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 اْْلُْوَلىَْلُخْطَبةَُاََ
َالَ اََ َهلِل َعََْلَحْمُد َاْلَحج  َفَ َرَض ََورَت َبَِذْي َاْلَحَراِم َبَ ْيِتِو َِإَلى َِعَباِدِه َلى

َالن َِّعمَِ ََوَواِفَر َْاَْلْجِر ََجزِْيَل ََذِلَك ََعَلى َّل َ. ََأْن َِإّل َِإلََََوَأْشَهُد اهللَََُو
ََلوَََُّلََوَوْحَدهَُ ََحج ََجعَََ،َشرِْيَك ََوَجَعَل ََوَأْمًنا َِللن اِس ََمثَابًَة َاْلبَ ْيَت َل

َُمَحم ًداََعْبُدهََُ،اْلبَ ْيِتَِمَنَالش رِيْ َعِةَرُْكًنا ُرََمْنََوَوَأْشَهُدََأن  َوَرُسْولُُوََخي ْ
ََوَسلِّمَْ ََصلِّ َاَلل ُهم  َاْلُحْسَنى. َرَبِِّو ََأْسَمآَء ََذاِكًرا َاْلَعِتْيِق َبِاْلبَ ْيِت َطَاَف

َََوبَاِرْكََعَلىََسيِِّدنَاَُمَحم ٍدََوَعَلىَآِلِوََوَصْحِبِوََأْجَمِعْيَن.
َاهللَِ َِعَباَد َفَ َيا َبَ ْعُد، َتُ َقاتِوَِِاََ،َأم ا ََحق  َاهلَل َِإّل ََ،ت  ُقْوا ََتُمْوُتن  َوأَنْ ُتْمَََوَّل

َُمْسِلُمْوَن.
 ،اْلُمْسِلِمْيَنَرَِحَمُكُمَاهللََمَعاِشرََ

ساو -ٌ سرتا نربننت آً، مارٓلُ ساوٛننْلٔا ًغد يِْق غٍارٖ مجع٘ ٓد
 ّتعاىل، ُسبخاى اهلل ذفنٔت ميذٓذٓل ٍاتٕ نٔت اّىتْم برتكْٚ ن

 داٌ دسْرِّ غٓ مسْا مماتٍْٕ ِْغضسْ-ِْغضبرسْ ّسَاابر ًغد ٓتٛٓا
 غٓ خٍنبا ًغنال دامل غْلْضتر نٔت ضمسْ. غدالر غٓ مسْا لهًغضمئ
 .  أمني. خريةأد ضطر ًغلص ددبا داٌ حْىيفامقغ سرتا رمح٘ لُٔاّبر

  :تادْم ارانًخممبٔ انً آً ٍارٖ ذف خطبة

 "ملباين حاج"
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  ،سهالني اهلل درمحيت غٓ مجع٘ غسٔذ
 سعنْر سهالٕ دّادبهً غٓ سالوإ رّنً ذقحاج ادالُ سالُ ساتْ در

 مو آً، حاج ٗعباد خاترلكشاى ًغد. ْاٌفبرننن غٓ ٕضبا فٍٔذّ
 ٕغضتٔ-ٕغضستٔ هًخفْغنٔت م  .غّرأسش سالوإ رّنً ْرىالُفمس

 غلْافبر نراٌ آً تاٌٍْ ذفْ اهلل تتام ميذادٖ غٓ مرٓو ذفن ةهتنيئ
 دامل ىعنت ساتْ انًفمرّ غٓ ٕخسْ نتاىُ حاج ٗعباد ميْىآهً

 داٌ ٕضرف رداليًف سالمت ضمسْ. اهلل دسٔشٕ ٍنبا غّرأسش ًفنَٔذّ
  .أمني…. مربور غٓ حاج تفميذا سرتا غْلف

. نبريانًغضم داٌ آيذِ غٓ سْاتْ ادالُ آت حاج ٗعباد حٍْغضسشْ
 سلْرِّ درٖ نٔت ساّدارا-ساّدارا ًغٕ نٔت انً برمتْ دخسْ دتاىُ

