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 أخي المسلم،

 شرر رسلشاإنا لش"  :له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك"....  
 إنا كفيشاك السدتيزئين" :له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك." 
 إن شانئك ىه األبترفإن هللا يقهل: "  ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك." 
 فإنك بأعيششا: " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك." 
 ورفعشا لك ذكرك: " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك". 
 ما ودعك ربك وما قلى: "له يق هللا فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك." 
 فدتبرر ويبررون  " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك *

 ".بأيكم السفتهن 
 نرر هللا أال إن ...: " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك

 .قريب"
 وما أرسلشا من رسهل  : "له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك

 ".إال ليطاع بإذن هللا
 ومن يذاقق الرسهل  : "له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك

تهلى  ؤمشين نهلو ماتبين لو اليدى ويتبع غير سبيل الس من بعد ما
 ".ونرلو جيشم وساءت مريرا
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 يا أييا الرسهل ال : "له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك 
 .يحزنك الذين يدارعهن في الكفر..."

 وهللا يعرسك من : " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك
 ".الشاس

 فليحذر الذين يخالفهن  : "له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك
 ".ره أن تريبيم فتشة أو يريبيم عذاب أليممعن أ

 يهم تقلب وجهىيم في : " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك
 ".شا الرسهالالشار يقهلهن ياليتشا أطعشا هللا وأطع

 إن الذين كفروا وصدوا : " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك
تبين ليم اليدى لن يزروا  عن سبيل هللا وشاقها الرسهل من بعد ما

 ".هللا شيئا وسيحبط أعساليم
 يا أييا الشبي حدبك هللا : " له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك

 ".ومن اتبعك من السؤمشين
 والذين يؤذون رسهل  ...": له يق هللا  فإن ؛وييدأ روعك ،ليطسئن قلبك

  ".هللا ليم عذاب أليم
 فسا  ؛مرطفاه ومجتباهو خير البرية، وأزكى البذرية، ليطسئن قلبك فإن

  .ملسو هيلع هللا ىلصوباتباع نررتو حقاأن  فأيقنوبعد؛ ظشك بشررة مهاله؟!
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على آل وكما صليت على إبراهيم  ؛وعلى آل حممد ،على حممداللهم صل
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ٌ
وعلى آل حممد كما  ،هم بارك على حممدإبراهيم إنك محيد

 ..إنك محيد جميد ؛باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم


