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بسم هللا ،والصالة والسالم على رسول هللا
رابه ها أان ذا خلصت من اهلوى
ونسيت حيب واعتزلت أحبيت

واستقبل القلب اخللي هداك
ونسيت نفسي خوف أن أنساك

يقول العلماء -علماء الطبيعة اي مجاعة -إن عدد املعلومات املوجودة على جيناتك وعلى اجلينات بتاعتِكك لكو اتبتبكت
اتخد ألف جملد كل جملد مخسمائة صفحة ،لو احتملت على فالشة هنحتاج فالشة أربعة جيجا بك

مكف فالشكة واحكدة

ب ألف مليون فالشة علشان املعلومات اللي على جيناتك ،اي مجاعة كل دي اجلينات دي ربنا خلقها ببلمكة واحكدة،
ات َِّ
اّلل" لقمان.27:
ببلمة واحدة من كلمات القدرة ببلمة ُك ْن " َّما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ات َِّ
اّلل".
تعالوا نعيف مع جنة قَك ْول هللاَّ :
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ات َِّ
اّلل"
جنة قَك ْول هللاَّ :
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ات َِّ
اّلل" آية تذهل قلبك ،آية تزلزل قلبِك" ،ولَكو أ ََّمَكا ِ ْاََر ِ ِمكن َشكجرة أَقْ َكالم والْبحكر َُُكدهُ ِمكن بكع ِكدهِ
َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
َْ
ْ
َْ
َ َُْ
ََ
كات َِّ
اّلل" لقمككان ،27:ربنككا بيقولَّككك يككل ،بيقوِلككك يلككي لككو جبنككا ماليككل العمككال قطعككوا كككل
َس ك ْبك َعةُ أ َُُْككر َّمككا نَِف ك َد ْ
ت َكلِ َمك ُ
أشجار البرة اَرضية ،حك أشكجار ابكاابت اَمكازون اللكي العلمكاء بيقولكوا س يسكتطيع لكو إنك يع َّكدها ،وجبنكا ماليكل
العلماء حولوها َقالم ،وجبنا ماليكل ِ
العمالكة وحولكت البحكار بتاعكت البكرة اَرضكية ،كو ،وجبنكا ماليكل العمكال وعبكوا
ا،و

اَقالم..

وجبن ككا مالي ككل العم ككال وقع ككدوا يبتب ككوا عط ككاءات ربن ككا الل ككي خرج ككت م ككن خك كزائن ربن ككا ه ككي ل
العطاءات ،وقعدوا يبتبوا وسائل هللا إلمتاع املؤمنل

اجلنة هي ل

ا،و ومف هت ل

ا ،ككو وم ككف ه ككت ل

وسائل هللا

اجلنة ،وقعكدوا

يبتبوا معاين القرآن هي ل ا،و ومف هت ل معاين القرآن ،وقعكدوا يبتبكوا آايت ومعجكزات ربنكا
و خلس البون هي ل ا،و ومف هت ل اآلايت ،هي ل ا،و ومف هت ل النِل َعم..

خلكس اإلنسكان

ات َِّ
اّلل" ما نفدت فتوحات هللا ،مانفدت عطاءات هللا ،مانفدت وسكائل ربنكا ،كل مشكاكل
ا،و َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ

هي ل
حياتِك ،مانفدت وسكائل ربنكا إلسكعادك الكدنيا واآلخكرة ،مانفكدت عطكاءات خكزائن هللا ،مانفكدت شكواهد أ كاء هللا
البون ،معاين القرآن ،آايت ربنا ،نَِعم ربناِ ،علم ربنا..
مَّا نَ ِفد َْت َك ِل َم ُ
ات َّ
اّللِ من سلسلة "كأنك تراه"
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ات َِّ
اّلل" آية بتبهرك ُاجتل:
َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ

بتبهرك بقدرة هللا اليت س حدود هلا.
رقم اتنل :تبه ِرك مبدى وسائل هللا ،ل مشاكلِك ،ولتفريج كربِك ،وإلن َيعيِلشك سعيدة.
ما نفدت كلمات القدرة
ات َِّ
اّلل" اي مجاعة ،كلمات القدرة ،ببلمكة " ُكك ْن" ربنكا خلكس اجلنكة َّ
وخالهكا نعكيم ،ببلمكة ُكك ْن ،و" ُك ْكن" دي
َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
كلمككة واحككدة مككن كلمككات هللا ،ببلمككة ُك ك ْن ربنككا خلككس النككار وخالهككا عككذا  ،ببلمككة ُكك ْكن ربنككا خلككس ا كرات وببلمككة ُكك ْكن
يفنيها ،ببلمة ُك ْن ربنا خلس عشرين مليون نوع على وج اَر مكن اَنكواع ا،يكة ،وببلمكة ُك ْكن يفنيهكا ،ببلمكة ُك ْكن ربنكا
خلس السحا وخاله ُطر وببلمة ُك ْن خاله ُطر انر على قوم من العصاة.

ببن والفيل خبمسة ُك ْكن وا كرة مبيكة ُك ْكن ،ربنكا -سكبحان وتعكاى-
ربنا ماقالف ،اجة ُك ْن مرتل أب ًدا ،ربنا ماخلقف النملة ْ
ببلمة واحدة خلس البون كل .
يعين سعادتك وشقاءك كلمة من  ،لِ
عزك وذِلك كلمة من  ،حكل مشكاكل حياتِكك أو ابتالئكك كلمكة منك  ،يعكين ككل
ِ
أحالمك ا،ياة متعلقة ببلمة واحدة من كلمات ربنا -سبحان وتعاى.-
قدرة ربنا كل حاجة زي بعضها اي مجاعةَ ،خلْس البحر زي َش لس البحرَ ،خ ْلس القمر زي َشك لس القمكر،

مرمي زي َخ ْلس عيسى ،هللا قادر.

قكدرة ربنكا َخ ْلكس

وه َّكم بيحكاولوا اكاربوا آايت ربنكا ،واكاولوا اكاربوا
علشان كده اي لَبؤس امللحدين ،امللحدين بيصكعبوا عالواحكد اي مجاعكة ُ

كلمات هللا اليت س تنفد..
يعين بيقولَّكك لكو جبنكا رأس دبكوس وحبينكا نشكوف الكذرات اللكي فيهكا ككل ذرة معجكزة ،قالَّكك عكايزين نب َّكو رأس الكدبوس
ُيث إهنا تبقى قد البرة اَرضية ساعتها الذرة هتبقى قد كرة القدم مف هنعرف نشوف النواة بتاعتها ،قالَّك ك َّكو بقكى
كككرة القككدم تبقككى قككد ملعككب البككرة سككاعتها نككواة الككذرة هتبقككى قككد ذرة ال كبا  ،قالَّككك لككو الفراابككات اللككي بككل الككذرات
اتشالت حجم البرة اَرضية ابلقارات ابلبشر هيبقى أقل من عقلة اإلصبع ،تسعة من عشرة سنتيمب مبعب..
احنا اي َّ
إخواان إحنا مل؟ مل اللي بيعب على ربنا؟ مل اللي بيُجادل آايت ربنا ،مل اللكي بيك لِدي ضكهره لربنكا ،مكل
بيصاحل مل؟ كل حاجة َخ ْلس ربنا معجزة ،مانفدت كلمات القدرة.

هللا -سبحان وتعاى -ملا قدرة هللا دخلت

قلب إبراهيم وقف

قلب سيدان يون ا،وت فتح بق متانية مب بلع سيدان يون
ات َِّ
اّلل" مانفدت كلمات القدرة.
لو عرفنا يعين إي َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ما نفدت كلمات العلم

ش النمرود وما خافف ،ملكا اليقكل بقكدرة هللا دخكل
ِو ل

ويون

مَّا نَ ِفد َْت َك ِل َم ُ
ات َّ
اّللِ من سلسلة "كأنك تراه"

بيقول اير وهو مف خايف.
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مانفدت كلمات العلم اي مجاعة ،يعين إي مانفدت كلمات العلم؟ يعين البكالم بك

معكاين القكرآن

اللكي العلمكاء قكالوه

والس كنَّة لككو البتككب اللككي ألفوهككا اتفككردت علككى وج ك اَر تغطككي وج ك اَر كلهككا ،مانفككد علككم هللا اللككي

القككرآن

والسنة.

