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 ىـ42/6/3655القرآن الكرمي أعظم كتاب 
 امَ قَ ا أَ بَِ  وُ انَ سَ حْ إِ  مِ م  تَ مُ الْ وَ  , انيَ الِ  نَ مِ  وِ يْ لَ إِ  مْ اىُ دَ ا ىَ بَِ  هِ ادِ بَ ى عِ لَ عَ  مِ عِ نْ مُ الْ  للِ  دُ مْ الَْ 
 وَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  , آنرْ قُ الْ  نَ مِ  لَ زَ نْـ ا أَ بَِ  وُ سَ فْ نَـ  دَ ي حَِ الذِ  , انىَ رْ بُـ الْ  ي  لِ جَ  نْ مِ  مْ لَُ 
 انٍ سَ لِ  حِ صَ فْ أَ  بُ احِ صَ  وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  داً م  نَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ , وَ  ان  الَْ وَ  سِ نْ الِ  ب  رَ  ال اللُ إِ 
 مِ وْ  َـَ َل إِ  اً ي ثِ كَ   اً يمَ لِ سْ تَ  مَ ل  سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  ان , صَ يَ بَـ  حِ ضَ وْ أَ وَ 

 ! انقَ رْ فُ الْ وَ  عِ مْ الَْ 
  مُ ظَ عْ أَ  وُ ن  , إِ  آنرْ قُ ا الْ ذَ بَِ  مْ كُ يْ لَ عَ  اللِ  ةَ مَ عْ نِ  وافُ رِ اعْ وَ  اللِ  ادَ بَ عِ  وا اللَ قُ اتـ  فَ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 

 !اب طَ خِ  قُ دَ صْ أَ وَ  ابٍ تَ كِ 

 وَ ىُ ,  مْ كُ نَ يْـ بَـ ا مَ  مُ كْ حُ وَ  , مْ كُ دَ عْ ا بَـ مَ  رُ بْـ خَ وَ  , مْ كُ لَ بْـ قَـ  انَ ا كَ مَ  أُ بَ نَـ  يوِ فِ : َاللَ َابَ تَ كَ 
ََ ى ِف دَ ى الُْ غَ تَـ ابْـ  نِ مَ وَ ,  اللُ  وُ مَ صَ قَ  ارٍ ب  جَ  نْ مِ  وُ كَ َر تَـ  نْ مَ  , لِ زْ الَْ بِ  سَ يْ لَ  لُ صْ فَ الْ   هِ يِْ  
,  يمُ قِ تَ سْ مُ الْ  اطُ رَ الص   وَ ىُ وَ ,  يمُ كِ الَْ  رُ كْ الذ   وَ ىُ وَ  , يُ تِ مَ الْ  اللِ  لُ بْ حَ  وَ ىُ وَ ,  اللُ  وُ ل  ضَ أَ 

ال وَ  اءُ مَ لَ عُ الْ  وُ نْ مِ  عُ بَ شْ ال ََ وَ ,  ةُ نَ سِ لْ الَ  وِ بِ  سُ بِ تَ لْ ال تَـ وَ ,  اءُ وَ ىْ الَ  وِ بِ  َغُ زِ ي ال تَ الذِ  وَ ىَ 
 ّت  حَ  وُ تْ عَ سَِ  ذْ إِ  ن  الِْ  وِ تَ نْ تَـ  ي لَْ الذِ  وَ ىُ  , وُ بُ ائِ جِ ي عَ ضِ قَ نْـ ال تَـ وَ ,  د  الر   ةِ رَ ثْـ ى كَ لَ عَ  قُ لَ يَْ 
ْعَنا قُـ )وا الُ قَ   وِ بِ  لَ مِ عَ  نْ مَ وَ  , قَ دَ صَ  وِ بِ  الَ قَ  نْ مَ  (ْرآنًا َعَجًبا َـَْهِدي ِإَل الر ْشدِ ِإن ا سَِ
 . قيمتَ سْ مُ  اطٍ رَ  صِ َل إِ  يْ دَ ىَ  وِ يْ لَ ا إِ عَ دَ  نْ مَ وَ  , لَ دَ عَ  وِ بِ  مَ كَ حَ  نْ مَ وَ ,  رَ جِ أُ 

