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شرح كتاب عمدة األحكام
(الدرس السادس)

احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلىى هلىب تي ىل النييبىني النيىال ،
وعلى م سار على درتل ومتسك تسنَِّل إىل وم ِ
الد .
ُ
نُكمىىب مىىا تىىدهال م ى ال عليىىد علىىى اقلاد ىىا الىىد نللينىىا احلىىا عبىىد ال ى امللدس ى –رمحىىل هللا
تعىىاىل -ونفعنىىا هللا تعلومىىل ب ا ىىاب املبىىارك عمىىدك اقلكىىام م ى اىىهم عىىَ اقام ص ىلَّى ا َُّ عليى ِىل
وعلى آلل وسلَّم.
موصوًل ب ا اب احلج.
واحلد ا ما زال
ا
قال املصنِف –رمحل هللا تعاىل :-ابب التمتع.
لذا الباب علدل املصنِف –رمحل هللا تعاىل -م ِ
حد اًث ع هنساك احلج.
ُ
ىنيهلا :ينىو هاب ُلى ِم ابلعمى ك ب ه ىين
قولل" :التمتع" ال م ع ل ةا لىو مىا لصىب تىل امل عىة ،وهمىا اص ا
احلج ،و ف غ منينا ،مث لج م عامل.
وهنساك احلج ثهثة:
 األول :ال م ع وقد سبد تع فل.ِ
معىا ،يُلى اب تينينمىا هو هاب ُلى ِم ابحلىج مث ىدعب
 الثاين :الل ااب ،ولو هاب ُلى ِم ابحلىج والعمى ك اعليل العم ك.
 -الثالث :اإل اد ولو اامسل يُح ِم ابحلج لط.

 مسألة :اع لف الفليناء –رمحة هللا عليينم -ب ه ضب اقنسىاك علىى ثهثىة هقىوال ،واققى ب
ال فصيب ،يُلال :إاب مل سد اهلدي ىال م ع ه ضىبل للىول النى –صىلَّى ا َُّ علي ِىل وسىلَّم:-

ي ،وجلعلتهـا ع ْم َـرة» وقاب النى –
استَـ ْقبَـلْت م ْن أ َْمري َما ْ
«لَو ْ
استَ ْدبَـ ْرت َما س ْقت اهلَ ْد َ
صىلَّى ا َُّ علي ِىل وسىلَّم -همى الصىحاتة الىىذ مل سىوقوا اهلىدي هاب للبىوا احلىج إىل عمى ك ،مث
ُِللُّوا منينا ،يكونوا م م عني.
اللى ااب ب ِ
وهمىىا مى سىىا اهلىىدي ى اب ِ
ىج
للىىل ه ضىىبل و لىىك قاب النى –صىلَّى ا َُّ عليى ِىل وسىلَّم -لى َّ
قارا قنل سا اهلدي وما اااب هللا ليخ ار لنبيل إًل اق ضب.
ا
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وهبذا اللول جت مع اقدلة.
صــر بْــن ع ْمـ َـرا َ ُّ
ـالَ :س ـلَلْت ابْـ َـن
الضــبَع ،ي ،قَـ َ
مث نقــا افــا –رمح ـهللا ت اعــاىَ -عـ ْـن أَب ََجْـ َـرَة نَ ْ
ـال :يـهللا َجـُور أ َْو بَـ َق َـرة أ َْو َشـاة أ َْو ش ْـر
َعبَّاس َع ْن الْمْتـ َعة؟ َل ََم َرين ِبَاَ ،و َسلَلَْتهللا َع ْـن ا ْهلـَ ْدي؟ َـ َق َ
وهــاَ ،م ْمــتَ ،ـ َرأَيْــت يف ال َْممَــامَ :ك ـلَ َّ إنْ َســاَن يـمَــاديَ :ح ـ َمـ ْـُور،
يف َدم قَـ َ
ـالَ :وَكــا َ ََنس َكره َ
ـالَّ :
اّلل أَ ْكـ َـُ س ـمَّة أَب
َومْتـ َعــة متَـ َقبَّـلَــة َلَاَـْيــت ابْـ َـن َعبَّــاس – َرضـ َـي ت َعْمـهمــاَ َ -ح َّدثَـْت ـهللاَ ،ـ َقـ َ
صلَّى َّ
اّلل َعلَْيهللا َو َسلَّ َم
الْ َقاسم َ
لذا احلد ا ساقل املؤلف –رمحل هللا تعاىل -ليُبني مش وعية ال م ع.