َّح ِكل" النحكل ،68:إدوا لك جكايزة نوبكل ،جكيم
جون فريف ملا فهم جكزء مكن قَك ْكول هللاَ " :وأ َْو َحكى َرب َ
كك إِ َى الن ْ
السك َكماء َو ِهك َكي ُد َخككان" فصككلت ،11:بقككى مككن أعظككم علمككاء الفلككك التككاري ،
اس كتَك َوى إِ َى َّ
فهككم جككزء مككن قَك ْكول هللاُُ " :ثَّ ْ
السكماء بكنَكيكنَاهكا ََِيكد وإِ َّان لَم ِ
وسكعُو َن" الكذارايت ،47:إدوا لك نوبكل
هابل ملا فهم جزء من قَك ْول هللا -سبحان وتعاىَ " :-و َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ
و،د دلوقيت من أعظم علماء التاري  ،مانفدت كلمات العلم.
جكيم

ما نفدت كلمات البرم ..ما نفدت نَِعم هللا

ملكا

ما نفدت كلمات البرم اي مجاعة ،ما نفدت نِعم هللا ،خناع العضم ِ
بتاعك بي َب لِكون ككل ،ظكة ،ككل نيكة اتنكل ونك
َ
عضمك بي َب لِون اليوم اتنكل مليكار ككرة دم محكرا ،دا نعمكة واحكدة مكن نعكم ربنكا اللكي مكن اب هكا
كرة دم محرا ،يعين خناع َ

مليكون

كلنا نت نس وموت ،وحمدش فينا يقدر يعيف ،تقدري تشبري اتنل مليار مرة
اي َّ
إخواان اجلنل وهو

بطن أم ربنا بيديل

اليوم؟

ربع مليون خلية كل دقيقة ،ربع مليون نعمة كل دقيقة.

ككك فيك ميككة مليككار خليككة ،يعككين بعككدد مككوم جمككرة التبانككة ،لككو اخلككالاي دي اتربطككت بككبع

توصككل مككن اَر للقمككر ،لككو

تلف حوالل البرة اَرضية أربعل مرة..
اخلالاي دي اتفردت ل
عدد استصاست ما بل خالاي ك وانت قاعد قدامي دلوقيت مية ترليون اتصال

الثانية الواحدة يعين أككب مكن عكدد

استصاست اللي بل البشرية كلها على وج اَر .
الككذاكرة بتاعتككك

ذاكككرة املك بتاعككك بك بتسككتوعب كككل يكوم نك مليككون صككورة جديككدة ،لككو احتمككل املعلومككات اللككي
عايزة ألفل جملد ،عدد املعلومات اللي الذاكرة بتاعتِك تقدر تستوعبها بعدد ذرات الوجود كلك اللكي ربنكا خلقهكا ،بعكدد
ذرات البون كل .
وبعد كده اإلنسان ممبن يثس

أبوه ،ممبن يثس

لواء ،ممبن يثس

حد ابين ومايثقف

ربنا ،ومايُقبِ ْلف على ربنا.

ما نفدت كلمات الرمحة
ات َِّ
ِ
إلسعادك س حدود هلكا ،وسكايل ربنكا
اّلل" مانفدت كلمات الرمحة اي مجاعة ،كلمات الرمحة وسايل ربنا
َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
،كل املشككبلة اللككي مككانيِلمتبف امبككاراب ابلليككل سحككدود هلككا ،وسككايل ربنككا لنصكرتك اي مظلككوم ،وسككايل ربنككا لنصككرة الككدعوة،
وسايل ربنا إلهالك الظاملل ،وسائل إنفاذ هللا ملشيئت سحدود هلا.
الرمحة ،إنت علشان ابنك يبقى وزير حمتاج تدخَّل كلية اقتصاد وعلوم سياسية وإنت عارف سبة تالتل أربعل سنة
وس ..و اآلخككر ممبككن يبقككى وزيككر ،ملككا ربنككا أراد إن يوسككف يبقككى وزيككر خك َّكاله وزيككر إزاي؟ ربنككا
علككى مككاممبن يبقككى قُنصككل ل
وسائل إنفاذ مشيئت سحدود هلا اي مجاعة.

