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 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 أما بعد:  ،، والصبلة والسبلم عمى رسول اهللالحمد هلل
في سورة النجم بعد أن  -عز وجل-ما قالو اهلل  -تبارك وتعالى-فمن اآليات التي قد تُفيم عمى غير مراد اهلل 

ْبرَاِىيَم الَِّذي * َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى }، يقول اهلل تعالى: ىذكر خبر ذلك الذي أعطى قميبًل وأكد َواِ 
مي ذلك الببلء العظيم بذبح بتُ وترك ما نياه عنو، ومن ذلك أنو ا ،، يعني: فعل ما أمره اهلل بو[63-63النجم:] {َوفَّى

بًل لمدين بفعل المأمورات واجتناب المنييات صار ، فمما كان ُمكم  -عز وجل-ولده فانقاد واستجاب ألمر اهلل 
  .[021النحل:] {ِإنَّ ِإْبرَاِىيَم َكاَن ُأمًَّة َقاِنتًا ِلمَّوِ }ة أم   -عز وجل-إمامًا وقدوة وجامعًا لخصال الخير فسماه اهلل 

ْبرَاِىيَم الَِّذي َوفَّى* َأْم َلْم ُيَنبَّْأ ِبَما ِفي ُصُحِف ُموَسى }: -عز وجل-يقول اهلل  :فالشاىد ، ما [63-63النجم:] {َواِ 
َوَأنَّ َسْعَيُو َسْوَف ُيَرى * َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى * َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى } ،حف؟الذي في ىذه الص

 -عمييم الصبلة والسبلم-حف موسى ، الذي في صحف إبراىيم وص[10-63النجم:] {ثُمَّ ُيْجزَاُه اْلَجزَاَء اأَلْوَفى* 
، يعني: النفس الُمثقمة باألوزار الحاممة لمذنوب ال تحمل [63النجم:] {َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}ىو ما ُذكر بعده، 

-63المدثر:] {ِإَّلَّ َأْصَحاَب اْلَيِمينِ * ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِىيَنٌة }: -عز وجل-ذنوب غيرىا، فاألمر كما قال اهلل 
 {اْىَتَدى َفِإنََّما َيْيَتِدي ِلَنْفِسِو َوَمْن َضلَّ َفِإنََّما َيِضلُّ َعَمْيَيا َوَّل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َمنِ }، وقال: [63
، وربطو بالعنق؛ ألنو محل [06اإلسراء:] {ِفي ُعُنِقوِ }، أي: عممو، {َوُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ }، وقال: [01اإلسراء:]

د تُقطع جل قك منو إال بمفارقة الحياة، أما اليد فقد تُقطع ويتخمص اإلنسان من القيد الذي فييا، والر  ال انفكا
ِفي ُعُنِقِو َوُنْخِرُج }، أي: عممو، {َوُكلَّ ِإنَساٍن أَْلَزْمَناُه َطاِئَرهُ }نق تنفصل الحياة بإبانتو، وينطمق اإلنسان، لكن الع

 {اْقرَْأ ِكتَاَبَك َكَفى ِبَنْفِسَك اْلَيْوَم َعَمْيَك َحِسيًبا}، ا، مفتوحً [06اإلسراء:] {ِكتَاًبا َيْمَقاُه َمنُشورًاَلُو َيْوَم اْلِقَياَمِة 
َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِو }أي: كتاب األعمال،  {َوُوِضَع اْلِكتَابُ }يقول:  -عز وجل-، واهلل [01اإلسراء:]

ِْْمُم َربَُّك َيا َوْيَمَتَنا َماِل َىَذا اْلِكتَاِب َّل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوَّل َكِبيَرًة ِإَّلَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرً َوَيُقوُلوَن  ا َوَّل َي
أي:  {اُن ِإنََّك َكاِدحٌ َيا َأيَُّيا اإِلنسَ }يقول:  -عز وجل-، واهلل [3المجادلة:] {َأْحَصاُه المَُّو َوَنُسوهُ }، [13الكيف:] {َأَحًدا

، فمبلٍق كدحك وعممك، كما أنك ستبلقي أيضًا ربك، فينا قرر اهلل [3االنشقاق:] {ِإَلى َربَِّك َكْدًحا َفُمالِقيوِ }عامل، 
 أنو ال يحمل أحد عبء غيره وأوزار وذنوب اآلخرين.

