
 

 

 

هللِ   املُتعاِل،  احلمُد  الَقيِّوِم  الكبرِي  املَِحالِ احليِّ  ، شديِد 

واآلصاِل،   بالُغدوِّ  واألرِض  السامواِت  يف  ما  َلُه  ُيسبُِّح 

جالِ ن  .عوُذ بِِه ِمن فتنِة املَْحيا واملامِت وِمن فِتنِة املسيِح الدَّ

عبدِ   والسالمُ   والصالةُ  وصفوتِ هِ ورسولِ   هِ عىل  من   هِ ، 

 ألمَّ   مْ هُ حُ ، وأنَص عىل وحيهِ   هِ ، وأمينِ هِ خلقِ 
، هِ بأمرِ   عَ ، فصدَ هِ تِ

َل  مرضاتِ   وحتمَّ يتحمَّ   هِ يف  مل  ِس   هُ لْ ما  اللهم  واهُ برٌش  صلِّ   ، 

 . هِ وأتباعِ  وعىل آلهِ  عليهِ  كْ م وبارِ وسلِّ 



اهللَ وحَدُه ال رشيَك لُه، وأشهُد أنَّ وأشهُد أن ال إلَه إالَّ  

 حممًدا عبُدُه ورسوُلُه. 

ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ  ﴿ اتَُّقوا اَّللََّ َحقَّ  الَِّذيَن آَمنُوا  َا  َيا َأُّيه

 ﴾. َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

ا  ﴿ َسِديدا َقْوَلا  َوُقوُلوا  اَّللََّ  اتَُّقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  َا  َأُّيه   * َيا 

اَّللََّ يُ  ُيطِِع  َوَمْن  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َوَيْغِفْر  َأْعََمَلُكْم  َلُكْم  ْصلِْح 

ا َعظِيَما   ﴾.َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزا

 : أما بعد 

ن ، عَ جالِ ى خروَج الدَّ بَ الكُ  الساعةِ  ن عالماِت مِ   فإنَّ 

إهنا  » :  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رسوُل   قاَل   : ، قاَل فاريِّ الغِ   ِسيد  أَ   بنِ   حذيفةَ 

 « ...  حتى ترون قبلها عرش آيات  - أي الساعة-لن تقوم

 . مسلمٌ   هُ أخرَج   ،الدجاَل  فذكرَ 



  يف حتذيرِ   األنبياءُ   عَ ابَ تَ ذا تَ ؛ لِ عظيمةٌ   تنةٌ فِ   جالِ الدَّ   تنةُ وفِ 

ِ أُ    ن عَ  ،ْي  َص ُح  بنِ  رانَ مْ عِ  ن عَ ملسو هيلع هللا ىلص،    نا حممد  نها إىل نبيِّ م مِ هِ َم

  الساعةِ   قيامِ   إىل  آدمَ   خلِق   بيَ   ا »مَ :  قاَل أنه    ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسولِ 

 . مسلمٌ   رواهُ  « جالِ الدَّ   نمِ   أكبُ  أمرٌ 

َما : » ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    : قاَل قاَل   -ريض اهلل عنه -  أنس    نْ عَ وَ 

اَب  َتُه األَْعَوَر الَكذَّ  البخاري    هُ « أخرَج ُبِعَث َنبِيٌّ إَِلَّ َأْنَذَر ُأمَّ

 . ومسلمٌ 

لَ وَ بام رَ   التذكريِ ن  مِ   دَّ ، فالبُ كذلَك   األمرُ   فإذا كانَ  ا  نَى 

،  هِ وأخبارِ   هِ ن أنبائِ ا مِ نَلَ   رَ كَ ا ذَ مَ ، وَ هِ ن أحوالِ مِ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل 

  – يض اهلل عنه ر - سمعانَ  بنِ  واُس النَّ  ىوَ رَ  امَ  ذلَك  نْ مِ وَ 

ُه َشابٌّ َقَطٌط، َعْينُُه َطافَِئةٌ »:ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ رسوُل  قاَل : قاَل  أنهُ  ،  إِنَّ

ِمنُْكْم،   َأْدَرَكُه  َفَمْن  َقَطٍن،  ْبِن  ى  اْلُعزَّ بَِعْبِد  ُأَشبيُهُه  َكَأِّني 



َبْْيَ  ةا  َخلَّ َخاِرٌج  ُه  إِنَّ اْلَكْهِف،  ُسوَرِة  َفَواتَِح  َعَلْيِه  َفْلَيْقَرْأ 

اَّللِ  ِعَباَد  َيا   ، ِشََمَلا َوَعاَث  َيِميناا  َفَعاَث  َواْلِعَراِق،  ْأِم  الشَّ

قُ  َقاَل: َفاْثُبُتوا«  اأْلَْرِض؟  ِِف  َلْبُثُه  َوَما  اَّللِ  َرُسوَل  َيا  ْلنَا: 

َكُجُمَعٍة،   َوَيْوٌم  َكَشْهٍر،  َوَيْوٌم  َكَسنٍَة،  َيْوٌم  ا،  َيْوما »َأْرَبُعوَن 

اْلَيْوُم   َفَذلَِك  اَّللِ  َرُسوَل  َيا  ُقْلنَا:  اِمُكْم«  َكَأيَّ اِمِه  َأيَّ َوَسائُِر 

َأَتْكِفينَا   َلُه الَِّذي َكَسنٍَة،  اْقُدُروا  َقاَل: »ََل،  َيْوٍم؟  فِيِه َصََلُة 

اُعُه ِِف اأْلَْرِض؟ َقاَل:    "َقْدَرُه« ُقْلنَا: َيا َرُسوَل اَّللِ َوَما إِْْسَ

َفَيْدُعوُهْم،   اْلَقْوِم  َعََل  َفَيْأِِت  يُح،  الري اْسَتْدَبَرْتُه  َكاْلَغْيِث 

ََمَء َفُتْمطُِر، َواأْلَْرَض َفُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتِجيُبوَن َلُه، َفَيأْ  ُمُر السَّ

ا،  ُذرا َكاَنْت  َما  َأْطَوَل  َساِرَحُتُهْم،  َعَلْيِهْم  وُح  َفََتُ َفُتنْبُِت، 

، ُثمَّ َيْأِِت اْلَقْوَم، َفَيْدُعوُهْم   ُه َخَواِِصَ ا، َوَأَمدَّ وعا َوَأْسَبَغُه ُُضُ

َعنُْهْم،   ُف  َفَينََْصِ َقْوَلُه،  َعَلْيِه  دهوَن  ُُمِْحلَِْي َفََيُ َفُيْصبُِحوَن 

ا:   ِرَبِة، َفَيُقوُل َِلَ ْم، َوَيُمره بِاْْلَ ٌء ِمْن َأْمَواِِلِ َلْيَس بَِأْيِدُّيِْم ََشْ



َفَتْتَبُعُه ُكنُوُزَها َكَيَعاِسيِب النَّْحلِ  ُكنُوَزِك،  واه ر  « َأْخِرِجي 

 مسلم. 

 : قاَل قاَل   -ريض اهلل عنه    -   يِّ رِ دْ الُ   يد  عِ  َس ِب أَ   نْ عَ وَ 

ٌم َعَلْيِه َأْن َيْدُخَل  : »ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ   رسوُل  اُل، َوُهَو ُُمَرَّ جَّ َيْأِِت الدَّ

َباِخ الَّتِي َتِِل املَِدينََة، َفَيْخُرُج  نَِقاَب املَِدينَِة، َفَينِْزُل َبْعَض السي

  -ِخَياِر النَّاِس    َأْو ِمنْ   -إَِلْيِه َيْوَمئٍِذ َرُجٌل، َوُهَو َخَْيُ النَّاِس  

َثنَا َرُسوُل اَّللَِّ َصَلَّ اَّللُ   اُل الَِّذي َحدَّ جَّ َفَيُقوُل َأْشَهُد َأنََّك الدَّ

اُل: َأَرَأْيُتْم إِْن َقَتْلُت َهَذا،  جَّ َم َحِديَثُه، َفَيُقوُل الدَّ َعَلْيِه َوَسلَّ

وَن ِِف األَْمِر؟ َفَيُقوُلونَ  : َلَ، َفَيْقُتُلُه ُثمَّ ُثمَّ َأْحَيْيُتُه، َهْل َتُشكه

الَيْوَم،  َأَشدَّ َبِصََيةا ِمنيي  َما ُكنُْت فِيَك  َفَيُقوُل: َواَّللَِّ  يِيِه،  ُُيْ

ُط َعَلْيهِ  اُل َأْن َيْقُتَلُه َفََل ُيَسلَّ جَّ يُد الدَّ  البخاري    « أخرجهُ َفَُيِ