 ةٌ زَ جِ عْ مُ  وُ ن  إِ  , ابِ بَ لْ الَ بِ  تْ ذَ خَ أَ وَ  الََ عَ الْ  تِ رَ هَ بَـ  ةٍ آََ  مُ ظَ عْ أَ  آنَ رْ قُ الْ  ن  إِ  :َونَ نَ مَ ؤَ مَ الَ َاهَ ي َ أَ 
 ن  ى الِْ د  تََ  ل  جَ وَ  ز  عَ  اللَ  ن  إِ  ! امِ وَ عْ الَ  بِ اقُ عَ تَـ وَ  امِ َ  الَ  ر  ى مَ لَ عَ  ةٌ يَ اقِ بَ  ةٌ آََ وَ  , ةٌ دَ الِ خَ 
ُقْل لَِئِن ) اَل عَ تَـ  اللُ  لَ ا, قَ  كَ لِ ى ذَ لَ وا عَ نُ اوَ عَ تَـ  وْ لَ وَ  آنِ رْ قُ ا الْ ذَ ىَ  لِ ثْ وا بِِ تْ أَ ََ  نْ أَ  سَ نْ الِ وَ 

 ََْأتُوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن وا ِبِْثِل َىَذا اْلُقْرآِن الْنُس َوالِْن  َعَلى َأْن ََْأتُ اْجَتَمَعِت الِ 
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 ةِ احَ صَ فَ الْ  لُ ىْ أَ  مْ ىُ  َنَ الذِ  بَ رَ عَ الْ  رَ هَ بَـ  دْ قَ  آنَ رْ قُ ا الْ ذَ ىَ  ن  ( إِ بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض َظِهيًا
ََ بَ الْ وَ  ا م  أَ وَ  , اً اجَ وَ فْـ أَ  اللِ  َنِ   دِ ِف  وِ بِ بَ سَ وا بِ لُ خَ دَ فَ  , ابٍ جَ عْ إِ  د  شَ أَ  وِ بِ  وابُ جِ عْ أُ , وَ  ةِ ال
 نْ وا عَ زُ جَ عَ فَـ  وُ نْ عَ  اسَ الن   ونَ د  صُ وا ََ ارُ صَ وَ  مْ هِ كِ ْر ى شِ لَ ا عَ وْ قَ بَـ  نَالذِ  ونَ كُ ِر شْ مُ الْ 
 يوِ وا فِ رُ هِ ظْ َُ  وْ , أَ  اً حَ دْ قَ  يوِ وا فِ رُ كُ ذْ ََ  نْ أَ  وايعُ طِ تَ سْ ََ  لَْ وَ  , وِ لِ ثْ بِِ  انِ يَ تْـ الِ  نِ عَ وَ  وِ تِ عَ ارَ ضَ مُ 
 وُ حَ دَ مَ  نْ مَ  مْ هُ نْـ مِ  لْ , بَ  وِ نِ أْ شَ  نْ مِ  َنِ وِ هْ ى التـ  لَ عَ  مْ هِ صِ رْ حِ وَ  وُ لَ  مْ تِْ اوَ دَ عَ  ةِ د  شِ  عَ مَ  اً بَ يْ عَ 
 أَ رَ قَ فَـ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اللُ ل  صَ  اللِ  ولِ سُ  رَ َل إِ  اءَ جَ  ةِ يَ غِ مُ الْ  نُ بْ  يدُ لِ وَ الْ ا ذَ هَ فَـ  , وِ يْ لَ  عَ َن ثْـ أَ وَ 
, ِإن   ََا َعم  َ: الَ قَ فَـ  اهُ تَ أَ فَ  لٍ هْ ا جَ بَ أَ  كَ لِ ذَ  غَ لَ بَـ , فَـ  وُ لَ  ق  رَ  وُ ن  أَ كَ , فَ  آنَ رْ قُ الْ  وِ يْ لَ عَ 

