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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ) ضل شهر اهلل المحرمف )

 

 

عقـه وك ددتغػ،هن وكعددوهلل مددرش   ددن نو  أكػ ددـرش وشددقمرشت أظ فـددرشن  ددن  ددهلله ا  ؾدد  تاحلؿددهلل  ن ك دد

 وأصفهلل أن دمؿهلًلا ظههلله و شوفه ىذ ا  وأصفهلل أن ال هلإ إال ا   ضل فهن و ن يضؾل ؾ  هرشدي فهن

ن أ شؾه مرشحلق مشًرا وكذيً،ا مغ يهللي اف رشظةن  ن يطع ا  و شوفه ؾؼهلل  صهللن و ن يعصف  ظؾقه وشؾم

 .ؾنكه ال يرض إال كػ ه وال يرض ا  صقًمرش

ِذيَن آَ ـُوا  ﴿: أ رش معهلل ظهرشد ا  َرش افَّ ُدوُتنَّ إاِلَّ َوَأكُدُتُم ُ ُ دؾُِؿونَ َيرش َأ ه َ َحقَّ ُتَؼرشتِدِه َوال َم ُؼوا اَّللَّ َيدرش ﴿ .﴾اتَّ

ُؽُم افَِّذي َخَؾَؼُؽُم ِ ُن َكُػٍس َواِحهلَلةٍ َوَخَؾَق ِ ـَُفرش َزُوَجَفرش َوَمثَّ ِ ـُُفَ   ِ  ُؼوا َ مَّ َرش افـَّرشُس اتَّ ثِراً َوكَِ رشًء َأ ه ـَ َجرشالً 

 َ ُؼوا اَّللَّ رشَن َظَؾقُُؽُم َ ِؿقهرشً َواتَّ ـَ  َ  .﴾افَِّذي َتَ رشَءُفوَن مِِه َواألَُ َحرشَم إِنَّ اَّللَّ

فـرش  واشم فؾخراتن يزداد ؾقفرش ادم ن إي ًكرشن ويتوُب ؾقفرش  -شهحرشكه وتعرشػ-جعل ا  : ظهرشد ا 

مرشفطرشظرشتن وافشؼي  ن ح،م كػ ه  افعرشيص إػ ا ن ؾرشف عقهلل  ن اؽتـم هذه ادواشم ادهرش ـة ؾقؿؾمهرش

 .طؾـرش يف هذه األيرشمأخرهرشن و ن هذه ادواشم ادهرش ـة صف، ادح،من افذي 

َة ﴿ظـفدرش يف ـترشمدده افعزيدز:  -وجددل ظدزَّ -،م افتدي ؿددرشهلل ا  دصدف، ادحدد،م هدو أحددهلل األصدف، احلُدد إِنَّ ِظددهللَّ

 اُثـرَش َظَؼَ َصُف،اً يِف ـَِترشِب 
ِ
ُفوِ  ِظـهلَُل اَّللَّ يُن افشه َ َواِت َواأُلَُ َض ِ ـَُفرش َأُ َمَعٌة ُحُ،ٌم هلَلفَِك افهللِّ  َيُوَم َخَؾَق اف َّ

ِ
اَّللَّ

 .﴾اُفَؼقُِّم َؾ  َتظُؾُِؿوا ِؾقِفنَّ َأكُُػَ ُؽمُ 

ؿدرشهلل:  ×ظدن افـهدي  ÷هذه األصف، احلد،من ؾعدن أب مؽد،ة وؿهلل ؾصؾت اف ـة افـهوية ادؼؾة 

َ ددرشَن َؿددهلُل اُشددَتهلَلاَ  < دد َصددُفً،ان ِ ـَُفددرش َأُ َمَعددٌة إِنَّ افزَّ ددـَُة اُثـَددرش َظَؼَ ددَؿَواِت َواأُلَُ َضن اف َّ ُ اف َّ َفقَُمتِددِه َيددُوَم َخَؾددَق اَّللَّ ـَ

ُمن َوَ َجُب ُ رَضَ افَِّذي َمُغَ ُُجَرشَدى َوَص  ِة َواُدَُح،َّ جَّ
 >.ُعَهرشنَ ُحُ،ٌمن َث ٌَث ُ َتَوافَِقرشٌت: هلُلو اُفَؼُعهلَلِة َوهلُلو احُلِ

