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قق ا، ،
ومراتبها متفاوتة بحسب درجة هذا العق وهذا العقوق وهذه القطيعة ،وُقل مثل هذا يف قيق
أ ن
الس اليننة ك ي
التتب
نصو التت
مقرونا بها ف نصيو
والتنصيص على ا،م هنا دون ا ،مع وروده
يب لو َّ
ً

هذا َّ
لتأكد ققها ،فلها من الحق عظم من قق ا. ،

ُم » قياقا
«أُمك

احابت ا قياقا
ين ايحابت
بحسسن
وقد ُسئل النب –عليه الصالة والسالم -لمن قق النيا
النا
ُ
ثالثًيًياا،
ققهايا ثالث
يرر ققهي
نا قيياقا «أأب كب » ،فتيترر
ثم مليينا
نا قيياقا «أُُم كم » قيياقا ثييم
ثم مليينا
ينا قيياقا «أُُم كم » قيياقا ثييم
ملينا
وذكر ذل ف قق الوالد مرًة واقدة ،وك أ ن هذا مما يد على ن ققها آكد.
لوك
الوجود ،فلييو
سبب الوجييود،
ما سييبب
ولديهما، ،نهمييا
لى ولييديهما،
سنا علييى
ما قسيينا
ما ،كمييا
ن كليهمييا،
حسيين
صدد ن ُيبي الير
لدان بصييدد
والوالييدان
برا ،وُ لل

لدان بتقييدير
بتقدير
الوالييدان

ذل بتقييدير
بتقدير
كل ذلي
وعال -كييل
يل وعييال
جل
–جي ال

ثيم
ثم

ادته وك
عن كرادتييه
أ ن عيين
يخرش ي
وعال -ك يخيير
يل وعييال
جل
–جي ال

ما عظيييم،
ظيم،
ياة ،فحقهمييا
هذه الحييياة،
وجود ،ف يف هييذه
سببا ف يف وجييود،
لذان تسييببا
ما اللييذان
لدان ،همييا
هو الوالييدان
سبب هييو
شيئته ،فالسييبب
مشيييئته،
ا،ال اليذ
الذ
بحق ا،ايل
فتيأل بحيق
الدين ،فتييأل
من الواليدين،
بعد مين
هم بعيد
الذين هيم
ا،رقام اليذين
وعقوقهما عظيم ،وإذا كانت الة ا،رقيام

هو ا،

وا،ما

كأل اَْْر ِ
ام ُ ْم
كام
َن ُت ْْ ِِس ُوكو ا ِفِأل
و َ ُتَ ُِ
فإذا كان قاطع الرقم ملعونًياَ { ،ف َه ْل َع َسْي ُت ْم ِإ ْن َتَك َ يلْي ُت ْم أ ْ
ع ُاُك ا أَْر َََ َ
ِ ِ
َّللا} [محمو ،]22-22:تقطع ِ
بخال  ،المقصيود
المقصود
بعم و بخالي
رقم بأخي و بعمي
* أُ ْ َلئ َ ايلذ َ
ين َل َاَن ُه ُم ي ُ
لدي –نسي ييأ
سأ
قت والي ييدي
يأل كذا عققي ييت
نة ،فتيي ييأل
ستحق اللعني يية،
لدين ،تسي ييتحق
سوا بمن ل ي يلة الوالي ييدين
هم ليس ي ي
نهي ييم

والتنصيص على ا،م دون ا،

ف هذا الحديث مما يؤكد قق ا،م.

ية-ا
العافيي يية

مثل هيذا
هذا
دة يف مثيل
تظهر الفا يدة
يعن تظهير
وتنهى ا،م ،يعني
والتعارض ف ققوق الوالدين وارد بأن يأمر ا ، ،وتنهيى
الموفق ن ي ِ
ال
تعارض ،هيذا
هذا
وجد تعيارض
وقق ا ، ،وك ُيوجيد
قق ا،م وقيق
بين قيق
وفق بيين
كذا مشت ا،مور بأن استطاع
ُ
كانت ا،م
غالبا ما يكون كذا كانت ا،م ف ذمة ا ، ،و ما كذا كانيت
توفيق من – ال
جل وعال ،-وهذا ً

ينعا ُسييئل
ئل
يصنعا
فماذا يصي
مه ،فميياذا
ونهته مييه
بوه ونهتييه
فإذا يمره بييوه
التعارض ،فييإذا
حصل التعييارض،
الأكا  ،و حصييل
يحصل الأييكا
هنا يحصييل
مطلقة فهنييا
مطلقيية
المام مال –رقمه

 -قا

مرن

ب  ،ونهتن

م  ،قا

ِ
تعص م .
طع با ،،وك

أيًئا –رقمييه
مه
انع أييي
ما ايينع
جا  ،مييا
ما جييا
مام مال يل مييا
قو قا ييلل كن المييام
قد يقييو
قييد

م ! كيألا ه تأمرن
فتيأل ِ
ُوفقا

ن عص

با ،،وك تعي ِ
عص
يص
يع بييا،
طع
 ،-طي

وطاعة يب يف عصييانها،
عصيانها،
عصيان يب  ،وطاعية
ب  ،فطاعتها يف عصييان

بين ميا
ما
يادمة ك بيين
المصادمة
يرون المص
المواطن ك ييرو
هذه المي
مثل هيذه
مة يف مثيل
فالمام مال –رقمه  -وغيره من ا ،مية
وقار  ،و ِ
ارض
سدد وقييار
ياه ين سي ِيد
فمعناه
قق ،فمعني
له قييق،
فتل لييه
الحقوق ،فتييل
تقتضيه الحقييو
ما تقتضيييه
يين مييا
النصو  ،وك بيبين
تقتضيه النصييو
تقتضيييه
كع في ِ
هذا ،و ِ
ما يقييو
قو
لى مييا
س علييى
فدبر نفس ي
يدب
يا ،و ممي ك تعليلميم و العكييع
يع بيبا،
ين ن تُطيييع
يذا ،وإن مكيكن
ارض هيهذا،
هييذا

العامة.