َض ِلَما ِقبَـَلُو ر  عَ تَـ ْيَت ُنَم ًدا لِتَ  لِيـُْعطُوَكُو , فَِِن َك أَتَـ ُدوَن َأْن ََيَْمُعوا َلَك َماالقـَْوَمَك َُرَِ
ُلُغ قـَْوَمَك ٌش َأِّن  ِمْن َأْكَثرَِىا َماال , قَاَل : فـَُقْل ِفيِو قـَْوال, قَاَل : َقْد َعِلَمْت قـُرََْ   َـَبـْ

ِمِّن  , ال  رِ بِالش عْ أَن َك ُمْنِكٌر َلُو , قَاَل : َوَماَذا أَُقوُل ؟ فـََوالِل َما ِفيُكْم َرُجٌل َأْعَلُم 
 بَِأْشَعاِر الِْن  , َوالِل َما َُْشِبُو َىَذا ال ِذي َـَُقوُل َشْيًئا ال ِبَقِصيِدِه , وَ ِبَرَجزِِه َوال

ُمْثِمٌر لَ ًة , َوِإن ُو َطاَلوَ لَ اَلَوًة , َوِإن  َعَلْيِو لََ  ِمْن َىَذا , َوَوالِل ِإن  لَِقْولِِو ال ِذي َـَُقولُ 
 !ُم َما َتَْتوُ طِ حْ ُو , َوِإن ُو لَيَـْعُلو َوَما َـُْعَلى , َوِإن ُو لَيَ ُمْغِدٌق َأْسَفلُ  , َأْعالهُ 

 مَ َْ رَ  وُ ن  كِ , لَ  وِ كِ ْر ى شِ لَ عَ  اتَ ي مَ الذِ  كُ رِ شْ مُ ا الْ ذَ ىَ  الَ ا قَ ذَ كَ ىَ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
 َـََتَدبـ ُروَن أََفال) ل  جَ وَ  ز  عَ  اللُ  الَ , قَ  وُ بَ يْ عَ  عْ طِ تَ سْ ََ  لَْ وَ  وِ يْ لَ  عَ َن ثْـ أَ وَ  آنَ رْ قُ الْ  حَ دَ مَ  اذَ ىَ 

ََْيِ   (فًا َكِثيًاالل ِو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتالاْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد 
 اً ارَ هَ بِ انْ  وِ اعِ سََ  دِ ر  جَ بُِ  نَ  آمَ ّت  حَ  يَ كِ ِر شْ مُ الْ  ضَ عْ ى بَـ فَ كَ   وِ يْ لَ إِ  اءَ غَ الصْ وَ  آنِ رْ قَ الْ  رَ بـ  دَ تَ  ن  إِ 
 دُ حَ ا أَ ذَ هَ , فَـ  اً انَ سَ حْ تِ اسْ وَ  اً بَ ج  عَ تَـ  ِمْنوُ  ولُ قُ عُ الْ  يشُ طِ تَ وَ  ابِ بَ لْ الَ بِ  ذُ خُ أْ ََ  وُ ن  ِِ فَ  , وِ بِ 
 نِ أْ  شَ ِف  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ولَ سُ الر   ضَ اوِ فَ يُـ لِ  رٍ دْ بَ  ةِ كَ َر عْ مَ  دَ عْ بَـ  اءَ جَ  يَ كِ ِر شْ مُ الْ 
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 بَ ج  عَ تَـ فَـ  , آنَ رْ قُ الْ  أُ رَ قْ َـَ  الةٍ  صَ ِف  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  وَ ىُ  اذَ ِِ فَ  , ىرَ سْ الَ  ضِ عْ بَـ 
 , وِ المِ سْ  إِ ِف  اً بَ بَ سَ  كَ لِ ذَ  انَ كَ َو  رَ ثـ  أَ تَ  ُث   , وِ كِ ْر ى شِ لَ عَ  لْ زَ َـَ  لَْ  وَ ىُ وَ  وِ بِ لْ قَ بِ  آنُ رْ قُ الْ  ذَ خَ أَ وَ 

