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احلمد هلل رب العاملني ،الرمحن الرحيم مالِك يوم الدين ،والصالة والسالم على ممىام اقيايىاس وسىيد املرسىلني نبينىا ممىد
–صلَّ هللا عليه وعل آله وصحبه أمجعني -وبعد،
النظر يف خملوقات هللا –عز وجل -يرقق الالوب

يف هذه السورة املباركة ابتدأ هللا –عز وجل -بذكر حال الكفىار ،أيبعىه هللا –سىبحانه ويعىاى -بىذكر حىال اقبىرار،

أرشد هللا –عز وجل -الناس مى النظر يف السماس واقرض ،قن النظر يف خملوقات هللا –سىبحانه ويعىاى -مىن شىهنه أن
يرقق الالب ،وأن جيعل هذا الالب ُماىبِال على احلىق –سىبحانه ويعىاى ،-فاىال هللا –عىز وجىل" -أفىال"  ،وده أسىلوب
بيحضُّهم عل النظر" ،أفال ينظُُرون مِى إِ
ت" الغاشىية  ،17طبعىا اْلبىل
اْلبِ ِل ك إيف ُخلِا إ
حتضيض ربنا –سبحانه ويعاىُ -
كانت عند العىرب أكرىر مىن ا،يىل ،يعىت كانىت اْلبىل عنىد العىرب كرى ة ،فربنىا –سىبحانه ويعىاى -ياىول مىم انظىروا يف
هذا املخلوق ،هذا املخلوق الكب العظيم الىذي خلاىه هللا –عىز وجىل -وسىخَّره لىك ،يعىت هىذا املخلىوق خ إل ُاىهُ أعظىم

َّر لك.
من خلق اْلنسان ومع ذلك هو مسخ ٌ

هللا –سبحانه ويعاى -هو الذي ُُي ِسك السماس
أييت الغىىالم الصىىغ ُُي ِسىىك خىىذا املخلىىوق ويس ى خلفىىه .فهىىذا املخلىىوق هللا –عىىز وجىىل -ياىىول للنىىاس انظىىروا يف هىىذا
املخلوق ،أفال ينظرون مى خلق هذه اْلبل" ،أفال ينظُُرون مِى إِ
ىت" الغاشىية
ىت * ومِى َّ
السىم ِاس ك إيىف ُرفِع إ
اْلبِ ِل ك إيىف ُخلِا إ
وُي ِسى ُكها أن
 ،18 17هىذه السىماس الىىا يراهىا مىن الىىذي ُُي ِسى ُكها أن ياىع على اقرض مىن الىذي شى َّىد هىذه السىماس ُ
ياع عل اقرض من الذي رفىع هىذه السىماس بىال عمىد ،هللا –عىز وجىل -ياىول السىماس بىال عمىد يروأىا ،أنىت شىايف
السىىماو ِ
السىىماس ملهىىام أعمىىدة ،فمىىن الىىذي ُُي ِسىىك هىىذه السىىماس "مِ َّن َّ
ات و إاق إرض أن ي ى ُىزو " فىىاطر ،41
ىك َّ
اَّلل ُيُإ ِسى ُ
السىىماس أن يىاىىع عل ى إاق إر ِ
ض مَِّ ِبِِ إذنِى ِىه" احلى  ،65يىىوم الايامىىة ربنىىا –سىىبحانه ويعىىاى -جيعىىل هىىذه السىىماس
ىك َّ
"وُيُإ ِسى ُ
ت وردة ك ِ
الده ِ
منشاة" ،فِإذا انش َّا ِ
ان" الرمحن .37
ت َّ
السماسُ فكان إ إ
ُ
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كل شيس سيتغ يوم الايامة
ىك عل ى ر أ إرجااِهىىا" احلاقىىة  ،17عل ى أرجىىاس السىىماس ،هىىذه السىىماس يتغ ى يىىوم الايامىىة ،فربنىىا –سىىبحانه ويعىىاى-
"والإملى ُ
ال ك إيف نُ ِ
ت * ومِى ا إْلِب ِ
ياول "أفال ينظُُرون مِى إِ
ت" الغاشىية ،19 17
ت * ومِى َّ
صىب إ
السم ِاس ك إيف ُرفِع إ
اْلبِ ِل ك إيف ُخلِا إ
لو مل يكن هذه اْلبال موجودة يف اقرض ،مل يكن لألرض وجود .هذه اْلبىال هىي اقو د الىا جعلهىا هللا –عىز وجىل-