 . ومسلمٌ 



:  قاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  رسوَل اهللِ  أنَّ   -ريض اهلل عنه    -  ن أنس  عَ وَ 

َة، َواملَِدينََة، َلْيَس  َليْ » اُل، إَِلَّ َمكَّ جَّ َس ِمْن َبَلٍد إَِلَّ َسَيَطُؤُه الدَّ

َْي َُيُْرُسوهَنَا، ُثمَّ  ا َنْقٌب، إَِلَّ َعَلْيِه املَََلئَِكُة َصافي َلُه ِمْن نَِقاِِبَ

فٍِر َتْرُجُف املَِدينَُة بَِأْهلَِها َثََلَث َرَجَفاٍت، َفُيْخِرُج اَّللَُّ ُكلَّ َكا 

 . ومسلمٌ  البخاري   رواهُ  «َوُمنَافٍِق 

  اهللِ   رسوُل   قاَل :  قاَل   -   عنه  اهلل   ريض   -   هريرةَ  ن أبعَ وَ 

َا  و »:  ملسو هيلع هللا ىلص ُه ََيِيُء َمَعُه بِِمَثاِل اجَلنَِّة َوالنَّاِر، َفالَّتِي َيُقوُل إهِنَّ ََإِنَّ

َأْنَذَر   َكََم  ُأْنِذُرُكْم  َوإِِّني  النَّاُر،  ِهَي  َقْوَمهُ اجَلنَُّة  ُنوٌح   «بِِه 

 . ومسلمٌ  البخاري   أخرجهُ 

مِ ِص   الِ جَّ لدَّ ولِ    عينيهِ   بيَ   ، ومكتوٌب رٌ أعوَ   نها أنهُ فاٌت 

  اهلل  ريض  - رَ مَ عُ   بنِ  اهللِ  عبدِ  نعَ  ، مؤمن    ل  كُ  قرُأها يَ   ،كافرٌ 

إِنَّ اَّللََّ َلْيَس بَِأْعَوَر، َأَلَ إِنَّ  »:  قاَل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوَل   أنَّ   -  عنهام



اَل َأْعَوُر الَعْْيِ الُيْمنَى، َكَأنَّ َعْينَُه ِعنََبٌة َطافَِيةٌ  جَّ  « املَِسيَح الدَّ

 . ومسلمٌ  البخاري   أخرجهُ 

رسوُل    : قاَل قاَل   -ريض اهلل عنه    -  مالك    بنِ   ن أنسِ عَ وَ 

اُل َمُْسوُح اْلَعْيِ َمْكُتوٌب َبْيَ َعْينَْيِه َكافٌِر، :  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ جَّ »الدَّ

« ُثمَّ َتَ  اَها ك ف ر َيْقَرُؤُه ُكل  ُمْسلِم   . مسلمٌ   رواهُ  جَّ

ُح عَ وَ  عنه    -  اليامنِ   بنِ   ةَ فَ يْ ذَ ن  اهلل   قاَل :  قاَل  -ريض 

ُكل   » :  ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ  رسوُل  َيْقَرُؤُه  َكافٌِر،  َعْينَْيِه  َبْيَ  َمْكُتوٌب 

 » ، َكاتِب  َوَغرْيِ َكاتِب   . مسلمٌ  رواهُ  ُمْؤِمن 

أنَّ إالَّ   الِ جَّ الدَّ   تنةِ فِ   عظيمِ   عَ ومَ  وَ بُ ُس   ناكَ هُ     ًقا رُ طُ اًل 

 نها: مِ  ، هِ تِ نَ تْ ن فِ مِ   اةِ جَ لنَّلِ 

/ فَ الدعاءُ   أوَلا فتنتِ مِ   جاةِ النَّبِ   عاءُ الد    بَّ حِ استُ   دْ قَ ؛   هِ ن 

وَ نهُ مِ   ةِ واالستعاذَ   ةِ العظيمَ  ذلَك مِ ،  آِخ   عاءُ الد    ن   رِ يف 



  : كانَ قاَل   -اهلل عنهريض  -  ى أبو هريرةَ وَ رَ   دْ قَ فَ   ،الةِ الصَّ 

ويقوُل عُ دْ يَ   ملسو هيلع هللا ىلص   اهللِ   رسوُل  ِمْن  :  و  بَِك  َأُعوُذ  إِِّنِّ  »اللَُّهمَّ 