والعاقل يستطيع يتصرف و تعامل مع مثل هذه الحقوق ،يستطيع ،وإك فال أ

على قق ا. ،

مقدم
قق ا،م مق اليد
ن قيق
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اأتد وتنوعييت
وتنوعت
وتقادم ،زاد واأييتد
العهديد وتقييادم
وكلما بعُييدد العهي
اوره ،وكلمييا
بأجلى اييو
العقوق بييأجلى
نرأ العقييو
ننا نيير
يديد ننييا
الشديد
ا،سأل الشي
ومع ا،سييأل
ومييع
كان النيا
النا
ما كيان
تركه ،ميا
بوه وُيددِبر و تركيه،
يأمره بيوه
،بيه ك ،و ييأم
يقو ،بييه
من يقيو
يمعون مين
يسمعو
النايا يس
اوره ،فما كان الن

من ُيص ِ
صر
ير
نه ُو ِج ديد مين
ا،سأل -نيه
مع ا،سيأل
عاقل ،ا ن –ميع
من عاقيل،
يقع مين
عونه يقيع
يتصورونه ،وك يتوقعونيه
هذا ،وك يتصيورونه
يرون هيذا
بالتالم ،و ِ
ووجد من يتأفأل ،وو ِجد من يتذمرِ ،
بالعصيان والتمردِ ،
س ن
من ُي ي
جيدد مين
وج
س ن بيالتالم،
من ُي ي
ووجد مين
ُ
المشؤومة التي
الت
المشيؤوم

هذه ا ك
بالفعل ،كل هذا سببه البعد عن دين وعن تعاليم السالم ،ودخو هيذه
ومسخت ِ
ياف ًة
كضاف
العافية ،-كضي
العفو والعافيية
العفيو
نسأ
الفطليرر –نسييأ
سلمين و يم جتهم ،ومسيخت
من المسيلمين
كثير مين
نسيك كثييير
ير نسييك
غيالر
غالي
على بعض المأكوك

والمشروبا

ولدا يضر
ُي ال
تصور ن ً
اها النييانا
صور الت يت ي ارهييا
ا ن م يمن الصييو

البا  ،كييأل
كيأل
على البيا
تخطر عليى
مور ك تخطير
المسك ار  ،و ميور
من المخد ار والمسيك

باه ،و ضر

بدرو
فة و م يمرتبب بييدرو
م يمرتبب بوفيفيية

مه تحت تأثير مخدر ،نسأ

العافية.

ين هييو
هو
مثال ميمن
يثال
ين طالييب
وجديد ميمن
يذا البيبايا ن ُيوجي
سهلة ف يف هيهذا
سييهلة
لب عليلميم مي ً
سيارة مييع
مع
ألل السيييا
وعال -كذا أي اليل
جل وعييال
يى –جي اليل
ها كليلى
قر بهييا
ية ،يتقي الير
علمييية

ح الفالن ين  ،قيياقا
مشوار ف يف الح ي
مه نييانا ل يل مش ي
له مييه
قالت لييه
للدر  ،قالييت
يذهب للييدر
الملر ليييذهب
ذان المليير

سهل عنييد
عند
مر سييهل
هذا ميير
عند در  ،هييذا
ستطيع عنييد
سييتطي
عند
ما عنييد
ترجو مييا
الدر ترجييو
كلى الييدر
ذاهب كلييى
يت ذاهييب
نينت

م

هم.

نييانا مييا
ما

صور ،ا ن
خلل يف التصييور،
هذا خلييل
وعال-ا يعن ين هييذا
ج الل وعييال
 -جي

وما عنييد
عند
 ،ومييا

ما عنييد
عند
ترجو مييا
نت ترجييو
بسخطه ،نييت
ك ُينينايا بسييخطه،

،

ا،قدام،
يى ا،قي
على
مشيا عل
قك من بلداد ثالث يم ار مش ًيي
وقصة ذكرناها مرًا
رجال ال
ار وف مناسبا  ،وه ن ً
البا  ،وبهييدون
وبهدون
فت البييا
الثالثة فييت
الحثةية الثالثيية
من الحثي
رجع ميين
لما رجييع
ا،قدام ،لمييا
على ا،قييدام،
مشيا علييى
بلداد مشي ًيي
من بلييداد
يحك ميين
ثالث يم ار يحييك
ثييالث
وقظها ،و ت ِ
ور ٍ
انتبهت فرتيه
ته
نومها ،انتبهيت
تديدر نومهيا،
تشعر ،خشيية
وه ك تشيعر،
مه ،وهي
بثانب ميه
فق تام تسلل ونام بثانيب
خشية ن ُيوقظهيا ُ
نه مييا
ما
حر ،كأنييه
ما تحي الير
قو مييا
سة ،يقييو
ثة و خمسيية،
ير ن و ثالثيية
يار متيتر
القربة متيتار
مان ،القربيية
يان
يالن اسيسقن
يت يييايا فيفالن
قاليلت
يقن مي ً

لت لييه
له
ثم قالييت
حر ،،ثييم
ما تحي الير
مان ،فمييا
يان
فالن ،اسييقن
ية يييايا فييالن
لت ليلهيه الم يمرة الثانييية
ثم قالييت
سامعها ،ثييم
وهو سييامعها،
سمعها وهييو
سييمعها
سقن مي ً
السالم،
وقثة السيالم
ضة وقثية
نفال ،دعنا من الفر ضية
الثالثة يا فالن ،اسقن
مان ،فقا نا قك على ا،قدام ً
ً
ذل يتثاقييل
يتثاقل
ومع ذلي
تأمر ،ومييع
الت تييأمر،
سمع ،وا،م التي
ما سييمع
وكأن مييا
بضعة ذرع ،وكييأن
وهذه بضييعة
ا،ميا  ،وهييذه
نفل آكف ا،ميييا
لتن نفييل
لتيين
سوف يقيو
يقو
فقيهيا فسيوف
كما ن ُيصيادف
يو كميا
فهو
ليسأ  ،فه
يب ليسيأ
ذهب
اب ذه
فلما ايب
المان ،فلميا
وسقاها الميان،
قام وسيقاها
مرها ،قيام
عن مرهيا،
صادف ً
نظر دقييق
دقيق
له نظير
عالمياا ليه
لتنهيه ايادف
يحي  ،لتن
احي
له قث متوافر الشروط وا،ركان والواجبا  ،قث ا
اادف ً
–ج اليل
جل
هو الخيال
لخال
الذ هيو
حقق اليذ
غير ُمحقيق
الشرط غيير
ف عما القلو  ،فقا له ِعد قثة السالم ،الشيرط
وعال ،-الشرط مفقود ،والخال أرط لقبو العبادا .
منها درو
لتن منهيا
الفتوأ ،لتين
تخطئة الفتيوأ،
لسنا بصدد تصو ب الفتوأ و تخطئية