سَِْعُت الن ِب  َصل ى الل ُو َعَلْيِو  : َـَُقولُ  َهاُىوَ فَـ ,  ِضَي الل ُو َعْنوُ رَ  ُمْطِعمٍ  ْبنُ  ُجبَـيـْرُ إِن ُو 
ََْيِ َشْيٍء أَْم ُىْم ) َلم ا بـََلَغ َىِذِه اآلََةَ َوَسل َم َـَْقرَأُ ِف اْلَمْغِرِب بِالط وِر فَـ  أَْم ُخِلُقوا ِمْن 

أَْم ِعْنَدُىْم َخزَاِئُن رَب َك أَْم  *  َُوِقُنونَ ْرَض َبْل الأَْم َخَلُقوا الس َمَواِت َوالَ  * اْْلَالُِقونَ 
 . ي  ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ . رَ  َكاَد قـَْلِب َأْن ََِطيَ   : ُىْم اْلُمَسْيِطُروَن { قَالَ 

 ّت  , حَ  مْ هِ المِ سْ  إِ َل إِ  كَ لِ ى ذَ د  أَ وَ  وِ اعِ مَ سَ وا بِ رُ ثـ  أَ تَ  آنَ رْ قُ وا الْ عُ ا سَِ م  لَ  ن  الِْ  ّت  حَ  لْ بَ 
 ِف  أُ رَ قْ َـَ  َصل ى الُل َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولَ سُ رَ  وارُ ضَ حَ  يَ حِ  , َنِ ا الد  ذَ لَِ  اةً عَ وا دُ حُ بَ صْ أَ 

 اً د  رَ  هالُ ىْ أَ  وِ يْ لَ عَ  د  رَ  نْ أَ  دَ عْ بَـ  فِ ائِ الط   نَ مِ  اً عَ اجِ رَ  َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  َكانَ و  , الةِ الص  
 َنَ الذِ  ن  الِْ  عَ مَ تَ اسْ فَ  , حِ بْ الص   الةَ صَ  وِ حابِ صْ أَ ى بِ ل  صَ وَ ,  ةَ لَ ي نَْ ادِ  وَ ِف  مَ اقَ , فَـ  اً ئَ ي  سَ 
 مْ يهِ  فِ اَل عَ تَـ  اللُ  لَ زَ نْـ أَ , وَ  يَ بِ يْ صَ نُ  لِ ىْ أَ  ن  جِ  نْ مِ  رٍ فَ نَـ  ةَ عَ بْـ وا سَ انُ كَ َو  , وِ تِ اءَ رَ قَـ  َل وا إِ فُ رِ صُ 
نـََفرًا ِمَن الِْن  ََْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلم ا َحَضُروُه قَاُلوا أَْنِصُتوا )َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك  وُ لَ وْ قَـ 

ْعَنا ِكَتابًا أُْنزَِل ِمْن بـَْعِد  *فـََلم ا ُقِضَي َول ْوا ِإَل قـَْوِمِهْم ُمْنِذرََِن  قَاُلوا ََا قـَْوَمَنا إِن ا سَِ
َِْو َـَْهدِ  قًا ِلَما بـَْيَ َََد ََا قـَْوَمَنا َأِجيُبوا  *ي ِإَل الَْق  َوِإَل َطرٍَِق ُمْسَتِقيٍم ُموَسى ُمَصد 

 َيُِْب َوَمْن ال *َداِعَي الل ِو َوآِمُنوا ِبِو َـَْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َوَيُِرُْكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم 
ٍل ُمِبٍي أَْولَِياُء أُولَِئَك ِف َضال ُدونِوِ ْرِض َولَْيَس َلُو ِمْن ِو فـََلْيَس ِبُْعِجٍز ِف الَ َداِعَي الل  

) 
ا نَ الحُ صَ وَ ا نَ الحُ ا فَ يهَ , فِ  اتٍ بَ اجِ وَ وَ  اً وقَ قُ ا حُ نَ يْـ لَ عَ  آنِ رْ قُ ا الْ ذَ لَِ  ن  إِ :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 

