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 خطبة اجلمعة القادمة: 
 
  الكريم    ن  آالقر يف املواساة

ُُعبادُ ُُفياُُبعدُ ُُماأُُالمرسلينُُأشرفُهُُعليُُوالسالمُ ُُوالصالةُ ُُالعالمينُُرب ُهُُللُهُُالحمدُ 
ْواُُل هك ْيال ُُُ:"للاُه ل ىُ ُُت ْأس  اُُع  واُُو لُ ُُف ات ك مُُُْم  اُُت ْفر ح  ّللَاُ ُُآت اك مُُُْبهم  لَُُُي حهبُ ُُلُ ُُو  ُُم ْخت الُ ُُك 

ُ(.23/الحديد")ف خ ورُ 
ُُالمصابيُنُُمواساةُ ُُوتضمُ ُُُ.الكريمُهُُالقرآنُهُُفيُُالمواساةُهُُاليوم ُعنُُإليكمُُناحديثُ ُُللاُهُُعبادُ 

ُُمواساةُ ُُوالمساكينُُواليتاميُُاألراملُهُُمواساةُ ُُوالمبتلين،ُُالمنكوبين،ُُعنُُوالتخفيفُ 
ُُهذُهُُناأيامُهُُفُيُُوبخاصةُ ُُرث ُكُ ُُهؤلءُهُُأنُ ُُاألمرُهُُحقيقةُهُُوفيُُوالمهمومينُ،ُُالمكلومين

ُُُالمنهجُ ُُفهذاُُالفانيةُهُُبالدنياُُواوتشبثُ ُُالقرآنُهُُمنهجُهُُعُنُُيرُ الكثُُابتعدُ ُُعندما ُُالخاص 

ُُُُفحينماُُ.عنهمُُوالتخفيفُهُُهمومواساتُهُُأولئكُُلعالجُهُُودعائمُ ُُأسسُ ُُعلىُُيقومُ  ينهمهك 
..ُولُُحالُ ُُهوُُهذاُويكونُ ُُبالدنيُاُاإلنسانُ  ُُللاُ ُُقسمُ ُُوبمُاُُبحالهُهُيرضيُ ُُأحدُ ُُالجميعه

ُ.ُُله.
ُُُُرغُ ص ُُلوُودُ ُوشيخُ ُُُُُُُُُالكبرُ ُيشتهيُصغيرُ #
ُُُُرافتقُ ُنمُ ُتعبُ ُوفيُُُُُُُتعبُ ُفيُالمالُهُوربُ #
ُُُُاضجــُرُبهُعملُ ُوذوُُُُُُُُُعمالُاُيبتغيُوخال#
ُمنتصراُاُيرتاحُ ُولُُُُُُُمنهزماُاُالمرءُ ُويشقى#

ُُُمنهجُ ُُالكريمُهُُللقرآنُهُُنُ أُُنجدُ ُُهنُا ُُدارُ ُُالدنيُاُُبأنُ ُُُهفيخبرُ ُُلهؤلءُهُُهمواساتُهُُفيُُخاص 
ُُُُاختبارُ  ي"ُُُ:تعالىُُللاُ ُُكماُوصف هاوابتالء  ل قُ ُُاَلذه ي اةُ ُُاْلم ْوتُ ُُخ  مُُُْو اْلح  ك  ُُأ ي ك مُُُْلهي ْبل و 
نُ  ُُ،ولعبُ ُُلهوُ ُُدارُ ُُهابأنُ ُُأيضاُاُُهاووصفُ (..2ُُ/الملُك")اْلغ ف ورُ ُُاْلع زهيزُ ُُو ه وُ ُُع م الاُُُأ ْحس 

اُُ:"سبحانهُُقالُُ،بباقيةُ ُُليستُُُْفيهاُُوالراحةُ ُُ،يدومُ ُُلُُهانعيمُ ُُوأنُ  م  هُهُُو  ي اةُ ُُه ذه ْني ُاُُاْلح  ُُالد 
ل عهبُ ُل ْهوُ ُإهلَُ ر ةُ ُالَدارُ ُو إهنَُُو  يُ ُاْْلخه ي و انُ ُل هه ان واُل وُُْاْلح  ُ(.64/العنكبوت")ي ْعل م وُنُك 

