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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد أخواتنا الفاضالت، إليكم
السميري حفظها اهلل، وّفق اهلل بعض األخوات لتفريغها، وسمحت لهّن األستاذة 

 (ِعـْلـٌم يُـْنـتَـَفــُع بِــهِ )بنشرها، ونسأل اهلل أن ينفع بها، وهي تُنشر في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#/! 

 :ات هامةتنبيه

 .منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح -

هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ولم تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل، أما  -
شذرات )الدروس المعتمدة من األستاذة فهي موجودة في شبكة مسلمات قسم 

 (من دروس األستاذة أناهيد

http://www.muslimat.net/ 

الكمال هلل عز وجل، فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السالم من الخطأ، فما  -
ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده، وما ظهر لكم فيه من خطأ فمن أنفسنا 

 ..والشيطان، ونستغفر اهلل

 .واهلل الموفق لما يحب ويرضا

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
http://www.muslimat.net/
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 .احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

، ستعداد للقاء العظيم الذي البد أن يكونموضوع اإليمان باليوم اآلخر واال حولهذا هو لقاؤنا الثاين من ضمن لقاءاتنا 
 . به مع اهلل الذي نعلم يقيناً أنه واقٌع وأنه حتماً حاصل ونتقرب إىل اهلل باإلميان لقاؤنا .كون على خري حالونرجو من اهلل أن ي

 .وقد عرفنا فيما مضى األمساء اليت وردت يف القرآن ليوم القيامة هلذا اليوم العظيم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ روعرفنا أن يف هذا اليوم العظيم حيصل األهوال العظيمة وأوهلا النفُخ يف الصو 

 . چپ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ

ِّ  :أن الصور الذي ينفخ فيه الذي ورد يف احلديث وعرفنا ٌّ إيىَل النَِّبي  :فَ َقاَل َما الصُّوُر ؟ َقاَل  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلََّم  -َجاَء أَْعرَاِبي

 . ((قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ))

 ." إسرافيل"شتهر عند أهل السنة اكما وعرفنا أن النافخ فيه   

 .ينظر للعرش خمافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كل به مستعد  وعلمنا من احلديث أن طرف صاحب الصور منذ ُو 

َّ وهذا النفخ يف الصور يكون يف يوم اجلمعة، تقوم الساعة يف يوم اجلمعة، ففي صحيح مسلم   َصلَّى اللَّهُ  َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة َأنَّ النَِّبي

مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ )) :قَالَ َعَلْيهي َوَسلَّمَ 

 . ((فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

َي اللَُّه َعْنَه ، قَاَل  الذي هو يوم اجلمعة،فهذا اليوم العظيم  قَاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي : قد ورد يف مسند الطرباين َعْن أََنٍس َرضي

يوم (( نَاءِ ، وإذا فِي وَسَطِهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُعُرِضَتْ عَلَيَّ األَيَّامُ ، فَعُرِضَ عَلَيَّ مِنْهَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فَإِذَا هِيَ كَالْمِرْآةِ الْحَسْ)) :َوَسلََّم 

 .مرآة بيضاء يف وسطها نكتة سوداء اجلمعة يف سائر الدهر كأنه
                                                             

 86:الزمر  
 .وصححه األلباين. ، وسنن أبوداود والرتمذيمسند اإلمام امحد  
 (.2 1 ، اجْلُُمَعةي  يَ ْومي  َفْضلي  باباجلمعة، )" صحيح مسلم"  
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هَذِهِ : قَالَ –ما هذه النكتة السوادء يف املرآة البيضاء  -مَا هَذَا السَّوْاد ؟ : -املقصود النِب صلى اهلل عليه وسلم قال –فَقُلْتُ ))

 . ((السَّاعَةُ 

يوم اجلمعة، وفيه دليل على أن يوم اجلمعة يوٌم عظيم، وفيه دليل على ما سيأتينا يف احلديث  تكون ويف هذا دليل على أن الساعة
 .األخر مادام أن الساعة تقع يف هذا اليوم فاملخلوقات تكون يف شفقة من هذا اليوم، تكون خائفة إَّلَّ اإلنس واجلن

