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 اْلرهِحيمِ ِبْسِم اّلَلِه اْلرهْْحَِن 
 السالم عليكم ورْحة هللا 

هل الصوت واضح ابرك هللا فيكم، طيب  امدبهلل ر را الملب وص و بل  هللا 
 وسلم عل  نبيه الكرمي وعل  آله و حبه والت بملص أم  بملهلل،،،

سببح ن    علببم لإبب     مب  علدتإبب   نبب  أنببي المللبيم امكببيم، و  سبب ل لإبب  
 م  بملهلل،،،    م  س لته لإ   ن  أني اجلواد الكرمي وأ

اي را لبب  امدببهلل يدبب  جلإب ببه جلببالي وس بب  وعتببيم سببل  ن ،  و  إبب    
 اورة او ضية عإهلل ابا اوإ دى، 

 )املنت(
 [ابب املنادى  ي اوصإف رْحه هللا : ]

وُ  ) َُ وْ َةوَ َُ  ََُ َلالنر ََد َُو َةوَ َُ اَْلَمْو ٍ:  املرو د اَْلَلمَوُ َ َلالنر ا ََ اَْلُمَناَدى ََخَْسُة أَنْوو
( اَلْ  ْلُمَضافة َةَ َلاْلُمَضاُفَ َلالشربة ُه ابة ََد َُ  َمْو

 )الش ح(
الب  مملبه  كتب    يم نوع؟ مخسة أنواع، أوي  ضية أخوايت ال ضلي ت طبمل ب

اوإبب دى  بببهلل أر نملببره مملإبب ل عإببهلل أهببل الإحببو والل ببة، فملإببهلل أ ببح ا ( 5ر ببم )
ليبب  سببوا   الل ببة وبب  جلنولببور مإبب دى جلملببا هببو إببال مبب  جل لبب    ب لببه  ليبب  أو  

ي ر رسل أو امرأة، فتنوي هإب  : )ددجلبي فالنبة( أل طلببي مإبه أو طلببي مإ ب  
لكبن عإبهلل أهبل ا  ب الو جلنولبوا : هبو أر  نبل  يل، سيهلل هذا عإهلل أهل الل بة، 

واو لببببوا بيبببب   أو أحببببهلل أخوا بببب ، مبببب  هببببه  ،او لببببوا بيبببب   أو احببببهللى أخوا بببب 
   ي الإ ظم رْحه هللا: أخوات اي؟ 
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َا ب ا أل أايلاندي من   تبل
 لاندي ما شئت ب ا أل أاي

 أل أي إن شئت ه ا أل مهَز
 ا،سيهلل هذا البيي بيبي العبملر لبو و تونبه جلكبور سيبهلل  يم عهللدهم مخسة،   

واهلدبةة،  وهيب ، واي، ،سيهلل، )آايوأم الب ا )اي( جلس ل عليكم ح ظ أخوات )اي( 
و ذا أردت أر  كلدبه  أ ببلاي فالر،  فإذا أرديت  إ دل  نس ر فتنولص مثال   أل (

، فينببوي لببه: )أل  المذ ببهأو أراد الرسببل أر جلكلببم أبإببه أو مببن جلتحببب   ليببه مببن 
للنرجلب   (أل) فب هلدةة وايبا( أل با أل للنرجل  ويبذل  اهلدبةة، )أعلبه أ ببل( 

، فالنبببة(أاي )البمليبببهلل  اي،  جلإببب دى  ، واليببب   للبمليبببهلل، وأجلض بببأو مببب داي   النرجلببب  مملإبببواي  
 يهلل ابرك هللا فيكم.، س(هي  فالر)و

جلنسببم  مخ مخسببة أ سبب م   طيبب    ابا اوإبب دى بملببهلل هببذل اونهللمببة البسببي ة،
النسبببم ا وي والثببب د او بببرد والإكبببرة اونصبببودة، او بببرد الملببب م  ،يدببب  ذيبببر اوصبببإف

اعلببم الإكببرة اونصبببودة، والإكببرة اونصببودة يدبب  ذيببر اوصببإف  بب ي: مخسببة أنببواع 
هبذجلن الصبإ ص، مبن ببص ا  بإ ه حهللة،  ب ي: طي  و ذا سمللت     جمدوعة وا