ضة يف
خت مر ضية
مه ختي
له ميه
يو ليه
تقو
تق

خلال ،ونحتاش كلى كعادة تأهيل.
بيتها ،ر د ز ارتها ،يقو ك ،نا عند در ا ك أ ن هذا ً
ليتقوأ
اته المر ييية
ية
النظر يف آياتييه
كيماننا ،النظيير
بذل كيماننييا،
يوأ بييذل
وعال ،-ليتقي
جل وعييال
–جي اليل
كتايا
النظر في كتي
ديم النظي
وعلينا ن نيُيديم
وعلينييا
جميع يبوا
السالم -في جمييع
الصالة والسيالم
عليه الصيالة
نبيه –علييه
عن نبييه
ثبت عين
التونية وف آياته المتلوة القرآنية ،وفيما ثبيت

عامال  ،والثنايييايا
بادا  ،والمعييامال
من العبييادا
ظاهرة ميين
كام الظيياه
لى ا،قكييام
صر علييى
لدين ك نقتصيير
الييدين

أبه ذل يل ،
وما أييبه
ومييا

4


شرح كتاب احملرر يف احلديث -كتاب اجلامع-
4

«مك ْن ِ
كرر
َّللا ِهِك ِكََ َرْيْك ا
كن ُيُك ِكرر ي ُ
ََ

4
يع يبوا
ننظر يف جميييع
ننظير
ي َُِْ هَ ِفأل ُِ
الو ِ
ين» ،الدين ما هوا
ُ ُْ
الدين أامل لإلسالم واليمان والقسان ،أامل ،عما الثوار وعما القلو  ،فينظر فيما ا
السالم -يقيو
يقو
الصالة والسييالم
عليه الصييالة
النب –عليييه
الدين، ،ن النبي
اليدين،

النظر في كتييا
كتا
كدامة النظيير
بعد كداميية
السالم -بعييد
الصالة والسييالم
عليه الصييالة
النب –عليييه
عن النبي
عيين

انته علييى
على
وعال ،-وقرانتييه
يل وعييال
جل
–جي ال

النب –
عن النبي
ا عيين
فيما ي
ينظر فيمييا
التأثر ،ينظير
العمل ،والتييأثر،
ونية العميل،
التفتر ،ونييية
تيل ،والتفتيير،
بالتدبر والترتييل،
به بالتييدبر
يأمور بيه
المأمور
الوجه المي
الوجيه
مع ن كييل
كل
من غي ييره ،مييع
ثر ميين
خار كثيير
احي البخييار
صحي  ،اييحي
ته بالصييحي
ولتتن عنايتييه
السالم ،-ولييتتن
صالة والسييالم
يه الصييالة
عليييه

لم ،ث ييم
ثم
ثم العل ييم،
مان ،ث ييم
يار كذا ب يبديد باليم ييان،
احي البخ يخار
تن ا ييح
لم ،لت يين
لب العل ييم،
ها لطال ييب
حديث ك ُب يُديد منه ييا
تب الح ييديث
ُكت ييب
لفلة عند
وم ل
العبادا  ،ثم المعامال  ،ثم ردف ذل بثميع ما يحتاجه المسلم ،هنا ،بوا مهملة ُ
الملاز ،
كتا المليياز
مثال ،كتييا
يثال
الرقيياق
عناية بكتييا
العلم عناييية
لطالب العلييم
تتون لطالييب
العلم ،ك بيُديد ن تتييو
طال العلييم
من طييال
كثير ميين
كثييير
بكتا ال
قاق مي ً
يذا البييابا  ،كتيياتا
ا ميمايا ُد ِون ففي هيهذا
يار  ،ا ي
احي البخيخار
من اييحي
سير ميين
سير ،كتيياتا التفسييير
كتيياتا السييير،
إهمالهايا
وبإغفالها وإهماله
السالنة ،هذه مور تخفى على كثير من طال العلم ،وبإغفالهيا
كتا اكعتصام بالتتا و َّ
الفييتن،
فتن،

صيرفا
لنقص ففي تص
ووجِي ديد اليينقص
يل ،وو ِج
صل الخليلل،
قصييل

من طييال
طال
ير ميين
كثييير

وتل م بالعمل بما علمت من ا،بوا
تحدوُ ،
متمكنا ف الفقه و ف
نثد بعض طال العلم
ً

ا،خرأ.

هذه ا،ب يبوا
لم ،وإك فهييذه
العلييم،

ه يه الت يت

ذل ميا
ما
مع ذلي
لتن ميع
التخصصا  ،لتين
من التخصصي
تخصص مين
تخصيص
اكنتسار بيين
بين
العلم ،واكنتسيار
هل العليم،
يم ،وتألَّيهه هيل
العلم،
يل العل
يادة ههل
وعبادة
تثد عليه سمت هل العلم وطر قة هل العلم ،وعب

جل وعال-ن كما هو أأن هل العلم ،العلم الذ ك يُ ِ
ليع بعليم،
بعلم،
لب لييع
خشية يف القليب
ورث خشيية
يور
يد
– ال
يع ا،ب يبوا كتب يبوا ف يف المناس ي
س
فون ف يف جميييع
مان ُيؤلفييو
ااقبه ،العلمييان
لى ايياقبه،
وبايا علييى
هذا وبي
لم ،هييذا
ليع بعلييم
هذا ليييع
هييذا
مطلو ،
التالم مطليو
هذا التيالم
عليه ،هيذا
ؤثر علييه،
فسده و يؤثر
وما ُيفسيده
الحك ،وميا
صح الحيك،
بما ُيصيح
يهتمون بميا
الش ن التثير ،وتثدهم يهتميو
الحك افتُِتحيت
حت
سورة الحيك
اكسم ،سيو
بهذا اكسيم
سورة بهيذا
القرآن سيو
لتعبد على بصيرة ،وتعرف كيأل تعبده ،لتن ف القي
اس ا يتُ ا َريب ُ ْم} [الحج.]1:
بالشروط وا،ركانَ ،
{يا أَُّي َها الين ُ
عنده مثيل
مثل
وجد عنيده
العلميم ُيوجيد
يب العل
طالب
يل طال
يثعل
السبب الالذيذ يثع
هو السيبب
فهذا هيو
الثوار  ،فهيذا
هم أ ن مخاطبة القلب قبل الثي
به« ،هكككذا ِ
اُ ْم ُي َاُلِ ُم ُ كُ ْككمم
ككاُ
يل
يع بوابييه
لدين بثميييع
ومعرفة الييدين
لم ومعرفيية
لب العلييم
صير ف يف طلييب
لل التقصييير
هذا الخلييل
هييذا
ككل أ ََتكَ ُ
هذا جْب ِريك ُ
علمه السالم ،ال
ِ يَن ُ م» ،ال
اه» ،هذا من آخر ما يهتم
وعلمه اليمان والقسان «أ ْ
َّللا َكأَين َ َتَر ُ
ْ
َن َت ْاُب َو ي َ
ا،مور يؤكالييدد
هذه ا،مييور
يل هييذه
مثل
تثديد مثي
النظامية ،ميمايا تثي
اسا النظامييية،
سيما يف الد ارسييا
اليوم ك سيييما
العلم اليييوم
طال العلييم
من طييال
كثير ميين
به كثييير
بييه

