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مجَْرٓ٘ مصز العزبٔ٘
ّسارٗ األّقاف
( )1م

الكزآٌ الكزٓهّ ،أثزِ يف تكْٓ٘ اجلْاىب اإلمياىٔ٘
ّتزسٔخ الكٔه اإلىساىٔ٘

ممممممماحلؿدمهللمربماظعادلني،ماظؼائلميفمطؿابهماظعزؼز{:إٔنٖ مػَذَا ماظْؼُرِآنَ مؼَفِدِي مظِؾَّؿِي مػِيَم
المإظهَمإٔالَّم
أَضْوَمُموَؼُؾَشٚرُماظْؿُمِعِـِنيَماظَّذِؼنَمؼَعِؿَؾُونَماظصٖاظِقَاتِمأَنٖمظَفُمِمأَجِرّامطَؾِريّا}،موأَذفدُمأنِم َ
اهللُ موحدَهُ مال مذَرؼكَ مظَهُ ،موأَذفدُ مأنٖ مدقٚدَغا موغؾقٓـا محمؿدّا مسَؾدُه موردوظُهُ ،ماظؾَّفُمٖ مصَل ٚمودؾِّمِم
وبارٔكْمسؾَقهموسؾَىمآظِهِموصقؾِهِ،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٕمإظَىمؼومٔماظدٚؼنٔ،مّبعد:م م
ممممممصؾؼدددمأردددلماهللم(سدزٓموجدلٓ)مردددوظهمحمؿددّام(صَددؾَّىماهللُمسَؾَقِدهِموَدَددؾَّمَ)مباهلدددىمونؼددنم
احلق؛مظقكرجماظـاسمعنماظظؾؿاتمإديماظـور؛موؼلخذمبقدماظؾشرؼةمعنمررؼقماظضدلظةمإديم
اهلدددى،ممصلؼدددهمبااؼدداتم،موادلعفددزاتماظؾدداػراتمم،مشددريمأنماظؼددرآنماظؽددرؼممؼؾؼددىمػددوم
ادلعفزةماخلاظدةماظيتمأؼدماهللمبفامغؾقهم(صَدؾَّىماهللُمسَؾَقِدهِموَدَدؾَّمَم)،مويفمػدذامؼؼدواماظدـ مم
(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ):م(عَامعِنَماألَغِؾِقَاءِمغَؾِيٙمإٔظَّامأُسِطِيَمعَامعِـِؾهُمآعَنَمسَؾَقِهِماظؾَشَرُ،موَإٔغٖؿَامطَدانَمم
اظَّذِيمأُوتِقتُموَحِقّامأَوِحَاهُماظؾَّهُمإٔظَيٖ،مصَلَرِجُومأَنِم َأطُونَم َأطْـَرَػُمِمتَابِعّامؼَوِمَماظؼِقَاعَةِ) .م
مممممممممصاظؼرآنماظؽرؼممػومحؾلماهللمادلؿني،مواظذطرماحلؽدقم،ممواظصدرا ممادللدؿؼقمم،ماظدذيم
المؼـاظهماظؿقرؼف،موالمؼلتقهماظؾارلمعنمبنيمؼدؼهموالمعنمخؾػهم،مالمؼشؾعمعـدهمماظعؾؿداء،موالمم
خيؾقمسؾىمطـرةماظرن،موالمتـؼضيمسفائؾه ،معنمضاامبهمصدد،،مموعدنممسؿدلممبدهممأُجدر،مموعدنمم
حؽممبهمسدا،موعنمنسامإظقهمػُدىمإديمصرا معلؿؼقم،موعدامااكمإالمدلدامزقدزمبدهماظؼدرآنم
اظؽددرؼممعددنمت دلثريمسؾددىماظددـػسماظؾشددرؼة،مصػدديمخطابددهمحقدداةٌمظؾؼؾددوب،موتطف دريْممظددوروا ،م
وتفذؼبْمظوخل،،موتؼوؼمْمظؾلؾوك؛موملمال؟موػومطلممربماظعادلنيم،ماظذيمؼففدممسؾقدكمم
احللنمعـهمنصعةمواحدة،مصلمتدريمأجاءكماحللنمعنمجفةمظػظهمأممعنمجفةمععـداه،ممإام
المتؽددانماألظػددازمتصددلمإديماااانمحؿددىمتؽددونمادلعدداغيمضدددموصددؾتمإديماظؼؾددوب؛موػددوم

( )2م

اظذيمملمتؾؾثماجلنمإاممسعؿهمحؿىمضاظوا:م{إٔغٖامدَدؿِعِـَاممضُرِآغّداممسَفَؾّدامم*مؼَفِددِميمإٔظَدىمماظرٗذِددِم
صَكعَـٖامبِهِموَظَنِمغُشِرٔكَمبِرَبٚـَامأَحَدّا}م .م
ممممممموظؼدمجاءماظؼرآنماظؽرؼممظقصؾحمغػودّامحانتمسنماظػطرةماإلغلداغقة،مموؼفدذبمأخلضًدامم
ودؾوطقاتمابؿعدتمسنماجلواغبماإلمياغقة،موضدمصورمجعػدرمبدنمأبديمراظدبم(رهللديماهللم
سـده)ممحداامتؾدكماظـػدوسمضؾدلمأنمؼفدذبفاماظؼدرآنمصؼداام:م"مطُـٖدامضَوِعّدامأَػِدلَمجَاػِؾِقٖدةٍمغَعِؾُددُم
اظْلَصِـَامَ،موَغَ ْلطُلُماظْؿَقِؿَةَموَغَلْتِيماظْػَوَاحِشَ،موَغَؼْطَدعُماظْلَرِحَدامَ،موَغُلِديءُماظْفِدوَارَمؼَ ْلطُدلُماظْؼَدؤيٗمم
عِـٖاماظضٖعِقفَ،م َصؽُـٖامسَؾَىماَظِكَمحَؿٖىمبَعَثَماهللُمإٔظَقِـَامرَدُوظًامعِـٖامغَعِرٔفُمغَلَؾَهُ،موَصِدِضَهُ،موَأَعَاغَؿَدهُ،م
وَسَػَاصَهُ،مصَدَسَاغَامإٔظَىماهللِمظِـُوَحٚدَهُ،موَغَعِؾُدَهُ،موَغَكِؾَعَمعَامطُـٖامغَعِؾُدُمغَقِنُموَآبَاؤُغَدامعِدنِمنُوغِدمهِمعِدنَم
احلِفَارَةِموَاظْلَوِثَانٔ،موَأَعَرَغَامبِصِدِٔ،ماظْقَدِؼثِ،موَأَنَاءِماظْلَعَاغَةِ،موَصِؾَةِماظرٖحِمٔ،موَحُلِدنٔماظْفِدوَارٔ،م
وَاظْؽَفٚمسَنٔماظْؿَقَارٔمٔ،موَاظددٚعَاءِ،موَغَفَاغَدامسَدنٔماظْػَدوَاحِشٔ،موَضَدوِأماظدزٗورٔ،موَأَطْدلٔمعَدااَماظْقَؿِدقمٔ،م
وَضَذِفِماظْؿُقِصَـَةِ،موَأَعَرَغَامأَنِمغَعِؾُدَماهللَموَحِدَهُم ظَدامغُشِدرٔكُمبِدهِمذَدقِؽّا،موَأَعَرَغَدامبِاظصٖدلةِ،موَاظزٖطَداةِ،م
وَاظصٚقَامٔ)،مصؽانمخطابماظؼرآنماظؽرؼممهلدممددؾؾّاميفمإؼؼدازمهللدؿائرػم،موإحقداءمضؾدوبفمم،م
ودعانتفمميفماظددغقاموااخدرةم،مضداامتعداديم:م{أَوَعَدنِمطَدانَمعَقِؿّدامصَلَحِقَقِـَداهُموَجَعَؾْـَدامظَدهُمغُدورّام
ؼَؿِشِددديمبِدددهِمصِددديماظـٖدددداسٔمطَؿَدددنِمعَـَؾُدددهُمصِدددديماظظؾُؿَددداتِمظَدددقِسَمبِكَدددارٔجٕمعِـِفَدددام}،موضوظددددهم
دؾقاغهَ {:وطَذَظِكَمأَوِحَقِـَامإٔظَقِكَمرُوحّامعِنِمأَعِرٔغَام .}..م
مممممممطؿددامأنمادلؿؿؾددعماؼدداتماظؼددرآنماظؽددرؼممؼددرىمطقددفمأردددىماخلطددابماظؼرآغدديماظؾـدداءم
األخلضيميفمحقاةماألصرانمواجملؿؿعات،معنمخلامتؼوؼةماجلواغبماإلمياغقدة،موترددق م
اظؼددقمماإلغلدداغقة،مصؼدددماػددؿمماظؼددرآنماظؽددرؼممبؾـدداءمذكصددقةماإلغلددان،موتؼوؼددةماجلواغددبم
اإلمياغقةماظيتمتؼوممسؾىماظصد،،مواألعاغةمواظرريدةمواظمعددامواحدماممااخدر،مواإلميدانمم
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بلـنماهللماظؽوغقةميفماالخدؿلفمواظؿـدو ،موإػدلكمماظظدادلني،موزؽدنيماظصداحلني،مإديم
شريماظكمعنماظؼقمماإلمياغقةمواإلغلداغقةماظديتمأعدرمبفدامماظؼدرآنماظؽدرؼمم،موسؾدىمرأسمػدذهم
اظؼقمماظيتمحرصماظؼرآنماظؽرؼممسؾىمتردقكفاميفمغػوسمأتؾاسه؛مضقؿةماظررية،مصادللدؾمم
حقـؿامؼؿؾومطؿابماهللمؼؾدأمتلوتهمبؼوظه:م(بلمماهللماظدررينماظدرحقم)،مصمقلؿشدعرمأنمرريدةم
اهللمصػةمعنمصػاتماظذاتماظعؾقة،مبفامأردلماهللمردؾه،موأغزامطؿؾه،موبفامػداؼدةماخلؾدقم،م
وبفامؼلؽـفممنارمثوابه،موبفامرَزَضفمموساصاػم،موػيمأخصمصدػاتماظدـ

