


١. اإل�ان بوجود الله 

٢. اإل�ان بانفراده بالربوبية

٣. اإل�ان بانفراده باأللوهية 

٤. اإل�ان بأس�ئه وصفاته

   منزلة اإل�ان بالله يف اإلسالم
                                 يعترب اإل�ان بالله  األصل األول من األصول االعتقادية 

                               فمن حقق اال�ان بالله واجتنب الرشك فقد استمسك

بأقوى سبب ملرضاة الله تعاىل

لقد شهد الله تعاىل عىل وحدانيته 

وكذلك املالئكة وأولو العلم 

̈ات  حلول الخ

ونزول الربكات

تحقيق األمن التام

والحياة الطيبة

 هو االعتقاد الجازم بأن الله رب كل يشء ومليكه وخالقه وأنه 
املستحق للعبادة واملتصف بصفات الك�ل املنزه عن كل عيب ونقص ،

مع االلتزام والعمل به 

شجرة اإلسالم

 الدرس األول 

 اإل�ان بالله -تعاىل- وأدلة وجوده سبحانه

دفاع الله تعاىل 

عن املؤمن«

وإكسابهم الشجاعة

أدلة

 وجود الله
من الفطرة

من الرشع

من العقل

ما يتضمنه اإل�ان 

١. Á يذكر رسول الله صىل الله عليه وسلم يف حديث 

كل مولود يسل�نه م� يدل عىل فطرة اإلسالم 

٢. لجوء االنسان إىل الله عند الكروب 

كل ماأرسل إليه الرسل الكرام من رساالت وأحكام

 للعباد تدل أنها من رب حكيم عليم ورحيم 

من يتفكر يف  هذا الكون  ويتدبر آياته يعلم 

(Ãقصة األعرا )  أن هناك خالقا واحد له

اإل�ان بالله

انظر الكتاب

انظر الكتاب

ىل
عا

ه ت
الل

ن ب
�ا

اإل
ت 

Åرا

انظر الكتاب

شهادة الله تعاىل لنفسه

صفة البرص
برص الله محيط بالكون كله 

بخالف برص املخلوق فإنه محدود



معنى كلمة التوحيد ال إله إال الله 

ال معبود بحق إال الله تعاىل

الدرس الثا� 

كلمة التوحيد فضلها ورشوطها 

رات 

وفضل ورشوط 

كلمة التوحيد    أفضل الذكر 
        ك� يف الحديث

 (أفضل الذكر الإله إال الله

 وأفضل الدعاء الحمدلله)

أعىل شعبة 
من شعب اال�ان 

 السبيل لدخول 

الجنة

        
ك� يف الحديث

 ( من شهد ال إله إال الله مخلصا

 من قلبه دخل الجنة) 

         الحصول عىل 
      شفاعة النبي 

   صىل الله عليه 

       وسلم

  رشوطها : 
١. العلم ٢. اليق¢

٣. القبول ٤. االنقياد

٥. الصدق ٦. اإلخالص 

٧. املحبة 

        

حديث حفظ

انظر الكتاب



قال الرسول -صىل الله عليه وسلم- : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء 

حتى يغسلها ثالثا فإنه ال يدري أين باتت يده)

الدرس الثالث
اهت�م اإلسالم بالنظافة

اإلسالم دين النظافة والطهاره فهو الدين الذي جعل الطهارة مفتاحا

 ألول عباداته وهي الصالة فالنظافة مطلوبة عند القيام من النوم 

فال يأكل وال يرشب حتى يغسل يديه

اهتم الدين اإلسالمي بنظافة البدن والجسد فأمرنا:

١. االغتساالت الواجبة: االغتسال من الجنابة والحيض

٢. االغتساالت املستحبة : غسل الجمعة والعيدين

مجاالت النظافة يف اإلسالم :

١. الوضوء

٢. نظافة الفم واألسنان

٣. االعتناء بالزينة والتطيب 

٤. غسل اليدين ثالثا بعد االستيقاظ من النوم  انظر الكتاب

اإلعجاز العلمي يف هذا الحديث 

١. غسل األطراف العلوية يقوي الدورة الدموية م� يزيد من نشاط الشخص 

٢. غسل اليدين عند االستيقاظ من النوم أمر صحي وقاÁ يجنب املسلم األمراض مثل مرض الرمد

