقٹ
العبادةٹاملذكورةٹفيٹاآليتني,ٹمعٹبيانٹماٹيلزمٹمنٹتفردٹا�ٹتعالىٹبهذہٹاخلصائص.

خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿خبير بها، وهو اهللا سبحانه وتعالى ﴿

وضعفهم،
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ô°ûY øeÉãdG
 :¤É©J ˆG ∫ƒb ÜÉH:™HÉJ

z n¿ƒ o≤n∏ rî oj rº og nh É kÄ r« n°T o≥o∏ rî nj ’ É ne n¿ƒ oc pô r°û oj nCG{

ُهْمٹ ُتُهٹَفَقاَل:ٹَكْيَفٹُيْفِلُحٹَقْوٌمٹَشّجواٹَنِبيَّ ٹ�ٹَيْوَمٹُأُحٍدٹَوُكِسَرْتٹَرَباِعيَّ ٹالنبيُّ ِحيِحٹَعْنٹأنٍسٹَقاَل:ٹ«ُشجَّ ٣-ٹوفيٹالصَّ
¡Ï �ٹ(سورةٹآلٹعمران:ٹآيةٹ١٢٨). Úw Óý d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ��فنزلت:ٹ

ْكَعِةٹ ُكوِعٹِفيٹالرَّ ٤-ٹَوِفيِهٹَعْنٹابنٹُعَمرٹ(َرِضَيٹا�ٹَعْنُهَما)ٹَأنَّ�ُهٹَسِمَعٹَرُسوَلٹا�ٹ�ٹَيُقُولٹإَذاٹَرَفَعٹَرأَسُهٹِمْنٹالرُّ
ٹاْلَعْنٹُفالنًاٹَوُفالنًا»ٹَبْعَدَماٹَيُقوَلٹ«ِسِمَعٹا�ٹِل�َمْنٹَحِمَدُہ»,ٹَربَّناٹَوَلَكٹاْل�َحْمُد»,ٹفَأْنَزَلٹا�ٹ ُهمَّ األِخْيَرِةٹِمْنٹاْلَفْجِرٹ«اللَّ
َةٹَوُسَهْيِلٹْبِنٹَعْمرٍوٹَواْل�َحاِرِثٹْبِنٹِهَشٍام,ٹ ¡Ï ٹ-ٹاآلية�ٹَوِفيٹِرَواَيٍة:ٹَيْدُعوٹَعَلىٹَصْفَواَنٹْبِنٹُأَميَّ Úw Óý d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ��

.(١)� Ï¡ Úw Óý d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ��َفَنَزَلْت:ٹ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�:

ة:ٹاجلرحٹفيٹالرأسٹوالوجهٹخاصة.
هيٹكلٹسنٹبعدٹثنية,ٹولإلنسانٹأربعٹرباعيات.

أي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهمأي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهمأي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهم
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(((((١١١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ()ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ()ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ()ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ()ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ()ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ()ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٠٦٩٤٠٦٩٤٠٦٩-ٹ٤٠٧٠٤٠٧٠).

 :¤É©J ˆG ∫ƒb ÜÉH:™HÉJ

z n¿ƒ o≤n∏ rî oj rº og nh É kÄ r« n°T o≥o∏ rî nj ’ É ne n¿ƒ oc pô r°û oj nCG{

ُهْمٹ ُتُهٹَفَقاَل:ٹَكْيَفٹُيْفِلُحٹَقْوٌمٹَشّجواٹَنِبيَّ ٹ�ٹَيْوَمٹُأُحٍدٹَوُكِسَرْتٹَرَباِعيَّ ٹالنبيُّ ِحيِحٹَعْنٹأنٍسٹَقاَل:ٹ«ُشجَّ ٣-ٹوفيٹالصَّ
¡Ï �ٹ(سورةٹآلٹعمران:ٹآيةٹ١٢٨). Úw Óý d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ��فنزلت:ٹ

ْكَعِةٹ ُكوِعٹِفيٹالرَّ ٤-ٹَوِفيِهٹَعْنٹابنٹُعَمرٹ(َرِضَيٹا�ٹَعْنُهَما)ٹَأنَّ�ُهٹَسِمَعٹَرُسوَلٹا�ٹ�ٹَيُقُولٹإَذاٹَرَفَعٹَرأَسُهٹِمْنٹالرُّ
ٹاْلَعْنٹُفالنًاٹَوُفالنًا»ٹَبْعَدَماٹَيُقوَلٹ«ِسِمَعٹا�ٹِل�َمْنٹَحِمَدُہ»,ٹَربَّناٹَوَلَكٹاْل�َحْمُد»,ٹفَأْنَزَلٹا�ٹ ُهمَّ األِخْيَرِةٹِمْنٹاْلَفْجِرٹ«اللَّ
َةٹَوُسَهْيِلٹْبِنٹَعْمرٍوٹَواْل�َحاِرِثٹْبِنٹِهَشٍام,ٹ ¡Ï ٹ-ٹاآلية�ٹَوِفيٹِرَواَيٍة:ٹَيْدُعوٹَعَلىٹَصْفَواَنٹْبِنٹُأَميَّ Úw Óý d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ��

.(١)� Ï¡ Úw Óý d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ��َفَنَزَلْت:ٹ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

جشجُشجَّ
الرباعية

كيفٹيفلحٹقومٹشجواٹنبيهم
ليسٹلكٹمنٹاألمرٹشيء

ة:ٹاجلرحٹفيٹالرأسٹوالوجهٹخاصة.جة:ٹاجلرحٹفيٹالرأسٹوالوجهٹخاصة.َجة:ٹاجلرحٹفيٹالرأسٹوالوجهٹخاصة. جالشجالشُّ
هيٹكلٹسنٹبعدٹثنية,ٹولإلنسانٹأربعٹرباعيات.

