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.السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته  

ِحیاَل إخواننا �غزَّة،  -قاتلهم هللا–هذه األسئلة تدور �لها حول ما وقع الیوم من الیهود الغاصبین 
 عن موضوع اإلخوة الفلسطینیین، وما واجب الحكام والعلماء والمسلمین -�طلب �لمة–هذا �قول 

 تجاههم، وهذا �قول: اترك �لمة توجیه لألمة. هللا المستعان.
�هللا �ا إخوان ال نملك إال الدعاء، ال نملك إال الدعاء لهم؛ فالقنوت مشروع و�ذا لم ُ�شرع القنوت 

لبتَّة، وما حصل الیوم نظیر ما حصل للقرَّاء السبعین الذین أفي مثل هذا الیوم، فلیس له وجٌه 
الة والسالم–النبي ُقِتلوا، فقنَت  ا یدعو على من قتلهم، هذه قضیَّة مطا�قة نظیر شهرً  -علیه الصَّ

الم–لما حصل في عهده  الة والسَّ فعلینا �الدعاء. -علیه الصَّ  
هم، والتقصیر موجود،  حقیقةوأمَّا ما یتعلق �مسائل الحكام وما �جب علیهم، هذه أمور  تخصُّ

ین قّصروا، علماء المسلمین قّصروا، حكام المسلمین التقصیر من جمیع الفئات، عوام المسلم
روا، لكن الذي ال �ملكه اإلنسان ال ُ�كلَّف �ه، فعلى اإلنسان أن ُ�عنى �خو�صة نفسه، ومن  قصَّ
�ستطیع إنقاذه من غیره، یلزمه؛ من �اب األمر والنهي والدعوة إلى هللا على �صیرة، هذا الذي 

 �كلِّف هللا نفًسا إال ُوسعها، لكن علینا أن نستغل الدعاء؛ الف�ستطیع، أمَّا الذي ال �ستطیع، 
وءَ ]، {٦٠}[غافر:اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ {  ]،٦٢}[النمل:َأمَّن ُ�ِجیُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَ�ْكِشُف السُّ

وازل ودعاء السّر ال شك أنه أقرب إلى اإلخالص من دعاء العلن، لكن هذه سنَّة، القنوت في الن
رع والتزام ما ورد في النصوص الصحیحة من األدعیة التي ذ�رها النبي  ُسنَّة، إحیاؤها من الشَّ

الم–ودعا بها  ها األحادیث الصحیحة، دعا، بل �مثل هذه الظروف، وثبتت ب -علیه الصالة والسَّ
دینك، و�عادون اللهم قاتل �فرة أهل الكتاب، الذي �صدُّون عن «عن، ومن تسلَّط على أولیاء هللا ل

�عني: على العموم   »وفالًنا اوفالنً  االلهم أنُج فالنً «ودعا للمستضعفین من المسلمین:  ،»كءأولیا
 وعلى الخصوص. 

على �لِّ حال: عموم المسلمین ال �ملكون إال الدعاء، واألمر بید القادة، والقادة لهم أوضاعهم 
�هللا  ،-سبحانه وتعالى–م هللا ماُعظمى أوظروفهم، لكن علیهم واجب �بیر ومسؤولیة �بیرة 

 المستعان.
�عني �انت األمور تحصل للمسلمین، و�ثیر، السواد األعظم من المسلمین ال یدري بها وال �شُعر 

قد �موت المسلم ما بها؛ ألنه لیس هناك وسائل اتصال وال قنوات أخبار ال مسموعة وال مرئیة، ف
ولو طالت مدته، اآلن: في وقت الحدث، تسمع  ،جهاتخوانه في جهٍة من السمع ما �حصل إل

وتشاهد، تسمع وتشاهد في وقت الحدث، وهذا یز�د في المسؤولیة، هذا یز�د في مسؤولیة 
النفس والمال فهذا هو األصل، و�ذا حیل بین المسلم �المسلمین، ال سیَّما إن أمكنت مساعدتهم 
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نن  -جلَّ وعال–ار بین یدي هللا و�ین ذلك، فإنه ال �ملك إالَّ االنطراح واالنكس واأل�اُم ُدَول، والسُّ
 اإللهیة ال تتغیر وال تتبدل، فمن الذي یؤمِّن غیرهم من أن �حصل لهم ما حصل لهم؟ 

ن المشاِهد أن ُ�شاَهد ً   -دم واحد–غدا أو �عد غد؟ فالمسألة لیست سهلة، و�راقة دٍم مسلم من یؤمِّ
كعبة أسهل من إراقة دم مسلم، فكیف �العشرات بل المئات! شأنه عظیم عند هللا، �عني: زوال ال

دماء المسلمین ُتراق في �ل مكان، ومع ذلك ال نملك إال أن نتفرَّج، و�ثیر من المسلمین یبخل 
، ا، موثقً اعلیهم حتى �الدعاء، و�عض المسلمین ال ُیوفق للدعاء، قد �كون اإلنسان محبوسً 

الح العظیم: امصدودً  وعٌد ممن ال �خلف ]، ٦٠}[غافر:اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكمْ {، عن هذا السِّ
وعلینا أن نجتهد في انتفاء  ،-أسباب القبول–كن مع ذلك علینا أن نبذل األسباب لالمیعاد، 

الموانع من قبول الدعاء؛ ألن الدعاء سبب من األسباب، والسبب له أسباب، قبول هذا السبب له 
دُع هللا أن �جعلني مستجاب الدعوة، قال:أسباب، ورده ومنعه له أسباب، ا أطب مطعمك تكن «  

.»مستجاب الدعوة  
بهامن منا �حقِّق و�  ت ال �سلم منها �سٌب الیوم إال ما قلَّ وندر، دقِّق في أمر الَمطَعم؟ الشُّ

د من ِقَدم، وال �ِكل أموره إلى غیره، هذا ممكن، ما �العه ،اإلنسان �طلع على أموره وأحواله بنفسه
یرقوه، فیقول واحٌد منهم: اذهب إلى أنهم شیوخنا، ُ�جاء لهم �المر�ض در�نا شیوخ لنا أدر�ناهم وأ

ورع، وأهل دین، وأهل زهد، طیب أنت؟ ما عرفنا إال  لماذا؟ ألن قوته من �سب یده، أهلفالن. 
، �هللا، أحیانا الولد یدخل إلى البیت �شيء مما یؤ�ل من راتبه، وال ندر اخیرً  ي ماذا �صنع ، �الَّ

