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 :قال أمري املؤمنني

 

 

،وِإنَّ » نْيَا بََدًلا كِْر ألَْهًلا أََخُذوه ِمَن ادلُّ  لذِلِّ

 «..فَََلْ تَْشغَلْهُْم ِِتَاَرةٌ وًَل بَْيٌع َعنْه
  342ص البالغة: جنه
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ن الرحيم هلل الرمح  بسم ا
 

 مقدمة املؤسسة

احلمد هلل رب العاملني والصالة على املبعوث رمحة 

للعاااملني وعلااى الااة األااداة اذينااار الاا       اا  اهلل    

 عنهم الرجس وطهر م تطهريا.

 وبعد..

فإن ل كر اهلل تعاىل ما  املنللاة وااراار والئواماد ماا      

 اادفإ  ىل الملماال والنااار والمئواار و لااو   ىل الب اا      

  احا  ا  كاةرية ور    والدراسة؛ و لك ملا ارتبط بة ما 

بعضها ع  النيب اذكرم صالى اهلل علناة والاة وسالم      

وبعضااها اذياار عاا   مااري املاالمنني علاا  علنااة ال ااالم  
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و بنامة اذممة  فضاًل عا  ايمصااص عناوان ذالا كر      

جبملااة ماا  اا ااار املباركااة ت زواام المنل اال  و ااد       

 ظهرر   ه اذحا    واا ار مجلة ما  اصصاام    

الااا ارتبطاان بعنااوان ذالاا كر  إااا  مااا   ىل  واارااار  

ختصاان  مجلااة ماا  املباحاا  وامل ااامل الااا تر ااد      

اللارئ الور م  ىل   مناة ذالا كر  ويصوصانمة و راره     

 علنة ت احلناة الدننا واايرة.

 وم   نا:

والملامااًا ماا  ملس ااة علااوم نهااج البالغااة ببنااان مااا 

نا ور  م  علوم مّجة ت  ا ا الومااب اليار و  وجاد    

 ن نضاااإ باااني  ااادا اللاااارئ الوااار م  ااا ه ال ل ااالة   

  الااا «ب ل االة الاا كر ت نهااج البالغااة   »املوسااومة 

ا اامملن علااى مجلااة ماا  املباحاا  الااا   ختصنصااها 

ضم  كمنبار م مللة ك  تنال  اسم لا ها م  الب ا   

 والدراسة فوانن ضم   ربعة عناو     :
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  ح   ال كر. .1

 الللوب.  رر ال كر ت جالء .2

 ال كر.  ل  .3

 حلنلة ال كر. .4

 وما توفنل   ال باهلل علنة توكلن و لنة  نن .

 

 

 ال ند نبنل احل ين

 رمنس ملس ة علوم نهج البالغة
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رحيم لرمحن ال  بسم اهلل ا
 

 

 

 املقدمة
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 هل يف اللغةاملسألة األوىل: األ
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 .28ص   11   العرب ل ان  1ذ
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 يااُد إِنَّمَاا ِر لَّااُ  ُي ِهَ  ال م ُم ِليُااِذ َ  عَااُك ُس رْ لاا َل ا هُاا ِ  َأ  اِلَبيُاا

رَك ُم هْ يَُط ا َو ِهريً تَِط

                                                            

 .33: اذحلاب  1ذ
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 املسألة الثانية

 ةن والسّناألهل يف القرآ

ُر وََك َن أُِم َلُ  َي ُه َل ِة َأ زََّك ِة ِب لصَّ ال  ِعكُادَ  وََك َن َو

بِْ  ُرِضيًّ  َر َم

                                                            

 .55 :مر م   1ذ
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ِإِذ ل  َو ي تَق و لَِّذ لَُّ  أَِنَعَم ِل َليُا ِ  ال أَِنَعمُا َ  َع َليُا ِ  َو سِا ُ  َع  أَُم

 َ َليُاا َ  َع سَاا ِ  زَُو اتَّاا لَّااَ  َو َ  فِااي وَت خِفِااي ال سِاا لَّااُ  مَاا  نَِف  ال

يِ  لَُّ  الكَّ َس وََتِخشَى ُمُبِد ال َح ُّ َو َلمَّ  َتِخَش ُه َأُن َأ ُيدٌ َقضَى َف  َز

َه  ا ِمُك رً َط َه  َو ُسَك َك ايُ  زَوَّ َم اونَ  لَا   ِل م  اى  َي َل ُِْمكِ َ  َع  اِلمُا

