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 سًزة إبساهيم  

 اللَّهِ السَّحِمَهِ السَّحِيمِبِسِمِ •
الس  كِتَبةْ أَوصَلْىَهُ إِلَيِكَ لِتُخْسِجَ الىَّبسَ مِهَ الظُّلُمَبتِ إِلىََ  •

 (1)صِسَاطِ الْعَصِيصِ الحَِمِيدِ  الىًُّزِ بِإِذْنِ زَبِّهِمِ إِلََ
اللَّهِ الَّرِى لَهُ مَب فَِ السَّمَبيَاتِ يَ مَب فَِ الْأَزِضِ  يَ يَيِىٌ   •

 (2)لِّلْكَبفِسِيهَ مِهْ عَرَاةٍ شَدِيدٍ
الَّرِيهَ يَسِتَحِبًُّنَ الْحَيًَةَ الدُّوْيَب عَلََ الَْخِسَةِ يَ يَصُدُّينَ عَه •

 (3)بَعِيدٍسَبِيٌِ اللَّهِ يَ يَبِغًُوهََب عًَِجّب  أُيِلَئكَ فَِ ضَلَبلِ  



6 

 4آيه سًزة إبساهيم 

ٍَ هَا أَشِسَلٌَْا هِيْ شَسَُلٍ إِالَّ بِلِسَااىِ  •
قََِهِِِ لُِ٘بَِّ٘يَ لَُْانِ ََُِِ٘ا ا لللَّاُِ هَايْ     
َٗشَاءُ ٍَ َِْٗارِٕ هَايْ َٗشَااءُ ٍَ ُّاََ     

  ﴾4﴿للْعَطِٗطُ للْحَكِ٘نُ 
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 5آيه سًزة إبساهيم 

لَقَرِ أَشِسَلٌَْا هَُسَى بِآَٗاتٌَِاا أَىْ  ٍَ •
أَخْصِجِ قََِهَكَ هِيَ للظالُوَاتِ إِلَى 
للٌاَشِ ٍَ زَكِّصُّْنِ بِؤََّٗامِ لللَِِّ إِىَّ َِٖ 

لَآَٗاتٍ لِكُ ِّ صَبَّاشٍ شَاكَُشٍ  زلِكَ 
﴿5﴾ 
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 6آيه سًزة إبساهيم 

إِزْ قَالَ هَُسَى لِقََِهِِِ لزْكُصٍُل ًِعِوَأَ  ٍَ •
لللَّااِِ لَلَااِ٘كُنِ إِزْ أًََُْاااكُنِ هِاايْ  لِ  
َِصْلََِىَ َٗسَُهًََُكُنِ سَُءَ للْعَاسَلِِ ٍَ  
ُٗاااسَبِّحَُىَ أَبٌَِااااءَكُنِ ٍَ َٗسِااا َحَُِ٘ىَ 

بَالَءٌ هِيْ شَبِّكُانِ  زلِكُنِ ًِسَاءَكُنِ ٍَ َِٖ 
 ﴾6﴿لَظِ٘نٌ 
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 6آيه سًزة إبساهيم 

اذْكُسُيا وِعِمَةَ إِزْ قَالَ هَُسَى لِقََِهِِِ ٍَ •
إِزْ أًََُْاااكُنِ هِاايْ  لِ اللَّىىهِ عَلَىىيِكُمِ 

َِصْلََِىَ َٗسَُهًََُكُنِ سَُءَ للْعَاسَلِِ ٍَ  
ُٗاااسَبِّحَُىَ أَبٌَِااااءَكُنِ ٍَ َٗسِااا َحَُِ٘ىَ 

بَالَءٌ هِيْ شَبِّكُانِ  زلِكُنِ ًِسَاءَكُنِ ٍَ َِٖ 
 ﴾6﴿لَظِ٘نٌ 
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 7آيه سًزة إبساهيم 

إِزْ تَؤَزَّىَ شَبُّكُنِ لَئِيْ شَكَصْتُنِ ٍَ •
لَؤَضِٗرًََّكُنِ ٍَ لَائِيْ كَََاصْتُنِ إِىَّ   

 ﴾7﴿لَسَلبِٖ لَشَرِٗرٌ 
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 7آيه سًزة إبساهيم 

لَئِهْ شَكَسْتُمِ إِزْ تَؤَزَّىَ شَبُّكُنِ ٍَ •
لَأَشِيدَوَّكُمِ يَ لَىئِهْ كَََىسْتُمِ إِنَّ   

