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ُاك(البُ ُيخُ الشُ ُ)تفسيُر
ُ: ُالر جيم  و ُاْذَهبرووا}القارئ:ُأعوذرُابهلل ُم نُالش يطان  اُب َقم يص  ََ َُُوْجو ُ َُعلَو ُفَوََْلقرو ُرَُهو ويًاَُيَْتُ َُأب  َُُبص  َُوْأتروو  

ْهل كرمُْ ُُأَبروهرمُُْقَالَُُاْلع يُرَُفَصَلتُ َُوَلم ا(39ُ)َُأْْجَع يَُُِبَ  دُرُإ ّ   ُقَوالروا(39ُ)ُتورَفنّ ودرونُ َُأنُُْلَوْوَ ُُيروسرو َُُر يو َََُُلَج 
يُرَُجاءََُُأنُُْفَوَلم ا(39ُ)ُاْلَقد يُ َُضََلل كََُُلف  ُإ ن كَََُُتّلل ُ  يًاُفَاْرَتدُ َُوْجه  ُ َُعَل ُأَْلَقا ُرُاْلَبش  َُلكرومَُُْأقرو َُُْألَُُْقَالََُُبص 
ُ ِ يَُُكرن واُإ نُ ُذرنروبَونَواُلَنَواُاْستَوْغف رَُُْأاَبنَُُيَُُقَالروا(39ُ)ُتَوْعَلمرونََُُ َُُماُاّلل ُ ُم نََُُأْعَلمُرُإ ّ    ِ َُسوْو َُُقَوالَُ(39ُ)َُخوا

وومَُُْأْسووتَوْغف رُر َُُلكر وووَُُإ ن وو ُرَُربّ  يمُرُاْلَغفرووورُرُهر ووا(39ُ)ُالوور ي  ُاْدخرلرووواَُوقَووالَُُأَبَوَويْوو ُ ُإ لَْيوو ُ َُآَوىُيروسروو ََُُعلَوو َُدَخلرووواُفَوَلم 
اُأَبَوتُ ُيََُُوقَوالَُُسروَّ ًداُلَو ُرَُوَخوروواُاْلَعْرشُ َُعَل ُأَبَوَوْي ُ َُورََفعَُ(33ُ)َُآم ن يَُُاّلل ُرَُشاءَُُإ نُُْم ْصرَُ ََ ُررْؤَييَََُُتْو يو ُرَُهو
َُُجَعَلَهاَُقدُُْقَوْب ُرُم نُْ َُُأْيَسنََُُوَقدَُُْيقًّاَُربّ  ُُإ ذُُْب  َّْنُ ُم نََُُأْخَرَجن  ََ ََُُأنُُْبَوْعودُ ُم نُُْاْلَبْدوُ ُم نَُُب كرمَُُْوَجاءَُُالسّ  ُنَوو

ُُالش وْيطَانُر َُُوبَووْيَُُبَوْيون  ُُإ نُ ُإ ْخوَو   ُُقَودَُُْربُّ (ُٓٓٔ)ُاْْلَك ويمُرُاْلَعل ويمُرُهرووَُُإ ن و ُرَُيَشوواءُرُل َمواَُلط يو ٌَُُربّ  تَون  وونََُُآتَويوْ ُم 
ُُاْلمرْلووكُ  وونَُُْوَعل ْمتَوون  ِ رَُُاَْلََياد يوو ُ ََُتْو يوو ُ ُم  ووَماَواتُ ُفَووا َُُول يّ وو ُأَنْووتََُُواَْلَْرضُ ُالس  نْوَياُف  ووَرةُ ُالوودو َُُواْْلَخ  ُتَوووَوف ن 
ُُمرْسل ًما لص اْل  يََُُوَأْلْ ْقن  ُ[ٔٓٔ-39:يوس ]ُ{اب 
بو  أهوي أعيعوي   ابهفضو  عيومهم, وام, واعرتفووا هوي خيرب تعاىل عن قول يوسف إلخوتي ملا أقروا خبطئه الشيخ:

بُووا}قوال موم   اهبصورِ  عيى ما حص  ألبمي مون فدو ِ  ًَ ا ِبَدِممِصو  اْذ ََ و ًًا ََيْتِ  َأِب  َوْجويِ  َعيَوى فَوََْهُدوىُ  ًَ { ًوَا  َبِصو
ًًا ََيْتِ عيوووى موووا سووومد  ه  وووَ  أبموووي, }وقووو  و ي اهووووح , و  أعيعوووي عيوووى موووا كيوووي أ ووويُ  ِيُكووومْ  َوْأتُووووِ   َبِصووو ًْ  ِبَِ
 {.َأْْجَِعيَ 

ووا قوال    } ًُ  َفَصووَي ِ  َوَهمَّ  قَووالَ , }{ يعووف فصووي  موون بووأ مصوور وأخووَت اهطريوىل إىل في ووطي إىل اه ووا اْهعِو
ًُ  َفَصوَي ِ  َوَهمَّوا} {تُوَفوِّوُ و ِ  َأ ْ  َهْوَا  يُوُسفَ  رِيحَ  أَلَِج ُ  ِإّ ِ {قال يعدوب }أَبُوًُمْ   رِيوحَ  أَلَِجو ُ  ِإّ ِ  أَبُووًُمْ  قَوالَ  اْهعِو
ووم  ووَا يُ اْهَدووِ  ِ  َضووَوِه َ  َهِفوو  ِإهَّوو َ  ََتّللَِّ  قَوواُهوا( 49) تُوَفوِّووُ و ِ  َأ ْ  هَووْوَا  يُوُسووفَ   ,يو  أابًوومضوويّ { ًووم سو ووو , ًو

{ أيوون يوسووفك تفكوور ه يوسووفك اْهَدووِ  ِ  َضووَوِه َ  َهِفوو  ِإهَّوو َ يرموهووي بضووعف اهعدوو  وضووعف اإلأرا, هيواقوو , }
  وا, سبحا   .ئِ أهنم ق  يَ  ه واضحًَا 

قي فبعضهم بد  عو  أبمهم, وبعضوهم كوا  ه مصور ه رحيوتهم, أل  و  أعيم إهنم ه ًَى اهرحية كاهوا متفرّ 
وفمهم مون  ,ف األمر مم واعرتفوا خبطئهمًؤاء اآل  واضح إهنم ق ما , اهَين جرت املدابية م  يوسف وُك ِ 

ًُ  َجواءَ  َأ ْ  فَوَيمَّا( 49) اْهَدِ  ِ  َضَوِه َ  َهِف  ِإهَّ َ  ََتّللَِّ  اقَاُهو ًو ابق  عو ى, } { حيمو  اهدمومأ أهدواى عيوى اْهَبِ و
ًً أهدو  ,وجهي ح ب تعيممات يوسف ا وذًوب ا كما أخرب يوسف, معواى أهوي أبصور فوورً ى عيى وجهي فارت  بص
ًً  اهعمى عوي, دبجرأ أ  أُهد َ  ًًا اْرَت َّ ا, }اهدممأ عيى وجهي ذًب اهعمى عوي و ار بص  َهُكومْ  أَُق ْ  أَلَْ  قَالَ  َبِص
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{ َخواِعِئيَ  ُكوَّوا ِإنَّ  ُذهُوبَوَوا هََوا اْستَوْغِفرْ  َأاَبنَ  سَ  قَاُهوا}هكم, ل أَيس,  ق  ذكرتُ { تَوْعَيُمو َ  َا  َما اّللَِّ  ِمنَ  أَْعَيمُ  ِإّ ِ 
ووَا يدوهوهوو فوواآل  اهك ووف  اقدوواوىل واب  املعطوو  واعوورتا   ,مهم معرتفووي بووَهبهم كمووا اعرتفوووا هموسووفألبوو يًو
{ يعف َهُكمْ  َأْستَوْغِفرُ  َسْو َ  قَالَ ( 49) َخاِعِئيَ  ُكوَّا ِإنَّ  ُذهُوبَوَوا هََوا اْستَوْغِفرْ  َأاَبنَ  سَ  قَاُهوا توجهوا, }خبطئي, وفعًو 

قتم ب األفاعموو , فوورَّ كمووف اسووتغفر هكووم وقوو  فعيووتم     هووي ل يدووموو  أواأى كموقووف يوسووف, أل يموقفووأيًضووا ًووَا 
 , وأهوي   ه ذهو  يدوول  سووَّ { يدوول بعوا املف ورين سووَّ َربِّ  َهُكومْ  َأْسوتَوْغِفرُ  َسوْو َ  قَوالَ } كبمف وبي أحبيت

  ي ووتغفر ِبآخر اهيموو  و  أعيووم, املهووم أهووي وعوو ًم كووأراأ أ  يووؤخر ااسووتغفار إىل وقوو  موون أوقووات اإلجابووة  
 مم.