 اءَ شَ  نْ إِ  ةِ يَ انِ الث   ةِ بَ طْ ْلُْ  اا ِف هَ يْـ لَ عَ  المُ كَ  الْ ِت أْ ََ ا , وَ هَ امُ زَ تِ ا الْ نَ يْـ لَ عَ فَـ  ةِ رَ اآلخِ ا وَ يَ نْـ  الد  ِف 
  .اَل عَ تَـ  اللُ 

 وَ ىُ  وُ ن  إِ  وهُ رُ فِ غْ تَـ اسْ فَ  بٍ نْ ذَ  ل  كُ   نْ مِ  مْ كُ لَ  وَ ِل  يمَ ظِ عَ الْ  اللَ  رُ فِ غْ تَـ سْ أَ ا وَ ذَ  ىَ ِل وْ قَـ  ولُ قْ أَ 
 . يمُ حِ الر   ورُ فُ غَ الْ 
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 ةُ يَ انِ الث   ةُ بَ طْ اْلُْ 
, َوَأْشَهُد َأْن ال إَِلَو ِإال  َماِلِك َـَْوِم الد َنِ  ,الر ْحَِن الر ِحيِم  , الَْْمُد لِل ِو َرب  اْلَعاَلِميَ 

اللُ َوِل  الص اِلِي , َوُأَصل ي َوُأَسل ُم َعَلى نَِبي ِو ُنَم ٍد اَلِمي , َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو 
 . َوالت اِبِعي

 لٌ ز  نَـ مُ ,  اً ق  حَ  اللِ  المُ كَ   وُ ن  أَ  اً قَ دْ صِ  نَ مِ ؤْ نُـ  نْ ا أَ نَ يْـ لَ عَ  آنِ رْ قُ لْ لِ  ق  حَ  لَ و  أَ  ن  إِ :ََالمَ اإلسَ َةَ مَ أَ 
 وِ ظِ فْ ِبِ  لَ ف  كَ تَ  اللَ  ن  أَ  مَ لَ عْ نَـ  نْ أَ  : هَ وقَ قَ حَ َنَ مَ وَ ,  ودُ عُ َـَ  وِ يْ لَ إِ وَ  أَ دَ بَ  وَ نْ مِ  , وقٍ لُ هَْ  رُ يْـ ََ 
 اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ ,  اءِ مَ الس  وَ  ضِ رْ الَ  لُ ىْ أَ  كَ لِ ى ذَ لَ عَ  عَ مَ تَ اجْ  وِ لَ وَ  , رُ يـ  غَ ال ُـَ وَ  لُ د  بَ ال ُـَ فَ 
ى لَ عَ  وُ تَ اءَ رَ قِ  مَ ل  عَ تَـ نَـ  نْ أَ  : هَ وقَ قَ حَ َنَ مَ وَ ! ( إِن ا ََنُْن نـَز ْلَنا الذ ْكَر َوِإن ا َلُو َلَاِفظُونَ )
َـ َها  قْ حِ تَ الْ , فَ  آنِ رْ قُ الْ  قِ لَ  حِ ِف  يَ نِ قِ تْ مُ الْ  يَ مِ ل  عَ مُ الْ  َقِ رِ طَ  نْ عَ  , يحِ حِ الص   وِ جْ وَ الْ  َأ
 , كَ ب  رَ  المَ كَ   أُ رَ قْ ى ال تَـ قَ بْـ تَـ  نْ أَ  بُ يْ عَ الْ  لِ , بَ  اً بَ يْ عَ  سَ يْ لَ فَـ  اً يَ بِ كَ   تَ نْ كُ   وْ لَ ا وَ بَِ  مُ لِ سْ مُ الْ 
 ! يحٍ حِ صَ  ْيِ ََ  وٍ جْ ى وَ لَ عَ  هُ أَ رَ قَ تَـ  نْ أَ  وْ أَ 
ا  مَ هْ مَ  وِ بِ  ل  ال يُِ  اً ي  مِ وْ َـَ  اً دَ رْ وِ  وِ سِ فْ نَـ ا لِ ن  مِ  دٍ احِ وَ  ل  كُ   لَ عَ َيَْ  نْ أََ :َآنَ رَ قَ الَ َوقَ قَ حَ َنَ مَ وَ 
,  ةً ر  مَ  رٍ هْ شَ  ل  كُ   آنَ رْ قُ الْ  مُ تِ يَْ  ثُ يْ ِبَ  , مٍ وْ َـَ  ل  كُ   ءٍ زْ جُ  نْ مِ  ل  قَ ال أَ , وَ  روفُ الظ   تِ انَ كَ 
َرِضَي  ودٍ عُ سْ مَ  نِ بْ  اللِ  دِ بْ عَ َعْن فَـ ,  ةً يَ ثِ كَ   اتٍ نَ سَ حَ وَ  ةً يمَ ظِ عَ اً ورَ جُ أُ  كَ لِ  ذَ ِف  ن  إِ  اللِ وَ وَ 