 الخطبة األولى
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 إنَّ أؾضل األصف، احل،م هو صف، ادح،م؛ ؿرشهلل احل ن افهرصدي:   أهل افعؾم إػ أنَّ  وهللهب معض

ا  اؾتتح اف ـة مشف، ح،امن وختؿفرش مشف، ح،امن ؾؾقس صف، يف اف ـةن معهلل صف،   ضرشن أظظم ظـهلل 

  .ا   ن ادح،م

صدفَ، ا   ×فد  جدرشء االشد م شد ه  شدوهلل ا  وـرشن اشدم ادحد،م يف اهرشهؾقدة ىدػ، األوهللن ثدم 

 <: ÷يف احلدددهلليث افدددذي  واه أمددددو ه،يددد،ة  ادحددد،من ـددد  جددددرشء
ِ
ددددَقرشِم َمُعدددهلَل َ َ َضدددرشَن َصددددُفُ، اَّللَّ َأُؾَضدددُل افصِّ

مُ    دون شددرش ، افشددفو ن  ددع أن ؾقفددرش  ددرش ي ددرشويه يف صددف، ا َم ُخددصَّ ادحدد،م اددذا االشددم:  ؾؾِدد >.اُدَُحدد،َّ

 افػضل أو يزيهلل ظؾقه ـ، ضرشن؟!

هددذا االشددم إشدد  ي دون شددرش ، افشددفو ؛ ؾددنن أشدد ءهرش ـؾَّفددرش ظددذ  ددرش ـرشكددت ظؾقدده يف  : أنَّ جيددرشب مدده

اهرشهؾقةن وـرشن اشم ادح،م يف اهرشهؾقة ىػ، األوهللن وافذي معهلله ىػ، افثرشينن ؾؾ  جرشء االش م ش ه 

 .ؾلضقف إػ ا  اذا االظتهرش   ادح،م ا  

ال يضدقف إفقده  -شدهحرشكه وتعدرشػ-ا   ؾه؛ ؾننَّ تهللهلل ظذ نؾه وؾض -وجل ظزَّ -وإضرشؾته إػ ا  

إال خواص خمؾوؿرشته؛ ـ  ك ب دمؿهلًلا وإم،اهقم وإشحرشق ويعؼوب وؽدَرهم  دن األكهقدرشء إػ ظهوديتدهن 

 َفُؽُم آَيدةً ﴿: -وجل ظزَّ -وك ب إفقه مقته وكرشؿتهن ـ  يف ؿوفه 
ِ
ن وـد  يف ؿدوهلل  شدوهلل ا   ﴾َهِذِه َكرشَؿُة اَّللَّ

 >.فؼهلل  ، مرشف،وحرشء شهعون كهقًّرش... يم ون مقت ا  افعتقق<: ×

قددل  ددن ؾ،ظددون وؿو دده؛ ظددن امددن ا  كجددى ؾقدده  وشددى ومـددي إ ا  أنَّ  :و ددن ؾضددرش ل صددف، ادحدد،م

ادهلليـددةن َؾددَ،َأى اُفَقُفددوَد َتُصددوُم َيددُوَم َظرشُصددوَ اَءن َؾَؼددرشهلَل:  َ ددرش َهددَذا؟ !  ×ؿددهللم افـهددي <ؿددرشهلل:  ÷ظهددرشس 

ِهُمن َؾَصددَؿددرشُفوا: َهددَذا  اِ قددَل ِ ددُن َظددهلُلوِّ ُ َمـِددي إُِ َ ددى اَّللَّ رشَ ُه ُ وَشددى صددؽً،ا  ن َؿددرشهلَل َيددُوٌم َىددرشفٌِحن َهددَذا َيددُوٌم َكجَّ

 >.َؾَلَكرش َأَحقه مُِؿوَشى ِ ـُُؽُمن َؾَصرشَ ُه َوَأَ َ، مِِصَقرشِ هِ : ×

 فه تصهلليًؼرش فؾقفود مؿج،د ؿوهلمن مل ـرشن يصو ه  ع ؿ،يش ؿهل افهعثة؛ ف  يف ×وفقس ىقرش ه 

درشَن َ ُشدوهلُل <ؿرشفدت:  ’افصحقح  ن حهلليث ظرش شدة  ـَ قَّدِةن َو
رشَكدُت ُؿدَ،ُيٌش َتُصدوُم َظرشُصدوَ اَء يِف اُهرَشِهؾِ ـَ
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ِ
َ دُن َصددرشَء َؿددرشهلَل:  َوَأَ دَ، مِِصددَقرشِ ِهن َؾَؾد َّ ُؾدِ،َض َصددُفُ، َ َ َضدرشنَ  َيُصدوُ ُهن َؾَؾد َّ َهددرشَجَ، إَِػ اُدَهلِليـَدِة َىددرشَ هُ  ×اَّللَّ

هُ  ـَ  >.َىرشَ ُه َوَ ُن َصرشَء َتَ،

ُمن <: ×ويف ؾضل افصقرشم يف صف، ادح،م ؿرشهلل  شوهلل   اُدَُح،َّ
ِ
قرَشِم َمُعهلَل َ َ َضرشَن َصُفُ، اَّللَّ َأؾَُضُل افصِّ

قُلِ َوَأُؾَضُل افصَّ ِة َمُعهلَل اُفَػِ،يَضِة َى  ؾفذا احلهلليث ؾقه ترصديح مدلن ادحد،م هدو أؾضدل افشدفو   >. ُة افؾَّ

إك  ـرشن ىوم ادح،م أؾضل افصقرشم  ن أجل أكه أوهلل اف ـة اد تلكػةن فصوم افتطوعن وؿرشهلل افؼ،ضهي:  

  .ؾؽرشن اشتػترشحفرش مرشفصوم افذي هو أؾضل األظ هلل

أن يؼدوم ادرش اد دؾم يف صدف، ادحد،م هدو أؾضل األظ هلل افتي يؿؽن  واكط ًؿرش  ن هذا احلهلليث ؾننَّ 

افصقرشمن ؾقـهغي فؽل   ؾم أن يؽث،  ن ىقرشم افتطوع ؾقهن وفـتذـ، أن افصوم فه ؾضؾه وثوامه افعظقم 

رشُنن َيدهلُلُخُل ِ ـُدُه <: ×ظن افـهي  ÷؛ ؾعن شفل -وجل ظزَّ -ظـهلل ا   يَّ إِنَّ يِف اُهَـَِّة َمرشًمرش ُيَؼرشهلُل َفُه: اف،َّ

رش ُِؿوَن  رشِ ُؿوَن؟! َؾَقُؼوُ وَن اَل َيهلُلُخُل ِ ـُُه افصَّ ُهُمن ُيَؼرشهلُل: َأُيَن افصَّ َأَحهلٌل َيُوَم اُفِؼقرَشَ ِةن اَل َيهلُلُخُل ِ ـُُه َأَحهلٌل َؽُرُ

ُهُمن َؾِنهلَلا َدَخُؾوا ُأُؽؾَِق َؾَؾُم َيهلُلُخُل ِ ـُُه َأَحهللٌ   >.َؽُرُ

  ÷ُن َأِب َشِعقهلٍل اُْلهلُُلِ يِّ وظَ 
ِ
 <: × َؿرشهلَل: َؿرشهلَل َ ُشوهلُل اَّللَّ

ِ
َ رش ِ ُن َظهُدهلٍل َيُصدوُم َيُوً درش يِف َشدهِقِل اَّللَّ

ُ مَِذفَِك اُفَقُوِم َوُجَفُه َظُن افـَّرشِ  َشهُِعَغ َخِ،يًػرش  >.إاِل َمرشَظهلَل اَّللَّ

: ُ دُ،يِن مِددَلُ ،ٍ  ÷ظدن أب ُأَ رشَ دَة اُفَهددرشِهِعه و
ِ
ُ مِددِهن َؿدرشهلَل:  َؿدرشهلَل: ُؿؾُددُت: َيدرش َ ُشددوهلَل اَّللَّ َظَؾقُددَك <َيـَُػُعـِدي اَّللَّ

َقرشِم؛ َؾِنكَُّه ال ِ ثَُل َفهُ   >.مرِشفصِّ

  ÷َأِب َؿَترشَدَة األَكَُصرشِ يِّ رش ظن ؾضل ىوم ظرشصو اء؛ ؾعن أ َّ 
ِ
ُشِمَل َظُن َىُوِم  × َأنَّ َ ُشوهلَل اَّللَّ

ـََة اُفَ ِضَقةَ <: ×ُصوَ اَء َؾَؼرشهلَل َيُوِم َظرش ُ، اف َّ  >.ُيَؽػِّ

ح،يًصرش ظذ ىوم يوم ظرشصو اءن وإ صدرشد أ تده إػ ىدقرشم هللفدك افقدوم ادهدرش  ؛   ×فؼهلل ـرشن كهقـرش 