جٌ َر ِعيَ ئِِهُم أَزَِواِج فِي َح ا َأُد ا ِإَذ ُهنَّ َقضَُو ا ِمُك رً َط ُر وََك َن َو ُم  َأ

لَّ اى  كَا نَ  َم مَِفعُولً  ِ ال َل ايْ  َع ج   مِانُ  الكَِّب َر َر َ  ِفيمَا   حَا  فَا
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لَُّ  لَِّ  ُسكََّة َلُ  ال يَن فِي ال ا الَِّذ لَُو ل   ِمُن َخ رُ  وَكَا نَ  َقبُا لَّا ِ  أَمُا  ال

ا ا َقَدرً ينَ مَِقدُورً اونَ  الَّاِذ لِّغ  سَا َل  ِ  ُيَب لَّا ِ  ِر اوَُن ُ  ال َيِخَش  َولَا   َو

ا َيِخشَُوَن َحدً لََّ  ِإلَّ  َأ لَِّ  وَكَفَى ال ِسيبً  ِب ل  كَا نَ  َم َح

َب  ُمَحمَّدٌ َحٍد َأ م مُ  ِمُن َأ سَا ِل مِانُ  ِر لَ  َوَل او ُس لَّا ِ  َر خَا َتمَ  ال  َو

يَْ  لَُّ  وََك َن الكَِّب لِّ ال م  ٍء ِب ِليمً  شَُي َع

                                                            

 .40-  37: اذحلاب   1ذ
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 َ وَن َأل  سُاا ِر عَااِن َي ُه شَّاا اِ  ال َر ل  اِلحَاا يااِ  ِقتَاا  ِل ِف لٌ ق اا يااِ  ِقتَاا   ِف

لِ  عَااُن َوصَاد   كَاِبريٌ  لَّااِ  سَاِبي رٌ  ال ِِدِ  بِااِ  وَك فِا سُا اِلَم اِ  َو َر  اِلحَاا

ُج ا َر ُخ ِإ ِلِ  َو ُه ُر ِمُكُ  َأ لَِّ  ِعُكَد أَِكَب الِِفِتَكة  ال ُر َو لِ  ِمَن أَِكَب  الَِقتِا

ال وَن َوَل  م ُم َيَز وَن ل  وك ُم َحتَّى يَُق ِت ُردُّ م مُ  َعُن َي ياِك  ِإِن ِد

ا عُو ُستََط  رَُتِدُد وََمُن ا م ُم َي يِكِ  َعُن ِمُك اوَ  َفَيمُا ُ  ِد ُه رٌ  َو  كَا ِف

اا َ  أ وَلئِا اا ُ َحِب َف ُهُم طَا ااا ل  ُعمَا اي  َأ اا ااادُِّنَي  ِف لا َرةِ  ا ِخ َِ اا الِا َ  َو ااا أ وَلئِا  َو
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َه  ُهُم الكَّ ِر َأُصَح ُب َخ ِلدُوَن ِفي

                                                            

 .217 :البلرة   1ذ

 .29  ص11   العرب ل ان   2ذ

 .364ص   1جلالل الد   ال وط :  جلامإ الصغري  ا   3ذ
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 ُِْمن  كَاا َن وَمَاا َل َأُن ِلمُاا كًاا  يَِقت اا ُِْم أً ِإلَّاا  ُم  وَمَااُن خَطَاا

َل ُِْمكً  َقَت أً ُم ُر خََط ي ِر ُِْمَكٍة َرَقَبٍة َفَتُح يَاةٌ  ُم لََّمةٌ  َوِد سَا اى  ُم لِا ِ  ِإَل ُه  ِإلَّا   َأ

ا َأُن ِإُن َيصَّدَّق و م ُم َعدُوٍّ قَُو   ِمُن َك َن َف اوَ  َل ُه ُِْمنٌ  َو  مُا

ُر ي ِر ُِْمكَاةٍ  َرَقَبٍة َفَتُح ِإُن ُم اُو    مِانُ  كَا نَ  َو م مُ  َق ُهمُ  َبيُاَك َبيُاَك  َو

َيةٌ ِميَث قٌ لََّمةٌ  َفِد سَا اى  ُم لِا ِ  ِإَل ُه رُ  َأ يا ِر ُِْمكَاةٍ  َرَقبَاةٍ  وََتُح  لَامُ  َفمَانُ  ُم

