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الس ال ع علم م محرمحة و محكرتا ،ب كسالالم و محالص ال ة محالس ال ع عل رسالالو و -صالالل و علم محسالاللم-ب أه ا ك م يف
احللقة الثانمة من محقفات مع سالالورة الفاحتةب نالالرن كر م -آايت ُ،تل -ب كن رر أن الغرض األسالالاس ال من هلا ال م

تثريا محمتر علمنا مححنن ال نشعر ابملعاين املبثوثة فمها.
إحماء معاين اإلميان جتاه السور اليت نسرعها ا
خريطة سورة الفاحتة

العجمب أن السورة الل معا سورة عظمرةب كل ال أقو عظمرةب ه أعظم سورة يف تل ال تبب ترا  ،لرنا يف احللقة

املانمةب املرة دي عايزين نت لم عن املعاينب املرة الل فا،ت حامحلنا نت لم عن الفضائل محمقدمة حبمث أنك ،بق عارف
خريطة السالالورةب لم مهم أنك ،عرف خريطة السالالورة؟ ألن احنا قلنا أن ده املُجرلب فبالتايل القرآن تل أص ال ا عبارة عن
،فصمل هللا الفهرس اللي ذُتر يف أمح املصحفب هلا اإلمجا اللي ذُتر يف أمح القرآنب لللك أنت كتفتح املصحف

 ،ق أمح حاجة سورة الفاحتة.

قلنا اتين عشان ،رتز؛ اخلريطة عبارة عن إي ؟ ثناء محدعاء محآية كتحدد محجهتكب ثناء ث ث آايت "ا ححلر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني
ب ال َحعالَ َر َ
َح
* الر ح َٰ َ
ك يالوَع َ
ََ
الدي َن" الفاحتة 4 :2ب محاآلية الل كتحدد أمح كتعمد ،عريفك تإنسال ال ال ال الالانب أمح كتعمد محجهتك
محَ َن الرح َمم * َمال َ ح
َ
ني" الفاحتة 4 :ب محكعد تده إي الطلب؟ دي مقدمة ثناء محكعد تده ،عريفب عارف ملا
محقبلتكب "إَاي َك نَال حعبُ ُد َمحإَاي َك نَ حس ال ال ال ال التَع ُ

أنت مث ا  ،تب طلبب األمح ثناء؛ ُ،ثين عل الل هتبعتل الطلبب محكعد تده أنت مني أص ا األمح ب "إَاي َك نَال حعبُ ُد َمحإَاي َك
َ
ني"ب إي هو طلبك؟ محالدعاء مقلش اسألك اهلداية ال الدعاء فم ،فصملب محده هنت لم عن إن شاء و.
نَ حستَع ُ
و -سبحان مح،عاىل -يرد علمنا

،عالوا كق نقف كسال ال ال ال الالرعة محقفات مع هله املعاينب عند يف األمح ث ث معاين مهرة قبل إايك نعبدب "ا ححل ر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ب
َح
الحعالَ َرني * الر ح َٰ َ
ك يالوَع َ
ََ
الدي َن"ب محتل تلرة كتقوهلا لو أنت عايش املعاين دي يف الص ة يرد و -سبحان
َ َ
محَ َن الرح َمم * َمال َ ح
1
مح،عاىل -علمكب فإذا قا العبد "ا ححل ر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب "قا و -سال ال ال ال الالبحان مح،عاىل -محدين عبدي" ب أمح تلرة
ب ال َحعالَ َر َ
َح
1
ِّلن آقَْياْ هبِّ يف ََ ْف رس َ إ ُير َرعُر رََ َ ر
ي ر
ر
ر
ر
ص َصَ
َول َّ َ
ص َْ ي َْ َََ ْ َياْ ُماِّ ارُلق آن ل ْيهي َُاج ا
ص َصَ َ
"من َ
َ
َ ُ ْل َ
مي ُرََ لَْيَََْيَن ك ص َ ل و لي ورآءَ آإلمِّق؟ ُ َ َ
َآًث غَْ ير َتَ ْال َ ِّقل ُ َ
رر
ر ر
َِّلن َر
ر
َ َ َ َف ْ ر
َح ََر
د" ق َ
د ونر َُْص رَْي مِّ ََ َ َا ََل ُي:آ ق َ
ولن ق َ
آَّللل ع مه وَ َ َص َق َ ل
آَّللل َُ َ
ِّل ص
ر آن ص
آَّللل َُ َ
ِّل ص
ص
آنُْص لَن "آ َْ ْ لَ صَّلل َر رُ آنُِّنَ َ
ود َعْصَْي ْ
َ َ َْ َ وََْم ر و ْ َ
َِّلن قَ َس َ َ ْ ل
ِّل َ
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كتس الالتفتح كمها ع قتك ابي ه الفاحتة الل هتفتح لك اخلريات يف الدنما محاآلخرةب أمح آية ،س الالتفتح كمها الش الالفاء الل

يصرف عنك السروعب أمح آية ،ستفتح لك الطريق أن حترد و -سبحان مح،عاىل.-

الفرق كني احلرد محالش ر
"ا ححل ر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب احلرد؛ تلرة ملمئة ابلثناءب ملمئة ابحلبب ملمئة ابخلضال ال ال ال الالوغ ألن احلرد نري املد ب أنت ملا
ب ال َحعالَ َر َ
َح
كترد حد أمح كتش ال ر حد كتردح عل كعا الصالالفات اةرملةب أمح عرل خريب قدع خري للناسب ل ن احلرد هو اللي
يسال الالتحق الثناء للا . ،يعين إي ال

ع ده؟ يعين فم محاحد ممحردش ركنا نري ملا ،وصال الالل النعرةب ل ن لو ُحرع من كعا

النعم ممحردش ركناب ده امس الشال ال ال ال ر إنك أنت ملا جيملك نعرة ،شال ال ال ال ر و -س ال ال الالبحان مح،عاىل -مقاكل نعرةب ده امس

الش ال رب ل ن احلرد أن حترد و -سالالبحان مح،عاىل -عل أمسائ محمجال محصالالفا ،ب أن حترد و -سالالبحان مح،عاىل -عل
مجا َخلق ب محعل سعة تون ب أنك ،نبهر خبَلق ركنا -سبحان مح،عاىل.-

التأمل يف معىن احلرد ي
لللك "ا ححلر ُد َ َ
ّلِل"ب محقُدمت تلرة احلرد ابأللف محال ع محإنك كتس الالتغرق يف تل ألوان احلردب يعين أ نفسال ال حما تلها
َح
إن أ أش ال ال ر ركناب ج صال الالحا للن -صال الالل و علم محسال الاللم -كمقو ل  :اي رسال الالو و أ حمهز امد محثناء عل و
محعايز أقول ب شالالوف الصالالحا جاي مبسالالوع عايز يُثين عل ركناب فقا ل الن -صالالل و علم سالاللم" -أال محإن ركك
ُُيب احلرد"2ب الن -علم الص ة محالس ع -كمقو ل أنت إنسان موفَقب أنت محفقتب الن -صل و علم محسلم-
ُيرل لواء احلرد يوع القمامةب الن -صالالل و علم محسالاللم -يُفتح علم يوع القمامة حىت يُشالالفعب الن -صالالل و علم

محسلم -يُفتح علم مبحامد مل يُفتح علمها من قبل.