، َوِمْن َعَذاِب النَّاِر، َوِمْن فِْتنَِة املَْحَيا َواملاََمِت،   َعَذاِب الَقْبِ

اِل«   جَّ ْتنَِة املَِسيِح الدَّ
 . ومسلمٌ  البخاري   أخرجهُ َوِمْن فِ

-   اءَ دَ رْ أب الدَّ   نْ ، عَ الكهِف   سورةِ   لِ أوائِ   ظُ فْ حِ   ثانياا /

»َمْن َحِفَظ َعرْشَ آَيات   :  قاَل ملسو هيلع هللا ىلص    النبيَّ   أنَّ   -ريض اهلل عنه

اِل«   جَّ ِل ُسوَرِة اْلَكْهِف ُعِصَم ِمَن الدَّ  . مسلمُ   أخرجهُ ِمْن َأوَّ

 ىمعنَ   فيكونُ   " : -رمحه اهلل-   القرطبيِّ   أبو العباسِ   قاَل 

 ََل عَ   َف قَ وَ وَ   هارَ دبَّ تَ وَ   اآلياِت   هِ هذِ   أَ رَ قَ   نْ مَ   أنَّ   احلديِث 

 . " نهُ مِ  نَ مي فأُ  هُ َحِذرَ  اعناهَ مَ 

ا ِلَِ وَّ  أَ ا ِِف مَ   ذلَك   ُب بَ َس   يَل قِ   ":  -رمحه اهلل-  ي  وِ وَ النَّ  وقاَل 

ْ هَ رَ بَّ َد تَ  نْ مَ فَ  واآلياِت   ِب ائِ َج ن العَ مِ   . "  الِ جَّ الدَّ بِ   نْ تِ تَ فْ يَ  ا َل



/   ىَل عَ   ةَ امَ قَ تِ االْس وَ   ةِ نَّالس  وَ   بالكتاِب   ُك س  مَ التَّ   ثالثاا 

هُ الذِ   قِّ احلَ   ينِ الدِّ  واملتابعَ هُ وتوحيدُ   هللِ  اإلخالُص   وَ ي    ةُ ، 

  املنافقونَ   ُج ا خيرُ هذَ   ؛ ألجلِ عِ دَ البِ   كُ رْ وتَ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  لرسولِ 

املدينةِ مِ  الدَّ   ن  يُ مَ ندَ عِ   الِ جَّ إىل  دُ مِ   عُ نَمْ ا    ا كانَ ملَّ ا، وَ وِلَ ُخ ن 

ْ ، وَ هِ تِ تنَ ن فِ ا مِ جَ  نَ ستقياًم مُ   اب  الشَّ   ذاكَ  ،  ةً ريَ ِص  بَ الَّ ا إِ ِبَ   دْ دَ زْ يَ   مَل

 . يهِ نِ يْ عَ  ْيَ ا بَ مَ  أُ رَ قْ يَ  ن  مِ ؤْ مُ  ل  ا كُ ذَ كَ وَ 

مِ نَ ذْ عِ أَ   مَّ اللهُ  فتنةِ ا  وَ الِ جَّ الدَّ   املسيِح   ن  مَ نَ أنجِ ،  يَ هَ نْ ا  ا  ا 

 ا. نَ اَل وْ مَ ا وَ نَبَّ رَ 

،  ْبِ القَ   ةِ نَتْ فِ   نْ مِ ، وِ مَ نَّهَ َج   ن عذاِب مِ   َك بِ    أعوذُ ِّنِّ إِ   مَّ اللهُ 

 . ِت اَم املَ ا وَ يَ حْ املَ  ةِ نَتْ فِ  نْ مِ ، وَ الِ جَّ الدَّ   املسيِح  ةِ نَتْ فِ  نْ مِ وَ 

 

  



 

 : ا بعدُ أمَّ  ، اهللِ  سولِ ىَل عَ  المُ والسَّ  الةُ والصَّ  هللِ احلمدُ 

فِ   إنَّ فَ  وَ رُ دُ   الِ جَّ الدَّ   املسيِح   ةِ نَتْ يف  وَ اَبً عِ وًسا   هُ أنَّ   َك لِ ذَ ، 

وَ ة  نَتْ فِ   مُ أعظَ  حتذيرِ ىَل عَ   ونَ لُ َس رْ واملُ   األنبياءُ   دَ وارَ تَ ،  ِ أُ       مْ هِ َم