ُصلىُُهُاوصفُ ُُوكما ْني ُا"ُُ:فقالُُبالسجنُهُُوسلمُُعليُهُُللاُ ُُالنبي  ْجنُ ُُالد  ،ُُسه َنةُ ُُاْلم ْؤمهنه ُُو ج 
ولُ ُُوق الُ ُُ،(ومسلمُُأحمد")اْلك افهر ان تُهُُم نُْ"ُُ:وسلمُُعليهُُللاُُصلىُُللاُهُُر س  ر ةُ ُُك  ُُاْلخه
لُ ُُه َمه ، ع  ن اهُ ُُللاُ ُُج  ْلبههه،ُُفهُيُُغه م عُ ُُق  ْمل ه ،ُُل هُ ُُو ج  ْني اُُو أ ت ْتهُ ُُش  م ة ُ،ُُو ههيُ ُُالد  م نُُُْر اغه ان تُهُُو  ُُك 
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ْني ا لُ ُه َمه ،ُالد  ع  ْين ْيهه،ُُب ْينُ ُف ْقر هُ ُللاُ ُج  ف َرقُ ُع  ل ْيهُهُو  ْمل ه ،ُع  ل مُُْش  ْني ُاُمهنُ ُي ْأتههُهُو  ُاُإهلَُُالد  ُُم 
رُ  ُُ،(الترمذي)ُ"ل هُ ُق د ه

ُ:ُُالقائلُ ُقالُوكما

ُُقــرارُهُبـدارُهُُـاالدنـيُــ ُهـذهُهُمُا**جارُيُُــةُهالبريُ ُفيُالمنيـةُهُحكمُ 
ُُُاألخبـــارُهُمـنُاُاخـبـرُ ُحتىُي رُىُ**اخبرُ مُ ُُفيهاُُاإلنسانُ ُرُىي ُُبينما

ُُواألكــدارُهُاألقـذاءُهُُمنُصفـواُا**هـُاريدُ ت ُُأنتُ ُوُكدرُ ُعلىُُعتبُهطُ 

ُنــارُهُذوةجُ ُالماءُفيُـلبطُ ت ُمُ *ُ*ـهـُاطبـاعُهُضدَُُاأليــامُهُـفُ ل ُهكُـ ومُ 
ُُُهـارُهُشفيرُ ُعلىُُالرجاءُ ُتبني**فـإنماُالمستحيـلُ ُرجـوتُ ُوإذاُ

ُُ؟مبتليُ ُرأيناُإذاُنفعلُ ُماذا:"ُُللاُهُعبادُ 
ُالكريمُ ُُالقرآنُ ُُناأخبرُ ُُوكما:ُُالحياةُهُُهذُهُُفيُُالمبتلىُُوحدكُ ُُلهُلستُ ُُقلُُالفورُهُُعلي

ُُفُيُُفرداُاُُليسُُفيهاُُبتلُىالمُ ُُبأنُ ُُأيضاُاُُاأخبرنُ ُُفقدُُُ،وابتالءُ ُُاختبارُ ُُدارُ ُُالدنياُُبأنُ 
ُُالم"ُُُ:تعالىُُقالُُبتلى،المُ ُُهوحدُ ُُليسُُهن ُإُوُُه،ابتالئُه بُ . سه ُُأ ُنُُي ْتر ك واُُأ نُُالَناس ُُُأ ح 
َناُُي ق ول وا ُُي ْفت ن ونُ ُُلُ ُُو ه مُُُْآم  ل ق دُْ. ينُ ُُف ت َناُُو  مُُُْمهنُُاَلذه ل ي ْعل م نَُُُق ْبلههه ينُ ُُّللَاُ ُُف  ق وُاُُاَلذه د  ُُص 

ل ي ْعل م نَُ بهينُ ُو  ُ(ُ.3-1/العنكبوت")اْلك اذه
ُاألنبياءُ ُُأشرفُ ُُإنُ ُُبلُ ُللاُهُُرسولُ ُُيُا"ُُ:ابتالءُاُُالناسُهُُأكثرُ ُُكانوُاُُوالمرسلوُنُُالناسه

