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شرح كتاب عمدة األحكام
(الدرس اخلامس)

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.
موصوال يف [كتاب احلج] يف األحاديث اليت نقلها احلافظ عبد الغين املقدسي –
احلديث
الزال
ا
ُ
رمحه هللا تعاىل -ونفعنا هللا بعلومه يف كتابه [عمدة األحكام من كالم خري األانم] َ -
صلَّى هللاُ
َعلَْي ِه وآله َو َسلَّم.-
يقول املصنف َ-رِمحَهُ هللاُ تعاىل[ -ابب اهلَ ْدي].
ُ
بعض املسائل:
اهلدي عبادة من العبادات ،وفيه ُ

ذبح يف احلرم من هبيمة األنعام تقرااب إىل هللا َ -ع َّز
املأسلل األل:ى عرري اهلدي ،اهلدي هو ما يُ َُو َج َّل ،-وهو مأخوذٌ من اهلدية ،وأفضل ما يُهدى إىل البيت :اإلبل ،مث البقر ،مث الغنم.

صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -من اإلبل؛ ألنه األفضل ،وقال" :أهدى النيب -
وكان أكثر هدي النيب َ -
الس ََلم -كان يُهدي
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -إ:ى البيت لهو ابملدين لمل حيج"َ - ،علَْي ِه َّ
الص ََلةُ َو َّ
َ
كل سنة.
املأسلل الثاني  :أقسام اهلدي من حيث احلكم ينقسم إىل قسمني:يدخل يف ذلك :هدي املتعة والقران ،واهلدي الواجب لفعل حمظور،
هدي لاجب
 األلل
ٌ
ُ
ُ
أو ترك و ٍ
اجب يف النُسك.

هدي مأستحب ،وهو اإلهداء إىل بيت هللا َ -ع َّز َو َج َّل -بقصد التقرب إىل هللا -
 الثاين
ٌ
َع َّز َو َج َّل.-

-املأسلل الثالث شروط اهلدي الواجب ،وهذه قد سبق اإلشارة إليها قريباا ،وهي تتلخص يف:

 األلل أن يكون اهلدي من هبيمة األنعام؛ ألن هللا َ -ع َّز َو َج َّل -نص على ذلك ،فقال:
﴿لِيذْكرلا اسم َِّ
ِ ِ
يم ِ األَنْـ َر ِام﴾[احلج.]34:
َ
اَّلل َعلَى َما َرَزقَـه ْم م ْن ََب َ
َْ
 الثاين أن تكون ساملةا من العيوب.
شرعا ،وهذا السن:
 الثالث أن تكون يف السن املُعترب ا
-للماعز :سنتني.
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والضأن :ستة أشهر.والبقر :ثَلث سنوات.واإلبل :مخس سنوات.شرعا ،ويف مكانه.
 لالشرط الرابع :أن تكون يف وقت الذبح يف املُعترب ا
وقت الذبح :يوم العيد ،وثَلثة أايم بعده؛ أايم التشريق.
 ُ-واملكان :يف احلرم.
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َت «فَـتَـلْت قَالئِ َد َه ْد ِي رس ِ
نقل احلافظ َ -ر ِِحَه َّ
ول
اَّلل عَـ َر َا:ىَ -ع ْن َعائِ َش َ رضي هللا عنها قَال ْ
َ
َِّ
ث َِبَا َإ:ى الْبـْي ِ
ام
اَّلل  -صلى هللا عليه لسلم  -ثَّ أَ ْش َر ْرَها َلقَـلَّ َد َها -أ َْل قَـلَّ ْدُتَا -ثَّ بَـ َر َ
تَ ،لأَقَ َ
َ
ِابل َْم ِدينَ ِ ،فَ َما َحرَم َعلَْي ِه َش ْيءٌ َكا َن لَه ِحالالا».
هذا احلديث ساقه املصنف -رِمحه هللا تعاىل -مبيناا مشروعية اهلدي من ٍ
بَلد بعيدة.
ُ
َ َُ ُ
ُ
قوهلا :فَـتَـلْت :الفتل هو إحكام يل احلبل.
ابلعنق ،وقد كانوا يعلقون أبعناق اهلدي النعال وحنوها.
مجع قَلدة وهي ما تُ ُ
علق ُ
وقوهلا :قالئدُ :

ويف قوهلا« :فَـتَـلْت قَالئِ َد َه ْد ِي النيب» ،فيه دليل على خدمة الزوجة لزوجها ،وأن ذلك من ُحسن

للمهدي أن يوكله لغريه.
العشرة ،وأن مثل ذلك جيوز ُ

جرحا طولياا؛ ليسيل الدم ويُعلم بذلك أهنا
قوهلا «ثَّ أَ ْش َر ْرَها»" :أي :جرحها يف صفحة سنامها ا

ُمهداة إىل البيت؛ فَل يتعرض هلا أحد"؛ ويف هذا دليل على أنه جيوز إيَلم احليوان إذا كان ذلك
ملصلحة أعظم.
ويف قوهلا« :ثَّ أَ ْش َر ْرَها» :فيه دليل على مشروعية ذلك يف اهلدي؛ خَلفاا للحنفية الذين كرهوا
ذلك.
شك من الراوي.
ويف قوهلاَ « :لقَـلَّ َد َها -أ َْل قَـلَّ ْدُتَاٌ »-
يف هذا احلديث
دليل على مشروعية تقليد اهلدي ،وهذا التقليد يكون لإلبل والبقر والغنم ،وهو مذهب مجاهري
 ٌالعلماء؛ وقد ذهب املالكية إىل أنه ال يُسن تقليد الغنم خاصة ،لكن ذلك خَلف الصواب.
ُ
مأسلل

إن قيل ما احلكم من عقليد اهلدي؟

ضاال؛ ألنه يعلم أنه ُمهدى إىل البيت.
فاجلواب :أنه هدي؛ فَل يتعرض له أحد ويرده من وجده ا
مأسلل مىت يأسن التقليد لاإلشرار؟
يقصد النُسك وقد ساق اهلدي معه؛ فإن التقليد واإلشعار
صاحب اهلدي
فيه تفصيل :إن كان
ُ
ُ
يكون عند اإلحرام.
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وأما إذا كان ال يُريد النُسك؛ وإمنا بعث هبا من بلده وهو ُمقيم؛ فإن ذلك يكون عند إرسال كما
يف هذا احلديث الذي معنا.
قوهلا« :ثَّ أَ ْش َر ْرَها» :هذا إمنا يكون يف اإلبل والبقر فقط؛ فالتقليد يكون يف البقر واإلبل والغنم،
وأما اإلشعار فإنه يكون يف اإلبل والبقر فقط ،وأما الغنم فَل تُشعر ابإلمجاع.
ِ
ِ
دليل على أن من بعث هديه وهو ُمقيم فإنه ال
قوهلا« :فَ َما َحرَم َعلَْيه َش ْيءٌ َكا َن لَه حالاال» ،فيه ٌ
حيرم عليه شيء من حمظورات اإلحرام.

َت «أَ ْه َدى رسول َِّ
ث نقل عن عائش -ر ِ
اَّلل  -صلى هللا عليه لسلم -
ض َي هللا َعْنها -قَال ْ
َ
َ
َم َّراة غَنَما»
يف هذا احلديث :جواز أن يكون املهدى من الغنم ،وقد سبقت اإلشارة إىل أن اهلدي يكون من
ُ
اإلبل والبقر والغنم.
رد على احلنفية -رمحة هللا عليهم -الذين يرون أن الغنم ال جيزئ يف اهلدي.
ويف هذا احلديثٌ :

قليَل جدًّا ،لقوهلا:
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -ابلغنم كان ا
ويف احلديث :دليل على أن هدي النيب َ -
ِ
دائما األفضل ،كان غالب هديه
«أَ ْه َدى َم َّراة غَنَما»؛ ألنه َ -
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّم -كان يُهدى ا
الس ََلم -مائة بدنة.
األفضل وهو إبل؛ وهلذا يف حجة الوداع أهدى َ -علَْي ِه َّ
الص ََلةُ َو َّ