عايزك ،تفنن يف الثناء عل وب عايزك ،قعد تده ،ف ر إزاي ُ،ثين عل ركناب إزاي ،قعد ،ف ر ركنا كمحب إي محأ أعرل ب
ركنا كمحب -سال الالبحان و مححبرده -هقوهلاب ركنا كمحب إن أ أش ال ال ره عل نعر ب هش ال ال رهب ركنا كمحب إن أ أ مل يف
َخلق ب هتأمل يف َخلق محأُثين عل و -سال ال ال ال الالبحان مح،عاىل -أ هتفنن يف دهب "ا ححل ر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب يعين إي رب؟
ب ال َحعالَ َر َ
َح
كعا العلراء قالوا رب هو مالكب طب ما فم مالَك يوع الدينب محفم َ
ملكب إي الفرق كني رب محمالَك؟ قالوا رب مش
كس الل كمرلك الش ءب ركنا -سبحان مح،عاىل -مش فقط كمرل ناب إحنا كنقو إ يب فاي -سبحان مح،عاىل -ميل ناب
مش كس ميلك ال ون ال الب و  -سبحان مح،عاىل -ير ال ونب رب جاية من الرتكمةب يعين الش ء كم ون األمح صغري

صغريا مث ي
كعد تده ي ون ا

رمحي ادا رمحي ادا.

"كّي َك
كَل َعْص رَْي ُي:آ ق َ
صَر َعْص رَْي وق َ
ِّلن "مِّنر ر ََ روق آن ُرََ رن" ق َ
َِّلن اغ ََْن َعَ صج َعْص رَْي وك:آ ق َ
ِّلن "آنصي َْحَ رن آنصيرحم رق" ق َ
َعْص رَْي وك:آ ق َ
آَّللل َُ َ
ِّل ص
ِّلن ص
ض َص
ِّلن ََم َ
ِّل َمصيي ََُ صو َ
ر
ر
ِّلن ْ ر ر
ر ر ص
د"
ود َعْص رَْي ونر َُْص رَْي مِّ َََا ََل ُي:آ ق َ
د" ق َ
ََ ُْصل لَ ص
ر ع ماق َت را آْْْ ل
َُو ر ع ماق وا آنَُصِّنُ َ
اَن ا َْ َُ ْ َ
ِّلن ْاآ وََْم ر و ْ َ
وكّي َك َ ْسَََُ ل
"آَْ آن ُ
ََيآ َا آْل ْسَََ َمق صَيآ َا آن َ
َ
ِّلن ْاآ نر َُْص رَْي ونر َُْص رَْي مِّ ََا ََل" صحمح مس ق
قَ

2
تبارك وتعالَى؟ قال :أ َما إنَّ ربَّك َّ
عز وج َّل يُحِ بُّ ال َحمدَ" ضعفه شعيب األرناؤوط
ربي َ
" ْقلتُ  :يا رسو َل هللاَِ ،أَل أُن ِشد ُك َمحامِ دَ َحمِ دتُ بها ِ
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دائرا معنا
و -سبحان مح،عاىل -ا

ف ل حلظة ُيتاج إىل نلاءب " ََيحلُ ُق ُ م َيف كطُ َ
ون أُم َها ُ َ،حم َخ حل اقا َمن كَال حع َد َخلحق" الزمر6 :ب هت ون كلرة يف الطنيب ماي ب
ح ُ
 ،ب جلمحرب ساقب أمحراقب خترج الثررةب من اللي فعل ذلك؟ "محالسراء كالنَالمالنَاها َِبَيد محإَ لَر َ
وس ُعو َن" اللارايت47 :ب
َ َ ََح َ ح َ ُ
اُهَا" األنبماء30 :ب إي الل عرل ال ون دهب إي ال ونب ده ملا اتتشال ال الالفوا صال ال الالورة كس للثقب
ال ون " َتانَالتَا َر،حال اقا فَال َفتَال حقنَ ُ
األس ال ال الالود العامل انبهرب مني الل خلق ال ون ده؟ مني الل ر،ب هله الس ال ال الالرامحات؟ محهله األف كب محهله األجراع محهله
اجملراتب محهله ال واتب محهله الشالالروسب محهله األقرار الا الرت،مب؟ مني الل عرل تده؟ محمني الل نسالق البلرة مع

الطني؟ إن ه

تاجة نلائها محاةزر ينز يف األرضب محجيمل املم من ابطن األرضب محكعدين يطلع مثرة  ،ون مناسال ال ال ال الالبة

للرعدة كتاعت اإلنس ال الالان ايتلها محو الورق ايتل احلموانب  ،ون مناس ال الالبة ملعدة احلموان فمتغلي احلموان فم

فم ون

اللحم مناسباا لإلنسان.
دائرا
ال ون تل ُيتاج إىل و ا

ضا هلضم اللحمب
إي ده؟! إي التنسمق املُبهر ده؟! فاللحرة ،نز يف كطن اإلنسان فمخرج إنزميات محهرمو ت مناسبة أي ا

مث يتحو إىل نلاء يتوزغ يف مجمع أحناء اةس ال ال ال ال الالدب يتحو إىل طاقةب إي الل ر،ب ده تل ؟ محال ون تل قاعد كم

محكمتحركب ال ون مش اثكت محكمدمحرب يف تل حلظة ُيتاج إىل وب لو ،رت و هللكب السال ال ال ال الالرامحات محاألرض لو ،رتها و
حخ ُلهُ َسال ال النَةا َمحَال نَال حواع ۚ" البقرة255 :ب -س ال الالبحان مح،عاىل .-يبق إذاا اإلنس ال الالان الكد أن يص ال الالطحب
هللك ال ونب "َال َ ُ
ال ون محهو يف تل حلظة تاج لركناب فمقو "ا ححل ر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب عواملب عامل اإلنسب محعامل اةنب محعامل احلموانب
ب ال َحعالَ َر َ
َح
محعامل الطمورب محداخل عامل احلموانب عامل النرلب محعامل النحلب محعوامل من احلش ال ال ال ال الراتب محعوامل من النبااتتب محعوامل من
الطحالب محالب رتايب محاملم رمحابتب عواملب محتل شال ال ال ال الالوية يقو لك ده مم رمحابتب ال ده ك رتاي محفطرايت محمش عارفب

محعوامل خمتلفة.