دُ ُُا لناسُهُُأ يُ  ُُق الُ ُُب ال ءا؟ُُأ ش  ثُ : ْبد علىُُي ْبت ل ىُُفاألمثل،ُُاألمثُلُُماألنبياء،ُ بُهُُا ْلع  س  ُح 
ينههه، انُ ُُف إنُُُْده ينههُهُُفهيُُك  انُ ُُب الؤه ،ُوإهنُُُْا شت دُُصلباُُده ينههُهُُفهيُُك  بُهُُعلىُُأبت لهيُ ُُرهقةُُده س  ُُح 
ينههه، اُُده ْبدُهُُألب ال ءُ ُُي ْبر حُ ُُف م  ت ىُ ُُبهالع  يُُي تر ك هُ ُُح  ومُ ُُعلىُُي مشه ُ، ل يهُهُُاأأل رضه ُنُُع  ُُمه

يئ ةُه طه ُ(.ُوالترمذُيُأحمد")خ 
ه:ُُالجوزُيُُابنُ ُُذكرُ ُُوقد ُاألرضُهُُمشارقُهُُمنُُرجعُ ُُلماُُالقرنينُُذاُُأن"ُُبإسناده

ُُُوبلغُ ُُها،ومغاربُه ُُُبابلُُأرض  ُُُهأنُ ُُفعلمُ ُُشديداا،ُُمرضاُاُُمرض  ُوأشفقُ ُُ،الموتُهُُمرض 
ُُفاصنعُيُُكتابيُُجاءكُهُُإذاُُاه،أمَُُُيا:ُُقائالُاُُذكاءُ ُُفُيُُمعزياُاُُهألم ُهُُفكتبُ ُُ،نفسهُهُُعلى

ُُ،بمصيبةُ ُُأصيبُ ُُمُنُُكطعامُ ُُيأكلُ ُُولُُ،الناسُهُُمنُُقدرتُهُُمُنُُواجمعُيُُطعاماا،
.ُُفيُهُُأناُُمماُُخيراُاُُإليهُُأذهبُُالذيُُأنُ ُُألرجوُُإنيُُقراراا،ُُلشيءُُوجدتُُهُلُُوتسألي
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ُُمُنُُهذاُُيأكلُ ُُل:ُُوقالتُُ،الناس ُُُوجمعتُُُْعظيماا،ُُطعاماُاُُصنعتُُُْهكتابُ ُُوصلُ ُُفلما
ُُ،بنيَُُُ:فقالتُُابنهاُُمرادُ ُُفعلمتُُُْ،الطعامُهُُهذاُُمُنُُأحدُ ُُيتقدمُُفلم.ُُبمصيبةُ ُُأصيبُ 

"ُُوميتاُاُُحياُاُُالسالمُ ُُفعليكُُ،فتعزيتُ ُُوعزيتنيُهُُ،فاتعظتُ ُُيوعظتنُهُُأنكُُعنيُُمبلغكُُمن
ُ(.،20صـُُالمصائبُأهلُتسلية)

ُُمُاُُهل:"ُُسألُ ي ُُُفعندماُُفريدُ ُُقرأنيُ ُُمنهجُ ُُهوُُالبالياُُأصحابُ ُُتواسيُُأنُْ"ُُُُللاه:ُُعبادُ 
ُُ؟سيزولُ ُوبؤسُ ُوهوانُ ُُوكربُ ُشدةُ ُمنُفيهُأنا

ا"ُُوجل:ُُعزُُللاُهُُبيدُهُُاألمورُهُُفكلُ ُُوعونههُُللاُهُُبمشيئةُهُُسيزولُ ُُنعم"ُُله:قلُُ ابُ ُُم  ُُأ ص 
يب ةُ ُُمهن مُُُْفهيُُو لُ ُُاأْل ْرضُهُُفهيُُم صه ك  لهكُ َُُنْبر أ ه اُإهنَُُُأ نُُق ْبلُهُُم هنُُكهت ابُ ُُفهيُُإهلَُُُأ نف سه ُذ  

ل ى يرُ ُُّللَاُهُُع  ْواُُل هك ْيال ُُُي سه ل ىُ ُُت ْأس  اُُع  واُُو لُ ُُف ات ك مُُُْم  اُُت ْفر ح  ّللَاُ ُُآت اك مُُُْبهم  لَُُُي حهبُ ُُلُ ُُو  ُك 
ُ(.23ُ/الحديد")ف خ ورُم ْخت الُ 

ُُ؟ُُحقاُاُممكنُ ُذلكُُهلُلكُقالُفإذا
لهمُ "ُُُل ب اب ة :ُُأبوُُقالُُللاُهُُعليُُأمراُاُُتستعظمُُُْفالُُيسيرُ ُُللاُهُُعندُ ُُلهُهذاُُقل اُُّللَاُ ُُع  ُُه وُ ُُم 

