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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) استقبال شهر رمضان )

 

 

احلؿددد  ل افددددىلي بهددد ظددددذ ظريددددويه رؿواشدددك اخلددددراتك فقغػددد   ددددك رددددىلف  افدددىلكوب و ؽػدددد  ظددددـفك 

افسددقتوتك وفقعدددوظب  ددك ردددىلف  افعدددوابك و  ؾددأ  دددك افدد الجوت  ودصدددف  دن ٓ    ٓ ال وحددد ه ٓ 

ظري ه والشوفه دؾعل ادخؾوؿوت  صذ ال  حمؿ اً  ذ   فه  واشأ افعطو و وجز ل ا ريوت  ودصف  دن

 وشؾك ظؾقه وظذ آفه ودصحوره  وبن تريعفك رنحسون  ػ  وم اف  ن. 

 : اتؼوا ال حق تؼوته وٓ متوتن  ٓ ودكتك بسؾؿون. ظريوي ال  دبو رع 

شددك اتؼددوا ال واظريدد وه  واصددؽ وه ظددذ بددو دكعددك ردده ظؾددقؽك وامدد وه  واظ ؾددوا كعؿدده ظؾددقؽك رؿوا

ذ صددوف  اخلددرات افتددي تتؽدد ال ـددل ظددوم  و تؽدد ال اددو ظؾددقؽك بددن افػعددل وا كعددوم  و دد ي افـ ددوط ظدد

 إظامل واجتـوب أثوم.

  بريوالـددوً  ؿددوالب حؾوفدده ظؾددقؽك  ددقػوً  ك   ـددظظددقك  وبوشددك بريددوالك  : فؼدد  دطؾؽددك صددف ٌ ظريددوي ال

فؽدددددك ؾقددددده  وفؼددددد  ـدددددون افـريدددددي  غؽدددددك   دددددوه وردددددوالكؾوشدددددتؼريؾوه روفغريطدددددي وافودددددوال  واصدددددؽ وا ال   ا رؾ  

  دصحوره رؼ وم البعون  ؾعن ديب ه   ة د ري    دن افـريدي : :ؿدول

غدددل ؾقددده بددد ية ػدددت  ؾقددده دردددواب افسدددام   وتُ بريدددوالك  ـتدددى ال ظؾدددقؽك صدددقوبه  تُ  صدددف ٌ   دتدددوـك البعدددون ))

 . [دخ جه افـسوئي وصححه إفريوين] ((بن دفب صف  اف قوضغ  ؾقه فقؾي خرٌ 

ؾقه  غل  غؾق ؾقه درواب افـران  وتُ ػت  ؾقه درواب اجلـون  وتُ تُ  ر ف ٍ  ظريوي ال  ادمبن دٓ  ري  ـقب

ؾه  ـ رٌ خ ر ف ٍ  ب حريوً ((  ا يخؾً دول فقؾي بن البعون ؿول:  ة اف قوضغ  ـون ارن ظؿ  يَ  َ بَ 

 .  ((ػؼي يف شريقل الوفـ  ـفقؾه  افـػؼي ؾقه  هنواله وؿقومٌ  صقومٌ 

 الخطبة األولى



  2 |صفحة 

 

غفك البعون  ريؾ   ُ  دن افصوف    ظون ال شتي دصف  فسؾُب ـون ا )): افػعل   رنادعذ   وؿول

 .  ((ثك   ظوكه شتي دصف  دن  تؼريؾه بـفك

ؿه بـددي وتسددؾ    البعددونافؾفددك شددؾؿـي  ػ  )): حيقددى رددن ديب ـعددر دكدده ـددون بددن يظوئدده  وؿددول

 .  ((بتؼريالً

ظوفقددي  بددن بؽوكدديٍ  افعظددقكل وادوشددك بددو  ددىلا اف ددف  افػعددق -المفددك ال - فدد   ٓ فعؾؿفددك  وبددو

 الؾقعي.  وبـزفيٍ 

بددن صددف  البعددون صددػ ت اف ددقوضغ     ا ـددون دول فقؾدديٍ ))ؿددول:  :  ن كريقـددو ال ظريددوي

    وؾتحدً دردواب اجلـدي  ؾؾدك  غؾدق بـفدو ردوٌب وب ية اجلن  وؽؾؼً درواب افـوال  ؾؾك  ػدت  بـفدو ردوٌب 