هللٍ  َمقِّدِع مِـُدِت ُ َعدوِّ َؿرشَفدُت:  فتـرشهلل ادغػ،ة اف،مرشكقة افؽ،يؿةن وهللفدك  دن خد هلل أحرشديدٍث ـثدرة؛  ـفدرش: ظدن اف،ه

ً،ا َؾؾُُقتِمَّ َمِؼقََّة َيُوِ ِهن َوَ دُن َأُىدَهَح  ×َأُ َشَل افـَّهِيه <
َؽهلَلاَة َظرشُصدوَ اَء إَِػ ُؿَ،ى األَكَُصرشِ :  َ ُن َأُىَهَح ُ ُػطِ
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ُعَهددَة ِ ددُن اُفِعُفددنِ  ُم ِىددهَُقرشَكـرَشن َوَكُجَعددُل هَلُددُم افؾه َؽددى ن َؾددِنهلَلا مَ َىددرشِ ً  َؾؾَقُصددُم . َؿرشَفددُت: َؾُؽـَّددرش َكُصددوُ ُه َمُعددهلُل َوُكَصددوِّ

ُؾَطرش ِ  َعرشِم َأُظَطقُـرَشُه هلَلاَ  َحتَّى َيُؽوَن ِظـهلَُل ااُلِ  >.َأَحهلُلُهُم َظَذ افطَّ

 ـددذ   ×راتن وكعؾؿفددم اتهددرشع شددـة كهقـددرش وكحددن أيًضددرش يـهغددي أن كعددود أضػرشفـددرش افصددغرش  ؾعددل اْلدد

ؾفم ؾضل ىوم   ضرشن وادح،م وؽر هللفك  ن  واشم اْلر اتن كعو ة أطػرش همن وفذا ظؾقـرش أن كع،ِّ

افتعؾددقم يف  أنَّ  ] وفـتددذـ، احلؽؿددة ادع،وؾددة وكشددجعفم ظددذ افصددقرشمن وهللفددك مددلن كعطددقفم معددض اهلددهللايرش

 .ن ؾرشفسمقة افصحقحة يف شن افطػوفة هلرش أث، ـهر يف حقرشة االك رشن[افصغ، ـرشفـؼش ظذ احلج،

ِه إاِلَّ َهَذا اُفَقُوَم   ×َ رش َ َأُيُت افـَّهِيَّ <َؿرشهلَل:  َظُن اُمِن َظهَّرشٍس  َؾُه َظَذ َؽُرِ ى ِىَقرشَم َيُوٍم َؾضَّ َيَتَح،َّ

ُفَ،  -َيُوَم َظرشُصوَ اءَ -  >. -َيُعـِي َصُفَ، َ َ َضرشنَ -َوَهَذا افشَّ

دددو خدددرشفػوا افقفدددود وىدددو وا افترششدددع يؼدددوهلل يف ظرشصدددو اء:   ه شدددؿع امدددن ظهدددرشس ظدددن ظطدددرشء أكَّ

  .وافعرشن

افػضل اهزيل  ن  ب ـ،يمن واؽتـم هذه افػ،ىة ادهرش ـةن افتي إػ هذا  -أخي افؽ،يم -ؾرشكظ، 

ؿهلل ال تعود أمهلًلان ؾدرشألظ   مقدهلل ا ن ؾرشظؼدهلل افـقدة  دن ا ن ظدذ االـثدرش   دن افصدقرشم يف صدف، ا  ادحد،من 

وخرشىددة يددوم ظرشصددو اءن وال اعددل هددذا افقددوم يؿدد، ظؾقددك دون أن تصددو هن إال إهللا ــددت ىددرشحب ظددذ  

شن أو ؽر هللفك؛ ؾصوم يوم ظرشصو اء ـ   أيـرش فه ؾضدل ظظدقم ظـدهلل ا ن ؾعدذ نظي ـؿ،ض أو ـز 

 .ـل   ؾم أن يغتـم ىوم هذا افقوم خرشفًصرش   وحهلله؛  جرشء أن يغػ، ا  فه هللكوب اف ـة اف ضقة