الهقُ  ُاُُخ  م  ْلقُ ُُو  ،ُُاْلخ  ت ب هُ ُُث مَُُُع امهل ون  اُُي ْعل مُ ُُّللَاُ ُُأ نَُُُت ْعل مُُُْأ ل مُْ"ُُلنبيه:ُُقالُُثمُُك  ُُفهُيُُم 
اءُه ُإهنَُُالَسم  لهكُ ُو اأْل ْرضه ُإهنَُُفهيُذ   لهكُ ُكهت اب  ل ىُذ   يرُ ُّللَاُهُع  ُ(.70/الحج")ي سه

:ُُيشعروُنُُالذينُُأولئكُُنُ آالقُرُُويواسي ْكمُهُُو اْصبهرُْ"ُُبالخوفه ب هكُ ُُلهح  ُُبهأ ْعي نهن ُاُُف إهَنكُ ُُر 
ب هحُْ س  ْمدُهُُو  ب هكُ ُُبهح  ينُ ُُر  ُُأنُاصبُرُُللاُ ُُهأمرُ ُُالرسولُ ُُأوذيُُلمُاُُ(.48/الطور)ُُ"ت ق ومُ ُُحه
ُ.نُاوعنايتُهُُنابأعينُهُفإنكُهم،يُبتبالُُولُمأذاهُ ُعلى
اُُإهذُُُْاْثن ْينُهُُث انهيُ "ُُمعنا:ُُللاُ ُُللحزينُإنُ ُُنُهآالقُرُُمواساةُهُُوفي ُي ق ولُ ُُإهذُُُْاْلغ ارُهُُفهيُُه م 

بههُه احه ن اُُّللَاُ ُُإهنَُُُت ْحز نُُُْلُ ُُلهص  كهين ت هُ ُُّللَاُ ُُف أ نز لُ ُُم ع  ل ْيهُهُُس  هُ ُُع  ن ودُ ُُو أ َيد  ْوه اَُُلمُُُْبهج  لُ ُُت ر  ع  ُُو ج 
ينُ ُُك لهم ةُ  واُُاَلذه ف ر  ْفل ىُ ُُك  لهم ةُ ُُالس  ك  ْلي اُُههيُ ُُّللَاُهُُو  ّللَاُ ُُاْلع  كهيمُ ُُع زهيزُ ُُو  ُُومنُُ(.40/التوبُة")ح 
ُ..عليهُُفمنُمعهُللاُ ُكان
:ُُالذيُُلهذاُُالقرآنُهُمواساةُهُُوفي"ُُللاه:ُُعبادُ  ُُرسولُاُُفلستُُ،تحملُ الُُأستطيعُ ُُل"ُُيقول 

اُُّللَاُ ُُي ك ل هفُ ُُلُ "ُُللاُ ُُفيقولُ :؟ اُُإهلَُُُن ْفسا ه  ْسع  اُُو  ُاُُل ه  ب تُُُْم  س  اُُك  ل ْيه  اُُو ع  ب تُُُْم  ُُاْكت س 
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ُككلفُ ُُمُاُُضعفاُاُُفيكُُعلمُُولوُُكُ وطاقتُهُُكُ وسعُهُُقدرُهُُعليُُكلفكُ ُُفاللُ ُُ(.286/البقرة")
ُ..عنكُهيصرفُ ُُأنُُْعليُالقادرُ ُوهو
ُُُمهُ نصرُ ُُالضعفُ ُُبدرُ ُُبأهلُهُُعلمُ ُُفلماُُكخالقُ ُُفهوُُكوقوتُهُُكبضعفُهُُيعلمُ ُُالذيُُهوُُفاللُ 
َففُ ُُاْْلنُ "ُُُ:تعاليُُقالُُفاصبرُُُْ،صبرواُُلماُُعندهُُمُنُُبجنودُ ُُهُموأيدُ  نك مُُُّْللَاُ ُُخ  لهمُ ُُع  ُو ع 
مُُُْأ نَُ ْعفااُف إهنُُفهيك  نك مُُي ك ُنُُض  ائ ةُ ُُم ه ابهر ةُ ُُم ه ائ ت ْينُهُُي ْغلهب واُُص  نك مُُُْي ك نُُو إهنُُمه ُُي ْغلهب وُاُُأ ْلفُ ُُم ه