الذي يصيب الصغار بسبب جعلهم أصابعهم يف أعينهم قبل غسلها 

كل ما يستعمل يف األكل والرشبصحى من نومه

نامت ليال

يدخل



  

  

 
   

 

  

  

  

  
  

  
  

  

  

(انظر الكتاب)

(انظر الكتاب)

(انظر الكتاب)

طهارتنا رمز لديننا



النجاسات وكيفية التطهر منها
الدرس الخامس

 

الكلب

تعريف النجاسة

القذارة املانعة من صحة 

الصالة 
أنواع 

النجاسات

كل ما خرج من فرجي اآلدمي

امليتة ماعدا السمك والجراد 
بول وروث ماال يؤكل لحمه مثل 

الحيوانات املفرتسة
سؤر الكلب ( وهو مابقي يف اإلناء بعد الرشب)

الخمر

لحم الخنزير
الدم

الطهارة

 من النجاسة

هي إزالة النجاسة وهي واجبة عىل كل مسلم 

لذا يجب عليه تجنب كل ماهو نجس

 ملا فيه من أرضار 

صحية ونفسية عىل 

الفرد وما يحيط به 

كيف أتطهر من النجاسة:

تطه¯ البدن والثوب بالغسل

 باملاء 

تطه¯ األرض إذا كانت النجاسة 

سائال يصب املاء عليها ، وإذا

 كان لها جرم يكون بإزالة

 النجاسة ثم صب املاء عليها 

تطه¯ النعل والخف 

بالدلك عىل الرتاب 

تطه¯ اإلناء الذي رشب منه 

الكلب بغسله سبع مرات 

أوالها بالرتاب، أما  إذا ولغ يف 

إناء به طعام جامدامثل العسل 

والسمن ألقى ما أصابه فقط 

وانتفع بالباقي عىل طهارته

 السابقة

(أنظر الكتاب)

(أنظر الكتاب)



بشائر النبوة 
الدرس السادس 

 إكرام الضيف

 حسن الجوار

 الصدق

 الشجاعة

 رشب الخمر

 لعب امليرس 

 قتل األوالد 

 وأد البنات

صفات العرب قبل اإلسالم  الديانات يف بالد العرب

 الديانة الوثنية

١. ديانة الكفار الذين يعبدون األوثان وهي حجارة يأخذها العرب

 معهم يف السفر فإذا نزلوا مكانا وضعوها وطافوا بها ودعوا الله 

عندها (مبدأ الوثنية)

٢. أما األصنام فهي ¥اثيل أ¤ بها من الشام إىل بالد العرب عمرو

الخزاعي لذا فهو أول من بدل دين إبراهيم وإس¨عيل 

عليه¨ السالم

٣. أول صنم جاء به اسمه هبل ثم انترشت األصنام ومنها الالت 

والعزى ومناة وهذه العبادة باطلة ألنها رشك وضالل  

 الديانة الحنفية

١. هي دين إبراهيم عليه السالم الذي يدعو إىل عبادة الله 

وحده ال رشيك له

٢. الحنفاء هم فريق من العرب كانوا عىل ملة إبراهيم وكانوا ينكرون 

الوثنية و º يبق منهم قبل البعثة إال زيد بن نفيل وقد مات قبل

 بعثة النبي صىل الله عليه وسلم  

 الديانة اليهودية

١. سبب دخول اليهود بالد العرب هو : أ. الضغط عليهم من ملوك الروم 

ب. التطلع لظهور النبي املبرش به يف التوراة واالنجيل،ج. رغبتهم يف 

استعادة ملكهم املسلوب و سكنوا ش¨ل الجزيرة : فدك، تي¨ء،خيرب ،

 يÇب وفسدت ديانتهم بسبب تحريفهم للنصوص 

 الديانة النرصانية
١. دخلت عىل يد صالح اسمه فيمون إىل نجران وكان يؤمن بوحدانية الله