عليها وُ ال
خرش طالب علم عالم عامل،
رك عليها بحيث ُن ال
«ِإن هللا َ -ع يز َ َج يلَ -رم َعَلْي ُ م ع ق ْاُْ يم َهات ،أ اْلَبَنات» ،دفن البنا وهن قيالا  ،خشيية
خشية
عظا م
ومن عظييا
مذموم وميين
الثان مييذموم
فالطرف الثييان
ا،مور ،فييالطرف
عظا م ا،مييور،
ومن عظييا
مذموما ،وميين
يذموم
هذا الصيينيع
كان هييذا
يار ،وإذا كييان
العار،
العي
الصنيع مي ً
المستعان.

ا،مور التساهل بما يثلب العار ،ودين

وسب بين اللال والثاف .

بن عااييم،
ام،
قيع بيين
عل ذل يل قيييع
شرو ن و م يمن فعييل
ير ف يف الشييرو
عار ،وُذ ِكيِ ر
شية العييار،
يدفنون البنييانا  ،خشييية
كانوا يييدفنو
كييان
اه ْم}
كككاه
كككن
شية الفقي يير
ناث ،خشي ييية
كور وإني يياث،
من ذكي ييور
لون ا،وكد مي يين
يضي يياا يقتلي ييو
كانوا يي ييدفنو
وكي ييان
ن َنكَ ْكككررُ َُ ُ ْم َ ِْيِيكي ُ
قر {َن ْحكْ ُ
يدفنون ً ً


5 5

معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

[اْناككام ،]151:يعن ين
[اْن اام:

5
ن َنَ ْككررُ َُ ُه ْم
ككن
خرأ العكييع
ية ا،خيير
وف ا ييية
منهم ،وف ي
قوش ميينهم،
لرزق قييو
نتم ف يف الييرز
نييتم
كع {َن ْحْ ُ

اُ ْم} [اإلسراء.]21:
َ ِْي ُ
كل ُمحتيياتاش كلييى
لى
قا كييل
كل قييا
لى كييل
علييى

هذا الولييد
الولد
سان ن هييذا
صور النسييان
وقد يتصييور
لرزق ،وقييد
وعال -ف يف الييرز
يل وعييال
جل
–جي ال

–

ن

ابتل به سوف ُيشاركه ف معيشته ،و حصل له من جله النقص فيها ،وما ُيدر
الذ ُ
لنقص، ،ن النينايا مييا
ما
من اليينقص،
أ ن ميين
يه أ ي
كان فيييه
سيما كذا كييان
سببه ك سيييما
لرزق بسييببه
هذا الييرز
يسييرر ل يل هييذ
جل وعييال
جي اليل
وعال -الال
نقصيا يف
نه ُيسيبب
التصور نيه
كامل التصيور
يرف ،كاميل
التصرف،
كامل التص
ا،عضان ،كاميل
ينظرون كلى الولد التامل ،كامل ا،عضيان،
سبب ً

ياركنا ف يف
صيبة علينييانا ُيشيشاركنا
هذا مصيييبة
فيقولون هييذا
لل ،فيقولييو
يه خلييل،
من فيييه
لى ميين
ظرون كلييى
شة ،ينظييرو
المعيشيية،
ص ُكرر َن َ ُتْرَ َُُك َن
السالم -يقيو
الصالة والسيالم
عليه الصيال
الرسو –علييه
وأرابنا ،وك ُيساعدنا بش ن ،والرسيو
يقو «ِإين َمَكاا ُتْن ََ
وعال-
جل وعيال
كمة –ج اليل
طعن يف ِقكمية
يالم ،و طعين
السالم،
كلى الس
يب كليى
ينتسب
ين ينتس
ممن
يكتب مم
من يكتيب
يكتب مين
ثم يكتيب
ِه ُض َا َْ ِائ ُ ْم» ،ثيم
موالنييانا وطعامنييانا

و بعيد
بعد

من كيثاد هؤكن ،يقو ما الفا دة ،وما الحكمة ن ُيولد هذا المشوه ،ثم يمو بعد ساعا
السالمة والعافية.
ياما نسأ
كتب
يب
بما كت
ارض بميا
اابر واقتسيب
الثنة فُ ِيتت يل  ،ااي
من يبوا الثنية
هذا مصدر رز ٍق ل  ،ومصدر وبا مين
اقتسب و ل
ل سوان كان بوجود مثل هؤكن المصابين و بقلة الدخل والاابة ٍ
بفقر ونحوه.
ً
ككككككككككره اَمكككككككككووِ
ِ
ن بكككككككككاا ِب ار ِهك ِ
ككككككككااْل َْ ْ ِر َ اي ِر ْ ُِ
ككككككككاا
ككككككككاا َك َ
ككككككككيور االكككككككككلير َْ َم ُنْ َ ،
الر َضك َ
َ ُكك ُ ْ
ككككككككن َ َ
اشك ْ ُ ْ ُ ْ َ َ
ه َمك َ