 .  ((   ول ظتؼو  بن افـوال  و ف  ـل فقؾيٍ دِصؿْ   دَ دي اف روؽ  وروؽي اخلر دؿريل  و و : ـويٍ و ـويي بُ 

دن ديالك  غه ال   وه  ؾفـقتوً ظذ بن رؾ   يٌ قؿَ ِس َج  يٌ ـ  ظظقؿي  وبِ  كعؿيٌ  وبهقصرؾوغ صف  البعون و  ن  

بن  ـنٌ الُ  هدك   ره  ظوفامً  فعواب ال  الا قوً  اشتعون  ؾصوبه وؿوبه حمتسريوً  هِ ر   َ صف  البعون ؾؼوم رواجريه  ورِ 

بن افـوال   وافـجوة طؾى افػوز روجلـي  دالـون ا شالم  وبن دظك خصول ا  امن  ؾصوبه وؿوبه حمتسريوً 

فـعك ال روف ؽ    ؿأ واجلامظوت  بؼورالًفؾجُ  كػسه بن افػسوق وادخوفػوت وافعصقون  بمي وً  حوؾظوً 

ؾ صي احلقوة ؿريل  اً زفعػو وافغػ ان  بـتفبن الره ا ظذ بو وؿأ ؾقه بن افىلكوب وادخوفػوت  ضوفريوً  كويبوً 

 كدو ٍ اددوتى واف  د ان  ؾؽدك بدن د جمدووالةادامت  وبػوالؿي إهل وإوضون  ؿريل اف حقل بدن افد كقو و

هددو البعددون  ؼريدل ظؾقـددو وؿد  ؾددوالؿوا افد كقو وكحددن ظددذ  ـدوكوا بعـددو يف افعدوم افددامو وصدوبوا بعـددو  وهدو

 افط  ق شوئ ون. 

ن صدف  جعدل ال ؾقده بدن جالئدل إظدامل و ؾعدوئل افعريدويات بدو    ؽدن يف : صف  البعوال ظريوي

وت وافزـددوت ق   ق رددلكواال افؼدد آن  وصددىلا كػحددوت اجلـددون  صددف  افؼ شددد ددبُ  ؽددره  صددف  البعددون صددف ٌ 

 ؾدأ ؾقده افد الجوت  صدف  عوظب ؾقه احلسـوت  وتُ ؼول ؾقه افعع ات  وتُ تُ  وافـػحوت واف موت  صف ٌ 
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وآشتؼوبي وافغػ ان  صف  افـوال وافصدػو  وتدالوة افؼد آن  صدف  افصدز وافعتدق  افطوظي ف البعون ص

 بن افـران. 

وافتفؾقل وآشتغػوال وافص ؿي وا حسون  صف  البعون صف  افتوري  البعون صف  افتسريق  صف 

وا كورددي واف جددو   ػ ضوظددي افدد من  صددف  البعددون صددف  افصددقوم وافؼقددوم وافت دد  وآرتفددول وضؾددى 

  تـوؾس ؾقه  وي افعؼول واف جحون  ـل   الد  افزبون  صف ٌ  ظذ ؾه ال ؾفو ـتوٍج د   ص وان  صف ٌ اف  

  طؾى ؾقه فـػسه افػوز روجلـي وإبون. 

 . افـفوال: صف  البعون صف  افؼ آن  ؾوجتف وا يف تالوته آكو  افؾقل ودض اف ال ظريوي

 .﴾افُؼ آُن ُهً ى فِؾـّوِ  َوَرق ـوٍت ِبَن ا ُ ى َوافُػ ؿونِ َصفُ  اَلَبعوَن اف ىلي ُدكِزَل ؾقِه ﴿تعوػ :  ؿول

 .﴾ ِّكو َدكَزفـوُه يف َفقَؾِي افَؼ الِ ﴿ تعوػ: وؿول

 حتى ـون افعوم افىلي   افؼ آن يف صف  البعون جز ُل  ُ  ااِلُشه افـريي  وـون

تغ ] جز ل افؼ آن  َشهُ االَ يَ   ؾقه ضريِ ؿُ    [.دخ جه افريخوالي ب  

خيدتك يف فقؾتدغ  و  ـونافصوف  جيتف ون يف البعون يف تالوة افؼ آن  ؾؿـفك بن  فسؾُب ـون ا ؾؼ 

 بـفك بن خيتك يف ثالث ... وهؽىلا. 

