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الصيام  ..أهداف ومقاصد
ألقى فضيلة الشيخ أسامة بن عبد هللا خياط  -حفظو هللا  -خطبة اجلمعة بعنواف" :الصياـ  ..أىداؼ كمقاصد" ،كاليت ربدَّث فيها
ً
حرمات.
كمقاصده ،كمن أعظمها:
عن أىداؼ الصياـ
ربصيل تقول هللا  -جل كعال  ،-كادلينافسة إىل فعل اخلريات ،كالبيعد عن ادلي َّ
ي

اخلطبة األكىل
من على
احلمد هلل الكرمي ادلنَّاف ،أمح يده  -سبحانو  -يرل ًزؿ العطااي قدميي اإلحساف ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو َّ
الدايف ،اللهم
عباده بصياـ كقياـ رمضاف ،كأشهد أف نبيَّنا كسيًٌدان زلم ندا عب يد هللا كرسوليو خريي من صلَّى كصاـ كقاـ لعبادة ربًٌو ادللك َّ
عبدؾ كرسولًك و
صل كسلًٌم على ً
و
إبحساف.
زلمد ،كعلى آلو كصحبًو ،كالتابعني كمن تبً ىعهم
ًٌ
أما بعد:
فاتقوا هللا  -عباد هللا  ،-كاستجيبوا هلل كللرسوؿ إذا دعاكم دلا يُييًيكم.
عباد هللا:
ً
ً
ً
ادلكاسب ،كاحلىظوة أبعلى
رصتو ،ابلظَّفر أبكفىر
إف ادلسلم لىيذ يك ير كىو
شهر رمضاف ابلفرحة الغامرة كاألمل يف اغتناـ في ى
يستقبل ى
ي
رب األرض كالسماكات.
الدرجات يف ركضات اجلنَّات ،لدل ًٌ
كمقاصد ً
و
أىداؼ و
ً
ؼ
رفيعة،
إنو لىيذ يك ير مع ذلك أف الصوـ كسائر العبادات اليت كتبىها هللا على عباده فريضة ذات
سامية ،تستش ًر ي
و
كالقلوب ادليطمئنَّة؛ رغبةن يف نواؿ ،كتطلُّ نعا لعظيم أج ورً ،
موعود كع ىد هللا بو الصائمني ادليح ًسنني.
كمجيل
النفوس ادلؤمنة،
لبلوغها
ي
ي
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كربي يد بو عن سواء السبيل،
ؼ بو عن اجلادَّة ،ى
ادلرء حبيكم بشريَّتو كما يرٌكًب فيو من دكافًع ،كما يجبً ىل عليو من غرائًز ،قد تنح ًر ي
فإف ى

ً
كب عباد هللا ادليخلىصني ،كإدر ً
ً
و
اللحاؽ بر ً
بنصيب كافً ور من التك ُّمل
الصاحلني ،كاألخذ
اؾ قوافًل
كقد تكوف يمثبًٌطةن لو ،يم ًثقلةن عن
كحيً.
ً
سم ًٌو ُّ
الذاتٌ ،كال ي
الر ٌ
صاحلة أتخ يذ ً
صالح كاستً و
و
و
و
قامة ،فكانت الوسيلةي ال ً
ناجحة
بيده ،كترقىى بو إىل ما ييريده هللا منو من
كسيلة
حاجة إىل
إنو حبيكم ذلك يف
و

ىي الصوـ؛ إذ ىو ً
ً
و
كربو وؿ يف النفسيَّات من السيًٌئ إىل احلسن ،كمن احلسن إىل
إحداث
كالباعث األقول يف
العام يل األظهر
انقالب ُّ
ي
كأحسن منو.
ما ىو خريه
ي

و
ربو هؿ عاـّّ يشمل الناس يف يدنياىمً ،
َّ
كسداد ادلسلىك،
كالصالح،
فيحم يل
كىو ُّ
ي
ي
األكثر على االذباه حنو حياة أفضل يتجلى فيها اخلريي
ى
ي ى

استطاع إىل ذلك سبيالن.
الص ٍبوة ما
كرلانىبة َّ
كاالستً ي
مساؾ ًخبالؿ التقول ،كا ًطٌراح الغفلة ،ي
ى

ً
حب اخلريُّ ،
أساليب الفضيلة؛ فإف
كتعشق
ج ادلرءي على ىذا ُّ
شهرا كامالن ،نشأىت عنده العادةي احلميدةي يف ًٌ
در ى
فإذا ما ى
التحوؿ الكرمي ن

العادة تنشأي ابلتكرار.

