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رمضان شوز العتل من النار

م

احلؿدمهللمربٚماظعادلنيَ،ماظؼائؾٔميفمطؿابفماظؽرؼؿ:م{ؼَامأَؼٗفَاماظَّذِؼـَمآعَـُقامطُؿِبَمسَؾَ ِقؽُؿُم
المإظفَمإٔالَّماهللُموحددَهُمم
َؾؽُؿِمتَؿٖؼُقنَ}،موأَذفدُمأنِم َ
اظصٚقَامُمطَؿَامطُؿِبَمسَؾَكماظَّذِؼـَمعِـِمضَؾِِؾؽُؿِمظَع َّ
المذَرؼؽَمظَفُم،موأَذفدُمأنٖمدقدَغاموغؾقٖـامعُقَؿٓدّامسَؾدُهموَرَدُقظُفُم،ماظؼَائِؾ:م(عَدـِممصَدامَممرَعَضَدانَمم
ٔإميَاغّاموَاحِؿِلَدابّاممشُػِدرَممظَدفُممعَداممتَؼَددٖمَممعِدـِممذَغِؾِدفِم)م،ماظؾَّفُدؿٖممصَدؾٚمموددؾمؿِمموبدارٔ ممسؾَقدفِمموسؾَدكممآظِدفِمم
وصقؾِفِم،موعَـِمتَؾِعَفُؿِمبإحلانٕمإظَكمؼقمٔماظدٚؼـٔ.
وبعــد :م
صؾؼدماخدؿ

ماهللم(سدزموجدؾ)مذدفرمرعضدانمادلؾدار مبعطماؼداموعزاؼدامظقلدمتمظغدههمعدـم

اظشفقرم،معـفامأغفمشوز اهلدايةماظذيمأغزظتمصقفماظؽؿبماظلؿاوؼةم،محقدثمؼؼدقاماحلدؼم
دددؾقاغفم:م{ذَ دفِرُمرَعَضَددانَماظَٓ دذِيمأُغِ دزٔاَمصِق دفِماظؼُ درِآنُمػُ ددّىمظِؾـَٓدداسٔموَبَقِٓـَدداتٍمعِ دـَماظفُ ددَىم
وَاظػُرِضَانٔم،}..موؼؼقامغؾقـام(صدؾكماهللمسؾقدفموددؾؿ)م:م(مأُغِزٔظَدتِممصُدقُػُمإٔبِدرَاػِقؿَمأَوٖاَمظَقِؾَدةٍم
عِـِمذَدفِرٔمرَعَضَدانَمم،موَأُغِزٔظَدتِماظؿٖدقِرَاةُمظِلِدتَمعَضَدقِـَمعِدـِمرَعَضَدانَمم،موَأُغِدزٔاَماظإٔغِفِقدؾُمظِـَؾَداثَم
سَشِرَةَمعَضَتِمعِـِمرَعَضَانَم،موَأُغِزٔاَماظزٖبُقرُمظِـَؿَانمسَشِرَةَمخَؾَتِمعِـِمرَعَضَدانَمم،موَأُغِدزٔاَماظؼُدرِآنُم
ظِأَرِبَعَمسَشِرَةَمخَؾَتِمعِـِمرَعَضَانَ) .م
وعـفامأغفمشوز الدعاءم:مصاظدساءمعـمأسظؿماظطاسداتم،مموأجدؾمماظؼربداتماظد