 -عز وجل-وىذا معنى مقرر في القرآن كما ذكرت لكم بعض شواىده، وقد جاءت بعض اآليات التي ذكر اهلل 
َوَلَيْحِمُمنَّ َأْثَقاَلُيْم َوَأْثَقاًَّل َمَع }: -عز وجل-فييا عن أقوام أنيم يتحممون أعباء وأوزار اآلخرين كما قال اهلل 

، وحينما يدخل الكفار النار [21النحل:] {َأْوزَاِر الَِّذيَن ُيِضمُّوَنُيْم ِبَغْيِر ِعْممٍ  َوِمنْ }، وقال: [06العنكبوت:] {َأْثَقاِلِيمْ 
النَّاِر َقاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َوَلِكْن َّل  وَّلُىْم َربََّنا َىُؤَّلِء َأَضمُّوَنا َفِِتِيْم َعَذاًبا ِضْعًفا ِمنَ َقاَلْت ُأْخرَاُىْم ألُِ } :القادة واألتباع

أن ، الحاصل [63-63األعراف:] {ْخرَاُىْم َفَما َكاَن َلُكْم َعَمْيَنا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعَذابَ َوَقاَلْت ُأوَّلُىْم ألُِ * َتْعَمُموَن 



: -صمى اهلل عميو وسمم-ىو بسبب أنيم أضموا غيرىم، وليذا قال النبي  -عز وجل-عف الذي ذكره اهلل ىذا الض  
 .(0)((وزرىا ووزر من عمل بيا إلى يوم القيامةومن دعا إلى ضبللة فعميو ))

اهلل قال:  ،فالقادة يتحممون مثل أوزار األتباع وال ينقص ذلك من أوزار األتباع شيئًا، وىذا اإلنسان من األتباع
، ومن أحسن ما قيل في تفسيره أن ىؤالء األتباع أيضًا ال يتخمف الواحد منيم من نوع [63األعراف:] {ِلُكلٍّ ِضْعفٌ }

عز -وا أوالدىم عمى الكفر باهلل ئ، فنش  (2)((فأبواه ييودانو)): -صمى اهلل عميو وسمم-تبعة بإضبلل كما قال النبي 
ن كانوا ض ،-عمييم الصبلة والسبلم-ة رسمو حاد  ومحاد تو وم -وجل والذين ال ُيعبأ بيم وال  ،األتباع عفاء منوا 

  شأن ليم.
 {َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}يقول:  -عز وجل-فالشاىد أن ىذه اآليات متوافقة غاية التوافق، المعنى ىنا اهلل 

يقول عن ذلك  -تبارك وتعالى-ال يستطيع أن يمقييا عمى اآلخرين، واهلل  ،، فاإلنسان يحمل أوزاره[63النجم:]
ِو َوَأِبيِو * َيْوَم َيِفرُّ اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِو } :اليوم ، فبل أحد يتحمل عن أحد، وال [63-61عبس:] {َوَصاِحَبِتِو َوَبِنيوِ * َوُأمِّ

تبارك - رق الخبلص كما في قولو جميع المخارج وط -عز وجل-وليذا نفى اهلل  ،أحد يستطيع أن يفتدي بغيره
َواتَُّقوا َيْوًما َّل َتْجِزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَّل ُيْقَبُل ِمْنَيا }، يعني: واتقوا أوجال يوم، {َواتَُّقوا َيْوًما}: -وتعالى
ما بالشفاعة ،ا بالفداءنسان إم  اإل، [13البقرة:] {َشَفاَعةٌ  ما بالقير ُيخم   ،وا  َوَّل }ص ويُنصر، فنفى الشفاعة ثم قال: وا 
 أحد يستطيع أن ُيخمصيم من عذاب ، ال[13البقرة:] {َوَّل ُىْم ُينَصُرونَ }، وذلك الفداء، [13البقرة:] {ِمْنَيا َعْدلٌ ُيْؤَخُذ 
 وال بالقوة، فكل إنسان مرتين بعممو. ،، كل ىذا ال واسطة وال فدية-تبارك وتعالى-اهلل 
ناسًا يتحممون اآليات والنصوص التي تقرر أن أعارض ال ت ،[63النجم:] {َأَّلَّ َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى}يذه اآلية ف