ْينُه ّللَاُ ُّللَاُهُبهإهْذنُهُأ ْلف  ُ(.66/األنفال")الَصابهرهينُ ُُم عُ ُو 
؟هميُُُُيقولُ ُُالذُيُُفإلي ُُيُاُُقُلُُبلُُكبيرُ ُُهمُ ُُعنديُُرب ُهُُياُُتقلُُُْل"ُُله:ُُنقولُ ُُكبير 

ّللَاُ "ُُ:كبيرُ ُُربُ ُُعندُيُُهمُ  ل ىُُغ الهبُ ُُو  ل كهنَُُُأ ْمرههُهُُع  ُُي ْعل م ونُ ُُلُُالَناسُهُُأ ْكث رُ ُُو 
ُ(ُ.21/يوسف")

م نُْ"ُُُُوالهم:ُُالرزقُهُُوضيقُ ُُيعانونُالفقرُ ُُالذينُُأولئكُُكلَُُُنُ آالقُرُُهوجَُُُوقد ُُّللَاُ ُُي َتقُهُُو 
لُْ اُُل هُ ُُي ْجع  ْقهُ ُُم ْخر جا ي ْرز  ْيثُ ُُمهنُُُْو  بُ ُُلُ ُُح  م نُُُْي ْحت سه َكلُُُْو  ل ىُُي ت و  ْسب هُ ُُف ه وُ ُُّللَاُهُُع  ُإهنَُُُح 

لُ ُق دُُْأ ْمرههُهُب الهغُ ُّللَاُ  ع  ْيءُ ُلهك ل ُهُّللَاُ ُُج  ُ(.3ُ-2/الطالق")ق ْدرااُش 
؟ُُأنُُأريدُ ُُيقولُ ُُومن"ُُللاه:ُُعبادُ  ينُ "ُُ:للاُهُُمنُُكبقربُهُُستفرحُ ُُلهُُقلُُأفرح  اُُف رهحه ُُآت اه مُ ُُبهم 

تههُهُُّللَاُهُُبهف ْضلُهُُق لُْ"ُُ﴾ُ.١٧٠/عمرانُُآل﴿ُُ"ف ْضلههُهُُمهنُُُّْللَاُ  بهر ْحم  لهكُ ُُو  واُُف بهذ   ْلي ْفر ح  ُُه وُ ُُف 
ْيرُ  َماُخ  ُ﴾ُ.يونس٥٨ُ"ُ﴿ي ْجم ع ونُ ُمه

ُ.ولكمُليُالعظيمُ ُللاُ ُوأستغفرُسمعتمُماُأقول"ُ:للاُهُعبادُ 
ُالحديثُ ُُنواصلُ ُُالُزلنُُللاُهُُعبادُ ُُفياُُوبعدُُللاُُرسولُهُُعليُُوالسالمُ ُُوالصالةُ ُُللُُالحمدُ 
ُُبؤسُ ُُفيُُوأناُُكيفُُيسألُُلمنُُنُ آالقُرُُفيقولُ ُُ.المواساةه.ُُفيُُالكريمُهُُالقرآنُهُُمنهجُهُُحول
لَُُُت ْدرهُيُُلُ "ُُ:؟شديدُ  ثُ ُُّللَاُ ُُل ع  ُُكالبلسمُهُُآيةُ ُُفتلك(.1ُُُُ/الطالق")أ ْمرااُُذ لهكُ ُُب ْعدُ ُُي ْحده
ُُمهماُُفات ك!ُُمهماُُعصيباا،ُُالظرفُ ُُكانُُمهماُُالمتعب!ُُوالقلبُهُُالمنهك،ُُللفكرُه
،ُُكانُُمهمُاُُ،حدثُ  ْطب  لَُُُت ْدرهُيُُلُ "ُُالكريمه:ُُباللُهُُثقُُُْالخ  ثُ ُُّللَاُ ُُل ع  ُُأ ْمرااُُذ لهكُ ُُب ْعدُ ُُي ْحده