 :قال رسوُل اللَّه َصل ى اهلُل َعَلْيهي وَسلَّم: مسند اإلمام امحد عن أِب ُهريرة رضَي اللَّه عنه قال  وقد حسن الرتمذي حديث ورد يف 

السَّاعَةُ ، وَمَا  فِيهِ مَاتَ ، وَفِيهِ تَقُومُخَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ هَبَطَ ، وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ ، وَ))

عَةِ ، إاِل يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِنيِ يُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّا  -يعين منتظرة قيام الساعة  -مِنْ دَابَّةٍ إِال وَهِيَ مُسِيخَةٌ 

 .فلني أهنا ممكن أن تكون يف أي مجعة من اجلُمعوغا ،إَّلَّ اإلنس واجلن ما هبم؟ غافلني عن الساعة   ((...الْجِنَّ وَاإلِنْسَ

كم مدة النفخ يف الصور؟ مبعىن سينفخ يف الصور فيقع الصعق ألهل السماوات وأهل األرض مرة واحدة،   :ويأتينا أيضاً هنا سؤال
 .فمدة الصور مدة غري مقدرة بالزمن، لكن حتصل فيقع هذا األمر أول ما حتصل

 :يظهر واهلل أعلم، أن إسرافيل عليه السالم ينفخ يف الصور مرتني  كم مرة ينفخ يف الصور؟ الذي  

 .حيصل هبا الصعق: األوىل

 .حيصل هبا البعث: والثانية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ ألن يف آية الزمر  

 . چ ٹ  ٹ

 .2چۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ      چ قال تعاىل " الرادفة"ة الثانية ب  والنفخ" الراجفة"وقد مسى القرآن النفخة األوىل ب  

                                                             
 .ضعيف جدا: األوسط للطرباين ، قال األلبايناملعجم   
 .رواه الرتمذي بسند حسن  
 86:الزمر  
 8،7:النازعات 2
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ے  ے  ۓ   ھ  ھ  ھ چ   ويف موضٍع آخر يف سورة يس مسى األوىل بالصيحة، وصرح بالنفخ يف الصور يف الثانية

ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

    چې  

َقاَل َرُسوُل اللَّهي َصلَّى اللَُّه َعلَْيهي : يف صحيح البخاري َعْن َأِبي ُهرَيْ رََة ، َقاَل يث النبوية ُمصرحة بالنفختني، وقد جاءت األحاد 

، أَبَ ْيُت : أَْربَ ُعوَن َشْهرًا ؟ قَاَل : اُلوا قَ ، أَبَ ْيُت : يَا أَبَا ُهرَيْ رََة ، أَْربَ ُعوَن يَ ْوًما ؟ قَاَل : َقاُلوا  ,((مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ)) :َوَسلََّم 

 . ..."أَبَ ْيُت،: أَْربَ ُعوَن َسَنًة ؟ َقاَل : َقاُلوا 

 .ألربعني بني النفختنيما هي وحدة اأربعون لكن مل حيدد  واملعىن واهلل أعلم أنه

ِّ ، يقول النَّ مسلم الذي يفوملا نسمع هذا احلديث  ثمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَال يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِالَّ أَصْغَى )) :- َصلَّى اللَُّه َعَلْيهي َوَسلَّمَ  -ِبي

 .صغائه يعين إمالتهإالليت يعين صفحة العنق و  ((..لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا،

اآلن هذه نتيجة الصيحة األوىل أو النفخ  ( (..فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ:  قَالَ. وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ )) :َقاَل 

 .األول

اآلن هذه أجساد يعين كأن  ((..مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ ، أَوْ الظِّلُّ ، فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ  -أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللَّهُ  -ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ ))

 .تنمو فيقفون على هيئتهم اليت كانوا س ينبتون كالزرع لكن فقط أبداهنم اليت تنمو،النا

ت منه أجساد ت أبدان الناس فتنبمبعىن تنبيعين   ((ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ)) :يقول النِب صلى اهلل عليه وسلم