ِ
عز
"سلَلْت ابْ َن َعبَّاس َع ْن الْمْتـ َعة" امل اد آ ة ال م ع ،ول قول هللا – َّ
قولل –رض هللاُ عنلَُ :-
استَـْي َس َر م َن ا ْهلَ ْدي﴾[البل ك.]196:
َّ
َّع ابلْع ْم َرة إ َى ا ْفَ َ َ ،ما ْ
وجبَ َ ﴿ :-م ْن ََتَت َ
ال :يهللا َجُور" ب اهلدي عدك مسائب منينا:
"و َسلَلَْتهللا َع ْن ا ْهلَ ْدي؟ َـ َق َ
قوللَ :
هوًل :هاب العلماء همجعوا على هاب م هل م م م اعا هو قاراا هنل جيب عليل اهلديل للول هللا
 ا

استَـْي َس َر م َن ا ْهلَ ْدي﴾ وهلذا احلد ا
– َّ
عز َّ
َّع ابلْع ْم َرة إ َى ا ْفَ َ َ ،ما ْ
وجبَ َ ﴿ -م ْن ََتَت َ
دليب على وجوب اهلدي.
الذي معنا يل ٌ
اما هاب الفليناء همجعوا على هاب م هل م ُمف ادال نل ًل لدي عليل ًل جيب عليل اهلدي ،اب
تنيوعا ه ل ج ،لكنل ًل جيب.
هلدى ا
 املسألة الثانية :هنل ب وجوب اهلدي على اللاراب وامل م ع وط:
 -الشرط األول :هًل كواب م لاض ي املسجد احل ام ،اب اااب م لاض ي املسجد

احل امل نل ًل جيب عليل اهلدي ،ولذا ابًلتفا ل للول هللا – َّ
عز وجبَّ﴿ :-ذَل َ
ك ل َم ْن َلْ
يَك ْن أَ ْهلهللا َحاضري ال َْم ْسجد ا ْفََرام﴾[البل ك.]196:

مث اع لف الفليناء م لم لاض و املسجد احل ام؟ على عدك هقول.
داعه ب مسمى مكة.
الصحيح :ههنم هلب احل م وم اااب ا

 الشرط الثاين :هاب كواب اهلدي سامل ىا م العيوب ،وب ِالس املع رب
ا
اقضحية.

اعا اما ب

 -الشرط الثالث :هاب ُذتح ب هايم الذتح ول هرتعة هايم :وم العيد وثهثة هايم ال ش د.
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 الشرط الرابع واألخري :هاب ُذتح ب احل م ،لو ُتِح عارج احل م نل ًل ُجيزئ ،لو حبلمثه ب ع ة مل ُجيزئل قاب ع ة عارج احل م.
ا
 مسألة :م لج قاراا هو م م اعا ومل جيد اهلدي ،اب الواجب عليل هاب صوم عش ك هايم،

