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ولدار اآلخرة خري
إن الحؿد هلل ،كحؿده وكستعقـه وكستغػره ،وكعوذ باهلل من شرور أكػسـا
ومن سقئات أطؿالـا ،من يفده اهلل فال مضل له ،ومن يضؾل فال هادي له،
وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)[آل
طؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ)[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼)[األحزاب.]02-00:
َّأما بعدُ ...
خقر من الدكقا:
فنن اهلل  خؾق الدكقا واآلخرة ،وجعل اآلخرة ٌ
 قال ( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ)
[األعراف.]961:
 وقال ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ) [النحل.]03:
 وقال ( :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [األعذ.]91:
 وقال  لـبقه ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)
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[الضحى.]4:
كثقر أيفا الؿممـون ،بل ربـا  الذي دطاكا إلى
واآليات يف هذا الؿعـى ٌ

إطؿار هذه الدكقا أمركا بلن يؽون االبتغاء لًخرة ،يؼول ( :ﯨ ﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﰆ) [القصص،]11:
ولذلك قال أهل العؾم يف زمن قارون ،قال أهل العؾم :ولدَّ ار ِ
اآلخ َر ُة َخ ر ٌر
َ ُ
ِ
ين َي َّت ُق َ
ون.
ِّل َّلذ َ
دارا أبدي ًة سرمدية،
ىعم عباد اهلل :إهنا الدار اآلخرة التي جعؾفا اهلل ً 

يعقش فقفا الـاس أبدية اهلل  ،ولقس فقفا من دار إال الجـة أو الـار ،أسلل اهلل
 أن يجعؾـي وإياكم من أهل الجـة.

عباد اهلل :إن هذه الدكقا خؾؼفا اهلل  وجعل لفا أمدً ا ،أما الدار اآلخرة فال
مـتفى لفا ،ولذلك الؽ ِّقس الػطِن ،والعاقل الؾبقب هو الذي يستعؿل ويستثؿر
ويفتبل فرصة العؿر حتى يـال جـة اهلل .
ولذلك أهل اإليؿان من دطائفم( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [البقرة.]139:
وأهل الجـة يف الجـة يؼولون :الحؿد هلل الذي (ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [الزمر.]14:
ِ
وأكت يا أمة اهلل يف ساطة الؿفؾة ،ويف ساطة العؿل ،فاهلل
فلكت يا طبد اهلل،
َ
اهلل باهتبال فرصة العؿر ،اهلل اهلل بالعؿل واالجتفاد لؾدار اآلخرة ،فنن الدار
اآلخرة دار الجزاء ،وأما الدكقا ففي دار العؿل.
ٍ
لحظة من لحظات حقاتك ،تؿر طؾقك فرص
ولذلك يف كل يو ٍم بل يف كل
ؼربك إلى اهلل رب العالؿقن ،بل إن الػرص
يجب طؾقك اقتـاصفا فقؿا ُي ِّ
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والؿواسم تتؽرر تؽرر لحظات طقـك ،وترتدد طؾقك تردد أكػاس صدرك ،فؿا
طؾقك إال أن تحؿل هذا الفم لًخرة لتستثؿر الدكقا ،ف ُقعطقك اهلل من خقري
الدكقا واآلخرة.
يؼول ( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [النحل ،]11:أال
فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل.

ٍ
جرف هار؛ (ﮑ ﮒ ﮓ
ولتعؾم يا طبد اهلل أكك قاطدٌ من طؿرك طؾى شػا
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ) [القيامة ]03-04 :فنن هذه الدكقا دار مؿر ولقست
بدار مؼر ،وأن الدار اآلخرة هي الحقوان ،فقفا الحقاة األبدية السرمدية التي
يعقش فقفا الـاس أبدية اهلل رب العالؿقن.
ولذلك الؽ ِّقس الػطِن ،العاقل الؾبقب هو الذي يشرتي الباقي طؾى الػاين،
وهو الذي ُيؼدِّ م األخرى طؾى األولى ،وهذا ال يعـي أبدً ا أن يتخؾى اإلكسان