مؼؿؼدربم

بفاماظعؾدمإديمربفم،موادلؿأعؾميفمطؿابماهللم(سزموجؾ)مجيدمأنمآؼةماظدساءمضدمتقددطتم
آؼدداتماظصددقامم،محقددثمؼؼددقاماحلددؼمدددؾقاغفم:م{وَإٔذَامدَدأَظَؽَمسِؾَدداعِيمسَـٚددلمصَدإٔغٚلمضَرٔؼدبْم
أُجِقدبُمعَسِ دقَةَماظ ددٖأَمإٔذَامعَسَددانٔمصَؾقَلِ دؿَفِقؾُقامظِددلموَظقُ ِعِـُددقامبِددلمظَعَؾَّفُ دؿِمؼَرِذُ ددُونَم}،مويفم
ذظؽمإذارةمإديمأنمعساءماظصائؿمأرجكمظؾؼؾقام،مؼؼدقامغؾقـدام(صدؾكماهللمسؾقدفموددؾؿ)م:م
(ظؾصائؿمعسقةمالمترع)م،موؼؼقام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(ثَؾَداثْممظَداممتُدرَعٗممعَسِدقَتُفُؿِمم،ماإلٔعَدامُمم
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اظعَاعِاُم،موَاظصٖائِؿُمحِنيَمؼُػطِرُم،موَعَسِقَةُمادلَظؾُقمٔمؼَرِصَعُفَامصَدقِ َمماظغَؿَدامٔمم،موَتُػَدؿُّّٖممظَفَداممأَبِدقَابُمم
اظلٖؿَاءِم،موَؼَؼُقاُماظرٖبٗم(سَزٖموَجَؾٖ)م:موَسِزٖتِلمظَأَغِصُرَغٖؽِموَظَقِمبَعِدَمحِنيٕ) .م
وظعؾمعـمأػؿمػذهماخلصائ

مأنماهللم(سزموجدؾ)مضددمجعدؾمرعضدانمشـوز العتـل

من النار ،محقثمؼؼقامغؾقـام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(مإٔذَامطَدانَممأَوٖاُمظَقِؾَدةٍممعِدـِممرَعَضَدانَمم
صُػمدَتِماظشٖقَارِنيُم،موَعَرَعَةُماظفِـٚم،موَشُؾمؼَتِمأَبِقَابُماظـٖارٔم،مصَؾَؿِمؼُػدؿَِّّممعِـِفَداممبَدابْمم،موَصُؿِقَدتِمم
أَبِقَابُماظفِـَانٔمصَؾَؿِمؼُغِؾَؼِمعِـِفَامبَابْم،موَغَاعَىمعُـَداعٍممؼَداممبَداشِلَمماظكَقِدرٔممأَضؾِدؾِ،مموَؼَداممبَداشِلَمماظشٖدرٚمم
أَضصِرِم،موَظِؾَّفِمسُؿَؼَاءُمعِـَماظـٖارٔم)م،موؼؼدقام(صدؾكماهللمسؾقدفموددؾؿ)م:م(ممإٔنٖمظِؾَّدفِمسدزموجدؾمسِـِددَم
طُؾٚمصِطرٕمسُؿَؼَاءَم،موَذَظِؽَمصِلمطُؾٚمظَقِؾَةٍم)،موادلؼصقعمباظعؿؼمعدـماظـدارمأنمعَدمـمعدـَٖماهللم(سدزم
وجؾ)مسؾقفمبفذهمادلـؼؾةماظعظقؿةم،مواظـعؿةماجلؾقؾةمظـمؼدخؾماظـارمأبدّام .م
صاظصقممأحدمأبقابماخلهم،موخصاظفماظ

