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 M     V  U  T  S   R  QP  O  N  M  L  K   J     I   H

L٣٦:  الرعد







   M  I   H  G  F  E  D   CL٥٦:  الذاریات 

                 


 
 إنك تأيت قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله ((

ك فأعلمهم أنّ اهللا افترض عليهم مخس صلوات إالّ اهللا، فإن هم أطاعوك لذل
يف كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ اهللا افترض عليهم صدقة 

 .))تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم 


             


––
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 .))ال إله إالّ اهللا يبتغي بذلك وجه اهللا :  فإنّ اهللا حرم على النار من قال((





          

               


  

     M    .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !

  0  /L٢٥:  األنبیاء 
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* * * * 









              



            
––
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  M   x            w  v  u{  z    y L٢٨:  سبأ

     



   M  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹ L٤٠:  األحزاب

          



   M   °  ¯  ®      ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦L٩٣:  اإلسراء 
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  M   ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨    §
   µ  ´  ³L١٥٨:  األعراف


   







  




   M  IH    G  F  E   D  C   B  A             @  ?  >      L٣١:  آل عمران 
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 .)) أكون أحب إليه من والده وولده والناس أمجعني  ال يؤمن أحدكم حتى((
))       

((


  M  h  g  f  e  d  c    o  n  ml  k    j   i   

  q  pL١٥٧:  األعراف











   M  ¸   ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L٦٥:  النساء
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* * * * 
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 .)) من شهد أن ال إله إالّ اهللا وأنّ حممداً عبده ورسوله حرم اهللا عليه النار ((
 


       



 
        
   





* * * * 
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* * * * 



  M  w   v  u      t   sr  q      L١٠٣:  التوبة

                  






          


* * * * 
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  M B   A  @      ?  >   L٥٥:  مریم





  M   2  1  0   /  .   -      ,   +  *  )  (  'L١٤:  طھ 
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  M   l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b

  mL٣١:  مریم

––


       






      


* * * * 
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  M   r  q  p  o  n   m  l   kL٤٣:  البقرة



  M    z  y            x  w  v  u     t    sL١٠٣:  النساء




  M   s   r  q  p   o  n    m  l  k  j  i  h

ut L٥:  البینة





  

 ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممداً رسول شهادة أن:  بين اإلسالم على مخٍس((
 .))، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان اهللا 
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، وتقيم  اإلسالم أن تشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممداً رسول اهللا ((

 .)) سبيالً  وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليهالصالة، وتؤيت الزكاة،





  
 

ادعهم إىل شهادة أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممداً رسول اهللا، فإن (( 
 عليهم مخس صلوات هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ اهللا افترض

 .))... يف كلّ يوٍم وليلٍة


   
        

––
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* * * * 




    



     

 
             




 مراٍت  مثل الصلوات كمثل ٍر جاٍر غَمٍر على باب أحدكم يغتسل منه كلّ يوٍم مخس((
((. 
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            – –   


       

        



 .)) يا بالل أرحنا بالصالة ((
 

* * * * 
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  M   ö  õ  ô  ó  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  è

ىف   مع  جغ  مغ  جف       حف      خف  مف   مض  ü  û  مظ   جع     

٤٧ - ٤٢:  المدثرLيف     حق   

 


             
        


              
            





              


* * * * 



 29 




      



     


* * * * 
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* * * * 


 















حيضر العصر،  وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظلّ الرجل كطوله ما مل ((

ووقت العصر ما مل تصفر الشمس، ووقت صالة املغرب ما مل تغب الشفق، 
ووقت صالة العشاء إىل نصف الليل األوسط، ووقت صالة الصبح من طلوع 

 .))... الفجر ما مل تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصالة
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* * * * 
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* * * * 
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* * * * 








  






 التحيات هللا، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا ((

أشهد أن ال إله إالّ اهللا، وأشهد وبركاته، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، 
 .))أنّ حممداً عبده ورسوله 
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––


* * * * 








 .)) صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذِّ بسبٍع وعشرين درجة ((



* * * * 
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 .)) ارجع فصلّ، فإنك مل تصلِّ ((
 
   

 
* * * * 


 
  
  




حني :  موتانا ينهانا أن نصلّي فيهن وأن نقرب ثالث ساعات كان رسول اهللا ((
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحني تقوم قائم الظهرية حتى متيل الشمس، 