اُدُُ ؾِِؿَغ ِ ُن َمرشَ َ  اُ  ِِل َوَفُؽُم يِف اُفُؼُ،آِن اُفَعظِقِمن َأُؿوهلُل َهَذا اُفَؼُوهلَلن َوَأُشتَُغِػُ، اَ  ِِل َوَفُؽُم َوفَِ رش ِِ، 

ِحقُم. ُه ُهَو اُفَغُػوُ  اف،َّ لِّ هلَلكٍُب؛ َؾرشُشَتُغِػُ،وُه؛ إِكَّ  ـُ
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إح رشكهن وافشؽ، فه ظذ توؾقؼه وا تـرشكهن وكصع وك ؾم ظذ شقهللكرش دمؿهلل ىذ ا  احلؿهلل   ظذ 

اظي إػ  ضواكهن وظذ آفه وىحهه وشؾم ت ؾقً  ـثرًا إػ يوم افهللين.  ظؾقه وشؾم افهللَّ

 : ظهرشد ا  أ رش معهلل

ادح،م صفِ، ا  احل،امن و وؿِعه مغ صفو  افعرشمن ظذ ضوء افؽترشب واف ـةن  ؽم وضوح ؾضِل 

وأكه مل يصح يف ؾضل صف، ادح،م ظرش ةن ويوم ظرشصو اء خرشىة  ن افصرشحلرشت إال افصقرشمن ؾنكه يؼع  ن 

ـثر  ن افههللعن  ـفرش  رش ال أىل فهن و ـفرش  -يوم ظرشصو اء-افـرشس يف هذا افشف، ويف هذا افقوم مرشفذات 

 رش يهـى ظذ أحرشديٍث  وضوظة أو ضعقػة؛ ؾنن معدض افؽدذامغ واهدرشهؾغ وضدعوا أحرشديدث يف ؾضدل 

 . ×هذا افشف، احل،ام وىوم يوم ظرشصو اء وك هوهرش ـذًمرش إػ افـهي 

جعؾفددم يهتددهللظون يف ديددن ا   ددرش فددقس  ـددهن و ددن   ×ل افؽثددرين  ددن افـددرشس م ددـة افـهددي جفدد إنَّ 

َؿؾُدُت َفُؽدُم ِديدـَُؽُم ﴿ : وجدل ظدزَّ -افدهللين وأتدم ظؾقـدرش افـعؿدةن ؿدرشهلل  ادعؾدوم أن ا  ؿدهلل أـؿدل فـدرش ـُ اُفَقدُوَم َأ

ُشدوهلُل ﴿: -شهحرشكه وتعرشػ-ن وؿرشهلل ﴾َوَأُمَُؿُت َظَؾقُُؽُم كُِعَؿتِي َوَ ِضقُت َفُؽُم االُش َم ِديـرشً  ُم اف،َّ ـُ َوَ رش آَترش

ُم َظـُُه َؾرشكَُتُفوا ـُ  .فـرش أن كهتهللع صقًمرش يف دين ا  فقس  ن افؼع يف يشءن ؾ  جيوز ﴾َؾُخُذوُه َوَ رش ََنَرش

ـرش َظرشِ َشَة   ×وؿهلل حذ كرش كهقـرش دمؿهلل    ’ ن االمتهللاع يف افهللينن ؾَعُن ُأ ِّ
ِ
 َؿرشَفُت: َؿرشهلَل َ ُشوهلُل اَّللَّ

 >.َ ُن َأُحهلَلَث يِف َأُ ِ،َكرش َهَذا َ رش َفقَُس ِؾقِه َؾُفَو َ د  < :×

 :مهللظتغ ÷ب  ؼتل احل غ فشقطرشن اف،جقم م هفؼهلل أحهللث ا

 الثانيةالخطبة 
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: ممثؾة يف احلزن وافـوح وافؾطم وافرصدا  وافهؽدرشءن وإكشدرشد اد،اثدي و درش إػ األوػ يؼسؾفرش افشقعة

هللفك  ن شب اف ؾف افصرشفحن وؿ،اءة أخهرش   ثرة فؾعواضدفن  فقجدة فؾػدتنن وـثدر  ـفدرش  ؽدذوبن 

 .افػتـة وافتػ،يق مغ األ ةوـرشن ؿصهلل  ن شدن هذه اف ـة اف قمة يف هللفك افقوم هو ؾتح مرشب 

وهذا ال صك يف أكه ؽر جرش ز منُجرشع اد ؾؿغن ؾنحهللاث اهزع وافـقرشحة واهلليهلل هللفك فؾؿصرش ب 

 .افؼهلليؿة  ن أؾحش افذكوب وأـز ادح، رشت

: وهدي مهللظدة افردو  وافػد،حن واهدرشهلل هدذا افقدوم ظقدهلًلا مؿعـدى افعقدهللن افثرشكقة ظـهلل معض أهل اف دـة

افعقددرشهللن وافتوشددعة وإن ـرشكددت  ؼددوظة يف اهؿؾددةن فؽددن االحتػددرشء اددرش مدد  يؼدد،ب  ددن ويوشددع ؾقدده ظددذ 

 ن وشع ظذ ظقرشفه يف افـػؼة يوم اظتؼرشدهرش ديـرًشن ؾفذا هو اْلؾل واْل،ق معقـهن فهلل جة أَنم  ووا ـذًمرش:  

هللث  . وؽره  ن األحرشديث ادوضوظة يف ؾضل يوم ظرشصو اءن ؾلحظرشصو اء وشع ا  ظؾقه شرش ، شـته

 .أوفمك احلزن وهمالء افرو ن وـل هذا  ن افههللع ادؽ،وهة

: إكدده مل ي ددتحب أحددهلل  ددن األ ؿددة األ معددةن وال ؽددُرهم صددقًمرش  ددن هللفددك؛ فعددهللم افددهللفقل وُجؾددة افؼددوهلل

 .افؼظين مل اد تحب يوم ظرشصو اء ظـهلل ُجقع افعؾ ء هو ىو ه  ع ىوم يوم ؿهؾه ـ  ظ،ؾـرش

أىؾح فـرش ديــرش افدذي هدو ظصدؿة أ ،كدرشن وأىدؾح فـدرش دكقرشكدرش افتدي ؾقفدرش  عرشصدـرشن وأىدؾح فـدرش  مَّ افؾفُ 

 آخ،تـرش افتي إفقفرش  ـؼؾهـرشن واجعل احلقرشة زيرشدة فـرش يف ـل خرن وادوت  احة فـرش  ن ـل ن.

ُش َِم َواُدُُ ؾِِؿَغن وأَ  افؾُفمَّ  ين. َحُوَزةَ  مِ احُ وَ  نغـِ ،ِ دُدشوادُ   َ ،ُ دهللَّ افدشِّ هللِ أظزَّ ااُلِ  افهللِّ

َتـرَش َوُواَلَة ُأُ وِ َكرش. افؾُفمَّ   آِ ـَّرش يِف َأُوَضـِـرَشن َوَأُىؾِح َأِ ؿَّ

 وؾق ُجقع والة اد ؾؿغ فؾعؿل مؽترشمكن واتهرشع شـة كهقكن وحتؽقم نظك. افؾُفمَّ 

ُش َمَ احُلََ،َ ُغِ فِ  ِؾقه ظِ  ـرَش َخرشِدمَ ؾِّق إَ رش َ وَ  افؾُفمَّ    .َوَى َُح اُدُُ ؾِِؿغ زه ااُلِ
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 رشه. َض ،ُ وتَ  هُ هُ ه فِ  حُتِ ه َوَأُظَواكَ َوَوِِلَّ َظُفهلِلِه َوإُِخَواكَ  هُ ؼُ َوؾِّ  افؾُفمَّ 

 احػظ جـودكرش اد،امطغ و جرشهلل أ ــرشن وشهللد   قفم يرش  ب افعرشدغ. مَّ افؾفُ 

رش َكُعوهلُل مَِك ِ ُن َزَواهلِل كُِعَؿَتكن َوحَتَوه  افؾُفمَّ   َشَخطِك.  هلل َظرشِؾَقتكن َوُؾَجرشَءة َكِؼَؿتِكن َوَُجِقعِ إكَّ

 ﴿ ظهرشد ا :
ِ
َ َيلُ ُ، مرِشفَعهللهلِل َوااِلح رشِن َوإيترشء  َوادُـَؽِ، َوافَهغِي  إِنَّ اَّللَّ

ِ
هلِلي افُؼ،مى َوَيـفى َظِن افَػحشرشء

،ونَ  َـّ  .﴾َيِعُظُؽم َفَعؾَُّؽم َتَذ

اهؾقل يذـ،ـمن واصؽ،وه ظذ كعؿه يزدـمن وفذـ، ا  أـزن وا  يعؾم  رش ؾرشهللـ،وا ا  افعظقم 

 تصـعون.