٢. انترشت عىل يده النرصانية يف نجران وقت من الزمن ثم بدلت و

حرفت فصارت فاسدة

١. بشارة األنبياء
لقد جاءت بشارة قدومه عىل لسان إبراهيم وإس¨عيل وعيىس عليهم 

السالم

٢. هزÎة أصحاب الفيل
وذلك قبل والدته ب ٥٠ يوما والتي هلك فيها إبرهة تعظي¨ للكعبة 

وإعالما بقدومه صىل الله عليه وسلم 

٣. خمود نار فارس
وقد ظلت ألف سنة موقدة يعبدها املجوس من دون الله 

٤. سقوط األصنام عىل وجوهها لحظة والدته
وهذا دليل عىل رحيل عهد الرشك وبداية عهد التوحيد

الصفات الحسنة

الصفات السيئة



محاسبة النفس 
الدرس السادس

فوائد محاسبة النفس
أقسام النفس اإلنسانية

١. النفس املطمئنة 
يكون فيها اليق� والط�نينة والخشوع

٢. النفس اللوامة : 
هي مبعث التوبة واالستغفار 

٣. النفس األمارة بالسوء : 
هي منبع الرشور وأساس األخالق السيئة

األسباب املعينة عىل محاسبة النفس

إن النفس اإلنسانية ال يستقيم شأنها وال تثبت عىل الصواب إال إذا كان فيها ضم� حي

النفس واحدة وصفاتها ثالث

١. االطالع عىل عيوب النفس ومحاسبتها واالستغفار
 من الذنوب

٢. التوبة وتدارك ما فات 

٣. تربية الضم� عند اإلنسان والشعور باملسؤولية

             انظر الكتاب ( حديث حفظ)

١. االبتعاد عن أماكن الغفلة واللهو                                ٢. حضور مجالس العلم والذكر 
                                                 

                                                 ٣. مصاحبة األخيار 

02
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. 

03
LOREM IPSUM
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna 
aliqua. 



الدرس الثامن

تحمل املسؤولية 
  هي صفة الشخص الذي يؤدي عمله بانتظام بغ� حاجة إىل 

رقابة أو توجيه من شخص آخر 

قصة عبدالله بن عمر ريض الله عنه� مع الشاب الراعي الشاب

الصغ� الذى أراد اختبار أمانته ( انظر الكتاب )

 

١. عمل يف رعي األغنام عندما كان صبيا

٢. عمل يف التجارة عندما كان شابا

٣. عمل يف الدعوة ونرش اإلسالم عندما كان رجال

     مسؤوليتي أمام ديني

١. أداء العبادات

٢. اتباع الحالل واجتناب الحرام

٣. نرش اإلسالم

      وهي أعظمها

  املسؤولية أمام أرسته

١. طاعة الوالدين

٢. احرتام الكب�

٣. العطف عىل الصغ�

    مسؤوليتي نحو وطني
١. االلتزام بالقوان¶

٢. املحافظة عبى املمتلكات العامة
٣. الدفاع عنه

مسؤوليتي نحو نفيس
١. االهت�م بالصحة

٢. ااالجتهاد بالدراسة
٣. التخطيط للمستقبل

يل القيام بها
ب ع

ج
ي ي

À الت
سؤوليا

م
الدكتور عبدالرحمن السميط وتحمل مسؤولية دينه

وهو طبيب كويتي وداعية من دعاة اإلسالم ويترشف 

به املسلمون يف كل العاÂ ومن أع�له:

١. نرش االسالم: أسلم عىل يديه ١١ مليون شخص

٢. مساعدة املحتاج¶: يتربع بجوائزه املالية لخدمة االسالم

واالنفاق عىل املحتاج¶

س�ة الرسول -صىل الله عليه وسلم- تدل عىل

تحمله املسؤولية منذ صباه

كل�ت تشعرÈ باملسؤولية
١. أنا ملتزم

٢. أنا حريص
٣. أنا أهتم

فوائد تحمل املسؤولية:

١. الشعور باألمانة أمام الله وأمام الناس

٢. زيادة ثقة الفرد بنفسه

٣. Ìاسك أفراد املجتمع وترابطهم





الدرس اخلامس

حصول مكروهتكفري الذنوب
يف املايض 

 اليشء الذي خيافهالتعب
اإلنسان أو يكرهه

من تعدى
غريه هيلع 

(انظر الكتاب)