ممة عممو، فيتحمل كأوزار أولئك ة عمميم، إذا أضل غيره فيذا من جرًا آلخرين، وذلك أن إضبلليم من جمماأوز 
 ن أضميم، ىذا بالنسبة ليذه اآلية.الذي

َوَأْن َلْيَس }، ىنا نفى عن اإلنسان قال: [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}: -عز وجل-ثم قال اهلل 
  .، فما المراد بو؟[63النجم:] {ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى

 .ُييدي ثوابو، وىذا قول ضعيف ، ينتفع بعمل أحد ُييديو لوالبعض أىل العمم قالوا: المراد بذلك اإلنسان الكافر، 
يَُّتُيْم ِبِإيَماٍن }: -تبارك وتعالى-ىذه اآلية منسوخة بقولو  :من قالالعمم ومن أىل  َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتََّبَعْتُيْم ُذرِّ

يََّتُيمْ  وارتفعوا في درجات الجنة، فقالوا: ىذه  ،، فقالوا: ىؤالء الذرية انتفعوا بعمل اآلباء[20الطور:] {أَْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرِّ
ن ُأريد بالنسخ الرفع فالقاعدة أن النسخ ال يثبت باالحتمال ن  ؛ناسخة، وا  وليذا كان ىذا من األقوال الضعيفة، وا 

عبرون عن التخصيص وكل ما يتطرق لمنص العام من تقييد الجاري في تعبيرات السمف أنيم ي ُقصد كما ىو
، [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}قول لو وجو قوي من النظر، أن قولو: ونحو ذلك بالنسخ فيذا 

يََّتُيمْ } :ص بالنصوص األخرى كيذه اآليةص، مخص  مخص   يَُّتُيْم ِبِإيَماٍن أَْلَحْقَنا ِبِيْم ُذرِّ ، [20الطور:] {َواتََّبَعْتُيْم ُذرِّ

                                                           

 (.0103) برقم النار، من حجاب وأنيا طيبة كممة أو تمرة، بشق ولو الصدقة عمى الحث باب الزكاة، كتاب مسمم، أخرجو - 0
 برقم اإلسبلم، الصبي عمى يعرض وىل عميو، يصمى ىل فمات، الصبي أسمم إذا باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجو - 2
 (.2313) برقم المسممين، وأطفال الكفار أطفال موت وحكم الفطرة عمى يولد مولود كل معنى باب القدر، كتاب ومسمم، ،(0613)



، ونحو ذلك مما (6)((إذا مات ابن آدم انقطع عممو إال من ثبلث)): -وسممصمى اهلل عميو -وكذلك قول النبي 
 .، إلى آخره(1)ال يثبت عمى الراحمةالذي متي استأذنت أن تحج عن أبييا لورد بالترخيص بالحج 

عن أمو حينما خرجت نفسيا ولم تتكمم  -صمى اهلل عميو وسمم-سأل النبي  -رضي اهلل عنو-بادة وسعد بن ع
 .(1)((نعم))فأتصدق عنيا؟ قال: أقال: وأظنيا لو تكممت تصدقت، 

: ذاك في الكافر، والمؤمن مفيذه النصوص تدل عمى أن اإلنسان ينتفع بعد موتو بيذه األعمال، وليذا قال بعضي
 .ينتفع، وأطمق

ن ُقصد [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَسانِ }وبعضيم قال: ىذه اآلية  ، منسوخة، فإن ُقصد بو الرفع فغير صحيح، وا 
 .بو التخصيص بمثل ىذه النصوص فيذا ال إشكال فيو