متؼلماظعؾدمعـمسذابماظـارم،محقدثمؼؼدقام

غؾقـام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(اظصٖقِمُمجُـٖةٌم-مأيموضاؼةم-مؼَلِدؿَفِـٗممبِفَدامماظعَؾِددُممعِدـَمماظـٖدارٔم)م،م
وؼؼقام(صؾكماهللمسؾقدفموددؾؿ)م:م(معَداممعِدـِممسَؾِددٍممؼَصُدقمُممؼَقِعّداممصِدلممدَدؾِقؾٔمماهللِمإٔظَّداممبَاسَددَمماهللُم
بِذَظِؽَماظقَقِمٔموَجِفَفُمسَـٔماظـٖارٔمدَؾِعِنيَمخَرٔؼػًا)م .م
ممممموسـمعُعَاذِ مبِـٔ مجَؾَؾٕ م(رضل ماهلل مسـف) مضَااَ:مطُـِتُ معَعَ ماظـٖؾِل ٚم(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م
صِل مدَػَرٕ م ،مصَأَصِؾَقِتُ مؼَقِعّا مضَرٔؼؾّا معِـِفُ موَغَقِـُ مغَلِهُ م،مصَؾَؿٖا مرَأَؼِؿُفُ مخَؾِق٘ا مضُؾتُ:مؼَا مرَدُقاَ ماهللِ م،م
أَخِؾِرِغِل مبِعَؿَؾٕ مؼُدِخِؾُـِل ماظفَـٖةَ م ،موَؼُؾَاسِدُغِل مسَـِ ماظـٖارٔ م ،مضَااَ:م(ظَؼَدِ مدَأَظؿَـِل مسَـِ مسَظِقؿٕ م،م
وَإٔغٖفُ مظَقَلِهْ مسَؾَك معَـِ مؼَلٖرَهُ ماهللُ مسَؾَقِفِ م ،متَعِؾُدُ ماهللَ موَظَا متُشِرٔ مبِفِ مذَقِؽّا م ،موَتُؼِقؿُ ماظصَؾَاةَ م ،موَتُ ِتِلم
اظ ٖزطَاةَ م ،موَتَصُقمُ مرَعَضَانَ م ،موَتَقُجٗ ماظؾَقِتَ م ،مثُؿٖ مضَااَ:مأَظَا مأَعُظُّؽَ مسَؾَك مأَبِقَابِ ماظكَقِرٔ؟ ماظصٖقِمُم
جُـٖةٌ ،موَاظصٖدَضَةُ متُطػِئُ ماظكَطِقؽَةَ مطَؿَا مؼُطػِئُ ماظؿَاءُ ماظـٖارَ م )..م ،مطؿا مأن ماظصقم مػق مأحدم
اظشػعاءماظذؼـمؼؼؾؾماهللم(سزموجؾ)مذػاسؿفؿمؼقمماظؼقاعة ،حقثمؼؼقام(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ) م :م(اظصٚقَامُ موَاظؼُرِآنُ مؼَشِػَعَانٔ مظِؾعَؾِدِ مؼَقِمَ ماظؼِقَاعَةِ م ،مؼَؼُقاُ ماظصٚقَامُ م :مأَيِ مرَب ٚم ،معَـَعِؿُفُم
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اظطَّعَامَ موَاظشٖفَقَاتِ مبِاظـٖفَارٔ مصَشَػمعِـِل مصِقفِ م ،موَؼَؼُقاُ ماظؼُرِآنُ:معَـَعِؿُفُ ماظـٖقِمَ مبِاظؾَّقِؾٔ مصَشَػمعِـِل مصِقفِ)م
ضَااَ:م(صَقُشَػَّعَانٔ) .م
ممممممممطؿا مأن ماظصقم مدؾب من أسباب املغفزة  ،موررؼؼ معـ مرر ماجلـة م ،مصؾؼد موسدم
احلؼمدؾقاغف مسؾاعه ماظصائؿنيمبادلغػرةمواِّجرماظعظقؿ م ،مصؼاا متعاديم :م{إٔنٖماظؿُلِؾِؿِنيَم
وَاظؿُلِؾِؿَاتِ موَاظؿُ ِعِـِنيَ موَاظؿُ ِعِـَداتِ موَاظؼَداغِؿِنيَ موَاظؼَاغِؿَداتِ موَاظصٖداعِضِنيَ موَاظصٖداعِضَداتِم
وَاظصٖدابِرٔؼـَموَاظصٖدابِرَاتِموَاظكَاذِعِنيَموَاظكَاذِعَاتِموَاظؿُؿَصَدٚضِنيَموَاظؿُؿَصَدٚضَاتِموَاظصٖائِؿِنيَم
وَاظصٖائِؿَاتِ موَاظقَاصِظِنيَ مصُرُوجَفُؿِ موَاظقَاصِظَاتِ موَاظذٖاطِرٔؼـَ ماظؾَّفَ مطَـِهّا موَاظذٖاطِرَاتِ مأَسَدٖم
اظؾَّفُمظَفُؿمعٖغِػِرَةًموَأَجِرّامسَظِقؿّا}،موؼؼقام(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م(عَـِ مصَامَ مرَعَضَانَ م ٔإميَاغّام
وَاحِؿِلَابّا مشُػِرَ مظَفُ معَا متَؼَدٖمَ معِـِ مذَغِؾِفِ) م،موؼؼقام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) م :م(عَـِ مضَامَ مرَعَضَانَم