ُ(ُ.)أبشر..ُ"
ُُفيُهُُوماُُالمستقبلُهُُمنُُالخوفُ ُُهاوأصابُ ُُالطالقُهُُمصيبةُ ُُبهاُُنزلتُُُْالتيُُاألختُ ُُتلك
لَُُت ْدرهُيُلُ "ُُ:لهاُنقولُ ُآلم ،ُمن ُُبعُدُلعلُ(.1/الطالق")أ ْمرااُذ لهكُ ُب ْعدُ ُُي ْحدهثُ ُّللَاُ ُل ع 
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ُُاأليامُ ُُولعلُُمنه،ُُوأحسنُُمنُهُُأصلحُُزوجاُاُُالزوجُهُُبعدُُلعلُُ،وهناءُاُُسعادةُاُُالفراقُه
ُأفراحُ ُهاطياتُهُُفيُتحملُ ُالقادمةُ 

ُُوطالمُاُُبحقوقهه،ُُتبالُهُُلُمُُولكنهاُُعليها،ُُوصبرُ ُُزوجتهه،ُُمُنُُعانُىُُالذيُُالزوجُ ُُوذلك
:ُُلهُُنهمس ُُُحسناتهه،ُُتناستُُُْأوُُنستُْ لَُُُت ْدرهُيُُلُ "ُُُونقول  ُذ لهكُ ُُب ْعدُ ُُي ْحدهثُ ُُّللَاُ ُُل ع 
ُُ(1ُُ/الطالق")أ ْمراا زوجكُ ُُيصلحُ ُُللاُ ُُفلعلُُنعم. ُمعكُ،ُُالتعاملُ ُُوتحسنُ ُُلكُ

ُ.كواحترامُ ُكمكانتُ ُلكُرجلُ ُبأنكُتشعرُ ُكوتجعلُ ُأهدافكُتحقيقُهُعلىُُكوتساعدُ 
ُُيأتُيُُأنُُللاُ ُُفعسى"ُُالديونُهُُفيُُتغرقُ ُُالتيُُاألسرةُ ُُوذلكُُاهُ ولدُ ُُهاعقَُُُالتيُُاألمُ ُُتلك

.ُُفيفتحُ "ُُبالفتُح ..ُويشرحُ ُُاللياليُُويزيلُ ُُالثقالُ ُُالكربُ ُُويكشفُ .ُُاألقفال  .ُُُُالطوال  البال 
ُالخلقُ ُُأعطُى.ُُللاه.ُُعلىُُتوكلتُ ُُإذاُُتعوضُُأنُُُْلبدُ ُُخسارةُ ُُ..ُفكلُ "ُُالحالُ ُُويصلحُ 
، ،ُُوالسمعُ ُُوالرزق  ،ُُوالماءُ ُُوالعافية ،ُُوالهدايةُ ُُوالبصر  ُ،ُُوالغذاءُ ُُوالهواء  ُُوالدواء 
ُُلُ "ُ:تعالىُُهقولُهُُسماعُهُُمنُُأكثرُ ُُالمتعبُ ُُالقلبُ ُُي ريحُ ُُشيءُ ُوالكساء .ُفالُُوالمسكنُ 

لَُُت ْدرهُي ثُ ُُّللَاُ ُل ع  ُ(.1ُ/الطالق")ُأ ْمرااُذ لهكُ ُب ْعدُ ُي ْحده
ُ:ُنمُ ُنسمعُ ُُوعندما ُحقاا؟ُهذاُسيحدثُ ُوهل"ُيقول 
ا"ُُ:نارب ُهُُكتابُ ُُلهُُفيقول م  لهكُ ُُو  ل ىُُذ   ُُسيأذنُ ُُكربُ ُغداُاُُنعم(.17ُُ/فاطر")بهع زهيزُ ُُّللَاُهُُع 

ُُورزق كُ،ُُكخلقُ ُُ..رب ُهُُياُُوقلُُخيراُاُُفاستبشرُْ..ُُكتعبُهُُبانتهاءُُسماواتُ ُُسبعُهُُفوقُهُُمن

ُاُ"ُ.اكورعُ ُُكتولُ ُُوحفظ ك،ُُكنصرُ ُُوأدباك،ُُُكأرشدُاُُوسدد ك،ُُاكهدُاُُوفهم ك،ُُكعلمُ  م  ُُو 
مُْ ُ(.53/النحل"ُ)ّللَاُهُف مهنُ ُنهْعم ةُ ُُمهنُُْبهك 

ُصدور ناُ.ُبهُضاقتُماُكلَُُعناُجوفرُ ُيسرااُ،ُاعسرنُ ُأبدلُاللهم
 الصالة .ُوأقمُللاُ ُكميرحمُ ُكمصالتُهُإلىُوقومواُهذُاُقوليُأقولُ ُللاُعبادُ 