وواقووال  } فتجهوواوا  ,معيووو معوورو  { اآل  واضووح موون ًووَى الميووة اهكووو  فمووي حووَ  يُوُسووفَ  َعيَووى َأَخيُوووا فَوَيمَّ
ووامصوور وهيدوواء بموسووف, اآل  ذبهوواوا وسوواروا وو وويوا, }إىل هيم ووً  { أَبَوَويْوويِ  إِهَْموويِ  َآَوى يُوُسووفَ  َعيَووى َأَخيُوووا فَوَيمَّ

اأخيوووا   { ول يدوو َآِموِوويَ  اّللَُّ  َ وواءَ  ِإ ْ  ِمْصوورَ  اْأُخيُوووا َوقَووالَ ا عيمهمووا, }ا  مووا وعاعًفوو مووا موووي وآوامووا, مرتفًدووقرَّ 
 .إ   اء    مصر آموي, ب  قال

يدوول بعوا املف ورين إهنوا  أبووى وأموي, { عيى اه ورير تكرديوا مموا وموا أبوواى أموي وأبووى,اْهَعْرشِ  َعَيى أَبَوَوْييِ  َوَرَف َ }
{ كيهووم, هَوويُ  َخووراوائووَ, }و{ وحماْهَعووْرشِ  َعيَووى أَبَوَويْوويِ  َوَرفَوو َ هنووا أمووي, }أأمووي, واقووىل   أو زوجووة أبمووي هم وو ,خاهتووي
 اآل   وووه  حدمدوووة اهووورؤس ,{ األبووووا  واإلخووووة األحووو  ع ووور, وحموئوووَ ورأ عيموووي  وووَ  اهووورؤسُسوووجًَّ ا هَووويُ  َخوووراوا}
 ًَ ًًا ابهواق  ا ابهكو , ًَا تف ً رؤسى اهيت ُ  ِّ تعب   ابخلورب عون و, اهدصوة بُو بي اهدصة تر ًا اهواقع , تعب

ا أََب ِ  سَ } ا ورً دال فرؤية يوسف, وُختم  اهدصة بتَوييها, ف ََ و { َحدًّوا َربِّ  َجَعَيَهوا قَو ْ  قَوْبو ُ  ِمونْ  ُرْؤَسيَ  ََتِْويو ُ  ًَ
ووْجنِ  ِموونَ  َأْخووَرَجِف  ِإذْ  ِب  َأْحَ وونَ  قَوو ْ أ هعووم   عيمووي, }عوو ّ و ووار يُ   هَووواَ َ  َأ ْ  بَوْعوو ِ  ِموونْ  اْهبَووْ وِ  ِموونَ  ِبُكوومْ  َوَجوواءَ  اه ِّ
َكا َربِّ  ِإ َّ  ِإْخَوِت  َوبَوْيَ  بَوْمِف  اه َّْمطَا ُ   ا.ر هوعم   عيمهم ْجمعً { ك  ًَا اعرتافات وت

َتِف  َق ْ  َربِّ إىل   و فاتي, } هي إىل ربي ابه عوات واهتوسوتمث أخرب تعاىل عن توجّ   َوَعيَّْمتَوِف  اْهُمْيو ِ  ِمنَ  َآتَوموْ
ووووووَماَواتِ  فَوووووواِعرَ  اأْلََحاِأيوووووو ِ  ََتِْويوووووو ِ  ِموووووونْ  هْوَما ِه  َوهِمِّوووووو  أَهْوووووو َ  َواأْلَْرضِ  اه َّ  َوَأْقِْدووووووِف  ُمْ ووووووِيًما تَوووووووَوفَِّف  َواآْلَِخووووووَرةِ  اهوووووو ا