م(صَدؾَّىماهللُمسَؾَقِدهِم

وَدَؾَّمَ)م،ماظيتموصػهماظؼرآنماظؽرؼممبفداميفماظعدؼددمعدنمآؼاتده،مصؼددمطدانم(صَدؾَّمىماهللُمسَؾَقِدهِم
وَدَؾَّمَ)مرريةمزشيمسؾدىماألر،،مضداامتعدادي:م{وَعَدامأَرِدَدؾْـَاكَمإٔظَّدامرَحِؿَدةًمظِؾْعَداظَؿِنيَم}،موضددم
بددنيماحلددقمتؾدداركموتعدداديمأنماظرريددةمتددمنيمإديمظددنيماظؼؾددب،موتمظددفمبددنيماظـػددوسم
واألروا ،مصؼاامتعادي{:صَؾِؿَامرَحِؿَةٍمعِنَماظؾَّهِمظِـِتَمظَفُمِموََظوِمطُـِتَمصَظٛامشَؾِقظَماظْؼَؾْبِمظَاغِػَضٗدوام
عِنِمحَوِظِكَ}،موبقٓنماظؼرآنماظؽرؼممأؼضّدامأنمادلدمعنمؼـؾغديمأنمؼطؾدبمرريدةماهللمنائؿّدا،م
صؼاامتعادي:م{إٔنٖماظَّذِؼنَمآعَـُواموَاظَّذِؼنَمػاجَرُواموَجاػَدُوامصِديمدَدؾِقلٔماظؾَّدهِمأُوظؽِدكَمؼَرِجُدونَم
رَحِؿَتَماظؾَّهِموَاظؾَّدهُمشَػُدورْمرَحِدقمْم}،موبدقٓنمأنممأبـداءمماجملؿؿدعمالبددمأنمؼؿعداعؾواممصقؿدامبقدـفمم
باظررية،مصؼاامتعادي:م{ثُمٖمطانَمعِنَماظَّذِؼنَمآعَـُواموَتَواصَوِامبِاظصٖؾِرٔموَتَواصَوِامبِاظْؿَرِحَؿَةِ} .م
ممممممموعن ماجلواغب ماإلمياغقة ماظيت مردكفا ماظؼرآن ماظؽرؼم ميف ماظـػوس ماظؾشرؼة ،مضقؿةم
اظصد ،،مضاا متعادي{:ؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا ماتٖؼُوا ماظؾَّهَ موَطُوغُوا معَعَ ماظصٖانِضِنيَ} ،مواظصد،م
ؼؽون معع ماهلل مبنخلص ماإلميان مبه ،مواظطاسة مواظعؾانة مهلل ،موؼؽون معع ماظـػس مبنظزاعفام
ررؼق ماظػل