ـِتددوٌب َدكَزفـددوُه  َِفقددَ  ُبريددواَلٌك ﴿يف ؿدد ا ة افؼدد آن ؿدد ا ة تدد ر  وتعؼددل  ؿددول تعددوػ:  ظريددوي ال ؾوجتفدد وا

َ  ُدوُفو  ـ  ر  وا آ وتِِه َوفَِقَتىَل  .﴾إَفريوِب فَِق  

 ػ  فه ك ؽُ واحتسوروً  بن ؿوم البعون   امكوً )):  ؿول :البعون صف  افؼقوم صف 

 . ((م بن  كريهتؼ    بو

وؾعدددؾه  افؼقدددومرػ  دددقي افصدددوم وبؼدددوظقي  :  ؼدددوم و صدددوم   امكدددوً ((فددده بدددو تؼددد م بدددن  كريددده ػددد ؽُ ))

فه بو  ػ ؽُ )) واحتسوروً     كام   امكوً اً وٓ تؼؾق  يً وٓ شؿع وم وٓ  ؼوم ال و ً صإج  بن ال  ٓ   واحتسوروً 
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   ٓ روفتوري  وتؽػر افصغوئ  ب سط ؽػ  واد اي روفىلكوب: افصغوئ    دبو افؽريوئ  ؾال تُ  ((تؼ م بن  كريه

 ًٓ  روجتـوب افؽريوئ .  دو

ريوِئَ  بو ُتـَفوَن َظـُه ُكَؽػ   َظـُؽك َشق َتوتُِؽك﴿ تعوػ: ؿول ـَ  .﴾ ِن َ َتـرِيوا 

  اٌت بؽػ   البعون افصؾوات اخلؿس  واجلؿعي  ػ اجلؿعي  والبعون  ػ  )):  وؿول

 . [دخ جه بسؾك ]  ((  ا اجتـى افؽريوئ  ن  بو رقـف

 بن ؿوم بأ ا بوم حتى  ـرصف ـتى فه )(:  ؿول :البعون صف  افؼقوم صف 

 ـوبؾي  ؽتى ف  دج  فقؾيٍ بأ ا بوم كصب شوظي دو بو  ؼوالب  ف ك  ُ  تؼوم.  ((فقؾي ؿقوم

 ؾقفو. صتُ  ً  رِ  ـلك 

دهيو اف ريوب   و دهيو ا خوة  ٓ حي بـؽك اف قطون وافـػس إبوالة روفسو  ظن احلعوال فتؾد   ؾقو

فؾقدل بدن دن  ؼدوم افصالة  وب والـي اخلر يف صالة افساو    ؾؿن صغل ظـفو ؾال حي م كػسه يف آخ  ا

 .   صع و  ظو ال

ؿددددول  وافؼدددول ظ ظدددذ صدددقوبـو بدددن افؾغددددو واف ؾدددٌ  وافؼقدددل : ؾؾـحددددوؾالبعدددون صدددف  افصدددقوم صدددف 

 :((   فقس فه بن صقوبه  ٓ اجلو  صوئكٍ اُلب))  [ دخ جه ارن بوجه  وؿول إفريوين حسن صحق] . 

 ػ احل ام  و سؿأ   ـظ م ال  ظن إـل وافؼب وافـؽوح وكحو  ف   فؽـه  ؼأ ؾقام ح     صوم

واله بأ ادسؾسالت وافتؿعقؾقوت  بأ افغقريي وافـؿقؿي  وافؼول افػوحش احل ام  و ػعل احل ام   عقأ هن

 . -كسلل ال افسالبي وافعوؾقي -افريىلي   ػ ؽر  ف  

 دو  ه دح ٌ ور  َش ٌ وٓ  صخى  ؾنن  ؾُ   ا ـون  وم صوم دح ـك ؾال  َ  )) : ؿول

 . [دخ جه افريخوالي ]  (( وئكٌ ص ؾؾقؼل:  ين اب ؤٌ  ؿوتؾه 

 . البعون صف  اجلوي وافؽ م وافص ؿي صف : ال ظريوي
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دجددوي افـددو   وـددون دجددوي بددو  ـددون الشددول ال  ))ؿددول:  ارددن ظريددو   ظددن

فقؾي بن البعون ؾق االشه افؼ آن  ؾؾ شول ال   ؽون يف البعون حغ  ؾؼوه جز ل  وـون  ؾؼوه يف ـل  

    [دخ جه افريخوالي ]  ((   اد شؾيدجوي روخلر بن اف . 