وام، هل �ِخلُّ �ه أو ال ُ�ِخّل؟ النبيُّ  الم–�الدَّ الة والسَّ فر أشعث  -علیه الصَّ ذ�ر الرجل �طیل السَّ
أغبر �مدُّ ید�ه إلى السماء: �ارب، �ارب. �ل هذه من األسباب، السفر سبب إلجا�ة الدعاء، 

رفع الیدین من أسباب قبول االنكسار واالنطراح، ورثاثة الهیئة سبب من أسباب قبول الدعاء، 
: �ارب �ا رب، �ما قرر أهل العلم أنه أقرب األسماء إلى اإلجا�ة، وقالوا: من ـالدعاء، الدعاء ب

دعا هللا �قوله: �ارب �ارب، خمس مرات، ُأجیبت دعوته، واستدلوا على ذلك �خواتیم سورة "آل 
مشر�ه حرام، وملبسه حرام،  مطعمه حرام، : �ارب �ارب، لكن الموانع موجودة؛عمران". �قول

أنَّى ُ�ستجاب لذلك؟  -استبعاد–وُغِذَي من حرام، فأنَّى   
نسمع في المواسم العظیمة األمة �لها تدعو في القنوت، وفي غیره، على مستوى الجماعات 

واألفراد، وال یتغیَّر شيء من الواقع، لماذا؟ ألن الموانع متوافرة، واألسباب تكاد تكون معدومة، 
–ننا ال ندعو، ندعو، ندعو ونصحح، ندعو هللا أال �عني هذا أنه إذا اطَّرد عدُم االستجا�ة  لكن

ح أوضاعنا؛ ألنه ُ�سمع أحیانً  -عز وجل استسقى الناس  -السیما في العام الماضي–ا ونصحِّ
مع من �عض من ینتسب لطلب اء، وما ینزل شيء من المطر، وُ�س، تكرر االستسقاا مرارً مرارً 

ا أنه ال داعي لمثل هذا االستسقاء، وأننا �المستهزئین �اهلل أننا ندعو ونحن نحارب هللا علنً العلم 
ه، وغیر ذلك من األمور التي تمنع من إجا�ة  ،�المعاصي �ا على أشدِّ ونجاهر �المنكرات، والرِّ
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�ه الدعاء، نقول: هذا استسالم، نقول: هذا الكالم لیس �الصحیح؛ االستسقاء سبب ُ�ستجَلُب 
ا المطر، ُتطلب �ه السقیا، لكن الترك لیس �عالج، العالج أن تفعل وأن تبذل، وأن تسعى جاهدً 

نَّى �ستجاب لذلك!أو�التخلِّي عن موانع القبول. ف -أسباب اإلجا�ة-ا بنفسك بتوفیر األسباب �ادئً   
بهات محیطة محدقة بنا من �لِّ وجه، ال سیَّما في ن یهمه ، اإلنساالمطعم والملبس والمر�ب والشُّ

و مال أخذ حق أن �أأن �قع المال في یده من أي وجٍه �ان، نعم، یتورع �ثیر من المسلمین 
خذ المال من غیر أمسلم صراحًة عالنیة، �ثیر من المسلمین یتورَّع عن هذا، و�ن ُوِجد من �

 -مثًال –وجه، لكن هناك أمور لیس لها مالك مباشر مواجه �التساهل فیما یتعلَّق ببیت المال 
والتَّساهل في الوظائف، والتَّساهل في عدم أداء األمانة  في التعلیم وغیره، یتساهلون، وهذا خلل 

بهات إذا تساهل فیها اإلنسان سهَّ  ل كبیر، هذا خلل �بیر؛ ألن هذه الشُّ لت علیه ما �عده، تسهِّ
علیه ما �عده، أن یتساهل اإلنسان في الشبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ال محالة، 

 ماومن منَّا �سلم من الشبهات، ونجد من �فتي �اإلقدام واإلصرار على الر�ا، �قول: تعامل 
التي �غلب علیك أنها دخلت  نسبةلمختلط، ثم �عد ذلك أخِرج الالمانع، تعامل وتخلَّص، و�فتون �ا

.من غیر الوجه الشرعي  
ینطبق من  و�ن �ان التنظیر ال–�عني: أقِدم على المحرَّم ثم تخلَّص منه! �عني �أن هذا القائل  

ح، والر�ا عند جمع من أهل العلم أشد من الزنا، وجاء فیه ثم اعقد! صحّ  �أنه قال: ازنِ  -كل وجه
درهم من ر�ا أشد من ست «حه: تضعیفه، لكن �عضهم صحَّ  و�ن �ان األكثر على ،الحدیث

ماذا ومن �سلم من المختلط، ضرورات.  ،ونجد من �قول: المختلط ما فیه شيء ،»وثالثین زنیة
ضرورات! نحن الذین أوجدنا هذه الضرورات، و�ال لو أوصد الباب من أصله ما ُوجدت  �عني

لتكاثر من المال من غیر وجه؟ لیست هناك هذه الضرورات، وال هناك ضرورات، هناك ضرورة ل
 ضرورة، "أقدم على الر�ا ثم تخلص"!! هذا ال �قول �ه أحد من أهل العلم.

التخلُّص فیما إذا دخل علیك مال ال تعلم �ه، ثم عرفت أن هذا المال.. نعم تخلص منه، أو دخل 
ا أن �من ال ذنب له، أمَّ  علیك هذا المال وأنت تعرف أنه مَحرَّم ثم تبت منه، التائب من الذنب

ره وتعاِود ألنك  ؛على أنه ال شيء فیه من األصل، ما فیه شيء -اا وتكرارً مرارً –ه تصّر علیه وتكرِّ
تنوي التخلص منه، هذا ال �قول �ه أحد من العلماء، حتى الحنفیة الذین قاسوا المختلط على 

حنفي: تعال �ا فالن فُبل قطرات قولهم في الطهارة، �قولون: الشيء الیسیر ال �ضر، هل �قول 
على ثو�ي؟! هذا ما �قوله عاقل، لكن إذا حصل تساهلوا في الشيء الیسیر من غیر قصد، 
والذي ال �ستبرئ من البول ُ�عذَّب في قبره، �ما جاء في الصحیح، أما أن ُ�قال: أقدم على 