طن إطؿار هذه الدكقا ،ولو كان األمر كذلك لؿا اشتغل أصحاب الـبي

كثقر من العشرة الؿبشرين
 ،ولؿا اتجروا ،ولؿا أصبح ٌ
بالجـة من األغـقاء الؿوسرين  وأرضاهم.
والمقصود أيها المًمنون :أن يؽون هؿؽم وسعقؽم لؾدار اآلخرة؛
(ﮬ ﮭ ﮮ ﯕ) [يوسف.]931:
ىعم عباد اهلل :إهنا الدار اآلخرة التي يـجو فقفا الـاس يوم الؼقامة إذا جاءوا
باإليؿان الصادق ،وبالعؿل الصالح ،وباألطؿال التي ب َّقـفا اهلل  يف كتابه،
وب َّقـفا رسوله  يف سـَّته.
ولذلك طباد اهلل طؾقؽم بعؼقدتؽم طؼقدة التوحقد واإليؿانُ ،شدُّ وا
الـواجذ طؾقفا ،وكػؽػوا ُّ
الشبه أن تدكو إلقفا ،واطؾؿوا أن اإلخالل بالعؼقدة
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ٌ
هؿل.
خرق ال يرفله طؿل ،وكل ما سوى الراطي َ
يؼول ( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)
[الفرقان ،]10:يؼول  طن أهل اإلشراك والؽػران :أن اهلل ُ يبدِّ د
أطؿالفم؛ ألكه لم يؽن طـدهم من التوحقد واإليؿان.

واهلل  يؼول يف كتابه العزيز( :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﯘ) [النساء ،]44:وطؾقؽم طباد اهلل باإلتقان بالػرائض كؾفا التي
فرضفا اهلل  طؾقؽم.
فالصالة الصالة واضبوا طؾقفا ،فنهنا الركن الوثقق ،والعؾم الؿاثل طؾى
جادة الطريق ،بادروا صػوففا الؿاثؾة ،وأتبعوا فريضتفا الـافؾة ،واقرأوا يف قول
اهلل  طن الؿجرمقن( :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ)
[اددثر.]40-41 :
وأما الزكاة فل ُّدوها يا طباد اهلل خالص ًة هلل  ،فنهنا أخت الصالة الؿؽتوبة،
ولدِّ هتا الؿحسوبة ،حق اهلل  يف مال من أغـاه لؿن أجفده يف الؿعاش وغـَّاه؛
فؿن مـعفا فؼد بخل طؾى مواله بالقسقر مؿا أواله ،وما أحؼه بذهاب هبة
الوهاب وأواله.
َّ
يؼول ( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ) [التوبة.]03-04 :
كعم ولدار اآلخرة خقر ،إذا أردت الـجاة يا طبد اهلل فعؾقك بلداء حؼوق اهلل
ٍ
رصقد ال يػـى يوم الؼقامة ،أال
 ،وما ُتـػؼه من هذه األموال إكؿا تدَّ خؾه يف
فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،ولتحذروا من البخل والشح ،فنن اهلل  هنى طـفؿا.
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وحتم الزمُ ،يـجقك اهلل  بسببه يوم
فرض واجب،
وصقام رمضان ٌ
ٌ
الؼقامة.
وأما الحج إلى البوت العتوق ففو الركن الخامس من أركان الؿ َّؾة والدين،
فرضه اهلل  طؾى الؼادر الؿستطقع ،فؼال سبحاكه( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ﯞ) [آل عمران.]11:

فالحذر الحذر يا َمن بؾغت األربعقن ،أو الخؿسقن ،أو الستقن ولم تمم

ومػرق الجؿاطات أن
البقت العتقق ،الحذر الحذر من هادم الؾذات،
ِّ
يختطػك فؿا طذرك بقن يدي اهلل  وقد طافاك يف بدكك ،وأغـاك يف مالك،
ومع ذلك تلخرت طن الحج إلى البقت العتقق ،لن يـػعك يوم الؼقامة سوف
وحتى ،وإكؿا ستليت يوم الؼقامة وال طذر لك.
فبادر يا ُطبقد اهلل إلى إسؼاط فرض اإلسالم ،فنن اهلل  أوجبه يف العؿر
مرة واحدة ،وهذا الحج يجعؾك تعود من الحج كقوم ولدتك أمك إذا
حج ًة مربورة ،يؼول الـبي َ « :من َح َّج َف َلم َير ُفث َو َلم
حججت َّ
َيصخَ ب َر َج َع ك ََما َو َلدَ ت ُه ُأ ُّم ُه»(،)9

