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 بسم هللا الرحمن الرحيم

العددين، وهلللالةددالهلللالعدداأهللرفددملهللسلدن هللانناددح، هللاددى آيهلل  مدد هلللرفددملهلل لدد هللالحمد هلل هللب هلل

 وولسصحيب هللل نهللتبعهلله اههللإلملهلليوأهللال ينوهلللبع 

فهدد ههلل  يطدددناعهللمددلهللرحدددتهللالحيددددهللال ؼبىعدد هللآعددد  هيهلل ددنار، هللف فددديهللالهددد  هلل ددنهللت ب عدددهيهللمدددلهلل

ل   لليدددهللادديريت هللهللولػبىع دد هللو(الدد للملهللدردد الهلل عحلددطهللال دديػع، هللري،دداهللالعن ىددد)هللهدد اهللالناآددي  

ل دد، هلليدد يرهلليدديبز هللالعحاددحهللان يطددنلهللتللددملهللالرددطهللتا دديلمهلل عنادد هللهدد اهللالعحددتهللهلللغ،اهددي هللوال بااددىد

لالفددددددن هللبي دددددد هللل دددددد، هللرحددددددتهللالحيدددددددهللالعدددددديأوهللل ىددددددي هللسهمى دددددد هللمددددددلهلل عحددددددىتهللالحيدددددددوهللل دددددد لرهلل  ي تدددددد هلل

 ان ع للوهللإطيفدهللإلملهللراييت هللبيلعحوأهللتخنىوهللل  ىهللإفيلت هلل نهلله اهللال  اخلهللانعنمل هلل

  التطبيقيعلن اللغت 
 (القاته، جماالتهعهفهىهه، )

 هفهىم علن اللغت التطبيقي: -أوال
ت يلل ديهللبيل بااددهللفىمديهللادبلهلل)رحدتهللالحيددهللالعدديأ(هللمدلهلل عد واى هللالةدو  هلللالد  للوهلللرنف ديهللسآدد هلل

رحددتهلليدد بلهللالحيدددهللمددلهللناأفدديهللل ددنهللس ددلهللناأفدديوهللسلهللسآدد هللرحددتهلل يحددلهللرفددملهللآفعدد هللي دديلمهللفهددتهللال دديهنلهلل

  الحيوادهلللخ  تفيهلل نهلللاخحهي

وهللالردددطهلليفىددد هللال ؼبىعددد هللفهدددوهللرحدددتهلل  فددد  هللرفدددملهللالع يددد هلل دددنهللان دددي عهللانعنفىددددس ددديهللرحدددتهللالحيددددهلل

ليبدلهللالبد فهللمدلهلل عناد هللهد اهللالعحدتهلللىد،اهللإلدملهللس هللرعظدهتهللهلليع م هلل نفيوهلل مديهلليمد هيو نفيهلللافى هيوهلل

يدد  نهلل ةددؼآحيهلل خددنهلللهدد اهللالعحددتهللهددوهلل)الحعدديآىيعهللال ؼبىعىددد(هلللان ةددحدهللبدد، هلل خ افدد، هلللا دد لوهلل

 ل عيلجي هللانعيئلهللناأفي هللرحتهلللا  هللفهميهلل ةؼآحي هللي   هللرفمل

))هللتح ع هللفى هللرحوأهلل خ حفدهلل ، هللت ة ىهللنعيلجدهللالحيدهللهلليهللل ع هللرحتهللالحيدهللال ؼبىع هلل ى اآ  

الحيوادددهللهللانىددتاعإلالعدديآىدوهللسلهللهددوهللرحددتهللنلهللسآ مدددهللرحمىدددهلل  عدد للهلليعددا منهللآ يئ هدديهللمددلهللت  يدد هلل

لهيوهلللإناهللكي هللرحتهللالحيدهلل هلليم لهللالع ةنهللالو ى هللملهلل ى اآ يوهللألآ هلليع ع هلل دنهللهللالححوم لملهلللطعهلل