 افصدددوئكـددون فدده بعددل دجدد ه  ؽددر دكدده ٓ  ددـؼص بددن دجدد   بددن ؾطدد  صددوئامً  )):  وؿددول

 . ((صقتو

 ول ظتؼو  بن  ))ؾقام ص  ظـه:  : ؿول البعون صف  افعتق بن افـوال صف 

 .  ((و ف  ـل فقؾي افـوال 

 ظري  ال دن تؽون بن ادعتوؿغ بن افـوال يف هىلا اف ف  ادريوالك.  و  ؾوح ص

 ثالثي ٓ ت ي يظوهتك: ا بوم افعويل  )):  ول: ؿالبعون صف  اف ظو  صف 

 . ((   ويظوة ادظؾومػطِ حغ  ُ  وافصوئك

 . وأخ ةؾط ه   ظو ا كسون   ريتفل  ػ ال    ظو رام صو  بن خري اف كقو  ؿريقل

وصددوف   وافؼقددومال تعددوػ دن  ريؾغـددو البعددون  ودن  ريددوالك فـددو ؾقدده  ودن  وؾؼـددو ؾقدده فؾصددقوم  كسددلل

 .إظامل

اْدُْسؾِِؿَغ ِبْن َرواَلَك اُل ِِل َوَفُؽْك يِف اْفُؼْ آِن اْفَعظِقِك  َدُؿوُل َهىَلا اْفَؼْوَل  َوَدْشتَْغِػُ  اَل ِِل َوَفُؽْك َوفَِسوئِِ  

ِحقُك. ُه ُهَو اْفَغُػواُل اف   ل  َ كٍْىك َؾوْشَتْغِػُ وُهك  ِك   ـُ
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حمؿدددد  توؾقؼدددده وابتـوكدددده  وكصددددع وكسددددؾك ظددددذ شددددق كو  احلؿدددد  ل ظددددذ  حسددددوكه  واف ددددؽ  فدددده ظددددذ

 .اظي  ػ ال واكه  وظذ آفه وصحريه وشؾك تسؾقاًم ـعرًا  ػ  وم اف  ن  اف  

 ((ي ـ  ُج  ومُ افص   )): بن افـوال  ـام ؿول  : صف  البعون صقوبه وؿو يٌ ظريوي ال  دبو رع 

 دي: وؿو ي بن افـوال. 

. وهدىلا ((  ال وجفه ظن افـدوال شدريعغ خ  ػدوً  شريقل ال رع  يف بن صوم  وبوً  ))آخ :  ٌويف ح  

 يف افـػل  ؾؽقب يف افػ ض؟! 

ددام ُ ددَول  افّصددورِ وَن ﴿كدده بددن افصددز  وال تعددوػ  ؼددول:ه رغددر حسددوبك ٕ دجددظريددوي ال افصددقوم   ِك 

 .﴾َدجَ ُهك رَِغِر ِحسوٍب 

دد ))وال تعددوػ  ؼددول يف احلدد  ٌ افؼدد د:    دبعو ددو  ػ دوظب  احلسددـي ظ ددَعددن آيم  ُ ظؿددل اردد ل  ـُ

ٓ      ؿول الشريعامئي  عٍب   . ((ه ِل ودكو دجزي ره      صفوته وضعوبه بن دجعافصوم  ؾنك   :  

ؿول : ؿؾً:  و الشول  بوبي بن دظظك دشريوب يخول اجلـون  ؾعن ديب دُ  ظريوي الافصوم 

  . ((عل فهبِ ه ٓ ظؾق  روفصوم ؾنك   ))ؿول:  -ره اجلـي ويف الوا ي: ديخل  -  ه ظـ ين رلب  آخىلُ ال  بُ 

افصددقوم وافؼدد آن   ددػعون  ))   ددػأ فصددوحريه  ددوم افؼقوبددي  ـدام صدد  يف احلدد  ٌ: ظريددوي الافصدوم 