وجبَ َ ﴿ :-م ْن َلْ ََي ْد َصيَام
ثهثة هايم ب احلج وسبعة إ ا رجع إىل هلللل للول هللا – َّ
عز َّ
ش َرة َكاملَة﴾[البل ك.]196:
ْك َع َ
ثَالثَة أَ ََّّيم يف ا ْفَ َ ،و َسْبـ َعة إذَا َر َج ْعت ْم ال َ
اب قيب :مىت صوم الثهثة اقايم؟
اجلواب :ههنا ب دئُينا م لني اإلل ام ابلعم ك ،لك الفليناء قالوا :إاب اق ضب هاب تُصام هايم
ال ش دل ملا ثبت ب الصحيح م لد ا عائشة وات عم مل ُ َّعص ب هايم ال ش د هاب ُصم
إًل مل مل جيد اهلدي.
ال :يهللا َجُور" اجلزور لو البعَ سواءا اااب ااا هم هنثى.
قوللَ " :ـ َق َ
قولل" :أ َْو ش ْر يف َدم" لكذا تكس الشني هي :مشاراة ب الدم ،ولذا إمنا كواب ب اإلتب
والبل  ،وهما ال نم نل ًل لصب يل اًل رتاكل ملا ثبت عند مسلم م لد ا جات  ،قال ع جنا
مع رسول هللا –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّمُ -مينلني ابحلج ،أم ا رسول هللا –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم -هاب
نشرتك ب اإلتب والبل اب سبعةا منَّا ب تدنة .ولذا قول مجينور العلماء.
قولَ " :ـ َرأَيْت يف ال َْممَام " إىل آع ل يل دليب على اًلس ئناس ابل ؤاي الصاحلة املوا لة للش ع،
وجب -للحد ،وُس هبا املؤم .
وهاب لك أت ي ٌد م هللا – َّ
عز َّ
قوللَ " :لَاَـْيت ابْ َن َعبَّاس َ َح َّدثَـْتهللا" يل ال جوع إىل العلماء ب أتو ب ال ؤى ،ولنا نُشَ إ ارك
س عة ول هنل ان ش ب لذا الزمااب ال سالب اثَا ب أتو ب ال ؤى ،صار اب ٍ
هلد صدَّر هلذا،
ا
ولذا م

اقمور الد ًل جتوز،

اب أتو ب ال ؤى م

الف وى ،قال﴿ :أَ ْـتوين يف

ي﴾[ وسف ]43:ين م الف وى الد ًل جيوز هاب صدَّر هلا إًل هللينا ،وًل نب
رْؤََّي َ
هاب ع ض رؤايل على اب هلد.

لإلنسااب

قول ات عباسَّ :
ارب
عجب ،وعند الف ح ،وإمنا َّ
"اّلل أَ ْك َُ" يل دليب على مش وعية ال كبَ عند ال ُّ
ٍ
عباس –ر ِض هللاُ عنلُ وهرضال -قاب لذا عب الن صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم.
ات
اب قيب :ما مناسبة ال كبَ عند ال عجب؟
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اجلواب :هاب اإلنسااب إ ا رهى يئاا عجبل نل س عظمل ب نفسل ،ناسب هاب ذا العظيم –
كرب ،اهلل هارب وهعظم م اب عظيم.
ُسبحانلُ وحبمدل -وهلذا ُ َّ

ٍ
صلَّى َّ
قول ات عباسَّ :
عباس ع رب ال ؤاي ب
اّلل َعلَْيهللا َو َسلَّ َم" ات
"اّلل أَ ْك َُ سمَّة أَب الْ َقاسم َ
تل لذا احلكم الش ع  ،وإمنا جعب اقصب هاب لك ُسنَّة الن –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم -لك
السنَّة ،ال ؤى ًل تُؤعذ منينا اقلكام الش عية ،وإمنا إ ا
لذل ال ؤاي جاءت مؤ د اك ودالةا على لذل ُّ
جاءت ال ؤاي مؤ دك للحكم الش ع ل نل ُس أنس هبا.
مث نقا افا

–رمحهللا ت اعاىَ -ع ْن َعْبد َّ
َّع َرسول
اّلل بْن ع َم َر -رضي ت عمهما -قَ َ
الََ :تَت َ

َّ
ي م ْن
اّلل -صلى ت عليهللا وسلم -يف َح َّجة ال َْو َداع ابلْع ْم َرة َإى ا ْفَ َ ،وأَ ْه َدىَ َ ،سا َق َم َعهللا ا ْهلَ ْد َ
ذي ا ْفلَْيـ َفةَ ،وبَ َدأَ َرسول َّ
َّع
اّلل -صلى ت عليهللا وسلمَ -وأ ََه َّا ابلْع ْم َرة ،مثَّ أ ََه َّا اب ْفَ َ ، ،ـتَ َمت َ
المَّاس َم َع َرسول َّ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلمَ -ل ََه َّا ابلْع ْم َرة َإى ا ْفَ َ َ ، ،كا َ م ْن المَّاس َم ْن
ي م ْنَ ،ومْمـه ْم َم ْن َلْ يـ ْهد َـلَ َّما قَد َم َرسول َّ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلم-
أَ ْه َدىَ َ ،سا َق ا ْهلَ ْد َ
قَ َ
ال للمَّاسَ « :م ْن َكا َ مْمك ْم أَ ْه َدىَ ،إنَّهللا ال ََي ُّا م ْن َش ْيء َحرَم مْمهللا َح َّّت يَـ ْقض َي َح َّجهللاَ ،وَم ْن َلْ

ف ابلْبَـْيت َواب َّ
يَك ْن أَ ْه َدى َـلْيَط ْ
لص َفا َوال َْم ْرَوةَ ،ولْيـ َق ،
ص ْر َولْيَ ْحل ْا ،مثَّ ليه َّا اب ْفَ َ ،ولْيـ ْهدَ َ ،م ْن َلْ
اف َرسول َّ
اّلل -صلى ت
ََي ْد َه ْدَّي َـلْيَص ْم ثَالثَةَ أَ ََّّيم يف ا ْفَ َ ،و َسْبـ َعة إذَا َر َج َع َإى أَ ْهلهللا» َطَ َ
السْبع،
الرْك َن أ ََّو َل َش ْيء ،مثَّ َخ َّ
ب ثَالثَةَ أَط َْواف م ْن َّ
استَـلَ َم ُّ
عليهللا وسلم -ح َ
ي قَد َم َم َّكةَ َو ْ
الص َفا،
ف َلَاَى َّ
ص َر َ
ي قَ َ
َوَم َشى أ َْربَـ َعةَ ،وَرَك َع ح َ
ضى طَ َوا َهللا ابلْبَـْيت عْم َد ال َْم َقام َرْك َعتَ ْي ،مثَّ انْ َ
ضى َح َّجهللاَ ،وََنَ َر
اف اب َّ
َوطَ َ
لص َفا َوال َْم ْرَوة َسْبـ َعةَ أَط َْواف ،مثَّ َلْ ََْيل ْا م ْن َش ْيء َحرَم مْمهللا َح َّّت قَ َ
اف ابلْبَـْيت ،مثَّ َح َّا م ْن ك ،ا َش ْيء َحرَم مْمهللاَ ،و َـ َع َا م ْث َا َما َـ َع َا
اض َطَ َ
َّحرَ ،وأَ َ َ
َه ْديَهللا يَـ ْوَم الم ْ
َرسول َّ
ي م ْن المَّاس.
اّلل -صلى ت عليهللا وسلمَ :-م ْن أَ ْه َدى َو َسا َق ا ْهلَ ْد َ
لذا احلد ا يل تل ما سبد م مش وعية ال م ع.
َّع َرسول َّ
اّلل صلى ت عليهللا وسلم" اع لف الفليناء –رمحة هللا عليينم -ب نوع النُّسك
قوللََ " :تَت َ
هلب تل رسول هللا –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم -واقق ب هنل اااب قاراا ،ولو مذلب احلناتلة –
الذي َّ
ِ
استَ ْدبَـ ْرت
استَـ ْقبَـلْت م ْن أ َْمري َما ْ
رمحة هللا عليينم -دل لذلك قولل –صلَّى ا َُّ عليل وسلَّم« :-لَو ْ
يَ ،و َفَلَلْت معكم» اذلك دل عليل لد ا لفصة الذي سيأيت معنا إاب اء هللا
َما س ْقت اهلَ ْد َ
تعاىل.
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وهلذا قال اإلمام همحدً :ل ك هاب الن –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم -اااب قاراا.
َّع َرسول َّ
اّلل صلى ت عليهللا وسلم" قنل ق اب تني احلج والعم ك،
وإمنا قال لنا ب احلد اََ " :تَت َ
كااب م لذا الوجل م م اعا.
ي م ْن ذي ا ْفلَْيـ َفة" يل مش وعية سو اهلدي م امليلات.
قوللَ َ " :سا َق َم َعهللا ا ْهلَ ْد َ
دليب على ما سبد م مش وعية ر ع الصوت ابإللهل،
قوللَ " :وأ ََه َّا ابلْع ْم َرة ،مثَّ أ ََه َّا اب ْفَ  " ،يل ٌ
وجل لك هاب الصحاتة مل علموا لك إًل ههنم مسعوا الن صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم.
َّع المَّاس َم َع َرسول َّ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلمَ -ل ََه َّا ابلْع ْم َرة َإى ا ْفَ  " ،قولل:
قوللَ " :ـتَ َمت َ
" لها" نبَّل يخنا ات عثيمني –رمحل هللا تعاىل -هاب قوللَ " :ل ََه َّا" ههنا ليست ب الصحيحني،
وهنل ًل معىن هلا ولعلينا سبد قلم هو زايدك م الناقب.