ثالثببة، الإكببرة اخلدسبة هببه مبإيببة   ببل نصبب ، واب ببه ا  ببإ ه اخلدسبة وهببه 
 مإصوبة.والعبيه ابوض ه هه اونصودة، والإكرة غري اونصود، واوض ه، 

او رد المللم والإكرة اونصودة مببا الإكرة اونصودة  لإ  مبا   بل نص ، 
، أمببب  الإكبببرة غببببري اونصبببودة واوضببب ه والعببببيه ابوضببب ه، ف ببببه   ببببل نصببب 

 وبة، طي  نبهللأ في   واحهللة واحهللة.مإص
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أمببب  او بببرد المللبببم فنبببهلل أخبببض كم   اوبببرة او ضبببية أو مبببن حضبببرت البببهللر  أر 
اونصبببود ابببن او بببرد هإببب  او بببرد، واخلببب     اوإببب دى و  ابا   الببب  وببب ذا لإ بببه 

ه ابوملب  لبيس الب  لإ به اجلبإس او برد هإب  وهإب ك هبو اجلإس ليس  لإ    ال  ه
 م  ليس مض ه و  إبيه ابوض ه أحسإ  اختإ  مروة ابرك هللا فيكه.

فدببثال ننببوي اي بدببهلل أو اي بدببهللار، أو اي بدببهللور، يل بب  أ بب   م بببردات، 
 واضح طي  نذه  للإوع الث د.

 الإكرة اونصودة:
 رجلببهللل أر  تكلدببه مبا  نسبب ر نكببرل هبه البب  جلنصببهلل حب  واحببهلل مملببص، أنبي 

،  نبببولص: )اي عببب دي أحكبببم ببببص  إكرجلإبببه لكبببن  رجلبببهللل ببببه  نسببب ر، يملببب دي مبببثال  
وهبببذا  صبببرجلح (نسببب ر ( هبببذل مبإيبببة علببب  الإببب  ( مملبببروه، أو )اي ظببب   أ ببب  هللا 

 الضم وهه ليس مبإية عل  الضم   بل نص ، لكن الإوع الث لث:
 الإكرة ال ري منصودة: 

لكبن الإكبرة اونصبودة نكبرة جلنصبهلل حب  واحبهلل، هإب  نكبرة ل   بل ب   رجلبة من ا
جلملب  جلصبح أر   لب   ،جلنصهلل حب  واحبهلل غبري مملبص، هإب ك جلنصبهلل حب  واحبهلل مملبص

    لنه هذا الل ظ عل  واحهلل مملص، لكن هو ع م   أرالل ظ عليه، هإ    جلصح 
هللم   تكلدببص اجلبببل انتبببه( أو اي غ فببل  إبببه، عإبب ا  سإسببه،  نببولص : )اي  بب عهلل  
ه ذلبب  الل بببظ علببب  بمليإببه لكبببن  رجلببهللجلن أر   لنببب احببذل اجلدلبببة    رجلببهللجلن واحبببهلل  

 ذل  اجلإس واضح.
 ،(اي طل  المللم أست هلل: ) اوإ دى هو اوض ه، واوض ه واضح جلملا مثال  

 احذر أر  رتك اوسجهلل(، )اي ط لبة المللم انتب ه لهللروس ( .اي  هللجل  اوسجهلل )
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ا صبل ببه إبه  مبن مب م مملإب ل، سيبهلل مثبل  ولب ،  هبو مب العبيه ابوضب ه، 
درسببه(   )اي ح فت بب ،فمللببه(، )اي جميبب  للاببري( ا)اي ْحيببهلل   ،خلنببه(  : )اي يري ببمببثال  

 واضح فكل هذا جلسد  إبيه ابوض ه.
 )املنت(

نَو َوانة  َ اآلر   ي اوصإف:  َُ فَو ُوبوْ ََد َُو َةوَ َُ اَْلَمْو مَو  )َفَأمرا اَْلُمْروَ ُد اَْلَلمَوُ  َلالنر
َبَة  َ   َُوو ََ "اَي "َوْووُج" َل"اَي ثََُلووُةَ َلالَرَقيَووُة اَْلَباةة َووُة َمْن َ َاْوو َةون: َْة تَوْنوو ووْن َُوو اَلضروو  ة مة