ك العب يد فيو أقوـ ادلسالًك ،كأرفع ً
مناىج الطُّهر ،سوؼ يكوف لو أقول أتث وري كأبقاه؛ حبيث ً
ميضي على
شهرا كامالن يسلي ي
ى
ى
كال ى
ريب أف ن
دربًو بعد ً
ادلنهج الرشي يد عادةن ال ًزمةن لو.
انقضاء شهر الصياـ؛ إذ ييصبًح ىذا
ي

خاصا يف شهر رمضاف،
الصوـ ذلا
كخلي نقا من أخالقًو ييعًدُّه
إعدادا ِّ
جيب أف تكوف يمصاحبةن للعبد ،ي
ن
ي
كتلك ىي التقول ادلنشودة اليت ي
فيب ىقى مقيما على ً
عهدىا ال ً
ىدؼ اب ًرهز من أىداؼ الصوـ؛ بل ىو
الرًذيلة .فتهيئةي النفوس للتقول ه
يض ُّل عنها أك ينص ًر ي
ؼ إىل مدا ًرؾ َّ
ي ن
ً
الصوـ كيتعلَّ يق بو.
يدكر عليو
ي
حور الذم ي
العيمدةي كادل ي

ً
ؤمر إبعادهتا ،لكنَّو خرج عن
سو التقول كال يزبالً ي
ط فيو نفسيَّةى الصائم ه
ه
صوـ ىخواء ،إمنا ىو إلسقاط الفريضة؛ حبيث ال يي ي
كصوـ ال تيالم ي
السلب.
نًطاؽ التقول ،كمل ييد ًرؾ حقيقة الصوـ ،كإمنا أتى دبظهر كجانًبًو
ًٌ

عز امسيو :-
كلذا قاؿ َّ -
ّ.]ُ8

َّ ً
َّ ً
ً
ً
ً
ين ًم ٍن قىػ ٍبلً يك ٍم لى ىعلَّ يك ٍم تىػتَّػ يقو ىف
ب عىلىٍي يك يم ٌ
الصيى ي
ين ى
ب ىعلىى الذ ى
ىايأىيػُّ ىها الذ ى
اـ ىك ىما يكت ى
آمنيوا يكت ى

[البقرة:
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فبدأىىا  -سبحانو  -بنداء ادلؤمنني ،كختمها بقولًو :لىعلَّ يكم تىػتَّػ يقو ىف  ،كبني اإلمياف كالتقول ي ً
أساس
الصالت؛ إذ اإلميا يف
أكثق ٌ
ى ٍ
ى
ي
ً
ً
كسر الفالح.
مادهُّ ،
كح اإلمياف كع ي
اخلري ،كمنبى يع الفضائل ،كالتقول ير ي
كخ ً
كيف اجلمع بني اإلمياف كالتقول يف مبدأ اآلية ً
مجع بني منازًع اإلمياف من الفضائل
تامها ما ييشعً ير أبف
ى
ادلقصود ابلصوـ ما ى
ً
كالزىد فيما ًسواه.
كالتكمالت الذاتية كالركحية ،كبني دكافًع التقول من كماؿ ادليراقبة هلل تعاىل،
كاخلوؼ منو ،كالتعلُّق بو كح ىدهُّ ،
ُّ
السري على الفضائل،
ئم بني مظهر الصوـ
شهو ىت البطن كال ىف ٍرج ،كبني حقيقتو اإلجيابية من َّ
السلب من ًٌ
كبذلك ي
الكف عن ى
جيمع الصا ي
ًٌ
ساب أح ندا أك ي ً
ً
السبل ،فال يص ىخب ،كال ً
ً
رسوؿ
كجو إليو ي
يكذب ،كال يميا ًرم ،كال يي ُّ
شاسبيو ،كذلك ما َّ
ي
أقوـ ادلناىج ،كأى ىدل ُّ ي
كانتهاج ى

