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 الحمد هلل رب العالمين ، وصمى اهلل وسمم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين .

التمتع   األنساك   َوَأفضل  :  اهلل رحمه المصنف قال  . 

 وكيفية ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إىالل في الروايات مسألة إلى وصمنا ، األنساك تفضيل مسألة في زلنا ال
:  ثالثة فيم الحج إفراد عنيم نقل الذي وأما" قال ، الباب في جميل كالم لو اهلل رحمو القيم ابن ، بينيا الجمع
 أصح الحج إلى بالعمرة تمتع أنو عمر وابن عائشة وحديث ، التمتع عنيم نقل والثالثة ، وجابر عمر وابن عائشة

 منو وقع يكون أن أو ، الحج أعمال إفراد فمعناه عنيما ذلك في صح وما ، - اإلفراد في أي - حديثيما من
 ، حصين بن وعمران وعمي وعثمان كعمر ، الصحابة أكابر رواىا ، متواترة التمتع أحاديث فإن ، كنظائره غمط

 ابن) قمت ، الصحابة من عشر بضعة   وسمم عميو اهلل صمى النبي عن رواىا بل ، وجابر عمر وابن وعائشة
 عمر أربع اعتمر ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى ، عباس وابن عمر وابن وعائشة أنس اتفق وقد( : القيم

نما ، :  قالوا عباس ابن سوى وىم ،( حجتو مع وعمرة) قالوا وكميم ، رجب في إحداىن كون في عمر ابن وىم وا 
 قرن :قال وبعضيم أفرد :قال بعضيم أي - وىذا وىذا ىذا:  فقالوا ، تمتع:  قالوا أنس سوى وىم،  الحج أفرد إنو

 ، النسكين بين وقرن ، الحج أعمال وأفرد ، قران تمتع تمتع فإنو ، أقواليم بين تناقض وال -تمتع :قال وبعضيم
 بترفيو ومتمتعا ، والسعيين الطوافين أحد عمى اقتصاره باعتبار ومفردا ، النسكين بين جمعو باعتبار قارنا وكان
 ، ببعض بعضيا واعتبر ، بعض إلى بعضيا األحاديث وجمع ، الصحابة ألفاظ تأمل ومن ، السفرين أحد بترك
 لسبيل اليادي واهلل ، واالضطراب االختالف ظممة عنو وانقشعت ، الصواب صبح لو أسفر ، الصحابة لغة وفيم

 . المعاد زاد في اهلل رحمو القيم ابن كالم ىذا" السداد لطريق والموفق ، الرشاد

 :  قارنا النبي حج مرجحات

 : منيا ، وجيا عشر أربعة من أكثر اهلل رحمو ذكر ، قارنا حج أنو مرجحات من مجموعة وغيره القيم ابن ذكر

 :  المراقي في قيل وكما ، رواية أكثر أنيا -1

ح ،،، والرواية الدليل وكثرة  الدراية ذوي لدى مرج 

  . قارنا حجو رواة كثرة -2
 .  القران عنيم روي اإلفراد عنيم روي من أن -3

 رأي عمى قارنا كان أنو فاجتمع ، الرواية في صادق القران ذكر من إن:  قالوا مفردا حج إنو قالوا من أن -4
 .  الطرفين
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 ولفظو سماعو عن أخبر ، معا والحج بالعمرة يمبي ، وسمم عميو اهلل صمى النبي سمع أنو أخبر من فييم أن -5
 يجئ ولم ، بذلك لو ربو أمر عن أخبر من ومنيم ، ذلك فعل بأنو نفسو عن إخباره روى من ومنيم ، صريحا
 .  اإلفراد في ذلك من شيء

 .  ليا عمر أربع اعتمر أنو روى من روايات تصديق -6

 .  اإلفراد روايات بخالف ، التأويل تحتمل ال صريحة أنيا -7

 عمى مقدم والمثبت ، الساكت عمى مقدم الزائد والذاكر ، نفوىا أو اإلفراد أىل عنيا سكت زيادة متضمنة أنيا -8
 .  النافي