 اللِ  ابِ تَ كِ   نْ مِ  اً فَ رْ حَ  أَ رَ قَـ  نْ مَ ) َصل ى اللُ َعَلْيِو َوَسل مَ  اللِ  ولُ سُ رَ  الَ : قَ  الَ قَ  اللُ َعْنوُ 
 , فرْ حَ  فٌ لِ أَ  نْ كِ لَ وَ ,  فٌ رْ آل حَ  ولُ قُ ا ال أُ الَِ ثَ أمْ  رِ شْ عَ بِ  ةُ نَ سَ الَْ وَ  , ةنَ سْ حَ  وِ بِ  وُ لَ فَـ 
 . اِّن  بَ لْ الَ  وُ حَ ح  صَ وَ  ي  ذِ مِ رْ التـ   اهُ وَ ( رَ فرْ حَ  يمٌ مِ وَ  , فرْ حَ  المٌ وَ 



 (لقرآن الكريم أعظم كتابا)جمموعة اخلطب املنربية لمشيخ حممد بن مبارك الشرايف

 

 

5 

 مْ هُ قَ حِ لْ نُـ  نْ أَ وَ  , انَ سِ فُ نْـ أَ بِ  ِمْن بَِنَي َوبـََناتٍ  انَ الدَ وْ أَ  وُ مَ ل  عَ نُـ  نْ أَ : َآنَ رَ قَ الَ َوقَ قَ حَ َنَ مَ وَ 
,  دِ اجِ سَ مَ  الْ ِف  آنِ رْ قُ الْ  اتِ قَ لْ ِبَ  مْ هُ قُ حِ لْ نُـ  كَ لِ ذَ كَ , َو  ةِ ي  امِ ظَ الن   آنِ رْ قُ الْ  يظِ فِ تَْ  سِ ارِ دَ بَِ 
 . اللِ  نِ ذْ ِِ بِ  ونَ حُ لِ فْ ُـَ  كَ لِ ذَ بِ  مْ هُ نـ  ِِ فَ 
ا اذَ مَ وَ  يوِ انِ عَ  مَ ِف  رِ ك  فَ التـ  وَ  لِ م  أَ الت  بِ  كَ لِ ذَ وَ  , هُ رَ بـ  دَ تَ نَـ  نْ أَ  اَ:نَ ي َ لَ عَ َآنَ رَ قَ الَ َوقَ قَ حَ َنَ مَ وَ 
ِكَتاٌب أَنـْزَْلَناُه إِلَْيَك  )اَل عَ تَـ  اللُ  الَ قَ  , لَ زِ نْ أُ  كَ لِ ذَ  لِ جْ أَ  نْ مِ  وُ ن  , لَ  ان  مِ  اللُ  َدُ رِ َُ 