(1) ((يم لهللسهتهللر ةنهللفى رحوأهللسخنىوهللفالرهللسآ هلل
  

لإآميهللهوهلللبف اهللي ضحهللل يهللس هللرحتهللالحيدهللال ؼبىع هللليسهللال ؼبىلهللالعمفلهلللعحتهللالحيدهللالعيأوهلل

 لحيدهللرايدهلللثىعدهللبفي هللتؼبىلهللرمفلهلللحلهلل ىتاعهلل  ع للهلللهيهللابتبيغهللبم ي عهللر ي لو
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)لهدددديهللرايدددددهللبيلحيددددد(وهلللا دددديلمهلل حهدددديهللبؼناعدددددهللهلل ىدددد حدإناهللرحددددتهللالحيدددددهللال ؼبىعدددد هلليب دددد هللرددددنهلل

 دنهللهللفد))هلل ع لهللالحهجديعهللمدلهللان  مدعهللالوا د وهللهد ههللانىد حدهلليمتدنهللال عي دلهلل عهديهللرحمىدهلل  هجىد هلل

يمتددنهللهللخدامهللال خؼددىؽهللالحيددولوهللل  حهدديهللسيظديهلل ىدد حدهللال وادددلهلل ددعهللسفدنالهللثعيفدديعهللسخددنىوهلل ىدد 

 (2) ((ال يحبهللرح فيهلل نهللخامهلل عحىتهللالحييعهللت  بىد 

ةددددعو يعهلللالععبدددديعهللالرددددطهللت عددددلهلل نفدددديهللالت ،دددداهلل ددددنهللال عحددددىتهللالحيدددددهللت  بىدددددهللهللرمحىدددددهللل ىددددو 

كوآددد هللرحمددديهللييئمددديهللهلل؛ ىددد حدهللت ددديلمهللالب ددد هللردددنهلل دددلوهللهددد اهللالحدددلهلليع  ددد هلل)رحدددتهللالحيددددهللال ؼبىعددد (

  الرطهلللهيهللرايدهللبيلحيدرفملهلل لهللانىتاعهلل

هللل ددددد لىلهللددددددعو يعهلل عحدددددتهللالحيددددددهللت  بىددددددل دددددنهللالححدددددومهللالردددددطهلليددددد  هيهللرحدددددتهللالحيددددددهللال ؼبىعددددد هلل

 هلل   هجي هلل لهللال يل هلل نفميهلل  لهللتلم 

عدددسهللب باادددهللال عدديباعهلل)أ  التب  ننا اللينن    التحليننا التبنن     :املننج ألا ل    وهللالدد لهللكددي هللي 

(وهلللتفددن هللت  بىدددهللالردطهلليددنالهلل عحمهديالحيدددهللال يآىددهللسلهلل)بد، هللالحي دد، ألاهلل)تأهللسلهللليددهللاندد عحتهللتددحىد(هللل

اتفييددددديعهللبددددد، هللهددددديت، هللالحي ددددد، هللمدددددلهللسآ متفددددديهللان عددددد للألاهللددددددوتىدهلللددددددنفىدهلللآ واددددددهللهددددد ههللال عددددديباعهلل

 الهللنلدددرهلل دددنهللادددهولدهلل عحدددتهللهلللل لىددددوهلليمتدددنهللالب ددديفهللرح فددديوهللف حمددديهللكدددي هلل تفدددي هلل ب،دددااهللبددد، هللالحي ددد، 

لكددي هللسصددحيب هللهدد اهللاندد هنهلليددنل هللسآدد هللهللالحيدددهللال يآىدددوهلللكحمدديهللكددي هلل خدد ا هلل ب،ددااهلل الهلل ددنهللدددعو تفي 

الؼناعدددددهللالو ىدددد لهلللحعظددددديفهللرفددددملهللددددددعو دهلل عحددددتهللالحيددددددهلل ددددنهللخدددددامهلللطددددعهللتآ مددددددهللان عدددد للهللبددددد، هلل

 الحيواد هللالحي ، هللس يأهللال ابل؛هللل املهللتخؼيف

رفدددملهللال  دددنهللإلدددملهللتخؼددديفهللالردددطهلليعدددعهللف فددديهللهللوهلللاعدددوأهللهددد اهللانددد هنتحلينننا لء ننن   املنننج ألا اليننن   :

الددد ابلهللبيلفعددددلوهلل دددعهللالعمددددلهللرفدددملهلل مددددعهللتحددددرهللتخؼددديفوهلللتةدددد ىفهيوهللثدددتهللت حىحهدددديوهللل دددنهللثددددتهللتعددددوأهلل

رمحىدددهللت حىددلهللتخؼدديفهللرفددملهلل نا ددلهللثددالألاهللالجمددعوهلللال ةدد ى وهلللال  حىددلوهللادد ا يللهيهللفىمدديهللرعدد هلل

لةدددعو يعهللالحعىعىددددهلللددد ىهلللادددنىهللسصدددحي هللهددد اهللانددد هنهللسآددد هللتآ دددعهللمدددلهللالعظددديفهللرفدددملهللاهللبيل فةدددىل 

 ال ابلوهلللليسهللافتااضهللل ولهلله ههللالةعو يعهللس ي   

ل يهللآ هبهللإلى هلل يهللب ههللالبععهلل نهللت ي حىدهلله ينهللان هج، هللملهللال باادوهللفاهلليمتنهلل ر مديلهلل

رفددددملهللال  حىددددلهللال عدددديبفلهللل دددد هوهلللل هللال  ددددنهللإلددددملهللتخؼدددديفهللالفعحىدددددهللالرددددطهلليعددددعهللف فدددديهللال اباددددو وهللل هلل
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لسهددددتهللساددددبي هللليددددو هللهدددد ههللتخؼدددديفهللؼدددديفهلللل هللبىددددي هللتاددددسهللان هجىدددددهلليمتددددنهللال  ددددنهللإلددددملهللتحددددرهللتخ

 لان م لهللملهللاخ ا هللسآ مدهللالحييعوهلل ميهللي بهللس هللينارى هلل  عحتهللالحييعهللال يآىد 

نِ عهللالعحميفهللظهوبهلل لار بيبههلل ى اآيهلل ع عاهللرحتهللالحيدهللال ؼبىع هلل)الحعيآىيعهللال ؼبىعىد(هلللا 

 وطددددوريهلل عدددد عاهللمددددلهلل عهدددد هلل عحددددىتهللالحيدددددهللإلاآ ح، يدددددهللب ي عدددددهلل دددد، هللددددديبهللهلل6491إلددددملهلل ددددواللهللردددديأهلل

هللس  بىدددوهللثددتهللبدد سهللهدد اهللالعحددتهللي ىاشددجي وهلللكددي هلل عهدد اهلل  خةةدديهللمددلهلل عحددىتهللإلاآ ح، يدددهلل
 
ىددنهللا ليددد

مدددلهللب دددو هللالعددديلتهللكحددد وهلللتمخدددعهللردددنهللنلدددرهللتلاددديسهلل) ت ددديلهللالددد لللهلللعحدددتهللالحيددددهللال ؼبىعددد (هللرددديأهلل

أوهللي اعبهللإلملهللرظوا  هللس ثاهلل نهللخمسهلللرىنانهلل معىدهلللػ ىدهلللعحدتهللالحيددهللال ؼبىعد هللمدلهلل6419

مددددلهلل  ي تدددد هللسآ دددديفهللالعدددديلتوهللللدددد هلل ددددثتمنهللردددديللطهللكددددلهللثددددالهللادددد واعهلليدددد تهللفىدددد هللرددددنضهللانعدددد   اعهلل