 : 72 ة ج ا ة اجلفرمان اهلل تعاىل دامل سور  .دىٔا يذْرّف

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک    ک  گ             

 گ  گ  گ  

 حاج، نًاردغم اّىتْم مأىشٕ ذفرّلُ نداٌ برس" :برمكصْد غٓ
 ٖٛراغيذً بردالً نانٕ، داٌ مغد ذمْفن غدات انً مرٓو اٖخىش

  ."ِّٛدا غٓ يذْرّف فيضس درٖ غدات غٓ نْرّض غٓ اّىتا
  ،سهالني اهلل دبرنيت غٓ مجع٘ غسٔذ
 مرٓو نراٌ لهًبوقد دعا-دعا ٔانً،ضحاج آت ادالُ ساعت ممبَ ٗعباد
. ب دعاج  ت  س  م   سرتا ٕخسْ غٓ تفدمت ابراد داٌ برتْاِ غٓ اهلل تتامْ ادالُ
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ر ج  ح  ا  إبراىيم، ق  د، م  و  س  ال   ر  ج  احل   ،ا ز  ت   ل  كعبو، م    ارا  اداحلدمسجد 
 تفتردا ضدْ ةاملكرمة داملك.  امز از داٌ آر  هامرو ، افصبْنٔت  مساعيل،إ
 غٓ مسجد نبوي هضترسر ْال،ف ةاملنور  ةداملد ن. مينا داٌ ةمزدليف ،ةعرف غادف

-تامً ذفدر تامً ساتْ انًفمرّ غٓ ،ةروض تفتردا حددامل آيذِ، تغسا
  .ضطر تامً
  ،لنياسه اهلل ناسَٕٔد غٓ مجع٘ غسٔذ
 غٓ مرٓو نيخنشْ ًهنبالٔغم داٌ دّسا االضس ْضفَاغحاج م ةعباد

 علُٔ اهلل صلٙ اهلل رسْل سبذا. دالٍرينً بارّ غٓ بإٓ اوفأّم حميْىآهي
 :نوعاهلل ضي ر  ةاما  مسلم دري ايب ىر ر  اّلُٔ درّآتهً غٓ ّسله

ََكيَ ْومََِ َمْنََحج َِلل وَِ  َوَلَدْتُوَأُمُُّو.َفَ َلْمَيَ ْرُفْثََوَلْمَيَ ْفُسْقَرََجَع
 نذٕ اتبرن تٔذم اهلل، نراٌ حاج ميْىآهً غٓ افشٔاغبار" :خمكصْد

 ٕخسْ ٕننبال دٖ ،(دّسا )ٓعين فاسيق ربْاتًف مالنْنً تٔذم داٌ
    رّآ٘ مشله . "خآبْ اّلُٔ دالٍرينً بارّ بإٓ آهًضبا
 غٓ ًفرسٔاف داٌ فْنْخ غٓ بهلً ذفن ممرلْنً حاج ٗعباد رداليًف

 ترلبُٔ حاج نْرسْض ٔهْتٕغم رلْلُف حاج بانل فستٔا .ْرىافمس
 ٕضبا رداليًف رضا تاٍْاٌفغ علنْ ًغد دٓرٖ هًفهغمل اّىتْم دٍْلْ

 آت، ًٓٛسال. ْرىافمس لبُٔ ًغد دالنْنً تفدا حاج ٗعباد ملكشاىانً
 : برآهْت رتٕفس ادالُ رٍاتنيف دأمبٔل رلْف غٓ غتٔيف رناراف
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 اهلل نراٌ مات-مسات حاج ٗعباد ميْىآهً ىٔ٘ إخالصكن ٍيذقلُ: تاوفر
 : سبذا رسْل اهلل  .ّتعاىل ُسبخاى

 رواهَمسلمَََ.ىََوََاَن ََمَََئٍَرَِامََْلَِّكَُماَلَِن َإَِ،َوَََاتَِيََالن َِِّبََالَُمََعَْاَاْلََمََن َإَِ
َ"خمكصْد داٌ  .تحىٔ ًغد دتيتْنً آت ربْاتًف فٔاست حٍْغضسشْ:

 مسلمَرواية  "ح باضٕ ستٔاف اّرغ برضيتْغ اف ٓغ دىٔتهيحٍْغضسشْ

 ،ف سنةاو ط، ةعمرة، صالة برمجاع رتٕفس عمل عبادت كهًثرباف: نذّا
   .ةصدقبر داٌ ،دعابر ،ذكريبر الكرٛاٌ،خ ممبا
 يذأٌض حلراو،مشذذ اد صالٗ ساتْ نراٌ صالة سنة كهًثرباف: ضنتٔ

 غ، ماىهاال صالٗ ًٓٓٛال دمشذذ صالٗ رٓبْ سراتْض ٖٛاماجم خالاَف
 دمشذذ صالٗ سرٓبْ ذفدر باٛٓل لبُٔ خالاَف ىبْٖ، دمشذذ دالنْنً

  .ًٓٛال
 رتٕفس ٕخسْ دتاىُ مساض ملٔا غٓ اخالق نلهًغٍيذقلُ م :تفمأن

 دامل برصرب. وغس برباٛٓل داٌ سيذٓرٖ، دٓرٖ ذف ردْدْ برالنْ
 دساعت صرب داٌ نتعصيكم لهًغضمئ دامل صرب نطاعنت، ميذاليهً

   .نشْلٔنت سرتا مصٔب٘ يفَادغم
 ،لنياسه اهلل مْلٔانًد ٓغ مجع٘ غسٔذ

 عنالً هنيغمْ لثسبا مالنْنً تًفانشن ل لُامبٔ اهلل، تتامْ بانل ذفن
 داٌ معصٔ٘ مالنْنً تٔذم دٓرٖ شتٔهًف. دساٌ برادا غيذفس صاحل
   .دّسا
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  :دسارىهً مو ،فرض حاج ميْىآهً بلْو غٓ مجع٘ غسٔذ ذفن
 فرض حاجو اّىتْم ميْىآهً اٍيذقلُ نٔت ميامنهً ىٔ٘ داٌ عز : ورتاف
   .راضس ًغد

 دٓرٖ نًرتفميذ داٌ يفْنْخمي غٓ غّا ًفٔنجّسَا اّىتْم مأ: برنذّا
  .حاج ٗعباد ميْىآهً اّىتْم

 اٖفسْ حاج عنالً برناٛٓنت غٓ علنْ الدرٖفمم ّسَاأبر: ضداٌ نتٔ
   .مربّر غٓ حاج عنالً تفميذا

 :سبذا رسْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّسله
ُرْوُرَلَْيَسََلُوََجَزاٌءَ َاْلَمب ْ نَ ُهَما،ََواْلَحجُّ َبَ ي ْ َِلَما ََكف ارٌَة َِإَلىَاْلُعْمَرِة اْلُعْمَرُة

َاْلَجن ُة.   رواهَالبخارى ََََََََََِإّل 

 داٌ دّسا، ْضفَافغ ادالُ ًٓٛال غٓ عنرٗ ًغد عنرٗ ساتْ" :خمكصْد
 . "ضطر ًغد مالٛٓيهً حٔضم دبالص باتٔذ ،حعنالي دترميا مربّر حاج

 ذف اهلل تتامْ ميذادٖ غٓ نٔت ساّدارا مسْا ضمارٓلُ نٔت بردعا مسْ
 .مربّر غٓ حاج تفميذا آً تاٌٍْ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ٻٻٱ  ٻ   

  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٺڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ

 ڄڦ   ڦ  ڦ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ
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 غٓ افشٔاغبار دنتَْٖ، غٓ بْلً فبربا ادالُ حاج مْسٔه ":برمكصْد غٓ 
 ،ث  اف  ر   بْلُٔ تٔذم مو حاج، نًاردغم انً آت بْلً دامل تحىٔ هًفميت

 غٓ فا داٌ. حاج نًاردغم ماض داملد بيتاًٍ-بربيتُ داٌ فاسيق بربْات
 داٌ لُ، بربهل. حٓتَْغم اهلل اٖخىش ً،كٓٛنبا افبرّ ًاننرد نامْ
 ّاٍاٖ ذنْفن لُابرتكْ داٌ تكْٚ ادالُ بهل باٛٓل-ٓلٛسبا حٍْغضسشْ

 792 ا ة: البقرة    ."عكلبر غٓ غاّر-غاّر

 
َ ََوَلُكْم َِلْى َاهلُل ََونَ فَََءاالُقرَْبَِبَاَرَك َاْلَعِظْيِم، َِمَنَِن َِفْيِو َِبَما ََوِإي اُكْم َعِنْى

ْىََوِمْنُكْمَِتاَلَوَتُو،َِإن ُوَُىَوَالس ِمْيُعَْكِرَاْلَحِكْيِم،ََوتَ َقب َلَِمنِّْاآليَاِتََوالذِّ
ََوَلُكْم، َِلْى َاْلَعِظْيَم َاهلَل ََوَأْستَ ْغِفُر ََىَذا َقَ ْوِلْى ََأقُ ْوُل ِئِرَآَوِلسََ اْلَعِليٌم.
فَ َياَفَ ْوَزَ ،اْلُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماِت،ََواْلُمْؤِمِنْينََواْلُمْؤِمَناِتَفَاْستَ ْغِفُرْوهَُ

َاْلُمْستَ ْغِفرِْيَنََويَاََنَجاَةَالت آئِِبْيَن.
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالث انَِيةََُةَُبََطَْخَُالَََََََََََََََََََََََََََْ
َِكَتاِبوََِلَِائَِقََالََْوَِلَ ِلََدَُمَْحََْلَاََ ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ   :اْلَعزِْيزَِفْي

﮴  ﮳   ﮼   ﮵﮲  ﮻   ﮺   ﮹   ﮸   ﮷          َنََْأََدَُهََشَْأََ.َوََ﮶ 
َوََُلََكََْيَرََِشَََّلََوهَُدََحَْوََََاهللَُّل َِإََوََلَََإَِّل َ َعََدًَمَ حََمََُنَ َأََدَُهََشَْأََوََ، َوهَُدَُبَْا
َسََلََعَََمَْلِّسََوََ لَِّصَََمَ هَُاللَ َ.وَُُلَوَْسََُرَوََ َمَُنََدَِيِّى َلََعََوَََدٍَمَ حََا َوَِبَِحَْصََوَََوَِآلَِى
َ.نََيَْعَِمََجَْأََ
َعَِيََف َََ،دَُعَْب َََامَ أََ َاهللََقَُات َ َ،اهللََِادََبََا َفَ َقْدَوا َبِتَ ْقَوىَاهلل، ََوِإي اَي ،ُأْوِصْيُكْم

َفَاَزَاْلُمت  ُقْون.
  ِإْخَواِنَيَاْلُمْسِلِميَنَرَِحَمُكُمَاهلل،

 اٖس ٕضال سهالٕ آً، ملٔا غٓ مشذذ ددامل داٌ ٘برن غٓ مجع٘ ٍارٖ ذف
 اهلل تتامْ ميذادٖ غٓ مجع٘ غسٔذ ذفن داٌ ساٖ دٓرٖ ذفن شاٌفبر

 ُسبخاى اهلل ذفن نٔت نتكْأٌ هتهًغمئ نٔت ساو-ساو مارٓلُ سهالني
 داٌ حرٓيتَف االضس ملكشاىانً ِْغضسْ-ِْغضبرسْ ًغتعاىل دّ

 غمْدًٍ نٔت ميذادٖ اّمت ٓ-مْدِ ح.يغالر االضس لهًغضمئ
   .خريةأد داٌ ددىٔا ٌأٔضنبَا رّلَٕٔفمم داٌ ْىتِْخ اّمت ترباٛٓل،

  لنياسه اهلل دناسَٕٔ غٓ مجع٘ غسٔذ
رسْل اهلل صلٙ  ذفن سالو داٌ صلْات ًفاخاّ كهًثربافمارٓلُ نٔت مم

 تلُ نراٌ ٔيذاضب ذفن نٔت غسآ داٌ ناسُٔ تيذا اٖضاهلل علُٔ ّسله سبا
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 اٖضلباف يفَادغم ٔيذاضب ٌْفّاالّ نٔت، ذفن سالوإ اوضا ٓهًفانجم
 غاّر-غاّر ذفن رّجم تعاىل اهلل. ٔيذاضب دعْٗ دامل رجناّ داٌ قرٓيُ