ِ
ِ
ور ِة َجزَا ٌء إِ ََّّل
ويؼول الـبي َ « :و َلو َس لل َح َّجة ال َمب ُر َ
ال َجنَّ ُة»()1؛ فؾؾه الحؿد ً
وضاهرا وباصـًا.
وآخرا،
أوال
ً
ً

تحج ألجل
تحج البقت العتقق ،إكؿا ُ
فالحج لك يا طبد اهلل ال طؾقك حقـؿا ُ
أن ترت َّقى يف مدارج الؽؿال ،وألجل أن ُيعؾي اهلل  مـزلتك ،ويرفع درجتك،
و ُيؽ ِّػر خطقئتك ،و ُيع ِّظم حسـتك.

()2أخرجه البخاري ( ،)2212ومسؾم ( )2520طن أبي هريرة ◙.
()1أخرجه البخاري ( ،)2005ومسؾم ( )2531طن أبي هريرة ◙.
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كثقر من الؿسؾؿقن -هداكا اهلل وإياهم -مؿن يبتغون الجـة ومع
ولذلك ٌ
صويال ،حتى إذا َّ
حل هبم هادم الؾذات،
ً
كثقرا ،ويتساهؾون
ػرصون ً
ذلك ُي ِّ

ومػرق الجؿاطات( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ﯥ)
ِّ

[ادؤمنون ]933-11:فقليت الجواب بـ (﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﯥ)
[ادؤمنون ،]933:تـدم والت ساطة مـدَ م ،وصدق اهلل (ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)
[األنعام.]01:

من أراد الجـة العالقة فعؾقه العؿل يف هذه الدكقا ،هذه الدكقا دار طؿل،
واآلخرة هي دار الجزاء ،وفؼـي اهلل وإياكم التباع الؽتاب والسـَّى ،وهداين
وإياكم لؿا فقه رضواكه والجـة ،أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم،
ولسائر الؿسؾؿقن من كل ٍ
ذكب وخطقئة ،ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.
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اخلطبت الثانيت
الحؿد هلل طؾى إحساكه ،والشؽر له طؾى توفقؼه وامتـاكه ،وأشفد أن ال إله
إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشفد أن محؿدً ا طبده ورسوله ،ص َّؾى اهلل وس َّؾم
تسؾقؿا مزيدً ا.
وبارك طؾقه وطؾى آله وأصحابه وإخواكه وس َّؾم
ً
أما بعد...
ِّ
بؿحل
فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل ،واطؾؿوا أن هذه الدار لقست بدار قرار ،وال
ٍ
مسؾم أن
واجب طؾى كل
خؾود ،وأن الدار اآلخرة هي دار البؼاء ،ولذلك
ٌ

يتػ َّطن لؿثل هذا األمر ،وأال تلخذه الدكقا ،وأال تلسره الحقاة ،وكحن كرى
وكشاهد يف كل يو ٍم ٌ ِ
تؿر بـا إلى الدار اآلخرة؛ أال ففل من مدَّ كر؟!
آيات وط َبر ُّ
ٍ
متعظ ومعترب؟!
أال ففل من
 يؼول ( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ)[الرمحن.]11-16 :
 -ويؼول ( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵
﮶ ﮷ ﮸) [آل عمران.]943:
آيات ِ
ٌ
وقؾقل من يعترب ،كسلل اهلل أن ُيحقي قؾوبـا
وط َبر تؿر طؾقـا
يف كل يو ٍم ٌ
وقؾوبؽم؛