 .))وحني تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 
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 ال صالة بعد صالة العصر حتى تغرب الشمس، وال صالة بعد صالة الفجر ((
 .))حتى تطلع الشمس 




* * * * 



)) صلّوا كما رأيتموين أصلّي ((. 
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 .)) سبحانك، اللهم، وحبمدك، وتبارك امسك، وتعاىل جدك، وال إله غريك ((


 



    





              


         






 .))ين، وعافين، وارزقين  رب اغفر يل، وارمحين، واجربين، وارفعين، واهد((
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* * * * 

   


   

    


           


* * * * 
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  M   r  q  p  o  n   m  l  kL٤٣:  البقرة




  M   ut  s   r  q     L٥:  البینة


 )) بين اإلسالم على مخٍس ((. 
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   Mp  o  n  m  l  k  j L١٠٣: ة التوب




* * * *


  –– 

               
         
             

            



 M       ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r

  ¨   §L٤٨:  النساء











 44 





             



          



            


            




  M ©  ̈     §  ¦  ¥ L١٤١:  األنعام
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* * * *





––
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 إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها احلول ففيها مخسة دراهم، وليس عليك ((

شيٌء حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها احلول ففيها نصف ديناٍر، فما 
 .))زاد فبحساب ذلك، وليس يف ماٍل زكاة حتى حيول عليه احلول 
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)) أنّ امرأة أتت النيب  ،ومعها ابنة هلا ويف يدها مسكتان غليظتان من ذهٍب 
أيسرك أن يسوك اهللا ما يوم : قال. ال: أتعطني زكاة هذا؟ قالت: فقال هلا

مها هللا ولرسوله :  وقالتفخلعتهما وألقتهما إىل النيب ! ٍرالقيامة سوارين من نا
((. 
             

             
 

           







 48 

ما هذا يا :  فرأى يف يدي فتخات من ورٍق فقال دخل علي رسول اهللا ((
. ال: أتؤدين زكان؟ قلت: قال. صنعتهن أتزين لك يا رسول اهللا: عائشة؟ فقلت
 .))! هو حسبِك من النار: قال. أو ما شاء اهللا



          






 ** * *





     

  )) يف كلّ إبٍل 
 .))سائمٍة صدقة 
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)) يف صدقة الغنم يف سائمتها ((. 


* * * * 
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 على  بسم اهللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول ااهللا ((
جهها ، فمن سئلها من املسلمني على واملسلمني، واليت أمر اهللا ا رسوله 



 51 

يف أربع وعشرين من اإلبل فما دوا من الغنم : فليعطها، ومن سئل فوقها فال يعِط
من كلّ مخٍس شاة، فإذا بلغت مخساً وعشرين إىل مخٍس وثالثني ففيها بنت خماٍض 
أُنثى، فإذا بلغت ستاً وثالثني إىل مخس وأربعني ففيها بنت لبوٍن أنثى، فإذا بلغت 

 ففيها حقّة، طروقة اجلمل، فإذا بلغت واحدة وستني إىل ستاً وأربعني إىل ستني
 إىل تسعني ففيها بنتا – يعين ستاً وسبعني –مخس وسبعني ففيها جذعة، فإذا بلغت 

لبوٍن، فإذا بلغت إحدى وتسعني إىل عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا اجلمل، 
كلّ مخسني حقّة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعني بنت لبوٍن، ويف 

ومن مل يكن معه إال أربع من اإلبل فليس فيها صدقة إالّ أن يشاء ربها، فإذا بلغت 
مخساً من اإلبل ففيها شاةٌ، ويف صدقة الغنم يف سائمتها إذا كانت أربعني إىل 
عشرين ومائة شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائة إىل مائتني شاتان، فإذا زادت 

ث مائة ففيها ثالثٌ، فإذا زادت على ثالث مائة ففي كلّ مائة على مائتني إىل ثال
شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعني شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة 

 .))إالّ أن يشاء ربها 
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)) أنّ النيب  ،بعثه إىل اليمن فأمره أن يأخذ من كلّ ثالثني بقرة تبيعاً أو تبيعة 
 .))ويف كلّ أربعني مسنة 
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 .)) ليس على املسلم يف عبده وال فرسه صدقة ((



* * * *




          


 .)) ليس فيما دون مخسة أوسٍق صدقة ((
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  M ©  ̈     §  ¦  ¥ L١٤١:  األنعام





 فيما سقت السماء واألار أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشِر ((
((. 