ثم تخلص منه، هذا ال �قول �ه عالم. ،الُمحرَّم  
من غیر قصد ثم �عد ذلك ُیتخلَّص منه، و�ین أن ُ�قصد الحرام، وُ�صر  وفرٌق أن یرد الحرام

ر، ثمَّ �عد ذلك نقول: تخلص منه ن الحنفیة هذا الكالم غیر صحیح، �عني إذا �ا ،علیه، وُ�كرَّ
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�ا على �سیر النجاسة، قالوا:  الذین قاس هذا القائل: ن الیسیر معفوٍّ عنه، فال �مكن أن إ�سیر الرِّ
خ نفسه بنجاسٍة �سیرة، ونقول هذه معفو عنها. لكن إذا �قول حنفيٌّ   �حاٍل من األحوال: أو یلطِّ

لیس  ،كثر أهل العلم: أن النجاسة متفاوتهأعلى أن  -من غیر قصد–حصلت، هذا شيء آخر 
حكمها واحد، �سیر الدم ُ�عفى عنه، �سیر المذي ُ�عفى عنه، النجاسات المخففة الُمختلف فیها 

مثل البول، ینص الشافعیة  :�قولون �العفو عنها، لكن النجاسات المجمع علیها ا�بیرً  ااختالفً 
.-ال ُ�عفى عنه–والحنابلة أنه ال ُ�عفى عن �سیره حتى ما ال یدر�ه الطرف، �رؤوس اإلبر   

جوف اللیل، صالة جوف  -أوقات إجا�ة–وله أوقات  ،وله موانع ،فبهذا نعلم أن الدعاء له أسباب
المشهودة، وأقرب ما �كون العبد إلى ر�ه وهو ساجد، ندعو في حال السجود في جوف اللیل 

اللیل، في الثلث األخیر من اللیل وقت النزول اإللهي، وساعة الجمعة، �عني من دخول اإلمام 
وهو آخر ساعة من الجمعة أوقات استجا�ة، وعشیَّة عرفة نستغلُّها، وغیر  ،إلى الفراغ من الصالة

في الصحیح، و�تب األدعیة فیها الشيء  التي �ستجاب فیها الدعاء الثابت ألوقاتذلك من ا
من  اوشأنه �بیر، لكن �ثیرً  ،الكثیر: األسباب، والموانع، واألوقات، واآلداب، هذا أمره عظیم

فق للدعاء، فإذا ُوفِّق للدعاء مع بذل األسباب التي ُ�جاب بها الدعاء فقد ُوفق و الناس ال یُ 
وفي النِّها�ة ال �حصل، هل أنت خسران؟ لسَت  ،واإلنسان قد یدعو طول عمره �شيء لإلجا�ة،

البد أن �حصل له واحد من ثالثة أمور: -جلَّ وعال–�خسران؛ ألن �ل من دعا هللا   
 إما أن ُتجاب دعوته �ما طلب.

 أو ُیدفع عنه من الشّر ما هو أعظم مما طلب.
 أو ُیدَّخر له یوم القیامة.

فائدة، مثل ما ُ�قال عن صالة  هوما فی ،س �ستعجل و�ستحسر: دعوت دعوتو�عض النا
 االستسقاء ونحوه. �هللا المستعان.

ترك –على قتال الیهود والنصارى فتقع علینا مسؤولیة الترك  -حالی�ا–�قول: هل نحن قادرون 
�ان الرسول  أم نحن عاجزون غیر قادر�ن، فیكون صبرنا مأمور�ن �ه في هذه الحال �ما -القتال

�مرُّ على آل �اسر و�شاهدهم وهم ُ�َعذَّبون وال یز�د على أمرهم �الصبر؟  -صلى هللا علیه وسلَّم–  
ث لال شكَّ أنَّ األفراد عاجزون، واألمة �كاملها لیست �عاجزة؛ ألنها تشكل من حیث العدد ث

، األمة �كاملها العالم، ومن حیث القوة الماد�ة أكثر من نصف ثروات األرض عند المسلمین
الدول، �ل دولة �مفردها،  -حتى–�مجموعها لیست �عاجزة، ولكن على مستوى األفراد ومستوى 

 وهذا الذي سعى إلیه العدو �أن فتَّت األمَّة وجعلها دو�الت �حیث ال تستطیع النهوض بنفسها،
ولیات تتفاوت، ولو �قیت أمَّة واحدة تحت قیادٍة واحدة ما وقف أمامها شيء، ومع ذلك: المسؤ 

 .المسلمین، أقّل األحوال أن یدعَو لهم، وشأن الدعاء عظیم لذي ال �ستطیع أن یدفع عن إخوانها
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هیأة أسئلة ما تتعلق �الموضوع، لكن ال مانع أن ُینظر فیها؛ ألن الشرح الیوم النفس ما هي مت هفی
 عان.�هللا المست ،�ادة جماعیةما رأیناه من قبل، �عني إ شیًئاللشرح؛ ألننا شاهدنا حقیقة، رأینا 

 طالب: ......
هم، المسألة جاءت �التدر�ج، ما وراءهم أعرف �ظروفهم، لكن من خالل النظر نحن ال ندري 

عف الذي أصاب األمة ال یتحمَّل مسؤولیته واحد �عینه، بل الجمیع من الِقَدم، ما و ه �عني الضَّ
وما زلنا نعیشه، لكن ال یتحمله شخص جاء في من اآلن؛ ألننا اآلن نعیش ضرائب تفر�ط سابق 

 ولو لم �كن ذلك إالَّ  ،النها�ة، لكن على هذا الشخص أن �سعى جاهًدا في رفع شأن هذه األمَّة
�اصالح نفسه و�صالح شعبه الذي ال �منعه منه أحد، وهذا �فیل برفع شأن األمَّة، لكن ال 

نین، لكن مع ذلك على واألسباب تنعق ا،یتحمل المسؤولیة شخص جاء متأخرً  د من مئات السِّ
عوب ال ذه هشك أن هللا یرفع  القادة المجودین اآلن أن ُ�صلحوا أنفسهم وشعو�هم، فإذا صلحت الشُّ

 .المحنة عن األمة وهذا الضعف وهذا الذُّل
 لَّةالذُّل مضروب إلى یوم القیامة على الیهود، ولن تقووم لهم قائمة �عد أن ُضِر�ت علیهم الذِّ  