قولل –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّمَ « :-م ْن َكا َ مْمك ْم أَ ْه َدىَ ،إنَّهللا ال ََي ُّا م ْن َش ْيء َحرَم مْمهللا » إىل
آع ل يل دليب على ما سب د تل ل ولو هاب اللاراب ل م عليل ال حلب لىت نح لد ل ،وهما امل م ع
نل ُلب اإللهل الل لىت ما علد ابلنساء.
ص ْر» يل الدليب على هاب اق ضب للم م ع إ ا حتلب م العم ك اق ضب لل ال لصَ،
قوللَ « :ولْيـ َق ،
ولذا املوضع الوليد الذي كواب يل ال لصَ للمح ِم ه ضب م احللد ،ولو اإللهل م عم ك
امل م ع.
اف َرسول َّ
ي قَد َم َم َّكةَ" يل دليب على هاب املش وع مل
قوللَ " :طَ َ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلم -ح َ
دعب املسجد احل ام ُ د النسك هاب بده ابلنيواف مبا كا ،وهنل ًل ُش ع لل هاب ُصل حتية
املسجد ،وإمنا نيوف مبا اك ،وهما م دعب املسجد ل َ النسك اأاب ُ د الصهك هو ُ د لضور
جملس علم نل اع راع ني.
ب ثَالثَةَ أَط َْواف" اخلب لو نوع م املش الس ع ،وب لذا احلد ا إ ارك إىل ُسنية
قولل" :مثَّ َخ َّ
البدء ابلنيواف ابحلج اقسود واس همل ،ولذا سبد.
واذلك مش وعية ال َّمب ،وقد سبد اإل ارك لذلك.
ضى طََوا َهللا ابلْبَـْيت عْم َد ال َْم َقام َرْك َعتَ ْي" يل دليب على مش وعية الصهك تعد
ي قَ َ
قوللَ " :وَرَك َع ح َ
النيواف صهك راع ني تعد النيواف إبمجاع العلماء ،وقد اع لفوا لب ل واجبة هو ُسنَّة ،واقق ب
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ههنا ُسنَّة ولو قول مجينور العلماء ،وُس هاب ل ه يينا سورك الكا واب وب الاعة الثانية سورك
اإلعهص ،وقد ثبت لك ب صحيح مسلم ،واق ضب هاب تكواب علف ملام إت اليم ،اب تعذر
السنَّة.
لك نل أع اب مل يس علف ملام إت اليم نل كواب ب هي مكااب صلى للد ُّ
ول َّ
اّلل َما َشلْ المَّاس
َتََّ :ي َرس َ
َّب -صلى ت عليهللا وسلم -أَ ََّّنَا قَال ْ
مث نقا َع ْن َح ْف َ
صةَ َزْوج الم ،
إين لَبَّ ْدت َرأْسيَ ،وقَـلَّ ْدت َه ْدييَ ،ال أَح ُّا
ك؟ َـ َق َ
ت م ْن ع ْم َرا َ
َحلُّوا م ْن الْع ْم َرة َوَلْ ََت َّا أَنْ َ
ال، « :
َح َّّت أ ََْنَ َر».
لذا احلد ا يل تل ما سبد ولو هاب اللاراب جيب عليل البلاء على إل امل لىت نح لد ل وم
العيد.
إين لَبَّ ْدت َرأْسي» ال لبيد تلبيد الشع لو هاب جيعب يل ء
قولل –صلَّى ا َُّ علي ِل وسلَّم، « :-
ُُيسك الش ع االصمغ وحنو لك ،ولذا إمنا كواب مل عش الشع هو اللمب وحنو لك إ ا اااب
سينيول مكوثل ب اإلل ام.
قوللَ « :وقَـلَّ ْدت َه ْديي» ال لليد لو ما اانوا ضعونل على اهلدي م النِعال البالية اللدُيةل لىت
لدي للكعبة.
تُع ف ههنا ٌ
َت آيَة
ص ْي – َرض َي ت َعْمهللا -أنهللا قَ َ
ال :أنُْل ْ
مث نقا َع ْن ع ْم َرا َ بْن ح َ
اها َم َع َرسول َّ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلمَ -وَلْ يَـْمُ ْل قـ ْرآ
اَـ َع َاىَ ،ـ َف َعلْمَ َ
ي :يـ َقال :إنَّهللا ع َمر.
اء ،قَ َ
ات ،قَ َ
ال الْب َخار ُّ
َح َّّت َم َ
ال َرجا ب َرأْيهللا َما َش َ