01
وقفتتت علتتى ابحب ِ
حتتون ُ تت َّفت
تتة
ُ
َ
َّ

ِ
فتتتتتتتان
بتتتتتتتور ُف ُم كتتتتتتتيفرا ِ الر
ُق
ُ

تتتت وفتتتا َ دمعتتتي
فلممتتتا أن َبكَو ُ
َّ

رأت عونتتتتتان بوتتتتتنَهم مكتتتتتاي()9

َ

ُ ُ

هذه الدار مزرط ٌة لًخرة ،أال فازدرطوا يا طباد اهلل لتحصدوا الحصاد
الطقب طـد اهلل رب العالؿقن؛
 ساهؿوا يف بـاء الؿساجد فالـبي  يؼولَ « :منَبنَى َمس ِجدً ا لِ َّل ِه ك ََمف َح ِ
ص َق َط ٍاةَ ،بنَى اهللُ َل ُه َبوتًا فِي ال َجن َِّة»(.)1
كثقرا ،فاهلل  ح َّثؽم طؾى ذكره ،فنكه ُ يحب ذكره ،قال
 -اذكروا اهلل ً

سبحاكه( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯡ) [األحزاب،]03:
وقال ( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [األحزاب.]49:

وفرجوا كرب الؿؽروبقن ،فنهنا كجا ٌة لؽم يوم
يسروا طؾى الؿعسرينِّ ،
 ِّالدين ،يؼول الـبي َ « :من َف َّر َج كُر َب ًة ُمس ِل ٍم َف َّر َج اهللُ كُر َب ًة ِمن
ك َُر َب َت ُه َيو ِم ال ِق َو َام ِة» أو كؿا قال َ « ،و َمن َي َّس َر َع َلى ُمع ِس ٍر َي َّس َر
اهللُ َع َلو ِه فِي الدُّ ى َوا َواْل ِخ َر ِة»(.)0
 أوفوا بعفودكم وطؼودكم فنن اهلل  أمركم بذلك ،فػقفا براء ٌة منالـػاق ،وكجا ٌة من الـار يوم الؼقامة ،يؼول ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮣ) [املائدة ،]9:ويؼول ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮢ) [النحل.]19:

( )2أوردها الغزالي يف «إحقاء طؾوم الدين» (.)344 /3
( )1أخرجه ابن ماجه ( ،)054وابن خزيؿة ( ،)2121طن جابر ◙ ،وصحح
إسـاده األلباين يف «صحقح الرتغقب والرتهقب» (.)114 /2
()5أخرجه البخاري ( ،)1331ومسؾم ( )1240طن طبد اهلل بن طؿر ¶.
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 طؾقؽم بالصدق والحذر مـن الؽـذب ،فـنن الصـدق صؿلكقــة ،والؽـذبالر ُج ت َ
ريبــة ،واهلل ُ يحــب الصــادققن ،والـبــي  يؼــول« :إِ َّن َّ
َتتتتب ِعنتتتتدَ اهلل ِ ِ تتتتدي ًقا» ،وقــــال
تتتترص الصتتتتد َ َحتَّتتتتى ُيكت َ
َل َوصتتتتدُ ُ َو َيت ََح َّ
« :وإِن الرج َ َلوك ِذب ،ويتَحرص الك َِذب حتَّى يكتَتب ِعنتدَ اهلل ِ
َ َ ُ َ
َ َّ َّ ُ َ ُ َ َ َ َّ
ك ََّذا ًبا»(.)9
عباد اهلل :ال يؿؽــي يف هذا الؿؼام أن أحصر أخالق أهل اإلسالم ،ومن
رامفا وابتغاها فعؾقه بالؼرآن ،وبسـَّة رسول اهلل  ،يؼول اهلل

 لـبقه( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)[القلم ،]4:ويؼول الـبي
ت ِبُتَم َم َ الِ َح ابَخ ََل ِ »( )1فؿن رام الـجاة يوم
« :إِى ََّما ُب ِعث ُ
الدين ،والخالص من الـار يوم الؼقامة ،فعؾقه بؿا ذكرت من تصحقح
االطتؼاد ،واإلتقان بلوامر اهلل ،واالكتفاء طؿا هنى اهلل ،والتح ِّؾي بلخالق أهل

اإلسالم.
الـبي  حقـؿا ُب ِعث دطا الـاس إلى مؽارم األخالق،
ٍ
الس ََل َم،-
الس ََل َم -ويف لفظَ :أف ُشوا َّ
وصالح األطؿال ،يؼول لؾـاس« :اب ُذ ُلوا َّ
َدخ ُلوا الجنَّ َة بِسَل ٍم»()0
ٌ
أطؿال
َو َأط ِع ُموا ال َّط َعا َمَ ،و َ ُّلوا بال َّلو َوالنَّا ُ ىِوا ٌم ،ت ُ
َ
َ
وأجور طظقؿة ال يؿؽن أبدً ا أن يستوطبفا إال من ألؼى السؿع وهو
يسقرة،
ٌ

( )2أخرجه البخاري ( ،)4013ومسؾم (.)1400
( )1أخرجه أحؿد ( ،)4121والبخاري يف «األدب الؿػرد» ( ،)105والحاكم يف
«الؿستدرك» ( ،)3112طن أبي هريرة ،وصححه األلباين يف «السؾسؾة الصحقحة»
(.)221 /2
()5أخرجه أحؿد ( ،)15043والرتمذي ( ،)1342وابن ماجه ( ،)2553طبد اهلل بن
سالم ،وصححه األلباين يف «السؾسؾة الصحقحة» (.)225 /1
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يسره اهلل  لفا ،فلسلل اهلل لي ولؽم التقسقر.
شفقد ،وإال من َّ
وهتجد
ص ُّؾوا طؾى خقر من ص َّؾى وصام،
وحج ،وجاهد وقام ،كبقـا محؿدٌ
َّ
َّ
 حقث أمركا اهلل  بالصالة والسالم طؾقه فؼال وهو

أصدق الؼائؾقن ،وقد ثـَّا بؿالئؽة قدسه ،وأ َّيه بؽم أيفا الؿممـون فؼال( :ﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ

وصح عن النبي  أنه قالَ « :م رن
ﮀ)[األحزاب،]24:
َّ
ِ
ِ
ْشا »(.)9
َص َّذ َع َ ََّل َص ََل ًة َواحدَ ًة َص َّذ َّ ُ
اَّلل َع َل ريه ِِبَا َع ر ً
ٍ
الؾفم ِّ
محؿد وطؾى آل محؿد ،كؿا صؾقت طؾى آل إبراهقم إكك
صل طؾى

ٍ
محؿد وطؾى آل محؿد ،كؿا باركت طؾى آل إبراهقم
حؿقدٌ مجقد ،وبارك طؾى
إكك حؿقدٌ مجقد.
أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،الؾفم
أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،الؾفم َّ
الؾفم َّ
أطز اإلسالم والؿسؾؿقن ،الؾفم احؿي حوزة الدين ،الؾفم اجعل هذا البؾد
َّ
آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن ،وو ِّفق الؾفم إمامـا وولي
وأطز به كؾؿتك ،يا رب
أمركا بتوفقؼك وأ ِّيده بتليقدك ،الؾفم اكصر به ديـك،
َّ
حب وترضىُ ،
وخ ْذ بـواصقفم
العالؿقن ،وو ِّفق الؾفم ُح َّؽام اإلمارات لؿا ُت ُّ
وكره إلقـا الؽػر
لؾربِّ والتؼوى ،الؾفم ح ِّبب إلقـا اإليؿان وز ِّيـه يف قؾوبـاِّ ،

والػسوق والعصقان ،واجعؾـا من طبادك الراشدين.

الؾفم اجعل التؼوى لـا أربح بضاطة ،وث ِّبت أقدامـا يا ربـا يوم تؼوم
الساطة ،وال تجعؾـا يف دكقاكا هذه من أهل التػريط واإلضاطة ،الؾفم إكا كعوذ
بك من جفد البالء ،الؾفم إكا كعوذ بك من جفد البالء ،ومن سوء الؼضاء،
()2أخرجه مسؾم ( )304طن أبي هريرة ◙.
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ومن شؿاتة األطداء ،كعوذ بك الؾفم من ٍ
طؾم ال يـػع ،ومن طؿ ٍل ال ُير َفع،
ٍ
قؾب ال يخشع ،ومن ٍ
ومن ٍ
دطوة ال ُيستجاب لفا ،الؾفم
طقن ال تدمع ،ومن

اغػر لجؿقع الؿسؾؿقن والؿسؾؿات ،الؿممـقن والؿممـات ،األحقاء مـفم

واألموات.
عباد اهلل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
[النحل ]13:فاذكروا اهلل العظقم الجؾقل يذكركم ،واشؽروه طؾى وافر كعؿه
يزدكم( ،ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [العنكبوت.]43:

