
 
 
 
وان:  العن 

 
 انناسئلة مقدمة من إخوأ

 من أهل زبيد
 

 

 

 

 :أجاب عليها فضيلة الشيخ

 

 

 

 

 

  

o
 

o 
o

 
o 



 
 من زبيدخوانناقدمة من إمسئلة أ

 

2 

 

 هذه أسئلة من إخواننا من أهل زبيد، يقولون: 
السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته، شيخنا أبا عبد الرمحن رفع 
اهلل قدرك وطال يف عمرك، نرجو من فضيلتكم اتلكرم، باإلجابة ىلع 

 هذه األسئلة املقدمة من أبنائكم وحمبيك من بالد زبيد.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ول: ال الأ  ما الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما  السو 

َما اْلَماُء ِمْن اْلَماءِ »التعارض، وهو حديث:  إَِذا َجَلَس »، وحديث: (1)«إِنَّ

 ؟(2)«َبْيَن ُشَعبَِها األَْرَبِع ُثمَّ َجَهَدَها َفَقْد َوَجَب اْلُغْسُل 

 : واب   الج 
 

،  ،هلل ادمحلُ
ِ
ََلُم َعَلى َرُسوِل اهَّلل ََلُة َوالسَّ َم َوَعَلى آلِِه َوَصْحبِِه َوالصَّ َوَسلَّ

ُد:َتْسلِيًما َكثِْيًرا،  عْ ا ب َ
م َ
َ 
 ا

 ،َما اْلَماُء ِمْن اْلَماءِ »: حديث إذ أنَّ  ال تعارض بني احلديثني ، «إِنَّ

                                                             

  (.343)أخرجه مسلم  (1)

  (.348)ومسلم  (،291)أخرجه البخاري  (2)

 



 
 3 من أهل زبيد

أي: ًل يجب الُغسل إًل إذا أمنى،  «اْلَماءُ »كان أوًًل ثم ُنسخ، ومعنى: 

كان هذا يف بادئ األمر، ثم ُنِسَخ بالحديث المذكور الذي بعده، هذا من 

 باب الناسخ والمنسوخ ًل يحتاج إلى جمع.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
: ي 

ان  ال الن  ، يف «َوْلَيْقَطْعُهَما َأْسَفَل ِمَن اْلَكْعَبْينِ »ما حال زيادة:  السو 

َمْن َلْم َيِجْد َنْعَلْيِن، َفْلَيْلَبْس »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  هذا الحديث: أنَّ 

ْينِ  أم هل هي منسوخة،  ،هل هذه الزيادة متعارضة «َوْلَيْقَطْعُهَما»، (1)«ُخفَّ

  وماذا ُيشترط يف النسخ؟

: واب  األول كان يف المدينة من حديث ابن  نَّ بأَ  ،الصحيح نسخها الج 

لما وصل مكة حدثهم  ملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ  ن  ، ثم إِ «الصحيح»يف  ¶ عمر

يْنِ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَّ فأخربهم على أَ  ، ولم «َمْن َلْم َيِجْد َنْعَليِْن، َفْلَيْلبَْس ُخفَّ

، فهذا عند العجز، من لم يجد إزار يلبس سراويل، فَل «َولَْيْقطَْعُهَما»يذكر: 

ًل يلزم قطعها  ،لم يحدد القطع بمكة ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَّ ما ثبت أَ  يلزم قطعها بعد

عند العجز، فهذا من باب الناسخ والمنسوخ، وكَل الحديثين يف 

 .¶ ومن حديث ابن عمر ،، من حديث ابن عباس«الصحيح»

                                                             

 ْبِن ُعَمَر  (،1177)ومسلم  (،5852)أخرجه البخاري  (1)
ِ

  ¶.َعْن َعْبِد اَّلله
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: الث  ال الن  وطلق إحدى المرأتين ثم  ،رجل متزوج بامرأتين السو 

 فما يدري من الُمطلقة بالتحديد، فما الواجب عليه؟ ،َنسيَّ 

: واب  يحدد بنيته، ًل شك أنه عنده نية فمن حددها بنيته أنه ُيريد  الج 

اآلن،  هأقصد هذ :قال نْ قول: حدد بنيتك من التي تقصد اآلن؟ إِ نهذه، 

لم ُيحدد بنيته ًل هذه وًل  نْ يقال: هي التي أنت أوقعت لها الطلقة، وإِ 

ولكن األولى التحديد بالنية، كما  ؛هذه، فمثل ذلك فَل يقال له بالقرعة

 ونيته هي الحاكمة يف ذلك. ،يؤمر بتحديد نيته

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
ع: ال الراب  ُكْم »ما صحة هذا الحديث:  السو  َدلَّْيُتْم َأَحَدُكْم َلْو َأنَّ

اِبَعِة َلَهَبَط َعَلى اَّللِ    ، وما معناه؟«بَِحْبٍل إَِلى اأْلَْرِض السَّ

 ژ ڈ ﴿، (1)«منكر   حديث  »: ًل يحتاج إلى معنى: الجواب

 ڄ﴿ ،[18]األنعام: ﴾ حب جب يئ ىئ مئ﴿ ،[5]طه: ﴾ڑ ژ

 ڻ ڻ ں﴿يف كتابه:  وقال اهَّلل  ،[16]الملك: ﴾ڃ ڃ ڄ

 .[1]األعلى: ﴾ڻ
                                                             

وضعفه، فقال: َهَذا َحِديٌث َغِريٌب  (،3298) يف تفسري سورة احلديد الرتمذيأخرجه  (1)

، ومل يسمع احلسن من أِب ◙ ِمْن َهَذا الَوْجِه. وأبان أنه من طريق احْلََسِن، َعْن َأِِب ُهَرْيَرةَ 

 (.886للسخاوي رقم ) «املقاصد احلسنة»هريرة، وهو يف 



 
 5 من أهل زبيد

 :َينِْزُل َربُّنَا َتَباَرَك َوَتَعاَلى ُكلَّ َلْيَلٍة َحتَّى » ويف األحاديث مجلة

ْنَيا َماِء الدُّ ْيِل اْْلِخُر إَِلى السَّ وأدلة  ،، وجميع أدلة النزول(1)«َيْبَقى ُثُلُث اللَّ

الصعود، وما كان يف باهبا ترد هذا الحديث، وهو حديث منكر ًل يحتاج 

 إلى معنى.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 
امس: ال الج  ما هو األفضل يف الفجر: اإلسفار أم عدمه؟ وما  السو 

ْبِح »، أو (2)«َأْسِفُروا بِاْلَفْجرِ »وجه الجمع بين حديث:  ، (3)«َأْصبُِحوا بِالصُّ

ْبَح بَِغَلسٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَل اَّللِ  َأنَّ »و   ؟(4)«َكاَن ُيَصلِّي الصُّ

: واب   ملسو هيلع هللا ىلصبي أحاديث التغليس، أحاديث أصح، وعليها سار النَّ  الج 

تعمد اإلسفار، بل كان ُيصلي  ملسو هيلع هللا ىلصبي النَّ  نَّ وداوم على ذلك، ما ُيعلم أَ 

، وأدلة المبادرة باألعمال، «َباِدُروا بِاأْلَْعَمالِ »وهو مما ُيرادف:  ،بغلس

ِل »ومما ُيرادفه حديث: َأيُّ اأْلَْعَماِل َأْفَضل؟ َفَقاَل:  الَصََلُة فِي َأوَّ

 .ُيصلي الصَلة يف أول وقتها ملسو هيلع هللا ىلص، فكان النبي (5)«َوْقتَِها

                                                             

 .(758(، ومسلم )1145أخرجه البخاري ) (1)

 .(17279أخرجه أمحد ) (2)

 .♫( للشيخ الوادعي 329) «الصحيح املسند»(، وهو يف 15819أخرجه أمحد ) (3)

 .(873أخرجه البخاري ) (4)

 .(426) أبو داودأخرجه  (5)
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ُه َأْعَظُم لِْْلَْجرِ »ا حديث: مَّ أَ  ، حديث رافع بن «َأْسِفُروا بِاْلَفْجرِ، َفإِنَّ