الفرق كني الرمحن محالرحمم
" َر َ
ني"ب لدرجة أن كعا العلراء قا معىن مجمل أمحيب قا العامل ده اسالالم زي اخلا ب يعين ده اخلا كمُسالالتعرلب
ب ال َحعالَ َر َ
فالعامل أشب ابلطاكع دي ع مةب ف ل هله العوامل آايت ،د عل و  -سبحان مح،عاىل-ب فاملفرمحض أي حاجة ،شوفها
،قو "ا ححلر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب هلا اإلل العظممب أنت متخمل يعين هلا اإلل العظمم؛ رمحن رحمم -س ال ال الالبحان مح،عاىل-
ب ال َحعالَ َر َ
َح
أنت متخمل أن تل ص ال ال الالفا ،هت ون ص ال ال الالفات فمها ،عليب فقطب ألن -س ال ال الالبحان مح،عاىل -اللي خلقب محاخلَلق ده مش
ك يالوَع َ
ََ
مطرئنا كتقو "الر ح َٰ
محَ َن
آمنا
ا
الدي َن"ب حىت ،صال ال ال ال الالل إيل يوع الدين ا
عبثب ل ن ابلرنم من ذلك قبل ما ،قو " َمال َ ح
الرَح َمم"ب الرمحن الرمحة الواس ال ال ال الالعةب الرحمم الرمحة الدقمقةب فبعا العلراء قا الرمحن ملا  ،ون تاج حاجة ن ال ال ال الالخرةب
حاجة مث ا زي اسالالم الرمحن تده يف سالالورة مرلب تلها معجزات فمج اسالالم الرمحنب الرحمم أنت تاج دقائق مح،فاصالالمل
يف حما،ك.
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حنتاج إىل و يف تل ،فصمل من ،فصم ت حما،نا

لللك العلراء كمقولوا أنت تاج رمحات نالالخرةب مح تاج رمحات دقمقةب يعين أنت تاج ،فاصالالمل يف البمتب مح،فاصالالمل

مع عمالكب مح،فاصال الالمل يف الشال الالغل ده اسال الالم الرحممب مح تاج قفزات يف حما،ك دي كتمج من اسال الالم و الرمحنب فلللك
كعضالالهم قا الرحمم ج كعد الرمحن حىت ممظنش إنسالالان أنك ،سالالأ و -سالالبحان مح،عاىل -يف األمور العظمرة فقطب ال

،س ال ال ال الالأ ركنا -س ال ال ال الالبحان مح،عاىل -يف األمور العظمرةب محاألمور الدقمقةب حىت امللح طعامكب مححىت احللاء أعزك وب إذا

انقطع ،طلب من و -سالالبحان مح،عاىل -ب فتطلب من و تل ش ال ءب ،فاصالالمل احلماة يف الدنما محاآلخرة ،طلبها من و -
سال الالبحان مح،عاىل -ه دي الرمحن الرحممب ،فاصال الالمل حما،ك يف الدنما محاآلخرة ،طلبها من و -سال الالبحان مح،عاىل -هو ده

الرمحن الرحمم.

كعالد تالده "مالالَال َ
ك يَال حوَع ال َالدي َن"ب يبق إذاا ده طلع أن ال
َ

ع عن ال ون محالعوامل محرمحالة ركنالا -سال ال ال ال الالبحالانال مح،عالاىل -محرب

طبعا امل ئ ة محاإلنس محاةنب تل العوامل محرمحات ركنا -س ال ال ال الالبحان مح،عاىل -املبثوثة يف ال ونب طلع أن
العاملنيب محكمدخل ا
ك يالوَع َ
ََ
الدي َن"ب اختمار أن يوع القمامة اصطفاء من و -سبحان مح،عاىل -أن يت لم اله
يف حاجة امسها يوع الدينب " َمال َ ح
ك يالوَع َ
ََ
الدي َن"ب تلرة الدين هنا ُمبهرةب لللك العلراء حارمحاب طب ما أمساء يوع القمامة تتري يف القرآنب ده فم
اآلية " َمال َ ح
تتب أصال ال ال ا عن أمساء يوع القمامة يف القرآنب محعن مش ال الالاهد يوع القمامة يف القرآنب طب هنا الدين حتدي ادا قالوا كتجرع
معنمنيب طب اعالا أ حبالالامح يعين أخلل الل العلرالالاء قالالالوهب ألن ُهالالا ا ،لروا يف الالالدين دي ت ع تتريب كالالل أهالالل اللغالالة ملالالا
 ،لروا يف الدين فصلوا فمها محجاكوا أكمات الشعر الل كتد عل معاين خمتلفة.