) ُ   َُ وْ
 )الش ح(

بب مبإيببة علبب    طيبب ،  ذا علدإبب  مببن يالمببه، أر او ببرد والإكببرة اونصببودة دا د 
كبببرة اونصببودة  بببب  الضببم   بببل نصببب ، والمللدبب   جلنولبببور أر ا سببم او ببرد والإ

)اي بدبببهللار( أجلبببن الضبببدة هإببب ، طيببب  مببب   واضبببح؟ جلملبببا مبببثال  علببب  مببب   رفبببا ببببه، 
)اي( حببره نببهللا  مبببا علبب  السببكور، )بدببهللار( مإبب دى  ، عراحبب  هإبب ، اي بدببهلل

مببببا علببب  ا لبببف أنبببه مثببب    ببببل نصببب  وا  بببإ ه الثالثبببة ا خبببرى  كبببور 
 مإصوبة وهللا  مل مخ أعلم.

 او ملوي  سله: وهواو ملوي له 
ييف  ملرفيإه   اجلدلبة أو  سب يل مبن أسبل مب ذا فملبل ذلب  ال مللبة فينولبور  
 ،يذا مثال أ وي: )  مي مروة  سالي  بي  (، فيس ي من أسل م ذا   مي مرول

فبب جلواا أسببالي  بي بب ، فببإسالي    عراحبب  ننببوي : أ بب  م ملببوي لببه، أو م ملببوي 
   ي اوصإف رْحة هللا:  ابرك هللا فيكم، أخوايت سله واضح 
 )املنت(
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  ]ابب املرلَل ألَلمه[
ُ  بَو َواانل لةَسوَب ة  ََُُبَ اَلرذةي وُوْذََ ْسُ  اَْلَمْن ََ َا ة ََْلمةهةَ َلُه )اَبُب اَْلَمْرُلَلة ألة
ووووْجُتَ  اةبْ ة َوووواَ   ََ َِ "َوْووووج  إةَْلووووَق ل لةَلْموووو :ل" َل"َة لةووووَ  "ةَووووا َْ ََ ةَو َ َاْوووو ُلةُووووٍَة اَْلرةْلووووةة

 ُ لفةَ (َملْ 
 )الش ح(

ف بببذا هبببو او ملبببوي مملبببه أو او ملبببوي  سلبببه، هبببو أسبببم مإصبببوا جلبببذير بيببب ر 
بسبببب  و بببوع ال ملبببل، سيبببهلل، المللدببب    ببب لوا:  ببببهلل   ا سبببم البببذل جلنبببا م ملبببوي 

وييبف  ، سله، من أر جيتدا فيه مخسة إبرو،، العبر، ا وي أر جلكبور مصبهللر
 او ضببه جلملببا مببثال  نملببره أنببه مصببهللر، نسبب ي عإببه أو نضببا يلدببة فحصببل لل ملببل 

 ،  اوث ي الس ب    مي مروة أسالي  بي   ضرا فحصل الضرا فحل اآلر،
حصببل ف سببل ليجببل  سببال   او ملببوي لببه ) سببالي( فإنببوي:  سببالي أ ببل   مبب ذا؟ 

 .أس لع يكه مث ي أا(سالي، أع يكه مث ي أس ل، 
ننبببوي: حضبببرت  أو نمل بببه مثببب ي أسببب ل، مبببثال   وفببب () صبببهلل   ابت ببب   مملر 

للمللببم، مببن أسببل مبب ذا حضببرت مببروة الببهللر ، للمللببم هببل هببه   الببهللر  طلب بب مببرول
فحصل ال ل ، فإنوي هبذا العبر، ا وي أر جلكبور  مصهللر أ ل   طل  جل ل 

مصببهللر، هبببل هبببه مصببهللر نملبببم، أر جلكبببور  لببك لبببيس بملدبببل اجلببوارو ي ليبببهلل مثبببل 
الضببرا، أو الكسبب  أو اللسبب ر   النببرا ة ومبب  إبب به ذلبب ، والعببر، الث لببث أر 

ر سبببب  وببب   بلبببه جلملبببا علبببه، والعببر، الراببببا واخلببب مس أر جلكبببور متحبببهلل مبببا جلكببو 
 ع ملة   الو ي و  ال ملل.
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أر هببه اوصببهللر وهببه  ف لبببي أو   نمليبهلل اوثبب ي: )سبب  ت مببروة طلبب  للمللببم( 
هبه   لب  ه هبو علبه وب  سبب  مبن أسبل مب ذا مب    مصهللر  لك جلملا مملإبول طلب ب

 ،مببا ع ملببة   الو ببي، ف ببه مببة سبب  ت مببروة اهببو السببب  ه أر جلكببور متحببهلل  
مة طلبي المللم؟ و  س  ت، و   ال  عل الب  هبو مبرول واضبح أخبوايت ابرك هللا 

 فيكم.
 سن أستوىف هذل العرو، اخلدسة جيوز لإ  فيه أمرار:فكل 

 لملدرو(  ا مر ا وي الإص : فإنوي )  م زجلهلل  سال    -
ن حببروه اجلببر ) بب م زجلببهلل (سببالي أو ا مببر الثبب د جيببوز لإبب  اجلببر  ببره مبب -

 لملدرو( عدرو( أو  سال   
 ايت ابرك هللا فيكم، أختإ  مروة.سيهلل أخو 
 )املنت(

  [ ]املرلَل ملهه بملهلل ذل    ي: 
  ََ ُ  لةبَو َووانة َمووْن ُفلةووَة َمَلووُه اَْلرةْلووُةَ َاْوو َُووَُبَ اَلرووذةي وُووْذََ ْسووُ  اَْلَمْن ََ َا ة )َلُهوو

 َُ لةَ "ََلاَ  َاأْلَمة َْ ََى اَْلَماُ  َلاْلََْشَبَة( ةَو   َلاْْلَْ َش" َل"اةْس َو
  )الش ح(

 د ينة أخوايت ابرك هللا فيكم.
السالم عليكم ورْحبة هللا هبل الصبوت واضبح، هبل الصبوت واضبح ابرك هللا 

فيملببا هببو جلإتتببرد   غرفببه الضببيوه  ر إبب   فببيكم، أعتببذر زارد أحببهلل معبب  ه 
 .هللا نكدل وأمنه  ر إ   هللا، طي 
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ْسوُ  ولبيس يالمبه، ) ا ذا  لي او ملوي ممله وهو  بوي اوصبإف ع بو   ََ َا ة َلُهو
 َُ وو لةَ "ََلوواَ  َاأْلَمة َْ ََ ةَو ُ  لةبَو َووانة َمووْن ُفلةووَة َمَلووُه اَْلرةْلووُةَ َاْوو َُووَُبَ اَلرووذةي وُووْذََ اَْلَمْن

ََى اَْلَماُ  َلاْلََْشَبَة(   َلاْْلَْ َش" َل"اةْس َو
  إحببو أخببوايت ابرك هللا فببيكم،  بببهلل أر جلكببور ا  ببفبب و ملوي مملببه عإببهلل أهببل ال

يدبب   بب ي: ه هببو فضببله، مإصببوا ابب ذا مإصببوا،  ببوي المللدبب   أمبب  أر   مإصببواب  
أسبببم واضبببح، هبببو او بببرد واوثبببب    طبمل بببجلإصببب  ابل ملبببل أو مببب  فيبببه مملببب  ال ملبببل، 

أل  ال ضببل ، واجلدببا، واوببذير واوونببث والصببرجلح، والإكببرة خببال  اسببم أل اسببم
    اجلدلة، واوإصوا واضح، و   لإب  اوإصبوا ابل ملبل أو مب  فيبه مملب  ليس ريإ
 ف إ  جلهللي عل  أر المل مل   او ملوي ممله عل  ضربص أو عل  نوعص:  ال ملل،

 الإوع ا وي ال ملل، مثل )حضر ا مري واجليش(
الإببوع الثبب د هببو مبب  يبب ر أو هببو أسببم دي علبب  مملبب  ال ملببل، ويبب ر معببتدل 

)ا مبري ح ضبر واجلبيش( فح ضبر هإب  أسبم ف عبل،  م ال ملبل مبثال  عل  حروفه، أس
واضح أخوايت ابرك هللا فيكم  ذا هبو اسبم ال ضبلة اوإصبوبة ابل ملبل ومب  فيبه مملب  

واو   يبببهلل اومليببة داي علببب  الببذات الببب  و بببا وحبببروه ال ملببل ه و بببا  بلببه ال ملببل، 
أسبم وهبو فضبله ال ملل اص حبت  ، فلد  ننوي )س   ا مبري واجلبيش( هإب  اجلبيش 