معروف،  منقطع هذا -عز وجل–والمسكنة إالَّ �حبٍل من هللا وحبٍل من النَّاس، الحبل من هللا 
ا م�هللا  ؟ إن لم یوجد حبل ثانٍ لكن �قَي الحبل من النَّاس، �عني: لو زالت أمر�كا یبقى الیهود

 ال لو زاللیسوا �شيء هم، لكن حبل من الناس ممدود لهم، وهذا سبب �قائهم، و� تبقى وال یوًما،
ة، لیسوا ،من یدعمهم زال هذا الحبل  انقطع هذا الحبل من الناس لیسوا �شيء، ال عدد وال ُعدَّ

لة والمسكنة.  �شيء، مضروب علیهم الذِّ
ن إخوان القرَّدة والخناز�ر من خیر أمٍَّة ُأخرَجت للناس، فی قتلون لكن، قد �قول قائل: �یف �مكَّ

لة �شيء وُضِر�ت علیهم ال وا، هم َحفنة لیساون �أعصابهم لعبً منهم ما �قتلون، و�ستهترون و�لعب ذِّ
 على خیر أمٍَّة ُأخرَجت للناس؟ والمسكنة وُسلِّطوا

ن، َسبُبها: انصراف هذه األمة التي هي خیر أمة ُاخرجت للناس عن أسباب العزِّ والنصِر والتمكی
ة ذه األمَّ هط علیهم هؤالء النَّتِنى على ُ�سلَّ  همو�ال �النّصِ القاطع خیر أمٍَّة ُأخرجت للناس، و�ون

ا مذالل مثل ما یبین اإل من �اب إذالل من خالف أمر هللا وشرع هللا؛ ألنه لو ُسلِّط أمَّة قو�َّة مثالً 
إشكال، لكن لو جاء أحقر الناس  هیبین فیما لو ُسلِّط..، لو جاء شخص عظیم فقتله عظیم ما فی

ها نكا�ة، وهذا �قدر ما وقع فیه المقتول أو ا�ة لیس وراء�صیر؟ نك ماذاوقتل أعظَم الناس، 
  ِهللا وشرعه، �هللا المستعان.الُمسلَّط علیه من المخاَلفِة ألمرِ 

ة في تفسیر سورة النِّساء، أن خادًما عند قوم، فسیدته أصابها  -رحمه هللا–ن �ثیر اب ذ�ر قصَّ
ا، وهذا البنت تزني مرَّاٍت یَّدتك سوف تلُد بنتً فرأى في النَّوم من �قول له: أن س -الطَّْلق–المخاض 

�أنه قال: مائة مرَّة، ثم تتزوجها أنت. ما ُیِر�د أن یتزوَّج �غّي، لكن ما الذي  -ُذِكَرت–عدیدة 
كین فبقر �طن البنت ثمَّ  رَّة، فجاء �السِّ حصل؟ لمَّا ولدت قیل له: ائت �السكِّین من أجِل قطِع السُّ
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ة عشر�–هرب  فصار من األغنیاء المعدودین  ،إلى بلٍد عمل فیه �التِّجارة -ن سنةهرب مدَّ
ة  المذ�ور�ن، صار من األثر�اء المشهور�ن، ثمَّ رجع إلى بلده �اعتبار أن البنت ماتت والقصَّ

ن تبحث له عن أجمل بنت في البلد، أمرأٍة الى بلده، وأراد أن یتزوج فطلب من إُنِسَیت، رجع 
 .وأمها ماتت ،وهو ال �عرفها، أبوها مات ،فخطبت له هذه البنت

 فلما دخل علیها رأى أثر شّق البطن، قال: ما سبب هذا؟ قالت: أ�َّام المقصود أنه ال �عرفها،
كین �قر �طني وهرب ،الوالدة �ان عندنا عبد  .فلما جاء �السِّ

نا؟  المقصود: أنه عرف أنه هو، والبنت هي. فقال لها: اصدقیني، هل حصل منك شيء من  الزِّ
 لكن شيء ما أحسبه. قال: تبلغ مائة؟ قالت: نعم، ،قالت: نعم، �م العدد؟ قالت: �هللا ما أدري 

 رقها. نعموتعلََّق قلبه بها فلم �فا ،تبلغ مائة أو تز�د. لكنها دخلت في قلبه، وأعجبته، وأُعِجب بها
ثم تموت  ،ثم تتزوجها أنت ،ثم �حصل منها ما حصل من الزنا ا،في الرؤ�ا قیل: له سوف تلد بنتً 

ب ا ذ�ر أنها سوف تموت �سب�سبب عنكبوت، فلما تزوجها وتعلَّق قلبه بها وأحبَّها ُحب�ا شدیدً 
دخل تا منع منه جمیع ما �مكن أن یدخل معه حشرة، ما �مكن أن عنكبوت، فشیَّد لها قصًرا منیفً 

وجة شرة، و�ینما هو جالس ذات یوٍم معح وصار من  ،من األثر�اء جًال صار اآلن ر  ،هذه الزَّ
 .الجبابرة المعدودین، وصار له شأن، لم �ستطع أن یدفع العنكبوت عن هذه المرأة 

قف، فقال  ،في یوم من األ�ام  موتین للمرأة: هذه التي تو�ینما هما جالسان نزلت العنكبوت من السَّ
 أكل اللحمَلة، آكَلة: �عني شيء �فُأِصیبت �َأَكَلة او �آكِ  ،فقامت فداستها �قدمها حتى ماتت �سببها،

 ف اآلن: من الذيا فشیًئا إلى أن ماتت �سببها، شفي عرقو�ها فبدأت شیئً  -�عني مثل:  الجزام–
 هما فی ُسلِّط على هذا الغني، وعلى هذا الثرّي وعلى هذا الجبَّار؟ �عني لو جاء أسد وافترس المرأة 

نیا! وال إشكال، �عني سبب مقبول، لكن عنكبوت! عنكبوت ت قضي على أغلى شيء �ملكه في الدُّ
خوان إ، هذا إذالل، غا�ة اإلذالل، وغا�ة اإلخضاع والخنوع، �ما ُسلِّط شیًئان یدفع عنها أ�ستطیع 