اذلدل  -صلوات هللا كسالمو عليو  -بقولو« :الصياـ جنَّة؛ فإذا كاف صوـ يوـ ً
أحدكم فال يرفيث كال يص ىخب ،فإف سابَّو أح هد أك
ي
ي
ي ي
ي
قاتلىو فلي يقل :إين صائم  ..احلديث»؛ أخرجو الشيخاف يف "صحيحيهما" من حديث أيب ىريرة  -هنع هللا يضر .-
طعامو كشرابىو»؛ أخرجو البخارم
الزكر
ع ى
قوؿ ُّ
كبقولًو  -عليو الصالة كالسالـ « :-من مل ي ىد ٍ
كالعمل بو فليس هلل حاجةه يف أف ي ىد ى
ع ى
ى
يف "صحيحو" من حديث أيب ىريرة  -هنع هللا يضر .-

قائم حظُّو من ً
ً
ب و
ب و
السهر»؛ أخرجو اإلماـ
قيامو
كر َّ
كبقولو  -عليو الصالة كالسالـ  « :-ير َّ
صائم حظُّو من صيامو اجلوعي
ي
كالعطش ،ي
ي
و
صحيح.
إبسناد
أمحد يف "مسنده" ،كابن ماجو ،كالدارمي يف "سننهما"
و

التقرب
كسر ىذا  -كما قاؿ احلاف ي
يتم إال بعد ُّ
يكم يل كال ُّ
ظ ابن رجب  -رمحو هللا " :-أف ُّ
ُّ
التقرب إىل هللا تعاىل برتؾ ادليباحات ال ي
ً
حاؿ ،من الكذب ،كالظلم ،كالعدكاف على الناس يف ً
كأمواذلم كأعر ً
حرمات يف كل و
حرمات مث
اضهم؛ فمن
ماذلم
ارتكب ادلي َّ
إليو برتؾ ادلي َّ
ى
ً
ً
ؤمر إبعادتو.
ض َّ
َّ
يرت يؾ الفرائ ى
كيتقر ي
ب ابلنوافل .كإف كاف ي
تقرب برتؾ ادليباحات كاف دبثابة من ي
صومو يرل ًزنًئ عن اجلمهور حبيث ال يي ي
الصائم اجلزاءى ا ً
لضايف الذم كع ىد هللا بو
يناؿ بو
الصوـ الذم أتى بو
كلذا كاف
أمر هللا كما جاء بو رسوليو سببنا ي
ي
ي
الصائم على كفق ما ى
ي
عمل ابن آدـ لو ،احلسنةي بعشر ً
ادلي ً
كل ً
أمثاذلا
حسنني ،كما جاء يف "الصحيحني" عن أيب ىريرة  -هنع هللا يضر  ،-أف النب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿُّ « :
ً
إىل سبعمائة ً
فرحتاف:
ترؾ شهوتىو
ضعف .قاؿ هللا  -عز كجل  :-إال الصياـ كأان أج ًزم بو ،إنو ى
كطعامو كشرابىو من أجلي ،للصائم ى
ى
فرحةه عند فًطره ،كفرحةه عند لً ً
ً
وؼ ً
ب عند هللا من ًريح ادلًسك».
فم
قاء ربًٌو ،ك ىخللي ي
الصائم أطيى ي
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ً
أىل العلم ابحلديث :يرل َّرد ترؾ يحظوظ النفس كشهواهتا األصليَّة اليت
كاخت ي
صاص هللا تعاىل ابلصياـ  -اي عباد هللا -؛ ألنو كما قاؿ ي

يجبًلىت على ادلىيل إليها هلل  -عز كجل  ،-فإذا َّ
اشتد ىتوقىاف النفس إىل ما تشتى ًهيو مع قيدرهتا عليو ،مث ترىك ٍتو هلل  -عز كجل  -يف
موض وع ال يطَّلً يع عليو إال هللا كاف ذلك دليالن على صحة اإلمياف.