       



* * * *


              

––
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* * * *



––
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  M   m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  c

  po  n   L٢٦٧:  البقرة 
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 ––        




)) ويف الركاز اخلمس ((. 


 




* * * *
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* * * *








 زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة  فرض رسول اهللا ((

 .)) للمساكني





* * * *



 61 





على  زكاة الفطر من رمضان صاعاً من متر أو صاعاً من شعري  فرض رسول اهللا ((

العبد واحلر، والذكر واألنثى، والصغري والكبري من املسلمني، وأمر ا أن تؤدى قبل 
 .))خروج الناس إىل الصالة 









– –              


* * * *
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* * * *




      



              


* * * *
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* * * *








* * * *





  M    >  =  <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3

  A  @  ?L١٨٣:  البقرة





شهادة أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممـداْ رسـول اهللا،            :  بين اإلسالم على مخسٍ    ((

 .))وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا 
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* * * * 



 

          

    

              




  M   r  q  p   o   n  m  l  k  j  i   h

v  u  ts   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {  zy   x  w  
  ±  °   ̄   ®  ¬  «   ª  ©   ̈  §  ¦¥  ¤

  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²L١٨٥:  البقرة 
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.)) من صام رمضان إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ((
          



يضاعف احلسنة عشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف، قال اهللا عز وجلّ إالّ  ... ((

الصوم، فإنه يل وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، 
 يح املسكفرحة عند فطره، ورحة عند لقاء ربه، وخللوف فيه أطيب عند اهللا من ر

((.
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)) للصائم عند فطره دعوة ال ترد ((.
            



              











 67 

أين الصائمون، :  إنَ يف اجلنة باباً يقال له الريان، فإذا كان يوم القيامة قيل((
.))فإذا دخلوا أغلق عليهم، فلم يدخل منه أحد 

           
        






أي ربمنعته من :  الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام((

منعته النوم بالليل فشفّعين فيه، : الطعام والشهوة فشفّعين فيه، ويقول القرآن
 .))فعان فيش: قال


               

  



 
              





 68 

* * * * 
 

           
   


* * * * 


            




 من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه ((
((. 
     




        
      





 69 

 السحور أكله بركة، فال تدعوه، ولو أن جيرع أحدكم جرعة من ماٍء؛ فإنّ ((
 .))اهللا مالئكته يصلّون على املتسحرين 


             




 .))فطر  ال يزال الناس خبري ما عجلوا ال((

       


رطبات، فإن مل تكن رطبات  يفطر قبل أن يصلّي على  كان رسول اهللا ((

 .))فتمرات، فإن مل تكن حسا حسوات من ماء 
           

                


        
 





 70 

 رمضان حني  كان رسول اهللا أجود الناس باخلري، وكان أجود ما يكون يف((
يلقاه جربيل، وكان جربيل يلقاه يف كلّ ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، 

 .)) حني يلقاه جربيل أجود باخلري من الريح املرسلة فلرسول اهللا 
      

         
           

           


* ** * 
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)) بينما حنن جلوس عند النيب يا رسول اهللا هلكت:  إذ جاءه رجل فقال !

هل جتد : سول اهللا وقعت على امرأيت وأنا صائم، فقال ر: ما لك؟ قال: قال
. ال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: قال. ال: رقبة تعتقها؟ قال

، فبينما حنن فمكث النيب : قال. فهل جتد إطعام ستني مسكيناً؟ قال ال: قال
 على ذلك أُيت النيب ق فيه متررأين السائل؟ : ، قال-والعرق املكتل- بع

على أفقر مني يا رسول : فقال الرجل.  فتصدق بهخذ هذا: قال. أنا: فقال
.  أهل بيت أفقر من أهل بييت–يريد احلرتني –اهللا؟ فواهللا ما بني البتيها 

 فضحك النيبى بدت أنيابه، مثّ قالأطعمه أهلك :  حت((. 
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––

 

        





        


 .)) من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض ((
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* * * *




  M y   x  w  v  u L١٨٥:  البقرة   

               


          


 أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه  تراءى الناس اهلالل فأخربت رسول اهللا ((
((. 
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    ) ١٨٥البقرة(.  