 مستعان.على خیر أمٍَّة ُأخرَجت للناس. �هللا ال -أذلَّ النَّاس وأخسَّ النَّاس–القردة والخناز�ل 
 ونحن ساكتون. ،بعها غزَّات�قول: نخشى إن سكتنا عن غّزة یت

 على �لِّ حال �ل إنسان الذي �ستطیعه �فعله، وال �كلِّف هللا نفًسا إال وسعها.
دعاء القنوت بدون الرجوع إلى أمٍر من وليِّ  -في الوقت الحاضر–�قول: هل یلزم المسلمین 

 األمر؟
ال، صدر �ه األمر، �عني: المفتي، جاء الناس وتداول طالب العلم أنه قال: اقنتوا، أنا ما  

 لكن قال ذلك من نثق �ه. ،سمعته منه مباشرةً 

 نكتفي بهذا، وننظر في درسنا.
أصحا�ه و ا محمد وعلى آله الحمد هلل ربِّ العالمین، وصلَّى هللا وسلَّم و�ارك على عبده ورسوله نبین

 أجمعین.
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ت العدد اللیالي ذوا -وهو التعبُّد–و�ان �خلو �غار حراء فیتحنث فیه : -رحمه هللا تعالى–قال 
  .قبل أن ینزع إلى أهله

ي: یتَّخذ برفع الدال عطفا على "یتحنَّث"، أ دوقلنا: إنه یتزو  ،لذلكو�تزود  قبل أن ینزع إلى أهله
د. دته فتزوَّ  ةوفیه مشروعی الزاد لهذه الَخلَوة، والزاد: هو الّطعام الذي �ستصحُبه المسافر. �قاُل: زوَّ

ل، مادام اتَّخذه سیِّد المتو�ِّلین، ومعلوم من حاله  ،اتِّخاذ الزاد العلی–وال ینافي التو�ُّ ة ه الصَّ
الم  یدَّخر قوَته وقَت أهِله سنة، �ما جاَء في �عِض األحادیث.أنه  -والسَّ
الم–في حاِله وعیشه  أ�ًضاوجاء  الة والسَّ لهالل ا هالل ثمَّ أنَّه �مرُّ أو ُیرى الهالل ثمَّ ال -علیه الصَّ

 وال یوَقد في بیِته نار.
 اذ الزاد ال ینافي التَو�ل.المقصود أن اتخ

لون  ووِجد وذ�ر عن �عض أهل الیمن أنهم ون �غیر زاد و�زعمون أنهم یتو�َّ فسِئل �عض  ،�حجُّ
لون على أزواِد ال  نَّاس، لكن لو لم ُ�عَطوا ماتوا.األئمة، فقال: هؤالء یتو�َّ

د بن أسد بن �لوهي زوُجه، أمُّ المؤمنین خد�جة بنت خو  -رضي هللا عنها–ثمَّ یرجع إلى خد�جة 
هم م أوالده �لّ أبن خمٍس وعشر�ن، وهي ال هللا وهو ن ُقصيٍّ بن �الب، تزوجها رسو بعبد الُعزَّى 

لم  ي حیاتها،إال إبراهیم فإنه من مارَ�ة القبطیة، لم یتزوج رسول هللا غیرها قبلها، وال تزوَّج غیرها ف
 یتزوج علیها في حیاتها، �عني: ما جمع بینها و�ین غیرها في حیاتها.

حف وغیرها امرأة �تبت  ر هشأر أو أر�عة هشأفي السیرة قبل ثالثة وتداولت الوسائل من الصُّ
الم–ظهر خبرها، وُأفِتَي �كفِرها، لكن مما قالته: أن النبيَّ  الة والسَّ وَّج على لم یتز  -علیه الصَّ

ج ألنه لو تزوَّ  ؛ا على مصدِر رزِقهِ ا على تجارِتِه وعلى مصدر رزقه، خوفً خوفً  ؛خد�جة في حیاتها
 علیها قطعِت التِّجارة معه! �هللا المستعان.

 الطالب:............
 �قیَّة أزواجه، لكن �النسبة ألنه لم یَتزوَّج على خد�جة. هفی

 :..............الطالب
 كیف؟
 :.....................الطالب
أنه لو تزوج علیها في  : هذا الكتاب، هذا أصل الكتاب، لكن فیما �خصُّ خد�جة، قالت:الشیخ

المعلیه الصَّ –حیاتها قطعت مورد الرزق عنه   . هذا �الم قبیح.-الة والسَّ
قبل الهجرِة بثالث  -رضي هللا عنها–ثم توفت  ،وعشر�ن سنة وأشهر اأقامت مع رسول هللا أر�عً 

حیح المشهور–سنین  د وفاِة وقیل: قبلها �خمس سنین، وقیل: �أر�ع. و�انت وفاتها �ع -على الصَّ
ه القطعة من أوائل صحیح أبي طالب بثالثِة أ�اٍم �ما قال النووي. قاله النووي في شرح هذ

 البخاري.
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 هللارضي –خد�جُة وعائشة  -صلى هللا علیه وسلَّم–وقال: قال أصحابنا وغیرهم أفضل أزواجه 
 واختلفوا في أیتهما أفضل. ،-عنهما

ل خد�جة من وجه�مكن أن �كون وجه ا �عنيفي أیتهما أفضل:  ومن  ،لتفضیل عند من �فضِّ
ین والوقوف مع الدعوة من أول یوم، وهذا شأ ل خد�جة بنصر الدِّ ل عائشة من وجه، فُتفضَّ ن �فضِّ

 ، وفضُل عائشة �سبب حفِظ العلِم ونشِره للمسلمین، �عني: نظیر ما-عزَّ وجلّ –عظیم عند هللا 
 التَّا�عین. اإلمام أحمد �قول: أفضل التَّا�عین سعید بن المسیِّب، مع أن منقیل في األفضل 

ر�ح یدلُّ على أنَّ ُأَوْ�ًسا الَقَرِنّي أفضَل منه حیثیة فالتفضیل من هذه ال ،النص الصحیح الصَّ
�النسبة لحفِظ العلم سعید، و�النسبة للفضل الخاص �الرجل من صدق و�خالص و�ر ألمه وتعبد 

ة إلى من �حفظ العلم، �ُ  وتَألُّه ل أو�س، واألمة �حاجة إلى هذا و�لى هذا، �حاجة ماسَّ من و فضَّ
دق واإلخالص والعبادة والزهد، نحن نحتاج إلى هذ ف �الصِّ ا یبلِّغ العلم، و�حاجة إلى من یتصِّ

 وهذا.
 