(3)هللان ع لل 
 

وهللإباللهللانعددد عمنانهللفدددنضهلل دددنهللسهدددتهللتادددبي هللالردددطهللن نهددديهللالعحمددديفهللل هدددوبهللهددد اهللالعحدددتهلللكدددي 

لآ  هللرنهللآفونهللليتفتهللإلاآ ح، يدهللرفملهللانع عمناعهللالرطهللا  حوهيوهللل  يللدهلل عحتهللليدهلله ههللالبالوهلل

هدد ههللإلاباللهللال عحىمىدددهللددددعو يعهلل  عدد للوهللرمدددلهللالعحمدديفهللرفددملهلل حهددديهلل ددنهللخدددامهلللباادددهللانعددديباعهلل

 يهللن نآي ب، هللالحييعهلل م

 عالقاث علن اللغت التطبيقي بالعلىم األخري: -ثانيا
د سايادىدهلللهديهللرايددهلللثىعددهللرعحدتهللالحيددهللال ؼبىعد هللسلهلللد هللرايددهللهللييدنىهللالعحمديفهللس هلله ديلهللرحو  

إ دد الههللبينعحو دديعهللال يفىدددهللأللافهلل هم دد هللال ؼبىعىدددوهللل ددنهللسهددتهللبفدديوهلل ددنهلل ىدد هللار مدديلههللرح فدديهللمددلهلل

رحدتهللالحيددهللال فيد طوهللرحدتهللالحيددهلل   مديملوهللرحدتهللالتابىدد(وهلللهد اهللهلل-رحدتهللالحيدد)تحرهللالعحوأهللسببعددألاهلل

 بىي هللل حرهللالعايدألا

 :علن اللغت  

لباددد يهلل دددنهلليبدددلهللس هلل)رحدددتهللالحيددددهللالعددديأ(هللسلهلل)رحدددتهللالحيدددد(هلليددد بلهللالحيددددهللمدددلهللناأفددديهللسلهلل دددنهللخدددامهلل

نلدرهلللد  ددهللالحيددهللناأفديوهللانع وايعهللالحيوادهللان ع للألاهللدوتىدهللسلهللددنفىدهللسلهللآ واددهللسلهللل لىددوهللل 

 لل هللال  نهللإلملهللروا لهللخيب ىدهلل  لث،اهللان  معهللملهللالحيدهللرفملهللابىلهللان يم 

وهللت م دددددلهللهددددد ههلللت  ددددديهللل ددددد آيهللرحدددددتهللالحيددددددهللال ؼبىعددددد هللمدددددلهلل ي ددددددهلل ياددددددهللإلدددددملهلل بددددديل هللنلدددددرهللالعحدددددت

 (4) طنلبلهلل ر ميلهللرفملهللرععهلل بيل هللرحتهللالحيدهللالعيأوهللل نفيألاالحي دهللملهلل
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دددواعهللاددوافهللفىمدديهللي عحددلهللبيلجيآددبهللس هلل عنفدددهللال  دديئ هللالةددوتىدهللالرددطهللتودددلهللإل فدديهللرحددتهللت  -

ال  ددددددنلهللسلهللانعمفددددددلهللتفىدددددد آيهللمددددددلهلل عحددددددىتهللال ابادددددد، هللػناعدددددددهللال ؼددددددلهللال ددددددحى دهللل دددددددواعوهلل

 دددددددنهلل ىددددددد هللتوطدددددددى هلل خددددددديب هللتحدددددددرهللتددددددددواعهللل عنفددددددددهللانعددددددديي،اهللان هجىددددددددهلللهددددددد ههللال دددددددحدوهلل

هلللددددددفيأفيوهلللال  ددددديأهللانعؼددددددلهلللهددددديوهللل ددددد ىهلل وافع ددددد هللل  ددددديأهللالحيددددددهللال يآىددددددهللاندددددنالهلل عحمهددددديو