 : َبِ والعِ  وسِ رُ الد   لَك تِ   نْ مِ وَ  هُ نْمِ 

 نِ عىل التوحيِد بعيًدا عَ   االستقامةَ   أنَّ   /ُل األوَّ   الدرُس 

والس  واألصغرِ   األكبِ   كِ الرشِّ  عَ نِة  ،    وْ لَ وَ   البدعِ   نِ بعيًدا 

عظيمٌ بَ َس   احلسنةِ   البدعِ   باسمِ  الفِ مِ   جاةِ للنَّ  ٌب  فَ نِ تَ ن    دْ قَ ، 

ُه ِمْن  ﴿  فقاَل   -السالمُ   عليهِ -  يوسَف   نجاةِ   َب بَ َس   اهللُ  رَ كَ ذَ  إِنَّ

املُْْخَلِصْيَ  وقاَل 24]يوسف:    ﴾ِعَباِدَنا    أصحاِب   نْ عَ   [ 

فِْتَيٌة  ﴿  : الكهِف  ُْم  ىإهِنَّ ُهدا َوِزْدَناُهْم  ِْم  بَِرِبي  ﴾آَمنُوا 

الَِّذيَن آَمنُوا َوَلْ  ﴿  : دينَ وحِّ يف املُ   اهللُ  اَل قَ [ وَ 13]الكهف:  



ُمْهَتُدونَ  َوُهْم  اأْلَْمُن  ُم  َِلُ ُأوَلئَِك  بُِظْلٍم  إِيََمهَنُْم   ﴾َيْلبُِسوا 

 . نيا واآلخرةِ يف الد    [ األمنُ 82]األنعام: 

ْ  عَ قَ وَ  ا حاُل َمنْ ى مَ رَ ا تُ يَ    كِ رَ أو تَ  أو البدعِ  اِت يَّ كِ يف الرشِّ

عقوِق   واِت لَ الصَّ  قطيعةِ   الوالدينِ   أو  أو    األرحامِ   أو 

 ؟ َج رَ و َخ لَ  الِ جَّ الدَّ  نَ مِ  ماِت حرَّ يف املُ  لِ التساهُ 

  دْ قَ ، فَ العاداِت   ِق بخوارِ   االغرتارِ   مُ دَ عَ   الثاِّن/  الدرُس 

حتَّ  أيدِ جتري  عىل  أهلِ ى     للفتنةِ   اللةِ الضَّ   ي 
ِ
،  واالبتالء

  وهديهِ   هِ وسريتِ   الرجلِ   هو النظُر يف حالِ   وامليزانُ   فاملعيارُ 

بِ  يديهِ اَم ال  عىل  جيري  خوارِق مِ       اإلمامُ   قاَل   ،العاداِت   ن 

 املاءِ   َلعَ   يميش  َل ُج الرَّ   متُ أيْ رَ   اذَ إِ   " :-رمحه اهلل-  الشافعي  

وا مُ لَ عْ ى تَ حتَّ   هِ وا بِ ََته غْ  تَ ََل وَ   قوهُ دي َص  تُ ََل فَ   ِف اِلواءِ   يطَيُ   أو

 . " ملسو هيلع هللا ىلص  للرسولِ  هُ تَ عَ ابَ تَ مُ 



بعَض   مْ كَ فَ    اإلرهابييَ   عضِ بَ بِ   اغرتَّ   ِج ذَّ الس    رأينا 

ن  مِ   ذلَك   إىل غريِ    ...بتسميَ وا مُ لُ تِ م قُ أّنَّ   ةِ جَّ حُ بِ   الوارِج 

؛  هِ بِ  الغرتارُ ا  حَّ ِص يَ   اًل مَلْ دَ ا َج ِبَ   مَ لِّ ُس  وْ لَ   هِ ، وهذِ ِت اَل عبُ زُ الُ 

 ُ  ؛ ألّنم خوارُج النارِ   وهم كالُب   وزيغ    ضاللة    م أهُل فإّنَّ

 . والسيَف  املسلميَ  اءَ مَ وا دِ استحل  

  أتباعَ   فإنَّ   ،بالكثرةِ   االغرتارِ   مُ دَ عَ   /الثالُث   الدرُس 

وَ كثريونَ   اَل جَّ الدَّ  يَ   مْ هُ ،  مَ ملَِ   يتكاثرونَ   الونَ زَ ال  ن  مِ   هُ عَ ا 