 .األبدان معا نفخ فيه أخرى تتالقى األرواح الناس، تنبت لكن جسد بال روح، فإذ

                                                             
  24،01،0:يس  
 (.2 26، {يَ ْنظُُرونَ  قيَيامٌ  ُهمْ  َفإيَذا ُأْخَرى فييهي  نُفيخَ  ثَّ  اللَّهُ  َشاءَ  َمنْ  إيَّلَّ  اأَلْرضي  يفي  َوَمنْ  ، السََّماوَاتي  يفي  َمنْ  َفَصعيقَ  الصُّوري  يفي  َونُفيخَ } قَ ْوليهي  باب) "صحيح البخاري"  
 .(7086 ، ..كتاب الفنت وأشراط الساعة، باب ِفي ُخُروجي الدَّجَّالي َوُمْكثيهي ِفي اأَلْرضي ) "صحيح مسلم"  
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واهلل على كل شيء قدير بعد أن خترج الروح من البدن ويتحلل هذا البدن فال يبقى منه شيٌء يراه اخللق،  !فيا له من موقف عظيم
لذي يبقى من وهو يف جسم اإلنسان معروف، هذا اجلزء ا" ُعجب الَذنب"أو يشعرون به يكون يف األرض وهو ما ُيسم ى ب     

 الناس ماذا حيصل له يف ذاك اليوم؟ 

وَلَيْسَ مِنَ اإلِنْسَانِ شَيْءٌ إِال يَبْلَى ، إِال : قَالَ  ,ثُمَّ يُنْزِلُ اللَّهُ تَعَالَى مَاءً مِنَ السَّمَاءِ ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ )) :َقاَل يف احلديث 

 . ((يَوْمَ الْقِيَامَةِ نْبِ ، وَفِيهِ يْرَكَبُ الْخَلْقُعَظْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ عَجْبُ الذَّ

: ا رَسُولَ اللَّهِ ؟ ، قَالَ قِيلَ وَمِثْلُ مَا هُوَ يَ ((نْسَانِ إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِيَأْكُلُ التُّرَابُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْإِ)) محد حديثأخرج اإلمام أوقد  

 . ((نْبُتُونَ مِثْلُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْهُ تَ))

جتماع الروح مع اًا بنذاإث تأيت النفخة الثانية  ت الزرع،ت هذه األجساد مثل ما ينبن النفخة الثانية حتصل بعدما تنبواملقصد أ
 .اجلسد 

ف، بعدما كم هو موقٌف عظيم إذا عادت الروح إىل اجلسد، يوم حيشر اهلل اخللق، ويكون يف هذا املوقف العظيم التعار   !فاهلل أكرب
 .حيصل عودة األرواح إىل اجلسد بعد النفخ يف الصور املرة الثانية ومن هنا يبدأ يوم احلشر

كأن مل   -اهلل أكرب  - چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڤ  ڤ  ڦ   ڤ  ڤ      ٹچ  :يف هذا اليوم وجل   يقول اهلل عز   
وَّل أحوال العبد تتغري  ،فال املالمح تتغري إَّلَّ ساعة من النهارَ  يلبثوا يف قبورهم إَّلَّ ساعة من النهار كأهنم مل يغيبوا عن بعضهم

تون تعود إليهم أرواحهم، ث جيتمعون فيتعارفون بينهم، كيف يتعارفون؟ يعود كل واحد الرتاب كل شيء يف بين آدم، ينب بعدما أكل

،    چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ         چ  چ منهم على هيئته 
نعوذ باهلل من التكذيب باحلق، نعوذ باهلل من ضعف اإلميان، نعوذ باهلل أن ننسى هذه احلقائق اليت َّلبد أن نعيشها وَّلبد أن متر 

 .علينا مجيعاً بدون استثناء

                                                             
 .عليهمتفق   
 .لغريه حسن:  األرنؤوط شعيب تعليق،  مسند اإلمام أمحد  
 20:يونس  
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شى على من مل ميت غوىل ميوت فيها كل من كان حيا ويتني وهذا على الرأي الراجح، األعلى كل حال عرفنا اآلن أن هناك نفخ
 .هذا الذي يظهر من النصوص واهلل أعلم ،من مات، ويفيق هبا من ُغشي عليه اهلل، والثانية يعيش هبا استثىن نمم

   َمن هم هؤالء الذين ال يصعقون عند النفخ في الصور؟: سؤال هنا يأتي 

؟ الذي يظهر ( إيَّلَّ َمْن َشاَء اللَّهُ )ما معىن   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ 