وهو مإصوا ا ذا ابل ملبل سب   وهبو دي علب  ذات و با ال ملبل اصب حبت   وهبه 
واضبح أخبوايت ابرك هللا  فدا من س   ا مري؟ س   ا مري مبا اجلبيش ،من اجليش

 فيكم.
اآلر المللدبب    بب لوا: ا سببم الوا ببا بملببهلل هببذل الببواو علبب  نببوعص  مبب  أر جيبب  

مب  جيبوز لب  أر  إصببيه علب  او ملوليبة أو البال علي  أر  إصيبية عل  او ملوليبة وأ
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 إصبيبية علب  او ملوليبة أل يملليبه ممل ببوه  ذا يب ر ممل بوه  مل  يإبه، مإصببوا 
جمرور جنرل، مة جلكور واس  جلتملص نصببه علب  انبه مببا للد ملبوي مملبه  ، إصبيإه
جلصح  عرجل  م  بملبهلل البواو مبا  ببل البواو، مثب ي، )أسبتوى اوب   واخلعب (   ذا م 
اخلعب  مبا اوب      سبتول لكبن وب  ننبوي سب      ملب    نسبت يا أر نسبولهإ  

 ،وعلببه أو وعلببه  ا مببري واجلببيش، فنببهلل جلعببرتك ا مببري مببا اجلببيش أو سبب   بدببهلل، 
  أم  و  ننوي )اسبتوى اوب   واخلعب ( ف إب    مل بف ذا   جي  هذل ام لة الث نية، 

   ممليتبببه، هإببب  نإصبببب   ببببل هبببو  يت  جلسبببتول أو   جلتعببب رك اخلعببب  مبببا اوببب   
 عل  الوسوا.
الث نيببة ف ببه مبب   ببح  عببرجل  مب  بملببهلل الببواو ابب   بل بب  مثبب ي: )سبب   أمب  ام لببة 

ا مري واجليش( ف إ  جيوز أر ن صل اجليش عل  أنه م ملوي ممله، وجيوز أر نرفمله 
علب  أنبه ممل بوه  ر ياليب  جلعببرتي ر   افبه  ءباله اوب   واخلعب ، واضببح 

فبببإذا سببب ز لببب  أر  عبببريه مببب  بملبببهلل البببواو مبببا مببب   ببببل ،رك هللا فيكماي أخبببوايت اب
سبب ز لبب  المل بف أو الإصبب  علبب  او ملوليبة و ذا    سببت يمله أر  عببريه ال ملبل، 

م  بملهلل الواو ما م   بل ب  فإنبه جيب  عليب  نصب  مب  بملبهلل البواو علب  أنبه م ملبوي 
  اممله، أخري  
 اآلر هو جلتكلم عن بنية مإصوابت ا    . اع و  
 ملنت()ا

ابن  َوا( لمهوا منَوو َواَ َلاْسوُ  "إةنر" َلَأَبََا,ة واَن" َلَأَبََا,ة ََ ةوال  )لأموا َببَووُ  "
ابةووُ ( اطبللوو ََ ووَذلةَ  اَل ور َ َلََ ََ وواذة ُ مُهَووا ْة اَْلَمْ ُف َْ َِ رة َمْت  َ)فَوَوووْج تَوَوووجر )فَوَوووْج تَوَوووجر

 ُهَناَك(
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 [اَبُا اَْلَدْاُ وَض ِت ِمْن َاْ َْ َ  ِ مث ةال  ]
َضواَفةةَ َلَببةو     ْإة َ َلََمُْروَض  ابة ْْلَْ فة ٍ: ََمُْرَض  ابة ا ََ )اَْلَمْخُرََضاُذ َيَقيَُة أَنْو

  (لةْمَمْخُرَضة 
 )الش ح(

 كلدإببب  عإبببه فيدببب  مضببب ، وأمببب  أوي در  فيحبببرم مبببن و مخ ومبببن هبببذا در  
وعلببب  و  ورا، ف بببو ذيبببر ثبببالض أنبببواع للا ببب ،  ر اخلببب ف  أمببب  أر جلكبببور 

ره مبن حبروه اخل ب  أو أر جلكبور بسبب  حبره اخل ب ، فبإذا وسبهلل سببه ح
 حره اخل    ه موسود  ره اخل  .