إمام من  لنخعي:و�ز�د بن األسود، األسود بن یز�د ا ،عندنا �ما مرَّ بنا في األلفیَّة األسود بن یز�د
و�ة أئمة المسلمین في العلم، و�ز�د بن األسود الُجّرِشي من الُعبَّاد المشهور�ن استسقى �ه معا

، وتحتاج إلى مثل عائشة ،ا. األمة تحتاج إلى هذا و�لى هذا، تحتاج إلى مثل خد�جةفُسُقوا فورً 
بن یز�د، وتحتاج إلى وتحتاج إلى مثل أو�س، وتحتاج إلى مثل األسود  ،تحتاج إلى مثل سعید

 مثل یز�د بن األسود، فوجوه التَّفضیل مخَتِلفة.
،ن سعیدً إقد �قول قائل:  اع و �اإلجمأوأو�س نفعه قاصر على نفسه، واإلجماع قائم،  ا نفعه متعدٍّ

على أن النَّفع المتعدي أفضل من القاصر، لكن هذا لیس على إطالقه؛ الصالة أفضل من 
 ، فال إطالق في مثله.قاصر، والزَّكاة نفعها متعدٍ والصالة نفعها  ،الز�اة

ا؟ و�ن �ان نفعه قاصرً  ،�عني هل معناه أن األمَّة ال تنتفُع �ه ،ُینظر إلى هذا الذي نفعه قاصر
ي. إذا دعا وُأِجیب األمة ال تنتفع؟مثل هذا   قد �كون نفعه أفضل من المتعدِّ

، وفي »مر�م، وخیر نسائها خد�جةخیر نسائها «وفي الصحیح من حدیث عليٍّ مرفوًعا: 
الم–البخاري في  حدیثه عن جبر�ل أنه قال للنبي  تك هذه خد�جة، فإذا أت«: -علیه الصالة والسَّ

الم من ر�ي، و�شرها ببیت في الجنَِّة من قصٍب ال صَخب فیه وال ن  .»صبفاقرأ علیها السَّ
 :..............الطالب
وم، وِة من أول یأحد؟ نصر الدَّع ه�ه خد�جة لم �شَرْكها فینعم، نعم، �قول: ما امتازت : الشیخ

دة لیست مثل األ�َّام األخیرة، لم �شَركها فیه معلوم أنَّ األ� زت ا ما امتاحد، بینمأام األولى في الشِّ
رضي هللا عن –�ه عائشة لها من ُ�شاِر�ها، لكن مع ذلك استقلَّت �أمور ال توجد عند غیرها 

 .-الجمیع
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ُد �قول: ثمَّ  د إلى ذلك، ثم یرجع إلى خد�جة فیتزوَّ  مثلها.ل قبل أن ینزع إلى أهله و�تزوَّ
وَت قإلى خد�جة، �عني ما استمّر، ما أخَذ  -علیه الصالة والسالم–أي: لمثِل اللَّیالي في رجوعه 

الم–رجوع النبي  ،سنة، وجلس في غار حراء سنة مثالً  الة والسَّ ى لإلى زوجه دلیٌل ع -علیه الصَّ
نَّة.  أنَّ االنقطاع الدائم عن األهِل لیس من السُّ

الم–النبّي  ا، فلما أن ال یدخل على نسائه شهرً  -أي: حلف–ا آلى شهرً  -علیه الصالة والسَّ
دخل على نسائه، وقالت له عائشة: أنك آلیَت شهًرا،  -مضى الیوم التَّاسع والعشرون –مضت 

هر تسٌع وعشرون، ما آلى أكثر   من الزَّجر والتأدیب. هذه المدة من ذلك، و�كفي فيقال: الشَّ
دة  أو على –مه إذا غضب على ولده أو على زوجه صر �عض النَّاس عنده من الغلظة والشِّ

 صَرمه مدى الحیاة. -أخیه
م بلغِت الهجرُة بینهما أر�عین سنة ال �َسلِّ  -شيء من العلم اوعندهم–وأعرف اثنین من الكبار 

وال یزور أحدهما اآلخر، لكنَّ هللا ختم لهما �خیر، �عني: �عد األر�عین أحدهما على اآلخر، 
حصل ما حصل من اللقاء والنَّدم واألسف على ما مضى، واألعماُل �الخواتیم، لكن سبحان هللا 

 ر�عین سنة! �هللا المستعان.كیف �ستطیع اإلنسان أن �صبر أ
 الطالب:...............

م هذا متعبَّد �شر�عة َمن قبله، تقد هل هو�التفكُّر، وتقدم هم �قولون أكثر  شيء هالشیخ: ال ما فی
 الدرس الماضي.

د لمثلها حتَّى جاءه الحق، وهو في غار -رحمه هللا–�قول  راء ح: ثم یرجع إلى خد�جة فیتزوَّ
 جاءه الملك.ف

الم–بواسطة جبر�ل  -جلَّ وعال–: وهو الوحي من هللا حتى جاءه الحق یر التَّفس وفي -علیه السَّ
ي فمن الصحیح: حتَّى جاءه الحق، أي: َ�غَته، �عني: �َغَته، ُ�قال: فِجَئ �فَجُأ، �كسر الجیم 

ل  وفتحها في المضارع، وفَجَأ �فَجا �الفتح فیهما. ،األوَّ
 : هذه الجملة حالیَّة.وهو في غار حراء

قبل الحق أو  ؟ید من فجاءه المَلك، �عني: فجاءه الحق على ،: حتى جاءه الحقّ فجاءه المَلك
 �عده؟ بواسطته.

