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 في اإلسالم  صورة النبي: أوال 
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6«كان خلقه القرآن»





                                                           

 و اآليتان ،النجم سورة 1 
  اآلية ،عمران آل سورة 2 
  اآلية ،عمران آل سورة 3 
  اآلية ،الشرح سورة 4 
  اآلية ،القلم سورة 5 
 أمحد رواه 6 
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 أسباب اإلساءة إلى الرسول :ثانيا 
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 و  اآليتان ،الفتح سورة 7 
 م  هـ،  الثانية الطبعة والتوزيع للنشر طيبة دار سالمة دمحم بن سامي حتقيق /ج كثري ابن ريتفس  8 
  يةاآل من جزء ،ص سورة 9 
  آية من جزء ،األنبياء سورة 10 
 م / هـ  الثانية الطبعة بريوت صادر دار  /ج هشام البن النبوية السرية 11 
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  اآلية من جزء ،البقرة سورة- 12 



 :رسالة العلماء في إبراز الصورة المشرقة لشخصية الر سول : ثالثا 

إن العلماء ورثة األنبياء
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 . ماجه وابن الرتمذي و داود أبو و دأمح رواه- 13 
 الرسالة مؤسسة شاكر أمحد حتقيق /ج الطربي اإلمام تفسري يف إليها املشار القضية وانظر ، اآلية من جزء ،النساء سورة -14 

 م هـ األوىل الطبعة



ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

15

ال حيل المرئ يؤمن باهلل و اليوم اآلخر أن يسقي ماءه زرع غريه
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 البخاري رواه- 15 
 وأمحد داود أبو رواه- 16 
  اآلية من جزء ،إبراهيم سورة 17 



 : خاتمة     