ل  لرهلل واطعهللال ناهلللال  يىتوهلل ميهلليع هلل خيلف  هلل خيلفدهلللح ؼدلهللال دحى هلللحيددوهلللاويدعهلل

 ال ابلهللملهللالع ي هلل نهللتخؼيف 

س هللالحيدددددددهللربدددددديبلهللرددددددنهللب دددددديفهلل   ي ددددددلهلل  مياددددددرهلل  ددددددو هلل ددددددنهللانعدددددد وايعهللان عدددددد للألاهللدددددددوتىدهلل -

لددددددددنفىدهلللآ واددددددددهلللل لىددددددددوهللل هلليمتدددددددنهلل دددددددلهلل ىددددددد حدهللخيدددددددددهللبيلحيددددددددهلللل هلل عنفددددددددهللتحدددددددرهلل

الديدددددهللبيلحيددددوهللفيلحيددددهلل مددديهلليعددديمهللليعدددتهلل  مورددددهلل دددنهللانفدددنلاعهللانعددد عحدهللانعددد وايعهلل

الرطهللبمعنفتفيهلليمتنهللالحتتهللرفملهللالشدصهللب عحتهللتحدرهللالحيددوهلللإآمديهلل بد هلل دنهلل نارديلهللنلدرهلل

الب دددديفهللالتب،دددداهللل عنفدددددهلليواردددد ههلللسآ م دددد هللبيدطدددديفدهللإلددددملهللت ةددددىلهلل فددددنالعهللالحيدددددهلللت ددددوانهلل

  خحل هللليولهللكي  

 :علن اللغت النفسي 

ل بااددددهللمدددلهللهددد اهللالعحدددتهللسل هللرفدددملهللاندددح هلل ددديهللبددد، هلل بددديل هللرحدددتهللالحيددددهللل ددد اهللرحدددتهللالددد فسوهللتعدددوأهللا

لىخددددن هللل دددديهللنلددددرهللالعحددددتهللانددددحا هللانعددددنل هللرعحددددتهللالحيدددددهللال فيدددد طوهلللالدددد لهلليعدددددسهللمددددلهللانعدددديأهللتلمهلل

يعدطألاهلل ى هلليتاعبهللإلالعدي هللالحيددوهلللاو دحهلل ىد هللهلللهو هللوالاكتس برعمحى ، هلل هم ، وهللهميألاهلل

العمحىددديعهللال فعدددىدهلل ىدددي هللل هللس نددداهلليددد بهلل دددنهللكحمددديعهللالحيددددهللل محهددديوإلالعدددي هللت ةدددىلهلليعددد ؼىعهلل

 ال ي  دهللخح هلله اهلل  اعي  

الدد لهلليعدددطهلل ىدد هلليددثللهللإلالعددي هللالحيدددهللالرددطهللي ؼعهدديهللسلهلليعدد عمحهيوهللل دد لرهللالعمحىدديعهللهلل لدا 

 ال فعىدهللال ي  دهللخح هلله اهللتلاف 

هلل(النننننننننت لمل)هلل(الاكتسننننننننن بله ددددددددديهللآعؼددددددددددهلل همددددددددددهللسلدددددددددحهللرح فددددددددديهللالعحمددددددددديفهلللهدددددددددوهللال فنادددددددددلهلل ددددددددديهللبددددددددد، هلل)

فدددد))  اعي هللي ددد لهللمدددلهللالؼفولدددد  هللس ددديهلل عحدددتهللالحيددددهللفى ددد لهللمدددلهلل ن حددددهلل  دددلخنلهلل ددد، هللي دددو هلل

تلافهللالحيدددددولهلليددددد هللت دددددول وهللل ددددد، هللت دددددو هللالعمحىددددديعهللالععحىددددددهلليددددد هللآضدددددجتهللسلهللييب دددددتهللال ضدددددنوهلل

ل عدددسهللنلددرهللس هللالدد لهلليدد عحتهللالحيدددهللهددوهللغ،دداهللنلددرهللالؼفددلهللالدد لهللكددي هلليتاعددبهللالحيدددوهللإنهلل دد لهلل