مَّا نَ ِفد َْت َك ِل َم ُ
ات َّ
اّللِ من سلسلة "كأنك تراه"
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مانفدت كلمكات الرمحكة ،رمحكة هللا ،علشكان ككده مفكيف مكر مستعصكي علكى الطكب
حككد را منك بككدون أسككبا  ،كككقن ربنككا بيقككول للككدنيا كلهككا اَمكرا
عندكم

الكدنيا كلهكا إس وحصكل إن فيك

اللككي مستعصككية علككيبم اَمكرا

اللككي ملهككاش حككل

قدريت أان ما نفدت كلمات هللا ورمحة هللا وقدرة هللا على إن يعاجلها.

ما نفدت كلمات النعيم

اجلنة

مانفدت ايمجاعة كلمات النعيم

اجلنة ،لو جبنكا حكو الكدنيا كلك  ،حكو البحكار كلك  ،وجبنكا أشكجار الكدنيا كلهكا عملناهكا

أقالم ،وكتبنا بيهكا وسكائل إمتكاع املكؤمنل

اجلنكة ،وكتبنكا بيهكا وسكائل النعكيم

حنيط ابلوسائل اللي ربنا أعدها لك علشان ُتَّعك

اجلنكة سكينفد ا،كو وتنبسكر اَقكالم ولكن

اجلنة.
اجلنكة العلمكاء بيقولكوا بتتفتكس عكن سكبعل نكوع

اجلنكة ،شكجرة واحكدة الثمكرة الواحكدة
تعالوا انخد شجرة واحكدة بك
شكا ِ اً" البقكرة ،25:مفكيف ركرة
من أنواع الطعم ،سبعل نوع من أنواع الطعم ،ربنا بيقكولَ " :وأُتُكواْ بِك ِ ُمتَ َ
اتنية ،رابم إن كل ررة سبعل عم الثمرة الواحدة..
مفيف

اجلنة اَ،ان اللي العكة مكن حنجرتك زي الطك التكاين ،مفكيف فكرع شكجرة

مع نسكيم اجلنكة زي الفكرع التكاين ،مفكيف ورقكة شكجر

اجلنكة عكم ركرة

اجلنكة اَ،كان اللكي بيعملهكا

اجلنكة شكب الورقكة التانيكة " َذ َو َاات أَفْكنَكان" الكرمحن ،48:مفكيف ورقكة

شجر اجلنة شب الورقة التانية ،ولون الورقة التانية.
ات َِّ
اّلل" القصور مفيف قصر اجلنة تصميم زي القصر التاين ،علشكان ككده العلمكاء قكالوا إن
اي مجاعة َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
ْك ا ْجلَنَّةُ" الزخرف ،72:املاليبة بتقعد معاه ألف سنة لِ
تفر ُجك علكى نعيمك اجلنكة
أول رحلة بيقطعها املؤمن اجلنة " َوتِل َ
املتجدد وس ينتهي نعيم اجلنة.
خلس اإلنسان

مانفدت كلمات هللا
كات َِّ
اّلل" لككو واحككد ،عككارفل اي مجاعككة أان كككان نفسككي أصككور ا،لقككة دي ابلككذات مبتبككة كليككة
َّ
"مككا نَِف ك َد ْ
ت َكلِ َمك ُ
الطب ،كنت أمتك أصكورها مبتبكة كليكة الطكب علشكان أوريبكم اي إخ َّ
كواان آسف مؤلَّفكة مكن ا لكدات واملراجكع العلميكة
كك وإن ِ
لو واحد ب  ،كلها بتتبلم كلمات هللا بين آدم واحد ،في ِ
كت قاعكدة قكدامي دلكوقيت،
كلها بتتبلم
جسمك وإنت قاعد قدامي دلوقيت..
َ
رأس النحلة اللي جون فريف خاد فيها جايزة نوبل ملا اكتشف إن النحلة بتعرف ريس اَزهكار مكن خكالل نكور الشكم
حك لككو السككحا َع َّمكى علككى الشككم

بتعككرف تشككوفها ،ايتككرى فيهككا كككام آيككة؟ ايتككرى فيهككا كككام كلمككة مككن كلمككات هللا -

سبحان وتعاى-؟

كأنك تراه ..ا،ل لبل مشاكل حياتنا
مَّا نَ ِفد َْت َك ِل َم ُ
ات َّ
اّللِ من سلسلة "كأنك تراه"
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كات َِّ
اّلل" بكدأت النهكاردة ابلكدرس دا ليك اي مجاعكة؟ بكدأت النهكاردة ابلبلمكة دي علشكان يبقكى أول حلقكة
َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
أقول لبم احنا هنتبلم عن مل ،انتوا عارفل إحنا هنتبلم عن مكل؟ الكذي مانفكدت كلماتك  ،كلمكة تزلكزل القلكب ،كلمكة
ينهار ليها أي قلب ،كلمة متأل القلب ابَمل والفراب.