 ين بـعته افطعوم وافؼاب روفـفوال  ؾ ػعـي ؾقه  و ؼول افؼ آن: الب بـعته  ب  فؾعري    ؼول افصقوم: الَ 

 .  [دخ جه دم  وصححه إفريوين ] ((ك ؾق ػعونافـوم روفؾقل ؾ ػعـي ؾقه

فؾصوئك )): ال ن: يف اف كقو وأخ ة  ـام ؿولشريى فؾسعوية يف اف ا ظريوي الافصقوم 

    وؾ حيٌ هِ ط ظـ  ؾِ  : ؾ حيٌ ؾ حتونِ 
ِ
 . ((هر  الَ  ظـ  فؼو 

  .ال   ادس اف ائحي افتي تـريعٌ بن ؾك افصوئك ادستؽ هي ظـ  افـو  دضقى ظـ  ال بن 

 الثانيةالخطبة 
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ٓ   ُ  و ن يف اجلـي روروً   ػت  ٕحد ٍ ؽؾق ؾؾك  ُ افصوئؿون  ؾن ا يخؾوا دُ  ؼول فه اف  ونك ٓ   خل بـه  

   ال دـز! ؽرهك  وبن   خل  ؼب  وبن  ؼب ؾال  ظؿل رع هو در اً 

دن  :  ظدن جدور  ردن ظريد  ال   دغػد ة افدىلكوب وتؽػدر افسدقتوت شدريى ظريوي الافصقوم 

ثك  ((بغآ))ثك الؿي افعوكقي ؾؼول:  ((بغآ))الجي إوػ ؿول: ي ادـز ؾؾام الؿي اف   ؿالَ  افـريي

فددام ))ثددالث بدد ات ؟ ؿددول:  ((بدغآ))ك تؼددول: ـوشددؿعالشددول ال :  ددو ؼدوفواؾ.((بددغآ))الؿدي افعوفعددي ؾؼددول: 

ػ  فه. غـه و   ُ بِ  ؾوكسؾَخ  ديالك البعونَ  ؼي ظري ٌ ؾؼول: َص   اف الجي إوػ جو ين جز ل ًُ الؿق

 ًُ ؼي : آبغ. ثك ؿول: َص ًُ اله اجلـي. ؾؼؾ خِ ديالك واف  ه دو دح مهو    ُ  ؼي ظري ٌ : آبغ  ثك ؿول: َص ؾؼؾ

ًُ صل ظؾق . و   ُ  ـ هُ ظِ  ـ َت  ُ  ظري ٌ   . ((: آبغؾؼؾ

غػ  فه ؾ خل افـوال ؾلرع ه ال  جز ل دتوين  ؾؼول: بن ديالك صف  البعون و   ُ   ن   ))الوا ي:  ويف

مهدو  ؾدامت ؾد خل افـدوال ؾلرعد ه ال  ؿدل: ديالك درو ده دو دحد مهو ؾؾدك  ز   ؿل: آبغ  ؾؼؾً: آبغ  وبدن

ظؾقدد  ؾددامت ؾدد خل افـددوال ؾلرعدد ه ال  ؿددل: آبددغ   آبددغ  ؾؼؾددً: آبددغ  وبددن  ـدد ت ظـدد ه ؾؾددك  صددل  

 . [حسن صحق فريوين وؿول إ  خ جه ارن حريوند ] ((ؾؼؾً: آبغ

 :  كـو بؼريؾون ظذ صف  بريوالك ؾعقل  ؾؾـغتـك هنواله روفصقوم وؿ ا ة افؼ آن و ـ  الظريوي ال  و

 وـل بو  ؼ ب  ػ ال  وفـغتـك فقؾه روفؼقوم وؿ ا ة افؼ آن... وؽر  ف  بن افعريويات. 