اتلبني يف الفجر بعد  لكن هذا املقصود به: ؛حديث ثابتخديج، هو 
 نْ ُيصلي بعد أَ  نْ وًل ُيصلي قبل طلوع الفجر؛ بل التبين فيه أَ  طلوعه،

 .يتضح له الفجر الصادق
 
 
مل ىلع أ ََلِة »يدخل يف الصَلة بغلس فُيطيل:  :هن  أو ُيح َأْفَضُل الصَّ

، فإذا أطال ربما يخرج يف وقت اإلسفار، فيكون هذا (1)«ُطوُل اْلُقنُوِت 

قرآن الفجر مشهود، أي: أطيلوا حتى  نَّ ، أي: أَ «َأْسِفُروا بِاْلَفْجرِ »معناه: 

 .تخرجوا يف وقت اإلسفار، والمعنيان جيدان

  
 
 م  أ

 
ثم قد  ،ه يدخل وقت اإلسفار كما يفعل بعض احلنفيةن  ا أ

ما سيخرج إذا  ؟يقرأ نحو مائة آية أو نحو ذلك، فمتى سيخرج إذا أسفر

 .أطال فيها إًل بعد طلوع الشمس، وهذا ليس على ما يظنه الحنفية

ا أنه يدخل بغلس م  ا الَتبين بطلوع الفجر، وإِ م  إِ  ا املقصود به:نم  وإ  

 فيطيل فيخرج يف اإلسفار.

t 
♣  ♣  ♣ 

u 

                                                             

 .(756) مسلمأخرجه  (1)



 
 7 من أهل زبيد

ر: ي  خ  ال الأ  الفرق بين المعجزة والكرامة، وهل ُتطلق هذه ما  السو 

 على هذه؟

: واب  فاألنبياء  معجزة، ، وليس لك كرامة  كرامة   لك معجزة   الج 

ََلمُ  ََلُة َوالسَّ لهم معجزات ولهم الكرامات، واألولياء لهم  َعَلْيِهُم الصَّ

كرامات وليست لهم معجزات، فليس كل كرامة معجزة، بل كل 

 بي.معجزة تعترب كرامة لذلك النَّ 

   تباعه لنبيه، فلو لم يكن إل يب؛الكرامة للويل يه كرامة للن   ن  ثم إ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]ما ُأكِرم:  ملسو هيلع هللا ىلصبي متبًعا للن  

 ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

فلو لم يكن مؤمنًا متقًيا ما كانت  ،[64-62]يونس: ﴾ٹ ٹ ٹ ٿ

له كرامة، فالكرامة دوام اًلستقامة، فإًذا: كل كرامة لولي هي كرامة 

بي بي، ومما يدل ذلك قول النَّ بي؛ بسبب إيمان هذا الولي بالنَّ لذلك النَّ 

، فكل (1)«َمْن َدَعا إَِلى ُهًدى َكاَن َلُه ِمَن األَْجرِ ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َيتَّبُِعهُ »: ملسو هيلع هللا ىلص

 ې ۉ ۉ﴿: بي منها أجر، وقول اهَّلل كرامة لولي لذلك النَّ 

 ،فكل كرامة لولي هي من آثار إيمانه بذلك النبي، [12]يس:﴾ې ې

                                                             

 .(2674) مسلمأخرجه  (1)
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فهي من آثاره له فيها أجر، فإذا دعوت اهَّلل واستجيب دعاؤك هذه كرامة 

من ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصبي وللنَّ  ،لكن كرامتك هذه بسبب إيمانك وتقواك ؛لك