ٔإميَاغّا موَاحِؿِلَابّا مشُػِرَ مظَفُ معَا متَؼَدٖمَ معِـِ مذَغِؾِفِ) م،مبؾمإنمػـا مظقؾةمواحدةمعـمرُزٔ َمإحِقَاءَػام
باظؼقام مواظؼرآن مواظدساء م ،موَوُصمؼَ مظطاسة ماهلل م(سز موجؾ) مصقفا مشُػِرَت مذغقبف م ،موػل مظقؾةم
اظؼدرم،مؼؼقامغؾقـام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(عَـِمضَامَمظَ ِقؾَةَماظؼَدِرٔم ٔإميَاغّاموَاحِؿِلَابّامشُػِرَمظَفُمعَام
تَؼَدٖمَمعِـِمذَغِؾِفِ) .م
ممممويفمبقانمأنماظصقممطزيل من طزم اجلنة مؼؼقا مغؾقـام(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م(إٔنٖم
صِلماظفَـٖةِمشُرِصَةًمؼُرَىمزَاػِرُػَامعِـِمبَارِـِفَام،موَبَارِـُفَامعِـِمزَاػِرٔػَام،مأَسَدٖػَاماهللُمظِؿَـِمأَرعَؿَم
اظطَّعَامَ م،موَأَظَانَماظؽَؾَامَ م،موَتَابَعَماظصٚقَامَم،موَصَؾَّكموَاظـٖاسُمغِقَامْ) م،موسَـِ مأَبِل مػُرَؼِرَةَ م(رضلم
اهللمسـف) مأن مرَدُقاُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)مدأاماظصقابةمؼقعّام:م(عَـِ مأَصِؾََّّ ماظقَقِمَم
عِ ِـؽُؿِ مصَائِؿّا؟) م،مصؼَااَ مأَبُق مبَؽرٕ م:مأَغَا ،مضَااَ م:م(عَـِ مسَاعَ معِـِؽُؿُ ماظقَقِمَ معَرٔؼضّا؟) مضَااَ مأَبُق مبَؽرٕ م:م
أَغَا م ،مضَااَ م:م(عَـِ مذَفٔدَ معِ ِـؽُؿُ ماظقَقِمَ مجَـَازَةً؟) مضَااَ مأَبُق مبَؽرٕ م:مأَغَا م ،مضَااَ م :م(عَـِ مأَرعَؿَ ماظقَقِمَم
عِ ِلؽِقـّا؟) مضَااَ مأَبُق مبَؽرٕ م:مأَغَا م ،مصؼاا م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م(عَا ماجِؿَؿَعَت مػَذِهِ ماظكِصَااُم
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صِلمرَجُؾٕمصِلمؼَقِمٕم،مإٔظَّامعَخَؾَماظفَـٖةَ)م،مودلامجاءمأبقمأُعَاعَةَماظؾَاػِؾِلٓم(رضلماهللمسـف)مإديم
ردقاماهللم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ممؼلأظفم:مؼَامرَدُقاَماظؾَّفِم،معُرِغِلمبِعَؿَؾٕمأَعِخُؾُمبِفِماظفَـٖةَ،م
صَؼَااَم:م(سَؾَقِؽَمبِاظصٖقِمٔمصَإٔغٖفُمظَامعِـِؾَمظَفُ)م .م
إن ماظصقم مدر ٙمبني ماظعؾد موربف م ،مال مؼطؾع مسؾك محؼقؼؿف مأحد م ،مصاظصائؿ مضد مخيؾقم
بـػلفموالمؼراهمأحدمإالماهللم(سزموجؾ)م ،موبإعؽاغف مأن مؼؿـاوا معا محرٖم ماهلل مسؾقف مباظصقام،م
صال مؼػعؾ م ،مِّغف مؼعؾؿ م -مسؾؿ ماظقؼني م -مأن مظف مرب٘ا مؼطَّؾع مسؾقف ميف مأعره مطؾف م ،مصقرتُطُف مهللم
خقصًا معـ مسؼابف م ،مورشؾةً ميف مثقابف م،موثؼةميفمععقةماهللمدؾقاغفم،مؼؼقاماحلؼمدؾقاغفم:م
{ أَظَؿِمتَرَمأَنٖماظؾَّفَمؼَعِؾَؿُمعَامصِلماظلٖؿَاوَاتِموَعَامصِلماظأَرِضٔمعَامؼَؽُقنُمعِـِمغَفِقَىمثَؾَاثَةٍمإٔظَّامػُقَم
رَابِعُفُؿِموَظَامخَؿِلَةٍمإٔظَّامػُقَمدَاعِدُفُؿِموَظَامأَعِغَكمعِـِمذَظِؽَموَظَامأَطـَرَمإٔظَّامػُقَمعَعَفُؿِمأَؼِـَمعَامطَاغُقام
ثُؿٖمؼُـَؾٚؽُفُؿِمبِؿَامسَؿِؾُقامؼَقِمَماظؼِقَاعَةِمإٔنٖماظؾَّفَم ِبؽُؾٚمذَلِءٍمسَؾِقؿْ}م .م
واظصقم م عـ ماظعؾاعات ماظ

مذرصفا ماهلل متعادي مبـلؾؿفا مظـػلف م ،موجعؾ مجزاءػا مظفم

دؾقاغفم،مؼؼقامغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م:مضاا ماهلل م(سز موجؾ) م:م(طُؾٗ مسَؿَؾٔ مابِـٔ مآعَمَم
ظَفُ مإٔالَّ ماظصٓقم م،مصَإٔغٖفُ مظِل م،موَأَغَا مأَجِزٔي مبِفِ) م،مويف مرواؼة م:م(طُؾٗ مسَؿَؾٔ مابِـٔ مآعَمَ مؼُضَاسَػُ،م
اظقَلَـَةُ مبعَشِر مأَعِـَاظِفَا مإٔظَك مدَؾِعِؿِائَةِ مضِعِػٍ م ،مضَااَ ماظؾَّفُ متعادي :مإٔالَّ ماظصٖقِمَ م ،مصَإٔغٖفُ مظِل ،موَأَغَام
أَجِزٔى مبِفِ م ،)...مظذامؼؼقامأػؾماظعؾؿم:مطػكمبؼقظفمدؾقاغف :م(اظصقممظل)مصضؾًامظفمسؾكم
دائرماظعؾاعات م،موضقؾ:مإن مدؾب مػذه ماإلضاصة مأن ماظصقام ممل مؼعؾد مبف مشه ماهلل متعادي م،م
صاظصقممسؾاعةمخاظصة مهلل م،مالمؼدخؾفاماظرؼاءم،موضقؾ:مإغفمأحبماظعؾاعاتمإديماهللم(سزم
وجؾ)م .م
صاظصائؿمعائؿمادلراضؾةمظربدفمددؾقاغفم،محدرؼ

مسؾدكمأنمؼغؿدـؿمػدذاماظشدفرمادلؾدار ،م

صقعرضمغػلفمظـػقاتماهللمتعاديمصقفم،مرجاءمأنمؼؽقنمعـمسؿؼاءماهللمعـماظـارم.مم م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكم
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احلؿدمهللمربماظعادلنيم،موصالةمودالعّامسؾكمخامتمأغؾقائدفمورددؾفمددقدغام

ؿددم

(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م،موسؾكمآظفموصقؾفمأذيعني.م م
إخوة اإلسالمم:ممم م
مإنماظصقامماظذيمؼؽقنمدؾؾامظؾعؿؼمعـماظـارمػقماظصقامماظذيمميـعمصاحؾفمعـم
طؾمدؾق مدقئمحيقامبقـف موبنيمادلعاصلم،موحيؼؼمظفماظؿؼقىماظ

مػلمشاؼةماظصقامم

ومثرتف م،مصالمؼأطؾ ماحلرامم،موالمخيقض ميفماِّسراض م،موالمؼغؿاب مأحدّا م،موالمميشلم
باظـؿقؿةمبنيماظـاسم،موالمؼشفدماظزورم،موال مؼؼقامإالمعامؼرضلماهللم(سزموجؾ) م،موالمؼرعم
اظلقؽةممبـؾفا م؛مإمنامؼدصعفامباظ

