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  1- جمموع العبقرايت حملمود العقاد، ص: 
  دمحم سيدان صفات عن فيه وتكلم "إنداي ينج" جلريدة حديث يف غاندي مهامتا -2 
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 تقصرينا هو السبب يف إذاية نبينا: النقطة األوىل 
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 - :ص الثاين اجلزء   ابريس "تركيا اتريخ " كتاب من المارتني الفرنسي والشاعر املفكر -3 
 نفسه املصدر -4 
  :ص  لندن ،"الشرق امرباطورية اتريخ" كتاب من اوكلي ومسون جيبون ادوارد -5 
  :ص األعظمي، لقمان دمحم للدكتور النبوية األحاديث يف تربوية دراسات -6 
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 ما مرجعية هذه اإلساءة وما املقصود منها: الثانيةالنقطة  
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  :عمران آل سورة -7 
  :احلجر سورة -8 
  :اإلسراء سورة  -9 
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لقد اخفت في هللا و ما يخاف احد و لقد أوذيت في هللا و ما يؤذى احد ولقد أتت علي ثالثون من بين يوم و 

ليلة و مالي و لبالل طعام يأكله ذو كبد إال ش يء يواريه إبط بالل
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 كيف ننتصر لرسول اهلل :  النقطة الثالثة 
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 مثل املؤمنين في

توادهم و تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى
14



                                                           

  :األحزاب سورة -10 
 أنس عن والرتمذي أمحد اإلمام رواه -11 
  اآلية من جزء:املائدة سورة -12 
  اآلية من جزء:عمران آل سورة -13 
 ومسلم البخاري رواه  -14 
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  :النحل سورة -15 
 :فصلت سورة -16 
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 ارحموا من في ألارض يرحمكم من في

السماء

 

                                                           

 . اآلية:الشرح سورة -17 