ُِِد ُيِن َفِصَي ُ  َي َر ُه ِب َش بَاةً  َعُيِنُمَتَت  لَّا ِ  مِانَ  تَُو لَّا ُ  وَكَا نَ  ال  ال

ِليمً  ِميمً  َع  .َح

                                                            

 .92: الن اء  1ذ
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ِإُن ِهَم  شَِق َق خِِفت ُم َو ا  َبُيِك ُبَعث و مًا   فَا  َم لِا ِ  مِانُ  َح ُه  َأ

مًاا  َم َح هَاا  مِااُن َو ِل ُه ا ِإُن َأ يااَد ِر حً  ُي َل  ِ  ِإصُاا لَّااُ  يَُوفِّاا ُهمَاا  ال  َبُيَك

لََّ  ِإنَّ ِليمً  َك َن ال ا َع َخِبريً

                                                            

 .35 :الن اء  1ذ
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 املسألة الثالثة

 هل الذكرصفات أ

َِّلمَِ  ِإن ااا اا ُس ِلَم ِ  اِلُم ااا اا ُس اِلُم ُِْمكَِ  َو ااا اا اِلُم ااا ِ  َو اا ُِْمَك اِلُم  َو

ااا ِنتَِ  الِقَا ااا ِ  َو الَِق ِنتَا ااا ِدقَِ  َو صَّا ال ااا ِدَق ِ  َو صَّا ال يَن َو ِر ِب ااا  صَّا ال  َو

اِ  َر ِب ااا  اا اا اا صَّا ال اااعَِ  َو اا اا اا شِا اِلَخ  اااَع ِ  َو اا اا اا شِا اِلَخ  ااادْقَِ  َو اا اا اا اِلُمَتصَا  َو

ااادَْق ِ  اِلُمَتَص ِئمَِ  َو ااا  الصَّ ِئَم ِ  َو ااا  الصَّ ااا فِ َِ  َو اِلَح ُهُم َو َس رُو ااا  ف 

اِلَح فِ َاا ِ  يَن َو ِر اِك لااذَّ ا لَّااَ  َو ا ال اِ  كَااِثريً َر اِك لااذَّ ا عَاادَّ َو  َأ
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لَُّ  ُهُم ال َرةً َل ا َمغِِف رً ُس َأ عَِ يمً  َو

 

 حِي َس لً  ن و ِإلَّ  ِر   َ ِل ِلَك  ِمُن َقُب َس َأُر َل    وََم   هُا َأ ا  َأل و سُا ِهُم َف  ِإلَاُي

َلمُوَن ِإُن ك ُكت ُم َل  َتُع ِر   .الذِِّك

                                                            

 .35 :اذحلاب  1ذ

 .43: الن ل  2ذ
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إِنَّ  َلُ  َلَح فِ  وَن َر َو الذِِّك إنَّ  َنُحُن َنزَِّلَك  

ين ًل أنىس   م  ن ين ف  اين فىس     أنىس   م  ن إاي عيىس   

ينذكرين

 

                                                            

 .9: احلجر  1ذ

 .361  ص2 جرة طوبى:    2ذ
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 وش ميل حم مؤمن   ةيل حم نفنِذكُر هللا

 

 

ا نف     ال و     ًل   ةروتبصاااااذِلك    ُر هداين    ل ا        ل 

 ا صدور

                                                            

 .144غرر احلوم  ص   1ذ

 .144  صاملصدر نئ ة   2ذ

 .145  صاملصدر نئ ة   3ذ
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 َحًَلِ هَ ا ِف ، فَنَ ا ٌ  وآِخُرَه ا َعنَ ا ٌ  أَوَّ ُهَ ا َدار   ِمنْ  أَِصُ   َما

 افْتََ رَ  وَمنِ  ،فُِتَ  ِفهيَا اْستَْغَن  َمنِ  ،ِع َابٌ  َحَراِمهَا وِف  ِحَفابٌ 

 أَبَْصَ  وَمنْ  َواتَْته َعْْنَا قََ دَ  وَمنْ  ،فَاتَْته َساعَاَها وَمنْ  َحِزنَ  ِفهيَا

تْه ِِبَا َ ْته ِإلهَْيَا أَبَْصَ  وَمنْ  ،بَصَّ أَْْعَ

نَْيا  ْكِر أَلْهًلا أََخُذوه ِمَن ادلُّ بََدًلا وِإنَّ لذِلِّ

 

                                                            