 ﴾7﴿ٌ عَرَابِي لَشَدِيد
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 خديجه كبسی

كاًا     لي سع٘ر بي للوس٘ب لي للٖ بي للحس٘ي ع قاال  192•
خرُٗٔ هات  قب  للُْصٓ بسٌٔ، ٍ هات أبَ طالاب بعار هاَت    

بوكٔ « 2»  خرُٗٔ بسٌٔ، َلوا َقرّوا شسَل لهلل ص سئن للوقام
ٍ ذخلِ حطى شرٗر ٍ أشَق للى ًَسِ هي كَاش قاصٗ  َشاكا   

للْقَصَْٗأِ    َؤٍحى لهلل إلِ٘ ٗا هحور لخصج هاي  -إلى جبصئ٘  زلك
للظَّالِنِ أَِّلُْا ٍ ّاجص إلى للورٌٗٔ َل٘س لك للَ٘م بوكٔ ًاصص، ٍ 

َعٌر زلك تَجاِ شساَل لهلل ص إلاى     -ًصب للوشصك٘ي حصبا
 «3»للورٌٗٔ 

 .ضُص هٌِ: ء ء ٍ هي للشٖ سئن للشٖ(. 2)•
 .398: 1للبصّاى ج . 421: 6للبحاش ج (. 3)•

257: ص [ ..... 75الَ  71اآليبت (: 4)سًزة الىسبء]     257    1 ج   تَسيس العيبشي   
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 خديجه كبسی

هَاتَ ِ خَرَُُِٗٔ ع حِ٘يَ خَصَجَ شَسَُلُ لللَِِّ ص هِيَ للشِّعِبِ ٍَ كَاىَ ٍَ •
زَلِكَ قَبِ َ للُِِْْصَِٓ بِسٌٍََٔ ٍَ هَاتَ أَبَُ طَالِبٍ بَعِرَ هََِتِ خَرََُِٗٔ بِسٌٍََٔ 

ٍَ ذَخَلَُِ حُطْىٌ « 1»ََلَوَّا ََقَرَُّوَا شَسَُلُ لللَِِّ ص شٌََؤَ للْوُقَامَ بِوَكََّٔ 
شَرِٗرٌ ٍَ شَكَا زَلِكَ إِلَى جَبِصَئِ٘ َ ع ََؤٍَِحَى لللَُِّ تَعَالَى إِلَِِِ٘ لخْصُجِ 

للْقَصَِْٗٔ للظَّالِنِ أَِّلُْا ََلَِ٘سَ لَكَ بِوَكََّٔ ًَاصِصٌ بَعِرَ أَبِٖ طَالِابٍ ٍَ    هِيَ
  .أَهَصَُُ بِالُِِْْصَِٓ

 .إٔ كصُ لإلقاهٔ َْ٘ا( 1)•

439: ص ..... ببة مًلد الىبي ص ي يفبته      440    1 ج   ( اإلسالمية -ط )الكبفي   
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 خديجه كبسی

لي ضشلشٓ ٍ حوصلى بي أل٘ي ٍ هحور باي هسالن    12 -14، 5•
حرث أبَ ساع٘ر للدارشٕ أى شساَل لهلل    : لي أبٖ جعَص ع قال

ل٘لٔ أسصٕ بٖ ٍ ح٘ي شجع  « 4»  إى جبصئ٘  قال لٖ  ص قال
حاج ٖ أى تقصأ للى : ٗا جبصئ٘  ّ  لك هي حاجٔ َقال: َقل 

أًْا قالا    -ٍ حرثٌا لٌر زلك -خرُٗٔ هي لهلل ٍ هٌٖ للسالم
ح٘ي لقْ٘ا ًبٖ لهلل للِ٘ ٍ  لِ للسالم َقال لْا للسٕ قال جبصئ٘ ، 

إى لهلل َّ للسالم، ٍ هٌِ للسالم، ٍ إل٘اِ للساالم، ٍ للاى    : قال 
 .«5»  جبصئ٘  للسالم

 .ٍ َّ للظاّص« قال لٖ»هكاى « أتاًٖ»ٍ َٖ للبحاش (. 4)•
 .392: 6للبحاش ج . 401: 2للبصّاى ج (. 5)•

276: ص [ ..... 1آية (: 17)سًزة اإلسساء]     279    2 ج   تَسيس العيبشي    