لىىألرض ،ه ىىي الرواس ىىي الىىا جعلهىىا هللا –ع ىىز وجىىل -يف اقرض ،لىىذلك ي ىىوم الايامىىة ربنىىا –س ىىبحانه ويع ىىاى -يا ىىول
ىال فى ُاىىل ي ِ
"ويسىىهلُونك ع ى ِن ا إْلِبى ِ
نس ى ُفها رِا ن إسىىفا * فىيىىذ ُرها قاعىىا ص إفصىىفا * َّ ي ىىر ر فِيهىىا ِعوجىىا و أ إمتىىا" طىىه 105
إ
إ

 ،107فربنا بياول مىم بصىوا مىذه اْلبىال ،انظىروا مى هىذه اْلبىال وفملىوا فيهىا مىن الىذي أوجىدها ومىن الىذي خلاهىا
خذه ال ُادرة ومن الذي ثبتها يف اقرض بادريه وحكمته –سبحانه وحبمده.-

كل املخلوقات يسجد هلل ويسبح حبمده
"ومِى إاق إر ِ
ت" الغاشىىية  ،20انظىىروا مى اقرض ،هىىذه اقرض املُس ىتَّحة الىىا جعلهىىا هللا –عىىز وجىىل-
ض ك إيىىف ُسى ِىتح إ
لىىك ،مىىع أن هىىذه اقرض كىىرة م أنىىك وشىىي فيهىىا ،وربنىىا –سىىبحانه ويعىىاى -جعىىل فيهىىا مىىن الاىىوانني مىىا ينخىىرم ،لىىو
مفىىيج جاذبيىىة يف اقرض النىىاس سىىتت يف امىىواس ،لكىىن ربنىىا –سىىبحانه ويعىىاى -جعىىل لىىألرض قىىانون ،وجعىىل للسىىماس

قىىانون ،وجعىىل للشىىمن قىىانون ،وجعىىل للامىىر قىىانون ،كىىل جيىىري حسىىب قىىانون الىىرب –سىىبحانه ويعىىاى ،-حييىىد عىىن
قىىانون الىىرب طرفىىة عىىني ،وهىىذه املخلوقىىات مىىع عظمتهىىا وقومىىا م أأىىا يسىىبح حبمىىد هللا –عىىز وجىىل" ،-أملإ ي ىىر أ َّن َّ
اَّلل
السماو ِ
ات ومن ِيف إاق إر ِ
ىال و َّ
ض و َّ
اب" احلى ،18كىل ده
ىوم وا إْلِب ُ
الشىج ُر وال َّىدو ُّ
ي إس ُج ُد لهُ من ِيف َّ
ُّج ُ
ن والإام ُر والن ُ
الش إم ُ
ىاس" ،املخلىوق الوحيىد " ،وكرِى ٌ ِمىن النَّ ِ
بيسجد هلل –عىز وجىل ،-ربنىا –سىبحانه ويعىاى -ياىول " وكرِى ٌ ِمىن النَّ ِ
ىاس ۖ
ِ
ِ
اب" والعياذ ابهلل.
وكر ٌ ح َّق عل إيه الإعذ ُ
التهمل يف خلق هللا يزيد من مُيان اْلنسان

هذه اقرض يسجد هلل –سبحانه ويعاى ،-هذه السماس يسجد هلل –سبحانه ويعاى ،-هذه اْلبال يسجد هلل –سبحانه
ويعاى ،-هذه اْلبل يُسبِح حبمد رخا" ،ومِن ِمن ش إي ٍس مَِّ يُسبِ ُح ِحب إم ِىد ِه ورل ِكىن َّ يى إفا ُهىون ي إسىبِيح ُه إم ۖ" اْلسىراس ،44
ىٌمن
فاْلنسان مذا فمل يف خملوقات هللا –عز وجل ،-ومذا فمل يف خلق هللا –عز وجل -مذه املخلوقات فإنىه و بىد م ٌ
بربه –سبحانه ويعاىُ -مسلِ ٌم قمره وأيىه ،فىاهلل –عىز وجىل -ياىول "فىذكِ إر مِ ََّّنىا أنىت ُمىذكِ ٌر" الغاشىية  ،21يعىت أنىت
لين عليك هد الناس ،الداعية لين عليىه أن يهىدي النىاس ،مَّنىا هىو فاىَ يُىذكِر النىاس ،قن امدايىة اللىي هىي هدايىة
التوفيىىق بيىىد هللا –سىىبحانه ويعىىاى ،-مَّنىىا الداعيىىة عليىىه هدايىىة الد لىىة واْلرشىىاد ،هىىو يرشىىد النىىاس مى هللا –سىىبحانه
ويعاى.-
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لذلك ياول النيب -عليه الصالة والسالم -أييت النيب يوم الايامىة ومعىه الرجىل ،وأييت النىيب ومعىه الىرجالن ،وأييت النىيب
ولين معه أحد ،1يعىت ربنىا –سىبحانه ويعىاى -أرسىل نبيىا لا ٍ
ىوم مل يىٌمن معىه واحىد مىن هىٌ س الاىوم ،وده يسىلية لىنفن

اْلنسان منه مهما حصل من هللا –سبحانه ويعاى -سيُك ِرم هذا الداعية ،أهم شيس من اْلنسان يفضل مستمر يف دعويه

مى هللا –سبحانه ويعاى.-

الداعية عليه هداية الد لة أما هداية التوفيق فمن هللا –سبحانه ويعاى-
"فذكِ إر مِ ََّّنا أنىت ُمىذكِ ٌر * لَّ إسىت عل إىي ِهم ُُِص إىي ِت ٍر" الغاشىية  ،22 21يعىت أنىت يسىتتيع أن يسىيتر على قلىوخم،
يسىىتتيع أن يُى ِ
ىرممهم على اْلُيىىان ،يسىىتتيع أن ُ ىِىاهم على اْلُيىىان ،مَّنىىا أنىىت بتُىىذكِرهم ،سىىيدن نىىو –عليىىه الصىىالة
ىت إاركىب َّمعنىا" هىود  ،42ياىول لىه "سىو ِوي
والسالم -مل يستتع هداية ولده ،وفضل يدعوه حلد آخر حلظىةَ" ،ي بُ َّ
صىىم ِت ِمىىن الإمى ِ
ِ
اصىىم الإي ىىوم ِمىىن أم ى ِر َِّ
ىاس ۖ قىىال ع ِ
ِ
َ فكىىان ِمىىن
إ إ إ
اَّلل مَِّ مىىن َّرحىىم ۖ وحىىال بى إيىنى ُهمىىا الإمى إىو ُ
مِ رى جبى ٍىل يى إع ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم ۖ
الإ ُم إغىرقني" هىود  ،43مبىراهيم –عليىه الصىىالة والسىالم -أبىوه يتىرده وياىول لىىه "أرام ٌ
ىب أنىت ع إىن آم ِىا َي مبإ ىىراه ُ
لىىنِن َّملإ ينتى ِىه ق إر ُمجنَّىىك ۖ و إاه ُجى إىرِ ملِي"ىىا" مىىر  ،46ياىىول لىىه "سه إس ىتى إغ ِف ُر لىىك رِا" مىىر  ،47ياىىوم ربنىىا –سىىبحانه
ويعاى -ينهاه فإبراهيم يتاأ من أبيه ،مبرهيم-عليه الصالة والسالم -يتاأ من أبيه قنه مات كافرا.
اْلنسان جيب أن يلجه مى هللا ابلدعاس لتلب امداية

فاْلنسان أي منسان ُيلك هداية أحد ،بل ُيلك هداية نفسىه ،لكنىه يلجىه مى هللا –عىز وجىل -طلبىا مىذه امدايىة،
لذلك احنا ربنا –سبحانه ويعاى -أمرن يفضال منه ورمحة من احنا ندعوه كل ٍ
صالة قىاالني " إاه ِىدن ِ
الصىرا ال ُإم إسىت ِايم"
الفاحتة  ،6حنن نريد أن أُد َيرب مى طرياك احلق ،حنن نريد أن َّنشي يف طريق ا ، ،لذلك ربنىا –سىبحانه ويعىاى-
ياىىول "فىىذكِ إر مِ ََّّنىىا أنىىت ُمىىذكِ ٌر * لَّ إسىىت على إىي ِهم ُُِصى إىي ِت ٍر * مَِّ مىىن ي ىىوَّ رى وكفىىر" الغاشىىية  ،23 21يعىىت مىىن يىىوى وكفىىر
فهمره مى هللا ،وهذا مدي ٌد عظيم وهللا ،مدي ٌد عظيم من ربنا –سبحانه ويعاى -ياول هذا علي حسابه ،هذا ميل مَيبه.

أكا أنواع ا،زي وا،سارة أن ُيوت اْلنسان عل الكفر
لىىذلك ربنىىا بيهى ِىددهم بياىىول مىىم ميىىه "مَِّ مىىن ي ىىوَّ رى وكفىىر" ،فلىىين لىىك شىىه ٌن بىىه قنىىه راجى ٌىع ملينىىا" ،مَِّ مىىن ي ىىوَّ رى وكفىىر *
فىيُىع ِذبُهُ َّ
اَّللُ الإعذاب إاق إكا" الغاشىية  ،24 23هللا أكىا شىو ربنىا –سىبحانه ويعىاى -وهىو الكبى املتعىال ياىول عىن
ىافر بىه،
هذا العذاب أنه العذاب اقكا ،وا،زي العظيم ،والندامة الكا أن ي ِرد اْلنسان عل هللا –عز وجل -وهو ك ٌ
خسر الدنيا واآلخرة " ،رذلِك ُهو إ
ني" احل .11
ا ُ،إسرا ُن ال ُإمبِ ُ

1
ِ
ط  ،والنيب ومعه الرجل و َّ ِ
ت َّأَّن ْم أ َُّم ِِت ِ ،فقي َلل ِِل هل ا
الرْه ُ
ومعهُ َّ
"ع ِر َ
ضْ
الر ُجالن  ،و َّ
أيت َّ
ت َّ
ُ
عظيم  ،فظنَلْن ُ
ُمم  ،فر ُ
ليس َمعهُ َ
النيب َ
أح ٌد  ،إ ْذ ُرف َع ِِل َسو ٌاد ٌ
علي األ ُ
َّ ُ ُ َ
النيب و َ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ومعسل ْلم َسللْعو َن ألْ ل
ليم  ،فقيل َلل ِِل ه ل أ أ َُّمكُل َ َ ،
ُموسللو ُ
ليم  ،فقيل َلل ىلا اظْظل ْلر إُ األُفللإ ا َع ل ِر  ،فللدذا س لو ٌاد عظل ٌ
ومومللهُ  ،ولك ل ِ اظْظُل ِر إُ األُفُللإ  ،فللدذا َس لو ٌاد عظل ٌ
ِ
ِ
دعلُو َن اجلنةَ بِغ ِري حس ٍب وال ع ٍ
كطريُو َن  ،وال يَككَل ُوو َن  ،وعلو رِّب ْم يَكوَّكلُو َن" صححه األلْ ين.
اب ُ ،ه ُم ال ي َ ال يَرمُو َن  ،وال يَسرتمُو َن  ،وال يَ َّ
يَ ُ
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كافر به
ا،سران املبني أن ي ِرد عل هللا وأنت ٌ
" رذلِك ُهو إ
ىافر ابهلل –عىز وجىل ،-مذا كىان اللىي
ا ُ،إسرا ُن ال ُإمبِ ُ
ىني" ،من اْلنسىان يُى ِرد على هللا –سىبحانه ويعىاى -وهىو ك ٌ
ِ
نذرُهم يىوم ا إحلسىرِة مِ إذ قُ ِ
ضىي إاق إم ُىر و ُه إىم ِيف م إفل ٍىة و ُه إىم يُى إٌِمنُىون"
بيعمل حسنات بيهيت يوم الايامة يتحسر ،يتحسر "وأ إ إ إ
إ
مر  ،39فما ابلك با ابللي ي ِرد عل هللا –عز وجل -وهو كىافر ،و وهىو ملحىد ،و وهىو يىٌمن بوجىود هللا –
سبحانه ويعاى ،-شو اآلية وهذا الوعيد العظيم" ،فذكِ إر مِ ََّّنا أنت ُمذكِ ٌر * لَّ إست عل إي ِهم ُُِص إي ِت ٍر * مَِّ مىن يىىوَّ رى وكفىر
* فىيُىع ِذبُهُ َّ
اَّللُ الإعذاب إاق إكا * مِ َّن مِل إيىنا مَِيخُ إم" الغاشية  ،25 21كل الناس يٌوبون مى هللا ،يرجعون مى هللا.
املنته والنهاية مى هللا –عز وجل-