وَا مون أًوم موا يو عو بوي { ُمْ وِيًما تَوَوفَِّف }, {اِبهصَّاِقِيَ  ي وَل ربوي ح ون اخلا وة, أ  ديووت عيوى اإلسوو , ًو
 و  أعيم, هعم. ,أل  األعمال ابخلواتمم ؛اهعب 
 

ُ  
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ُ)تفسيُالسعدي(
ُآلوو ُوعلوو ُدمحمُنبينوواُعلوو ُوالسووَلمُوالصووَلة,ُالعووا يُربُهللُاْلموود,ُالوورييمُالوور نُهللاُبسووم:ُالقووارئ
ُ.أْجعيُوصحب 

و ُُاْذَهبروواُُ:تعاىلُفُتفسيُقولُهللاُتعاىلُهللاُر  ُالسعديُنصرُبنُالر نُعبدُالشيخُقال اُب َقم يص  ََ َُهو
َُُوْج ُ َُعَل ُفَََْلقرو ُر يًاَُيَْتُ َُأب  َُُبص  ْهل كرمَُُْوْأترو   ُُ:َأْْجَع َي{ُاْليتُِبَ 
اُب َقم يص  ُُاْذَهبرواُ:ُ}إلخوت ُالسَلمُعلي ُيوس ُقال:ُأي ََ َُُوْج ُ َُعَل ُفَََْلقرو ُرَُه يًاَُيَْتُ َُأب  ُ.{َبص 

وووا, وأ ووون تدووو  سوووبحا   ,  الشووويخ: أ  ًوووَا ًوووو بعوووا املف ووورين  مووون اهدصوووة فمهوووا اهدمووومأ ه أوموووا وآخًر
فووا قممصوي األول اهوَي زيَّ  قممأ واحو , , ما ًوأٌ مُ واهظاًر أهنا قُ , من  َهي كا  وكا أهي  اهدممأ األول و 

َا اهدمومأ اهااهو , فواألول  تي املرأة من أبر و ار سببً عيمي اه  , واهدممأ اهَي ق َّ  اجعيو و عيمي  ا هرباءتي, ًو
ا ه رأ بصور يعدووب وك وف اقوا  عون اهااهو  كوا  سوببً و ا هرباءتوي, ا قوا  يعدووب, واهاوا  كوا  سوببً كا  سوببً 

 قيبي عيمي اه و , هعم.
ُأبيو ُقلو ُأودعُالوَيُيوس ,ُري ُأثرُفي ُكانُ ا-ُالقميصُفهَاُبضد ,ُداوىيرُُداءُك َُلن القارئ:

َنُمن ُروي .ُإلي ُفرتجعُيشم ,ُأنُأرادُ-عليمُب ُهللاُماُوالشوقُاْل
 , هعم., وهمس بظاًرإهي قممأ واح بعا املف رين  يعمعيى ما ي ّ  كَ  كو  اه مخ جارٍ   الشيخ:

ُوقودُالعبواد,ُعليهواُيطلوعُ ُوأسورار,ُكوميُ ُذلوكُفُوهللُبصور ,ُإلي ُويرجعُنفس ,ُإلي ُالقارئ:ُوترتاجع
ُ.اَلمرُهَاُعل ُذلكُمنُيوس ُاِلع
{ُ ْهل كرومَُُْوْأتروو   َولُاللقواء,ُمتوامُليحصو ُهوم,كلُُّوتووابعكمُوعشويتكمُأو دكوم:ُأي{َُأْْجَع ويَُُِبَ  ُعوونكمُويو

ُ.الرزقُنكُروضَُُا عيشة,ُنكدُر
ُ:ُ}فقوالُالقمويص,ُريو ُيعقووبُشومُ ُفلسوطي,ُأرضُإىلُمقبلوةُمصورُأرضُعون{ُاْلع ويُرَُفَصَلتُ َُوَلم ا} ُإ ّ  