 .107  صالبالغة نهج   1ذ
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 فَََلْ تَْشغَلْهُْم ِِتَاَرٌة وًَل بَْيٌع َعْنه

ا نف ال وجما فل احملب بَذكُر هللا ق ت 

 ِذكُر هللا طارد األدوا  وا بؤال

ا اي:  احلَقُّ  َوقَْ ُلَ  ُقلَْت  أَنَْت  ِإ هِي  ينَ  أَّيَّ ِ  اْذُكُروا آَمنُ  اذلَّ

: احلَ قُّ  َوقَ ْ ُلَ  َوُقلَْت  َوأَِصيًلا، ُبىْسَرةا  َوَسبُِّح هُ  َكِثرياا  ِذْكراا  هللا

 تَ ْذُكَرا أَنْ  عَلَْي هِ  َوَوعَ ْدتَنا ِب ِذْكرِ َ  فََأَمْرتَن ا ، أَْذُك ْر ُْ  فَاْذُكُرويِن 

زْ  أََمْرتَنا َكام ذاِكُرو َ  ََنْنُ  َوها َوإْعظاماا؛ َوتَْفِخميا   َنا تَْْشِينفاا   فََأْْنِ

                                                            

 .145ص  غرر احلوم    1ذ

 املصدر ال ابق نئ ة.   2ذ



 
 

30 
 

اِكرِينَ  ذاِكرَ  اي َوعَْدتَنا ما ا َن نيَ  أَْرَحمَ  َواي اذلَّ اِِحِ ا رَّ

           ِ لَّاِ  َوِإَقا ال ِر  َعاُن ِذِكا ٌن  َبُيا َِا َرٌة َوَلا   ِهُم ِت ِهاي ِل ٌل َلا  ت  ِرَس 

اااوُب      ل  الِق  اااِ   اااُ  ِفي لَّ ااا  َتتََق يَوُمً ااا ف وَن  َيَخ ااا ِة  زََّك ال ِء  ااا  يَت ِإ َل ِة َو ااا الصَّ

ُبَص ُر َأ اِل َو

 ، ا  ب  ادة وجف  د  اذلك  ر و ف  ان  ا فىس  ر قلب    م   ِز أ

 وا  زم ، غ د ب رق  هتمت وًل ، هللا خش يل من ا باك  وعي   

 كتاب  ه ق  را  ، وخاص  ته هللا أه    مه عامره  ا ف   ن ، املف  ا د

                                                            

 .223حبار االنوار  العالمة اجملل    ص   1ذ

 .37النور:   2ذ
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 .به ا  امل ن

اَرٌة وًَل بَْيٌع َعْنهفَََلْ تَْشغَلْهُْم ِِتَ 

                                                            

 .208  ص 10م ند اإلمام عل  علنة ال الم  لل ند ح   اللباجن       1ذ
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 ِلَك  وََم َس لِا َ  ِمُن َأُر لًا   ِإلَّا   َقُب َس  حِي  ِر او ِهمُ  ن  ا  ِإلَاُي َأل و سُا  َف 

َل ُه ِر َأ َلمُوَن َل  ك ُكت ُم ِإُن الذِِّك َتُع

 ااا ِلَك  وََم ااا َس اااُن َأُر َ  ِم ااا ِل ااا  َقُب ااا  ِإلَّ َس لً حِي ِر اااو ِهُم ن  اااُي ِإَل

                                                            

 .43 :الن ل  1ذ
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ا لو أ س ل ف  ه ر أ ذك م إن ال ت ك مون ال ك ل تع

اذلكر أه  واألمئل أا اذلكر

 َُّإِن رٌ َو َ  َلذِِك َ  َل سَوَُف َولِقَوُِم َأل وَن َو ُس  .ت 

املفؤو  ن وَنن ق مه َنن

 الفائدة األوىل : مطردة الشيطان 

للش يطانِ  ِذكُر هللا َمطردةٌ 

                                                            

 .44 :الليرف  1ذ

 .210  ص1  للينخ الولنين   كماب الوات  2ذ
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 رٌ أََن لَِقَتكِي ِمُكُ  َخُي لَِقَتُ  َن ر  ِمُن َخ َخ  .طٍِ  ِمُن َو

                                                                                              

 .255اللنة  الواسط   ص  عل  ب  زمد عنون املواعظ واحلوم  1ذ

 .12: اذعراف  2ذ
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لِاي َ  ِإلَّا  ن م أمل تفمع إىل ق ل هللا ُب  مِانَ  كَا نَ  ِإ