« أ اْلَبَنات ،مناا هات» لمنع وهذه قياة كثير -مع ا،سأل الشديد -ممن نراهم من المسيلمين
المسلمين
كل اي ٍ
بذلون يف تحصيييل
صيل
لو  ،و بييذلو
اعب وذلييو
يعب
سبيل ذل يل كييل
بون يف سييبيل
الحطام ،و رتتبييو
يلهثون وران الحطييام،
تثدهم يلهثييو
تثييدهم
ن
اما.
ان كانت
ً
قالك و قر ً
الوفا أل ،وكسب ا،موا كل ما يستطيعو من وسا ل سو ً
على مسييتوأ
العطالةية
البطالة والعطالي
له ،البطاليية
العالم كلييه،
مستوأ العييالم
البلد ،علييى
مشكلة يف البلييد
هذا مشييكلة
عاطال هييذا
ياطال
الذ ُيسييمونه
الشخص الييذ
والشيخص
سمونه عي ً
لتن ك يعني
يعن
الشرع ،لتين
مطلو يف الشير
هذه كارثة ،نعم العمل والتد والتسب مطليو
ياة ،الباقيييايا
من الحييياة،
هى ميين
نه انتهييى
وجهه نييه
وجهييه
غ ار
يثمعون ي
مما يثمعييو
خير ممييا
كبر ،خييير
كبيير،

صالحا
الصييالحا

قو
تقييو

الثنة ،سييبحان
سبحان
الثنيية،

سييبحان
سبحان

ا،بوا
ا،بي

نه كذا ُسيدد
نيه

له كك
مد  ،وك كلييه
 ،والحمييد

الحمد  ،وك كليكلهيه كك
 ،والحمييد

،

يف

،

كبيير،
بر،

الثنة ،كييم
كم
نخلة يف الثنيية،
ير يل ما يةة نخليية
ثالث ُيليلر
دقيقتين و ثييالث
يل يف دقيقتيين
الثميمل
ين هيهذه
جملةية ممن
يو لي ما يةية جملي
تقو
تق
يذه ُ
تلر ما ة نخلة ف الدنياا

كلمة بثانيية
بثانية
وهذه كلمية
يتك ،وهيذه
وقديد ك تُننتك،
يتك وق
وقد تُننتك
سنين ،وقيد
تها سين
وتنتظر ثمرتهيا
نخلة ،وتنتظير
عمر ،كله ما تلر ما يةة نخلية،
تقولها ،لتن النا ف غفلة.
ككككك ارُ ِب ِهك ِكككككمم
ككككك ِه َع ُمك ُ ا
فأل َاَْل
ناس فككككككأل
كككككاس
ْلك َ
كككككا ُيك ُ
َ الالنك ُ

جزار
يو جكككككككككككك
فأل أأيككككككككككككو
انم فككككككككككككأل
ُأنهم اككككككككككككنم
ُككككككككككككأنهم

تين « َ َرُْااتككا
تا
والى ركعتييين
لم واييلى
وهذا اللييم
يم ،وهييذا
الهلي م،
يام بيبديد هيهذا
يو قيقام
ية ،فليلو
يام تللي الليليلة،
يص دخليلهيه ميمايا نينام
فإذا نقيقص
فييإذا
يذا ل
رير ِم َن ا ُّلونيا َما ِفيها» ،والدنيا ك ت ن عند جنا بعوضة.
ْ
الْج ِر ْ

6
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عليه ،ي ِ
نفقهيه يف
نه ققديد ُينفق
المسكين نيه
يذا المسيكين
در ههذا
وما يُيدر
ثمع وميا
الما  ،و ثميع
مسي الميا
«مناا» يمنع ما وجب علييه ُ
ما وجييب
وجب
يع مييا
يمنع
يدر  ،يمني
يده ميمايا يييدر
يت يييده
تحت
ين تحي
لمن
له و لم
عالش لييه
نفقه يف عييالش
عليهيه و ُينفقييه
وباك عليي
ياك
فيكو
يرم ،فيكي
محر
مح ال
يون وبي ً
عليه.

« هات» جميع ا،بوا تُطرق من جل الثمع ،ثم ماذاا
مة علييى
لى
نو ،قا ميية
رغم ن البنييو،
سة ،رغييم
ياتهم تعاسيية
يين والمليييايا ار قييياتهم
احا مئييائا الماليييين
ثار اييحا
عض التثييار
وبعييض

مدة ،فم ييا
ما
يت جامييدة،
ياركوها وبقيييت
يم ،وإن ل يلميم يشيشاركوها
ظم،
فا،مر عظي
حرم فييا،مر
لدخل المحي الير
أاركوها ف يف ال ييدخل
فإن أيياركوها
م يموالهم ،فييإن

فا دتهاا

«مناا هات» ما فيه كك ها  ،وما فيه أ ن يطلع ،وبعض التثار يملتون المليا ار  ،وكتبنا لهم
جوابهم واقييد
قد
منهم ج ي
نان ميينهم
فافهم ،واثنييان
لعفييافهم،

عض الشييبا
شبا
ساعدة بعييض
سيرة ،لمسيياعدة
عض ا،م يموا اليسييي
جل بعييض
من جييل
ميين
الثيوا
فتان الث
الخطابا  ،فتييان
ثت الخطابييا
اسطتهم ُب ِعثييت
خيار بواسييطتهم
االحون خيييار
كدهم اييالحو
و وكدهييم
ينفت يل يبوا
هذا ينفييت
البا هييذا
قفلت البييا
عافية ،-كذا قفلييت
العافييية
البا -نسييأ
نسأ
هذا البييا
هييذا
غير هذا ،نسأ

العافية.

ونرأ قوا كثير من التثار –نسأ

العافية -احا

الد يقييو
يقو
الوالييد

وها
منع وهييا
أرور ،منييع
أييرور

نييانا قافييل
قافل
فيه
ما فيي
مييا

مام الشاأيا
الشاأا
النتيثةا ميام
وما النتيثيةا
المليا ار وميا
الملييا

قبة ضييلب،
ضلب،
خذيذ قبيية
كذا خي
نقص كييذا
سكر ،وإذا نقييص
بة سييكر،
خذ قبيية
كذا خييذ
كذا ،كذا زاد كييذا
نقص كييذا،
كذا ،نقييص
البوراا  ،وزاد كييذا
والبوراييا

سنين يف
بضع سينين
قبل بضيع
ا،سهم قبيل
كارثة ا،سيهم
يعن يف كارثية
العقو ا يعني
ين العقيو
يى ،يين
رضى،
بحياة تُرض
ما يه بحيياة
هذه قياةا
هذا ا،مييرا
مرا
ثل هييذا
يتحق مثييل
يدنيا كلهيهايا تسيستحق
ونا ٍ ُجن ينوا ،اليلدنيا
طا  ،ونييا
ايبوا بثلطييا
ونا ايييب
ليهم ،ونييا
نييانا غم يم عليييهم،

بربع سياعة
ساعة
القرآن بربي
من القي
ج ًنا مين
القرآن ،ي
ين القي
ج ًنا ممن
يعن النسان كذا فرغ يصل له ركعتين وك يقر له ي
ما ة لأل قسنة.