فأطاع ربَّو
يتناكؿ شهواتو اجملبيوؿ على ادلىيل إليها يف اخلىلوة،
حرـ عليو أف
ى
يعلم أف لو ِّ
لع عليو يف خلوتًو ،كقد َّ
ى
راب يطَّ ي
فإف الصائم ي
كاختص ً
ً
لنفسو عملىو من بني سائ ًر
فشكر هللا تعاىل لو ذلك
عقاب وٍق ،كرغبةن يف ثوابًو،
ب هنيىو؛ خوفنا من
َّ
أمره ،كاجتنى ى
ى
كامتثل ى
ى
أعمالًو" .اىػ.
َّ
كادلشقة ،كىو
ٍم هبا عن العنىت
ضا  -اي عباد هللا  :-أخ يذ النفوس ابلييسر ،كتركي ي
كمن أىداؼ الصوـ أي ن
ضها على السماحة ،كالنَّأ ي
سم بو كافرت ىؽ بو عن غ ًريه.
ي
طابع اإلسالـ الذم اتَّ ى
يل ً
كقد ذبلَّت مظاىر اليسر يف الصوـ يف األمر ً
بتعج ً
السحور كامتًداد كقتًو إىل أذاف الفجر
الفطر دبي َّ
جرد غركب الشمس ،كأتخري َّ
ي ي

الصادؽ.

عمن أكل أك ش ًرب انسيا ً
ً
ً
لصومو ،فال قضاء عليو كال َّ
ً
للحرج
كفارة ،كيف
كيف
التجاكز َّ
الرتخيص للمريض كادليسافر يف الفطر ن
ى ن
ي
رفعا ى
ى
كدفعا للعنىت.
عنهما ،ن
رضع يف ً
كيف إابحة ً
الفطر للحائض كالنُّفساء مع القضاء ،كيف الرتخيص للحامل كادلي ً
الفطر مع القضاء ،كيف الرتخيص للرجل الكبري
لتعذره يف ح ًٌقهم ،كاالكتًفاء ابإلطعاـ عن كل و
رجى بيريؤه يف ترؾ الصوـ ُّ
يوـ مسكيننا.
كادلرأة الكبرية ،كادلريض الذم ال يي ى
ً
ب
ف فيو مصالً يح الدين،
إىل غري ذلك من مظاىر الييسر الكثرية ادليتجلًٌيىة يف الصوـ كغ ًريه من العبادات مما أتتلً ي
ي
كتتفق معو مطال ي
ً
ً ً
ً
ادلاديني ،يي ًري يد َّ ً
ً ً ً
ّبكا َّ
اّللى ىعلىى
كنزعات ًٌ
الدنيا ،بعي ندا عن رىبانيَّة ادلي ٌ
رتىبني ،ى
اّللي ب يك يم الٍيي ٍس ىر ىكىال يي ًري يد ب يك يم ال يٍع ٍس ىر ىكلتي ٍكمليوا الٍع َّد ىة ىكلتي ىك ٌي
ىما ىى ىدا يك ٍم ىكل ىىعلَّ يك ٍم تى ٍش يك يرك ىف [البقرة.]ُ8ٓ :
نفعين هللا كإايكم ً
قوؿ قويل ىذا ،كأستغفر هللا العظيم اجلليل يل كلكم كلكافَّة ادلسلمني من كل
كبسنَّة نبيًٌو  -ملسو هيلع هللا ىلص  ،-أ ي
هبدم كتابو ،ي

و
ذنب ،إنو ىو الغفور الرحيم.
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اخلطبة الثانية
كنستغفره ،كنعوذي ابهلل من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا ،من ً
ً
ضل لو ،كمن ييضلل
إف احلمد هلل حنم يده كنستعينيو
يهده هللا فال يم َّ
ي
كثريا.
ىادم لو ،كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو ،كأشهد أف زلم ندا عب يده كرسوليو ،صلَّى هللا كصحبًو كسلَّم
ن
فال ى
تسليما ن
أما بعد ،فيا عباد هللا:
إف الصوـ إذ ينبًو يف الصائم ما كمن من ً
ً
و
ألمارةي ابلسوء،
عواطف اخلري كملى ىكات
نفسو ا َّ
ُّ
يٌ
التكمل ،كيتَّجو بو حنو مسلىك ي
ىى
تقبح فيو ي
ً
ً
ً
ً
الؿ ًٌ
م
الشر،
لج يم فيو ًخ ي
كمظاى ير اإلمث ،كدكافًع َّ
الرذيلة ،فال يص ىخب ،كال يشتيم ،كال يميا ًرم ،إف ى ى
يض ي
كتي ى
يل منو أك تيع ٌد ى
جناحو أك ن ى

عليو.