دُر ُ{ُتورَفنّ درونُ َُأنَُُْلْو ُيروسر َُُر ي ََُُلج 
ُ  امل تعا , ا إهي إا  الشيخ:ُ
َعمووونُموون,ُتسووورون:ُأيالقووارئ:ُ ُموونُموونهمُرأىَُلنوو ُشووعور,ُغوويُموونُموونُصوودرُالكووَلم,ُهووَاُأنُوت
ُ.القولُهَاُل ُأوج ُماُيال ُمنُالتعَّ 
َالُ :ُأي{ُاْلَقود يُ َُضوَلل كََُُلف و ُإ ن وكَََُُتّلل ُ :ُ}فقوالواُهبومُظنو ُماُفوقع ُمواُتودريُ ُاْلو ُُّحبورُفُاَتئًهوُتو
ُ.تقول
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ُه حبر لُّ ِال :ُ
ُ؟ه حبر لُّ الشيخ:ُ
 هعمالطال :ُ
 ا, أيش أع  الشيخ:
َالُ :ُأيُالقارئ:  اْل ُُّحبرُفُاَتئهًُُت
َا واضح, إ  تتمىن ,واألما , تتمىن أ  يعوأ يوسف حبر اقب ديكن, يعف ه ه حبر اقبإي  الشيخ: , ًو

هوي  اعرتفووافهم حبدمدوة أمورى و   همس, ل يكن موهم أح  مو  اهوَين قوابيوا يوسوف وعرفووى, وعورَّ هي ًَا ًؤاء قاهوا
   ابخلطَ, هعم.
ويُرَُجاءََُُأنُُْفَوَلم ا}القارئ:ُ َُعلَو }ُالقمويص:ُأي{ُأَْلَقوا ُر}ُوأبويهم,ُوإخوتو ُبيوسو ُا جتمواعُبقورب{ُاْلَبش 
يًاُفَاْرَتدُ َُوْجه  ُ  ُ.{َبص 

ًوَا اهوَي يبو و, ا  اهب ً ًو حام  اهدمومأ ,من اه ماق أ  اهب ً ًو حام  اهدممأ ا, يظهر الشيخ:
 إهي إا  .
َن,ُمنُعينا ُابيضتُأنُبعدُا,بصيًُُاَلوىلُيال ُعل ُرجع:ُأي القارئ: ُأو د ُمونُيضور ُ نُفقالُاْل
ُ:ُعلي ُهللاُبنعمةُاحًُتبَُّّ مُرُعليهم,ُامنتصرًُُمن ُويتعَّبونُرأي ,ُدونفنُّ يرُُكانواُالَينُوأهل 

ًحاُالشيخ: ُ!ُمتبجِّ
َُُلكرمَُُْأقر َُُْألَُْ}:ُعلي ُهللاُبنعمةُاحًُتبَُّّ مُرالقارئ:ُ ُ{ُتَوْعَلمرونَُُ َُماُاّلل ُ ُم نََُُأْعَلمُرُإ ّ  
َكرًا هعمة   عيمي, هعم. الشيخ: ًحا, هو قال ُمتح ًًِّث, أو مت  يعف ب ل ُمتبجِّ
َوالُمرتقباُيوس ,ُللقاءُامرتجيًُّكنتُيي القارئ:ُ َنُوالغمُاهلمُل ُ.واْل
ِ يَُُكرن وواُإ نُ ُذرنروبَونَواُلَنَوواُاْسووتَوْغف رَُُْأاَبنَُُيَُُقَووالروا}وُبووَلكُوجنعووواُبووَنبهمُفوَقروا  ِ ُموواُمعووكُفعلنوواُييوو ُ.{َخووا
ُ.فعلنا
وومَُُْأْسووتَوْغف رُرَُسووْو َُ:ُ}إلجووابتهمُاومسوورعًُُبووتهم,لُْطُ ل ُُاجميبًوو{ُقَووالَُ}ُفووو َُُلكر وووَُُإ ن وو ُرَُربّ  يمُرُاْلَغفرووورُرُهر :ُأي{ُالوور ي 