اجدددددددتام  افصددددددد ؿي وا ضعدددددددوم وافؼقدددددددوم وافصدددددددقوم بدددددددن دشدددددددريوب يخدددددددول اجلـدددددددون   :  ن  ال ظريدددددددوي

 ى طوه هدددو بدددن روضـفدددو وروضـفدددو بدددن طوه هدددوك ددددن دضدددوب ُ ددد وً ؾددد يف اجلـدددي ؽُ   ن   )): ؿدددول

 . ((مقوكوصذ روفؾقل وافـو    عك افطعومودض  وديام افصقوم  افؽالم

  ودضعك افطعوم  وديام افصقوم )): افؽالم افطقى بن  ـ  ال افؽالم افـوؾأ  ((افؽالم دضوب ))

 : اجتؿأ افصقوم وا ضعوم وافؼقوم  بن اجتؿعً ؾقه يخل اجلـي. ((وصذ روفؾقل وافـو  كقوم

  ؿول درو ((صوئام؟بن دصري  بـؽك افقوم  ))يف احل  ٌ أخ :  ؿول افـريي وـىلف 

ؾؿددن  )): دكددو  ؿددول:   ؿددول درددو رؽدد ((ؾؿددن تريددأ بددـؽك افقددوم جـددوزة؟ )): دكددو  ؿددول:  رؽدد 
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ؿدول  ((ؾؿن ظوي بـؽك افقدوم ب  عدو؟ )): دكو  ؿول:   ؿول درو رؽ ((دضعك بـؽك افقوم بسؽقـو؟

ٓ  بو اجتؿعن يف اب ئٍ )):  : دكو  ؾؼول الشول ال درو رؽ   .((ـييخل اجل    

  ب   ا رؾغؽك ال   وه  ؾسوظوت افعريوية ب فوية ود وبه ديف هىلا اف ف  اف  ظريوي ال ؾوجتف وا  

 افسحوب  ؾوفسعق  بن ت االك دوؿوته ؿريل افػوات  ووؾؼه ال تعوػ ؾقه فؾطوظوت.     ؿَ ـَ بع وية مت  

وصددوف   وافؼقددومفؾصددقوم  ال تعددوػ دن  ريؾغـددو البعددون  ودن  ريددوالك فـددو ؾقدده  ودن  وؾؼـددو ؾقدده كسددلل

 إظامل.

ْشالَِم َواْدُْسؾِِؿَغ  ودَ  افؾُفك     ِ دْد وادُ  كَ  ْ دل  افد    ِ دظز  اْ ِ
 اف   ن. َحْوَزةَ  كِ احْ وَ   غـِ

َة ُدُبواِلَكو. افؾُفك   َٓ َتـَو َوُو  آِبـ و يِف َدْوَضـِـَو  َوَدْصؾِ  َدِئؿ 

 ؿل رؽتور   واتريو  شـي كريق   وحتؽقك ذظ .وؾق مجقأ وٓة ادسؾؿغ فؾع افؾُفك  

ْشالَمَ احْلََ َبْغِ فاِم ِؾقه ظِ  ـَو َخوِيمَ ؾ ق  َبوبَ وَ  افؾُفك     .َوَصالَُح اْدُْسؾِِؿغ ز  اْ ِ

 وه. َ   ْ وتَ  هُ ريُ ه فاِم حُتِ ه َوَدْظَواكَ َوَوِِل  َظْفِ ِه َو ِْخَواكَ  هُ ؼْ َوؾ   افؾُفك  

 د ارطغ والجول دبــو  وش ي البقفك  و الب افعودغ.احػظ جـويكو ا ك  افؾفُ 

 ظؾق  روحلوثقغ ادػس  ن  وروخلواالج افامالؿغ  ورجؿقأ دظ ا  اف  ن. افؾُفك  

و ك الد ر  يف كحوالهك  وكعو  ر  بن ذوالهك. افؾُفك    اـػـو ذهك رام صتً  افؾُفك   ك 

و َكُعوُ  رَِ  ِبْن َزَواِل كِْعَؿَت  افؾُفك    َشَخطِ .  ل َظوِؾَقت   َوُؾَجوَ ة َكِؼَؿتِ   َومَجِقأِ   َوحَتَو   ك 

 َوادُـَؽِ  َوافرَيغِي ﴿ ظريوي ال:
ِ
 ِ ي افُؼ رى َوَ ـفى َظِن افَػح و 

ِ
َ َ لُبُ  رِوفَع ِل َواِ حسوِن َو  تو   ِن  اَّلل 

ـ  ونَ   .﴾َ ِعُظُؽك َفَعؾ ُؽك َتىَل

  واصؽ وه ظذ كعؿه  زيـك  وفىلـ  ال دـز  وال  عؾك بو اجلؾقل  ىلـ ـكؾو ـ وا ال افعظقك 

 تصـعون.


