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 .  أمجعني وصحبه آله وعلى ، حممد نبينا على والسالم والصالة ، العاملني رب هلل احلمد

 :  اهلل رمحه املؤلف قال

 االستنجاء باب تابع
 ثالًثا وَنْتَرَه ثالًثا رأِسه إىل َذَكِره َأْصِل من َبْوِله من َفَرَغ إذا الُيسَرى بيِده وَمْسُحه : اهلل رمحه قال  . 
 خيرج حتى رأسه إىل أصله من ذكره ميسح أن:  وهو ، باملسح املراد وعرفنا ، والنرت ، املسح:  شيئني الفقهاءذكر

 اهلل رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكره ما هو فيها األقوال أقرب وأن ، أقوال ثالثة فيها املسألة أن وعرفنا ، فيه ما
 .عليه دليلال ، بدعة األمر هذا أن ، احملققني من طائفة ومعه ،

ومنه استنرت الرجل بوله : اجتذبه ، خيرج حتى الداخل من ذكره يف ما ليدفع وجفاء بشدة اجلذب:  هو والنرت
 واستخرج بقيته.

 فإن ، املسح مسألة يف اخلالف كا جيرى املسألة يف واخلالف ، عندنا املذهب على ، املستحبات من هذا:  وقالوا
 فهو واحلنابلة الشافعية قال كما مستحب قلنان وإ ، واجب فإنه ، واملالكية احلنفية قال كما واجب املسح قلنا

 .  السابق الكالم يف التفصيل على ، بدعة فهو بدعة إنه:  قلنا أو ، مستحب

 : استدلوا قد هنا األصحاب كان وإن

 بال إذا] قال صلى اهلل عليه وسلم اهلل رسول أن ، أبيه عن يزداد بن عيسى حديث من ، أمحد اإلمام روى امب -
 [  .ثالثا ذكره فلينرت أحدكم

 ، به يستدل وال يثبت فال ، أبوه وال هو يعرف ال هذا عيسى:  معني ابن قال كما فإنه ، ضعيف احلديث وهذا
 يكن مل إن اإلسالم شيخ ذكر كما ، بدعة أنه الراجح أن وعرفنا ، السابقة املسألة يف كاخلالف املسألة يف واخلالف
مثل هذا و.   بدعة إنه:  قال أنه موضع يف وجاء ، املرداوي ذكر كما ، مكروه أنه عنه نقل الشيخ ألنه ؛ مكروها

.وقال الشيخ يف موضع إن  تفقده الفيئة بعد الفيئةالتحنح واملشي خطوات قال الشيخ:وكل ذلك بدعة وكذا 
 يفعله أصابه سلس. كأن يكون إن ملاحتاج إىل النرت فعله 

 َتَلوًُّثا خاَف إن غرِيه يف لَيْسَتْنِجَي َموِضِعه من وَتَحوُُّله : اهلل رمحه قال.  
 موضعه من يتحول أن لإلنسان يستحب أنه ذكر ، اهلل رمحه املؤلف ذكرها اليت املستحبات سياق ضمن يف

 وجوبه. املبدع وإن كان ظاهر،ور أهل العلم مجهرأي  وهو،تلوثا خاف إن،غريه يف ليستنجي

  :القيودجمموعة من  ذكره املؤلفو
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 معه فإذا مل يكن ، االستجمار حال يف ال ، االستنجاء حال يف يكون إمنا األمر فهذا:  (ليستنجي) القيد األول :
 .  االنتقال له يستحب ال فإنه ، غريها أو ، املناديل أو ، احلجارة سيستخدم وإمنا ماء

 .  يستحب ال فإنه تلوثا خيف مل فإن: ( تلوثا خاف إن)القيد الثاني :
 .  قيد أو،فائدة أو،وصف وراءها عبارة كلكون ت ،غالبا املتون أصحاب كالم وليتنبه إىل أن

 :  بقيدين ، آخر موضع إىل حاجته فيه قضى الذي موضعه من التحول قضية يف االستحباب قيد فاملؤلف

 .  استنجاء يكون أن:  األول القيد

 .  التلوث خياف أن:  الثاني القيد

 موضعه من يتحول ال فإنه ، التلوث خيف مل وإن ، يتحول ال فإنه ، استجمارا كان بأن ، استنجاء يكن مل فإن
 .  فيه هو الذي

 لذلك املعدة الطرق مع يذهب اإلنسان خارج فإن ، اآلن املوجودة املراحيض يف كان لو كما:  التلوث خياف ال
 أو مبلطا املكان كان إذا كذلك ، تلوث فيه وليس ، يذهب فإنه ، املاء يسكب أن جمرد ، به اإلنسان يتلوث وال ،

 فإن ، يابسة األرض كانت إذا وخاصة ، صحراء يف كان إذا التلوث وإمنا ، فيه تلوثا خياف ال اإلنسان فإن ، مقريا
 .  فلوثه عليه املاء ارتد استنجى إذا ورمبا ، األرض على سينزل اخلارج

 هو الذي املكان من يتحول أن تلوثا وخاف يستنجي كان إذا لإلنسان يستحب ما الدليل على أنه:  قائل قال فإن
  : منها ، بأدلة استدلوا الفقهاء أن فاجلواب ؟ آخر موضع إىل فيه

صلى اهلل  النيب صحب الذي الرجل حديث من ، ماوغريه داود وأبو ، أمحد اإلمام روى ماالدليل االول :
  .(ُمغتَسله يف يبول وأن ، يوم كلأحدنا  ميتشط أن انا رسول اهللنهوفيه: ، عليه وسلم

 .رشاشه عليه فيؤدي اىل تلويثه وتقذيره أو ألنه إذا بال يف موضع املغتسل سيؤدي إىل تطاير البول؛قالوا

 :)صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ،رضي اهلل عنه مغفل بن اهلل عبد عن ، اخلمسة روى وماالدليل الثاني : 
 .  (منه الوسواس عامة فإن ، فيه يتوضأ ثم ، مستحمه يف أحدكم نيبولال:قال

انتقدت من وهذه الرواية ، رضي اهلل عنه مغفل بن اهلل عبد عن احلسن رواية من ، اخلمسة أخرجه احلديث وهذا
 وجهني:

  . تثبت ال أو تثبت هل ، خالف فيها مغفل بن اهلل عبد عن احلسن روايةأن  : األول الوجه
  . السند يف عنعن قد هنا وهو ، مدلس احلسن أن:  الثاني الوجه

 اللفظة هذه أن يرى فاأللباني :(منه الوسواس عامة فإن ، فيه يتوضأ ثم:)قوله دون األلباني صححه واحلديث
 .  صحته عليه اهلل رمحة األلباني الشيخ فريى أوله وأما ، صحيحة غري
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 ، فيه هو الذي موضعه من ينتقل فإنه ،تلوثا وخاف ، يستنجي كان إذا اإلنسان أن على ، دليالن عندنا: إذن -
 والسبب يف استحباب االنتقال: ، آخر موضع إىل

 عن يبتعد أن له ينبغي اإلنسان فإن ، الوسوسة قضية إىل سيؤدي وهذا ، بالقذر يتلوث أال أجل منأواًل:  -
 .الوسوسة أسباب

 تلويثه إىل فيؤدي ، اغتسل إذا البول يتطاير أن إىل  سيؤدي فإن ، املغتسل موضع يف بال إذا ألنهو : قالواثانيًا:
 .  وتقذيره

 ِلحاَجٍة إّلا تعاَلى اهلِل ذكُر فيه بشيء دخوُلُه وُيكَرُه: : اهلل رمحه قال  . 

 كان إذا إال ، تعاىل اهلل ذكر فيه بشيء اخلالء يدخل أن يكره ، الكراهة هويف هذه املسألة  احلكم أن املؤلف أفادنا
 يزول فإنه ، مكروه لشيء اإلنسان احتاج فإذا ، احلاجة تذهبها الكراهة نأل ؛ كراهة بال جيوز فإنه ، حاجة مثة

 . إليه اإلنسان اضطر إذا إال حكمه يزول ال فإنه احلرام وأما ، الكراهة حكم

 :  نوعني علىيف اخلالء  اهلل بذكر يتعلق ما أن وليعلم
 النوع األول:الدخول إىل بيت اخلالء بكالم اهلل أو بشيء فيه ذكر اهلل.

 .  وجل عز اهلل بذكر الكالم:  الثاني النوع
 أما النوع األول:فهو على قسمني:

 .  مبصحف اخلالء بيت إىل يدخل أن -0

 .  ذلك غري أو كان قرآنا ، تعاىل اهلل ذكر فيه بشيء اخلالء بيت إىل يدخل أن -2

 :  قولني على اخلالء إىل باملصحف الدخول حكم يف عليهم اهلل رمحة العلماء اختلف فقد:  األول أما

 .  واحلنابلة املالكية ذهب وإليه ، جيوز وال ، حرام باملصحف اخلالء إىل الدخول أن القول األول:

 إىل اإلنسان به يدخل أن ، وجل عز اهلل كالم تعظيم من ليس فإنه ؛ للتعظيم مناف ذلك أن :  ذلك على والدليل
 .  الءاخل

 . والشافعية احلنفية ذهب وإليه،حيرم وال ، فقط هوكرم باملصحف اخلالء إىل الدخول أن القول الثاني:

 :  دليلهم

مامل  اهلل عباد على حنرم أن لنا فليس يكن مل وإذا ، التحريم على يدل دليل عندنا ليس فإنه ؛ الدليل عدم الدليل -
   حيرم عليهم بشرع اهلل.

 فإن ، اخلالء إىل به اإلنسان يدخل أن وعال جل اهللكالم  تعظيم من ليس أنه عليه يشكل لكن ، قوي قول وهو
 ينبغي فما ، حمتضر وهو ، هلا مأوىو، اخلبيثة لألنفس حملو، العورات فيه تكشف ، مستقذر موضع املوضع هذا
 .  إليه باملصحف اإلنسان يدخل أن



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  01  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 4                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 بالتحريم القول لكن ، منه أسهل سيكون بعده ما أن تعرف جيعلك مما وهذا ، احلقيقة يف هنا يصعب والرتجيح
 .  فقط بالكراهة القول من أقوى يكون قد ، قوي وجه له

 .  اهلل ذكر فيه بشيء الدخول:  الثاني القسم

 .  ذلك غري إىل ، كتاب معه يكون أو ، واملساء الصباح أذكار أو ، مطوية معه يكون أو ، أوراق معه يكون كأن

هو و و ، قول يف واملالكية احلنفية مذهب وهذا ، مكروه وتعاىل تبارك اهلل ذكر يف بشيء الدخول أنالقول األول:
 .واحلنابلة الشافعية عند املذهب

 دليلهم: 

  إذا واإلنسان، وجل عز الرب ذكر فيه وما ، وتعاىل تبارك اهلل كالم تعظيم ينبغي وأنه ، التعظيم قضية ينايف ألنه -
 يدخل أن لإلنسان يكره أنه إىل ، الشيء هذا إىل سيصري فإنه ، ذكره وعظمة ، وعال جل املوىل عظمة استشعر

 فيه بشيء يدخل فال ، وجل عز اهلل ذكر فسيعظم ، قلبه يف التعظيم حل إذا ألنه ؛ وجل عز اهلل ذكر فيه بشيء
 .  ذكره

 عن رواية وهو املالكية ذهبإليه  ، كراهة بال زجائ وتعاىل تبارك اهلل ذكر يف بشيء الدخول أن: القول الثاني:
 .احلنابلة
   أدلتهم:

 .  املنع على يدل دليل فيه ليس ألنهالدليل األول:

 إىل يؤدي أو ، سرقتها إىل يؤدي قد ، بيت اخلالء خارج األشياء هذه اإلنسان وضع إذا أنهالدليل الثاني:
 يدخل ثم ،- شيء يف يفكر - مشغوال يكون فاإلنسان ، الناس يف كثري وهذا.  عنها والذهول ، نسيانها
 .  وتركها األشياء هذه نسي خرج إذا ثم ، حاجته ويقضي ، اخلالء

 أن اهلل ذكر تعظيم من وأن ، وجيه أنه شك ال بالتعظيم التعليل نعم ، دليل إىل حيتاج  بالكراهة فالقول وهلذا
 بالكراهة حيكم اإلنسان جيعل دليل أو ، مينع دليل عندنا ليس لكن ، املستقذرة األماكن هذه به يدخل ال اإلنسان

 إنه:  نقول ال - ذلك فعل من أن ذلك فمعنى ، به حكمَت فإذا ، دليل إىل حيتاج شرعي حكم الكراهة ألن ؛
 . دليل إىل حيتاج وهذا ، تركه على سيثاب هنا ، ترك من ولكن - احملرم يف إال يكون ال هذا ألن ؛ العقاب يستحق

 .  وجل عز اهلل بذكر الكالم:  الثاني النوع

 :  قولني على خالف فيها املسألة هذه

 .  تعاىل اهلل ذكر فيه بشيء اإلنسان يتكلم أن يكره أنه:  األول القول

 ، السالم فريد عليه ُيسلَّم أن أو ، املؤذن مع فريدد يؤذن املؤذن يسمع أو ، وجل عز اهلل فيحمد يعطس أن:  مثل
 .بلفظ اجلاللة فينادي ، الرمحن عبد يا ، اهلل عبد يا:  مثال ينادي أنأو 



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  01  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 5                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 .  واحلنابلة والشافعية ، قول يف واملالكية،احلنفية ذهب هذا مكروه وإليهاجلمهور على أن 

 وهو يبول فسلم رجل عليهمر ، وسلم آله وعلى عليه اهلل صلى النيب أن] ، مسلم صحيح يف ثبت مبا -:  دليلهم
  [عليه يرد فلم

 ؛ مكروه السالم رد ألن ؛ السالم عليه يرد مل الرجل هذا عليه سلم ملا ، والسالم الصالة عليه الرسول:  فقالوا
 .  مكروه احلاجة قضاء موضع يف اهلل ذكر أن على دليل فهذا ، وتعاىل تبارك اهلل اسم السالم ألن

صلى اهلل عليه  النيب ىأت أنه ، ، رضي اهلل عنه قنفذ بن املهاجر عن:  داود أبو رواه مبا باحلديث االستدالل نوقش
 َعزَّ اللََّه َأْذُكَر َأْن َكِرْهُت ِإنِّي]" :  وقال ، هإلي اعتذر ثم ،حتى توضأ عليه يرد فلم عليه فسلم وهو يبول وسلم
 .صحيح واحلديث[  َطَهاَرٍة َعَلى: َقاَل َأْو ُطْهٍر َعَلى ِإلَّا َوَجلَّ

 قال صلى اهلل عليه وسلم الرسول فإن ، هم ذكروها اليت العلة غري بعلة علل ، صلى اهلل عليه وسلم فالنيب
 يكره ألنه ؛ عليه يسلم مل ، والسالم الصالة عليه الرسول إن:  قالوا وهم ، [طهارة غري على اهلل أذكر أن كرهت]

 . علتنيال بني فرق وهناك ، اخلالء يف ربه اإلنسان يذكر أن
 :  أدلتهم وإليه ذهب املالكية. ، اخلالء يف تعاىل اهلل ذكر جيوز بل ، يكره ال أنه:  لثانيا القول

:  قال أهله يأتي أن أراد إذا أحدكم أن لو] قال اهلل عليه وسلمصلى  النيب أن ، عباس ابن عنالدليل األول:
 الشيطان يضره مل ، ولد بينهما قدر فإن ، رزقتنا ما الشيطان وجنب ، الشيطان جنبنا اللهم ، اهلل بسم
 وجل عز اهلل يذكر أن اإلنسان أمر ، صلى اهلل عليه وسلم النيبوألن :  قالوا  أخرجاه يف الصحيحني..[أبدا
صلى اهلل عليه  النيب مينعه ومل ، عورته كاشٌف وهو الذكر هذا يقول قد اإلنسان أن املعلوم ومن ، الذكر بهذا

 إنه:  اهلل رمحه حجر ابن احلافظ قال وهلذا.  لعورته كاشفا فيه اإلنسان يكون أيضا واخلالء ، قوله من وسلم
 .  وجه له وهذا ، اخلالء ويف ، الوقاع حال يف اهلل ذكر كراهة عدم على احلديث بهذا اسُتدل قد

 أن لنا فليس ، هذا من مينع دليل مثة يكن مل وإذا ، الشيء هذا من مينع دليل هناك ليس ألنهو:الثانيالدليل 
 .  هنكره

 أنه على دليل يأت ومل ، أحيانه كل على تعاىل اهلل يذكر كان ، صلى اهلل عليه وسلم النيبألن و:الدليل الثالث
 .  اخلالء يف اهلل ذكر عن ينحبس كان ، اهلل عليه وسلمصلى 

 . باملخافتة جييب:  قال ، اخلالء يف املؤذن إجابة عن اإلسالم شيخ سئل ملا وهلذا
 قال من الفقهاء فمن ؟ يسمي ال أو يسمي هل ، اخلالء أول يف كان إذا الوضوء أول يف التسمية عليه ينبين وهذا

 فإنه ، يكره:  قلنا فإن ، املسألة هذه يف اخلالف على ينبين وهذا ، بلسانه يسمي قال من ومنهم ، قلبه يف يسمي: 
 .  قلبه يف يسمي
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 فإن ؟ واجبة ليست أو واجبة هي هل ، الوضوء أول يف التسمية حكم:  وهي ، أخرى مسألة على ينبين وكذلك
 وال بقلبه يسمي:  يقال فإنه ، بالوجوب نقل مل وإن ، قلبه يف أو بلسانه كان سواء ، يسمي فإنه ، واجبة:  قلنا

 . مكروه ألنه ؛ بلسانه يسمي

 :  الراجح

 ينبغي لكن ، الكراهة على يدل دليل هناك ليس ألنه ؛ اخلالء يف اهلل ذكر يكره ال أنه:  أعلم واهلل واألقرب
 . يكفي ، وعليكم:  فقال ، مثال شخص عليه سلم فلو ،فإن فعل فليقلل منهلإلنسان أن اليفعل 

 ؛ يسلم مل والسالم الصالة عليه الرسول إن: يقال فاجلواب، يسلم مل والسالم الصالة عليه النيب:  قائل قال فإن 
 عليه وسلم صل اللهم ، أحواله كل على متطهرا يكون أن عادته من ألن ؛ طهر غري على اهلل يذكر أن كره ألنه

 وال املياه دورة يف ال ، أحد على السالم نرد مل هذا قلنا ولو ، أحوالنا كل يف نتطهر ال أنا فينا فالغالب حنن أما ،
 . ؟ يستطيعه من لكن ، السنة من وهذا ، متطهرا يكون أن لإلنسان ينبغي نعم ، غريها يف
اأَلْرِض من ُدُنوِِّه قبَل َثوِبِه َوَرْفُع:   : اهلل رمحه قال  . 

 جلوسه فحال ، فشيئا شيئا لثوبه رفعه يكون بل ، األرض من يدنو أن قبل ثوبه اإلنسان يرفع أن ، يكره مما هذا
 عورته انكشاف إىل سيؤدي هذا ألن ؛ جيلس ثم كله ثوبه يرفع أن ال ، لألرض يصل حتى ، فشيئا شيئا ثوبه يرفع

 ؟ نذر وما منها نأتي ما عوراتنا: سئل ملا صلى اهلل عليه وسلم النيب ألن ؛ الكراهة فيه األصل العورة وكشف ،
 أن أحق فاهلُل] قال ، [  خاليا؟ منا الواحد كان وإذا] : قال ،[ أمتك أو زوجتك من إال عورتك احفظ] قال

  [ .منه يستحيا

 .  عورته تنكشف ال حتى ؛ نفسه يغطيأن  اجلماع حال يف اإلنسان أن العلماء يستحب وهلذا

 فيه يكون الذي للوضع يصل حتى ، فشيئا شيئا نازال كونه حال خيلع ، حاجته لقضاء ثيابه خيلع أن أراد إذا نإذ
 ، احلاجة قضاء

 واإلنسان ، عورته انكشاف إىل سيؤدي ألنه ؛ األرض من دنو قبل ثوبه يرفع أن عليه فيحرم أحد حوله كان فإن 
 اخل..  املداوي أو ، واألمة الزوجة:  وهي ، إليها ينظر أن له اهلل أباح ما إال ، ألحد عورته يبدي أن له جيوز ال
 .  جيوز فال ذلك غري أما ،

فيِه وكالُمُه:   : اهلل رمحه قال قال ثم  . 

 وهذا القول األول.  احلاجة قضاء حمل يف اإلنسان يتكلم أن:  يكره مما أي
وبعضهم  ،واحلنابلة ،والشافعية،واملالكية،احلنفية مجاهري أهل العلم وإليه ذهب ،الكالم يف اخلالء مكروه  أن

 يقيده مبا إذا تكلم اثنان وهما يتغوطان حال كشفهم عوراتهم.
 وذهب اإلمام أمحد يف رواية إىل عدم الكراهة وذلك لعدم الدليل.:القول الثاني



  املطريي فهد:  د.أ.الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   -  01  -   املستقنع زاد

 

 www.dwrah.com 7                                 سعدي ابن جبامع املتقدمة العلمية الدورة

 .  احلاجة قضاء موضع يف يتكلم أن عليه حيرم أنه ، بالتحريم وقيل :القول الثالث

 : هذا يف واألصل

 ال] قال صلى اهلل عليه وسلم النيب أن ، عنه اهلل رضي ، اخلدري سعيد أبي حديث من ، أمحد اإلمام روى ما -
 . [ فإن اهلل ميقت على ذلك،يتحدثان  خيرج الرجالن يضربان الغائط كاشفان عورتهما

 احلافظ ذكر كما ، معلول جابر رواه الذي واحلديث ، عنه اهلل رضي جابر حديث من أخرى رواية من جاء وقد
 النووي وذهب ، تضعيفه على العلماء من فكثري( سعيد أبي حديث) احلديث هذا وأما ، املرام بلوغ يف حجر ابن

 والرتهيب الرتغيب صحيح يف كما ، تراجعاته يف عليه اهلل رمحة األلباني وصححه ، حتسينه إىل اهلل رمحه
 األصل هو هذا ، وغريه أمحد اإلمام عندرواية جابرمن معلول و، ضعيف احلديث أن احملدثني عامة عليه والذي 

 يقتضي ال فإنه ، به ويستدلون يصححونه كانوا إن احلديث إىل نظرنا وإذا ، احلاجة قضاء حال يف الكالم قضية يف
ذا كان فإ ،واملقت أشد البغض [  ذلك على ميقت اهلل فإن] احلديث يف قال فإنه ، التحريم يقتضي بل ، الكراهة

ولذلك يقال : إذا صح احلديث فإن الكالم حرام  ،يدل على التحريم ال على الكراهة ميقت الرب عز وجل هذا فإنه 
هذا هو الذي جاء فيه النهي أو التحريم  ،يتحدثان  ،بقيوده اليت جاءت يف احلديث : أن يكونا اثنان قد كشفا عورتيهما 

ولذلك عند احلنابلة  ،وإن مل يكن مثة دليل فاليصار إىل الكراهة  ،فيصار إليه  أما ماسوى ذلك فينظر إن كان مثة دليل ،
وإذا مل يكن مثة دليل على املنع فإنه الميكن القول  ،دليل على املنع  الألنه ؛رواية أنه اليكره احلديث عند قضاء احلاجة

وليس من األدب أن  ،من األدب هذا ليس ؟ج/لكن هل من األدب أن اإلنسان يقضي حاجته ويتحدث  ،بالكراهة 
وإمنا اإلنسان حياول املبادرة بقضاء حاجته واخلروج من هذا املكان القذر حتى وإن كان  ،يقرأ جريدة وهو يقضي حاجته 

فينبغي لإلنسان أن يبادر يف  ،ثم هو موضع حمتضر ومأوى لألرواح اخلبيثة وللشر  ،املكان نظيفًا فإنه موضع معد للقذر 
ألنه قد يعشق الشيطان أو الشيطانة ؛وقضايا املس ومايتعلق بها ،ألنها أماكن حمتضرة؛ه واخلروج مباشرة منه قضاء حاجت

الصبيان والنساء بالتسمية واإلستعاذة عند الدخول وحفظ  يؤمروهلذا  ،فيمنع اإلنسان نفسه من هذه األشياء  ،الداخل 
  .م  العورة من أجل أن اليكون سببًا يف أذية الشيطان هل

 د.حمم نبينا على وسلم اهلل وصلى
 
 