الْمْتـ َعة يف كتَاب َّ
اّلل
َيَ ،رم َهاَ ،وَلْ يَـْمهللاَ َعْمـ َها

َت آيَة الْمْتـ َعة -يَـ ْعن مْتـ َعةَ ا ْفَ َ - ،وأ ََم َرََن ِبَا َرسول َّ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلم-
َولم ْسلم نَـ َُل ْ
مثَّ َلْ اَـْمُ ْل آيَة اَـْم َسخ آيَةَ مْتـ َعة ا ْفَ َ ،وَلْ يَـْمهللاَ َعْمـ َها َرسول َّ
اّلل -صلى ت عليهللا وسلمَ -ح َّّت
ات َوَهل َما ِبَْعمَاه.
َم َ
لذا احلد ا يل دليب على تلاء لكم م عة احلج وههنا مل تُنسخ.
َّع ابلْع ْم َرة إ َى
َت آيَة الْمْتـ َعة" امل اد هبا ما سبد م قول هللا – َّ
قولل " :أنُْل ْ
عز َّ
وجبَ َ ﴿ :-م ْن ََتَت َ
استَـْي َس َر م َن ا ْهلَ ْدي﴾[البل ك.]196:
ا ْفَ َ َ ،ما ْ
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اها َم َع َرسول َّ
اّلل صلى ت عليهللا وسلم" يل دليب على هاب مث ك العلم العمبل قاب ما
قوللَ " :ـ َف َعلْمَ َ
وابل على
ُُيدح عليل اإلنسااب ليس جم د العلم ابلش ء ،وإمنا العمب تل ،اب العلم تدواب عمب ٌ
ولجة عليل ًل لل.
صالبلُ ،
ابلسنَّة.
ات" يل دليب على جواز نسخ الل آاب ُّ
"وَلْ يَـْمهللاَ َعْمـ َها َح َّّت َم َ
قوللَ :
اء" يل دليب على ما اااب عليل الصحاتة –رضوااب هللا عليينم-
قولل" :قَ َ
ال َرجا ب َرأْيهللا َما َش َ
والسلف الصاحل م نزالة هلسن ينم.
َت آيَة الْمْتـ َعة" يل دليب على هاب الل آاب ُم َّنزل وهنل ليس خملو .
قولل" :نَـ َُل ْ
ي :يـ َقال :إنَّهللا ع َمر" ر ِض هللاُ عنلُ وهرضال وعم إمنا اااب نينى ع ال م ع ب
قولل" :قَ َ
ال الْب َخار ُّ
احلجل قنل اااب ًل د هاب بلى البيت مينجورا ،قاب الناس إ ا هللُّوا ابلعم ك واحلج ب ٍ
وقت والد
ُ
ا
مل جعوا للبيت للعم ك.
واذلك هراد هاب ُف ِد الناس العم ك ع احلجل لىت كواب لك هعظم قج لم ،ولك تبلى احلجة
السنَّةل وهلذا اااب عب الن –صلَّى ا َُّ علي ِل
للول الشارع ،وهسعد الناس هسعدلم تدليب الك اب و ُّ
َّم على قول اب هلد.
وسلَّم -وقولل ُملد ٌ

مث ان لب املصنِف –رمحة هللا عليل -إىل ابب اهلدي ،ونلف عليل ونسأل هللا – ُسبحانلُ وتىعاىل -هاب
عمب صاحل إنل ويل لك
جيعب ما قلنال لجةا لنا ًل َّ
لجةا علينا ،وهاب جيعلل ا
علما ا اعا علبل ٌ
واللادر عليل.
وصلى ت وسلم وابر على نبيما حممد وعلى آلهللا وت اعاى أعلم