ُالسوحرُوقوتُإىلُهلومُا ستغفارُرأخُ ُإن :ُقي ُوقدُبر ت ,ُويتغمدكمُوير كم,ُلكمُيغفرُأنُب ُورجائ 
ُ.لإلجابةُوأقربُلَلستغفار,ُأتُ ُليكونُالفاض ,
بوي اهووح  وَيت ذكورى ه اهدورآ  يصوبح  ل َيتِ فوا  أعيوم موا مون اه ويف, قاهوي بعوا املف ورين قمو ,  الشيخ:
 , هعم.حمتمًو 
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آم ن َي{ُُاّلل ُرَُشاءَُُإ نُُْم ْصرَُُاْدخرلرواَُوقَالَُُأَبَوَوْي ُ ُإ لَْي ُ ُآَوىُيروسر ََُُعَل َُدَخلرواُالقارئ:ُقالُهللاُتعاىل:ُ}فَوَلم ا
ُإىلُالوصوولُقاصودينُبَلدهومُمونُوارحتلوواُأْجعوون,ُوأهلهومُوأو د ُيعقووبُجتهوَ{ُفَوَلم ا:ُ}أي اْليت,
ُإليو ,ُهماضومُ :ُأي{ُأَبَوَويْو ُ ُإ لَْيو ُ ُآَوىُيروسرو ََُُعَل َُدَخلروا}وُإلي ,ُوصلواُفلماُكناها,وسُرُمصرُفُيوس 

:ُأهلو ُجلميوع{َُوقَوالَُ}ُا,عظيًموُاشويًُُِواإلعظوامُوالتبَّي ُُواإلكرامُالبُمنُهلماُوأبدىُبقرب ,ُواختصهما
ن وويَُُاّلل ُرَُشوواءَُُإ نُُْم ْصوورَُُاْدخرلروووا} ُوزالُة,السووارُ ُاْلووالُهووَ ُفُفوودخلواُوا ووواو ,ُا كووار ُْجيووعُموون{ُآم 

ُ.والبهَّةُالسرورُويص ُا عيشة,ُونكدُ صَُالنُ ُعنهم
ُ.{اْلَعْرشُ َُعَل ُأَبَوَوْي ُ َُورََفعَُ}

 ,عظمموة ًوو األحبوة مصومبة عم, فوراقُ تات من أعظم اهووِّ بع  اه َّ اه م   ًَا ْج ُ   أكرب,   أكرب,  الشيخ:
  فاء, هعم. وأُ واهعَ 

َيَ,ُوجملسُا لك,ُسريرُعل :ُأي{ُاْلَعْرشُ َُعَل ُأَبَوَوْي ُ ُ}َورََفعَُُالقارئ: ُأبو ,:ُأي{ُسرَّ ًداَُل ُرَُوَخرووا}ُالع
ُوإخوت ,{.ُوأم 

 حيتم  , َميِ و  أو سرير اهُميْ ور اهسري الشيخ:
ُهووَ ُرأىُ ووا{َُوقَووالَُ}ُواإلكوورام,ُوالتبَّيوو ُالتعظوويمُوجوو ُعلوو ُاسووَّودًُُوإخوتوو ُوأموو ُأبووو ,:ُأي القووارئ:
ُاْلال.
ا ه  وووريعة اه وووجوأ عوووو  أًووو  اهعيوووم سوووجوأ ربموووة وإكووورا , ا سوووجوأ عبووواأة, وكوووا  ًوووَا جووواواً  ًوووَا الشووويخ:

و كما سج  املووكة آلأ  ِبمر  .-عيمهما اه و -يعدوب ويوسف   , ًو
اُأََبتُ ُيَُ:ُ}ل ُسَّودهمُورأىُاْلال,ُهَ ُرأىُ ا{ُ}َوقَالَُالقارئ:ُ ََ ونُُْررْؤَييَََُُتْو ي ُرَُه ُىرأُيوي{ُقَوْبو ُرُم 

َُُجَعَلَهواُقَودُْ}ُووصولتُإليو ُآلتُالَيُوقوعهاُفهَاُساجدين,ُل ُوالقمرُوالشمسُاكوكبًُُعشرُأيد َُربّ 
ُ.أيَلمُأضغاثُجيعلهاُفلم{َُيقًّا
َُُأْيَسنََُُوَقدُْ} ُُإ ذُْ}ُاجسيمًُُإيسانًُ{ُب  َّْنُ ُم نََُُأْخَرَجن  ُويسنُلطف ُمنُوهَا{ُاْلَبْدوُ ُم نَُُب كرمَُُْوَجاءَُُالسّ 

َكرُولُالسَّن,ُفُيال ُذكرُيي ُالسَلم,ُعلي ُخطاب  ُوأنو ُإخوتو ,ُعونُعفوو ُلتمامُ, ُّاجلُرُفُيال ُي
َكرُ  ُُالَن ,ُذلكُي