               


           


     
       





 75 

 .))ؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا شعبان ثالثني يوماً صوموا لر((


    





 .)) إنما األعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرٍئ ما نوى ((
        




 .)) من مل جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام له ((



 




    M   WV  U   T  S      R  Q L١٨٤:  البقرة
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 .)) إنَ اهللا وضع عن املسافر نصف الصالة والصوم، وعن احلبلى واملرضع ((


        


     
              

––
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––


)) ا نسافر مع النيبكن  فلم يعب الصائم على املفطر، وال املفطر على الصائم ((. 
    


* * * *



     

                




* * * *
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ة أن ال إله إالّ اهللا، وأنّ حممـداً رسـول اهللا،            شهاد:  بين اإلسالم على مخسٍ    ((
 .))وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا 

      
 




 . رواه مسلم)) يا أيها الناس إنّ اهللا فرض عليكم حج البيت فحجوا ((
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* * * *
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 .))كيوم ولدته أمه  من حج هذا البيت فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه ((


            



 .)) العمرة إىل العمرة كفّارة ملا بينهما، واحلج املربور ليس له جزاء إالّ اجلنة ((
     




مثّ : قيل. إميان باهللا ورسوله:  أي األعمال أفضل؟ قال سئل رسول اهللا ((
 .))حج مربور : قال: مثّ ماذا: قيل. جهاد يف سبيل اهللا: ماذا؟ قال







 تابعوا بني احلج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكري خبث ((
 .))وليس للحجة املربورة ثواب إالّ اجلنة . احلديد والذهب والفضة
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* * * *
–







 ال حيلّ المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر تسافر مسرية يوٍم إالَ ومعها ذو حمرٍم ((
((. 
      



             




                                                
1   
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 فماتت، أتى أخوها النيب أنَ امرأةً نذرت أن حتجأرأيت (( -: فسأله عن ذلك فقال 

، فهو أحق بالوفاء فاقضوا اهللا: قال. نعم: لو كان على أختك دين أكنت قاضيته؟ قال
((. 
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)) أنّ النيب يل : من شربمة؟ قال: قال. لبيك عن شربمة:  مسع رجالً يقول أخ
حج عن نفسك : قال. ال: حججت عن نفسك؟ قال: فقال . أو قريب يل

 .))مثّ حج عن شربمة 
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يا رسول اهللا إنّ فريضة اهللا على عباده يف احلج :  أنَ امرأة من خثعم قالت((
 وذلك ))نعم : أدركت أيب شيخاً كبرياً ال يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال

 .يف حجة الوداع
           

      
     ––
     


* * * * 
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)) لوا إىل احلجفإنّ أحدكم ال يدري ما يعرض له - يعين الفريضة – تعج ،((. 


          


* * * *











* * * *
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 ألهل املدينة ذا احلليفة، وألهل الشام اجلحفة، وألهل جند  وقّت رسول اهللا((

قرن املنازل، وألهل اليمن يلملم، هن هلن وملن أتى عليهن من غري أهلهن ممن أراد 
رة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكّة من مكّة احلج أو العم

((. 




                                                
2 
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 .)) مهلّ أهل العراق ذات عرق ((
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* * * *





         





              
––
        






 91 







    
              
      
   




            




           







 92 

 لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إنّ احلمد والنعمة لك وامللك، ال ((
 .))شريك لك 

        






  


* * * *
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 .)) وال ختمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ((




 .))يف وجهها  إحرام الرجل يف رأسه، وإحرام املرأة ((



            


ال يلبس احملرم القميص، وال : حملرم؟ قال ما يلبس ا سئل رسول اهللا ((

العمامة، وال الربانس، وال السراويل، وال ثوباً مسه ورس، وال زعفران، وال 
 .))اخلفني، إالّ أن ال جيد نعلني فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبني 
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 )). ال حتنطوه ((


)) وه بطيٍبوال متس ((. 
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)) نكحنكح، وال خيطب  ال ياحملرم، وال ي((. 

              



 M *  )  (  '  &  %   L١٩٧:  البقرة

 ––
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)) وال تنتقب احملرمة، وال تلبس القفازين ((. 





 .)) إحرام املرأة يف وجهها ((
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 حمرمات، فإذا حاذوا بنا  كان الركبان ميرون بنا وحنن مع رسول اهللا ((
 .))سدلت إحدانا جلباا على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه 


            


        


    –– 

  


* * * * 


)) عرفة احلج ((. 