مػلمأحلـ م،معؿكؾؼًامبأخال ماظصائؿنيم،مضاا متعادي:م

{وَإٔذَا مدَؿِعُقا ماظؾَّغِقَ مأسِرَضُقا مسَـِفُ} ،موضاا مدؾقاغف م:م{وَاظَّذِؼـَ مػُؿِ مسَـٔ ماظؾَّغِقٔ معُعِرٔضُقنَ}،م
وضاا م(جؾ مذأغف) م{:اعِصَعِ مبِاظَّؿِل مػل مأحلـ ماظلقؽة} ،موضَااَ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ):م
دمأَوِم
ثم،موَالَمؼَصِكَبِم،مصَإٔنِمدَابٖفُمأَحَ ْ
دطُؿِمصَالَمؼَرِصُ ِ
(وَاظصٚقَامُمجُـٖةٌم،موَإٔذَامطَانَمؼَقِمُمصَقِمٔمأَحَ ِ
ضَاتَؾَفُ مصَؾقَؼُؾِ مإٔغٚل ماعِرُؤْ مصَائِؿْ) م،موضاام(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م:م(ظَقِسَ ماظصٚقَامُ معِـَ ماظأَطؾٔم
وَاظشٗرِبِ م؛ مإٔغٖؿَا ماظصٚقَامُ معِـَ ماظؾَّغِقٔ موَاظرٖصَثِ م)...م ،موإنمعـمأدؾابماظعؿؼمعـماظـارمأنمؼذبم
ادللؾؿ مسـ مسرض مأخقف ماظغائب م ،مضاا ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(عَـِ مذَبٖ مسَـِم
ظَقِؿٔمأَخِقفِمبِاظغِقؾَةِم،مطَانَمحَؼٛامسَؾَكماهللِمأَنِمؼُعِؿِؼَفُمعِـَماظـٖارٔ)م .م
مممممإن ماظصائؿ ماحلؼ ماظذي مؼـؿػع مبأجر ماظصقم مػق ماظذي مؼظفر مأثر مصقاعف ميف مدؾقطفم
وتعاعؾف معع ماظـاس م ،محقث مإن ماظصقدام مؼُعَقٚع مصاحؾف مسؾك ماإلعلا مبزعام مغػلف م،م
واظلقطرةمسؾقفام،موضؾطفامحؿك متؾؾغمعامصقفمخهػامودعاعتفاميفماظدغقامواآلخرةم،مصإنم
اظـػس مأعارة مباظلقء مإال معا مرحؿ مربل م ،مصإذا مأرؾؼ مادلرء مظـػلف مسـاغفا مأوضعؿف ميفم
ادلفاظؽم ،موإذامعؾؽمأعرػامودقطرمسؾقفاممتؽـمعـمضقاعتفامإديمأسؾكمادلراتبموأدـكم
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ادلطاظبم،موػذامالمؼؿقؼؼمإالمدلـمصاممصقعّامحؼقؼق٘ام،معلؿشعرّامسظؿةمربفمبذظؽم،موضدم
صاممبطـفموصرجفموظلاغفموذيقعمجقارحفمسـمطؾمعامحرمماهللم(سزموجؾ)م.مممم م
مممممممطؿامأنماظصائؿماحلؼمػقمعـمحيلـمسؿؾف م،موخيؾصف مظربف م،موؼـشغؾمبؼؾقظف م ،مصفذام
خؾقؾ ماظرريـ مدقدغا مإبراػقؿ م(سؾقف ماظصالة مواظلالم)مؼلأا مربف ماظؼؾقا م ،موػق مؼ عيم
سؿؾًا مجؾقؾًا مأعره ماهلل م(سز موجؾ) مبف م ،مأال موػق مبـاء ماظؽعؾة مادلشرصة م ،مويف مذظؽ مؼؼقام
احلؼ متؾار موتعادي م:م{وَإٔذِ مؼَرِصَعُ مإٔبِرَاػِقؿُ ماظؼَقَاسِدَ معِـَ ماظؾَقِتِ موَإٔدِؿَاسِقؾُ مرَبٖـَا متَؼَؾٖؾِ معِـٖام
إٔغٖؽَمأَغِتَماظلٖؿِقعُماظعَؾِقؿُ}.م م
مممموطان مدقدغا مسؾل م(رضل ماهلل مسـف) مؼؼقا :مطقغقا مظؼؾقا ماظعؿؾ مأذد ماػؿؿاعّا معـؽؿم
باظعؿؾم،مأملمتلؿعقامضقاماهللمتعاديم:م{إٔغٖؿَامؼَؿَؼَؾٖؾُماظؾَّفُمعِـَماظؿُؿٖؼِنيَ}.م م
مممممممممممممممممم م

اللوم اجعلنا من عتكائك من النار ومن املكبولني .

م
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