 ومن هذا العمل الصالح وكرامة، فهذا هو. ،أجر من هذا الدعاء

 ،فالكرامة: هي دعاء ُيجاب،  وال يقال للكرامة: أنها معجزة

عمل صالح يوفق له العبد، هداية، كرامة، استقامة، كذلك أيًضا ولد 

صالح أكرمك اهَّلل به، زوجة صالحة أكرمك اهَّلل هبا، يعني: دنيا أو 

أخرى، كل هذه من كرامات رب العالمين للعباد، أفضلها: اإلسَلم، 

 .والسنة، والعلم، فكرامات األولياء تتفاوت
  ذكروا من كرامات األويلاء: ومما

 ه استجيب له يف ذلك العبسي الذي نَّ أَ  ،◙ كرامات سعد

ا»قال:  ِة،  َأمَّ ِويَّ ِة َوََل َيْقِسُم بِالسَّ رِيَّ إِْذ َنَشْدَتنَا، َفإِنَّ َسْعًدا َكاَن ََل َيِسيُر بِالسَّ

دعاءه، ذكروه ، فدعا عليه سعد فاستجاب اهَّلل (1)«َوََل َيْعِدُل فِي اْلَقِضيَّةِ 

 يف كرامات األولياء.

 لما دعا على تلك  ،◙ وهكذا كرامات سعيد بن زيد

ه أخذ مالها، فقال سعيد بن زيد نَّ المرأة أروى بنت أوس، وهي ادعت أَ 

                                                             

 .(755) البخاريأخرجه  (1)



 
 9 من أهل زبيد

ِذي َسِمْعُت مِْن  لمروان بن الحكم: َأَنا آُخُذ مِْن َأْرِضَها َشْيًئا َبْعَد الَّ

 
ِ
اُه َيْوَم »: ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اهَّلل َقُه اَّللُ إِيَّ َمْن َأَخَذ ِشْبًرا ِمْن اأْلَْرِض ُظْلًما َطوَّ

؟، فقال له مروان: ًل أسألك بينة، ثم قال «اْلِقَياَمِة ِمْن َسْبِع َأَرِضينَ 

، (1)«اللَُّهمَّ إِْن َكاَنْت َكاِذَبًة، َفَأْعِم َبَصَرَها َواْقُتْلَها فِي َأْرِضَها»سعيد: 

 تلطخ عرضه بادعاء أنه يأخذ أرضها. يعني:

 :ذلك العبسي ُيريد ُيلطخ ويخدش عرض سعد  وهكذا أيًضا

ََل »وهو ُمجاب الدعوة وهو أول من رمى بسهم يف سبيل اهَّلل على أنه: 

ِة، َوََل َيْعِدُل فِي اْلَقِضيَّةِ  ِويَّ ِة َوََل َيْقِسُم بِالسَّ ِريَّ وًل يحسن  «َيِسيُر بِالسَّ

يصلي، حتى الصَلة ما ُيصلي صَلة صحيحة، فدعا عليه، هذا تلطيخ 

يدفع اهَّلل ذلك، فتلك دعا عليها  نْ للعرض، فصيانًة لعرضهم دعوا أَ 

 بصرها
َّ
وتذهب إلى أرضها هكذا هتبش وًل تدري إًل وسقطت  ،فعمي

يف حفرة وماتت، قتلها اهَّلل يف أرضها فكانت ميتة يف أرضها، انظر 

 األولياء باستجابة دعائهم. كرامات 

  
 
ه يقول قواًل فيكون القول ذلك يؤيده اهلل ن  فمن ذلك أيًضا: أ

 
 
فابن مسعود جاءه ُأناس يسألون عن امرأة مات عنها  يوفق للصواب، ن  أ

، ملسو هيلع هللا ىلصبي زوجها ولم يفرض لها صداًقا، فما عنده يف ذلك يعني: عن النَّ 
                                                             

 .(1610) ومسلم، (3198) البخاريأخرجه  (1)



 
 من زبيدخوانناقدمة من إمسئلة أ

 

10 

خطأت فمني ومن أ نْ أصبت فمن اهَّلل، وإِ  نْ فقال: أقول فيها برأيي، إِ 

، ما كان (1)«ولها الميراث ،وعليها العدة ،لها المهر كامًَل »الشيطان: 

ه قضى هبذا، فَحِمَد اهَّلل نَّ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصبي ه سمع من النَّ نَّ يعرف، فجاء من يشهد أَ 