أما الصّب كقوةي العزمية كالتضحية يف سبيل القياـ ً
كغري ذلك من
ابلواجب ،كالشفقةي،
ي
كالعطف ،كادليواساة ،كال ي
شعور حباجة ادليضطر ،ي
ي
ً
ً
ً
كثريا عن اذلدؼ
ماده كنقطةي االرتًكاز فيو ،كدبيزايىدهتا ينأىل
خالؿ اخلري كخصاؿ احلمد ،فإهنا من ركافًد الصوـ؛ بل ىي ع ي
الصائم ن
ي
ً
كمظاىر شكليَّة ال تي ً
و
وصل إىل الغاية ،كال يكوف ذلا األثر يف
طقوس تيؤدَّل
صومو آليِّا كعبارةن عن
األمسىى يف التزكية كالتطهري ،كيكو يف ي

كالص ً
قل.
التقومي َّ

جاءت هبما البًشارةي النبوية الكرمية ،من نب هللا  -صلوات هللا كسالمو عليو  -بقولو:
كمن ىمثَّ نيد ًرؾ الوسيلةى لتحقيق ى
الفرحتني اللتىني ى
ً
كمغالىبىة يميوؿ النفس يف سبيل
فرحتاف :فرحةه عند فطره ،كفرحةه عند لقاء ربًٌو»؛ إذ مها نتيجةي اجلهد كال ىكدح كادليصابىرة ،ي
«للصائم ى
الت ،كما جيب أف يجيانًبو الصوـ فيها من ىنى و
كتكم و
ضو من التًز و
ً
ات ،كما ُي ىذ يره
أداء ىذه الشعرية ،كأخذ
امات ُّ
النفس هبا ،كالقياـ دبا تف ًر ي
ي
ى
ي
ات كشطىح و
من فلىتى و
ات.
ى

فاتقوا هللا  -عباد هللا  ،-فهذا رمضاف قد أاتكم شهر بر و
نز يؿ الرمحة ،كُيي ُّ
كعتق من النرياف ،يغشا يكم هللا فيو؛ فيي ًٌ
كة كغيفراف ،و
ط
ي
اخلطااي ،كيستجيب فيو الدعاء ،كينظر هللا  -عز كجل  -إىل تنافي ًسكم فيو ،كي ً
باىي بكم مالئً ىكتىو.
ي
ي
ي
ً
ً
الشر ً
ً
داعي ًٌ
أقصر.
فيا ابغ ىي اخلري أقبل  ..كاي ى
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فأركا هللا من أن يف ًسكم خريا؛ فإف الشقي من ح ًرـ فيو رمحةى هللا  -عز كجل  ،-كلي يكن لكم من صياـ شهر رمضاف كقً ً
يامو كاالجتًهاد
َّ
ي ى
ي
ن
ً
و
و
مقصود من ًرضواف هللا.
كأشرؼ
خري يعدَّة لبيلوغ أمسىى غاية ،ى
يف خصاؿ اخلري فيو ،ى

كصلُّوا كسلًٌموا على خامت رسل هللا؛ فقد أيًمرمت بذلك يف كتاب هللا؛ حيث قاؿ هللا:
ً
ً ً
َّ ً
يما [األحزاب.]ٓٔ :
آمنيوا ى
ين ى
صلُّوا ىعلىٍيو ىك ىسلٌ يموا تى ٍسل ن
الذ ى

اّللى ىكىم ىالئً ىكتىوي يي ى ُّ
إً َّف َّ
َّب ىاي أىيػُّ ىها
صلو ىف عىلىى النً ًٌ

عبدؾ كرسولًك و
صل كسلًٌم على ً
كعثماف ،كعليو ،كعن سائر ً
اآلؿ
زلمد،
كعمر ،ي
كارض اللهم عن يخلفائو األربعة :أيب بك ور ،ي
ى
اللهم ًٌ
ٌ
ً
ً
ً
و
ً
ذباكز كعفا.
خري من ى
كالصحابة كالتابعني ،كمن تب ىعهم إبحساف إىل يوـ الدين ،كعنَّا معهم بعف ًوؾ ككرمك كإحسانك اي ى
ً
أع َّز اإلسالـ كادلسلمني ،اللهم ً
أع َّز اإلسالـ كادلسلمني ،اللهم ً
اللهم ً
أع َّز اإلسالـ كادلسلمني ،ك ً
كدمر أعداء الدين،
احم حوزىة الدينٌ ،