ِِاانْ َ  اِل سَاا ِر عَااُن فََف بْااِ  أَمُاا ونَااُ  َر يَّتَااُ  َأَفَتتَِّخذ  َء َوذ رْ  مِااُن أَُوِليَاا 

ونِي ُهُم ُد م ُم َو َ  َعدُو  َل ل َّ ِلمَِ  ِبِئ َبَدلً  ِل

 ااا ُهُم َم َهدُت  ااا ُش َ  َأ ااا ِل اِ  َخ اااَم َو سَّ َأُرِ  ال ااا اِل ااا  َو َ  َوَل ااا ِل  َخ

ِهُم ِس ُ  وََم  أَنِف  لَِّ  ُمتَِّخَذ ك ُك ا اِلُمِض َعض دً

ُهُم َوَلِئُن َأِلَت َ  َمُن َس َل اِ  َخ سََّم َو َأُرَ  ال اِل اول نَّ  َو  َليَق 

                                                            

 .50ا ة  :سورة الوهو   1ذ

 .51ا ة  :سورة الوهو   2ذ
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لَُّ  ِل ال لَِّ  اِلَحُمُد ق  ِل ِل ُهُم َب ُر َلمُوَن َل  أَِكَث  .َيُع

َّم َم  الشَّيَُط َن ِإن  .ُمبِ ٌ َعدُو  َل

                                                            

 .25: للمان  1ذ

 .406  ذب   عبة احلران : صكماب حتو العلول   2ذ

 .22 اذعراف:  3ذ
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  نظ ر إىل آدم اب ن قل   ح  ل حي م ن ا ش ياطني أن   ًل

امللىس ت

 ااا اا اااُد إِنََّم اا ي ِر ااايَُط ُن ُي اا َن َأُن الشَّ ااا اا م ُم يُوِق اااَك اا اَوَة َبُي اااَد اا  اِلَع

َء اِلَبِغَض  رِ  فِي َو رِ  اِلَخمُا سِا اِلَمُي دَّك مُ  َو َيصُا رِ  عَانُ  َو لَّا ِ  ذِكِا  ال

َعِن َل ِة َو ِل الصَّ َه هُوَن أَِنت ُم َف  .ُمُكَت

َل شَّاايَُط ُن َوقَاا  مَّاا  ال ُر ق ضِااَي َل أَُم لَّااَ  ِإنَّ الِاا عَاادَك ُم ال  َو

                                                            

 .114  ص4   ب  مجهور اإلح ام   اعوال  اللئال   1ذ

 .91املامدة :   2ذ
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اااَد ُع ااا ْ َو م ُم اِلَح ااادُت  َع م ُم وََو لَِفت  ُخ َأ ااا ااا  َف ااا َن وََم اااي َك  ِل

م ُم َلُي لَِط ن  ِمُن َع م مُ  َأُن ِإلَّا   ُس اوُت  َع َُِبت مُ  َد سُاَت اي  َف  لَا   ِل  َف

ونِي ااا وُم ل  ا َت اااو وُم م ُم َول  ااا َس ااا  أَنِف  ااا  َم م ُم أََن ِخ ِر ااا ااا  ِبُمُص ااات ُم وََم  أَِن

خِيَّ ِر ُرُ  إِنِّااي ِبُمصُاا رَِكت مُوِن ِبمَاا  كَفَاا شُاا ل  مِااُن َأ  ِإنَّ َقبُاا

ل َّ ِلمَِ  ُهُم ا ابٌ َل َأِليمٌ َعَذ

 ِذكُر هللا َمط ردةٌ 

للش يطانِ 

                                                            

 .22  برا نم :  1ذ

 .255اللنة  الواسط : صعل  ب  زمد   عنون املواعظ واحلوم  2ذ
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 ت دفع ع ن ف هن ا ابهلل إًل ق ة وًل ح ل ًل ذكر من أكرثوا

 .اهلم أداها ا رض من اباب وتف ني تف ل قائلها

 مَّاا ِإ َ  َو كَّاا َغ شَّاايَُط ِن مِااَن َيُكَز سُااَتِعِذ نَااُز ٌ ال لَّااِ  َف   إِنَّااُ  ِب ل

                                                            

 .456ص   1:    اململ  األنداكنل العمال   1ذ
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نٌ ِليمٌ َسِمي َع

 

 

                                                            

 .200: اذعراف  1ذ

 .533  ص2الوات     2ذ
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 .  واللول لألعيى456ص : معجم ملا نس اللغة   1ذ
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 34للينخ الصدوق : ص   رواب اذعمال   1ذ