من ىىت هللا –ع ىىز وج ىىل -أوج ىىدن م ىىن ه ىىذه اقرض ،وس ىىيعيدن يف ه ىىذه اقرض ،وس ىىيُخ ِرجك م ىىن ه ىىذه اقرضِ " ،م إنىه ىىا
خل إانا ُك إم وفِيها نُِعي ُد ُك إم وِم إنىهىا ُخإى ِر ُج ُك إم رة أُ إخىر ر " طىه  ،55فإنىت مصى ن مى هللا ،النهايىة مى هللا –عىز وجىل" ،-مِ َّن
وممىا مى
فإمىا مى خى ٍ َّ
الر إجع ر " العلق " ،8وأ َّن مِ رى ربِك ال ُإمنتىه ر " النجم  ،42املنته مى هللا –عىز وجىلَّ .-
مِ رى ربِك ُّ
يع ا إحلِس ِ
شر والعياذ ابهلل ،فلذلك ربنا بياول "مِ َّن مِل إيىنا مَِيخُ إم * َُّ مِ َّن عل إيىنا ِحساخُم" الغاشية " ،26 25و َّ
ىاب"
اَّللُ س ِر ُ
منسان ُا عمل ،وياضي عل كل منس ٍ
ٍ
ىان بعملىه ،وهىو يُكى ِرم أهىل اْلُيىان
البارة - ،202سبحانه ويعاى -حياسب كل
ويعفو عنهم –سبحانه ويعاى.-

علينا أن ختار التريق الذي َّنشي فيه
لذلك ربنا –سبحانه ويعاى -ي ِ
ويل و نصى  ،هىذه
ىدخل النىاس اْلنىة برمحتىه- ،يبىارن ويعىاى ،-والكىافرون مىا مىم مىن ٍ
ُ
السورة املباركة سورةٌ يارأها أو يسمعها كل مجعة ،كل مجعىة يسىمع هىذه السىورة ،يسىمع هىذه التُ ُىرق الىا جعلهىا هللا –
عز وجل -يف الدنياَّ ،مما التريق اللي هو "خ ِ
اشعةٌ * ع ِاملةٌ َّن ِ
صل ر نرا ح ِامية * يُ إسا ر ِم إن ع إ ٍ
ني آنِي ٍة * لَّإين مُ إىم
صبةٌ * ي إ
وممىا التريىق الرىا " ُو ُجىوهٌ يى إومنِ ٍىذ َّن ِعمىةٌ * لِس إىعيِها
ام مَِّ ِمن ض ِري ٍع * َّ يُ إس ِىم ُن و يُى إغ ِىت ِمىن ُج ٍ
ىوع" الغاشىية َّ ،6 2
طع ٌ
رِ
اضىيةٌ" الغاشىىية  ،9 8منىت عىىاوي أي طريىق يعىىت العاقىل يعىىت ُيشىي يف أي طريىىق " ِيف جنَّ ٍىة عالِيى ٍىة * َّ ي إسىم ُع فِيهىىا
ِمية" الغاشية  ،11 10منت عمرن ما هتسمع فيها مية ،ويف الاراسة اقخر "َّ يُ إسم ُع فِيها ِمية" ،يعىت مفىيج
أي لغو يُسمع يف اآلخرة ،مج هتالقي واحد يشتمك ،و وحد يتهمك يف عرضك ،و واحد ،و واحىد ،و واحىد،
سالم داام.
التهمل يف خلق هللا ياربنا مى هللا –عز وجل-

صى ُدوِرِهم ِم إىن ِم ٍىل مِ إخىوان على ر ُس ُىرٍر ُّمتىاىابِلِني" احلجىر  ،47ونعىم
ابلعكن كل الغل يُنزع يف هذه الدار" ،ونىز إعنا ما ِيف ُ
هنا ،ونعم هنا ،ونعم هنا ،وبعدين ربنا –سبحانه ويعىاى -ياىول لىك انظىر باى يف السىماوات ،وانظىر يف اقرض ،وانظىر

يف نفسك ،وانظر يف املخلوقات ،هذا التهمل جيعلك قريبا من هللا –عز وجل -جيعلك قريبىا مىن اآلخىرة ،جيعلىك ُمبصىرا

حلاياة نفسك.
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ما عملته ستلااه بني يدي هللا –عز وجل-

ختم هللا –عز وجل -هذه السورة العظيمة باوله "مِ َّن مِل إيىنا مَِيخُ إم * َُّ مِ َّن عل إيىنا ِحساخُم" ،و هللا هذه اآلَيت يكفي
اْلنسان ،يعت هذه اآلَيت يكفي اْلنسان أنىه جيعىل نُصىب عينيىه هىذه اآليىة" ،مِ َّن مِل إيىنىا مَِيخُ إىم * َُّ مِ َّن عل إيىنىا ِحسىاخُم"،