صلٙ اهلل  اهلل رسْل ذفن سالو داٌ صلْات هًخفْغم اٖفسْ مياٌإبر
 :56 ٘آ ب،ااألحزٗ سْر دامل فرٓيتَح امياٌضعلُٔ ّسله سبا

 
 
 
 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

 ڇڇ ڇ 
ٌ فارا مآلٜهتح سيتٔاض "سشْغضٍْح اهلل تعاىل دا ٓغ برمكصْد:

ََّسلََّه برصلْات نأتص ىيب حمنذ  ُِ ٓغ  أّرغ-ّاٍاٖ أّرغ ،َصلَّٙ اهلُل َعَلْٔ
ّخفهيلُ سالو سذَرتا دغً برصلْاتلُ نامْ نأتشح سرت ابرإمياٌ! 

 فغخرمنت نأتشح دغً سفيٍْح".

َتََيَْلَ اَصََمََكََ،ََدمَ حََاَمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََاَمَُنََدَِيِّىَسََلََعََالل ُهم ََصلَِّ
َإَِنََدَِيِّسَََلىََعََ َإَِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،ميَْاىَِرََب َْا اَنََدَِيِّسَََلىََعَََكَْارََِبَوَََ،ميَْاىَِرََب َْا
َمَُنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوَََ،دٍَمَ حََمَُ َبََمََكََ،دمَ حََا َإَِنََدَِيِّسَََلىََعَََتََكَْاَرَا ،َميَْاىَِرََب َْا
َإَِنََدَِيِّسَََآلََِلىََعََوََ ََمِجْيٌد.َ،َنََيَْمَِالََعََيَالَْفََِمََيَْاىَِرََب َْا َواْرَضََِإن َكََحِمْيٌد

ََوُعَمَرَ ََبْكٍر َأَِبْي ََساَدتَِنا َاْلَمْهِدي ِّْيَن، َالر اِشِدْيَن َاْلُخَلَفاِء ََعِن الل ُهم 
َالص َحابَةَِ َأْجَمِعْيَن،ََوَعِنَالت اِبعْيَنَََواْلَقَرابَةَََِوُعْثَماَنََوَعِلّي،ََوَعْنَبَِقي ِة

ْين.َََلُهمََْاِبِعْينَََوتَاِبِعىَالتَ  ََبِِإْحَساٍنَِإَلىَيَ ْوِمَالدِّ
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َاْغِفْرَ َوالُمْسِلِمْيَنََواْلُمْسِلَماِتَاَْلْحَياِءََْلُمْؤِمِنْيَنََواْلُمْؤِمَناِت،لَِالل ُهم 
ََواَْلْمَوات، ُهْم َالد َعَوات.َِمن ْ َُمِجْيُب ََقرِْيٌب ََسِمْيٌع َأَلِّفََْالل ُهمَ َِإن َك

َالر اِشِدْينَِمنََََواْجَعْلَناَبَ ْيِنَنا،ََذاتََََوَأْصِلحََْبَِنا،قُ ُلوََْبَ ْينََ َالل ُهمَ .
نْ َياَِخْزيََِِمنَََْوَأِجْرنَاَُكلَِّها،َاْلُُمْورََِِفىََعاِقَبتَ َناََأْحِسنَْ ََوَعَذابََِالدُّ

ََ.اْلَعاَلِمْينََربَ َيَاَاَْلِخَرة،
ََأْعَداَءكََََوَدمِّرَََْواْلُمْشرِِكْيَن،َالشِّْركََََوَأِذلَ ََن،َواْلُمْسِلِميََْْساَلمََاْلَََِأِعزَ َالل ُهمَ 
ْينََأْعَداءََ َاْلُمْؤِمِنْين.َالدِّ َِعَباَدَك َُىَوَََواْنُصْر َال ِذْي َِديْ نَ َنا ََلَنا ََأْصِلْح الل ُهم 

َهاََمَعاُشَنا،ََوَأْصِلحَِْعْصَمُةََأْمرِنَا،َ َلَناََأِخَرتَ َناَال ِتْيَََوَأْصِلْحََلَناَُدنْ َيانَاَال ِتْيَِفي ْ
ََخْيٍر،ََواْجَعِلَاْلَمْوَتَرَاَحًةَ َُكلِّ َِفْي ََلَنا َزِيَاَدًة ََمَعاُدنَا،ََواْجَعِلَاْلَحَياَة َها ِفي ْ