يب َِّ
مث نقل َع ْن أَِب ه َريْـ َرَة -رضي هللا عنه« -أ َّ
اَّلل  -صلى هللا عليه لسلم َ -رأَى َرجالا
َن نَِ َّ
صلَّى
ال َّإَّنَا بَ َدنٌَ ،قَ َ
ال ْارَكْبـ َها ،قَ َ
يَأسوق بَ َدنَ ا ،فَـ َق َ
ال ْارَكْبـ َها ،فَـ َرأَيْـته َراكِبَـ َها ،ي َأسايِر النِ َّ
َّيب َ -
هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -لالنرل يف عنقها».
ال ِيف الثَّانِي ِ ،أَل الثَّالِثَ ِ
" َلِيف لَْفظ قَ َ
َ ْ

ك»".
ك ،أ َْل َل ْحيَ َ
« ْارَكْبـ َهاَ ،ليْـلَ َ

هذا احلديث فيه إشارة إىل مسألة :هل جيوز ركوب اهلدي؟ يف قوله َ-ر ِض َي هللاُ َعْنهَُ « :-رأَى َرجالا
يَأسوق بَ َدنَ ا».
قوله" :يأسوق" :السوق يكون أبن يتقدم اإلنسان على الناقة وأيخذ (حبطامها )14 03يسمى
سوقاا.
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ٍ
خَلف بني الفقهاء على
حمل
قولهْ « :ارَكْبـ َها» ،فيه دليل على جواز ركوب اهلدي ،وهذه املسألة ُ
اجلواز ،األقرب :جواز ركوب اهلدي للحاجة ،وهذا مذهب مجهور العلماء؛ دل لذلك هذا
احلديث الذي معنا ،ودل على أنه إمنا يكون للحاجة ،ما جاء عند ُمسلم من حديث جابر ،أنه
ُسئل عن ركوب اهلدي؟
ِ
ِ
إليها
ابملررلف إذا
كبها
َ
أجلئت ْ
صلَّى هللا َعلَْيه َل َسلَّم -يقول « ْار ْ
فقال" :مسرت رسول هللا َ -
هرا» ،ويف هذا احلديث يف رواية عند النسائي« :لقد جهده املشي»؛ فدل ذلك على
َّ
حىت جت َد ظَ ا
أنه جيوز ركوب اهلدي:
بشرط أن تُلجئه احلاجة لذلك.وشر ٌط آخر أن ال يكون يف ذلك ضرر على اهلدي.ويف قول هذا الرجلَّ " :إَّنَا بَ َدنٌَ" ،وقفة يف ترداده هلذه العبارة ،هل يريد بذلك اإلخبار أبهنا؛ ألنه
كان ُمستقر فأراد أن يُبني أهنا بدنة؛ فكيف يركبها؟!
مثَل يف ركوهبا؟ فلما
وحيتمل أنه ردد ذلك؛ ليعلم هل عليه شيء لو ركبها؟ يعين هل يلزمهُ فدية ا
ُ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -علم أنه البد له من االمتثال ،وأنه ال شيء عليه يف ذلك؛
كرر عليه النيب َ -
فامتثل َ-ر ِض َي هللاُ َعْنهُ وأرضاه.-
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -وهذا دأبه وخلقهُ َ -علَْي ِه َّ
الص ََلةُ
ويف هذا دليل على شفقة النيب َ -الس ََلم-أبمته.
َو َّ