نقل التيالم،
التالم،
به نقيل
المقصود بيه
يكون المقصيود
كما ن يكيو
ال» ،كميا
ال»َ« ،يل َ َ َ
« مناا هات َ ،كره ل م َث ََل ثاَ :يل َ َ َ
سيما مييع
مع
وقا ك سيييما
قيل وقييا
مثالسهم قيييل
المسلمين يف مثالسييهم
من المسييلمين
كثير ميين
وفيفة كثييير
وهذه وفيفيية
كذا ،وهييذه
فالن كييذا،
وقا فييالن
كذا ،وقييا
يل كييذا،
قيييل
كذا ،وهيذا
وهذا
الفالنية كيذا،
القناة الفالنيية
يت القنياة
وقلت
كذا ،وقل
يذيع الفال ين كيذا،
المذيع
كثرة ا،قداث ،ومتابعة وسا ل العالم ،وقا الم
قديث النا ف مثالسهم بعد ن كانوا منذ ٍ
وقت ليع بالطو ل ما فيه مثلع من مثالع العامية
مة

الصبيان كيل
كل
كك فيه ر اض الصالحين وا،ذكار ،وتعليم الصبيان من رب ا ما دين ا ا ن ما ف الصيبيان
ولو تسيأله
تسأله
د ،وليو
ما ُير يد،
يى ميا
على
يع عل
يقع
يى يق
قتى
يلل قت
تسلل
فت و تس
وسنتين ُيف ِيت
ونص وسينتين
سنة ونيص
ااقب سينة
واقد معه جهازه ،اياقب
من رب ا وما دين ا ما يعرف أيًئا مع ا،سأل الشديد.
الدنيا ،قبيل
قبل
انفتا اليدنيا،
قبل انفتيا
لتن قبيل
ب ،لتين
عهدناه قر يب
أ ن عهيدناه
تأهيل ي
كعادة تأهييل
كلى كعيا
نحتاش كلى كعادة نظر ،نحتاش كليى
النب –علييه
عليه
خشيه النبي
الذ خشييه
الدنيا اليذ
انفتا اليدنيا
بعد انفتيا

سنة ربعما ة وبعدها كانت ا،مور ماأية ،لتن النا
الصالة والسالم -على مته «و ِ
الكوْنيا
ليك ْم ا ُلو
علكيك
ْكت
علكيك
ليك ْم ،ل كن أ ْ
هللا ،ال ال َْ ْ َر أ ْ
َر ََ
َر ََ
ْت ع ُ
شك ع ُ
َن ُت َ
شك أ ْ
َ
ِ
ُما ُف ِتحت عل َم ْن َبَل ُ م َف َتنا َف ُس ها َكما َتنا َف ُس هاُ َ ،ت ْهل َ ُ ْم كما أهَل َ ْت ُهم».
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7
ن
تداولو ققل
يل
ية ،و تيداولو
با،مة،
ييب با،م
يتن تُححيب
يرأ ففتن
كبر
قضايا كب
يتعاملون يف قضيايا
يتعياملو

ال» ،مع ا،سأل ن النا
«َيل َ َ َ
هذه الفتن من مصادر من غير المسلمين قي ًانا من قنوا و خبار وإأاعا و أيان ،وهذا المحلل
َعَلكَ ُكمم
كت
سيرتفع ،سييينخفض
كذا ،سييي
قو كييذا،
صاد يقييو
المحلل اكقتصيياد
وهذا المحلييل
كذا ،وهييذا
قو كييذا،
س يقييو
السياس ي
سينخفضَ َ « ،لَك ْ ُكْنْك ُ
تأْ
بمثل هيذه
هذه
مملونة بمثيل
المثالع ممليونة
هذه المثيالع
يوم هيذه
اليوم
وتثديد الي
غد كك  ،وتث
ما يف غ ٍيد
يعلم ميا
َ َال ْْس َكتت ْ َرْر ُت ِمَنَكَ» ،ك يعليم
كَ
اْل َغْيْ َ
المستعان.
التصرفا ،
هذه ا،ميية
مة
سلأل هييذه
هم سييلأل
يوقيين بفهييم
يى اليلوقيين
هم عليلى
لذين بن ينوا علمهييم
الربانيون الييذين
مان الربييان
ها كك العلمييان
ما ُيعالثهييا
فتن مييا
الفييتن
و متها.

فأل جكَ
جَ
سأله فكأل
المسكأله
الما  « ،ال تكتزال الم
عن الميا
السؤا عين
الس َؤال» كثرة السؤا  ،و شمل السي
الَ َ ،ك ْرَرة ُّ
«َيل َ َ َ
يكن هنيا،
هنا،
لم يكين
ما ليم
فالسؤا ميا
العافية ،فالسي
السائل رو شا َت ال يب فأل جهَ مزعه لحم» ،نسأ

يثديد
الفقير الالذيذ ك يث
خارق ،الفقيير
بن ُمخيار
قبيصة بين
قصة قبيصية
قاجة له قرام ،وك تحل المسألة كك لثالثة كما ف قصية
لذ مِيرٍة
للني وك لييذ
قق للن
فيها قييق
كاة ليييليع فيهييا
مع ن ال كيياة
يسأيأ  ،مييع
ب يسي
يتتسييب
كسب ،وك يسييتطيع
له كسييب،
وليع لييه
وليييع
يستطيع ن ال

هل يمكين
يمكن
ين هيل
لتن
يسأ  ،لت
له ن يسيأ
يتتسب ليع له نصيب ف ال كاة ،وك يثوز ليه
سو الذ يستطيع ن ال
لع تحييت
حت
يعا يثلييع
سب و ييأتأت يبيييعا
طب و كتسييب
رو يحتطييب
قبال ،و ييرو
يبال
من يأخييذ
هذا ميين
صرنا هييذا
يأت ف يف عص ي
ن يييأت
خذ قي ً

المكيأل ولو جان وقت ال كاة قام يشحت ،نسأ

العافية.