 يكون أن ربو من أمر وسمم عميو اهلل صمى النبي ، عنو ليعدل يكن فمم ، ربو من بو أمر الذي النسك أنو -9
 .  قارنا

 اليدي ىو يسوق ثم اليدي ساقوا إذا بو ليأمرىم يكن فمم ، اليدي ساق من كل بو أمر الذي النسك أنو -11
 .  ويخالفيم

 .  لنفسو اختار ما إال ليم ليختار يكن ولم ، ليم واختاره بيتو أىل بو أمر الذي النسك أنو -11

 منو جزءا صارت قد أنيا يقتضي وىذا[ القيامة يوم إلى الحج في العمرة دخمت] وسمم عميو اهلل صمى قولو -12
 الرجوع يمكن ، أخرى مرجحات 4 أو 3 غيرىا وذكر ، وبينو بينيا يفصل ال بحيث ، فيو الداخل كالجزء أو ،

 .  المعاد زاد في إلييا

 أنو أشك ال" اهلل رحمو أحمد اإلمام قال كما ، قارنا حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن إلى نصل كمو ىذا من
 " . إلي أحب والمتعة قارنا كان

 .  ؟ اإلنسان بو يحج نسك أفضل ىو ما ، المراد إلى نصل واآلن ، مقدمات كميا ىذه

 :  األنساك أفضل

ما ، اليدي ساق قد يكون أن إما  .  أقوال عمى خالف فييا مسألة وكل ، بعد اليدي يسق لم أنو وا 

 : الهدي يسق لم لمن األنساك أفضل

 :  أقوال ثالثة عمى المسألة ىذه في اهلل رحميم العمماء اختمف

 والحسن وعائشة عباس وابن عمر ابن رأي وىذا ، اليدي يسق لم لمن األنساك أفضل التمتع أن:  األول القول
 .  الحنابمة عند المذىب وىو ، قول في والشافعية وطاوس وعطاء

 :  األدلة

 فذكره ،( الحج إلى بالعمرة تمتع فمن) قولو في ، كتابو في وجل عز اهلل ذكره الذي ىو التمتع أن:  األول الدليل
 .  لذكره أفضل القران كان ولو ، أفضل أنو عمى يدل



  المطيري فهد:  د  الشيخ فضيلة                                                                                                                                                                   - 4_93  -   المستقنع زاد

 

 www.dwrah.com                                 سعدي ابن بجامع المتقدمة العلمية الدورة
3 

 مفرد بحج ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع ميمين أقبمنا" :قال أنو ، عنو اهلل رضي جابر عن:  الثاني الدليل
 ، والمروة والصفا بالكعبة طفنا قدمنا إذا حتى - حاضت - عِركت بسرف كنا إذا حتى ، بعمرة عائشة وأقبمت ،

" كمو الحل  :  قال ؟ ماذا ِحل:  فقمنا ، ىدي معو يكن لم من منا يحل أن ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فأمرنا
 .  أألنساك أفضل التمتع أن عمى دليل وىو ، بالتمتع فأمرىم ، اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو

 سقت ما استدبرت ما أمري من استقبمت لو ] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عائشة عن:  الثالث الدليل
ال ، اليدي سوق الحل من منعتو التي العمة أن فبين ، عميو متفق [حموا حين الناس مع ولحممت ، الهدي  فيو وا 
 .  حاال معيم يكون أن يرغب

 لم استدبرت ما أمري من استقبمت لو] :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، جابر حديث وفي:  الرابع الدليل
ن ، مسمم اإلمام أخرجو [عمرة وجعمتها ، الهدي أسق  أجل من لمفاضل وتركا ، لخواطرىم تطييبا ليم ذلك قال وا 

 . أصحابو نفوس إرضاء

 يسق لم كان لو أن تمنى أنو ، التمني باب من القول ىذا قال وسمم عميو اهلل صمى النبي ىل ، اختمفوا والعمماء 
 لم أنو تمنى وسمم عميو اهلل صمى الرسول إن يقول من فمنيم:  قولين عمى ، منو إخبار إنو أم ، حل وأنو اليدي
 عمى التمتع تفضيل فيو ىذا أن:  وىي ، أخرى مسألة عميو تنبني وىذا ، أصحابو مع حل وأنو ، اليدي يسق
:  وقال ، إخبارا أخبر بل ، يتمن لم وسمم عميو اهلل صمى النبي ، كال:  قال من ومنيم ، اليدي ساق لمن القران