 اهَّلل أكرمه للتوفيق والصواب، وعمر بن الخطاب وغيرهم.  نْ على أَ 

    ا 
كرام من الله لك، ن  ا ا  دك هد  سدي  ك للصواب  وت  ق  ي 

وف 
فإذا  ت 

وفقك اهَّلل لَلستقامة تعبد اهَّلل حتى تلقاه وأنت على استقامة واهَّلل هذه 

، كرامة ًل يعدلها شيء، والرزق الحَلل كرامة من اهَّلل 

وهكذا أيًضا الكرامة باهبا واسع، والمعجزة أخص مثل: انشقاق القمر، 

 : معجزات موسى  ،وانفَلق البحر

ُل َعًصا، َسنٌَة، َبْحٌر، َجَراٌد، َوقُ   مَّ
 

َفاِدِع ُطوَفاانُ    َيٌد، َوَدٌم، َبْعَد الضَّ
 

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿تسع آيات ومعجزات؛ 

 ،وًل شيء ،يخرج يده تخرج بيضاء من غير سوء ًل برص، [101]اإلسراء:

بيضاء تتألأل، والعصا يضرب هبا البحر وإذا بالبحر ينفلق، والعصا 

يلقيها وإذا هي تلقف ما يأفكون، تلقف جميع ثعابين السحرة، وإذا 

سائر السحرة يسلمون ويؤمنون، وفرعون والناس يتقهقرون ويخافون 

 يعتربونه أكرب سحر، هذه آية ما هي سحر، وأمثال ذلك هذه آيات.

                                                             

 .غريهو، (4099) أمحدأخرجه  (1)



 
 11 من أهل زبيد

 أيًضا: ومن املعجزات  
 
رسي  به يف يللة واحدة  ملسو هيلع هللا ىلص يبال   ن  أ

ح
أ

رج به إىل السماء ورجع، يف ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى  وعح

المسجد األقصى وهم يقطعوهنا يف شهر، ثم عروج من المسجد 

األقصى إلى السماء الدنيا إلى حيث شاء اهَّلل من الُعَل وأكرمه بما شاء 

ورجع، فلما أخربهم قالوا:  وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم هبط

ُأسريَّ بك إلى بيت المقدس ثم أصبحت بين ظهرانينا، فأحدهم 

يضرب بيده من الكذب، وأحدهم يضرب رأسه من الكذب واآلخر 

ن ما صدقوا، قالوا: إًذا صف لنا بيت وم مشركفه ،يميل على اآلخر

فهو لم يظهر بعض  ،المقدس، فوصفه فهذه من المعجزات أيًضا

جلى اهَّلل له بيت المقدس ينظر إليه ويصفه، قالوا: أما الوصف ف

 الوصف فحق، هذه معجزات.

  
 
 ۆ ۇ ۇ﴿ الار تنقلب برًدا وسالًما: ن  ومن املعجزات: أ

من شأن النار اإلحراق، كلما وصل  ،[69]األنبياء: ﴾ٴۇ  ۈ ۈ  ۆ

فيها من البشر والشجر ولكن تنقلب برد وسَلم ما هي برد شديد بل برد 

 سالم ولطيف!

   الكرامات ما يه داعوى مثل: احلالج وابن سبعني  ن  ثم إ
ما هي دعاوى، الكرامات هي قد تكون للصالحين، ما  أوئلك الزنادقة،
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من صالح إًل وعنده كرامات من اهَّلل، أكرمه اهَّلل بالصَلح أليس كذلك؟ 

كم من  ،إذا أكرمك اهَّلل بالسنة فأنت عندك كرامة، فأكرمك اهَّلل بالسنة

الناس كفرة حصب جهنم لو ماتوا على ذلك؟ كم من الناس ما يعرفون 

الناس ًل يطلبون العلم وًل أقبل اهَّلل بقلوهبم الحق والباطل؟ كم من 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عليه؟ أنت ُمكرم، فاعرف أنك ُمكرم: 

 ﴾ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 كل ولي هَّلل ُمكرم من ربه بأنه تولى اهَّلل وتوًله اهَّلل. ،[63-62]يونس:

   انتشار ادلعوة السللفية»كرامة يف هذا العرص: من ال ن  واهلل إ» ،
يوجذذد إقبذذال علذذى  نْ واهَّلل مذذن رب العذذالمين للمسذذلمين أَ هذذذه كرامذذة 