والإبوع الإوع الث د   ي هو خم وض اب(ض فة، جلملا اوض ه واوض ه  ليبه، 
الث لببث  بب ي: خم ببوض ابب ذا،  بب ي وضبببا للدا ببوض وهببو التوابببا البب  فيدبب  مضبب   

ه ضببببا للدا بببوض فبببإذا ع  بببي علببب  ف بببي لإملبببي والببببهللي والتوييبببهلل والمل بببف، 
ويببذل  التوييبهلل والبببهللي فكل بب  نملببي اوا بوض يببذل ، خ ضببته، و ذا  ،خم بوض

مإصبوا نصببإ ه  ف بو جلرجلبهلل هإب   ،ضبا و   بل  ، فإذا ي ر م   بل   مرفوع رفملإ ه 
 ذا س  ت مص حبة للدا وض ف ه ضبملة لبه، وبنبه أمبر هبو   جلبتكلم عإبه وهبو 

 اخل   ابجلوار.
في بب    ، مبب   ببا عببن عببرا )هببذا سحببر ضبب  خببرا( فاببرا أ ببال  فدث هلبب

الرفبا،   ب   ب ه جلحبر هبذا اجلحبر ضب  لكإ ب  خ ضبي للدجب ورة فنب لوا هببذا 
 سحر ض  خرا.
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 بل  هللا عليبه -والإك أس ي هللا عة وسل أر جلإ ملا و اييم ابلنرآر الملتيم 
وعلبببب   يببببا الكببببرمي وأر جيمللبببه ختدببببه هببببذا الكتببب ا بريببببة ورْحببببة عليإببب   -وسبببلم

 ا خوات ال  حضرر مملإ  هذا الكت ا الملتيم.
جيملببل مبب   ببهللمإ     ببح  ف حسببإ  إ  وأر جلمل ببوا  أراسبب له سبببح نه و ملبب مخ 

أو مبن ال  لبب ت، لكبن البذل  ، نصبريد، ف لتنصبري ح  بل سبوا  مبن العبي عإ  
 أس له من هللا عة وسل أر جلرحم  نصريد وأر جلمل و عإ  وجلس بإ  والذل اطلبه من
أخوايت ال  لب ت  ذا وسهللد   ب ضرايت أو دروسبه خ ب  أر جلسبرتنه وجلبهللعور يل 
أر جليسبر هللا عببة وسبل يل ا بتملبب د عإبه ويببذل   ذا وسبهللد   ب ضببرايت ودروسببه 

أر جلببذيرر يل   أن سبب ن ول لبببت ن وأ  جلإسببود ووالببهللل وزوسبب  وأو دل  اخببري  
أعلب  وأعلبم ونسببة المللبم  ليبه أسبلم  وبإ يت و يا اوسلدص عل  الهللع   هذا وهللا

 أسببب ي هللا عبببة وسبببل أر جلوفنإببب   يملببب  أخبببوايت ال ضبببلي ت   الإجببب و هلبببذل اوببب دة
 بل  هللا عليببه -واسب له سببح نه و ملب مخ أر جلوفنإب   يملب  خلهللمببه يت ببه وسبإة نبيبه 

 .وخهللمه يت بة الملتيم -وسلم
أخبببرى والسبببالم  سببببح نه و ملببب مخ أر جلوفنإببب  و اييبببم للنببب     درو   لهأسببب 

علببيكم ورْحببة هللا وبري  ببه وسبب بود علبب  التنصببري فببإد   بلببهلل غببري بلببهللل أيدببل 
الهللراس ت الملليب ، وأحيب د يبرل البرايو اب     عبت ه السب ن، فكإبي اعتبذر عبن 
بمل  الهللرو  بسب  السب ر، أو ب ضبرات أو اوبومرات لكبن جلملبا ن لب  مبإكم 

 فببببيكم والسببببالم علببببيكم ورْحببببه هللا وبري  ببببه وابرك هللا االسببببد و وسببببةايم هللا خببببري  
و  نإس  ا خوات اوعبرف ت هبن جلتملبي وجلسب رر  ،ونلتنه عل  خري  ر إ   هللا

الليبببل والإ ببب ر اسببب ي هللا عبببة وسبببل أر جلتنببببل مبببإ م يثبببريا واسبببت ذنكم  ر عإبببهللل 
 .إياه ضيف والسالم عليكم ورْحة هللا
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