مواظـفا

م ،موؼؽون معع مااخرؼن مبمك مششفم ،مواظؿدظقس مسؾقفم،م

وخقاغؿفم...إخل ،موبذظك متلؿؼقم ماحلقاة؛ موؼؿؿادك ماجملؿؿع ،موتؼوى ماظروابط مبنيم
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اظـاس،موتـصؾحماظعلضاتم،وظؼدمبقٓنماظـ

م(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)مأنماظؽذبموػومغؼقضم

اظصد ،،مؼمنيمإديماخلروجمعنمراسةماهلل،موأغهمؼـايفماإلميان،موأنمعصريمادلؿكؾق مبهمم
اظـارمواظعقاامباهلل،مصؼاا م(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م :م(إٔنٖماظصٚدَِ،مؼَفِدِيمإٔظَىماظؾِر،ٚموَإٔنٖماظؾِرٖم
ؼَفِدِي مإٔظَى ماجلَـٖةِ ،موَإٔنٖ ماظرٖجُلَ مظَقَصِدُ ُ،محَؿٖى مَؼؽُونَ مصِدٚؼؼًا .موَإٔنٖ ماظؽَذِبَ مؼَفِدِي مإٔظَىم
اظػُ فُورٔ،موَإٔنٖماظػُفُورَمؼَفِدِيمإٔظَىماظـٖارٔ،موَإٔنٖماظرٖجُلَمظََقؽْذِبُمحَؿٖىمؼُؽْؿَبَمسِـِدَماظؾَّهِمطَذٖابّا)؛م
ظذامطانماظؽذبمأبغضمذيءمظردواماهللم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) مصعنمسائشةم(رهلليماهللم
سـفا)مضاظت:م(عَامطَانَمذَيِءْمأَبِغَضَمإٔظَىمرَدُوأماظؾَّهِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)معِنَماْظؽَذِبِموَعَام
حؿٖىم
جَرٖبَهُ مرَدُواُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) معِنِ مأَحَدٍ موَإٔنِ مضَلٖ مصَقُكِرٔجَ مظَهُ معِنِ مغَػْلِهِ م َ
ؼُفَدٚنَمظَهُمتَوِبَةُ)،موهللمنرٓماظؼائل :م
اظصٚدُِ،مأَوِظَىمعَامبِهِمم...منَانَماعِرُؤْمصَاجِعَؾْهُمنِؼـّا م
وَنَ ٔماظـٚػَاَ،مصَؿَامرَأَيِم...متُمعُـَاصِؼًامإٔظَّامعَفٔقـّا م
مممممممممممإن مادلؿدبر مظؽؿاب ماهلل متعادي مادلؿعؿق ميف مثـاؼا ماظـصوص ،ماظلابح ميف مصضاءم
ااؼات مؼلؿكرج ماظؽـري معن ماجلواغب ماإلمياغقة ،مواظؼقم ماإلغلاغقة ماظيت مؼصؾُح مبفا محاام
اظؾشرؼةموؼلؿؼقمم .م
أقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلكه
*م*م* م