جان النهي
النه
وقد جيان
الدين ،وقيد
مر اليدين،
من مير
كليه مين
ياش كلييه
حتاش
فيما ك ُيحت
ا،سئلة فيميا
كثرة ا،سيئلة
يضياا كثي
الس َؤال» ،و شيمل
« َ َك ْرَرة ُّ
شمل ً
أي تُر يدد
يد أيي
بين ييد
حرجه بيين
أخصياا لتُحرجيه
يثوز ن تسيأ
تسأ
نن يب داود ك يثيوز
كمايا في ُسينن
عن ا،غلوطا  ،كم
ً
ن تحرجه ،تأت بسؤا تتفقه وتتعالم ،هذا ك يثوز بحا  ،كما نه ك يثوز ل ن تُ ِ
ضثر الشي
حل]32:
[النحككل:
كلل اال كل ُِذ ُْ ِر} [الن
من الس ي
مانع ميين
فا،هم ،وك مييانع
هم فييا،هم،
قدم ا،هييم
بل ُيقي اليد
سئلة ،بييل
بكث يثرة ا،سييئلة،
اس كأَُل ا أ ْ
سؤا { َف ْْ
َهكْ َ
اء ِإ ْن ُتْب َو َل ُ ْم َت ُس ْؤُك ْم} [المائوة.]101:
بالنسبة للتعلم ،وجان النه {ال َت ْسأَُل ا َع ْن أ ْ
َشَي َ
بالرجل العاقيل
العاقل
يفرقون بالرجيل
يانوا يفرقيو
وكان
السالم -وك
الصالة والسيالم
يتحرجون من سؤا النب –عليه الصيالة
وكان الصحابة ال

ياك ،ميير
مر
امتثاك
كل هييذا
سأ وُثيثايا  ،كييل
من الباديييةية فيسييأ
يث ن ميين
يثي
هذا امتثي ً
الصالة والسالم.-

يه -عليييه
يه
امًي ايا لنبيييه
ير رسييوله
و ميمر
رسوله ،واقتر ً

يعنيهِ َ « ،مِ ْن
كن
يخصه وك يعنييه
عن أي ن ك يخصيه
فيسأله عين
الشي فيسيأله
بعض النا من يسر ا،مور ن يأت كلى الشيي
َس ِن ِإسَلمِ اْلمرِء ترَُُ ماال يا ِن ِ
عند زمال يهه نيه
نه
تبث عنيد
يبث
حرجه،
يَ» ،و أت كلى الشي ُير يدد ن ُيحرج
يه ،و ت ال
َ ْ َْ ُ َ َ ْ
ْ
ُْ
لو ،
لتعلم مطلييو
نوع ،والييتعلم
نوع ،وذا ،ممنييو
يذا ممنييو
نه ،فهيهذا
بة عنييه،
شي الجابيية
ستطع الشييي
لم يسييتطع
شك ًال لييم
سؤ ًاك ُمشي ِيك
ورد س ي
وسؤا هل الذكر فرض العام ومن ف قكمه.

المال».
« َ َك ْرَرة ُّ
الس َؤالْ ،ضاعه َ
ال» فيه ما هو مكروه ك سيما كذا كان ف أ ٍن يسير ،وك يترتب عليه أ ن ،وك يترتيب
يترتب
«َيل َ َ َ
المحرم من القيل والقا .
عليه ضرر وك كضاعة وقت ،وفيه ما هو فوق ذل كذا اأتمل على
ال
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اتب،
وبينهما م ارتي
جا ة ،وبينهميا
الحاجة جيا
ومع الحاجية
قرام ،وميع
الس َؤال» عرفنا نها ف الما مع عدم الحاجة ي
« َ َك ْرَرة ُّ
،ن الحاجة تتفاو .
ساء ،]5:وتث ييد
ثد
[النسكككاء:
َمكْكك َ اَل ُ ُم} [الن
الس
وعال -يق ييو
جل وع ييال
ال» –جي اليل
المكَككال
« ْْضكككاعه
قو { َال ُت ْؤُتكُكك ا ال ُّ
اء أ ْ
سُّككك َْ َه َ
ضاعه َ
وعنده مين
من
ا،سبوع ا،و وعنيده
ينته ا،سيبو
يأت ينتهي
ذل ك ييأت
بعد ذلي
الموفأل و التاجر عنده دخل يكفيه و د ،ثم بعيد
يضياا
أباه النسيان
النسان و أيباه
يى النسيان
يور كلكلى
ا،مور
إسناد ا،م
شكل ،وإسي
التدبير ُمش ِيك
ضعأل التيدبير
التدبير ،ضيعأل
راتبه أ ن ،لعدم التيدبير
النسان ً
ثوز و
فيما ك يثيوز
من كضاعة الما  ،فإذا كان الدخل يكف  ،ثم بعد ذل تخبب ف ما ٍ له وارفه فيميا
ال
قصد ييؤتى
يؤتى
غير قصيد
من غيير
التدبير مين
ضعأل التيدبير
من ضيعأل
النا مين
وبعض النيا
التحر م ،وبعيض
قي التحير
دخل يف قيي
فيه دخيل
بذره و سرف فييه

مثاله،
يه،
هميا كك يف مثال
الما ُير يدد ك ُيخ ِير
صا على الميا
خرش در ً
من ضعأل التدبير من غير قصد ،تثده قر ً
بذر كميا
كما
فيمن ُيب ِيذ
الأكا فييمن
لتن الأي
يهل ،لتين
يذا يمره سسهل،
مثل ههذا
الما  ،مثيل
على كدارة الميا
قدرة عليى
لتنه ك يستطيع ،عنده قيد
آثكََكرر
ى َغَك * َ آ َث
سرفَ { ،فأَ يميككاا َمَك ْكن
يان كذا سييرف
الطليان
يدخل يف الطليي
قتى يييدخل
مباقا قتييى
إسراف يف مباقييا
بمحرما و بإسي
بمحرمييا
ن َ
اْل َحَيا َة ُّ
يم ِهأل اْل َم ْأ َ ى} [النا عات.]23:
الوْنَيا} [النا عات ]23-23:عاقبته {فِإ ين الج ِح
َ َْ َ َ
وضع علييى
على
من وضييع
السلأل ميين
بعض السييلأل
يقو بعييض
التفسير يقييو
تب التفسييير
بالنا يف ُكتييب
على بالنييا
ير علييى
يخطر
ما يخطي
يمكن مييا
نسمع كالمًيا يمكيين
نسييمع
ثالثةية ليو ٍ
ية بعضييها
بعضها
شتر يمواد غذا ييية
السوق و شييتر
كلى السييو
يذهب كلييى
تثده يييذهب
طلى ،تثييده
فقد طلييى،
الطعام فقييد
ين الطعييام
ان ميمن
دته ثالثي
ما دتييه
لى النفايييايا  ،والنييانا
ها كلييى
عد ذل يل مللهييا
ثم بعييد
ها ،ثييم
ير منهييا،
شتر التثييير
يومين ،و شييتر
يوم و يييومين،
سد ف يف يييوم
يفسييد

