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 التاسع والعرشونالدرس تفريغ 

 من رشح الشيخ أبو بكر السعداوي

 غفر اهلل له ولوالديه وألهله ولذريته وللمسلمني 

 عىل كتاب عمدة الفقه 

 رمحه اهلل لإلمام: موفق الدين أبو حممد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس

 

 

 

 من رفع أخيكم أبو معاذ 
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 )املتن(

 صالة التطوع[باب ]

 وهي مخس أرضب.

 )الرشح(

اآلن أكمننننب بنننناب سننننووظ السنننندوظ  وأ ننننن أ  ننننا قنننند  –رمحننننه اهلل  –املصنننن   

استوفي اه حقه من أحكامه ومن فروعه وتفاصنيله  بعند هنذا ال ناب اشنن املصن   

ننا سنن ه بنناب صننالة التطننوع   كننب مننا عنندا الفننرا  وكننب مننا  :والتطننوع هننووذكننر باب 

ت ننة  وينندخب فيننه السنن ة امل كنندة   عنندا الفننرا ينندخب فيننه السنن ة  وينندخب فيننه الرا

 ويدخب فيه الفرا الكفائي.

: اقتضنننننن  حكمننننننة اهلل أ ننننننه مننننننا رشع ع نننننناظة -رمحدننننننم اهلل  –يقننننننوام العلنننننن   

 ا علي ا إال رشع من ج سدا اافلة.وأوج د

مننا مننن ع نناظة أاهللم ننا اهلل  نننا إال رشع بووارهننا اافلننة مننن ج سنندا كالصنننالة  

 لصوم  واحلج وغري ذلك.وا

 يقوام الفقدا : وس ب هذا الترشيع ثالثة أمور:

 هو استدراك ال قص والعيب واخللب إن وقع يف الفرا. األمر األوام: -

: أ نننننن  مطالننننننب بنننننننن تصنننننن  الصننننننلوا  املفرو ننننننة  ورشعنننننن  لننننننك  فمنننننننال 

صننلوا  م دوبنننة  لننيمل هنننذه امل دوبننة  كننني إذا وقننع اخللنننب والنن قص يف الفنننرا 
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ملنننا تكلنننم عنننىل عنننذاب القننن   فنننب  وهنننذا ثابننن  يف السننن ن أن ال  ننني كملتنننه ال وا 

فلنه  »فقاام:  أوام يش  ُيسنام ع دا املر  الصنالة  فن ن كنان فيدنا قينب أو ي ننر يف اوا

 .«ف ن وجد فقد أكمل  له ذلك

ا أوام فائننندة منننن ترشنننيع ال افلنننة: أمنننا مكملنننة للفنننرا منننن ج سننندا  هنننذا  فننن ذ 

 األمر األوام.

لنننون: هنننو التوفينننق يف الننندايا واآلخنننرة  وُحسنننن اخلا نننة  يقو :األمنننر النننناي -

والعصنمة مننن املعننا  وهننو الننذي اقولننه بشنكب عننام هننو ر ننا  الننرب عننن الع نند 

 يف ظاياه.

فنني  يرويننه عننن ربننه كنن  يف صنن ي   وهننذا املع ننت مستشنن  مننن قننوام ال  نني 

ك ن  وما زاام ع دي يتقرب إيل بال وافب حتت أح ه  فن ذا أح  تنه »ال خاري قاام: 

سننمعه الننذي يسننمع بننه  وبيننه الننذي ُي ينن بننه  ولسننااه الننذي يننتكلم بننه  ورجلننه 

التننني يماننن  نننا  وينننده التننني يننن طمل  نننا  ولنننعن سننننا ي ألعطي نننه ولنننعن اسنننتعاذي 

ا من كنرة السووظ وكنرة ال وافب هي التني ُتوفنق اساسنان إر ظرجنة  «ألعيذاه ف ذ 

 ال }الواليننننة منننن ظرجننننا  التننني يقو ننننا العلنننن  : هننني مننننن ظرجنننة 
ِ
َأال إِنَّ َأْولَِينننناَ  االَّ

هلَلُاننونَ  ْ َُ ننِذيَن ََم ُننوا َوَكنناُاوا َيتَُّقننونَ *  َخننْو ع َعَلننْيِدْم َوال ُهننْم    [63-62]يننواس:{الَّ

فننب وفننق يف ظاينناه  فننب  فنن ن اساسننان إذا أكنننر مننن ال وا والتقننوه ه ننا هنني كنننرة ال وا

 ويف َخرته؛ هذا األمر الناي.
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ريض اهلل  –فنننع الننندرجا  يف اق نننة  يقنننوام ابنننن ع ننناس ر األمنننر النالننن : -

 كننن  جنننا  يف صننن ي  مسنننلم أن ال  ننني  )إن ظخول نننا اق نننة برمحنننة اهلل(: -عننن د  

اق نة ال يمكنن أن يوفيدنا  «اعلموا أ ه ال يدخب أحدكم اق ة إال برمحنة اهلل»قاام: 

فاسننننننننت رب  «اعلمننننننننوا أ نننننننه ال ينننننننندخب أحنننننننندكم اق نننننننة إال برمحننننننننة اهلل»أي عمنننننننب 

وال أ ننننا  إال أن يت منننندي اهلل »الصنننن ابة  قننننالوا: وال أ نننن  يننننا رسننننوام اهلل  قنننناام: 

وهذا متفق عليه ع د أهب الس ة واق عنة أن اق نة ال ُتندخب إال بالرمحنة   «برمحته

تِننننننني }يف بعننننننن  اآلينننننننا  قننننننناام:  –سننننننن  ااه وتعنننننننار  –لكنننننننن اهلل  َوتِْلنننننننَك اْقَ َّنننننننُة الَّ

 .[72]الهللخر :{ْعَمُلونَ ُأوِرْثُتُموَها بَِ  ُك ُتْم تَ 

)اق نننة طينننب كيننن  اآلن العمنننب هنننو النننذي أورث نننا اق نننة  قننناام ابنننن ع ننناس: 

 .(ُتدخب برمحة اهلل ولكن ظرجاهتا ُيقتسم عىل حسب األع ام

يف اق ننة يكننون كننب بسنن ب  –إن شننا  اهلل  –يع نني: يف الدفعننة األور ظخول ننا 

ي يف النندرجا  راجننع إر رمحننة اهلل  بعنندين اق ننة هنني ع ننارة عننن ظرجننا   ال قنن

فنننب تقت ننن أن ترفنننع  فنننب  فننن ن كننننرة ال وا األعننن ام  وهنننذه األعننن ام تننندخب يف ال وا

 صاح دا يف اق ة. 

منننا ث ننن  يف السننن ن عنننن الصننن اء النننذي جدنننهلل لو نننو   والننندليب عنننىل ذلنننك:

فقتنننك يف  «سنننل ي»: فقننناام لنننه ال  ننني  ال  ننني  فقننناام: ينننا رسنننوام اهلل أسنننناك مرا

ا أع ني »قاام: بىل ينا رسنوام اهلل. قناام:  «أَو غري ذلك »: ي اق ة. فقاام له ال   إذ 

فقنة ال  ني «عىل ذلك بكنرة السووظ ح احلندي : منن أراظ مرا    حتنت يقنوام رشا
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يف اق نننة فعلينننه بننننن ُيكننننر السنننووظ  والسنننووظ هنننو أرش  عمنننب يعملنننه اساسنننان 

منننن أن أقنننرب منننا يكنننون النننرب ويتقننرب بنننه إر اهلل  حتنننت جنننا  يف صننن ي  مسننلم 

ا  فاملصننن   اآلن جنننا   نننذا ال ننناب النننذي هنننو بننناب  ع ننند حالنننة كنننون الع ننند سننناجد 

التطننوع بعنندما أكمننب الفننرائ  فقنناام لننك: إن وقننع ه نناك اقننص أو خلننب فسننو  

فننننب منننننب مننننا قلنننن  لننننك يف سننننووظ السنننندو: إذا وقننننع خلننننب يف أصننننب  تكملدننننا ال وا

 الصالة أكملدا سووظ السدو.

تطننننوع رُشع يف  -1 ة عننننىل قسننننمني:التطننننوع بال سنننن ة للصنننناليقننننوام الفقدننننا : 

 .وتطوع رُشع فراظه -2اق عة  

التطننننوع وإن ك ننننا اقصنننند بننننه اآلن تطننننوع الصننننالة  هننننو عننننىل قسننننمني: تطننننوع 

 رُشع  له اق عة  وتطوع رُشع ُفراظه.

 -3وال اوي    -2االستسقا    -1 التطوع الذي رُشع للو عة هو أربعة:

 عة أص ا  ت ظه حالة كوما جمتمعة.سوفني  فدذه األربوالك -4والعيدين  

اافلنة  -1 :؛ معني ومطلقوالقسم الناي الذي هو فراظه  فدذا عىل قسمني

 واافلة فراظه مطلقة. -2فراظه معي ة  

 وماري. -2  لي  -1 املطلق عىل قسمني:

وخمتلنن   -3واافلننة مطلقننة   -2رات ننة ثابتننة   -1 واملعنني يف أحكامننه ثالثننة:

 فيدا.
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التقسيم  ا ن اقسم هذا التقسيم حتنت اسنتطيع بنذلك أ  نا اضن   اعيد هذا 

 تستطيع أن ت هلل ا يف خااتدا فتعر  حكمدا. أي س ة فعلدا ال  ي 

وتطننننوع  -2تطننننوع رُشع ،اعننننة   -1 التطننننوع عننننىل قسننننمني:يقننننوام العلنننن  : 

 رُشع فراظه.

 -4العينندين   -3النن اوي    -2االستسننقا    -1 الننذي رُشع ،اعننة أربعننة:

 لكسوفني.ا

والقسم الناي: تطوع  -2تطوع مطلق   -1 الذي رُشع فراظه عىل قسمني:

 معني.

 وتطوع مار. -2  تطوع ليب -1 التطوع املطلق عىل قسمني:

 -2رات ننة   -1 القسننم اآلخننر الننذي هننو املعننني عننىل ثالثننة أقسننام يف حكمننه:

   .طيب هذه النالثةوخمتل  فيدا.  -3واافلة مطلقة 

ت ن وصنالة  -3ر  وصنالة الفون -2صنالة النوتر   -1 ة هني أربعنة:السن ة الرا

 ورواتب الصلوا . -4الض ت  

وأربننع ركعننا  بعنند  -2أربننع ركعننا  ق ننب الندننر   -1 :السنن ة املطلقننة هنني

 -5وأربنننع ركعنننا  بعننند امل نننرب   -4وأربنننع ركعنننا  ق نننب العيننن   -3الندنننر  

 وأربع ركعا  بعد العشا .

الرواتنب اافلنة معي نة ملنة  هني مخسنة هي مخسنة  ا نن سنو  افصنب فيدنا كا

وأربننننع ركعننننا  بعنننند  -2أربننننع ركعننننا  ق ننننب الندننننر   -1 مطلقننننة  وهنننني مخسننننة:
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 -5وأربنننع ركعنننا  بعننند امل نننرب   -4وأربنننع ركعنننا  ق نننب العيننن   -3الندنننر  

 وأربع ركعا  بعد العشا .

وركعتنني بعند  -2  بعند األذانركعتنني  -1 أمنرين اث نني: واملختل  فيه هو

ا  هنذه سنو  انتكلم فيدنا  الوتر وهو ساجد  ركعتني بعد الوتر حالنة كوانه سناجد 

أل ننه خمتلنن  فيدننا هننب هنني مرشننوعة أو ليسنن  بمرشننوعة  وا نن  التقسننيم العننام 

سنننننو  اسنننننري علينننننه  وسنننننو  ا نننننهللام كنننننالم  –إن شنننننا  اهلل  –هنننننذا  هنننننذا التقسنننننيم 

 عليه. –رمحه اهلل  -املص   

 )املتن(

 :أرضب مخسة عىل وهي

 :-  عننن د اهلل ريض - عمنننر ابنننن قننناام التننني وهننني الرواتنننب السننن ن: أحننندها

  بعدها وركعتني  الندر ق ب ركعتني : اهلل رسوام من حفنتدن ركعا  عرش)

  الفور ق ب وركعتني  بيته يف العشا  بعد وركعتني  بيته يف امل رب بعد وركعتني

 نيركعت صىل امل ذن وأذن الفور طلع إذا كان  اهلل رسوام أن حفصة حدثت ي

 (.ختفيفد  ويست ب َكدها ومها

 )الرشح(

 هذا حدي  متفق عىل ص ته  أخرجه ال خاري ومسلم.