اةرع كني احلساب محاملنه

ل ن أحد املعاص ال الرين قا معىن مجمل أمحيب قا الدين كريتز عل معنمني مهرني ج اداب اةزاء محاحلسال الالاب محاملنه ب كعا

العلراء يرتز عل ف رة اةزاء محاحلس ال الالابب محجيمبها من الدينونة محأنك إنت ُ،دان محأن أنت س ال الالتُحاس ال الالبب محأن يوع الدين
مبعىن يوع احلسال الالابب ل ن قا طب ما الدين عند مبعىن املنه ب طب ما أنز و -سال الالبحان مح،عاىل -لنا دينااب فالبتايل
َ َ َ َ َ
مم َحنَم افا" األنعاع161 :ب طب إي الراكط كني اال،نني؟ تمف سال ال ال الالتُحاسال ال ال الالب
أنت كتتبع منه ب كتتبع "ديناا قمَ ارا ملةَ إكحال َراه َ
كدمحن منه ب مهو معىن أن ركنا -سالالبحان مح،عاىل -همحاسالالبك محسالالتخضالالع للحسالالاب محللروازينب محالصالالحف سالالتُقرأ يوع
فجرعت كني احلساب محاملنه يف تلرة محاحدة.
القمامةب معىن تده أن أنت أعرالك هتُصحح عل منه ب ُ
جتاهل الدار اآلخر من ال فر

يبق ال لرة دي كرتد عل تل الش ال الالبهات اإلحلاديةب تلرة يوع الدين لو آمن اا إنس ال الالان ُ،الغَري من محجهت ب محابلفعل تثري

من الشبهاتب يف دين اإلنسان كتقوع عل أن هو لألسف يتجاهل الدار اآلخرةب كل أصل من أصو ال فر هو جتاهل

متاماب تتري عايزتم محأنت كتقرأمحا تده محأنت
الدار اآلخرةب محاسال الالتقرار اإلميان ابلدار اآلخرة يف قلب اإلنسال الالان ُيو حما ،ا
اع َة" الفرقان11 :ب أمح أعرن الالوا عن الدار
كتختروا يف رمض الالانب محأنت كتختم املص الالحف كل عل تلرة "كَ حل َتلكُوا َابلسال ال َ
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اآلخرةب أمح تفرمحا ابلدار اآلخرةب شوف املعاين دي هتجد مث ا شوع طويل من ال فر محكعد تده ركنا يقو أن ُها تلكوا
ابلسال ال الالاعةب محأن سال ال الالبب ال فران محالشال ال الالبهات الل قالوهاب محاإلعراض مححب الدنما تان كسال ال الالبب أنم ُيبون العاجلةب أمح
كسبب أنم يلرمحا اآلخرةب أمح كسبب أن ُها تلكوا ابلساعة.
اإلميان ابلدار اآلخر يغري حما،ك

يبق ع س لو اسالتقر اإلميان ابآلخرة يف قلب اإلنسالانب تثري من القرارات املصالريية يف حما ،سالمتخطاها كسالهولةب احنا

طاكور القرارات املتأخر يف حما،نا كسالالبب ان احنا مش عايشالالني مع معامل الدار اآلخرةب احنا مش عايشالالمنها أص ال ا ب احنا
ابلنس ال الالبة لنا الدار اآلخرة سال ال الرابب ع س الص ال الالحاكةب قا و -س ال الالبحان مح،عاىل -محاصال ال ال افا أهل اإلميانب " َمحَاب حآل َخ َرةَ ُه حم
يُوقَنُو َن" البقرة4 :ب ُها عندهم اآلخرة يقنيب محعندهم الدنما سال الرابب احنا عند الع س الدنما الل أ ماسال ال ها ييدي
ه المقنيب محاآلخرة سراب.
ُملك الدنما ُملك حمازي عاكر
ك يالوَع َ
ََ
ضالاب أي أن هلا الموع ال يت لم فم أحد إال و -سالالبحان
الدي َن"ب أمح "ملَك يوع الدين"ب يف قراءة متوا،رة أي ا
" َمال َ ح
مح،عاىل-ب محال يت لم أحد إال يذن -سال ال ال ال الالبحان مح،عاىل -ب يف الدنما ف ن كمظلمب محف ن كمعلو العرشب محف ن كمتصال ال ال ال الالارغ

محيقتالاللب محف ن يعالاللبب محف ن ميلالالكب محف ن يعط األمحامرب هالاللا تل ال يزمح ب هالاللا ُملالالك حمالالازي عالالاكرب لمس ل ال حقمقالالة
دائرةب تل هله امللوكب تل هله العرمحش سالالتسالالقط محو يوع "هل َُحت ُّ َ َ
َحد أ حَمح  َ،حسال َر ُع َهلُ حم َرحت ازا" مرل 98 :ب
س م حنال ُهم م حن أ َ
َح
ك يالوعَ
َ
ََ َ َ
ََ
حرل ُ
حك الحمَال حوَع ۚ ّلِل ال َحواحد الح َقها َر" نافر 16 :ب س ال ال الالوف و الموع تل هله العرمحش س ال ال الالوف ،س ال ال الالقط " َمال َ ح
"ل َر َن ال ُ
َ
الدي َن"ب و يوع؛ الشال ال ال ال الالرس قريبة من الناسب الناس ُحفاة ُعراة ال يت لم أحدب هلا املشال ال ال ال الالهد احلقمق اللي ينبغ أن
ي ون علم الناس يف الدنما.
العد ال امل لن ي ون إال يوع القمامة

جزءا من الدنما كمطغ ب محيقو اير ب محيعرتض عل
ل ن هلا كمطغ "أَن رآهُ ا حسال ال ال التَالغح َ َٰ
ىن" العلق7 :ب هلا مبجرد أن ملك ا

و -س ال ال ال الالبحان مح،عاىل-ب محمل محيقتل محيعلبب هلا س ال ال ال الالوفب "املت ين ُيش ال ال ال الالرمحن يوع القمامة تأمثا اللر يطئهم الناس
ك يالوَع َ
ََ 3
الدي َن"ب كرتد عل تل الشالالبهات اإلحلادية من اةانب النفس ال ب لم فم شالالر يف ال ونب لم ركنا
ِبقدامهم" ب " َمال َ ح

مبمنتقرش من الظاملب لم ركنا س ال الالاكنا نتعلب محاحنا مس ال الاللرنيب لم ركنا س ال الالاب األطفا ُ،قطعب لم ركنا س ال الالاب املس ال الاللرني
ك يالوَع َ
ََ
الدي َن"ب ،رد عل تل هله التسال ال الالانالتب إن العد ال امل املُطلق سال ال الالوف و يوع القمامةب أن هله
ُيرقواب " َمال َ ح

الدنما دار اكت ءات.