إن ذلك إنما ىو متولد من كسبو وسعيو، فيؤالء "قال:  -رحمو اهلل-ومن أىل العمم من قال كابن عقيل الحنبمي 
، أو -وولده من كسبو-الذين يدعون لو أو يحجون أو يعتمرون أو يتصدقون ىم فعموا ذلك إما أنيم من أوالده 

بمواساتو، بمعاممتو الطيبة ليم، فكان ذلك  ،بصدقتو عمييم ،أن ىؤالء انتفعوا بو في الدنيا، انتفعوا بو بإحسانو
؛ ألنو (3)-رحمو اهلل-فكان ذلك يعود إلى كسبو ىو، وىذا استحسنو الحافظ ابن القيم  ،ا اإلحسان منيمجالبًا ليذ

   .باإلىداء يصل ال يميل إلى أن ثواب األعمال
، المقصود بو أن ال يتممك سعيًا لغيره، [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}ومن أىل العمم من قال: 

، ليس لئلنسان، فالبلم لمممك، اإلنسان ال يممك عمل غيره، فالذي [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَساِن ِإَّلَّ َما َسَعى}
أن  مرتين بعممو، ولكن اآلية لم تنف   قررتو اآلية ىو ىذا القدر فقط، أنك ال تممك عمبًل لغيرك، كل إنسان

ا أنك ال تممك مال اآلخرين فكذلك أيضًا أنت ال تممك أعماليم، ليس اإلنسان ينتفع بعمل غيره إذا تبرع بو لو، كم
 .لك إال كسبك فقط

ىذا، اآلية نفت أن يممك اإلنسان سعي  لكسب والسعي لك فإن اآلية لم تنف  لو أن ىؤالء تنازلوا عن ىذا ا نإذ
التي اختمف فييا ابن تيمية ، وىي من المسائل القميمة -رحمو اهلل-غيره، وىذا ىو اختيار شيخ اإلسبلم ابن تيمية 

 .قرر بقوة أن ثواب األعمال ال يصلمع تمميذه ابن القيم، فابن القيم ي
 .((إال من ثبلث))ومن أىل العمم من خص ذلك بما ورد بو الحديث في الثبلث: 

، فيي من ((عممو إال من ثبلثانقطع ))ومن أىل العمم من قال: إن ىذه الثبلث أصبًل داخمة في الكسب، 
ىي  ،، وىذا صحيح أن ىذه الثبلث ىي من كسبو((عمم ُينتفع بو، صدقة جارية، ولد صالح يدعو لو))عممو، 

، ألنيا من سعيو، لكن يبقى سعي [63النجم:] {َوَأْن َلْيَس ِلإِلنَسانِ }فالحديث يقرر معنى اآلية،  ،من عممو

                                                           

 (.0360) برقم وفاتو، بعد الثواب من اإلنسان يمحق ما باب الوصية، كتاب مسمم، أخرجو - 6
 مانةلز   العاجز عن الحج باب الحج، كتاب ومسمم، ،(0106) برقم وفضمو، الحج وجوب باب الحج، كتاب البخاري، أخرجو - 1

 (.0661) برقم لمموت، أو ونحوىما، وىرم
 عن الصدقة ثواب وصول باب الزكاة، كتاب ومسمم، ،(0633) برقم البغتة، الفجأة موت باب الجنائز، كتاب البخاري، أخرجو - 1

 (.0111) برقم إليو، الميت
 (.023) القيم البن الروح،: انظر - 3



طاف سبعة أشواط وأىداىا ألمو أو لفبلن من الناس فاآلخرين، جاء إنسان وقرأ ختمة وأىداىا ألبيو، جاء 
الثبلث  ،ما وردت بو األحاديث لصديقو، ىل ُيجزئ ىذا أو ما ُيجزئ؟ تصدق، بعض أىل العمم يقول: نقف عند