(5)ئ هللترظيفوهلللملهللال ىيغهللال في ط(( ي،اهلل ىف هللملهلللظي
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  لرهلل نهللالفنل هللبىنفميهللس هلل))  اعي هللرمحىددهللغ،داهلللارىددوهللتد تهلللل هللتخؼدىؽهلل عدبلوهللل دلهلل

 نتبؼددددهللبددديل موهللانعنمددددلهلللإلالباكددد هلللدددد ىهللإلالعدددي وهللمدددلهلل دددد، هللس هللالددد عحتهللرمحىدددددهلللارىددددهلل   مدددددهلل

(6)هللأف  هللإلملهللا اعي هللان عحتهلل هيباعهلللخنااعهللليوادهلل  ي ل((
 

ر دددد هلل ر مدددديلهللرفددددملهللليدددددهللالؼفددددلهللل ىفىدددددهللت وانفدددديهلللا اعدددديبفيهللمددددلهللبىددددي هللهللي ددددبهللالحدددد ب هللل ددددنهلله ددددي

 ىفىدهلل عحىتهللالحيدهللال يآىدهلللح يػلهللري،اهديوهللفه ديلهللالت ،داهلل دنهلل خ افديعهللالردطهلللدةدتفيهللفتدنلهلل

)  اعددي (هللر دد هللتلموهللل)الدد عحت(هللر دد هللال دديل وهلللل ددو هلل ناردديلهللتحددرهلل خ افدديعهللمددلهللرمحىدددهلل

  عحىمىدهللآيجحد 

 ؟ علم اللية الجفس ي)من   علم اللية الت بيب )  السؤا  كيف يفيد  يبب

 نهللالجى هلل ر ميلهللملهلل عحدىتهللالحيددهللال يآىددهلل عمحىددهلل) عحدت(هللرفدملهللالعمحىددهللتخدنىهللان ديظنلهلل

اددددددسهللالرددددددطهللتخظددددددعهلللهدددددديهلل ددددددنهللت الع يدددددد هلللهدددددديهللل ددددددلهللرمحىدددددددهلل)  اعددددددي (وهللفدددددداهلللددددددرهللس هلله دددددديلهلل

العمحى ي وهلل عهللطنلبلهللال فنالهللبىنفميهللب عبهلل يهللن نآيوهلللتنهلليبع هللس هللليددهللالؼفدلهلليد هللت دو هلل

 هلل نهللدمىتهلل  ي عهللرحتهللالحيدهللال ؼبىع   عحتهللالحيدهللال يآىدهلل ميهللهوهلل نل اهلل هميهللملهلل

 دددددددد لرهلل))فدددددددددا هلل عنفددددددددددهللالدةددددددددديئصهللال فعدددددددددىدهلللانعنفىددددددددددهلللحم عحمددددددددد، هللل عنفددددددددددهلل ىدددددددددولهتهلل

 هلل  ،ددددااهللمددددلهلللطددددعهللالؼناعدددددهللانائمدددددهلللح دددد ب سوهلل مدددديهللتيعددددنهللاخ ىدددديبهللان  ددددوىهلللات يهدددديأفتهلل عددددير

 (7) الحيولهللال لهللآع   هلللهث فهللبميهللي يابهللآموهتهللانعنملهلللاا ع الهت ((

 :علن اللغت االجتواعي 

سلهلليدددددددد بلهللالحيدددددددددهللبودددددددددفهيهللظددددددددديهنلهلليدددددددد بلهللهدددددددد اهللالعحددددددددتهللالحيدددددددددهلل ددددددددنهلل   ددددددددوبهللا  مدددددددديملوهلل

 مديهللتدثثنهلل دلهللفىد وهللفىعد هللهد اهللالعحدتهللآعؼددهلل ل عديفهلل ى هلليثثنهللان  معهللمدلهللالحيددوهللا  ميرىدوهلل

  ب، هللالحيدهلللان  مع

إناهللكددددي هلل ددددنهلل  ددددي عهللرحددددتهللالحيدددددهلل   مدددديملهللالعايدددددهللبدددد، هللالحيدددددهلللال عيفدددددوهللفددددا هلل عحددددىتهلل

 هلليىددد ملهللمدددلهللإػددديبههللالعددديأهللثعيفددددهللان  مدددعهللاندددنالهلل عحدددتهلللي ددد وهللالحيددددهلللي،ددداهللال ددديػع، هللبفددديهلل بددد هللس

ناعهللددددبيدهللالردددطهللت مدددلهللثدددح يعهللثعيفىددددهللهللالع يددددن يوهلللكدددلهللتحدددرهللبمفنلاأفددديوهللل عب،ااأفددديوهللل  يأفددد

  ا  ميرىدهلل همدهللملهلل عحتهللالحييع

 دددنهللانهدددتهللإلا يبددددهللردددنهللادددثامهلل هدددتألاهللسلهللليددددهلليدددنالهلل عحمهدددي هلللنلدددرهللمدددلهللظدددلهللال عددد لهللهلل ددد لرل 

هللفهدلهلل ديهللالحيواددهللالردطهلل عدولهللان  مدعهللالحيولهللل  للا ىدد
 
وهللفداناهللكيآدتهللالحيددهللان عحمددهللالعن ىدد
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الفةددددد لهللسأهللالحهجددددديعوهلللإناهللكيآدددددتهللالحهجددددديعهللفدددددللهللالحهجددددديعهللمدددددلهلللادددددؽهللهددددد اهللادددددي عحتهلل عحمددددد هلل

ال عدددد لهللالحهلددددلهللالدددد لهلليعددددولهللالدددد لمهللالعن ىدددددهللل هللي دددديلهللي فددددلهللف فدددديهلليؼددددنهلل ددددعهلل خددددنوهللبددددلهللت عدددد لهلل

 الحهجيعهللملهللال للدهللالوا  ل 

 :علن الرتبيت 

ل دددنهللهلل ددنهللان ددي عهللانعنفىدددهللانهمدددهللناعهللالةددحدهللالوثىعدددهللرعحددتهللالحيدددهللال ؼبىعدد هللرحددتهللالتابىدددو

ددتهللهللالوا ددحهللس هلل)) عحددىتهللالحيدددهللي  ددنل ِ
 
مددلهللطددوفهللاددثال، هللس دد هميهلل هللي فددرهلل ددنهلللخددنألاهلل دديناهلللعح

 ددنهللالحيددد هللل ىدد هلللعحمددد  هللل ددنهللالوا ددحهللس هللالعددثامهللتلمهللادددثامهللرددنهللان  ددوىوهلللس هللال ددديل هلل

اددثامهللرددنهللالؼناعددد هلللا تفددلهللبيد يبدددهللرددنهللالعددثامهللتلمهللرحددتهللالحيدددهلللرحددتهللالحيدددهلل   مدديملهلل

 فيدد طهللمدددلهللرعددعهللالجواآدددب هللس ددديهللالعددثامهللال ددديل هللفى ىددبهللر ددد هللرحددتهللالتابىددددوهلللمدددلهللالحيددددهللاللرحددتهلل

(8)هلل((هللرععهلل واآب هللسيظيهللرحتهللالحيدهللال في ط
  

للددد لرهللفىع مددد هللرحدددتهللالحيددددهللال ؼبىعددد هللمدددلهلل  ددديمهلل عحدددىتهللالحيددددهللال يآىددددهللرفدددملهللبىدددي هللآ ناددديعهلل

ال عحىمىددددهللالددد عحتهللان يادددبدوهللل ددد لرهللبىدددي هللخةددديئصهللانددد عحتوهلللار مددديلهللإلا دددنافاعهلللالواددديئلهلل

 ان يابد 
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