فجهة فالن مات ،انتال مى هللا –عز وجل -آب مى هللا –عز وجل ،-رجع مى هللا –عىز وجىل -فهىو الىذي عملىه هىو
الىىذي يلاىىاه عنىىد هللا –سىىبحانه ويعىىاى" ،-مِ َّن مِل إيىنىىا مَِيخىُ إىم * َُّ مِ َّن عل إيىنىىا ِحسىىاخُم" ،فهمىىا املىىٌمن فيستبشىىر من هىىو ُمابِىىل
عل رب كر –سبحانه ويعاى ،-أنه يُابِل عل ٍ
رب رحيم ،ولذلك ملا قيل قعىراا منىك سىتموت ،قىال مى أيىن أذهىب
قالوا مى هللا ،أنت ستذهب مى هللا ،قال وهللا مرحبا وبشر  ،أنت سهُقبِل عل من هو أرحم ا من أمي.
من أبصر هنا سعد هنان ،ومن عمي هنا عمي هنان

لذلك النيب –عليه الصالة والسالم -ملا جاسه املوت قىال بىل الرفيىق اقعلى  ،2بعىض الصىحابة كىان ياىول مىدا ألاى
وأمىا اآلخىر ف يعىب و ىا قنىه خىالص أبصىر مىا سى د عليىه "فكشى إفنا عنىك ِمتىاسن فىبص ُىرن
اقحبة ممىدا وصىحبهَّ ،
الإيى إوم ح ِدي ٌد" ق  ،22فمن أبصر هنىا سىعد هنىان ،ومىن عمىي هنىا عمىي هنىان ،لىذلك ربنىا بياىول "ومىن كىان ِيف ره ِىذ ِه
ىل سىبِيال" اْلسىراس  ،72والعيىاذ ابهلل ،مىن كىان يف هىذه الىدنيا أعمى فهىو يف اآلخىرة
أ إعم ر فى ُهىو ِيف إاآل ِخىرِة أ إعمى ر وأض ُّ
أعم وأضَّل سبيال ،طيب ومن أبصر قال هللا –عز وجل" -ق إد جاس ُكم بصااُِر ِمن َّربِ ُك إىم" اقنعىام  ،104بصىاار أهىو
الارآن "بصااُِر ِمن َّربِ ُك إم فم إن أبإصر فلِنى إف ِس ِه ۖ وم إن ع ِمىي فىعل إيىهىا ۖ ومىا أن عل إىي ُكم ِحب ِفىي ٍ " ،وهىذا و-صىلَّ هللا على
نبينا ممد وآله -واحلمد هلل رب العاملني.

مت حبمد هللا
شاهدوا الدرس للنشر عل النت يف قسم يفريغ الدروس يف منتدَيت التريق مى هللا ويفضلوا هنا
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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ِ
لت َّ
أن للله إليلله ح جللة
"مل ر رسللو ُ ل صللَّو لُ عليلله وسللَّم ن يللومي بَل ْ َ
ب فنظَللر إليلله فظنَلْنل ُ
لحرا وَْللرا فل َ
لْ َسل ْ
لدعل عْل ُلد الل َّلره ِ بل ُ أ بكل ٍر عليلله ومعلله سلوا ٌ َر ْل ٌ
ر أدعللو لَ ب ُلدع ٍ كل ن يللدعو بله ِجييل ُلل أو يللدعو بله إذا مل ِرَ ف َعللل
لس
ومضل ْ كُه و يَّلْْلكُلله ف سل َ َّ
ضل ْغكُه َ
فأع ْ تُله ف َ
فأعل ْ ُ
كأحسل ِ مل رأَيْلكُلله ُمسلكَلنف َُّ َ
ذهللب يرفَل ُلع فسل َقط َ
َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
ِ
لْ ريقلي وريقله ن وعلر يلود مل اللدظي " صلحي ابل
يقو ُ بَ ِل َّ
فيإ األعلو مل اجلنَّلة ل ًثلالـ ل وف َ
ض ْ
لت ظ ُسله صللو لُ عليله وسللم فق للت ام ُلد الل ا َلع بَ ْ َ
الر َ
حْ ن
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