ويف هذا دليل كذلك على أنه ينبغي املبادرة يف امتثال أوامر الشرع.ُ
شك من الراوي.
ك ،أ َْل َل ْحيَ َ
يف قولهَ « :ليْـلَ َك»ٌ :
ما الفرق بينهما؟ ليل :كلمة تقال ملن استحق الدعاء عليه.
لليح كلمة تقال :ملن ال يستحق الدعاء عليه؛ وإمنا تقال من ابب الرتحم والتوجع حلال
الشخص.
ال «أَمرِين رسول َِّ
ِ
ِ
ِ
صلَّى هللا َعلَْي ِه
اَّلل – َ
مث نقل َع ْن َعل ِي بْ ِن أَِب طَالب – َ -رض َي هللا َعْنه -قَ َ َ َ َ
لسلَّم -أَ ْن أَقوم َعلَى ب ْدنِِه ،لأَ ْن أَعَص َّد َق بِلَح ِمها لجل ِ
ود َها لأ ِ
َجلَّتِ َهاَ ،لأَ ْن ل أ ْع ِط َي ا ْجلََّز َار ِمْنـ َها
َ
َ
ََ
َ
ْ َ َ
َ
َشْيـئاا».
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ال « ََْنن نـ ْر ِط ِيه ِم ْن ِعْن ِد َان».
َلقَ َ
يف هذا احلديث :بيا ٌن جلواز التوكيل يف ذبح اهلدي ،ويف توزيعه ،والتصدق به.
ِ
ص َّد َق بِلَ ْح ِم َها» ،مل يكن مجيع اللحم صدقة ،وإمنا أكل
قوله َ-رض َي هللاُ َعنْهُ وأرضاهَ « :-لأَ ْن أَعَ َ
الأس َالم -من كل برري قطر  ،ث
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -منه ،فقال" :أخذ َ -علَْي ِه َّ
الص َالة َل َّ
النيب َ -
الأس َالم.»-
طبخ؛ فلكل من حلمها ،لشرب من مرقهاَ - ،علَْي ِه َّ
الص َالة َل َّ

ويف قوله« :لأ ِ
َجلَّتِ َها» املراد ما يطرح على ظهر البرري من كأساء لَنوه.
وكان ابن ُعمر َ-ر ِض َي هللاُ َعْنهُ وأرضاه -إذا حنر اهلدي نزع جَلهلا خمافة أن يفسدها الدم ،مث
يتصدق هبا بعد ذلك.

ويف قولهَ « :لأَ ْن ل أ ْع ِط َي ا ْجلََّز َار ِمْنـ َها َشْيـئاا»؛ فيه دليل على أنه ال جيوز إعطاء اجلزار شيءٌ من
اهلدي على وجه املعاوضة ،وإمنا تكون أجرته ُمستقلة.
ُ
ـــــــــ
ال « َرأَيْت ابْ َن ع َم َر أَعَى َعلَى َرجل قَ ْد أ ََان َخ بَ َدنَـتَه ،فَـنَ َح َرَها،
ث نقل َع ْن ِزََي ِد بْ ِن جبَ ْري قَ َ
ِ
صلَّى هللا َعلَْي ِه لعلى آله َسلَّم.»-
فَـ َق َ
ال ابْـ َرثْـ َها قيَاما م َقيَّ َد اة سنَّ َ حمَ َّمد َ -
السنة يف كيفية حنر اهلدي.
ساق املؤلف -رمحة هللا عليه -هذا احلديث ليُبني لنا ُ
قوله« :قَ ْد أ ََان َخ" أي أبرك.