الم–: �عني جبر�ل جاءه الملك روى ابن سعد �إسناده أن نزول المَلك علیه في غار  -علیه السَّ
یومئٍذ  -صلَّى هللا علیه وسلَّم–حراء یوم اإلثنین لسبع عشرة لیلة خلت من رمضان، ولرسول هللا 

والوحي نزل علیه في رمضان،  ،في ر�یع أر�عون سنة. أر�عون سنة وسّتة أشهر؛ ألن میالده
 ،]١}[القدر:ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ ]، {١٨٥}[البقرة:َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِه اْلُقْرآنُ {

حتى جاءه الملك، العطف في و إشكال "حتى جاءه الحق  ههنا فی :�قول الكرماني في شرحه
بل  ،: فإن قلَت: مجيُء الملك لیس �عد مجيء الوحيي�قول الكرمان -ةاألصل �قتضي المَغاَیرَ 
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بل هو نفسه، إِذ الُمَراد �مجيء الوحي مجيُء  ،هو نفسه، مجيُء الملك لیس �عد مجيء الوحي
حامِل الوحي، مجيء حامل الوحي، أي: فما معنى الفاء التعقیبیة؟ ألن مقتضى العطف �الفاء: 

 .مباشرةً  فصل،لكنه من غیر  ،جيء الوحيأن �كون مجيء المَلك �عد م
َفُتوُ�وا {: وله تعالى�قول الكرماني: قلُت هذه الفاء ُتسمَّى �الفاء التَّفسیر�َّة، الفاء التَّفسیر�َّة نحو ق 

و�ة إِذ القتل نفس الت ؛قتِل النَّفس�ألن تو�تهم إنَّما �انت  ]؛٥٤}[البقرة:ِإَلى َ�اِرِئُكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكمْ 
مال ثمَّ هناك إج�عني  وُتسمَّى: الفاء التَّفصیلیَّة أ�ضا، الفاء التفصیلیَّة، -على أحد الّتفاسیر–

و تفصیل، وُتسمَّى الفاء التَّفصیلیَّة أ�ضا؛ ألن مجيء الملك إلى آخره تفصیٌل للمجمل الذي ه
ل هو نفس المجمل، �عني لو �ان اإل ، وال شكَّ أن َّ الُمفصَّ م جمال �أحرف �سیرة ثمجيء الحقِّ

وفیه شيء من الطول، أطول من الُمجمل، إذا  ،جاء التَّفصیل �البسط �كالم واضح ومفصل
رت �لمة �كلمة هل نقول لكن إذا  تفسیر؟ تفسیر لیس فیه تفصیل، :نقول أم ،هذا تفصیل :ُفسِّ

يء من وأضر�ه، إن �ان له شُذِكَر إجماال ثمَّ ُبیِّن �شيٍء من الوضوح، ثم ُذكرت أقسامه وأنواعه 
ن التحنُّث هو إهذا تفصیل مجمل و�یاٌن له، لكن تفسیر �لمة �كلمة، هل نقول:  :ذلك، نقول

 تفصیل؟ تفسیر. أمالتعبُّد تفسیر 
 قال: ُتسمَّى �الفاِء التَّفسیر�َّة، وُتسمَّى الفاء التفصیلیَّة.

ل هو تفصی »ما أنا �قارئ «ن قوله "فقال إقرأ" إ :ننظر: حتى جاءه الحق فجاءه المَلك، هل نقول
م من قوله:  فصیٌل ثانٍ ت ». فقال: اقرأقال: ما أنا �قارئ «، أو نقول: إن قوله: جاءه الحق لما تقدَّ

 عد تفسیر، أو تفصیل �عَد تفسیر؟؟�
را،  ،هناك "فاء" �سمُّونها "الفصیحة" ل،  اسم، وفعثالثة أقسام: هو وهي: التي تتضمن شرًطا مقدَّ

ر �صلسم: وحرف جاء لمعنى، فاال ح أن �كون تفصیلیة، تفسیر�ة، فصیحة، �ما �قولون؛ ألنه �قدَّ
 .ةإذا �ان األمر �ذلك فما أنواعها أو تفصیلها أو تفسیرها �سمونها: فصیح

ا؛ ألن مجيء الملك إلى آخره تفصیٌل لمجمل الذي هو هنا قال: وُتسّمى الفاُء التفصیلیة أ�ًض 
ل هو نفس المجمل،  مجيء الحق،  وال شك أنَّ الُمفصل هو نفس المجمل، وال شك أن الُمفصَّ

كون ، أما إذا �سط ووضح وُ�ین فإنه حینئذ �ال ُ�سمَّى تفصیًال  الكن إذا �ان �قدره �سمى تفسیرً 
 .تفصیل

 �كسر الجیم من الفجأة، أي: جاءه الحق �غتًة ومفاجئًة؛ فإنه ،»فِجئه الحق«وفي روا�ة مسلٍم:  
ا للوحي، فجأة، �عني من غیر مواطأة، والناس �قولون: ا للوحي، فإنه لم �كن متوقعً لم �كن متوقعً 

من غیر تخطیط ومن غیر  هألن ؛إذا التقى شخصان من غیر موعد قال: مصادفة، مصادفة
سابق علم واتفاق، مصادفة، و�عضهم �ستنكر هذه الكلمة؛ �اعتبار أنه ال �قع شيء إال بتقدیر هللا 

هذا ال إشكال فیه �النسبة للخالق، أما �النسبة للمخلوق تحصل مصادفة، �حصل  -جل وعال–
فِجئه « �كسر الجیم ،»فِجئه«. وهنا: في روا�ة مسلم ا، �فجؤه أمرشيء ما حسب له حسا�ً 
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 للوحي. افإنه لم �كن متوقعً  ،من الفجأة، أي: جاء الحق فجأة و�غتة،»الحق
ل ما بدئ �ه رسول هللا ابل نزول "قرأ" وقالكن هذا وقت نزول " من  -صلى هللا علیه وسلم–قرأ" أوَّ

ا یناد�ه: �ا محمد �ا محمد، هناك أمور، ا: رأى أو سمع صوتً الوحي: الرؤ�ا الصالحة، وأ�ًض 
وتوطیئات، و�رهاصات، لكن قد ال تصل إلى حد أن �فهم أو �قر في ذهنه، في قلبه، أنه یوحى 

: فجاءه الحق، هذه مقدمات و�رهاصات، ولذا قال -جل وعال–د هللا من عن إلیه، و�كون رسوالً 
 ، من غیر سابق علم.فِجئه الحق

قال الطیبي: معنى "حتى جاءه الحق": حتى جاءه أمر الحق وهو: الوحي، ورسول الحق وهو: 
 قرأ.ا، فقال: »فقال: إقرأ« -علیه الصالة والسالم–جبر�ل 

: لها ال �قرأ وال �كتب، فكیف ُ�قال �ان أمی�  -الصالة والسالمعلیه –من المقطوع �ه أن النبي 
 قرأ، وهو ال �قرأ وال �كتب؟ا