لحج والعمرة والصدقة، ىذا الذي ورد فيو الحديث، لكن ىل جاء عن ، وا((إال من ثبلث))التي في الحديث: 
واهلل تعالى -ل عن قضايا فأجاب فييا باإلثبات، الذي أظنو أقرب ئالحصر، س -صمى اهلل عميو وسمم-النبي 
: -صمى اهلل عميو وسمم-عارضو، وأن قول النبي اإلىداء يصل، وأن ىذه اآلية ال تأن ثواب األعمال ب ،-أعمم
من كسبو، الكبلم عن كسب اآلخرين، ينقطع عممو، لكن ىؤالء ىذا من  ، فيي((انقطع عممو إال من ثبلث))

   .عمميم أىدوه لو، نزلوا عنو ليذا اإلنسان فيذا يصل إليو الثواب، واهلل أعمم
  .لكن ىل ىذا ُيشرع أو ال ُيشرع؟

-أو غير جازم  -ايعني واجبً -رع طمبًا جازمًا المشروعية قدر زائد عمى مجرد الجواز، بمعنى أن ىذا طمبو الشا
، ىل نحث الناس عميو نقول: ؟، بمعنى ىل ُيشرع؟، ىل ىذا أمر مطموب أو غير مطموب شرعاً -ايعني مستحب  

إذا مات لكن الناس ، اذىبوا واعتمروا لغيركم، حجوا لغيركم تطوعًا، مع أنو حج واعتمر، ؟قرآن لغيركمالاقرءوا 
وجمعوا لو تبرعات،  اوقفً نجعل لو  ىيا :، أتي أصحابو وقالواالو وقفً  جعمواحد ا، كمما مات و الو وقفً  جعمواواحد 

وسنوات ثم تنقضي، ىذا  ،وشيور ،وأيام ،ساعات ،إنما ىي أنفاس ،ىل ىذا مشروع؟ الجواب: ال، الحياة فرصة
ر أكثر منك، قص   ربماواجتيد  د  ياة، ج  اإلنسان الذي دخل مع ىذا الباب وخرج مع ىذا الباب أخذ فرصتو في الح

وال تدري متى يأتيك الموت، فالذي ينبغي  ،مر واحدت أيضًا ليس لك إال نفس واحدة وعىو وعممو، لكن أن
   .يعمل لنفسو ىو ال لآلخرين، ولكنو ماذا يصنع لآلخرين؟ ،ويجتيد لئلنسان أن يجد  

، بخبلف العمل الذي يصرفو ومثمولك  :ك يقولوالمم   ،الدعاءيدعو ليم، يجتيد في ىذا الدعاء، فيو يؤجر عمى 
ىي ذىبت  ،مثل ىذه الصدقة تكون لو، ال، ال تكون لو بعض الناس يتصدق عن غيره ويظن أنلغيره، و 

ن شئت أن نلممتصدق عنو، ولذلك ىؤالء الذين  ىذه البدعة  :عبر بعبارة قد تكون قويةيجعمون ىذه األوقاف وا 
، ىذا لم يكن من عمل السمف، ُيعمل لو وقف من أين؟ من أموالو، من اوا لو وقفً جعمات واحد الجديدة، كمما م

ا أن ُتجمع التبرعات من أجل أن ُيعمل لو لنفسو في حياتو، أم   ايتبرع الورثة بيذا، أو ىو يعمل وقفً  ،تركتو ىو
وأنت  ،ل إطبلقًا، ىي ذىبت لولك بمث ولك بمثل، وىذا ليس بصحيح، ما :وقف، وأحيانًا ُيكتب عمى البطاقة

وأنت  -عز وجل-وأفنى عمره في طاعة اهلل  ،كبيرة أحوج منو ليذه الصدقة، قد يكون ىذا اإلنسان يعمل أعماال
لو بأن يرفع اهلل درجاتو في الجنة  إياىا، تدعو لو، ادعُ  الذي ما عندك حسنات تأتي وتعطيو ا الفقير المسكينييأ