ر
 " 3لُي َشي آََْ َ رّبو َي َوق آن م ر
ي
آني َج رِّل َََْْ َش ل ُّ ُّ
صور ُر
ِّمة ا َْمثَ َ ص ر
وْ ْق لر آُ ْمِّ ر َل ْس َ ْو َي من
س ََ ُْ ل
ْ ل ل ُل َ
كي َم َ ِّي َلسِّقلو َي كَل َ ْج ين يف َ
ِّْ لق آنال من رُ
ِّل آنا ُ يف ل َ
جانق َل َس ص َ ن ولونَ َ
علَ َِّرر ر
اْي آننِّر رطمنَ َة آخلَص رِّل" صحمح آنرتماْي
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يوع القمامة هو يوع احل م املُطلق
مح َن الرَح َمم"ب إزاي؟ "ا ححل ر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب طب أ شال ال ال ال الالوفت املخلوقات فأثنمت عل
ألن مم ن محاحد يقو "الر ح ََٰ
ب ال َحعالَ َر َ
َح
محَ َن الرَح َمم"ب إزاي محاملسال ال ال ال الاللرني يف السال ال ال ال الالجون؟ "الر ح َٰ
ركناب طب "الر ح َٰ
محَ َن الرَح َمم"ب إزاي محاألطفا كمُعلكوا محكمُلق علمهم
محَ َن الرَح َمم"ب إزاي محاملسال ال ال ال الاللرني كمتقطعوا؟ "الر ح َٰ
القالاللائف يف نزة؟ "الر ح َٰ
محَ َن الرَح َمم" إزاي؟ فمُقالالا لالالك انتظر ال ،تعجالالل
ََ َ َ
ص َر َم حنال ُه حم" رد4 :ب ل ن و
" َمالك يَال حوع الدي َن"ب هله لمست النهايةب الدنما لمست النهايةب لللك " َمحلَ حو يَ َشاءُ اّلِلُ َالنتَ َ
سالبحان مح،عاىل -يؤخرهم لموع ،شالخل فم األكصالارب و -سالبحان مح،عاىل -يؤخرهم لللك الموعب يوع العد املُطلقبيوع احل م اللي ال يت لم فم أحدب يوع يُلق ال فار يف جهنمب محاملسال ال ال ال الاللرون جيلسال ال ال ال الالون عل األرائك مت ئني يف اةنة
ينظرمحن إىل أهل ال فرب ينظرمحن إىل من تانوا يعلكوهم.

ك يالوَع َ
ََ َ َ
ََ
الدي َن"ب يقو و
" َمالك يَال حوع الدي َن"ب تلرة ،س ال ب الطرأنمنةب لللك شالالوف اإلعجازب حمنرا يقو إنسالالان " َمال َ ح

سالالبحان مح،عاىل -فوض إيل عبديب أه ما أ فون التب مش خايفب مش زع ن من حاجة كتحصالالل يف الدنما لم ؟ ألنك يالوَع َ
ََ
الدي َن".
فم يوع سآخل فم حق تام ا ممن ظلرينب " َمال َ ح
معاين جيب أن ن ررها يف حما،نا

مقدمة محد محثناء عل و -س ال ال الالبحان مح،عاىل-ب أهم امسني محاالمسني كنفس املعىن -س ال ال الالبحان و-ب ألن س ال ال الالبقت رمحيت
نض ترا قا و -سبحان مح،عاىل-ب "الر ح َٰ َ
ك يالوَع َ
ََ
الدي َن"ب يوع القمامة؛ دي معاين ورية
محَ َن الرح َمم"ب استحضارب " َمال َ ح

يف حما،كب يبق لو احنا هنقو يف س ال الالبع معاين الزع  ،ررهم يف حما،كب الزع  ،رر الثناءب الرمحة محأنك  ،تس ال الالب هلا
َ
ني" الفاحتة.5 :
اخلُلُق كمنك محكني الناسب الدار اآلخرةب دي من مرتزايت الوح ب كعد تده ،قو "إَاي َك نَال حعبُ ُد َمحإَاي َك نَ حستَع ُ
َ
ني" اله الصمغة؟
ملاذا جاءت إَاي َك نَال حعبُ ُد َمحإَاي َك نَ حستَع ُ
َ
ني"؟ تان املتوقع ،قو نعبدكب خلمنا هنا كس األمح نقو املتوقع إي محكعدين نقو
يعين إي "إَاي َك نَال حع ُب ُد َمحإَاي َك نَ حس ال ال ال ال التَع ُ

القرآن جااا إزايب تان املتوقعب لو ده ت ع كره القرآنب مش نعبدك ترانب تان متوقع نقو نعبده ألن أ كت لم عن
ركناب مقاع الغمبب أ كت لم عن ركنا من أمح السال الالورةب كقو "ا ححلر ُد َ َ
ّلِل َر َ
ني"ب كت لم عل ركناب مقولتش احلرد
ب ال َحعالَ َر َ
َح
لك مش ك اف اخلطابب أ مش خباطب عن ركناب أ كت لم عن ركناب رتزمحا معااي يف احلتة ديب أ كت لم عن ركنا من
َ
أمح السال ال ال ال الالورةب كقو "ا ححل ر ُد َ َ
ك يالوَع َ
ََ
ّلِل َر َ
الدي َن"ب خ صب محكعد تده
ب ال َحعالَ َر َ
ني *الر حمحَ َن الرح َمم"ب تأين كقو هو " َمال َ ح
َح
فجأه مقولتش نعبدهب ألب محمقولتش نعبدكب ده أ كقو "إَاي َك نَال حعبُ ُد"ب هنا حصل نقلة عجمبة يف السورةب العلراء ،وقفوا
هنا محقالوا إي دهب ده كمسروه يف اللغة االلتفاتب يعين أ تنت كت لم عن ركنا محفجأة محصلت ملقاع محتأين أقف كني يدي

وب محتأين أرى و -سبحان مح،عاىل -محأخاطب محأقو ايرب أ كعبدك ايرب.
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إي ده؟ يعين أ ملا قعدت أترر الثناء عل و محأترر معاين الرمحةب محأترر اسال ال الالتحضال ال الالار الدار اآلخرب إمياين قعد يعل ب
يعل ب يعل ب لدرجة إن أ محص ال الاللت ملر،بة اإلحس ال الالان فأعبد و -س ال الالبحان مح،عاىل -تأين أراهب فأخاطب محأقو ايرب أ

كعبالالدك ايرب .محمش كقوهلالالا كسب ايرب أ مبعبالالدش نريكب أ مفمش يف حمالالا نريكب فه دي تلرالالة ال الالاف كتالالاعالالت
نعبدك شال ال ال ال الالملناها مححطمناها قداعب مححطمنا معاها إي فبقت إايك نعبد يعين ايرب أ معرفش يف حما نريكب أين عبدك