ظ یه والتیقٌ ألجل أن ُیلقي �اله لما ُیتلى علیه، لمجرد التنب ؛قالوا: هذا األمر لمجرد التنبیه والتیقظ
 .ال �قرأ وال �كتب �ان أمی�ا -علیه الصالة والسالم–لما سیلقى إلیه؛ ألنه 

ال �طاق  أن �كون األمر على �ا�ه من الطلب، فیستدل �ه على تكلیف ما -كما قالوا–و�حتمل 
قرأ، ُتراد افي الحال، و�ن ُقِدر علیه �عد، �حتمل أن �كون من �اب أو على �ا�ه من الطَّلب: 

رأ، �ق ال �قرأ أن ااالستجا�ة حقیقًة، قال: فیكون من �اب التكلیف �ما ال ُ�طاق؛ ألنك تكلف شخًص 
ر أن ُیؤمر الذي ال �قرأ  كما لو �لَّفته حمل صخرة ال �طیق، و�ن قدر علیه �عد؛ ألنه یتصوَّ
�القراءة �اعتبار أن �كون في ضمن هذا األمر حث على تعلم القراءة، أي: لما تقول لشخص ال 

–، قال رأ و�كتبقرأ، ال تر�د الجواب في الحال، لكن تر�د منه أن یتعلم القراءة والكتا�ة لیقا�قرأ: 
 .»قلتُ «في روا�ة  -علیه الصالة والسالم

 :..............الطالب
، لكن لو �عد هذه القصة شیًئافي الحال ما �حفظ  شیًئاما �حفظ فهو  ،من حفظهو�ن �ان حتى 

ال  قرأ،اقرأ لقرأ، لكن اإلشكال في وقت قوله: اُألقیت علیه السورة فحفظها، ثم قیل له �عد ذلك: 
 �قرأ.

 :.....................الطالب
ه والتیقظ قرأ، في أول األمر، ُیراد �ه: التنبیاهللا أعلم، هذا ما ُذكر، لكن مع ذلك ال شك أن قوله: 

 لما سُیلقى علیه، �عني: هذه مقدمة لما سیلقى إلیه.
 »أرما أحسن أن أق«وفي روا�ة:  »قلُت: ما أنا �قارئ «في روا�ة،  -علیه الصالة والسالم–قال 

 ماذا أقرأ؟ »ماذا أقرأ؟« ما أحسن أن أقرأ، في روا�ة:
ألن  ؛استفهامیة وهو غلط؛ لدخول الباء في خبرها :في شرح الكرماني قال: �لمة "ما" نافیة، وِقیل

ا جر �الخبر؛ ألن خبرها �جر �الباء، ومثلها "ما" فتكون "لیس"  هنا، و�عد "لیس" غالبً  "ما" �معنى
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لدخول الباء �خبرها، واحتج من قال: �أنها استفهامیة،  ؛استفهامیة، قال: وهو غلطنافیة ولیست 
قرأ، أوهذه أ�ضا �ما سیأتي في �الم النووي لیس فیها دلیل، ما  ،»ما أقرأ«�أنه جاء في روا�ة: 

 أ»ماذا أقرأ؟« تكون نافیة، �عني: أنا ما أقرأ، �خبر عن نفسه �أنه ال �قرأ، لكن جاء في روا�ة:
 ما یدلُّ على أنها استفهامیة. »؟كیف أقرأ« جاء في �عضها:و 

ي �قول النووي في شرحه: لفظة "ما" هنا نافیة، معناها: ال أحسن القراءة، هذا هو الصحیح، والذ
لدخول الباء في خبرها، واحتج من  ؛علیه الجمهور، وقیل: هي استفهامیة، وهو ضعیف. أو غلط

كون ت�قول النووي: وال داللة فیه؛ ألنه �جوز أن  »ما أقرأ«قال: استفهامیة، �أنه جاء في روا�ة 
 ما" هنا نافیة أ�ضا. �هللا أعلم."

األسود في مغاز�ه عن عروة  ي�قول القسطالني في شرحه: وأجیب أنها استفهامیة بدلیل روا�ة أب
 كیف: حرف استفهام، على خالف بینهم على حرف أو اسم. »؟قرأكیف أ«أنه قال: 

ش ماذا أقرأ، و�أن األخف »ماذا أقرأ؟« وفي روا�ة عبید بن عمیر عند ابن إسحاق: »كیف أقرأ«
ز دخول الباء على الخبر المثبت، قال  ز دخول الباء على الخبر المثبت، جوَّ بن مالك: في اجوَّ

یه، ألنه نكرة والباء زائدة ف ؛ألنه معرفة، وحسبك: خبر مقدم ؛خرا مبتدأ مؤ �حسبك ز�ٌد، أن ز�دً 
 �قترن نها استفهامیة الإوهي مثل: "لیس" �قترن خبرها �الباء، و�ذا قلنا  ن "ما" نافیة،إفإذا قلنا 

 خبرها �الباء مع أنه جاء في �عض الروا�ات مكانها أداة استفهام، والقصة واحدة، فیجوز، ولها
 استفهامیة.وجه أن تكون 

 :............الطالب
 كیف؟
 :...........الطالب

حیح. إذا ضعفت ال عبرة بها، ح الصَّ  ترجَّ
فیه مسألة وهي مسألة شائكة، وفیها النص في البخاري، وعامة أهل العلم على أنها البد من 

لب منه لما طُ  -علیه الصالة والسالم–وهي مسألة ما جاء في صلح الحدیبیة، أن النبي  ،تأو�لها
رضي هللا عنه –أن �محو محمد رسول هللا إلى اسمه: محمد بن عبد هللا، فتردد علي وهو �اتب 

القلم و�ان ال ُ�حسن الكتا�ة فكتب: من محمد بن  -علیه الصالة والسالم–فأخذ النبي  -وأرضاه
 بخاري، الفي هذه الروا�ة الصحیحیة في ال -علیه الصالة والسالم–عبد هللا، إثبات الكتا�ة له 

ي ا، ومع ذلك سیأتي الكالم علیها �التفصیل، ورأي الباجي، رأي الباج�بیرً  شك أن فیها إشكاالً 
 إن شاء هللا تعالى. �هللا أعلم. وردود أهل العلم علیه،

 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحِبه أجمعین.
 
 