ما يصيب املسمل من نصب وال وصب وال مه وال حزن

 وال أذى وال مغ حىت الشوكة يشاكها ، إال كفر اهللا هبا 

 من خطاياه

ما يضيق
عىل القلب 

دخلت يف جسده شوكة

املرضيصاب بأذى

تعريف البالء

أنواع البالء 

األنبياء والبالء

أصناف الناس أمام البالء

اخلطوات املتبعة أمام البالء

هو لك ما يصيب اإلنسان
من مصائب و أمراض ومتاعب 

عىل اختالف أنواعها 
 ١. اجلسدي مثل التعب

  واملرض
 ٢. الفليب مثل احلزن

واهلم والغم        

١. أشد الناس بالء مه األنبياء
٢. إبراهمي هيلع السالم آلقاه قومه يف النار

٣. يونس لبث حيا يف بطن احلوت
 ٤. أيوب مرض ١٨ سنة

٥. دمحم ىلص اهللا هيلع ملسو اكن يتمي
األبوين و صرب عىل قومه 

 ١.مهنم من يخسط وجيزع
 وييأس من أمر اهللا

٢. يصرب وحيتسب األجر ويرجع
إىل اهللا

١. الدعاء
٢.قراءة القرآن

٣. الصدقة 
٤. االستغفار

٥. الصرب

إن األمراض واألحزان واملصائب وإن قلت يؤجر علهيا مجيعا 
وتكفر بذلك من خطاياه ، املؤمن يصرب عىل املصائب ألن الصرب

 عىل لك ذلك يكفر من ذنوبه وسيائته

(

  عن أيب هريرة عن النيب - ىلص اهللا هيلع ملسو - قال:

)



الدرس الثالث
الوضوء 

سنن الوضوءفرائض الوضوء

١. النية : عزم القلب عىل

فعل الوضوء

٢. غسل الوجه من 

منابت الشعر إىل أسفل

 الذقن

٣. غسل اليدين إىل املرفقني

٤. مسح الرأس

٥. غسل الرجلني مع الكعبني

٦. الرتتيب ألن تلك األمعال

 ذكرت مرتبة يف القرآن 

الكرمي

١. التمسية يف أوله

٢. غسل الكفني ثالثا 

٣. السواك

٤. املضمضة ويه حتريك 

املاء داخل الفم ومن مث 

إخراجه

٥. االستنشاق : جذب املاء 

باألنف مث االستنثار وهو 

إخراج املاء

٦. مسح األذنني ظاهرا وباطنا

٧. التيامن

١. يرفع الدرجات وميحو اخلطايا
٢. يمتزي به املسملون يوم القيامة بأهنم غرٌّ جحملني

مرشوعية الوضوء

فضل الوضوء

من القرآن الكرمي :

قال تعاىل:( ياأهيا الذين آمنوا إذا مقمت إىل الصالة فاغسلوا وجوهمك ) 

                                      املائدة ٦
من السنة 

قال لوسر اهللا ىلص اهللا هيلع ملسو : ال يقبل اهللا صالة 
أحدمك إذا أحدث حىت  يتوضأ)

الوضوء مرشوع من الكتاب والسنة 

الوضوء هو استعامل املاء الطهور يف أعضاء خمصوصة بكيفية خمصوصة

مسي الوضوء هبذا االمس ألن املصيل يتنظف به ويتحسن فيصري وضيائ
@ablaalaa



الدرس الرابع
 والدة النيب ىلص هللا هيلع ملسو

your photo
here

 دمحم بن عبداهللا بن عبداملطلب بن هامش بن عبدمناف بن قيص بن كالب
 وينهتي نسبه إىل عدنان وهو من ذرية إمساعيل بن إبراهمي هيلع السالم

 قبيلة قريش
زعمية القبائل
مجيع رجاهلا

سادة 

قيص بن كالب
بىن دار الندوة *
مشايل الكعبة  
واكن بيده مفتاح

 الكعبة يفتحها مىت
ماشاء 

 األرسة اهلامشية
أرسة النيب ىلص اهللا هيلع ملسو 
نسبة إىل جده هامش

بن عبدمناف 

هامش* بن عبد مناف
 
 

اكن يطعم احلجاج
سن رحليت الشتاء

 إىل المين 
والصيف إىل الشام 

جده عبداملطلب*
 
 