كت بِ َكربِل ُب ْم" اَعكراف ،172:النهكاردة إحنكا هنكتبلم عكن مكل ،ببكره
ببرة إبذن هللا -سبحان وتعكاى -ا،لقكة التانيكة "أَلَ ْس ُ

إحنا هنبلم مل..

ببره هنفهم خطة السلسلة ،هنفهم لي السلسكلة عبكارة عكن تالتكل شكعار قكرآين عكن هللا ،ككل شكعار مكنهم بيحكل مشكبلة
من املشاكل اللي دمرت حياة انس ،وخلت انس تنتحر ،إزاي إن البكالم عكن ربنكا
ممبن تبون الشم

منورة زي دلوقيت ولبن إنت قاعد

القكرآن بيحكل ككل مشكاكل حياتنكا،

بيت ضلمة إلنكك إنكت قافكل الشكبابيك ،افتحكوا الشكبابيك،
شكهر رمضكان ،معرفكة ربنكا

عايزين ول شهر رمضان نفتح شبابيك قلوبنا َنكوار معرفكة هللا ،عكايزين نقكرأ القكرآن صكح
مككف سلسككلة نسككمعها شككهر ،معرفككة ربنككا سزم وإنك ِ
كت بتقرئككي كككل آيككة عككن هللا القككرآن تعيشككي معاهككا ،وتبرريهككا مككرة
واتنل وتالتة ،افتحوا شبابيك قلوببم َنوار معرفة هللا

القرآن ايمجاعة.

كات َِّ
اّلل" الشكعار بتاعنكا" :كأنكك
هنعيف إبذن هللا -سبحان وتعكاى -شكهر رمضكان مكع هكذه املعكاين ،مكع َّ
"مكا نَِفك َد ْ
ت َكلِ َم ُ
تراه" كأنك تراه ،لي ؟ كأنك تراه دي البلمة اللي النيب قال إهنا حل لبل مشاكل حياتنا" ،اإلحسان أن تعبكد هللا كأنكك
تراه" صحيح الب اري ،عايز تبطل إساءة ،عايزة تبطلي ذنو  ،ا،ل :كأنك تراه.
آه لككو شككفنا ربنككا ،آه لككو شككفنا جالل ك  ،آه لككو شككفنا كمال ك  ،آه لككو شككفنا العطككاءات اللككي منهمككرة مككن ُين ك  ،آه لككو شككفنا
الفتوحات اللي منهمرة من خزاين  ،آه لو شفنا مجال وجك هللا ،آه لكو شكفنا ماليبكة السكماوات السكبعة وهكي سكاجدة لك
وبتجأر سبحانك ،ساعتها كلمة هللا هتزلزل قلوبنا.
بعككد كككل اللككي ربنككا عمل ك لينككا ،بعككد كككل املاليبككة اللككي خلقهككا

السككماوات ،بعككد اآلايت وا كرات والككذرات ،بعككد كككل

املرات اللي ربنا أجا دعاءان وفَك َّرج كرابتنا لس مف مصدقل ربنا يقدر يعمل لنا إي ؟

"كأنك تراه" هو دا الشعار اللي احنا هندور حوالي  ،هو دا إبذن هللا الشعار اللي لكو احتقكس ،لكو عرفنكا نشكوف ربنكا ،لكو

عرفنا نشوف جالل ربنا بقلوبنا

السلسلة دي كل مشاكل حياتنا هتتحل مبعرفة هللا.

توصيات هامة:
التوصيات بتاعتنا  3حاجات اي مجاعة:
 التوصية اَوى :اَملرقم واحد :اَمل

هللا

ِ
إلسعادك و،ل مشاكلِك س حدود هلا ،إي يعين لو
هللا ،البلمة دي بتقولك إن وسايل ربنا

مَّا نَ ِفد َْت َك ِل َم ُ
ات َّ
اّللِ من سلسلة "كأنك تراه"
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اَسبا راحت؟ إي يعين لو الدنيا مقفلة؟ ب
البالم عن ربنا ابَمل ،علشان اير كالمنا

ربنا يقدر ،علشكان ككده إحنكا بكدأان رمضكان ابَمكل ،بكدأان السلسكلة دي
معرفة هللا يبقى فَك ْتح على اَمة كلها.