اكن عبدكب اكن أمتكب أ أص ا يف سلمل العبوديةب أ ملمش حدب أ عبدب محأكواي عبدب محجدي عبدب محأم أمةب محجد
أمةب عبدك اكن عبدك اكن أمتكب أ ملمش نريك أص ا هرمح ملني؟

ملاذا جاءت "إَاي َك نَال حعبُ ُد" كصمغة اةرع؟
"إَاي َك نَال حعبُ ُد"ب محكدخل نعبد يعين جايز أدخل يف عبادك الصاحلنيب جايز أ ملنب مقلتش إايك أعبدب كستحضر عبادات
املسالاللرنيب ايرب دخلين محسالالطهم ايربب ايرب أ نفس ال أمحصالالل دخلين محسالالطهمب "إَاي َك نَال حعبُ ُد"ب ايرب أ محجهيت إن أ

عايز أعبدك ايرب .العبوديةب اخلض ال ال الالوغب الل ب االن س ال ال الالارب احلبب طريق ُمعبدب طريق مفمش فم مطباتب طريق أمحامر
ركنا تده متشال ال علم كقرة الس الالهولة محالمس الالر "إَاي َك نَال حعبُ ُد"ب كس ده طلب عايل أمحي مقدرش علم ب ايرب أ كك محإلمكب
َ
ضا أطلب منك العون عل عباد،كب -سبحان و.-
ني"ب محأي ا
أ ملمش نريكب فمارب " َمحإَاي َك نَ حستَع ُ
معىن رائع ج ادا ال ي ون إال من و -سبحان مح،عاىل-

يعين أنت متخمل إنك رايح محي املثل األعل ب رايح لش ال الالرتة ،قدع مث ا ،قو هلم أ عايز أش ال الالتغل عندتم كس انتوا الل
هتسالالاعدمحينب يعين أنت هتشالالتغل عند محال احنا الل هنسالالاعدك؟ محي املثل األعل هلا ال ي ون إال من و -سالالبحان

مح،عاىل، -طمع مح،طلب العون من فمعمنك مث ي ثمبك عل ما أعانك علم ب مث يدخلك اةنة كفضال ال ال ال الالل محترم محرمحت -
َ
ني"ب األلف محالسالني محالتاء ابلطلبب ،طلب العونب لن
سالبحان مح،عاىل-ب عايز إي أترت من تده؟ "إَاي َك نَال حعبُ ُد َمحإَاي َك نَ حسالتَع ُ
يعمنك أحد إال و.
َ
ني"ب ديب دي أ عايزك ،عت ها مث ا قنبلة ،فجر أي أسباب جواكب أي ،علقات جواك كشمخب كعاملب مبر ب
" َمحإَاي َك نَ حستَع ُ
َ
ني"ب دي ،دمرهاب "تل م نالا "ب ترا قا و يف احلديث القدسال ب "إال من
حبد همفهركب حبد هموصاللكب "إَاي َك نَ حسالتَع ُ
4
َ
ني"ب ختلمك إنك أنت عايز ،وصال ال الالل لركنا ك محفقطب إايك أن ،تعلق كغريهب أحما ا احنا كنُؤ إن أ
هديت " ب "إَاي َك نَ حس ال ال التَع ُ

متعلق كص ال الالوت ف ن احللوب محكدرس ف ن اةرملب محك تاب ف نب ال الب دي تلها محس ال الالائل محأس ال الالباب قد ُ،ؤ ب محقد ال
َ
ني".
ُ،ؤ ب قد ُ،ؤ مثارها محقد ال ُ،ؤ مثارهاب " َمحإَاي َك نَ حستَع ُ

4
ر ر
ر
ر ر
ر
ض ٌّ
َََِّطُْر ل ور الطُْر ْ ل ْقلللللل" صحمح مس ق
"للللل ّي عصَِّدْي لكُّ ل ْق َ
ََََِّ ْا لَور ا ََْْ لك ْق ّي عصَِّدْي لكُّ ل ْق َجِّئ اع صكا َمن اَطْ َُ ْ َلهل َُ ْ
ِّل صكا َمن َْ َََََْلهل َُ ْ
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استشعار الضعف محاالحتماج ي

طمب املقدمةب ثناءب الرمحن الرحمم اس ال الالتحض ال الالار معىن الرمحةب اس ال الالتحض ال الالار الدار اآلخرةب دي مرتزايت الزع أتررها يف
حما ب احنا قلناب ده اإلسال ع يف سالبع آايتب هو ده اإلسال عب كعد تده أنت مني؟ أ عبدب هتعرلها إزاي؟ ابالسالتعانةب

طب عايز إي كق ؟ خ ص املقدمة محعرفت نفسكب يعين أ الثناء محعرفت نفسكب عايز إي ؟ هلا الطلب اللي اختاره
ص الرا َع ال َ
َ َ
مم"ب ايرب أ نفس ال إنك ينديين ايربب اهلدى الداللة محاإلرشالالاد كرفقب ايرب
و يل أن أطلب ب "ا حهد َ ال َ ُ
حر حس التَق َ
خد ييدي أ نلبانب أ معرفش أحترك لوحدي ايربب ايرب خد ييدي كرفقب أ نال ال ال ال الالعمفب اهلدا ية مش ا هد إيل
الصراع املستقممب ال "ا حه َد َ َ
الص َرا َع"ب ايرب خلمك معااي طو الطريق.
الصراع ميتد من الدنما إىل اآلخرة

الصال ال الراع املس ال الالتقمم دهب ال لرة دي عجمبة أمحيب تلرة تس ال الالرت احلواجز كني الدنما محاآلخرةب الصال ال الراع ده م رل لغاية

اةنةب يعين الصال ال الراع ده م رل من أمح حلظة اإلسال ال ال عب أش ال الالهد أن ال إل إال وب محابلشال ال الرائع محابلعباداتب محم رل يف
الق ب محم رل لغاية الفردمحس األعل ب لو أنت ماشال ال ص الالح عل الصال الراع املس الالتقممب يعين الفاحتة تس الالرت احلواجز كني

الدنما اآلخرةب اسال الالتحضال الالر معااي تده مشال الالهد الص ال الراع املسال الالتقممب ده طريق من أمح حلظة اإلس ال ال عب محامتد لغاية اةنةب
محالطريق ده أ مش ماش علم لوحديب الطريق ده فم س سبقتين علم ب األنبماء محعل رأسهم رد -صل و علم

محسال ال ال ال الاللم -محكعد تدهب لدرجة أن كعا العلراء قا ب محكعد تده املهاجرين محاألنصال ال ال ال الالارب محكعد تده أ،باغ األنبماء محأ كق
ماش محراهم ماش عل الصراع.