ممممممماحلؿد مهلل مرب ماظعادلني ،موصلةً مودلعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿدم
(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني .م
أخْٗ اإلسالو:
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مممممممممظؼدمنساماظؼرآنماظؽرؼممإديمتردق ماظؼقمماإلغلاغقة ماظيت مالمخيؿؾفمسؾقفاماظؾشرمعفؿام
اخؿؾػت مسؼائدػم موتؾاؼـت مأصفاعفم ،موشاؼة ماظؼرآن معن متردق مػذه ماظؼقم ماإلغلاغقةم
واظدسوةمإظقفامػي مدعانة ماظػرنمواجلؿاسةمعنمخلامتعاظقؿهموتشرؼعاته،موعنمػذهماظؼقمم
اإلغلاغقة ماظؿعاؼش ماظلؾؿي مبني مطاصة مأصران ماجملؿؿع مواظورن ماظواحد مبغض ماظـظر مسنم
ععؿؼداتفم،مواخؿلفمأظواغفم،موأجـادفم،موثؼاصؿفم،محقثمؼؼواماحلقمدؾقاغهموتعاديم :م
كؿَؾِػِنيَم*إٔظَّامعَنِمرَحِمَمرَبٗكَموَظِذَظِكَم
{وَظَوِمذَاءَمرَبٗكَمظَفَعَلَماظـٖاسَمأُعٖةًموَاحِدَةًموَظَامؼَزَاظُونَمعُ ِ
خَؾَؼَفُمِ}،وؼؼوامدؾقاغهم:م"مموَظَوِمذَاءَمرَبُٓكَمظَكعَنَمعَنمصِي اظْلَرِٔ،مطُؾُٓفُمِمجَؿِقعّامأَصَلَغتَمتُؽْرٔهُم
اظـَٓاسَ محَؿَٓى مَؼؽُوغُوا معُمِعِـِنيَ} ،صاظعامل مبلدره ميف مزل ماظؿؼدم ماظؿؽـوظوجي ،موادلعريفم
اهلائل مأصؾح مضرؼة مصغرية ،مال مشـى مألػؾفا مسن مبعضفم ،موبدون مػذا ماظعقش مادلشمك مالم
تلؿؼقم مسؿارة ماألر ،،موال مؼؿقؼق ماظؿؼدم مواظرخاء ،موبدوغه مال مؼلعن ماظـاس مسؾىم
أرواحفم ،موال مسؾى مأعواهلم ،موال مأسراهللفم ،موبدوغه مال مؼلؿطقعون محؿى ماظؿعؾد ميفم
حمارؼؾفم .م
وػذا معا مردكه ماظؼرآن ماظؽرؼم ميف مآؼاته ،مضاا متعادي{:ظَا مؼَـِفَاطُمُ ماظؾَّهُ مسَنٔ ماظَّذِؼنَ مظَمِم
ؼُؼَاتِؾُوطُمِ مصِي ماظدٚؼنٔ موَظَمِ مؼُكِرٔجُوطُمِ معِنِ منِؼَا ٔرطُمِ مأَنِ متَؾَرٗوػُمِ موَتُؼْلِطُوا مإٔظَقِفٔمِ مإٔنٖ ماظؾَّهَم
ؼُقِبٗماظْؿُؼْلِطِنيَ}،موضاامتعادي{:وَضُوظُوامظِؾـٖاسٔمحُلِـّا}.م م
وتؿفؾى مصورة ماظؿعاؼش ماظلؾؿي مادلشمك معع مااخر ميف مضوظه متعادي{:اظْقَوِمَ مأُحِلٖ مَظؽُمُم
اظطَّقٚؾَاتُ موَرَعَامُ ماظَّذِؼنَ مأُوتُوا ما ْظؽِؿَابَ محِل ٙمَظؽُمِ موَرَعَا ُعؽُمِ محِل ٙمظَفُمِ موَاظْؿُقِصَـَاتُ معِنَم
اظْؿُمِعِـَاتِ موَاظْؿُقِصَـَاتُ معِنَ ماظَّذِؼنَ مأُوتُوا ماْظؽِؿَابَ معِنِ مضَؾِ ِؾؽُمِ مإٔاَا مآتَقِؿُؿُوػُنٖ مأُجُورَػُنٖم
عُقِصِـِنيَمشَقِرَمعُلَاصِقِنيَموَظَامعُؿٖكِذِيمأَخِدَانٕ} .م