ومحبة لها، وطَلب لها بالعلم النذافع، هذذه كرامذة مذن  ،الدعوة السلفية

اهَّلل، ويف حالذذة فقذذر، ويف حالذذة مخذذاوف، ويف حالذذة هلذذع للذذدنيا وتذذدافع 

النذذاس وراء الذذذدنيا، وحذذذاًلت كثيذذذرة متنوعذذذة كلهذذذا صذذذوارف، ثذذذم اهَّلل 

 عه يف الدنيا ويقبل بقلبه إلذى ن  قَ يُ  نْ ه بأَ ُيكرم من شاء من خلق

اس مقبلذون علذى الخيذر، العلم ويحبب إليه اآلخرة، وًل تذدري إًل والنَّذ

 ڦ ڦ ڦ ڤ﴿هذذذذذه كرامذذذذة حذذذذاف  عليهذذذذا فأنذذذذت ُمكذذذذرم: 

 .أنت ُمكرم ميزك اهَّلل وأكرمك ،[7]إبراهيم: ﴾ ڄ ڄ ڦ



 
 13 من أهل زبيد

يكون اإلنسان من أولئك الذين يموتون وهم من أهل  نْ نعوذ باهَّلل أَ 

جعلهم يأكلون الخنازير،  النار، أولئك الذين ما أكرمهم اهَّلل 

وجعلهم  ،وجعلهم نصارى ،وجعلهم كذلك أيًضا كفرة يعبدون غير اهَّلل

فالبقرة عندهم  ،روعباد البق ،وعباد فروج ،وجعلهم عباد فئران ،يهود

البقرة ثم بعد ما يحلبها يسجد لها، أي شيء عندهم يحلب  ،معظمة

حتى الفرج حتى كل شيء، أنت لو قارنت نفسك  ،يستفيدون منه يعبدونه

 ڇ ڇ﴿اهَّلل أكرمك وميزك باإلسَلم:  نَّ مع هذه األصنام تعرف أَ 

 ،[21]اإلسراء: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 هذا التفضيل هو الكرامة، نسأل اهَّلل من فضله.

 كرامذات األوليذاء »مثذل:  ،اذلين ألفوا يف كرامات األويللاء خصلوا

، وجملة ممن ألف فيها خص، أتى بنماذج وقصص مثذل: قصذة «لكائيلَل

وكذا، بعضذها تثبذت وبعضذها ًل تثبذت، ومثذل قصذة: أنذا سذفينة  ،أبي ُمعلق

، فجعذذل األسذذد ُيهمهذذم وُيريذذه الطريذذق؛ ألنذذه ضذذل ملسو هيلع هللا ىلصمذذولى رسذذول اهَّلل 

وإذا بذه عنذد األسذد فخاطذب  ،ووجذد َسذبع ،الطريق إلى أرض فيها السباع

، ، وإذا باألسذد ينقلذب دلذيًَل ملسو هيلع هللا ىلصاألسد وقال: أنا سذفينة مذولى رسذول اهَّلل 

لذذه  يمشذذي أمامذذه ُيريذذه الطريذذق، فلمذذا أوصذذله إلذذى الطريذذق والجذذادة أشذذار
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، فيذذكرون مثذل هذذه وهذي ُمعلذة، لكذن ةوانصرف ورجع، هذه تعترب كرام

 هذه أشياء خاصة.  ، وقصة إجابة الدعاء،راماتيذكروهنا أصحاب الك

 فالنصر من اهَّلل  أما من حيث العموم والنصر  ،على األعداء

على الشيطان، والنصر على النفس األمارة بالسوء، وكذلك أيًضا حف  

القرآن كرامة، واإليمان كرامة، والسنة كرامة، العلم كرامة، وسائر كل خير 

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿كرامة من اهَّلل: 

كل  ،[70]اإلسراء: ﴾ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 فقرة منها تعترب كرامة إًل من رجع إلى أسفل سافلين وكفر باهَّلل.

 

 

t 
♣  ♣  ♣ 
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