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 خطورة تقديم العقل على النقل

تقديم العقل على خطورة خطبة الجمعة بعنوان: " -حفظه اهلل  -ألقى فضيلة الشيخ عبد الرحمن السديس 
ث فيها عنالنقل تحكيم العقل في النصوص النقليَّة، وتأويلها حسب ما يقتضي هوى بعض الناس،  "، والتي تحدَّ

ر منه المصطفى  ، وبيَّن خطَره -صلى اهلل عليه وسلم  -وأن هذا من الخطر الداهم على أمة اإلسالم؛ إذ حذَّ
عواِقب ِضي إلى ، وحثَّ على وجوب االنتباه إلى هذا التشويه والرّد لنصوص الوحيَ ْين الُمفالعلماُء من بعده

 .وخيمة

 

 الخطبة األولى

َرى سرًّا لك الحمُد ربَّنا حمًدا ال ينقِضي وال يتوانى، ه ونتوُب إليهونستغفرُ  ونستعيُنه نحمُدهإن الحمد هلل  ، حمًدا يت ْ
 .وإعالنًا

 لربِّ العالمين بال تواِني فحمًدا ثم حمًدا ثم حمًدا

 اٍت وآنٍ له في كل أوق وُشكًرا ثم ُشكًرا ثم ُشكًرا

عبُد اهلل وأشهد أن نبيَّنا وسيَدنا محمًدا  ،شريعًة ُمباركًة وُقرآنًا أواَلناأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و 
ًة وبُرهانًا، وُأسوُة المسلمين تسليًما للوحي وإذعانًاورسولُه  الزَّاِكين  عليه وعلى آله اللهم صلِّ  ،أعظُم الُمرسلين ُحجَّ

، والتابعين وقَّروا نصوَص التشريع فكانوا ُكماًة في التعظيم وُفرسانًااألَُلى ه بِ صحو  ،لرَّاِجحين عقواًل وأذهانًانفوًسا، ا
 .ُمعطًَّرا ُمزدانًاُمبارًَكا ، وسلَّم تسليًما بإحسانٍ ومن تِبعهم 

 يا عباد اهلل:فأما بعد، 
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نتَضى، والهدُي السِنيُّ الُمرتَضى، وبها ُتحقُِّقون الفوَز والنصَر هي العزُّ المُ  - سبحانه -فتقواه ؛ اتقوا اهلل حقَّ تُقاته
 .[308: عمران آل] ُمْسِلُمونَ  َوَأنْ ُتمْ  ِإالَّ  َتُموُتنَّ  َواَل  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  اللَّهَ  ات َُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا ،والرِّضا

 ستقيُم قبوالً وهي الصراُط المُ  تقوى القلوِب هي السبيُل إلى الُعال

 فله الثَّناُء ُمرتَّاًل وجميالً  فلنتَِّق اهللَ الذي هو ربُّنا

 أيها المسلمون:

على حين فترٍة من الرُُّسل هبَّت النسائُم النديَّة للرسالة اإلسالمية بتشريعاتها السنيَّة، فاعتنَقتها ِفطُر أُمم األرض 
عقديٌَّة وأيُّ قضيَّة! طاَشت لها  خلَفت خلوٌف انبَجَست عنهم قضيَّةٌ السويَّة دون تأبٍّ أو الِتياث طويَّة، إلى أن 

َجى وغاَرت. َهى وطاَرت، وأفَلت ُشُهب الدُّ  الن ُّ

ت ِملَحها وُأجاَجها، فألهَبت من غيَرة المسلم وفي عصرِنا الرَّاِهن وتحديًدا أوانُنا هذا استأنَ َفت  رواَجها، ومجَّ
ونَها، هيهات ُتدِرك مراَمها؛ ألنها في الدين أبتَ ُر منت الُحسام الواِلج، وفي الهدي ِضراَمها، واألناُة والرِويَّة د

هم الزَّاِلج، تلك هي: قضيَُّة تحكيم العقل بين يدي صحيح النَّقل،  - يا رعاكم اهلل - الشريف أنَكى وقًعا من السَّ
س النصوص بمحض اآلراء واألهواء ذات النُّكوص.  واالجتراء على ُمقدَّ

َصت ِحياَلها بالُعُبوس والُوجومشاَهت الُفهوم، وتمرَّدت الُحُلوم، ف َبت تلقاء الحقِّ الرُُّجوم، وُشخِّ  ، عياًذا باهلل.وُصوِّ

 معاشر المسلمين:

قد حسَمها في حمأة الغياِهب، وهذه القضيَّة التي تشبَّع بها كثيٌر من المشاِرب، وانساَق خلَفها ِفئاٌم فأُرِكُسوا 
ُموا اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا: -تبارك وتعالى  - وجالَّها أيَّما تجلية أساطيُنه األفذاُذ الِعظام، قالاإلسالم،   بَ ْينَ  تُ َقدِّ

 .[3: الحجرات] َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  يََديِ 



 

  82/7/3414: الحرامالمسجد            السديسعبدالرحمن د.   :لشيخل          خطورة تقديم العقل على النقل 
 

-3 - 

www.alharamain.sa 

وب تعظيم النصِّ في وج فهذه اآليُة الكريمُة أصٌل في اسِتئخار العقل بين يدي نور النَّقل، كما هي أصٌل عظيمٌ 
 .الشرعيِّ كتابًا وُسنَّة، واالنقياد لهما عمالً وتحكيًما، وخضوًعا وتسليًما

: "فكان من األصول الُمتَّفق -رحمه اهلل  -قال اإلمام ابن تيمية النِّحرير قواًل غايًة في التأصيل والتحرير، يقول 
برأيه وال ذوِقه، وال معقوِله وال قياِسه وال اِرَض القرآن عليها بين الصحابة والتابعين أنه ال يُقَبل من أحٍد أن يُع

. وما [18: الحج] اْلُقُلوبِ  تَ ْقَوى ِمنْ  فَِإن ََّها اللَّهِ  َشَعاِئرَ  يُ َعظِّمْ  َوَمنْ  َذِلكَ : -جلَّ اسُمه  - وجِده، قال
 ."تعظيُمها إال إجالُلها بالتحاُكم واإلذعان لها

ُجنَّة، وذلك ديَدُن أهل اإليمان، وَسمُت أهل من آَكد تلك الشعائِر: الكتاب و  والسنَّة النوُر والضياُء في الدُّ
 الرِّضوان.

تعظيم أمره ونهِيه، ويكوُن  - عز وجل -: "أوُل مراتب تعظيم الحقِّ -رحمه اهلل  -يقول اإلمام العالمة ابن القيم 
صديق، وصحة العقيدة، والبراءة من النفاق المؤمن بحسِب هذا التعظيم من األبرار المشهود لهم باإليمان والت

 األكبر".

في قوِله: "المقِصُد الشرعيُّ من وضع الشرعية: إخراُج الُمكلَّف عن داعية  - رحمه اهلل -وهلل درُّ اإلمام الشاطبيِّ 
 .-رحمه اهلل  -هواه حتى يكون عبًدا هلل اختيارًا كما هو عبٌد هلل اضطرارًا". اه  كالُمه 

ُموِّ به في معارِج تعظيم الوحيَ ْين الشريفْين، وُمقتضاه االمِتثاُل لألوامر وما إخراجُ  ه عن داعية هواه إال للسُّ
الصالة أفضل عليه  -واكِتسابُها، واالنِتهاُء عن المناِهي واجِتنابثها، والَوجُل من التقديم بين يدي الرسول الكريم 

 .-م يسلتالأزكى و 
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 إخوة اإلسالم:

األوان استَقى أقواٌم كثيًرا من المزالِّ من مشاِرب أهل الزَّْيغ والضالل، فتكاَءدوا قبوَل األحاديث وفي هذا العصر و 
ها هوى عقِلهم المنكوس، أو تتعاَرُض والطبَّ  - بزعِمهم - النبوية التي يردُّها الواقُع المحسوس، أو يمجُّ

 ، وتتماَنُع وكرامَة النفوس.الحديث المدروس

ُد الِفكَر الُمبدِع دون انِطالِقه، وتلك  - لمطموسبزعمهم ا - ألنها ُد تحرُّر العقل الوقَّاد من إشراِقه، وُتصفِّ ُتجمِّ
مونَه على صحيح النَّقل. دون العقل، ويُقدِّ  هي قاِصمُة الظهر، ورزِيَُّة الدهر؛ حيث يُمجِّ

ُح المنهَج العقاَلنّي في التعاُمل مع النصوص الشرعيَّة، وهي لوثٌة اعِتزاليٌَّة اسِتشراقيَّة، ونَعرٌة ِفكريٌَّة وطائفيَّة، تتمدَّ 
ُلها وفَق الظروف التأريخية واالجتماعيَّة والسياسيَّة والواقعيَّة بما يفتُح بابًا ألهل األهواء لبثِّ ُسمومهم،  وتُؤوِّ

 وُسخف ُحلومهم.

ُموكَ  َحتَّى يُ ْؤِمُنونَ  اَل  َورَبِّكَ  َفاَل يقول تعالى:  نَ ُهمْ  َشَجرَ  َماِفي ُيَحكِّ ا َحَرًجا َأنْ ُفِسِهمْ  ِفي َيِجُدوا اَل  ثُمَّ  بَ ي ْ  َقَضْيتَ  ِممَّ
. تسليَم االستجابة واإلخالص، والصدق والخالص، الخالص من نوازع الهوى، [56: النساء] َتْسِليًما َوُيَسلُِّموا

 .ونَزَغات الرََّدى

ننُ به الكتاُب والهُ  يا ليت ِشعِري! أيُّ عقٍل يُوَزنُ   دى والسُّ

 حلَّ عليه غضٌب فقد هَوى فكلُّ مؤثٍِر على النَّقل الهَوى

ثُتكم عن رسول اهلل  - رضي اهلل عنه -في األثر عن عبد اهلل بن مسعود   - صلى اهلل عليه وسلم -قال: "إذا حدَّ
 الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه". - صلى اهلل عليه وسلم -فظنُّوا برسول اهلل 



 

  82/7/3414: الحرامالمسجد            السديسعبدالرحمن د.   :لشيخل          خطورة تقديم العقل على النقل 
 

-5 - 

www.alharamain.sa 

رحمه اهلل  -، وومَضٌة في إعزاز النصِّ الكريم في قوِله إشراقٌة في التعظيم - رحمه اهلل -عن الشافعيِّ وقد ورَدت 
، وال يقوُم معه رأٌي وال قياٌس؛ فإن اهلل قطَع -صلى اهلل عليه وسلم  -: "يسُقُط كلُّ شيٍء خالَف أمر النبي -

 ".-صلى اهلل عليه وسلم  -الُعذَر بقوِله 

َلفيُّ وقال أبو الط ولم  - صلى اهلل عليه وسلم -: "كل من ردَّ ما صحَّ من قول رسول اهلل -رحمه اهلل  -اهر السِّ
 ال ينِطُق عن الهَوى". - صلى اهلل عليه وسلم -يتلقَّه بالقبول ضلَّ وغَوى؛ إذ كان 

خ بتعظيم النصِّ الش ريف، وجوهرِه الُمنيف؛ ألن قوَله اهلل أكبر! هلل ما أروَع هذا القوَل النورانيَّ الحصيف، الُمضمَّ
 ولكن ظنٌّ وتخميم. - وإن عال - حقٌّ ويقين، وقوَل ِسواه - صلى اهلل عليه وسلم -

 يِجد ُمرًّا به الماَء الزُّالال ومن يُك ذا فٍم ُمرٍّ مريضٍ 

 ى اهلل عليه وسلمصل -أن ما جاء به الرسول : "وسائُر المسلمين ُمتَّفقون على -رحمه اهلل  -يقول شيخ اإلسالم 
. اه  كالمه "-صلى اهلل عليه وسلم  -ال تُدرِكه كل الناس بعقوِلهم، ولو أدرَكوه بعقولهم الستغَنوا عن الرسول  -
 .-رحمه اهلل  -

ا  - تبارك وتعالى - ألن الحقَّ  اه، وتعجُز عنده وال جعل للعقول وإدراِكها حدًّ تنتهي إليه في االسِتنباط ال تتعدَّ
اه ، وهذا ليس إلغاًء للعقل وداللته، كال؛ بل العقُل الصريُح شرٌط في معرفة العلوم وكمال األعمال وصالِحها، تتحدَّ

 وهو أحُد الكليات الخمس التي جاء الشرُع بحفِظها ورعايِتها.

وانِحدارَه، لئال  ليس ُمطلًقا؛ بل بضوابط منهجيَّة، وقواعد مرعيَّة تضِبُط مسارَه، وتحدُّ جنوَحه كما أن االستدالل به
ُق بسواد بيانِه، وإفِكه وبُهتانِه. م أسواَر الدين ُرويبضُة العقالنيين، فيتشدَّ  يتقحَّ

 هيهاَت ُيخِلُف المنقوَل معقولُ  هوايا ُنصوٌص والغراُم نُقولُ 

 والقاعدُة الذهبيَّة: "موافقُة صحيح المنقول لصريح المعقول".
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 أيها المؤمنون:

: ردُّ أحاديث اآلحاد الصحيحةومن ُعرر المنَهج ال تها األمُة بالقبول، وذاك الردُّ ُشنعٌة شريحة،  عقالنيِّ التي تلقَّ
وطعٌن وتشكيٌك في ُعظماء الرجال جهاِبذة التخريج والتوثيق، والتثبُّت والتدقيق، والتضعيف والتصحيح، والتعديل 

 والضبط واألمانة.والتتنقيح. وهم من ُهم هلل ردُّهم في الورع والحفظ الديانة، 

وما ذاك إال مِئنٌَّة على تعظيمهم للنصوص وتوقيرها، وإجالِلهم لها وتقديرها، وينسِلُك في ذلك ما كان عليه اإلمام 
ُث إال في أجَمل ُحلَِّته وأكمل هيَبته؛ تعظيًما للنصِّ النبوي وتكريًما.  مالك من تبجيل الهدي الشريف، فال ُيحدِّ

 شرَع الحالَل لنا وكلَّ ُمفيدِ  هو الذيإن الذي منَع الحراَم 

 أذاَك فعُل رشيدِ  ،نونوَ  أفُتؤمنون ببعِضه وببعِضه تتها

 :-عليه الصالة والسالم  -فيا أمة اإلسالم، يا أتباع سيِّد األنام 

ُم أضاليَل عقول أيُّ نائِبٍة تلك التي ُتصيُب األمة حينما تُهاِجُم مصدَري هدايتها وسعادتها في عمٍد وإصراٍر، وتُقدِّ 
 ؟!-صلى اهلل عليه وسلم  -البشر على قوِل الُمرَسل بالحقِّ والِبَشر 

 ؟!-عليه الصالة والسالم  -أين الُخضوع الِوجدانيُّ التامُّ لنصوص سيِّد األنام 

رغَبات العقل ربَّاه ربَّاه؛ إنه الُخُلق المنكور، والقوُل المدحور، والرأُي النَِّزُق المحطور الذي سفسَط إلشباع 
 الُمتألِّه الساِري.الُمماِري ال إلشباع أشواق القلب 

؛ إن من جنَف بإيمانه دون التعظيم  س النصوص فقد باَء بالَخَور وَواْيُم الحقِّ واإلذعان والتسليم واالمِتنان لُمقدَّ
، وسوء الُمنقوالنََّصب، وتردَّى من شاِهٍق في الهَلكة والعَطب، والجنايَِة والت  َلب.بِّ
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ارِها وأتيِّها،  فعلى األمة جمعاء شدُّ رِكاِبها صوَب هذه الفاِقرة الخطيرة، فاِقرة التعقُلن حياَل النصوص، لصدِّ زخَّ
صلى اهلل عليه وسلم  -ودحِر عتيِّها وأبيِّها، ُنصرًة لدين اهلل، وِحفظًا لشرع اهلل، وذبًّا عن ُسنَّة الحبيب رسول اهلل 

-. 

 َوَما، [80: المجادلة] اأْلََذلِّينَ  ِفي ُأولَِئكَ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  ُيَحادُّونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  طان الرجيم:أعوذ باهلل من الشي
 َضلَّ  فَ َقدْ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يَ ْعصِ  َوَمنْ  َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْلِخيَ َرةُ  َلُهمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َواَل  ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ 

 .[15: األحزاب] ُمِبيًنا َضاَلاًل 

 إن ُأريُد إال اإلصالَح ما استطعُت، وما توفيقي إال باهلل، عليه توكلُت وإليه أُنيُب.

وعصَمنا من الُخلف عنها والنُّكوص  ،إياكم بُسنَّة سيِّد الثَّقَلْينو نفَعنا ، و نصوص الوحيَ ْينفي  كمللي و بارَك اهلل 
ولسائر الُمسلمين من كل خطيئٍة وإثٍم؛ فاستغِفروه  ُر اهلل العظيَم الجليَل لي ولكمأقول قولي هذا، وأستغف والبَ ْين،

 .رحيمال الغفور هو هوتوبوا إليه، إن

 

 الخطبة الثانية

ا وجالالً  حمد هللال َس عظمًة وعلوًّ لها القلوُب ُخضوًعا  وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له شهادًة تعُنو ،تقدَّ
ائِدين عن ِحَمى النصوص  صلَّى اهلل عليه وعلى آله وصحِبه وامِتثااًل، وأشهد أن نبيَّنا محمًدا عبُد اهلل ورسولُه، الذَّ

 .أقواالً وأفعااًل، والتابعين ومن تِبَعهم بإحساٍن إلى يوم الدين

 :، فيا عباد اهللأما بعد

ٍة صفًّا كالبُنيان جمِّ ، و في تعظيم النصوص اتقوا اهلل لوا به إيماَنكم على وجه الُعموم والُخصوص؛ يُكن شأنُكم في قوَّ
 .المرُصوص
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 أيها اإلخوة األحبَّة في اهلل:

ي عليه منه شيٌء فألجل  ال ِمراَء أن اإلسالم كان وال يزاُل جليًّا في نصوصه، ُمبِهًرا في قواعده وأحكامه، ومن ُعمِّ
مون بعقوِلهم الضَِّحلة، رغَباتِه وأهوائِه التي صدَّ  وآرائِهم ْته دون الحقِّ وصفائِه، ونوِر الُهدى وضيائِه، وإن الذين يتقدَّ

المِحلة بين يدي تنزيل ربِّ العالمين، وهدي سيِّد الُمرَسلين قد جَنحوا عن أهمِّ مبادئ اإلسالم وحقائِقه، وأعظم 
 عة الملِك الديَّان.معالِمه ودقائِقه، أال وهي: االسِتسالم واإلذعان لِشر 

ومما زاَد الطيَن بِلَّة والداء علَّة: ما تتقاَذفُه وسائُل التواُصل االجتماعيِّ والتِّقانات من تطاُوٍل على الثوابت 
 والنقليَّات والغيبيَّات، واإلغراِق في الماديَّات والعقليَّات.

جتمعات على تعظيم النصوص قواًل واعِتقاًدا، وعماًل ، ال بُدَّ أن تُربَّى األجياُل والمُ -يا أمة اإلسالم  - وعليه
وانِقياًدا، علميًّا وُخلقيًّا واجتماعيًّا؛ ألنه ِمالُك الِحفاظ على الهويَّة اإلسالميَّة، والِحصُن الَمكيُن دون تسلُِّل لصوص 

لوليَّة شطَر ديار المسلمين األبِيَّة.  النصوص ذوي األفكار السُّ

 ترَقى، وتبلُغ من المجد أسَمى مرَقى.وبذلك تِعزُّ األمُة و 

تعالى قوالً  أمَر ربِّكم، الذي أثاَبكم به أجًرا عظيًما، وشرًفا باِذًخا عميًما، فقال  - اهلل رحمكم -هذا، وامتِثلوا 
، [65 :األحزاب] َتْسِليًما َوَسلُِّموا َلْيهِ عَ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا النَِّبيِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ كريًما: 

 .«من صلَّى عليَّ صالًة صلَّى اهلل عليه بها عشًرا»: -عليه الصالة والسالم  -وقال 

 وما حرََّكت ريُح الصََّبا ُورَق الغَضا عليك سالُم اهلل ما سحَّ هاِطلٌ 

 أومَضاعلى الُمصطفى ما الَح برٌق و  صالٌة من الموَلى وأزكى تحيَّةٍ 
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اللهم صلِّ وسلِّم على سيد األولين واآلخرين، ورحمة اهلل للعالمين، نبيِّنا وحبيِبنا وُقدوتنا محمِد بن عبد اهلل، 
ومن تِبعهم  أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، :الراشدين ُخلفائِهعن  اللهم ارضَ و 

 .رحمتك يا أرحم الراحمينإلى يوم الدين، وعنَّا معهم ببإحساٍن 

 ين، ودمِّر أعداَء الدين،كمشر ك والشر وأِذلَّ ال اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين، اللهم أِعزَّ اإلسالم والمسلمين،
 وسائَر بالد الُمسلمين.سخاًء رخاًء، واجعل هذا البلَد آمًنا ُمطمئنًّا، 

َتنا وُوالَة أ اللهم آِمنَّا في أوطاننا، ه وإخوانَه وأعوانَه ونائِبَ  اللهم وفِّقه ،أيِّد بالحق إماَمنا ووليَّ أمرناو مورنا، وأصِلح أئمَّ
 .المسلمينصالُح و  عزُّ اإلسالم إلى ما فيه

، اللهم اجعلهم رحمًة على -صلى اهلل عليه وسلم  -وُسنَّة نبيك  ،كتاِبك باعتاللهم وفِّق جميَع ُوالة الُمسلمين ال
 عبادك المؤمنين.

َقى والعفاَف والِغنى.إناللهم   ا نسأُلك الُهدى والت ُّ

س كرَب اللهم اهِد ضالَّ المسلمين إلى الحق يا رب العالمين،  اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّ
ين عن المدينين، واشِف مرضانا ومرضى المسلمين.  المكروبين، واقِض الدَّ

طب، واشتدَّ الكرب، وتفاَقم األمر على إخواننا المسلمين في بالد الشام، إلَهنا وخالَقنا ورازِقنا وموالنا، عُظم الخ
اللهم إنهم مظلومون فانُصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانُصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانُصرهم، اللهم أِزل الظلَم 

 يا رب العالمين. والطغيان عن إخواننا في الُقصير وفي بالد الشام، وفي فلسطين، وفي أراكان، وفي كل مكان

اللهم إنا نسأُلك أن تجعَل خيَر أعمالنا خواتِمها، وخيَر أعمارِنا أواِخرها، وأن تجعل خيَر أيامنا يوم نلَقاك يا رب 
 العالمين.
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 اللهم أِعذنا من الشيطان، اللهم أِعذنا من الشيطان وُجنده وِحزبه يا رب العالمين.

نستغيث، فال تِكلنا إلى أنفسنا طرفة عيٍن وال أقلَّ من ذلك، وأصِلح لنا  يا قيوم، يا ذا الجالل واإلكرام، برحمتك
 شأنَنا كلَّه.

اللهم عليك بأعداِئك أعداء الدين فإنهم ال يثعِجزونك، اللهم شتِّت شمَلهم، وفرِّق جمَعهم، واجعلهم غنيمًة 
 للُمسلمين يا رب العالمين.

نْ َيا ِفي آتَِنا رَب ََّنا  .[803: البقرة] النَّارِ  َعَذابَ  َوِقَنا َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  يَوفِ  َحَسَنةً  الدُّ

اُب الرحيم، واغِفر لنا و  جميع لو  يناوالدِ لربَّنا تقبَّل منا إنك أنت السميُع العليُم، وُتب علينا إنك أنت التوَّ
 .برحمتك يا أرحم الراحمين، ينتميالُمسلمين، األحياِء منهم وال

  ربِّ العالمين.الحمُد هللوآخر دعوانا أن 

 