بـ ُروا آََ  ا ِو   ن  إِ ل , وَ مَ عَ الْ  ُث   مِ هْ فَ الْ  َقُ رِ طَ  رُ بـ  دَ الت  ( وَ ْلَبابِ اتِِو َولَِيَتذَك َر أُوُلو الَ ُمَباَرٌك لَِيد 
 يِ سِ فْ تَـ ي وَ دِ عْ سِ  نِ ابْ  يِ سِ فْ تَـ كَ   , ةَ وقَ ثُ وْ مَ الْ  يِ سِ فْ التـ   بَ تُ : كُ  اللِ  المِ كَ   مِ هْ ى فَـ لَ عَ  يُ عِ َُ 
 امَ قَ (  رُ س  يَ مُ الْ  يُ سِ فْ التـ  )  وُ اسُْ  اً رَ خ  ؤَ مُ  جَ رَ خَ  يٌ سِ فْ تَـ  اكَ نَ ىُ , وَ  ا اللُ مَ هُ ِحَ رَ  يٍ ثِ كَ   نِ ابْ 
 ! وقٌ ثُ وْ مَ وَ  عٌ افِ نَ وَ  رٌ صَ تَ هُْ  وَ هُ فَـ  , اءِ مَ لَ عُ الْ  نَ مِ  ةٌ وعَ مُ مَْ  وِ يْ لَ عَ 
 ابُ تَ كِ الْ  وَ هُ , فُـ  وِ عِ رْ شَ وَ  وِ َنِ  دِ َل إِ وَ   اللِ َل إِ  وِ بِ  اسَ الن   وَ عُ دْ نَ  نْ أَ  : آنَ رَ قَ الَ َوقَ قَ حَ َنَ مَ وَ 

 ونَ كُ ََ  نْ أَ   اللِ َل إِ  اةِ عَ الد  بِ  ي  رِ حِ , فَ  اً اجَ وَ فْـ أَ  اللِ  َنِ  دِ ِف  اسُ الن   وِ بِ بَ سَ بِ  لَ خَ ي دَ الذِ 
 ! ورْ الن  وَ  ةُ كَ َر بَـ الْ  يوِ فِ فَ  , آنَ رْ قُ الْ   مْ تِِ وَ عْ  دَ ِف  مْ ىُ ادُ زَ 

 آنَ رْ قُ الْ  لْ عَ جْ ا الل ُهم  َ, كَ تُ اص  خَ وَ  كَ لُ ىْ أَ  مْ ن ىُ ََ الذِ  آنِ رْ قُ الْ  لِ ىْ أَ  نْ ا مِ نَ لْ عَ اجْ  م  هُ الل  
ا مَ  وُ نْ ا مِ نَ رْ ك  ذَ  م  هُ ا , الل  نَ ومِ مُ َُ ا وَ نَ ومِ هُُ  الءَ جَ ا , وَ نَ ورِ دُ صُ  ورَ نُ ا , وَ نَ وبِ لُ قُـ  يعَ بِ رَ  يمَ ظِ عَ الْ 
ى لَ عَ  ارِ هَ النـ   افَ رَ طْ أَ وَ  لِ يْ الل   اءَ آنَ  وُ تَ الوَ ا تِ نَ قْـ زُ ارْ ا , وَ نَ لْ هِ ا جَ مَ  وُ نْ ا مِ نَ مْ ل  عَ ا , وَ ينَ س  نُ 
,  وِ ابِِ شَ تَ بُِ  نُ مِ َوَـُؤْ  , وِ مِ كَ حْ بُِ  لُ مَ عْ َـَ  نْ ا ِو  نَ لْ عَ اجْ الل ُهم  ,  ان  عَ  يكَ ضِ رْ ي ُـَ الذِ  وِ جْ وَ الْ 

 كَ اتِ ن   جَ َل ا إِ نَ قَ ائِ سَ ا وَ نَ يلَ لِ دَ ا وَ نَ لَ  اً دَ اىِ شَ  وُ لْ عَ اجْ ا , وَ نَ يْـ لَ ا ال عَ نَ لَ  ةً ج  حُ  وُ لْ عَ اجْ  الل ُهم  
,  اتِ ئَ ي  الس  ا وَ اََ طَ اْلَْ  وِ ا بِ ن  عَ  ط  حُ , وُ  اتِ جِ رَ الد   وِ ا بِ نَ لَ  عْ فَ ارْ  الل ُهم  ,  يمِ عِ الن   اتِ ن  جَ 
َعَلى نَِبيـ َنا ُنَم ٍد َوَعَلى آلِِو َوَصْحِبِو َصل ى اللُ و ,  يْ مِ الَ عَ الْ  ب  ا رَ ا ََ ينَ فِ  وُ عْ ف  شَ وَ 

 َأْْجَِعي .
 