 وهذا احلدي  يف أي قسم اضعه 

 : ....الطالب
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  افلة املعي ة  الرواتب.: هذا اضعه يف الالشيخ

ا نننن قل نننا: املعي نننة يف النننداخب عنننىل أربعنننة أقسنننام: صنننالة الضننن ت  والنننوتر  

 اتب الصالة.والفور  والرواتب  رو

ك  قاام ابن عمر  هذه الصالة وهي عرشة؛ رواتباحلدي  هذا متفق عليه  

 عنند الندننر ب ركعتننني -2  الندننر ق ننب ركعتنني - :1وأ نه قنند حفندنن  مننن ال  نني 

 وركعتنننننني -5  بيتنننننه يف العشنننننا  بعننننند ركعتننننننيو -4  امل نننننرب بعننننند وركعتنننننني -3

 .الفور

ظاا  ننا   ننذا ا ننن عنندَّ ننا خاص  ا ننن سننو  اخننرر الفوننر ألمهيتننه وافننرظ لننه باب 

 أربعة  رواتب الصلوا   والض ت  والوتر  والفور.

 الفور سو  اتكلم عليه  وتكلم ا عن هذه الرواتب.

ننب فيدننا  وكننون ع نند اهلل  التنني وا ننب عليدننا ال  نني  :وهننذه الرواتننب ورغَّ

ت ننن التكنننرار؛ ألن احلفننن  ي شنننن عنننن يق ()حفنننن  منننن ال  ننني بنننن عمنننر يقنننوام: 

منننننن الرواتنننننب هننننني هنننننذه  التكنننننرار  فالاننننن  النننننذي كنننننان يوا نننننب علينننننه ال  ننننني 

 العرشة.

ا   -3ركعتنننننني بعننننند الندنننننر   -2ركعتنننننني ق نننننب الندنننننر   -1 :اعيننننندها تنننننذكري 

 وركعتي الفور. -5ركعتني بعد العشا    -4ركعتني بعد امل رب  
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عليدنا  وهني منن السن ن التني    وحن وا ب عليدنا ال  ني  :الرواتبهذه 

أاهللقنن  بالصننلوا   فنن ذا قل ننا: بنمننا مننن السنن ن التنني أاهللقنن  بالصننلوا . يقت نن 

 أن  ا وق  معني.

قاام الفقدا : ما كان ق ب الصالة ف ن رات تنه تندخب بندخوام الوقن   وت تدني 

 إذا أقيم  الصالة.

  اآلن ق نننننب الندنننننر رات تنننننه ركعتنننننني  متنننننت ترشنننننع النننننركعتني  إذا ظخنننننب وقننننن

 الندر  ومتت ي ق  وقتدا  إذا بدأ اساسان يف صالة الندر.

ااتدائنننه منننن الصنننالة إر أن ،نننرر الوقننن   مننننال  أ ننن  والتننني هننني ال عننند منننن 

صنلي  الندنر وُيرشنع لنك يف ال افلنة ركعتنني  ا تصنلدا يف افنس الوقن   فننيمكن 

الرواتنب بال سن ة  نذه  هذا احلكنم األواملك أن ت خرها ما ا ،رر وق  الندر  

 أنَّ  ا وق  معني.

 يف حالة إذا اسيدا اساسان فدب يرشع فيد  القضا  أم ال  األمر الناي:

قىض رات ة إال رات تني  "ا ُيرو ل ا أن ال  ي : -رمحه اهلل  –قاام اسمام أمحد 

هنذا قنوام أمحند   هنو أن الرواتنب ال  اث ني: رات ة الفور  والنركعتني بعند العين"

   التي هي رات ة الفور.اتني االث تني التي قضامها ال  ي تقىض إال ه

يف أحنند تعريسننه يف الليننب اننام وجعننب بننالام  جننا  يف الصنن ي ني أن ال  نني 

هنذا »قناام:  يرقب له الفور ف ام بالام وا يوقندم إال حر الشمس  فال  ي كي 

وقىضننن   فخرجنننوا منننن النننواظي  ثنننم أذن ال  ننني  «واظ قننند ح نننكم فينننه شنننيطان



  الشيخ: أبو بكر سعداوي                                                (           29كتاب عمدة الفقه )رشح 

فلذلك فإنه ال من المفرغ  سهولم يُراجع من قبل الشيخ حفظه هللا وأيضا قد ال يخلوا التفريغ من 

 لإلستفادة من التسجيل فقط( لمساعدة طلبة العلم)وهذا التفريغ  يغني عن التسجيل

 

10 

 أوال  سن ة الفونر ثنم صنىل الصن    والفونر اآلن خنرر وقتدنا فصنالها ال  ني صىل

  بعنننند وقتدننننا فنننندام عننننىل جننننواز قضننننائدا  وسننننو  اننننتكلم عليدننننا اآلن يف مسننننناة

 متت ُتقىض وإر أي وق  ُتقىض فيه الفور 

ننا: يرشننع قضننا   قنناام بعنن  الفقدننا : ملننا ال  نني  فعننب ذلننك ا ننن اقننوام قياس 

ت ننة إ فننب الرا ننا عننىل الرواتننب التنني قضنناها ال  نني ،يننع ال وا   ذا خننرر وقتدننا قياس 

 إال أن اساسان إذا قىض هذه الرواتب يش ط أال يقضيدا يف وق  مي.

: أ ننن  ذه ننن  علينننك رات نننة الندنننر  فُيرشنننع لنننك أن تقضنننيدا لنننيس بعننند  مننننال 

العين  بعنن  امل نرب؛ ألن بعنند العينن وقن  منني  فيوننوز قضنا  الرواتننب بعنند 

 الوق  ليس وق  مي. وقتدا إذا كان

 هذه بال س ة للرواتب التي بدأ  ا املص  .

 اعيد قرا ة املص   حتت يتس ت ل ا ذلك.

 )املتن(

 :-  عننن د اهلل ريض - عمنننر ابنننن قننناام التننني وهننني الرواتنننب السننن ن: أحننندها 

  بعدها وركعتني  الندر ق ب ركعتني : اهلل رسوام من حفنتدن ركعا  عرش)

  الفور ق ب وركعتني  بيته يف العشا  بعد وركعتني  بيته يف امل رب بعد وركعتني

 صننننننىل املنننننن ذن وأذن الفوننننننر طلننننننع إذا كننننننان  اهلل رسننننننوام أن حفصننننننة حنننننندثت ي

 (.ركعتني

 )الرشح(
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 اآلن هذه الرواتب التي ترشع ويوا ب عليدا اساسان.

 -1 السننن ن مخسنننة:ا نننن تكمل نننا يف السننن ن يف القسنننم النننناي يف السننن ن  قل نننا: 

وأربعننة  -4وأربعننة ق ننب العينن   -3وأربعننة بعنند الندننر   -2 ننب الندننر  أربعننة ق

 وأربعة بعد العشا . -5بعد امل رب  

ننا  هننذه غننري الرواتننب التنني ذكرااهننا  فيكننون اساسننان ق ننب الندننر يصنن  أربع 

نننا منننن  -2ركعتنننني منننن بننناب الرواتنننب   -1ق نننب الندنننر ويصننن  النننركعتني:  وأربع 

وأربعننة مننن بنناب  -2ركعتننني رات ننة   -1 :يصنن  بنناب السنن ة املطلقننة  بعنند الندننر

 الس ة.

ننا  بعنند امل ننرب الننركعتني التنني هنني يصنن   -1: ق ننب العينن يصنن  فقنن  أربع 

ا. -2رات ة امل رب   ويص  األربعة التي هي س ة مطلق 

نا  ملناذا  -2يص  الركعتني بعد العشا    -1 :والعشا  ويص  األربعة مطلق 

كنننان  سنننة منننواطن التننني ذكرااهنننا ث تننن  أن ال  ننني فصنننل ا بنننني هنننذا  هنننو أن اخلم

 يفعلدا  إال أن فعله  ا ا ت لغ الدرجة التي بل تدا هذه العرش.

رحننم اهلل امننرأ » يف السنن ن مننن حنندي  ع نند اهلل بننن عمننر: منننال  قنناام ال  نني 

ننننا كننننذلك صننننىل ق ننننب الندننننر كنننن  يف    وث نننن  أن ال  نننني «صننننىل ق ننننب العينننن أربع 

ا  وكذلك بعد الندر.ص ي  مسلم أ ه صىل أر  بع 

فل  كاا  أحاظي  هذه الس ن ا ت لغ ظرجنة القنوة واملوا  نة ُاهلللن  ع دنا يف 

: هنذه َكند وهنذه أخن  يف اآلكدينة  فمنن أراظ  الرت نة  فومنع الفقدنا  بي دنا وقنالوا
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أن يقتي فليقتي عىل اآلكد وهو املنواطن العرشنة التني قا نا ع ند اهلل بنن عمنر  