، ال تُخَيِّرُونِي عَلَى مُوسَى)) كما ورد يف صحيح البخاريأن هؤَّلء املستثنني من النفخ يف الصور على رأسهم موسى عليه السالم؛  

قَ قَبْلِي ، أَوْ ونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ مُتَعَلِّقٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَال أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَافَأَكُ ,فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ 

 :لصور نقول واضح جداً أنه ممن استثىن اهلل، فبهذا نُعيد فهم النفخ يف ا فهذا  ((وَجَلَّكَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ 

حتصل النفخة األوىل؛ فماذا حيدث؟ حيصل إفناء اإلحياء وهذه النفخة والعياذ باهلل َّل تكون إَّل على أهل اجلهل وعلى  :أواًل  
 .شرار اخللق

: أَْربَ ُعوَن َشْهرًا ؟ َقاَل : ُلوا َقا، أَبَ ْيُت : فسألوه ، أَْربَ ُعوَن يَ ْوًما ؟ َقاَل " هريرة ِبأ وقد ورد يف حديث ،ث مل ا يأذن اهلل ث ماذا حيصل؟
؛ فلم يعطيهم جواب أن هذه األربعني ماذا تكون، فنفهم من ذلك أهنا أربعني ..."أَبَ ْيُت،: أَْربَ ُعوَن َسَنًة ؟ قَاَل : َقاُلوا ، أَبَ ْيُت 

 .والعلم عند اهلل ماذا ستكون

سّميت اليت ث حتصل النفخة الثانية، ويف نباهتم هذا خترج األجساد،  تونت الناس، ينبصل بعد ذلك؟ مُتطر السماء فينبماذا حي 
 .تأذن بعودة األرواح إىل األجساد ملا تعود األرواح إىل األجساد الرادفة

 أَوَّلُ إِنِّي))كما ورد يف احلديث سلم  ملا تعود إليه روحه صلى اهلل عليه و  ،ول من تعود إليه روحه هو النبي صلى اهلل عليه وسلمأ 

ما تغريت بعد ما تعود األرواح إىل األجساد، واتفقنا كما يف آية يونس أهنم يتعارفون بينهم  ، ((اآلخِرَةِ النَّفْخَةِ بَعْدَ رَأْسَهُ يَرْفَعُ مَنْ

  ((..مبوسى متعلق بالعرش فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ مُتَعَلِّقٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فإذا انا))ستنكر بعضهم بعضا، فماذا حيصل؟ اشكاهلم وَّل أ

                                                             
 86:الزمر  
 .عليهمتفق   
 (.  26، {يَ ْنظُُرونَ  قيَيامٌ  ُهمْ  َفإيَذا ُأْخَرى فييهي  فيخَ نُ  ثَّ  اللَّهُ  َشاءَ  َمنْ  إيَّلَّ  اأَلْرضي  يفي  َوَمنْ  ، السََّماوَاتي  يفي  َمنْ  َفَصعيقَ  الصُّوري  يفي  َونُفيخَ } قَ ْوليهي  باب" )صحيح البخاري"  
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معىن ذلك أن موسى سبق النِب صلى اهلل عليه وسلم، النِب صلى اهلل عليه وسلم عرف أنه أول من يرفع رأسه فسبق موسى إىل 

 .((جَلَّفَال أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صُعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي ،أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّ وَ)): تعلقه بالعرش قال

ستثين ألنه صلى هلل ايكون موسى ميكن أن يعين هل موسى عليه السالم صعق أو كان ممن استثىن اهلل كما يف الرواية الثانية، وملاذا 

فهذا معناه أن األرواح كلها  ، چوئ   ۇئ  ۇئۆئ چ عليه وسلم قد صعق سابقاً، كما وقع عندما رأى اجلبل قد زال من مكانه
 .لكن ميكن أن يستثىن أحد من النفخة األوىل فال ميوت ومن ث من النفخة الثانية ،ذاك اليوم بعد النفخةتعود إىل األجساد يف 

لكن ستثىن الشهداء، وذكر أيضاً أهنم احلور العني، يأن من بني من  ةوقد ذكر ابن تيميستثنوا يف النفخة، اعليه فيمن  قَ في تُ اُ هذا ما 
توقف يف موسى، طلق يف كتابه والنِب صلى اهلل عليه وسلم قد أفإن اهلل ستثناه اهلل ام بكل من ذكر يف هناية كالمه أنه َّل ميكن اجلز 

 ".وهذا العلم َّل ينال إَّلَّ باخلرب"خر كالمه آوكما قال يف  ،ء أو َّلستثناوهل هو داخل يف اَّل

كالم ليس عليه أدلة، إمنا هو من التفكري ستثناء لكن كل الو،  ألن هناك كالم للعلماء يف اَّلستثناء كما هفعلى ذلك يبقى اَّل 
 .العقلي، ومثل هذا َّل يصلح فيه التفكري العقلي إمنا نستقبله كما ورد بدون أن يكون لنا فيه رأي

إذا عاش بعد  ،نشر امليت نشورا: ر وإحياء العباد، فالنشور يقال، يبدأ البعث والنشو تبدأ لحظة الحشرإذن يف هذه اللحظة، 
رواح فمعىن هذا أن اخللق تُعاد هلم احلياة إذا شاء اهلل أمر إسرافيل فنفخ يف الصور فتعود األ، حياهأيعين :  أنشره اهللاملوت، ومعىن
 .دن السماء فتنبت منه أجساد العبافقنا أنه يسبق هذا نزول املاء متاو ، إىل األجساد

ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ   ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ چ  :وهذا يزيدك فهماً ملا تسمع قوله تعاىل 

 . چۈ       ۈ 

         ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ         یی  ی     ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ  ۆئچ : وتسمع يف األعراف

 . چی  جئ  حئ  مئ

                                                             
  2 :األعراف  
 4:فاطر  
 07:األعراف  
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باهتا من بني إعادة األجسام بإنيدالن على المماثلة والمشابهة  (كذلك خنرج املوتى)و (كذلك النشور)ني اآليتني اتهل لو نظرت 
، وحنن نعلم أن النبات يتكون من بعد نزوله من السماء ، وبني إنبات النباتالرتاب بعد إنزال املاء قبل أن يُنفخ وتعود األرواح

ت مثل اخلردلة، فمعىن ذلك أنه ينبوقد مر معنا أنه  ،كذلك أبدان هؤَّلء الناس كما مر معنا تعود من ُعجب الذنب  ،بذور صغرية
النباتات، األرض ساكنة هامدة إذا نزل عليها املاء حتركت فتصبح نبتة متكاملة، وكذلك اإلنسان، عجب الذنب  تمثل ما تنب

هذا مثل اخلردل ينمو لإلنسان نتيجة أن اهلل جيعل هناك مثل املطر يسقط عليه فتنُبت، ث ينفخ يف الصور فتجتمع الروح مع 
 .البدن

 

ونتصور ماذا سيكون في ذاك الموقف العظيم ونعيد ترتيب حساباتنا وتفكيرنا، وما كررنا هذا األمر لعلنا نعتبر وننتفع  
 ؟نا وتعارفنا على من حولنا، ماذا نريد أن نكون حالناداجسألتقاء روحنا مع انرغب أن يكون في لحظة 

عسى قلوبنا أن تتحرك  ،هذا أمر َّلبد أن يشغلنا، فإذا بقينا نذاكر ونتذاكر اليوم اآلخر ونتصور ما سيكون برتتيب األحداث
استعداًد وخوفًا ورجاء، وعسى أن يكون هذا سبب إلحسان العمل، وعسى أن يكون هذا سبب للتوبة، التوبة اليت هي احلقيقة 

 .العبادة اليت جيب أن َّل تنقطع التوبة وظيفة العمر، ما تنقطع عن القيام هبا

 

 .يئات أعمالنا، ربنا أهلمنا رشدنا وقنا شر أنفسنااللهم تُبنا إليك نستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وس 

ستعداد للقاء، وأن َّل نكون من القوم اا ويبارك لنا وجيعل أيامنا أيام سأل اهلل أن يسددنأعرفنا فيه أموراً عظام؛  ،انتهى لقاءنا اليوم
 . من الغفلة، نعوذ باهلل من الغفلةالذين نسوا أنفسهم فأنساهم اهلل وزاد عليهم النسيان، نعوذ باهلل من الغفلة، نعوذ باهلل

 

 