ترشف حبفر برئ زمزم بعد 
ردمها من قبيلة جرمه

وقعت يف عهده حادثة الفيل 

 آمنة بنت وهبعبداهللا* بن عبداملطلب
 
 

تزوج يف الثامنة
 عرش من معره

تويف بعد امحلل 
بهشرين 

 
 

من أفضل نساء
قريش نسبا 

دارالندوة يه دار شورى
قريش فاكن ال يمت أمر إال

يف هذه الدار

عبداملطلب امسه شيبة 
ولكن مسي هبذا االمس 

ألنه عاد إيل مكة من يرثب 
وهو صغري راكبا خلف 

معه املطلب فظنه الناس أنه 
عبد اشرتاه املطلب بن مناف

أحس عبداملطلب بقلة الذرية حيث اكن لديه ابنا واحدا وهو احلارث
 بعد أن منعته قريش من حفر زمزم  ،فنذر إن رزقه اهللا ١٠ 
من األوالد حيمونه  ذحب أحدمه فأراد أن ييف بنذره فصنع 

قرعة  فوقعت عىل ابنه عبداهللا واكن أحهبم إليه ففداه مبائة من اإلبل

مسي هامشا ألنه اكن 
هيمش اخلزب ليصنع منه 
ثريدا ليألك الناس منه

وضعت آمنة رسولنا ىلص اهللا هيلع ملسو يف أيب طالب بشعب بين هامش 
وملا عمل جده مبولده أقبل مرسورا فأخذه وأدخله الكعبة وقام يدعو اهللا ويشكره

ومساه دمحما حىت يكون محمودا يف األرض والمساء

والدة النيب ىلص اهللا هيلع ملسو

ولد يف صبيحة األثنني الثاين عرش من ربيع األول يف عام الفيل املوافق لهشر إبريل عام ٥٧١م



الدرس اخلامس 
كفالة النيب ىلص هللا هيلع ملسو 

ولد لوسر اهللا ىلص اهللا هيلع ملسو يتميا فقد مات أبوه وهو يف بطن أمه وقد أراد هللا أن يكفله
جده عبداملطلب وملامات جده عبداملطلب كفله معه أبو طالب واكنت عناية اهللا حتفظه

مرضعاته 
أول من أرضع الرسول ىلص هللا هيلع ملسو ثويبة موالة

 معه أيب هلب اكن من عادة العرب اختيار 
املراضع يف البوادي ليقوى جسدمه ويتقنوا

 العربية فاختار له جده حلمية السعدية
اكنت حلمية تأيت به إىل أمه لك ستة هشور
واكنت أمه تذهب إليه لرتضعه أحيانا وقد 

 فمطته حلمية عندما امكل السنتني
إال أهنا أقنعت أمه وأخذته معها 

            إىل بين سعد 

حادثة شق الصدر
بيمنا اكن النيب ىلص اهللا هيلع ملسو يلعب 

مع الصبيان وهو عند حلمية أتاه سيدنا جربيل فشق 
صدره وأخرج قلبه مث أخرج منه علقة سوداء
فرماها وقال له هذا حظ الشيطان منك مث 

غسل قلبه مباء زمزم
وأعاده إىل صدره مث خاط صدره مبخيط
فعملت حلمية فأخذته إىل بيهتا وأعادته

 إىل أمه

بيق الرسول ىلص اهللا هيلع ملسو يف 
رعاية أمه حىت بلغ السادسة من معره 

رأت أمه أن تسافر إىل املدينة حيث قرب أبيه 
وأخواله بين النجار

اكن بصحبهتم جده عبداملطلب وخادمهتا
 أم أمين وبعد هشر رجعت ومرضت يف 

الطريق واشتد علهيا املرض وماتت 
ودفنت يف األبواء بني مكة واملدينة

وفاة أمه آمنة

كفالة أيب طالب 
اكن حيبه ويعطف هيلع أكرث من أوالده

اكن يألك مع معه وأوالده فيقومون ومه شبىع
فإذا غاب انهتى الطعام رسيعا وقاموا جائعني 
أخذه معه معه يف جتارة إىل الشام ملا صار 

١٢ عام ليدربه عىل فنون التجارةليكون له معال 
وعندما جاء بالرسالة وحاربته قريش اكن له 