 ا إهي إا  , ا إهي إا  الشيخ:ُ
ُ.إلُُّهللاُإيسانُمنُالباديةُمنُإتيانكمُوأنالقارئ:ُ
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َُُأْيَسونَُ}ُقوالُبو "ُبكومُأيسون:ُ"قوالُو ُوالنصو ,ُاجلووعُمنُبكمُجاء:ُيق ُفلم ُاإليسوانُجعو {ُب 
ُ.ُالوهابُهوُإن ُر ةُلدن ُمنُهلمُويه ُعباد ,ُمنُيشاءُمنُبر ت ُخيتصُنمَُُفتباركُإلي ,ُعائدا

َ ََُُأنُُْبَوْعدُ ُم نُْ} ُُالش ْيطَانُرُن َُُوبَووْيَُُبَوْين  َ "ُيقو ُفلوم{ُإ ْخوَو   ُواجلهو ُالوَن ُكوَنُبو "ُإخوو ُالشويطانُنو
َىُالَيُهللُفاْلمدُالطرفي,ُمنُصدر ُ.الشاقةُالفرقةُتلكُبعدُوْجعناُودير ,ُالشيطانُأخ
ُُإ نُ } ُالرفيعوةُا نوازلُإىلُوصل ويُرُيشعر,ُ ُيي ُمنُالعبدُإىلُوإيسان ُ برُ ُ وصُ يُر{َُيَشاءُرُل َماَُلط ي ٌَُُربّ 

وووَُُإ ن وو ُر}ُيكرههووا,ُأمووورُموون ُوضوومائرهم,ُالعبووادُوسوورائرُوبواِنهووا,ُاَلمووورُظووواهرُيعلوومُالووَي{ُاْلَعل وويمُرُهر
ُ.هلاُرةا قدُ ُأوقاهتاُإىلُاَلمورُوق وسَُُمواضعها,ُاَلشياءُوضع ُف{ُاْْلَك يمُر}

َُُقدُُْقالُهللاُتعاىل:ُ}َربُّ  َتن  ُُاْلمرْلكُ ُم نَُُآتَويوْ {ُاْليت,ََُتْو ي ُ ُم نَُُْوَعل ْمَتن  ُمواُليوس ُهللاُأتُ ُ ا اَلَياد ي  
ُإي ,ُهللاُأعطووا ُالوَيُالعظويمُالعلومُوبعودُوإخوتو ,ُِببويو ُعينو ُوأقورُ ُوا لوك,ُاَلرضُفُالتمكويُمونُأتُ 
َُُقدَُُْربُّ }ُ:اإلسَلمُعل ُابلثباتُاداعيًُُهلاُاشاكرًُُهللاُبنعمةُامقرًُّقال َتن  ُكوانُأنو ُوذلوك{ُاْلمرْلوكُ ُم نَُُآتَويوْ
َائنُعلووو  ُ}ُللملوووكُاكبووويًُُاووزيووورًُُوتووودبيهاُاَلرضُخووو ووونَُُْوَعل ْمتَووون  يووو ُ ََُتْو يووو ُ ُم  َُتويووو ُمووون:ُأي{ُاَلَياد 

َلووةُالكتوو ُأياديوو  ِ رَُ}ُالعلوومُموونُذلووكُوغوويُالوورؤيُوَتويوو ُا ن ووَماَواتُ ُفَووا َُُول يّ وو ُأَنْووتََُُواَلْرضُ ُالس  ُف 
نْوَيا َرةُ ُالدو َُُواْلخ  ُدعواءُهوَاُيكونُولُعليو ,ُتوفوا ُيوىُعليو ُوثبتونُاإلسَلمُعل ُُّمُْدُ أَُ:ُأي{ُمرْسل ًماُتَوَوف ن 

ُ}ُا وت,ُابستعَّال لص اْل  يََُُوَأْلْ ْقن  ُ.{اب 
 .ح ن اخلا ةسؤال من قبم   عوي, فهَا تمف املوت موه ّ ا, فًَا همس  وما هيموت, فإ   الشيخ:
ُ}القارئ:ُ لص اْل  يََُُوَأْلْ ْقن  ُ.اَلخيارُواَلصفياءُاَلبرارُاَلنبياءُمن{ُاب 
 إىل ًوا, ا إهي إا  , سبحا   , سبحا   ! الشيخ:


