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 دولـة اإلمـارات العـربية املتحـدة

 

 ه1441ربيع األول  25 اجلمعة:
 م22/11/2019:  املوافق اإلسالمية واألوقافاهليئة العامة للشؤون 

 أَبُو اْلَبَشِر آَدُم َعَلْيِه السَََّلُم 
 اْْلُْطَبُة اْْلُوَل 

ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَميَ  َمح َاَلَق الحَعَظيَم، الحَقاَئَل َِف َكَتابََه الحَكَريَ  ،اْلح )َوُهَو  :اْلح
ُ  .(1)(َواِحَدةٍ ْفٍس نَـ  نْ مِ  َشَأُكمْ الَِّذي أَنْ  َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِله َوَأشح

َدُه ََل َشرَيَك َلهُ  َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، ،َوحح  َوَأشح
فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح  .(2)«النَّاُس بـَُنو آَدَم، َوآَدُم ِمْن تـَُرابٍ » :الحَقاَئلُ 

ََعَي، َبَه َأْجح َوَعَلى  َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح
ينَ  َمنح  َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   .َوَعَلى َمنح تََبَعُهمح ِبََحح

، قَاَل فَ : َأمَّا بـَْعدُ  )ََي  :ُسبحَحانَهُ ُأوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه
ُكْم يـَُقصُّوَن َعَلْيُكْم آََيِت َفَمِن اتَـَّقى نْ َبِِن آَدَم ِإمَّا َيَْتِيَـنَُّكْم ُرُسٌل مِ 

 . (3)( ُهْم ََيَْزنُونَ َوَل  َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَأْصَلَح َفََل 
َخاِلٌق  ِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمََلِئَكِة ِإّنِ ) :َعزه َوَجله  اّلِلهُ  قَالَ  :النَّاسُ  أَيُـَّها

ُتُه َونـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه  *َبَشًرا ِمْن ِطيٍ  فَِإَذا َسوَّيـْ
                                                           

 .98األنعام : ( 1)
 .8736 أمحد :( 2)
 .35األعراف : ( 3)
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َبَ أَ دح قَ ف َ  .(1)(َساِجِدينَ  ُلُق َبَشًرا خح  ُهمح رَ أَمَ ، وَ ُسبحَحانَهُ الحَماَلَئَكةَ َِبَنههُ َسَيخح
ُجُدوا لَهُ َأنح يَ   ؛نَ َفَخ َفيَه َمنح ُروَحهَ َسوهاُه وَ ، فَ َلمها (2)َمنح َخلحَقهَ  فَ رَغَ َإَذا  سح

ٍء َنَطَق بََه ، َعَطَس َفَحَمَد اّلِلهَ ِبََذحنَهَ  ؛ ُهَو َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمُ فََأوهُل َشيح
َتَ  ُسبحَحانَهُ ، َفَكافََأُه َعزه َوَجله  اّلِلهَ مَححُد  َرِِحََك اَّللَُّ ََي »: فَ َقاَل َلهُ  هَ َبَرمحح
َ الحَماَلَئَكَة،  تَ َعاََل ُُثه أََمَرُه  .(3)«آَدمُ  فَ َقاَل َأنح يَ نحُشَر َتََيهَة السهاَلَم َبيح

َسي َ َعزه َوَجله لَهُ َكَما  َديَث الحُقدح ِئَكِة، اْذَهْب ِإَل ُأولَِئَك اْلَمََل »: َِف اْلَح
ُهْم ُجُلوٍس، فـَُقلِ  َوَعَلْيَك  قَاُلوا: .ُم َعَلْيُكمْ : السَََّل ِإَل َمََلٍ ِمنـْ

، ُثَّ رََجَع ِإَل رَبِِّه، فـََقاَل: ِإنَّ َهِذِه َتَِيـَُّتَك َوَتَِيَُّة ُم َوَرِْحَُة اَّللَِّ السَََّل 
نَـُهمْ  َعَليحَه  آَدمُ  َما تَ َعلهَمُه َأوهلَ َمنح  السهاَلمُ َفَكاَن  .(4)«بَِنيَك بـَيـْ