 .عين م  غري انلطاع    2ذ
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 : دعامة لإلميانالفائدة الثانية

ِذكُر هللِا ِدعاَم ُل 

اإلمياِن وِعصَمٌل من ا ش يطانِ 

                                                            

  عنة ت امل مدرك  380ص  2:  سو  اب  طاو بال اذعمال    1ذ

 .376  ص6النورا   

: عنة م ند اإلمام عل  لل ند عل   5171حد   غرر احلوم     2ذ

 14عا ور: ص 
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 ا َولَاا م ُم َتتَّخِااذ و ُيمَاا َن لًاا  َأ َخ م ُم َد لَّ َبيُااَك  قَااَد ٌ َفتَااِز

هَاا  َبعُااَد وِت ا ث ُب َء وَتَااذ وق و سُّااو ِل عَااُن صَااَددُت ُم ِبمَاا  ال لَّااِ  سَااِبي  ال

م ُم ابٌ َوَل عَِ يمٌ َعَذ

ِذكر هللا رأال مال املؤمن

 قَلُْب ه يَْفتَِ يُ  وًَل  قَلُْبه، يَْفتَِ يَ  َحّتَّ  َعْبد   ِإميَانُ  يَْفتَِ يُ  ًَل 

ِ َفانُه َحّتَّ يَْفتَِ يَ 

                                                            

 .49الن ل      1ذ

 .256  لعل  ب  زمد الواسط : صعنون احلوم واملواعظ  2ذ

 .254البالغة  صب   الصاحل  صنهج   3ذ
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 هَاَدةا َش     َل، ََشِين    َ  ًَل  َوْح   َده اّللَّ  ِإًلَّ  ِإَل  ًَل  أَنْ  وأَْش   هَدُ 

ُمَصاُصهَا ُمْ تَ َداا  ِإْخًَلُصهَا ُمْمتََحناا 

ِخُرَها ، أَبْ َااَ  َما أَبَداا  ِِبَا نَتََمفَّ ُ  ينَلْ َااَ  َما أَلَهاِوين ِ   ونَدَّ

                                                            

 .91  ص7:  ل ان العرب  1ذ
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َا ِْحَنِ  وَمْرَض اةُ  ، اإِلْحَف انِ  وفَاِِتَ لُ  اإِلميَ انِ  َعزمِيَلُ  فَِ هنَّ  ا  رَّ

ْيَطانِ  وَمْدَحَرةُ  ا شَّ

ي   نِ  أَْرَس   َ   ، وَرُس    ُل  َعْب   ُده ُمَحمَّ   داا  أَنَّ  وأَْش   هَدُ   اِبدلِّ

 ا فَّ اِطعِ، وا نُّ رِ  ا َْمْفُط رِ  واْلىِستَاِب  ا َْمْأثُ ِر، وا َْ َلَِ  ا َْمْشهُ رِ 

َيا ِ  ِمعِ  وا ضِّ ِ  واأَلْمرِ  ا ًلَّ اِدع ا صَّ

                                                            

 .46ص نهج البالغة   1ذ
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 :الفائدة الثالثة : حصول السعادة

وينؤنس ا ضامئر ا بصائر يننري هللا ذكر

                                                            

 .255عنون احلوم  ص  1ذ
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ا نف ال اعتًلل دوا  هللا ذكر

وا بؤالوا ا أل طارد هللا ذكر

نساأل مفتاح اذلكر

 ،أحب  ف د ينؤنف  بذكره وت اىل س بحانه هللا رأينت إذا

 ف   د ذك  ره م  ن و ين حش    خبل   ه ينؤنف    هللا رأين  ت إذا

أبغض 

دوا  وشفا  هللا وذكر ، دا  ا ناال ذكر

                                                            

اسمغارة : تا  العروس اذلواء : مبعنى االحنناء ال ا  ما   ىل   1ذ

  168  ص20لللبندا : 

 .135  صعنون املواعظ واحلوم  2ذ

 .286  ص5   الوسامل م مدرك   3ذ
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  اللبااجن   ح   ال ند لنة ال الم ع عل  اإلمام م ند  .7

 م  2000- 1421   1ال ااااالم   ط طااااا ر الياااانخ: تاااا 

 .لبنان  اذعلم   بريور
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 زكر اا  با   فاارس  با    محد: اللغة ملا نس معجم .12
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