نصريا ويجشعه ويقول اذهب يابن أيخ 
فقل ما أحببت فوهللا الأسملك ليشء أبدا 

ومات مرشاك وقد خفف هللا عذابه يوم
                  القيامة
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الدرس السابع

الوفاء بالعهد 
لقد اكن رسولنا ىلص هللا هيلع ملسو قدوة يف الوفاء فقد أمر عيل بن أيب طالب أن يبيت

يف فراشه ليلة اهلجرة ووصاه أن يرد األمانات إىل أهلها 

التحيل بالوفاء يجعلنا أمة راقية ترنو للمعايل

بالعهد
لوفاء 

١. ا

عدم نقضه
متامه و

هو إ

حيث يتطابق اللسان

مجيعا
لعمل 

وا

بالعقد
لوفاء 

٢. ا

ده الناس 
 يتعاق

هو ما
  

هنم من 
ميا بي

     ف

الدنيا
     مصاحل 

حىت وإن أرض به ذلكويرهنه به لسانه حىتويبذله من تلقاء نفسهأداء ما يعد به غريهأن يصرب اإلنسان عىل 

٣. الوفاء بالوعد

 بالنذر٣. الوفاء 
أنواع 
الوفاء

إن التفريط يف الوفاء ونقضه من صفات املنافق وخلقه وهو من العالمات اليت وحضها 
الرسول ىلص هللا هيلع ملسو لملنافق 

فوائد الوفاء بالعهد
١. وعد اهللا الذين يوفون بالعهد ومسامه أولو األلباب باجلنة 

٢. الوفاء صفة أساسية يف بنية املجمتع يف املعامالت والعالقات 
االجمتاعية ان انعدمت انعدمت الثقة وساء التعامل يف لك يشء
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(انظر الكتاب)

الدرس الثامن

 اإلرادة اإلجيابية لخشصية لملسمل 

تعريف اإلرادة اإلجيابية

العنارص األساسية الثالث لإلرادة اإلجيابية

أمثلة من الرسل واألنبياء بتكوين 
 اإلرادة اإلجيابية

اإلرادة يه اإلرصار عىل فعل يشء معني
اإلجيابية يه بذل جهد من أجل حتقيق هدف معني

اإلرادة اإلجيابية يه قوة داخل أنفسنا ترغب
يف المطوح وتسىع لتحقيقه

١. الفكرة األساسية ويه اهلدف الداخيل لإلنسان
٢. التحرك اإلجيايب وهو الوسيلة اليت حتقق اهلدف

٣. العمل اجلاد وهو البدء يف حتقيق اهلدف
معادلة اإلرادة اإلجيابية يه فكرة أساسية وحترك 

إجيايب ومعل جاد تعطينا إرادة إجيابية

١. الفكرة األساسية هلم يه الدعوة إىل اهللا تعاىل
٢. التحرك اإلجيايب يف اختاذ الوسائل لتحقيق الفكرة 
فاكنوا خيتارون األوقات واألماكن املناسبة لنرش دعوهتم

٣. العمل اجلاد يف بذل اجلهد الكبري يف الدعوة إىل اهللا 
والرتغيب يف اجلنة ،وصربمه عىل األذى وقوة عزميهتم 

وثباهتم عىل املبدأ
واكنت النتيجة أن آمن هبم البعض والذين كفروا عاقهبم

هللا  

الوسائل املعينة لملسمل عىل تكوين اإلرادة اإلجيابية

١. التفكري الدامئ يف األمور اإلجيابية اليت تسعد اإلنسان
٢. التولك عىل اهللا تعاىل والثقة به

٣. ااستشارة األصدقاء واألهل واملعملني يف التخطيط لملستقبل
٤. التضحية بالوقت واملال يف سبيل حتقيق المطوح

٥. التفاؤل دامئا بأن اهللا تعاىل سيعيط للك جمهتد نصيب 

سيدنا دمحم ىلص اهللا هيلع ملسو  واإلرادة اإلجيابية

اكن ميتلك إرادة إجيابية قوية يف حياته وأكرب مثاال عىل
ذلك هو غزوة أحد عندما اجمتع هيلع كفار قريش لقتال
املسملني يف بدر فمل يستسمل ومل خيف بل وثق باهللا

وتولك هيلع وأخذ بأسباب القتال حىت حتقق له ما أراد 
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