ندعو و أن يعمننا عل الصراع املستقمم

ايرب أ عايز أمش ال عل الطريق ده كس ده صالالعب أمحيب الطريق ده مم ن أقع من علم ب الطريق ده أحد من السالالمف

محأرق من الشعرةب محالطريق ده فم س تتري قدرمحا ميشوا علم ب يعين الطريق ده مش مستحملب الناس الل مشمت علم
ص الرا َع ال َ
َ َ
مم"ب كس الص الراع ده صالالعب ُها مشالالموا علم
مشالالمت إزاي؟ مشالالمت كفضالالل ركناب فبقو ايرب "ا حهد َ ال َ ُ
حر حس التَق َ
َ
َ
ت َعلَحم َه حم" الفاحتة7 :ب أنت الل
ين أَنحال َع حر َ
إزاي؟ ايرب دمح معرفوش ميشال ال ال ال الالوا علم نري ملا أنت محفقتهمب "ص ال ال ال ال ال َرا َع الل َ
َ
َ
ت َعلَحم َه حم"ب لوال إنعامك م نوش مشمواب محأ ايرب
ين أَنحال َع حر َ
أنعرت مش ُها الل ب ال الب ده ينعامك ايرب " ص َرا َع الل َ
لوال إنعامك مش هعرف أمش ب ايرب أ عايز أمش محراهم.
الدعاء سبب يف الثبات عل الصراع املستقمم
آخ َر َ
حح ُقوا اََ حم" اةرعة3 :ب يف سال الالورة اةرعةب ايرب أ عايز أحلق كمهم فم
ين م حنال ُه حم لَرا يَالل َ
ايرب أ عايز أحصال الاللهمب " َمح َ َ
َ
ني * ا حه َد َ ال َ
ص ال ال ال ال ال َرا َع
أمل؟ آه فم أمل ابلدعاء محالتضال ال ال ال الالرغب مح،وحمد الوجهة محجتديد العزميةب "إَاي َك نَال حعبُ ُد َمحإَاي َك نَ حس ال ال ال ال التَع ُ
َ
ال َ
َ
ت َعلَحم َه حم"ب ايرب أ عايز أمش محراهم نفس أمحصل هلمب نفس أمحصل لغاية ملا أشرب
ين أَنحال َع حر َ
مم * ص َرا َع الل َ
ُ
حر حستَق َ
من إيد الن -صالالل و علم محسالاللم-ب يف حوض الن -صالالل و علم محسالاللم-ب نفس ال أمحصالالل لغاية ملا أعدي عل
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الص ال الراع تال قب أمح تالريحب أمح تأجامحيل اخلملب من نري ما أقع من عل الص ال الراعب نفس ال ال ايرب أكق ماش ال ال تده يف
الصرا َع ال َ
َ َ
مم"ب ما
الدنماب كس أ كقع تتري أمحيب أ تل شوي أقعب فلللك ايرب أ كطلب منك تل شوية "ا حهد َ َ ُ
حر حستَق َ
ص الرا َع ال َ
َ َ
مم"ب ما كني تل ص ال ة محص ال ة محقعت يف ذنوبب
كني تل ص ال ة محص ال ة محقعت تتريب قوع محقو "ا حهد َ ال َ ُ
حر حس التَق َ
الصرا َع ال َ
الصرا َع ال َ
َ َ
َ َ
مم"ب قوع
مم"ب طب الصلوات خلصتب قوع يف قماع اللمل قو "ا حهد َ َ ُ
قوع محقو "ا حهد َ َ ُ
حر حستَق َ
حر حستَق َ
َ
الصرا َع ال َ
َ َ
َ َ
مم".
كعد الفجر قو "ا حهد َ َ ُ
مم"ب صل الضح محقو "ا حهد َ الص َرا َع الح ُر حستَق َ
حر حستَق َ
إذا محقعت تثريا فقم مرة أخرى

هتقع تتريب قوع تتريب ألنالالك لو محقعالالت اي إمالالا هتقع تالالده مع املغضال ال ال ال الالوب علمهمب أمح هتقع تالالده مع الض ال ال ال ال الالالنيب "نَ حَري
ض ال ال ال َ
وب"ب المهودب الل تانوا عارفني الصال ال الالح محأصال ال ال ُّالرمحا إن ُها يعرلوا الغلطب أمح ،قع مع الضال ال الالالني النصال ال الالارى الل
ال َحرغح ُ
مرنالالوش يسالالرعوا أص ال ا ب محمشالالموا كدمانهم محمشالالموا اواهم فوقعوا يف الض ال

ب فف

س عايزك ،سالالتحضالالر كق اخلتاع

كق ب مشال ال الالهد الفاحتة النهائ محأنت قبل ما ،قو آمنيب مشال ال الالهد طريق ابديء من الدنما لغاية اآلخرةب م رل معاكب فم

س كتقع هناب فم س كتقع هناب فم س كتقع عل الصال ال ال ال الالراعب أنت شال ال ال ال الالايف س عرال ،قعب المهود محالنصال ال ال ال الالارى

محاملشرتنيب محاملنافقني تل دمح عرالني يقعوا محأنت مرعوب ،قع.
احلر أن ي ون فمك ش ء من األخ ق اليت جتلب الغضب

مش معىن إن أ كقو نري املغض الالوب علمهم المهود محالض الالالني النص الالارىب إن تده ان احنا مش هنقع ال الب أنت مم ن

 ،ون فمك أخ ق من الل كتجلب الغض الالب مح-العماذ ابي-ب أمح أخ ق من الل كتتس الالبب يف الضال ال

ب لللك محأنت

كتختم خترة رمضالالان كل تده إي اآلايت الل قالت أن ركنا كمغضالالب عل هؤالء محامحع ،عرلهاب اآلايت الل ركنا قا

علمها أن هؤالء ال ينظر إلمهم يوع القمامة محال يزتمهمب ا حلر منهاب اآلايت الل قالت إن الل همعرل تده همضال ال ال ال الالل