ِ
فالسنة يف حنر اإلبل أن تكون قائمة ،مقيدة اليد اليسرى؛ فيأتيها
لقوله «ابْـ َرثْـ َها قيَام ا م َقيَّ َدةا»؛ ُ
ِ
ويسارا حىت يقطع الودجني.
من قبل ميينها ويطعنها يف الوهدة ،مث حيرك السكني مييناا ا
مأسلل ما حكم ذبح أل َنر اإلبل لهي ابرك ؟
السنة.
اجلواب :أن ذلك مكروه ملُخالفته ُ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم-
ويف قوله" :سنَّ َ حمَ َّمد َ -
صلَّى هللا َعلَْيه َل َسلَّم"-؛ فيه جواز ذكر النيب َ -
ابمسه املجرد عن اإلخبار ،أما عند ُمناداته؛ فإن ذلك ال جيوز ،لقول هللا َ -ع َّز َو َج َّل﴿ :-ل َجتْ َرلوا
ُ
ِ
ِ
ِ
ضا ﴾[النور.]63:
ر
ـ
ب
م
ك
ض
ر
ـ
ب
اء
ع
د
ك
م
ك
ن
ـ
ي
ـ
ب
ول
س
الر
اء َّ
َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ َ ْ ا
د َع َ
مث قال املصنف -رمحة هللا عليه[ :-ابب الغ ْأس ِل للم ْح ِرِم]
ُ
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َن َعب َد َِّ
َعن َعب ِد َِّ
ضي هللا َعْنـهما -لال ِْمأسور بْن ََمْرم َ -ر ِ
ِ
ض َي
اَّلل بْ ِن حنَ ْي «أ َّ ْ
ْ ْ
َ ْ َ َ َ ََ َ
اَّلل بْ َن َعبَّاس َ -ر َ
ال ال ِْم ْأس َور ل يَـغْ ِأسل
ال ابْن َعبَّاس يَـ ْغ ِأسل الْم ْح ِرم َرأْ َسهَ ،لقَ َ
هللا َعْنه -ا ْختَـلَ َفا ِابألَبْـ َو ِاء ،فَـ َق َ
ال فَلَرسلَ ِن ابْن َعبَّاس َإ:ى أَِب أَيُّوب ْاألَنْصا ِر ِي -ر ِ
ض َي هللا َعْنه -فَـ َو َج ْدعه
َ
َ
الْم ْح ِرم َرأْ َسه ،قَ َ ْ َ
َ
ال من ه َذا؟ فَـقلْت أ ََان َعبد َِّ
ِ
ي الْ َق ْرنَْ ِ
اَّلل بْن
يَ ،له َو ي ْأس َت بِثَـ ْوب ،فَ َأسلَّ ْمت َعلَْي ِه ،فَـ َق َ َ ْ َ
ْ
يَـ ْغتَأسل بَْ َ
ك َكي َ َكا َن رسول َِّ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -يَـ ْغ ِأسل
حنَ ْي ،أ َْر َسلَ ِن إلَْي َ
ك ابْن َعبَّاس ،يَ ْأسلَل َ ْ
اَّلل َ -
َ
وب يَ َده َعلَى الثـ َّْو ِ
ال
ب ،فَطَلْطَلَهَ ،ح َّىت بَ َدا ِل َرأْسه ،ثَّ قَ َ
َرأْ َسه َله َو ْحم ِرٌم؟ فَـ َو َ
ض َع أَبو أَيُّ َ
ِإلنْأسان يص ُّ ِ
ب َعلَى َرأْ ِس ِه ،ثَّ َح َّر َك َرأْ َسه بِيَ َديْ ِه ،فَلَقـْبَ َل َبِِ َما َلأَ ْدبَـ َر،
ص َّ
اء أ ْ
ب ،فَ َ
َ َ
صب ْ
ب َعلَْيه ال َْم َ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -يَفرل».
ثَّ قَ َ
ال َه َك َذا َرأَيْـته َ -
يك أَبَدا ".
" َلِيف ِرَلايَ "فَـ َق َ
ال ال ِْم ْأس َور لبْ ِن َعبَّاس ل أ َما ِر َ