 فليهللظ هذه التي ذكرااها اآلن. وإذا أراظ أن يهللظ

بقني مع ننا اآلن املسنناة املختلنن  فيدننا حتنت اخننتم هننذه الننالة  قل ننا: املعي ننة 

عننىل ثالثننة  الرواتننب وهنني العرشننة  والسنن ن املطلقننة وهنني كننذلك هننذه اخلمسننة  

 واث ني خمتل  فيدا:

هنننني صننننالة ركعتننننني بعنننند أذان امل ننننرب وق ننننب الصننننالة  هننننذا األوام  األور:

صنلوا ق نب امل نرب ركعتنني  »قناام:  ينه  جنا  يف الصن ي ني أن ال  ني اتكلم عل

جننا  يف روايننة مسننلم  «ملننن شننا »ثننم قنناام يف النالنننة:  «صننلوا ق ننب امل ننرب ركعتننني

اا اصليدا يصليدا  قاام:  من حدي  أ س قيب: أكان ال  ي  )ال  ولكن كان يرا

 ال ف ذلك هب ُترشع هذه الركعتني أم  فال ينمراا وال ي دااا(

ريض اهلل  –النننذي علينننه اخللفنننا  األربعنننة: أء بكنننر  وعمنننر  وعنننن ن  وعننن  

 أمنننننم ا يكوانننننوا يصنننننلوها  وال  ننننني  –عننننن دم وعنننننن ،ينننننع صننننن ابة رسنننننوام اهلل 

كننننذلك ا يكننننن يصننننليدا  فلدننننذا ذهننننب اسمننننام أبننننو ح يفننننة ومالننننك إر أن هننننذه ال 

 ُترشع.

ن الفعنننب يننندام عننننىل وإذا ظخنننب اساسنننان ال يصنننليدا اقتننندا  بفعنننب ال  ننني  لكننن

اقواز  وذهنب اسمنام أمحند والشنافعي إر جنواز فعلدنا وقينب: باسنت  اب ذلنك  

ن  أل نننننه جنننننا  يف صننننن ي  مسنننننلم منننننن حننننندي  أ نننننس قننننناام: وكنننننان الصننننن ابة إذا أذَّ

امل نننرب ي تننندرون السنننواري حتنننت يننننن الننننان النننداخب أن الصنننالة قننند أقيمننن   
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ت لنغ إر ظرجنة السنن ة أم وبنذلك تكنون هنذه عنىل األرجن  أمننا مرشنوعة لكنن هنب 

.  ال  هذا اخلال  الذي وقع بني الفقدا   هذا الا  املختل  فيه أوال 

ننا  جننا  يف الصنن ي  مننن حنندي   الننناي: هننو ركعتننني بعنند صننالة الننوتر جالس 

نننا بعننند  عائشنننة أن ال  ننني  كنننان إذا صنننىل النننوتر وهنننو جنننالس ُيصننن  ركعتنننني جالس 

"ال سننن ة أم ال  قننناام اسمنننام أمحننند:  مرشنننوع ثابننن  النننوتر  هنننب هنننذه فعنننب ال  ننني 

يع ني: ا ي لنغ ظرجنة السن ية ألن ،ينع  اقوام: بن ه س ة  ولكن اقوام: عىل اقنواز"

ظ  من روه تطوع ال  ي  ا يذكروا ذلك  فقد اافرظ   ا فق  عائشنة  واالافنرا

  وإانننننن  فعلدننننننا مننننننن بنننننناب اقننننننواز ال مننننننن بنننننناب ظام عننننننىل عنننننندم موا  ننننننة ال  نننننني 

 االست  اب.

ك اكون قد تكلم ا عن النالثة أقسام التي ترجنع إر ال افلنة  وأ نن أن وبذل

الوقنن  قننند ظامه ننا  ف توقننن  ع نند هنننذا احلنند واكمنننب بقيننة التقسنننيم إن شنننا  اهلل يف 

 األس وع القاظم.

ويف هنننذا القننندر كفاينننة  وصنننلوا  رء وسنننالمه عنننىل سنننيداا حممننند وعنننىل َانننه 

 وص  ه وسلم.

 