. َُكلََِّشرٍّ  َلَناَِمْن

ََوالت  ْوِفْيق ََواْلِهَدايَِة َاْلَعْوِن َِبَدَواِم َاْحَفْظ ََوالس الَََ،الل ُهم  َمِةََوالصِّح ِة
ََمْوَّلَمَِ َْنَكَيَاَكرِْيُم، َبِاهلِل َاْلَواِثَق َاْلَعاِبِدْينالسَُّنَا َزانَزَْيَن اْبَنََ،ْلطَانَِمي ْ

َ ََعَلْيِوََْلطَانََمْحُمودَِسَُّالاْلَمْرُحْوِم َالر ْحَمَة ََوأَْنِزِل ََشاِه، َبِاهلِل اْلُمْكَتِفْي
َ.ترغضاىْْلطَانَةَنُ ْورَزَاِىَرة،َُسْلطَانَةَسَُّالَوَعَلىَ

َ
َ
َ
َ

َواْحَفْظَُعَلَماَءُهََوُوَزرَاَءُهََوُقَضاَتُوَََدُهََوَأْىَلُوََوَذِوْيِوََوَأَقارِبَُو.َواْحَفْظََأْوَّلَ
ََواْلُمْؤِمَناتَِ ََواْلُمْؤِمِنْيَن ََواْلُمْسِلَماِت َاْلُمْسِلِمْيَن َِمَن ََوَرَعايَاُه ََوُعم اَلُو

نْ َياََواآلِخَرِة،َِبَرْحَمِتكََ  َحَمَالر اِحِمْيَن.يَاََأرَََِْفيَالدُّ
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َ َاْلَعْهِد ََوِلي  َاْحَفْظ َبِاهلِلََتغهْالل ُهم  َاْلَواِثِق َاْبَن َِإْسَماِعْيل ُمَحم د
َزانَزَْيَنَاْلَعاِبِدْين.سَُّال  َْلطَانَِمي ْ

َ
َ
َ
َ

َظََنََب  َرََ َأََنََمَْلََا َوََنََسََفَُن َْا َوَََنَلََرَْفَِغَْت َََمََْلََنَْإَِا َلََنََمَْحََرَْت ََا .َنََْيَرَِاسَِخََالََْنََمََِنَ َنَوَْكَُنََا
نْ َياََحَسَنًةََوِفيَاآلِخَرِةََحَسَنًةََوِقَناََعَذاَبَالن اِر.َ  رَب  َناَآتَِناَِفيَالدُّ

َواْلَحْمُدَهلِلََ.مَْلَ سََوَََوَِبَِحَْصََوَََوَِِلَآَىلََعََوَََدٍَمَ حََمََُانََدَِيِّسَََىلََعَََاهللََُىلَ صََوََ
َاْلَعاَلِمْينََ َ.َربِّ

َاهلِل!ِعَباَدَََََََََََََََََََََََََََََََ
ََعِنَ َهى ََويَ ن ْ َاْلُقْرَبى، َِذي ََوِإيْ َتآِء ََواِلْحَساِن، َبِاْلَعْدِل َيَْأُمُر َاهلَل ِإن 
َاهلَلَ ََفاذُْكُرْوا ََتذَك ُرْوَن. ََلَعل ُكْم َيَِعُظُكْم ََواْلبَ ْغِي، ََواْلُمْنَكِر اْلَفْحَشآِء

ََيِزدَْ َنَِعِمِو ََعَلى ََواْشُكُرْوُه ََيْذُكرُْكْم، ََفْضِلِوَاْلَعِظْيَم َِمْن ََواْسأَُلْوُه ُكْم،
َيُ ْعِطُكْم،ََوَلذِْكُرَاهلِلََأْكبَ ُر،ََواهللَُيَ ْعَلُمََماََتْصنَ ُعْوَن.

 قُ ْوُمْواَِإَلىََصاَلِتُكْمَيَ ْرَحْمُكُمَاهلل.ََََََََََََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 