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مممممممممم وعنماظؼقمماإلغلاغقةماظيتمردكفاماظؼرآنماظؽرؼممغؾذماظعـصرؼة،مصاظؾشرؼةمعرنػامإديم
أصلٕمواحد،مضاامتعادي{:ؼَامأَؼٗفَاماظـٖاسُماتٖؼُوامرَ ٖبؽُمُماظَّذِيمخَؾَ َؼؽُمِمعِنِمغَػْسٕموَاحِدَةٍموَخَؾَقَم
عِـِفَامزَوِجَفَاموَبَثٖمعِـِفُؿَامرٔجَاظًامطَـِريّاموَغِلَاءّموَاتٖؼُواماظؾَّهَماظَّذِيمتَلَاءَظُونَمبِهِموَاظْلَرِحَامَمإٔنٖ ماظؾَّهَم
طَانَ مسَؾَ ِقؽُمِ مرَضِقؾّا} ،موال مصر ،مبني مسربي موسفؿي ،موأرير موأدون مإال مباظؿؼوى ،مضاام
تعادي{:ؼَا مأؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔغٖا مخَؾَؼْـَاطُمِ معِنِ م َاطَرٕ موَأُغِـَى موَجَعَؾْـَاطُمِ مذُعُوبّا موَضَؾَائِلَ مظِؿَعَارَصُوا مإٔنٖم
أَطْرَ َعؽُمِمسِـِدَماظؾَّهِمأَتِؼَاطُمِمإٔنٖماظؾَّهَمسَؾِقمْمخَؾِريْ}.م م
ممممممممموعنماظؼقمماإلغلاغقةماظيتمردكفاماظؼرآنماظؽرؼم،ماظعدام،مواإلغصافمظًخرؼن،مالم
صر،مبنيمعلؾمموشريمعلؾم،مأومشينموصؼري ،مأومضرؼبموبعقد،مأومحاطمموحمؽوم،مأومظونٕم
ظؽُمِ مبِهِم
قؽُؿُوا مبِاظْعَدِأمإٔنٖماظؾَّهَ مغِعِؿٖا مؼَعِ ُ
وظونٕ،مضاامتعادي:م{وَإٔاَامحَؽَؿِؿُمِمبَقِنَ ماظـٖاسٔمأَنِ متَ ِ
إٔنٖ ماظؾَّهَ مطَانَ مدَؿِقعّا مبَصِريّا} ،موضاا متعادي {:مؼَا مأَؼٗفَا ماظَّذِؼنَ مآعَـُوا مطُوغُوا م َضوٖاعِنيَ مبِاظْؼِلِطِم
ذُفَدَاءَمظِؾَّهِموَظَوِمسَؾَىمأَغِػُ ِلؽُمِمأَؤماظْوَاظِدَؼِنٔموَاظْلَضْرَبِنيَمإٔنِمؼَؽُنِمشَـِق٘امأَوِمصَؼِريّامصَاظؾَّهُمأَوِظَىمبِفٔؿَام
صَؾَامتَؿٖؾِعُواماظْفَوَىمأَنِمتَعِدِظُواموَإٔنِمتَؾْوُوامأَوِمتُعِرٔهللُوامصَنٔنٖماظؾَّهَمطَانَمبِؿَامتَعِؿَؾُونَمخَؾِريّا}،موضاام
تعادي{:وَظَا مؼَفِرٔعَ ٖـؽُمِ مذَـَكنُ مضَوِمٕ مسَؾَى مأَظَّا متَعِدِظُوا ماسِدِظُوا مػُوَ مأَضْرَبُ مظِؾؿٖؼْوَى موَاتٖؼُوا ماظؾَّهَ مإٔنٖم
اظؾَّهَمخَؾِريْمبِؿَامتَعِؿَؾُونَ}،مأي:مالمحيؿؾـٓؽممطراػقةمضومموبغضفممسؾىمسدمماظؿعاعلمباظعدام
ععفم .م
مممممظؼد منسا ماظؼرآن ماظؽرؼم ماظؾشرؼة مإدي مضقم مإغلاغقة مسادلقة مظقلت مغابعة مسن مػوى ،مأوم
تعصب ،مأو مأغاغقة ،مبل مػي مأغوار مرباغقة متصل مباظؾشرؼة -مإن مػي مزلؽت مبفا موجلدتفام
واضعّامعؾؿودّا-ممإديمأسؾىمنرجاتماإلغلاغقة .م
فاللَه ارسقيا فَه كتابك ّتدبز آٓاتك ،
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م م

ّالعنل بَا عل ٙالْجُ الذٖ ٓزضٔك عيا