 ،اال زال الناس يسألون عنو، ماتت صديقة لنا نريد أن نعمل ليا وقفً و  ،لنفسك، فيذا كُثرعمل اويغفر لو، وأنت 
، ما األنفسكم، مات صاحب لنا، مات إمام المسجد، مات كذا، نعمل لو وقفً  ا، ال، اعمموا وقفً ؟ليا تبرعات عمنج

  .كان السمف يفعمون ىذا، اإلنسان يعمل لنفسو ويجتيد لنفسو
وماذا قدم في ىذه الفرصة القميمة في  ،نسان أن يتبصر في ىذه المعاني وفي سعيو وعمموفأقول: يحتاج اإل

ونحن في ىذه األيام الشريفة وىذه الميمة الفاضمة ليمة السابع والعشرين من ىذا الشير الكريم ىي من  ،الحياة
من أن  ى شيء أنفع وأعظم وأجل  إل -واهلل أعمم-أرجى الميالي أن تكون ليمة القدر، وال يمكن أن يخرج اإلنسان 

، بينما أكثر ما يخرج الناس لؤلسواق في العام -عز وجل-قدميو يصمي أو يقرأ القرآن أو يذكر اهلل  يبقى يصف  



سميو كثير من في عيد األضحى لربما كثير منيم يسافر، ويأكثر خروج الناس ىذه األيام، ألسباب،  ،ىذه األيام
ما عندىا من يذىب بيا  ،حجذىب لمالناس عيد األضاحي، وكثير منيم يحج أصبًل، وكثير من النساء زوجيا قد 

 ،؟األسواق تمتمئ بالناس في ىذه الميالي الشريفة فكيف ُيضيع ىذا بيذا ،إلى األسواق، بينما ىذه األيام أبداً 
     .[30البقرة:] ؟{لَِّذي ُىَو َخْيرٌ َأَتْسَتْبِدُلوَن الَِّذي ُىَو َأْدَنى ِبا}

فإن  ،وأن ال نفوت ىذه الفرصة سواء في ىذه األيام أو في غيرىا من األيام ،وأن نجتيد فأقول: ينبغي لنا أن نجد  
تذكروا من مات، من يخطر في بالك أترف المترفين ممن  ،العمر يتبلشى، وما نخرج لو من كد الدنيا وسعييا

تود أن تكون في  :أبأس إنسان من ىؤالء العمال الذين ينظفون الشوارع أو غير ذلك وقمنا لوبمات، لو أتينا 
، قال: ال واهلل، أعيش ىذه الحياة البائسة وال أدخل في ىذه الحفرة، أليس كذلك؟ أترف إنسان تخيل من ؟حفرتو

ما رأيك تتنازل  :ول الشوارع قل ونأبأس واحد من ىؤالء الذين يقم   ىاتىو في بالك أترف واحد دخل في التراب، 
، يقول: ال واهلل ما أتمنى ىذا، الحياة ؟في القبرتكون  عن عمرك ونضعك في حفرة ىذا، أنت الذي تموت و

فالموفق من وفقو  ،؟-جل جبللو-، أين العمل؟ أين الجد في طاعة اهلل ؟البائسة وال أموت، طيب عمى أي شيء
  اهلل.

ياكم من المقبولين اأن يوفقنا لم -عز وجل-فنسأل اهلل  وأن يعتق رقابنا ورقاب  ،يحب ويرضى، وأن يجعمنا وا 
وأن ينصرىم في كل  ،صمح أحوال المسممينوأن يمطف بنا وأن ي ،نا من النار، وأن يرحمنا جميعًا برحمتوآبائ

 رض ُيذكر فييا اسمك.وفي كل أ ،وفي أفغانستان ،وفي الشيشان ،وفي فمسطين ،مكان، الميم انصرىم في العراق
وأن يشتت شمميم، وأن  ،وأن يخذليم ،جري السحاب أن ييزم أعداء الدينمنزل الكتاب وم -عز وجل-نسأل اهلل 

 يوقع بيم بأسو الذي ال ُيرد عن القوم المجرمين.
 وعمى آلو وصحبو. ،وصمى اهلل عمى نبينا محمد

 