ً
ً
ً
ً
قادهتم ،كامجىع كلمتىهم على احل ًٌق اي رب العادلني.
ككحد صفوفهم ،كأصلًح ى
كسائر الطُّغاة كادليفسدين ،كألٌف بني قلوب ادلسلمنيٌ ،
ى
كعبادؾ ادلؤمنني ادلي ً
كتابك ،كسنَّةى نبيًك و
جاىدين الصادقني.
زلمد  -ملسو هيلع هللا ىلص ،-
ى
انصر ى
دينك ك ى ي ٌ
اللهم ي

اللهم ً
ب كترضى اي
آمنَّا يف أكطاننا ،كأصلًح َّ
كيل أمران ،كىيًٌئ لو البًطانةى الصاحلةى ،ككفًٌقو دلا يرب ُّ
إمامنا ك َّ
أئمتنا ككالةى أموًران ،كأيًٌد ابحل ًٌق ى
ً
مسيع الدعاء ،اللهم كفًٌقو كانئًبيو كإخوانىو إىل ما فيو خري اإلسالـ كادليسلمني ،كإىل ما فيو صالح ً
ادلرجع يوـ
كالبالد اي ىمن إليو
العباد
ى
ي
ى
ي
ي
التناد.

اللهم ً
أحسن عاقبتنا يف األمور كلًٌهاً ،
ً
كأجران من ًخ ً
كعذاب اآلخرة.
زم الدنيا
ى
ً
ً
ً
معادان ،كاجعل احلياةى
اللهم أصلح لنا دينىنا الذم ىو عصمةي أمران ،كأصلح لنا دنياان اليت فيها معا يشنا ،كأصلح لنا آخرتىنا اليت إليها ي

كادلوت راحةن لنا من كل ٌو
شر.
زايدةن لنا يف كل خ وري،
ى

و
كحب ادلساكني ،كأف ً
ً
اللهم إان نسأليك فعل اخلريات ،ى
كترؾ ادلينكراتَّ ،
تغف ىر لنا كترمحىنا ،كإذا ى
أردت بقوـ فتنةن فاقبضنا إليك غريى
مفتيونني.
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شئت اي رب العادلني ،اللهم ً
شئت اي رب العادلني ،اللهم ً
اللهم ً
اكفنا أعداءىؾ
أعداءؾ
اكفنا
أعداءؾ
اكفنا
كأعداءان دبا ى
كأعداءان دبا ى
ى
ى
ى
ى
شئت اي رب العادلني ،اللهم إان جنعليك يف يحنور أعدائًك كأعدائًنا ،كنعوذي بك من يشركرىم ،اللهم إان جنعليك يف يحنورىم،
كأعداءان دبا ى
ى
كنعوذي بك من يشركرىم.

صياـ ىذا الشهر ادليبارؾ كقً ً
اللهم ً
يك عنَّا اي ً
يامو ،ككفًٌقنا فيو دلا ي ً
أعنَّا على ً
رب العادلني.
كاسع اجليود ،اي َّ
رض ى
ي
ى
ً
اشف مرضاان ،كارحم مواتان ،كبلًٌغنا فيما ي ً
اللهم ً
الصاحلات أعمالىنا.
يك آمالىنا ،كاختًم ابلباقيات
رض ى
ي
ربػَّنىا ظىلىمنىا أىنٍػ يفسنىا كإً ٍف ىمل تىػغٍ ًفر لىنىا كتىػر ىمحٍنىا لىنى يكونى َّن ًمن ٍ ً
ين
ٍ
ى ى ٍ ٍ ىٍ
اخلىاس ًر ى
ى
ى
ً
اب النَّا ًر [البقرة.]َُِ :
سنىةن ىكقنىا ىع ىذ ى
ىح ى

[األعراؼ،]ِّ :

الدنٍػيا حسنةن كًيف ٍاآل ًخرةً
ً
ىربػَّنىا آتنىا ًيف ُّ ى ى ى ى ى
ى

عبده كرسولًو نبيًنا و
كصل اللهم كسلًٌم على ً
زلمد ،كعلى آلو كصحبًو أمجعني ،كاحلم يد هلل رب العادلني.
ٌ
ًٌ
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