بييأمع
بأمع

جله ،نهيتم
نهتم
من جليه
الحاجة كليها هذه كضاعة الما بهذه الطر قة و بنحوها ،فعلينا ن نهتم بما ُخلقنا مين
الدنيا التي
الت
بتحقيق الهدف الذ من جله ُخلقناُ ،خلقنا لعبادة  ،وما عدا ذل من تحصيل مور اليدنيا
وعال { -ال َتَكنَ ِِ
ن ا ُّ
جل تحقييق
تحقيق
من جيل
ص ،]33::مين
لوْنَيا} [ال صك::
الكو
يب َ ِمِ َكن
كيب
جل وعيال
ُنِبهنا عليه بقوله –ج اليل
نَ َنص َ
َ
َ
جل ن
ين جييل
الدنيا ميمن
من الييدني
نصيب ميين
لتحصيل نصيييب
تسعى لتحصيييل
ما تسيعى
هدًفا ،كنمييا
ليست هييد
الدنيا ليسييت
قل فالييدنيا
كثر وك قييل
الهدف ك كثيير
الهيدف
جل وعال ،-وتحصيل ما ُي ِ
قرب كليه.
تُحقق به الهدف ،وهو تحقيق العبودية – ال
بها علييى
على
طاف بهييا
اقع طيياف
استشهاد ،الواقييع
استدك وك استشييهاد
كلى اسييتدك
تحتاش كلييى
المايا  ،وك تحتيياش
ضاعة المي
كثيرة لضيياعة
مظاهر كثيي
نرأ مظيياهر
نيير
الدراهم
توتأبى اليد
حت ،توتيأبى
الدنيا ُفِتحيت،
مستوأ الثماعا وا،فراد ،وعلى المستو ا الشعبية والرسمية، ،ن اليدنيا

كك ن تُظهر عناقهات كما قا بعض السلأل.
يه ،قياقا
يل لله،
قيل
يإذا قي
ماذاا ففإذا
تثد النسان يشتر سيارة بمليون و مليونين ،من جل مياذاا

يب ن
كن ُيححب
بماليين ،ثيم
ثم
ناقة بمالييين،
جمال و ناقية
تشتر جم ًيال
سيارة و تشيتر
تشتر سييا
يرأ ثر نعمته على عبده .ليع بهذه الطر قة تشيتر

الخارش
كثر ،يف الخييار
الخارش كثيير،
وف الخييار
الداخل وفي
المسلمين فيف الييداخل
ان المسييلمين
من كخواني
وعند ،ميين
ميتة ،وعنييد،
فإذا هيه ميتيية،
صب فييإذا
تُصييب
جوعا ،وهم بأمع الحاجة كلى قيمة هذه الناقة الت ُدفعت و قيمة هذه السيارة.
يموتون ً

لرد ن م يين
من
اركب ال ييرد
يو  ،وارك ييب
من البي ييو
لرد ن م يين
سكن ال ييرد
من الثي ييايا  ،واس ييكن
لرث م يين
لبع ال ييرث
قو لي يل ال ييبع
قد يق ييو
ك ق ييد
له، ،ن المبالليية
المباللة
قت لييه،
عماليياا ُخِلقييت
يشلل عم
به وك يشييلل
تستمتع بييه
أ ن تسييتم
كلها ،ي
مور ،كلهييا،
توسيب يف مييور،
السيييا
السيا ار  ،ك ،ال
ذل ُيحيا
حا
بعد ذلي
ثم بعيد
بالمظاهر ،ثيم
ينشلل بالمظياهر،
القلب ينشيل
الهدف ،والقليب
تحقيق الهيدف،
عن تحقييق
ف ُمتع الدنيا من كبر العوا ق عين
بينه وبين الخشية الت ه سمة هل العلم.
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ولذل
يذل
قلب  ،ول
كبير في قلبي
ير
الفرق كبي ًا
تثديد الفير
ذهب تث
يذه
خرف ومُ ال
بيت م خيرف
وال ف
بيت متوسب،
ال ف
وجر
هذا ف يف
ثر هييذا
مان ،وكثيير
خر ال مييان،
ما آخيير
من عالمييا
ها ميين
بادة ،و نهييا
يو العبييادة،
ساجد بيييو
زخرفة المسيياجد
عن زخرفيية
جان النه يه عيين
جييان
عشرة مسياجد
مساجد
بتتلفته عشي
عمر بقيمته و بتتلفتيه
عمر بماليين ،بالمكان ن ُي ل
مساجد المسلمين ،يعن مسثد ُي ل
من جل ماذاا

قياة النيا
النا
ا،ساسا واقدة ،التأسيع واقد ،لتن ف التماليا  ،الفرق ف التماليا  ،وهكذا ف قيياة
على
تقض علي
الت تقضي
التماليا التي
الترف والتماليييا
الأكا يف التييرف
لتن الأييكا
ما تُتليِأل ،لتيين
رخيصة مييا
ا،ساسية رخيصيية
ا،مور ا،ساسييية
تثد ا،مييور
تثيد
جميع ما يثمعه النسان كذا استثا

النا

وكثير مين
من
الذرار  ،وكثيير
النسان واليذ
لتل ما ر عينه و طلبه منه النسيان

كل سينة،
سنة،
ا،ثاث كيل
ليرون ا،ثياث
فالن ُيلييرو
هل فيالن
ُير دون ن يكونوا مثل غيرهم ،هل فالن اأتروا كذا ،وهيل

وهكذا بهذه العلل العليلة ُيضاع الما .
وباك عليه ،بإمكانه
بدك من ن ُيضيعه بال مردود ك دين وك دنيا ،بل العكع قد يكون ً
وبالمكان ً
ن يصرفه فيما ُيقربه كلى
علم.
والى

جل وعال.-
 -ال

وسلم على نبينا محمد وعلى آله واحبه جمعين.