 التوصية الثانية :اسنبهار ابهللات َِّ
اّلل" يعكين قدرتك ملهكاش حكدود ،علمك ملهكوش حكدود ،هيمنتك ملهكاش
التوصية التانية :اسنبهار ابهلل َّ
"ما نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
حككدود ،نَِعم ك ملهككاش حككدود ،إن إحنككا ننبهككر اي مجاعككة بربنككا ،إن إحنككا ننبهككر ربنككا يقككدر يعمككل إي ك  ،اسنبهككار بقككدرة هللا
املطلقة.
ِ
كج َرة
علشككان كككده أان عككايزكوا -كتوصككية -هككايت منظككر ُككر أو رواب أوقككف قككدام ُككر وافتبككر " َولَك ْكو أ ََّمكَكا ِ ْاَ َْر ِ مككن َشك َ
كات َِّ
كات َِّ
اّلل"
اّلل" كككل مككا تشككو ُككر افتبككري َّ
"مككا نَِف ك َد ْ
أَقْك َكالم َوالْبَ ْحك ُكر َُكُكدهُ ِمككن بَك ْعك ِكدهِ َس ك ْبك َعةُ أ َُُْككر َّمككا نَِف ك َد ْ
ت َكلِ َمك ُ
ت َكلِ َمك ُ
افتبري إن البحر دا لو بقى حو واتبتب بي نعم ربنا ِ
عليك مف هيبفي ،افتبكري إن البحكر دا لكو بقكى حكو واتبتكب
بي آايت ربنا خلكس جس ِكمك مكف هيبفكي ،افتبكر إن البحكر دا لكو بقكى حكو واتبتكب بيك العطكاءات اللكي نزلكت مكن
"مككا
خكزاين ربنككا مككف هيبفككي ،افتبككر إن البحككر دا لككو بقككى حككو واتبتككب بيك ُمتَككع اجلنككة مككف هيبفككي ،افتبككروا يعككين إيك َّ
ات َِّ
اّلل".
نَِف َد ْ
ت َكلِ َم ُ
 التوصية الثالثة :الفراب ابهللا،اجة اَخ ة :الفراب ابهلل ،إن إحنكا نفكراب بربنكا أوي ،نفكراب إن دا ربنكا ،ا،مكد هلل اير إن إنكت ربنكا ،ا،مكد هلل إن ر
عظيم أوي كده ،إن ر ككرمي أوي ككده ،إن ر قكدير أوي ككده ،ا،مكد هلل اير إن إنكت ربنكا ،اي فرحكة ككل حمتكاج ابهلل،
اي فرحة كل مري

ابهلل ،ايفرحة كل حمووج ابهلل ،ايفرحة كل مبرو ابهلل ،ايفرحة املؤمنل اير .

دعاء اخلامتة
اي جابر كسر املنبسرين اير  ،اي من س تنفد كلماتك ،اي من س تنفد كلماتك ،اللهم أحي قلوبنكا مبعرفتكك ،اللهكم أحكي
قلوبنا مبعرفتك ،اللهم أف

على قلوبنا من أنوار معرفتك ،اللهم أحي قلو اَمكة مبعرفتكك ،اير اجعلنكا نعبكدك كأننكا

نراك ،اجعلنا نعبدك كأننا نراك ،اجعلنا خنشاك كأننا نراك ،اللهم ارزقنا معرفتك حس املعرفة ،اللهم أضك قلوبنكا َنكوارك،
أحككي قلوبنككا َنككوارك ،اللهككم اجعككل رمضككان هككذا خ ك رمضككان مككر علينككا

عرفنككا ببرمككك
عرفنككا لاللككك اير  ،ل
حياتنككا ،ل

عرفنا بغناك اير  ،أابثنا مبعرفتك اير  ،اللهم آمل ،اللهم آمل ،اللهم آمل.
اير  ،ل
مت ُمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر على النت

قسم تفريغ الدروس

منتدايت الطريس إى هللا وتفضلوا هنا:

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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