 يترك أن أراد ألنو ؛ اإلخبار باب من ، معكم وألحممت ، اليدي سقت لما استدبرت ما أمري من استقبمت لو
 ، حجيم من الحل وىو ، األمر عمييم صعب لما أصحابو خواطر تطييب أجل من لممفضول وينتقل الفاضل
 .  التمتع وليس القران لو فاألفضل اليدي ساق من أن يقتضي والثاني

 فإنو ، القارن بخالف ، تام وحج تامة عمرة ، وحج بعمرة يأتي فالمتمتع ، عمال أكثر التمتع أن:  الخامس الدليل
 .  منيا جزء وسقط ، الحج في دخمت قد بعمرة يأتي

 رابعة صبيحة وأصحابو سمم و عميو اهلل صمى النبي قدمالدليل السادس: عن ابن عباس رضي اهلل عنيما قال :" 
"  ( كمه حل)  :قال ؟ الحل أي اهلل رسول يا فقالوا ، عندىم ذلك فتعاظم عمرة يجعموىا أن فأمرىم،  بالحج ميمين

 متفق عميو .

سحقو  الثوري رأي وىذا ، اليدي يسق لم لمن أفضل القران أن:  الثاني القول ليو ، المنذر وابن والمزني ا   ذىب وا 
 .  اليدي ساق إن رواية في والحنابمة الحنفية

 :  األدلة

 .  لنبيو اختاره قد وجل عز اهلل ألن ؛ أفضل فالقران ، قارنا حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل

( وحجا عمرة لبيك) يقول وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت" :قال ، قارنا حج أنو أنس حديث:  الثاني الدليل
 أخرجو مسمم ." جميعا والعمرة بالحج يمبي
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 ، الحج إلى بالعمرة الوداع حجة في ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول تمتع " قال: عمر ابن عن الدليل الثالث :
 . عميو متفق" ... الحميفة ذي من اليدي معو فساق ، فأىدى

 أتاني ] :يقول العقيق بوادي وسمم عميو اهلل صمى النبي سمعت: رضي اهلل عنو ، قال  عمر عن الدليل الرابع :
 . اهلل رحمو البخاري أخرجو"  [ حجة في عمرة :وقل،  المبارك الوادي هذا في صل :فقال،  ربي من آت الميمة

 من أنت تحمل ولم بعمرة حموا الناس شأن ما اهلل رسول يا:  قالت اعني اهلل رضي حفصة عنالدليل الخامس : 
 .  عميو متفق"  [ أنحر حتى أحل فال هديي وقمدت رأسي لبدت إني ] :قال ؟ عمرتك

 .  أفضل القران فيكون ، قارنا حج وىو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي نسك نوع عمى مبني التفضيل فيذا

 اهلل رضي وعمي وعثمان وعمر بكر أبو بو قال ، اليدي يسق لم لمن األنساك أفضل اإلفراد أن:  الثالث القول
 ، وعائشة عباس ابن و عمر ابنو  جابر عن مروي وىو، مسعود  وابن - األربعة الراشدون الخمفاء - معني
ليو ، وداود ثور وأبي األوزاعي رأي وىو  أئمة إليو ذىب ، واعتباره وزنو لو قول وىو ، والشافعية المالكية ذىب وا 
 وعمر بكر أبا لكن ، التمتع تفضيل عنو نقل قد ، عنو اهلل رضي عميا ألن ؛ الثالثة خاصة ، األربعة الدين

 . باإلفراد الناس يأمرون كانوا وعثمان

 :  األدلة

 حجة عام ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع خرجنا" :قالت أنيا ، عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 وسمم عميو اهلل صمى النبي وأىل ، بحج أىل من ومنا ، عمرةو  حجب أىل من ومنا ، بعمرة أىل من فمنا ، الوداع
 عميو اهلل صمى النبي حج بم  :  مسألة إلى فرجعنا ، مفردا حج أنو عمى دل ، بالحج فأىل ، مسمم أخرجو" بالحج
 .؟  وسمم

 . مسمم أخرجو" العمرة نعرف لسنا ، الحج إال ننوي لسنا" :قال ، جابر حديث فيو  الدليل الثاني:
 رسول أن"  رواية وفي" مفردا بالحج وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مع أىممنا" :قال عمر ابن عن الدليل الثالث:

 . مسمم في وىو"  مفردا بالحجأىل  وسمم عميو اهلل صمى اهلل
 متفق"  بالحج ميمين رابعة صبيحة وأصحابو وسمم عميو اهلل صمى النبي قدم "قال:  عباس ابن عن الدليل الرابع:

 .  عميو

 لما أفضل اإلفراد يكن لم ولو ، وأتقاىم الناس أفضل وىم ، وأمرىم الراشدين الخمفاء فعل أنو:  خامسال الدليل
 .  فعموه

 في وردت التي الروايات بين الجمع تقدم وقد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  السابقة األحاديث عن الجواب
 والنووي اهلل رحمو احمد اإلمام األئمة وكالم ، القيم وابن تيمية ابن اإلسالم شيخ بكالم فنكتفي ، إىاللو صفة
 .  حجر وابن
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 بسفرة اإلنسان فيأتي ، ميجورا البيت يبقى أال عنيم اهلل رضي أرادوا أنيم:  الراشدين الخمفاء فعل عن الجواب
 اإلسالم شيخ ذكر فقد ، سفرة في وبالعمرة سفرة في بالحج جاء من أن وسيأتي ، لمحج بسفرة ويأتي ، لمعمرة
 ، السفرين أحد بترك ترفو الذي المتمتع فعل كما يفعل لم وألن ؛ األربعة األئمة باتفاق أفضل ذلك أن اهلل رحمو
 .  واحدة مرة جاء ممن أفضل شك ال وىو ، مرتين البيت زار قد بل

 ، فيو جبران   دم   ال وما ، دم ففييما والقران التمتع بخالف ، فيو دم ال ألنو أفضل اإلفراد أن:  سادسال الدليل
 .  حقيقة غريب تعميل وىو ، جبران دم فيو مما أفضل

نما جبران دم ليس والتمتع القران في الذي الدم بأن:  ونوقش  ودم الجبران دم بين فرق وثمة ، شكران دم ىو وا 
 عميو وجب ذبحا ويذبح ، ىديا ييدي فالمتمتع، بل ىو دليل عمى تفضيل القران والتمتع عمى اإلفراد  ، الشكران

 أصبح بأن العمرة أثناء في عميو اهلل حرم بما بالترفو أو ، السفرين أحد بترك بالترفو عميو اهلل نعمة شكر باب من
 .  والعمرة الحج بين لو حالال

 وعثمان عمر كرىو فقد ، التمتع بخالف ، كراىة غير من اإلفراد جواز عمى أجمعت قد األمة أن:  ابعسال الدليل
 .  كراىتو في اختمف مما أفضل كراىتو في يختمف لم وما ، السمف وبعض

 كراىة إن ثم ، مطرح تعميل وىو ، وسمم عميو اهلل صمى النبي عن الثابتة النصوص مقابل في تعميل وىذا
نما ، لذاتو ال كرىوه إنما ، كرىوه قد إنيم قيل إذا لو الصحابة  ويترك واحد بسفر اإلنسان يأتي ال حتى كرىوه وا 
 .  والحجاج المعتمرين من يخمو وال ، زوار فيو البيت يكون أن أرادوا فيم ، السفرين

 :  الراجح

 كان فإن ، حالو باختالف يتنوع أنو ذلك في فالتحقيق" :وقال جميال تفصيال ذكر فقد ، اإلسالم شيخ هذكر  ما ىو
 ، يحج حتى بيا ويقيم ويعتمر ، الحج أشير قبل مكة إلى يسافر أو ، أخرى سفرة ولمحج ، لمعمرة سفرة يسافر
 العمرة بين يجمع أن وىو ، الناس غالب فعموي ما فعل إذا وأما ...األربعة األئمة باتفاق أفضل لو اإلفراد فيذا

ن ، لو أفضل فالقران اليدي ساق إن فيذا ، الحج أشير في مكة ويقدم ، واحدة سفرة في والحج  اليدي يسق لم وا 
 .  اليدي يسق لم لمن بالنسبة ىذا ،  الفتاوى مجموع في وىذا" أفضل بعمرة إحرامو من فالتحمل

 :  الهدي ساق لمن األنساك أفضل

ليو ، اإلفراد اليدي ساق لمن األنساك أفضل أن:  األول القول  ، الشافعية عند الصحيح وىو ، المالكية ذىب وا 
 .  نفسو السابق المذىب

 :  األدلة

 حج ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، وعائشة عمر وابن عباس وابن جابر حديث في جاء ما:  األول الدليل
ن ، اليدي ساق قد أنو مع ، مفردا  العمرة أدخل قد ذلك بعد ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إن:  يقولون كانوا وا 
 .  اإلفراد ىو األفضل:  يقولون لكن ، الحج عمى
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 أنو عنو ثبت ، مفردا كان إنو:  الصحابة من قال من وألن ، قارنا كان وسمم عميو اهلل صمى النبي بأن:  ونوقش
 في الكالم إلى فرجعنا ، الحج أعمال إفراد:  باإلفراد مرادىم وأن ، تقدم كما القران إلى قوليم فرجع ، متمتعا كان
 .  وسمم عميو اهلل صمى النبي إىالل صفة

 من الصحيح وىو ، قول في الشافعية إليو وذىب ، التمتع اليدي ساق لمن األنساك أفضل أن:  الثاني القول
 .  الحنابمة مذىب

 :  األدلة

ذا ، متمتعا حج وسمم عميو اهلل صمى النبي أن في السابقة الحديث:  األول الدليل  اليدي ساق وقد متمتعا كان وا 
 ، وسمم عميو اهلل صمى رسول اهلل تمتع" قال ، عمر ابن كحديث ، متمتعا يحج أن اليدي ساق لمن فاألفضل ،

 " . الحج إلى بالعمرة الوداع حجة في

 ينيى عثمان فكان،  بعسفان عنيما اهلل رضي وعثمان عمي اجتمع"  :قال عن سعيد بن المسيب :  الثاني الدليل
 فقال ؟ عنو تنيى وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فعمو أمر إلى تريد ما :عمي فقال،  العمرة أو المتعة عن

 .  عميو متفق "جميعا بيما أىل ذلك عمي رأى أن فمما،  أدعك أن أستطيع ال إني :فقال،  منك دعنا :عثمان

نيا ، المتعة عن أنياكم ال إني واهلل:  يقول عمر سمعت" :قال رضي اهلل عنيما عباس ابن عن:  الثالث الدليل  وا 
 .  النسائي أخرجو" وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول فعميا ولقد ، اهلل كتاب لفي

 مروي فيو ، متمتعا حج وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيم رضي الصحابة عن مروي أنو:  رابعال الدليل
 أبي وعن معاوية وعن سعد وعن عثمان وعن عمي وعن عمر وعن حفصة وعن عمر وابن عباس ابن عن

 .  صحيحة بأحاديثرضي اهلل عنيم  عائشة وعن جابر وعن موسى

 :  ، وأن سبق بما عنو ويجاب
 . القران عمى تطمق الصحابة لسان في المتعة أن أوال :
 وبإخبار ، نفسو عن بإخباره صريحا جاء وىذا ، ىديو نحر حتى يحل لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي وألن ثانيا:

  . إحرامو عمى وبقي ، الصحابة

 يدل وىذا( معكم وألحممت اليدي سقت لما استدبرت ما أمري من استقبمت لو) وسمم عميو اهلل صمى قولو : الثثا
 .  متمتعا يكن لم أنو ذلك معنى ، يحل ولم محرما بقي أنو عمى

 .  اهلل رحميم الظاىرية إليو وذىب ، قارنا الحج عميو يجب اليدي ساق من أن:  الثالث القول

 :  األدلة

 الهدي أسق لم استدبرت ما أمري من استقبمت أني لو) :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
 ، عميو واجبا أصبح القران أن يتضمن وىذا ، الحل من منعو قد اليدي سوق أن فأخبر ، ( .. عمرة وجعمتها
 . قارنا يحج أن اليدي ساق من عمى فالواجب
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 يحل ال فإنه أهدى منكم كان من ] :لمناس قال وسمم عميو اهلل صمى النبي : أن عن ابن عمر الدليل الثاني:
 .  متفق عميو [حجه يقضي حتى منه حرم لشيء

 شيخ اختيار وىو ، رواية في والحنابمة الحنفية إليو وذىب ، القران لو فاألفضل اليدي ساق من:  الرابع القول
 والظاىرية ، أفضل ىنا أنو:  ثالثالالقول و  القول ىذا بين والفرق ، جميعا عمييم اهلل رحمة تيمية ابن اإلسالم
 .  يجب يقولون

 :  األدلة

 حتى الحل عن وامتنع ، اليدي ساق ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن وذاك ، السابقة األقوال أدلة:  األول الدليل
 يجب وال ، مفرد بحج ييل أن اليدي ساق لو لإلنسان ولكن ، أفضل القران يكون ىذا عمى وبناء ، ىديو ينحر
ن ، يمكن ال ؟ متمتعا يكون أن يمكن وىل ، واجبا وليس التطوع باب من ىذا واليدي ، قارنا يكون أن عميو  وا 
 ثم ، إحرامو عمى يبقى فإنو يقصر لم إذا لكن ، يقصر وال يحل وال ، متمتعا يكون أن يمكن أنو المذىب في كان

 الحج إدخال ألن ؛ الضرورة حال في إال يمكن ال وىذا ، قارنا فيكون ، العمرة عمى الحج ويدخل ، بالحج سيحرم
 .  الراجح عمى طوافيا في الشروع قبل يكون أن بد ال العمرة عمى

 :  الراجح

 أن يمكن وال ، مفردا يكون أن ويجوز ، واجبا وليس القران لو فاألفضل اليدي ساق من أن ، األخير القول ىو
 .  متمتعا يكون

 :  الهدي سوق أفضمية

 ىو كما اندثرت قد اليدي سوق سنة كانت إن أنو ، اهلل رحمو شيخنا ذكر ؟ ال أو اليدي يسوق أن األفضل ىل
 األفضل فإن ، السنة ىذه يحيي وسوف ، الناس في أثر لسوقو وكان اليدي ساق لو اإلنسان فإن ، اآلن حاصل

 يفعل ال ىذا:  قال لبعضيم وقرأت ، اليدي يسوق أن يتصور كان إذا وىذا ، مفردا أو قارنا ويحج يسوقيا أن
 العظيمة الشعيرة ىذه إحياء باب من وىذا ، يسوقونو معيم بيدييم يأتون فإنيم ، تيامة بادية بعض من إال اآلن
 ، ويقمده ُيشعره ، النعال عميو ويضع ، يسوقو ، معو بيديو يأتي أن اإلنسان استطاع فإن ، أخيرا اندثرت التي

 وىذا ، عظيم السنة إحياء أن شك فال ، وسمم عميو اهلل صمى النبي سنة من وأنو ، ىدي ىذا أن الناس فيعرف
عالنيا إظيارىا ينبغي التي الدين شعائر من  التي األنساك ىذه ويعرفوا ، دينيم ويعرفوا الناس يراىا حتى ، وا 

 لكن ، سبيال إلييا استطاع إذا يفعميا أن لإلنسان فينبغي ، القموب تقوى من اهلل شعائر تعظيم فإن ، اهلل يحبيا
 وأن ، اإلسالمية القنوات عبر ويبث ، قدر لو ولكن ، ىديو اإلنسان يسوق أن بمكان الصعوبة من أن اآلن أظن
 .  أعمم واهلل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل ىو ىذا وأن ، وسنة شعيرة فتحيا ، اليدي ىو ىذا

 . أجمعين وصحبه آله وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى

 
 