محيشق ب مني الل همعرل تده خد ابلك.
احلر أن ي ون قدمح،ك المهود أمح املشرتني

ايرب أ نفس ال أمش ال محرا الن -صالالل و علم محسالاللم-ب أ نفس ال أمش ال محرا الصالالحاكةب خايف أقعب معقو إنسالالان
يدع الدعاء ده محمستحضر معانم محي ون كمحب محاحد يهودي؟ أمح ي ون قدمح ،محاحد نصراينب أمح ي ون قدمح ،محاحد
مشال ال ال ال الالركب أمح ي ون منبهر كواحالالد محثينب أمح ي ون كمقلالالد محاحالالد ملحالالدب معقو محاحالالد يقو ايرب أ خالالايف أقع مع

املغضوب علمهم محالضالنيب محي ون قدمح ،يف احلماة نري الصحاكةب معقو ؟ ده محاحد مش فاهم هو كمقو إي ب ده محاحد
مش فاهم املعاين الرئمسمة لللك عجبين الشمخ إكراهمم الس ران ملا عرل مقالة امسها "تل املنه يف أع ال تاب"ب تان

معىن مجمل ج ادا محرتز يف اآلخر عل خطورة الصراع املستقمم محإنك أنت مم ن ،قع.
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معاين هامة جيب أن نستحضرها عند قراءة الفاحتة

يبق أ داخل الصال ال ال ة كقو و أت أ خايفب خايفب نفسال ال ال ركنا يهديين خايف أقعب ُسال ال البل الضال ال ال

تتريب ترمة

الشبهات الل كنسرعها ال ُحت ص ب ترم الشهوات الل حوالمنا تتريب كدخل الص ة يف تل مرة مستحضر تلرة اهد
ض الر " َ
عايز أمحصالاللها صالالحب عايز مقدمة صالالح محعايز ،عريف صالالحب "إَاي َك نَال حعب ُد"ب محعايز دعاء صالالحب محعايز مسالالتح َ
ص ال َرا َع
ُ
َ
ت َعلَحم َه حم"ب صالالحب محخايف من املغضالالوب علمهم محخايف من الضالالالنيب خايف أقعب مش معىن أن ركنا هداك
ين أَنحال َع حر َ
الل َ
َ
آايَ،نَا فَان َسال اللَ َخ َم حنال َها" األعراف175 :ب لللك الدعاة كمقولوا
أنك مش هتقعب مم ن ،قعب " َمحا،ح ُل َعلَحم َه حم نَالبَأَ اللي آَ،ال حمالنَاهُ َ
الصرا َع ال َ
َ َ
مم"ب طب ما ركنا هداهب ال مش معىن تده أن
إزاي مسلمب مؤمنب عاكد محيل من أمحلماء و محيقو "ا حهد َ َ ُ
حر حستَق َ
خ ص أنك أنت فزتب حىت ،صل إىل الفردمحس.

إايك محاالنرتار كنفسك

ما أنت مم ن ،قعب أنت مم ن  ،ون من أمحلماء و مث ُ،عجب كنفس الالكب مث ،ظن يف نفس الالك محيص الالمبك ال ايء مح-العماذ
َ
صالرا َع ال َ
َ
َ َ
ين"ب س تتري
مم * صال َرا َع الل َ
ابي-ب فتسالالقطب أمح ،تبع شالالهوة أمح شالالبهة فتسالالقط فلللك كت رر "ا حهد َ ال َ ُ
حر حسالتَق َ
َ
َ
ت"ب كفض ال ال الالل من و " َعلَحم َه حم نَ حَري
ين أَنحال َع حر َ
مش ال ال الالمت يف الطريقب الطريق ده قاكل للتطبمق مش مسال ال ال التحملب "صال ال ال ال َرا َع الل َ
َ
َ
ضال َ
ني"ب يف اآلخر ،قو -محلمسالالت من الفاحتة -آمنيب
ال َحر حغ ُ
ني"ب الل ركنا نضالالب علمهم " َمحَال الضالال َ
وب َعلَحم َه حم َمحَال الضالال َ
اللهم اسالالتجبب ألنك نفسالالك أن ركنا يسالالتجمب دعائكب لللك ص ال ة اةراعةب ،دع مع الناس مح ممنك يوافق مني

امل ئ ة فتُهدى مح ،رر الدعاء يف تل مرة.

معىن هاع جيب أن خنرج ك من سورة الفاحتة

عايزين خنرج من الفاحتة الا املعىنب إنك أنت فم معاين الزع  ،ررها يف حما،كب الثناء عل و -سال ال ال ال الالبحان مح،عاىل-ب

الرمحاتب اخلوف من الدار اآلخرةب ،عريفك كنفسال ال الالكب العبادة محاالسال ال الالتعانةب طلب اهلداية من و -سال ال الالبحان مح،عاىل-ب
َ
َ
ت "ب اخلوف من الل ن الاللواب محالل نض الالب و علمهمب دمح س الالبع معاين الزع
ين أَنحال َع حر َ
اس الالتحض الالار قدمح،ك "صال ال َرا َع الل َ
 ،ررهم يف حما،كب تل معىن من دمح امحر أُفردت كق كعد تده كق يف القرآنب املغضال الالوب علمهم قصال الالل ذُترت يف
املصحفب الضالني قصلب الثناء قصلب املُجرل السبع آايت فُصل ،فصم ا يف املصحف كعد تده.

محهلا من رمحة و -سال الالبحان مح،عاىل -كناب أن اختصال الالر لنا معاين املصال الالحف محمعاين ال تب السال الالاكقة يف هله السال الالورةب

فنش ال ال
"ا حه َد َ

دائرا محنقو
ر ركنا عل هله النعرة إن احنا نتعلم سال الالورة الفاحتةب نقرأها من ،فاسال الالريب نسال الالتحضال الالر املعاين محن رر ا
َ
َ
الصرا َع ال َ
َ
َ
ض َ
ني "
ت َعلَحم َه حم نَ حَري ال َحر حغ ُ
ين أَنحال َع حر َ
وب َعلَحم َه حم َمحَال الضال َ
مم * ص َرا َع الل َ
َ ُ
حر حستَق َ
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اس الالأ و -س الالبحان مح،عاىل -أن يوفقين محإايتم إىل اهلدايةب محأن يوفقنا -س الالبحان مح،عاىل -إىل الس الالري يف هلا الصال الراع
املسالالتقممب محأن يتقبل منا أعرالناب أقو قويل هلا محأسالالتغفر و يل محل مب -سالالبحانك اللهم مححبردك أشالالهد أن ال إل إال

أنت أستغفرك محأ،وب إلمك -محالس ع علم م محرمحة و محكرتا. ،

حبرد و
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