
 
















) عمر ())  تعالوا نزإمياناً   د رواه ابن   ())د
من طريق ذر بـن      ) ٢٦ : ١١: املصنف  (( ، و   ) ١١٨: اإلميان  ( أيب شيبة يف    

) عبداهللا ومل يدرك عمر
)    ابن مسعود( : ))      ًاجلسوا بنا نزدد إميانـا(( )

، واآلجري  ) ٨٤٦ : ٢: اإلبانة  ( ، وابن بطة يف      ) اإلميان( رواه اإلمام أمحد يف     
الفتح ( إسناده صحيح   : وقال ابن حجر     ) ٩٤٢ : ٥: ، والاللكائي   ) ١١٤: (

:١/٨٤ 
 ))  اللهم

) اإلبانة الكربى البن بطة : انظر (  ))يقيناً وفقهاً  إمياناً وزدين


)   معاذ())      ( انظـر    ())اجلسوا بنا نؤمن ساعة
رقـم  : السنة ، لعبداهللا ابن امحـد       ( ( ، و    ) ١: كتاب اإلميان ، باب     : الفتح  

:( إسناده صحيح ، و وصله أمحد وابن أيب شـيبة يف            : وقال احلافظ   ،   ) ٧٩٧:
، و أبو عبيد قاسم بن       ) ٩٤٣ / ٥: ، وااللكائي    ) ٣٥ص  : بسندين  ) اإلميان  

شـرح  ( بسند صحيح ، وقـال األلبـاين يف          ) ٢٠: اإلميان ، برقم    : سالم يف   
أليب عبيـد   ) اإلميان  (وقال يف   . سنده صحيح    ) : ٣٤٣ص  : العقيدة الطحاوية   

 ) )٢٤ص  : إسناده صحيح على شرط الشيخني      : بن سالم   





 

      الَماِدِه الْعِعب ِمن ى اللَّهشخا يمءِإن )   ٢٨ :الفـاطر(  



       مأَقْو ِدي ِللَِّتي ِهيآنَ ِيهذَا الْقُرِإنَّ ه  )٩ :سـراء   اإل( 
































































 








   


















































































  أن احلمد هللا رب العاملني وآخر دعوانا


 

www.ba8.org

 
   


















 

 