ممنوع من كث ٍري من األمور اليت فيها ترفه:
هذا الباب فيه بيان حلكم اغتسال املحرم؛ ذلك أن املحرم ٌ
ُ
ُ
كالطيب ،وحلق الرأس ،وتقليم األظافر ،وحنوها؛ فقد يُظن أن من ُمجلة املمنوع الغُسل؛ فأراد
املصنف َ-رِمحَهُ هللاُ تعاىلُ -حكم ذلك؛ فساق لنا هذا احلديث الدال على جواز أن يغتسل
ُ
املحرم.
ُ
قوله" :ا ْختَـلَ َفا ِابألَبْـ َو ِاء"" ،األبواء موضع بي مك لاملدين ".
لقوله " ا ْختَـلَ َفا ِابألَبْـ َو ِاء" فيه إشارة إىل ما كان عليه السلف الصاحل من ُمدارسة العلم واملناقشة
ُ
اليت مل تكن ُُترجهم عن األدب ،ومعرفة قدر بعضهم لبعض.
وب" عبد هللا بن ُحنني :هو موىل البن
قول عبد هللا بن ُحنني" :فَلَ ْر َسلَ ِن ابْن َعبَّاس َإ:ى أَِب أَيُّ َ
عباس َ-ر ِض َي هللاُ َعْنهُ ،-ويف هذا دليل على أنه ينبغي لطَُلب العلم إذا اختلفوا يف املسائل
العلمية؛ أن يرجعوا إىل من هو أعلم منهم ،وأن حيرصوا على السؤال عن الدليل.
فابن حن ٍ
صلَّى
ني هنا مل يسأل عن رأي أيب أيوب يف املسألة ،وإمنا سأله" :كي كان رسول هللا َ -
هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -يغأسل رأسه؟"؛ فطلب الدليل.
ِ
ي الْ َق ْرنَْ ِ
وُها العصااتن املبنيتان على جانيب
ي" :املراد بذلك قران البئرُ ،
يف قوله" :فَـ َو َج ْدعه يَـغْتَأسل بَْ َ
ُ
البئر؛ لتُعلق عليها البقرة.
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ِ
يظهر منه العورة
قولهَ " :له َو ي ْأس َت بثَـ ْوب" فيه دليل على أنه ينبغي ُ
للمغتسل أن يسترت ،فإذا كان ُ
ٍ
حينئذ يكو ُن
املغلظة؛ فإن هذا االستتار واجب ،أما إذا مل تظهر عورته املغلظة؛ فإن هذا االستتار
ُ
ُ
ُمستحباا.
ال من ه َذا؟ فَـقلْت أ ََان َعبد َِّ
اَّلل بْن حنَ ْي" يف هذا أن من األدب إذا ُسئل اإلنسان؛
قوله" :فَـ َق َ َ ْ َ
ْ
تصَل أو طارقاا للباب؛ فسئل من؟ أن يُصرح ابمسه ،ال كما يفعل بعض الناس يقول" :أان،
كان ُم ا
أان"؛ فإن هذا من األمور املكروهة.
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -فدققت
وقد ثبت يف الصحيحني من حديث جابر ،قال« :أعيت النيب َ -
الباب ،فقال من هذا؟ فقلت أان ،فقال أان أان كلنه كرهها».

قول عبد هللا بن حننيَ " :كي َ َكا َن رسول َِّ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -يَـ ْغ ِأسل َرأْ َسه َله َو
ْ
اَّلل َ -
َ
ُ
حمْ ِرٌم؟" ،السؤال هنا عن غسل الرأس؛ ألنه قد يكون هو موضع اإلشكال واخلَلف ،وإال فإن
كامَل وهو ُحمرم.
صلَّى هللاُ َعلَْي ِه َو َسلَّم -اغتسل ا
غسل الرأس يتضمن غسل البدن ا
كامَل ،النيب َ -
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -يَفرل" فيه دليل على أن التعليم ابلفعل أبلغ من
قولهَ " :ه َك َذا َرأَيْـتهَ -
التعليم ابلقول ،وكان ُميكن أليب أيوب أن ُجييبه ِ
أصَل
بلفظ؛ لكنه أراه كيف ذلك؟ وألن السؤال ا
عن الكيفيةَ " ،كي َ َكا َن رسول َِّ
صلَّى هللا َعلَْي ِه َل َسلَّم -يَـغْ ِأسل َرأْ َسه؟"؛ فهو مل يكتفي
ْ
اَّلل َ -
َ
بشرح ذلك بلفظه بل أراه كيف ذلك.

يك أَبَدا" :أي ال أجادلك ،ويف هذا بيا ٌن ٍ
ألدب
ويف قوله" :فَـ َق َ
ال ال ِْم ْأس َور لبْ ِن َعبَّاس ل أ َما ِر َ
عظيم من آداب العلم ،وهو أدب اخلَلف ،وأن االختَلف ال يُسقط احلق ،فحفظ املسور البن
ٍ
عباس فضله وعلمه ومكانته.
احلج إِ:ى الر ْم َرةِ] ،ونقف على هذا الباب،
مث انتقل املصنف -رمحة هللا عليه -إىل [ابب فَ ْأس ِخ ِ
ُ
نسأل هللا َ -ع َّز َو َج َّل -مبنه وكرمه وفضله وامتنانه أن جيعلنا هدا اة ُمهتدين غري ضالني وال ُمضلني.
صلى هللا لسلم لابرك على نبينا حممد لعلى آله ،لهللا عرا:ى أعلم.