* * * *






 98 

     ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |

  ¥L٢٩:  الحج


* * * *




 .)) اسعوا؛ فإنّ اهللا كتب عليكم السعي ((



* * * *








 
                                                

3 
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* * * *
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* * * *



    



 .)) اللهم إمياناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاًء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك ((


–





       


* * * * 



 101

   

      


 .)) كان رسول اهللا إذا طاف الطواف األول خب ثالثاً ومشى أربعاً ((



* * * * 





 .)) هو وأصحابه ورملوا ثالثة أشواط  اضطبع رسول اهللا ((



          


* * * * 

                                                
4 
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٢٠١: البقرة

 




* * * * 
           

      


* * * * 
              

             



* * * * 
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 اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب، ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله ((

احلمد حييي ومييت، وهو على كلّ شيٍء قدير، ال إله إالّ اهللا وحده، أجنز وعده، 
 .))ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده 
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)) األكرم ك أنت األعزاغفر وارحم إن رب 
((. 







 105

* * * * 


      




–

            


* * * * 
              


––
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))ى إذا كان يوم التروية فأهلّوا باحلجأقيموا حالالً حت  ...((. 





 ملّا أهللنا أن حنرم إذا توجهنا إىل مىن فأهللنا من األبطح  أمرنا رسول اهللا ((
((. 
           


* * * * 
)) ًايك حجلب ((. 







* * * * 
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))كنت رديف النيب  بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها 

 .))فتناول خطامها بإحدى يديه وهو رافع يده األخرى 






 .)) ومل يزل واقفاً يدعو حتى غابت الشمس، وذهبت الصفرة ((
             


* * * * 
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ال إله إالّ :  خري الدعاء دعاء يوم عرفة، وخري ما قلت أنا والنبيون من قبلي((

 اهللا، وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو على كلّ شيٍء قدير((. 

–
–              





                

     
 


 ما من يوم أكثر من أن يعتق اهللا فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ((

 .)).... ما أراد هؤالء: مثّ يباهي م املالئكة، فيقول
 
            


* * * * 
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* * * * 



 .))السكينة السكينة !  أيها الناس((


            

                


––

* * * * 
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)) أنّ النيب  حسبا املغرب والعشاء بأذاٍن وإقامتني، ومل ي أتى املزدلفة فصلّى 
 .))بينهما شيئاً، مثّ اضطجع حتى طلع الفجر 





* * * *









* * * * 




         
   – –          

 )) كلّها موقف وقفت ها هنا ومجع ((. 
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* * * * 

 
 







 أنه انتهى إىل اجلمرة الكربى فجعل البيت عن يساره، ومىن عن ميينه، ورمى ((
 .))هكذا رمى الذي أنزل عليه سورة البقرة : بسبٍع، وقال

              
      




     


                                                
5 
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* * * * 








* * * * 
           



)) أنّ النيب  ر معأتى اجلمرة اليت عند الشجرة فرماها بسبع حصيات، يكب 

كلّ حصاة منها، مثل حصى اخلذف، رمى من بطن الوادي، مثّ انصرف إىل 
 .)) فأفاض إىل البيت فصلّى مبكّة الظهر املنحر فنحر، مثّ ركب رسول اهللا 

                
           
          

                                                
6 
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* * * * 
                


فما سئل رسول اهللا يومئٍذ عن :  والناس يسألونه، قال وقف رسول اهللا ((

 .))افعل وال حرج : شيٍء قُدم أو أُخر إالّ قال
     

 ––


* * * * 

              
         







)) مل يطف النيب  لوال أصحابه بني الصفا واملروة إالّ طوافاً واحداً طوافه األو 
((. 
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* * * * 
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* * * * 
            


 .)) كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا ((










       


* * * * 
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)) ى يكون آخر عهده بالبيتال ينفرنّ أحد حت 

((. 
 


 .)) إالّ أنه خفّف عن املرأة احلائض ((


        





)) أنّ النيب  ر على شرف منأو عمرة يكب كان إذا قفل من غزو أو حج 
ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له، له امللك، وله احلمد، وهو : " األرض مثّ يقول

على كلّ شيٍء قدير، آئبون، تائبون، عابدون لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، 
 .))" حزاب وحده ونصر عبده، وهزم األ
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