أي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهم
املرادٹهنا:ٹليسٹلكٹإالٹدعوتهمٹوجهادهم.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�:
فهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹفهٹا�ٹبالرسالة,ٹوتلقيٹالوحي,ٹوتبليغهٹللناس,ٹوهذہٹمنزلةٹعظيمة,ٹومعٹهذاٹ َّٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرََّّٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرََّّٹالرسولٹ�ٹعبدٹمنٹعبادٹا�ٹشرَّ

فهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعافهوٹالٹميلكٹلنفسهٹنفعًاًٹوالٹضراٹوالٹضراٹوالٹضراٹوالٹضراٹوالٹضراٹوالٹضراًً.

ة:ٹاجلرحٹفيٹالرأسٹوالوجهٹخاصة.
هيٹكلٹسنٹبعدٹثنية,ٹولإلنسانٹأربعٹرباعيات.

أي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهمأي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهمأي:ٹكيفٹيحصلٹلهمٹالفوز,ٹوالسعادةٹمعٹإساءتهمٹإلىٹنبيهم

حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.ٹٹٹأنٹيوضحٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.ٹٹٹأنٹيوضحٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.ٹٹٹأنٹيوضحٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.ٹٹٹأنٹيوضحٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.ٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوضٹٹٹأنٹيوّضحٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة.حٹالطالبٹأنٹرسولٹا�ٹ�ٹعبدٹشرفٹبالرسالة. -١-١-١

٢-٢-٢-٢-٢-٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالهدايةٹبيدٹا�ٹتعالى.

٣-٣-٣-٣-٣-٣-٣-٣-٣-ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.ٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹبطالنٹعبادةٹغيرٹا�.

..
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص بشر ال ميلك لنفسه من دون اهللا شيئًا. اذكر أحد البراهني على ذلك. س١- 

¡Ï ﴾؟ Úw Ó� d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ�﴿ بّني املراد بقول اهللا تعالى س٢- 
أكمل العبارات التالية: س٣- 

ج: هو:................................... أ- الشَّ  
ب- الرباعية: هي:...............................  

في غزوة أحد وما حدث للرسول ملسو هيلع هللا ىلص فوائد وعبر كثيرة، اذكر اثنتني منها. س٤- 

▪ ابتالء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بشر تعتريه العوارض البشرية من مرض، ومصائب، وجراح، كما حصل له في غزوة أحد من االبتالء 
واالمتحان على أيدي أعدائه، فقد أصيب ملسو هيلع هللا ىلص في موضعني من جسده: ُشجَّ رأسه، وُكسرت رباعيته، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
بنبيهم، ودعا على ثالثة  فعلهم هذا  لهم مع  والسعادة  الفوز  استبعد حصول  نبيهم)  قوم شجوا  يفلح  (كيف 
 ﴾ Ï¡ Úw Ó� d Ú� Ó_« Ós � ÓpÓ� ÓfÚOÓ�﴿ :أشخاص معينني من الكفار كانوا من أشد الناس عداوة له ملسو هيلع هللا ىلص، فعاتبه اهللا بقوله

أي: ليس عليك إال دعوتهم وجهادهم.
والرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو أفضل اخللق وسيد املرسلني واآلية تبني منزلته ملسو هيلع هللا ىلص وأنه عبد اهللا ورسوله، ال يدفع عن نفسه الضر 
وليس له من األمر شيء، فال يجوز الغلو فيه برفعه فوق مكانته التي جعلها اهللا له فيعبد من دون اهللا، فإذا كان هذا 

في حق رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فغيره من اخللق من باب أولى.
▪ دروس مستنبطة من أحاديث الباب:

وحسن  عليهم ملسو هيلع هللا ىلص  دعا  الذين  الثالثة  هؤالء  سبحانه  اهللا  هدى  فقد  الغيب،  يعلم  ال  بشر  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أن   -١
إسالمهم.

٢- عدم اليأس من هداية اهللا للكافر وإن متادى في الكفر والضالل، فالقلوب بيد اهللا سبحانه.
٣- إثبات وقوع االبتالء باألنبياء لينالوا جزيل الثواب، ولتعرف األمم ما أصابهم، فيتأسوا بهم.

٤- التحلي بالصبر وحتمل األذى في سبيل الدعوة إلى اهللا.
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Ó5Ð �ٹ Ód Ú� Ó_« ÓpÓð ÓdO A ÓŽ Ú— c½Ó√ ÓË�٥-ٹَوِفيِهٹَعْنٹَأِبيٹُهَرْيَرَةٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَقاَمٹٹَرُسوُلٹا�ٹ�ٹِحَنيٹُأْنِزَلٹَعَلْيِهٹ
(سورةٹالشعراء:ٹآيةٹ٢١٤).ٹَفَقاَل:ٹ«َياٹَمْعَشَرٹُقَرْيٍشٹ-ٹأْوٹَكِلَمًةٹَنْحَوَهاٹ-ٹاْشَتُرواٹَأْنُفَسُكْم,ٹَالٹُأْغِنيٹَعْنُكْمٹِمَنٹا�ٹَشْيئًا.ٹ
َةٹَرُسوِلٹا�ٹ�,ٹَالٹُأْغِنيٹَعْنِكٹِمَنٹا�ٹَشْيئًا,ٹ َةٹَعمَّ ِلْب,ٹَالٹُأْغِنيٹَعْنَكٹِمَنٹا�ٹَشْيئًا.ٹَياٹَصِفيَّ اُسٹْبِنٹَعْبِداْل�ُمطَّ َياٹَعبَّ

ٍد,ٹَسِليِنيٹِمْنٹَماِليٹَماٹِشْئِتٹَالٹُأْغِنيٹَعْنِكٹِمَنٹا�ٹَشْيئًا»(١). َوَياٹَفاِطَمُةٹِبْنَتٹُمَحمَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

عشيرتك
اشترواٹأنفسكم
سلينيٹمنٹمالي

عشيرةٹالرجل:ٹبنوٹأبيهٹاألدنون,ٹأوٹقبيلته.
خلصوهاٹمنٹالعذابٹبتوحيدٹا�ٹوطاعته.

اطلبيٹمنٹمالي.

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹٹٹحصولٹالنجاةٹبالتوحيد:
�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ�ٹ(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢)(سورةٹيونسٹآيةٹ٢),ٹفقامٹ,ٹفقامٹ,ٹفقامٹ,ٹفقامٹ,ٹفقامٹ Ó”U”U”UÓ”UÓ ]]]M�« M�« M�« ”UM�« ”U”UM�« ”U”UM�« ”U]M�« ] ——— c½c½c½ÓÓ√ ÚÚÊÊÓÓ√√√√√�ًٹكانٹ�ٹحريصًاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصاٹكانٹ�ٹحريصًاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعاٹعلىٹدعوةٹالناسٹجميعًاًٹامتثاالٹامتثاالٹامتثاًالًٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى�ٹلقولهٹسبحانهٹوتعالى
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شيئاشيئاشيئاشيئاشيئًا

ًواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئًاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئاواألنسابٹفإنهاٹالٹتغنيٹمنٹا�ٹشيئًا.

(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).(١)ٹٹرواہٹالبخاريٹبرقمٹ(٤٧٧١).

ٹَوِفيِهٹَعْنٹَأِبيٹُهَرْيَرَةٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَقاَمٹٹَرُسوُلٹا�ٹ�ٹِحَنيٹُأْنِزَلٹَعَلْيِهٹ�ٹَوِفيِهٹَعْنٹَأِبيٹُهَرْيَرَةٹ-ٹرضيٹا�ٹعنه-ٹَقاَل:ٹَقاَمٹٹَرُسوُلٹا�ٹ�ٹِحَنيٹُأْنِزَلٹَعَلْيِهٹ�
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١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ١-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹأنٹالنجاةٹالٹحتصلٹإالٹبالتوحيدٹ
والعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالحوالعملٹالصالح
٢ً-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئًا٢ً-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئًا٢ً-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئًا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئا٢-ٹٹٹأنٹيستدلٹالطالبٹعلىٹأنٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹأحدٹمنٹا�ٹشيئًاً.
٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹأنٹدعاءٹالنبيٹ�ٹبعدٹموتهٹشركٹأكبر.

،
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عالَمٹيدلٹقولهٹ�:«اشترواٹأنفسكم»? س١-ٹ
ضعٹدائرةٹحولٹرقمٹاإلجابةٹالصحيحة. س٢-ٹ

نستفيدٹمنٹقولٹالرسولٹ�ٹالبنتهٹفاطمةٹ-ٹرضيٹا�ٹعنهاٹ-:ٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئتٹالٹأغنيٹ ٹ
عنكٹمنٹا�ٹشيئًا.ٹاألمورٹالتالية:

١-ٹالنبيٹ�ٹمينعٹعنٹابنتهٹفاطمةٹماٹميلكٹمنٹاملال. ١-ٹالنبيٹٹ ٹ
٢-ٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنةٹالٹتطلبٹإالٹمنٹا�. ٢-ٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنةٹالٹتطلبٹإالٹمنٹا�.ٹ ٹ

٣-ٹإنٹالتعلقٹباملخلوقٹودعاءہٹمنٹدونٹا�ٹشركٹأكبر. ٣-ٹإنٹالتعلقٹباملخلوقٹودعاءہٹمنٹدونٹا�ٹشركٹأكبر.ٹ ٹ

منٹخاللٹدراستكٹلهذاٹالبابٹكيفٹتوجهٹفيٹ-ٹحدودٹثالثةٹأسطرٹ-ٹمنٹتعّلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹ س٣-ٹ
ليدفعٹعنهٹالكروب?

�ٹٹٹالرسولٹ�ٹالٹيغنيٹعنٹقرابتهٹمنٹا�ٹشيئًا:
فمجردٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹخلخلخلخلخلخلخلخلخلِِّّصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹخلصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹخلصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹخلصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ فمجردٹخلصواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ صواٹأنفسهمٹمنٹعذابٹا�ٹبالتوحيدٹوالعملٹ ُيُنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹُيخلنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹيخلخلنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹيخلخلنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹيخلخلنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹيخلخلنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹيخلنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹينادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹي ُنادىٹالرسولٹ�ٹعمهٹوعمته,ٹوأمرهمٹأنٹ
قرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹقرابتهمٹمنهٹالٹتنفعهمٹوالٹتنجيهمٹمنٹعذابٹا�,ٹثمٹخصٹبالنذارةٹمنٹهيٹبضعةٹمنهٹ(ابنتهٹفاطمة)ٹوقالٹلها:ٹ
(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ(سلينيٹمنٹماليٹماٹشئت);ٹألنهٹالٹمينعٹعنهاٹماٹميلكٹمنٹاملال.ٹأماٹالهدايةٹوالفوزٹباجلنة,ٹوالنجاةٹمنٹالنارٹفالٹ
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فإن فإنالكروب،وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنوهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنالكروب،وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنوهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنالكروب،وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنوهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنالكروب،وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنوهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنالكروب،وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنوهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ فإنالكروب،وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ وهذاٹاحلديثٹحجةٹعلىٹمنٹتعلقٹبالنبيٹ�,ٹودعاہٹمنٹدونٹا�ٹليشفعٹله,ٹأوٹيدفعٹعنهٹ

ومنٹعرفٹا�,ٹوعرفٹاخللقٹنزہٹاخلالقٹعنٹ ومنٹعرفٹا�,ٹوعرفٹاخللقٹنزہٹاخلالقٹعنٹمنه،الشركٹاألكبرٹالذيٹحرمهٹا�ٹسبحانه,ٹوأمرٹنبيهٹ�ٹبالتحذيرٹ ومنٹعرفٹا�,ٹوعرفٹاخللقٹنزہٹاخلالقٹعنٹالشركٹاألكبرٹالذيٹحرمهٹا�ٹسبحانه,ٹوأمرٹنبيهٹ�ٹبالتحذيرٹ ومنٹعرفٹا�,ٹوعرفٹاخللقٹنزہٹاخلالقٹعنٹمنه،الشركٹاألكبرٹالذيٹحرمهٹا�ٹسبحانه,ٹوأمرٹنبيهٹ�ٹبالتحذيرٹ ومنٹعرفٹا�,ٹوعرفٹاخللقٹنزہٹاخلالقٹعنٹالشركٹاألكبرٹالذيٹحرمهٹا�ٹسبحانه,ٹوأمرٹنبيهٹ�ٹبالتحذيرٹ ومنٹعرفٹا�,ٹوعرفٹاخللقٹنزہٹاخلالقٹعنٹمنه،الشركٹاألكبرٹالذيٹحرمهٹا�ٹسبحانه,ٹوأمرٹنبيهٹ�ٹبالتحذيرٹ الشركٹاألكبرٹالذيٹحرمهٹا�ٹسبحانه,ٹوأمرٹنبيهٹ�ٹبالتحذيرٹ
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يخافونه ويخشونه وكذلك  اهللا  عباد  املالئكة من 
السماوات وغيرها من املخلوقات وفي ذلك داللة على 
عدم استحقاق هذه املخلوقات وغيرها للعبادة وأن اهللا 

هو املستحق للعبادة وحده دون سواه.

َماء َضَرَبِت  ِحيِح َعْن أِبي ُهَرْيَرة - َرِضَي اهللا عنه -َعْن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: «إذا قضى اهللا األمر في السَّ ١- في الصَّ
 « Ó–U Ó� «uÔ�U Ó� Úr N�uÔK Ô� s Ó� ÓŸ ÒeÔ� « Ó–≈ v]� Ó�﴿ اْلـَمَالئَكُة بَأْجِنَحِتها ُخْضَعانًا ِلَقْوِلِه َكَأنَّـُه ِسْلِسَلٌة على َصْفَواٍن َيْنُفُذُهم ذلك
ْمِع  ْمِع، َوُمْسَتِرُق السَّ �fi≤≥fi£ ÔdO£© ﴾ (سورة سبأ: آية ٢٣). َفَيْسَمُعَها ُمْسَتِرُق السَّ ÓJÚ�« ŵK ÓFÚ�« Óu Ô� ÓË ]o Ó�?Ú�« «uÔ�U Ó� Úr ÔJ�̂ Ó— Ó‰U Ó�
َتُه، ُثمَّ  َد َبْنيَ َأَصاِبِعِه، َفَيْسَمُع اْلَكِلَمَة، َفُيْلِقيَها إَلى َمْن َحتْ َفها، َوَبدَّ ِه َفَحرَّ َهَكَذا َبْعُضُه َفْوَق َبْعٍض، َوَصَفُه ُسْفَياُن ِبَكفِّ
َا  َهاُب َقْبَل َأْن ُيْلِقيَها، َوُرمبَّ َا َأْدَرَكُه الشَِّ اِحِر َأْو الَكاِهِن، َفُرمبَّ َتُه َحتَّى ُيْلِقيَها َعَلى ِلَساِن السَّ ُيْلِقيَها اآلخُر  إلى َمْن َحتْ
ُق ِبِتْلَك  َأْلَقاَها َقْبَل َأْن ُيْدِرَكُه، َفَيْكِذُب َمَعَها ِمائَة ِكْذَبٍة، َفُيَقاُل: َأَلْيَس َقد َقاَل َلَنا َيْوَم َكَذا َوَكَذا، َكَذا َوَكَذا؟ َفُيَصدَّ

َماء»(١). اْلَكِلَمِة الَِّتي ُسِمَعْت ِمَن السَّ

äGOôØŸG ÊÉ©e

معناهاالكلمة

فزع عن قلوبهم
كأنه سلسلة على صفوان

َيْنُفُذهم ذلك
مسترق السمع

حّرفها
بدد بني أصابعه

الكاهن

أزيل الفزع عن قلوب املالئكة
كأن صوت الرب املسموع سلسلة على صفوان، الصفوان: احلجر األملس.

يخلص، وميضي ذلك القول في قلوب املالئكة
املختطف لكالم املالئكة من الشياطني.

مّيلها.
فّرق بني أصابعه.

هو الذي يّدعي علم الغيب.

(١)  رواه البخاري برقم (٤٨٠٠).

 :¤É©J ¬dƒb ÜÉH
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كأن صوت الرب املسموع سلسلة على صفوان، الصفوان: احلجر األملس.
يخلص، وميضي ذلك القول في قلوب املالئكة

١-   أن يصف الطالب ضعف املالئكة عند تكلم اهللا بالوحي.

٢-   أن يستنبط الطالب الرد على من عبد املالئكة وغيرهم.

٣-  أن يكشف الطالب بطالن السحر والكهانة.
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�ٹاملالئكةٹعبادٹمكرمون:
ٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹٹخلقٹا�ٹسبحانهٹوتعالىٹاملالئكةٹمنٹنور,ٹوأعطاهمٹمنٹالقوةٹوالعظمةٹٹماٹالٹيعلمهٹٹإالٹهو,ٹليسٹلهمٹمنٹصفاتٹ
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�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ�ٹلهٹالعلوٹالكاملٹمنٹجميعٹالوجوہ:ٹعلوٹالذات,ٹوعلوٹالقدر,ٹوعلوٹ ^^ŵwKKKKKwKw ÓFFFFKFKKFKKFKKFK ÚÚ�« �« �« �« F�« FF�« F ÓÓuuu ÔÔÔ¼¼¼u¼uu¼uu¼u ÓÓÓËËË�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ�فهوٹسبحانهٹاحلق,ٹوقولهٹاحلقٹ
�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم.�ٹالذيٹالٹأكبرٹمنهٹوالٹأعظم. ÔdOdOdO³dO³dO ÓÓÓJJ³J³ Ú�« �« �« J�« JJ�« J القهرٹ�القهرٹ�القهرٹ�

�ٹا�ٹسبحانهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ:
......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ......�ٹداللةٹوبرهانٹواضحٹعلىٹوجوبٹإفرادٹا�ٹبالعبادة,ٹوعلىٹ ÚÚÚrrr NNrNr ÐuÐuÐuÐuNÐuNNÐuN ÔKÐuKÐu ÔÔ� s� s� sK� sK ÓŽ � sŽ � s ÓŸ ÒeŸeŸ ÔÔ� «e� «e Ó–≈ v]²–≈ v²–≈ v ÓŠ²Š² فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�فيٹقولهٹسبحانهٹ�
ٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹٹالٹيصلحٹلإللهية,ٹفمنٹعبدهم,ٹواستغاثٹبهم,ٹ ىىىىُّ ىشىششششِشِ ُبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالُغُبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالُغُبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالُغُبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالُغشبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغششبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغششبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغشبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالغبطالنٹألوهيةٹاملالئكة,ٹإذٹأنٹمنٹيعرضٹلهٹاخلوفٹوالفزعٹوالُغُ

أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.أوٹدعاهمٹمنٹدونٹا�ٹفقدٹوقعٹفيٹالشركٹاألكبر.
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�ٹالكهانٹومسترقوٹالسمع:
ثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹثٹاملالئكةٹباألمرٹالذيٹيقضيهٹا�ٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتدُّ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتديركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ إلىٹحيثٹيسمعونٹحتدُّيركبٹ الشياطنيٹبعضهمٹفوقٹبعضٹحتىٹيصلواٹ ُّيركبٹ
ُقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹُسمعتٹمنٹقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسمعتٹمنٹمعتٹمنٹقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسمعتٹمنٹمعتٹمنٹقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسمعتٹمنٹقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹُسمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹمعتٹمنٹ قٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسرقٹلتلكٹالكلمةٹالتيٹسررِرِِ رترتتَت تستتستسسْس سفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملسسفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملسفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملفيٹالسماء,ٹثمٹيلقونهٹإلىٹالساحرٹأوٹالكاهنٹفرمباٹأدركٹالشهابٹالشيطانٹاملُُُ
السماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقهالسماءٹقبلٹإلقائها,ٹفأحرقه(١),ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ,ٹورمباٹألقىٹالكلمةٹقبلٹأنٹيدركهٹالشهابٹملاٹ�ٹسبحانهٹفيٹذلكٹمنٹاحلكمة,ٹوإالٹ
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�ٹقبولٹالنفوسٹالضعيفةٹللباطل:
إليهٹوليهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولييكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹوليهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹوليهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹوليهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولّيهٹمنٹالشياطنيٹمائةٹكذبةٹويزيدٹوينقص,ٹأوٹيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولّيّيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ إليهٹولّيّيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ ألقاهاٹ التيٹ ّيكذبٹالكاهنٹأوٹالساحرٹمعٹتلكٹالكلمةٹ
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أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.أنهٹحقٹكله,ٹفالسحرٹوالكهانةٹباطلٹمبنيٹعلىٹالكفرٹبا�ٹالعظيم.

�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨).�ٹ(سورةٹاحلجر:ٹآيةٹ١٨). ÏÏ555³5³5 �̂ ³� ³ Ï»U ÓN»UN»U ý ý ý Ný N Ôt ÓFtFt Ó³F³F Úð³ð³ ÓQ Ó� Q� Q Óll ÚLlLl ]��« ��« L��« L ]��« ] Ó‚ ÓdddÓ²d²d ÚÝ« ²Ý« ² ÚÝ« Ú sss ÓÓÓ� � � � s� ss� ss� s ]]]]ô≈ ô≈ ô≈ ô≈ �(١)ٹٹقالٹتعالى:ٹ�(١)ٹٹقالٹتعالى:ٹ�(١)ٹٹقالٹتعالى:ٹ�(١)ٹٹقالٹتعالى:ٹ�(١)ٹٹقالٹتعالى:ٹ�(١)ٹٹقالٹتعالى:ٹ

والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹبها،اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹاٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹبها،اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹاٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹبها،اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹاٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹبها،اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹاٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹبها،اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹاٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ والشيءٹإذاٹكانٹفيهٹجزءٹمنٹاحلقٹالٹيدلٹعلىٹبها،اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ اٹمائةٹكذبةٹفالٹيعتبرونٹ
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¢SQódG ô°UÉæY

�ٹخوفٹالسمواتٹمنٹا�ٹعزٹوجّل:

َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ ا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ
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يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.
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﴾ ÔdO� ÓJÚ�« ŵK ÓFÚ�« Óu Ô� ÓË ]o Ó�?Ú�« «uÔ�U Ó� Úr ÔJ�̂ Ó— Ó‰U Ó� « Ó–U Ó� «uÔ�U Ó� Úr N�uÔK Ô� s Ó� ÓŸ ÒeÔ� « Ó–≈ v]� Ó�﴿ قال اهللا تعالى س١- 
أ- ما معنى: ُفزع عن قلوبهم؟  

ب- بني حال املالئكة إذا سمعت الوحي من اهللا إلى جبريل عليه السالم.  
جـ- استنبط من اآلية صفتني من صفات اهللا تعالى.  

Úr ....﴾ داللة وبرهان على أمر عظيم وضحه. N�uÔK Ô� s Ó� ÓŸ ÒeÔ� « Ó–≈ v]� Ó�﴿ في قوله تعالى س٢- 
امأل الفراغات باالختيار من العبارات التالية: س٣- 

  (القوة - طني - الضعف - نور - الغيب - الشرك - املاء - النار - احلجر)
أ- خلق اهللا املالئكة من.........، وأعطاهم من....... والعظمة ما ال يعلمه إال هو سبحانه.  

ب- الصفوان هو............. األملس.  
جـ- من استغاث باملالئكة فقد وقع في .................  

هـ- الكاهن هو الذي يّدعي علم ..................  

▪ بيان صفات اهللا الواردة في اآلية:
في اآلية صفتان من صفات اهللا سبحانه هما: صفة العلو هللا سبحانه وتعالى على ما يليق بعظمته ، وصفة الكالم 

فهو سبحانه يتكلم مبا يشاء إذا شاء متى شاء على الوجه الالئق بجالله وعظمته.
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مٹبالوحيتكلمٹبالوحيتكّلمٹبالوحي

قواعقواِعقوا عصعُص
خروا

يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.
غشيٹعليهم.

:ٹسقطٹمنٹأعلى,ٹواملرادٹهنا:ٹخرواٹساجدين. َّخرَّخرَّ

¢SQódG ô°UÉæY

�ٹخوفٹالسمواتٹمنٹا�ٹعزٹوجّل:
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صريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنهصريحٹعلىٹأنٹالسمواتٹتسمعٹكالمٹا�,ٹوتخافٹمنه(٢),ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ,ٹوقدٹأخبرٹسبحانهٹفيٹكتابهٹأنٹهذہٹاملخلوقاتٹالعظيمةٹ
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(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.(١)ٹٹ(تفسيرٹالقرآنٹالعظيم)ٹالبنٹكثيرٹ٥١٦/٣.
˝Æ (سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ(سورةٹالبقرة:آيةٹ٧٤).ٹفإنٹقيلٹاحلجرٹجمادٹالٹ t]K�« tK�« t W ÓOWOW ÚAOAO Óš Aš A ÚÚss � s� s Ôj³j³j ÚN³N³ Ó¹ UN¹ UNÓ¹ UÓ ÓL?¹ UL?¹ U Ó� UL?� UL? ÓN� UN� U ÚMNMN � � M� M ]Ê≈ ÓË Ê≈Ë Ê≈ Ô¡U¡UÔ¡UÔ ÓL?L?¡UL?¡U Ú�« L?�« L? ÔtttÚÚMMtMttMt � � � M� M ÔÃÃ ÔdÃdÃ Ú�d�d ÓO�O� Ó� O� O ÔÔoo ]IIIoIooIo ]AAAIAIIAIIAI Ó¹ U¹ UA¹ UAA¹ UAÓ¹ UÓ ÓL?L?L?¹ UL?¹ U ÓÓ� U� U� U� U� UL?� UL?L?� UL?L?� UL? ÓÓNNNN� UN� U� UN� U� UN� U ÚÚMMMNMNNMN � M� MM� M ]]Ê≈Ê≈Ê≈Ê≈Ê≈ ÓË Ë Ë Ë Ê≈Ë Ê≈Ê≈Ë Ê≈Ê≈Ë Ê≈Ê≈Ë Ê≈ ÔÔ—U—UÔ—UÔ ÓN—UN—U Ú½½N½N ÓÓ_« _« _« ÔÔt ÚÚMtMt � M� M ÔÔÔd ]]−d−d ÓÓÓHHH−H− ÓÓÓ²²²H²H Ó¹ U¹ U¹ U²¹ U²Ó¹ UÓ ÓÓL?L?¹ UL?¹ U¹ UL?¹ U Ó� L?� L? …… Ó—U—U—U…—U……—U… Ó—UÓ Ó−−−—U−—U ×?×?×?−×?− Ú�« ×?�« ×? ÓÓsss � � s� s ]Ê≈Ê≈Ê≈ ÓË Ê≈Ë Ê≈ � �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ
ًخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلمًاخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلمًاٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹ َهٹفَيخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماهٹفيخشىٹبإلهامه.ٹومذهبٹأهلٹالسنةٹواجلماعةٹأنٹ�ٹعلماهٹفيهٹفيهٹفيهٹفيهٹفَي هٹفيمهٹفيمُمُ مفهممفهمفهفهفهفِه ُقيل:ٹا�ٹُيُقيل:ٹا�ٹُيفهقيل:ٹا�ٹيفهفهقيل:ٹا�ٹيفهفهقيل:ٹا�ٹيفهفهقيل:ٹا�ٹيفهقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹيقيل:ٹا�ٹي يفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹيفهمٹفكيفٹيخشى?ٹ

ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف).ٹعلمهٹ�ٹعزٹوجل.ٹ(ٹمعالمٹالتنزيلٹ٨٥/١ٹبتصرف). ُ
ٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹ

ُ
ٹفيٹاجلماداتٹوسائرٹاحليواناتٹسوىٹالعقالءٹالٹيقفٹعليهٹغيرٹا�,ٹفلهاٹصالةٹوتسبيحٹوخشيةٹكماٹقالٹتعالى:ٹ

لكللكللكلككِكللل َ(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوَيَ(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوَيك(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹويكك(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹويكك(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹويك(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي(سورةٹالنور:آيةٹ٤١)ٹفيجبٹعلىٹاملرءٹاإلميانٹبهٹوي  Æ˝Ôtt Ó×Ot×Ot ³×O³×O Ú���³�³ Óððð�ð��ð��ð� ÓË Ë Ë ÔtttÓðöðöðötðöttðöttðöt Ó� � ðö� ðöðö� ðö ÓÓrKKKrKr ÓŽ Ž Ž KŽ KKŽ K Úb Ó� � � b� b y
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َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ َمَواِتٹِمْنُهٹَرْجَفٌة,ٹأْوٹَقاَل:ٹ-ٹَرْعَدٌةٹَشِدْيَدٌةٹا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ َمٹِباْلَوْحِي,ٹَأَخَذِتٹالسَّ ا�ٹ�:ٹ«إَذاٹَأَراَدٹا�ٹَتَعاَلىٹأْنٹُيْوِحَيٹِباَألْمِرٹَتَكلَّ

ٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹٹالطالبٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادة.ٹ ١ّ-ٹٹٹأنٹيبّني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبني١-ٹٹٹأنٹيبّنيّّّّ
٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.٢-ٹٹٹأنٹيستنبطٹالطالبٹمنٹاحلديثٹوجوبٹخشيةٹا�.
٣ً-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئًا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئا٣-ٹٹأنٹيثبتٹالطالبٹعدمٹاستحقاقٹأحدٹغيرٹا�ٹشيئًا
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يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.يعنيٹفيٹجميعٹاألمورٹالتيٹيقضيهاٹالربٹتباركٹوتعالى.

� �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ �وتقدسه، قال تعالى :تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ تدركٹعظمةٹربهاٹوتسبحهٹ

� �تعالى :(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �تعالى :(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �تعالى :(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �تعالى :(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �قوله (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �قوله (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �قوله (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �قوله (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �قوله (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �تعالى :(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �قوله (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ �تعالى :(٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ (٢)ٹقالٹاإلمامٹالبغويٹفيٹتفسيرٹ

٢٢٢- َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر - َوَعْن النَّواِس ْبِن َسْمَعاَن - رضي اهللا عنه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا َأَراَد اهللا َتَعاَلى أْن ُيْوحَي ِباَألْمِر 
، فإَذا َسِمَع َذِلَك  َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ ، فإَذا َسِمَع َذِلَك َتَكلَّ َمَواِت ِمْنُه َرْجَفٌة، أْو َقاَل: - َرْعَدٌة َشِدْيَدٌة - َخْوفًا ِمَن اهللا َعزَّ َوَجلَّ َم ِباْلَوْحي، َأَخَذِت السَّ َتَكلَّ
ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ  َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ ُمُه اهللا ِمْن َوْحِيِه ِبَما َأَراَد، ُثمَّ َيُمرُّ َأْهُل السَّ َل َمْن َيْرَفُع َرْأَسُه ِجْبِريُل، َفُيَكلِّ داً، َفَيُكوُن َأوَّ وا هللا ُسجَّ َمَواِت ُصِعُقوا، َوَخرُّ َأْهُل السَّ
َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ  َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ َنا َيا ِجْبِريُل؟ َفَيُقوُل ِجْبِريُل: َقاَل اْلَحقُّ َوَهو الَعِليُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ َما َمرَّ ِبَسَماٍء َسَأَلُه َمالِئَكُتَها: َماَذا َقاَل َربُّ ِجْبِريُل َعَلى اْلَمالِئَكِة، ُكلَّ

  .   .   . (((١١١))) « ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ » اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ ُهْم ِمْثل َما َقاَل ِجْبِريُل، َفَيْنَتِهي ِجْبِريُل ِباْلَوْحِي ِإَلى َحْيُث َأَمَرُه اهللا َعزَّ َوَجلَّ اْلَكِبيُر، َفَيُقولُوَن ُكلُّ
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وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.وإذاٹكانتٹالسمواتٹالعظيمةٹتدركٹعظمةٹا�ٹوتخافهٹوهيٹجماداتٹفكيفٹالٹيخافهٹاإلنسانٹالضعيفٹاملسكني.
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�ٹخشيةٹاملالئكةٹمنٹا�:
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ّجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمّرّجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمّرّجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمّرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرجبريلٹعليهٹالسالم,ٹفيوحيٹا�ٹسبحانهٹإليهٹمباٹأرادہٹمنٹأمرٹثمٹميرٹجبريلٹعلىٹاملالئكة,ٹوكلماٹمرٹبسماءٹسألهٹٹبسماءٹسألهٹٹبسماءٹسألهٹ
ناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹُناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹُناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹُمالئكتها:ٹماذاٹقالٹرُبناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹربمالئكتها:ٹماذاٹقالٹرُبناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹناٹياٹجبريل?ٹفيقولٹجبريل:ٹقالٹاحلقٹوهوٹالعليٹالكبير,ٹفيقولونٹكلهمٹمثلٹماٹقالٹجبريل,ٹ

ّفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجّلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجلفينتهيٹجبريلٹبالوحيٹإلىٹحيثٹأمرہٹا�ٹعزٹوجّلٹمنٹالسماءٹواألرض.ٹمنٹالسماءٹواألرض.ٹمنٹالسماءٹواألرض.ٹمنٹالسماءٹواألرض.ٹمنٹالسماءٹواألرض.ٹمنٹالسماءٹواألرض.

�ٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادةٹوحدہ:
,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ,ٹوالسمواتٹعلىٹعظمتهاٹوسعتهاٹترجفٹ ّإنٹا�ٹعزٹوجّلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجلإنٹا�ٹعزٹوجّلٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفاٹالذيٹتصعقٹاملالئكةٹعندٹسماعٹكالمهٹخوفًاًًٹومهابةٹومهابةٹومهابةٹومهابًةً

ٹلهٹوخوفاٹلهٹوخوفاٹلهٹوخوفاٹلهٹوخوفًاٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها.ٹمنهٹهوٹاملستحقٹللعبادةٹوحدہ,ٹفالواجبٹعليناٹإفرادہٹبها. صعقٹمنٹفيهاٹهيبةويصعقٹمنٹفيهاٹهيبةويويويوُيصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبةصعقٹمنٹفيهاٹهيبًةًً
قالٹسبحانهٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ إذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعاإذٹالٹيجوزٹشرعًاٹوالٹ
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عن:ٹ مقالٹ كتابةٹ الطالبٹ منٹ املعلمٹ يطلبٹ ٹ

قالٹسبحانهٹعـقـًالعـقـًالعـقـًال عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹعـقـًالٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹعـقـًالٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹعـقـًالٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹلـه،ٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹلـه،ٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ قالٹسبحانهٹلـه،ٹوالٹ عبادٹ اخللقٹ عبادته,ٹوجميعٹ فيٹ أنٹيجعلٹ�ٹشريكٹمنٹخلقهٹ ٹوالٹ

المالئكة (فضلهم ، أعمالهم ، خلقهم ، 
وصفاتهم)، ثم يقدمونه في الصف.
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اهللا عز وجّل متفرد بالعظمة واجلالل، وجميع ما في الكون خاضع له، فإذا تكّلم مبا شاء من  س١- 
وحيه فإن السموات تسمع كالم اهللا وتخاف منه...

أ- ما الذي يصيب السموات عند سماع الوحي؟  
ب- عالَم يدل ذلك؟  

استخرج فائدة من كل دليل من األدلة التالية: س٢- 
 s JÓ� ÓË Á b ÚL Ó�� Ồ Ò� Ó�Ô� ]ô≈ Ì¡ Úw Ó� s Ò� Ê≈ ÓË ]s NO � s Ó� ÓË Ô÷ Ú— Ó_« ÓË ÔlÚ� ]��« Ô « Óu ÓL ]��« ÔtÓ� Ồ Ò� Ó�Ô�﴿ :أ- قال تعالى  

»˝ (سورة اإلسراء: آية ٤٤). Î—u ÔH Ó� U ÎLOK Ó� ÓÊU Ó� Ôt]�≈ Úr ÔN Ó�O� Ú�Ó� ÓÊu ÔN ÓI ÚHÓ� ]ô
.﴾« ÎbÚ� Ó� s ÓL Ú� ]d�« w�¬ ]ô≈ ÷ Ú— Ó_« ÓË  « Óu ÓL ]��« w� s Ó� q̂ Ô� Ê≈﴿ :ب- قال تعالى  
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�ٹخشيةٹاملالئكةٹمنٹا�:

�ٹعظمةٹا�ٹواستحقاقهٹللعبادةٹوحدہ:
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١ ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود). ـ سنن أبي داود، سليمان بن األشعث (أبو داوود).
٢ ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب : ـ مجموع فتاو ومقاالت متنوعة، عبد العزيز بن عبدالله بن باز، مجموع فتاو ومقاالت متنوعة جمع وترتيب :

      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.      محمد بن سعد الشويعر.
٣٣٣ ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر. ـ عنوان المجد في تاريخ نجد، عثمان بن عبد الله بن بشر.

٤ ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي. ـ السنن الكبر، أحمد بن الحسين البيهقي.
٥٥ ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي. ـ معالم التنزيل (تفسير البغوي)، الحسين بن مسعود البغوي.

٦ ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي. ـ جامع الترمذي، محمد بن سورة الترمذي.
٧٧٧ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.ـ الجامع الفريد لألسئلة واألجوبة في علم التوحيد، عبد الله بن جار الله الجار الله.

٨٨٨ ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين. ـ فوائد من شرح كتاب التوحيد، عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين.
٩ ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع. ـ التبرك أنواعه وأحكامه، ناصر عبد الرحمن الجديع.

١٠١٠١٠١٠ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.ـ إِفادة المستفيد لشرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حمد الجطيلي.
١١١١١١ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.ـ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن.

١٢١٢١٢ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.ـ قرة عيون الموحدين، عبد الرحمن بن حسن.
١٣١٣١٣١٣١٣ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.ـ كتاب الزهد، أحمد بن محمد بن حنبل.

١٤١٤١٤ ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل. ـ المسند، أحمد بن محمد بن حنبل.
١٥١٥١٥ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.ـ  فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلِفتاء، (جمع وترتيب)، أحمد بن عبد الرزاق الدويش.

١٦١٦١٦ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.ـ جامع العلوم والحكم، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب.
١٧١٧١٧ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.ـ تيسير الكريم الرحمن لتفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي.

١٨١٨١٨ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.ـ القول السديد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن السعدي.
١٩١٩١٩ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.ـ المصنف، عبد الرزاق بن همام الصنعاني.

٢٠٢٠٢٠ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.ـ المعجم الكبير، سليمان بن أحمد الطبراني.
٢١٢١٢١٢١٢١ ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب. ـ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب.

٢٢٢٢٢٢ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.ـ إِبطال التنديد، حمد بن علي بن عتيق.
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٢٣٢٣٢٣٢٣٢٣ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.ـ القول المفيد على كتاب التوحيد، محمد بن صالح العثيمين.
٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤٢٤ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقالني.

٢٥٢٥٢٥٢٥ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.ـ تاريخ نجد، حسين بن غنام.
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ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.٣٠ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.٣٠ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.٣٠ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.٣٠ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.٣٠٣٠٣٠٣٠٣٠٣٠٣٠ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.ـ سنن ابن ماجـه، محمد بن يزيد بن ماجـه.

ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.٣١ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.٣١٣١٣١٣١ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.ـ صحيح مسلم بشرح النووي، يحيى بن شرف النووي.
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