  دْ قَ ، وَ صريةِ ي البَ عيفِ َض ، وَ ييل اإليامنِ لِ قَ   نُ التي تفتِ   الوارِق 

َ بَ  َوإِْن  ﴿   :تعاىل  قاَل   ،بالكثرةِ   االغرتارِ   ةِ حَّ ِص   مَ دَ عَ   اهللُ  يَّ

]األنعام:   ﴾ُتطِْع َأْكَثَر َمْن ِِف اأْلَْرِض ُيِضلهوَك َعْن َسبِيِل اَّللَِّ

وقال116  ]﴿ َوَكثٌَِي  :  ُمْهَتٍد  َفاِسُقونَ َفِمنُْهْم   ﴾ِمنُْهْم 

 . [26]احلديد: 



يزاُل اَل وَ  الناسِ مِ   كثريٌ     ا  ، وجيعلوُّنَ بالكثرةِ   ينَ رَتِّ غْ مُ   ن 

َ -   مْ اكُ إيَّ   مَّ ثُ   مْ اكُ ، فإيَّ أو مجاعة    رجل    طريقةِ   ةِ حَّ ِص   عالمةَ  ا  أّي 

امليزانَ لُ عَ واْج   ،بالكثرةِ   ارَ واالغرِتَ   -املسلمونَ    األدلةَّ   وا 

 . الرشعيةَ 

بِ   الرشعيِّ   العلمِ   كةُ رَ بَ   /الرابعُ   الدرُس   ُف عرَ تُ   هِ الذي 

وسبيُل الِ جَّ الدَّ   عالماُت  وَ نهُ مِ   جاةِ النَّ  ،    ةِ كَ رَ بَ   عظيمِ   عَ مَ ، 

الد    الرشعيِّ   العلمِ  والدِّ يف  أنَّ إالَّ   ينِ نيا    املسلميَ   أكثرَ    

 وسامعِ   هِ بِ تُ كُ   ةِ وا يف قراءَ دُ هِ زَ ، وَ هِ وحتصيلِ   هِ مِ ل  عَ وا يف تَ دُ هِ زَ 

   كالمِ 
ِ
كالعالَّ املوثوقيَ   العلامء   ابنِ   مةِ والعالَّ   باز    ابنِ   مةِ ، 

 م. هِ ودروِس  مْ يف رشحهِ   األلباِّنِّ   مةِ والعالَّ  عثيميَ 

 نَقَ لَ َخ   اهللَ  أنَّ   /اْلامُس   الدرُس 
ِ
  ، واالمتحانِ   ا لالبتالء

َعَمَلا ﴿  :تعاىل   قاَل  َأْحَسُن  ُكْم  َأيه  [7]هود:    ﴾لَِيْبُلَوُكْم 



   هِ ن صورِ مِ وَ 
ِ
 الصادَق   اهللُ  عَلمَ يَ لِ   الِ جَّ الدَّ   باملسيِح   االبتالء

الكاذِ مِ  ﴿َب ن  تعاىَل:  قاَل  َأْن  ،  ُكوا  ُيَْتَ َأْن  النَّاُس  َأَحِسَب 

( َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم  2َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ََل ُيْفَتنُوَن )

اْلَكاِذبِْيَ  َوَلَيْعَلَمنَّ  َصَدُقوا  الَِّذيَن  اَّللَُّ   ﴾َفَلَيْعَلَمنَّ 

 [3، 2]العنكبوت: 

 نَ طَ ا بَ مَ نها وَ مِ  رَ ا ظهَ مَ  ن الفتنِ ا مِ نَ ذْ أعِ  مَّ اللهُ 

 الِ جَّ الدَّ  املسيِح  ن فتنةِ ا مِ نَ ذْ أعِ  مَّ اللهُ 

 الِ جَّ الدَّ  املسيِح  ن فتنةِ ا مِ نَ ذْ أعِ  مَّ اللهُ 

 الِ جَّ الدَّ  املسيِح  ن فتنةِ ا مِ نَ ذْ أعِ  مَّ اللهُ 

   مَّ اللهُ 
الد  نَآتِ يف  حسنةً ا  اآلخرةِ   نيا  ا نَوقِ   حسنةً   ويف 

 . النارِ  عذاَب 