ُ َوُهَو ِمها َأَحبهُه ، (5)السهاَلمُ  َائََه، َوأََمَر بََه َعزه َوَجله اّلِله ، َوَجَعَلُه َمنح َأْسح
ِإنَّ السَََّلَم اْسٌم ِمْن َأْْسَاِء : »قَاَل َرُسوُل اّلِلَه ، ِف أَرحَضَه َوَْسََواتَهَ 

َنُكمْ اَّللَِّ تـََعاَل، َوَضَعُه اَّللَُّ ِف اْْلَْرِض،   .(6)«فََأْفُشوا السَََّلَم بـَيـْ
َ َبَِن آَدَم، وَ  ةَ به حَ مَ لح لَ  َسَبب   السهاَلمُ فَ  نهةَ  مُ ُخوهلََ دُ  لَ َسَبب   السهاَلمُ َبيح  ،اجلح

                                                           

 .72 - 71:  ص( 1)
 .(7/81تفسري ابن كثري: )( 2)
 متفق عليه واللفظ للرتمذي.( 3)
 متفق عليه واللفظ للرتمذي.( 4)
 .(15/209): عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( 5)
 .989 األدب املفرد :( 6)
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اْْلَنَّةَ َحَّتَّ تـُْؤِمُنوا، َوَل تـُْؤِمُنوا َحَّتَّ  َل َتْدُخُلونَ : » قَاَل َرُسوُل اّلِلهَ 
ُتْم؟  َأْفُشوا ََتَابُّوا، َأَوَل َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه ََتَابـَبـْ

َنُكمْ   . (1)«السَََّلَم بـَيـْ
َاَء ُكلهَها،  َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ َعلهَم  َعزه َوَجله  اّلِلهَ َإنه  :ِعَباَد اَّللَِّ  َْسح قَاَل األح

َوَعلََّم آَدَم اْْلَْْسَاَء ُكلََّها ُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمََلِئَكِة فـََقاَل : )تَ َعاََل 
ُتْم َصاِدِقيَ  َ هَلُمح  .(2)(أَنِْبُئوِن ِبَِْْسَاِء َهُؤَلِء ِإْن ُكنـْ َشَرَف  ُسبحَحانَهُ لَيُ َبيَ 

َتصهُه  (3)الحَعلحمَ  َمنَ يحَهمح َما ُفضَ َل بََه َعلَ وَ  ،آَدمَ  بََه، اّلِلهُ تَ َعاََل الهَذي اخح
نحَسانُ  ن حَيا فَالحَعلحُم َخريحُ َما يَ تَ َزوهُد بََه اإلحَ ، لَيَ بحَِنَ َحَضارَتَُه، َوُُيَقَ َق َِف الدُّ

َخَرَة.َسَعاَدتَُه،    َويَ ُفوَز بََنَعيَم اْلح
َسَه،  َعَليحَه السهاَلمُ َْلَدَم  َعزه َوَجله  اّلِلهُ ُُثه َخَلَق  قَاَل َزوحَجًة َلُه َمنح نَ فح

َها َزْوَجَها : )تَ َعاََل  ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
َها َهاَوَيطحَمَئنُّ  ،َهاََيحَلفُ وَ  َِبَا ََيحَنسُ فَ ُهَو  .(4)(لَِيْسُكَن ِإلَيـْ . َوتَلحَك (5) َإلَي ح

َها َعزه َوَجله  اّلِلهُ َفَطَر َفطحَرة    .َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ َمنح َلُدنح أَبَيَهمح  ؛النهاَس َعَلي ح

                                                           

 .93:  مسلم( 1)
 .31:  البقرة( 2)
 .(1/222: ) تفسري ابن كثري( 3)
 189:  األعراف( 4)
 . (3/525تفسري ابن كثري : )، و ( 7/337): تفسري القرطيب ( 5)
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َكَن  َنهَة،  اّلِلهُ تَ َعاََل َوَلَقدح َأسح  َوقـُْلَنا َيَ : )َعزه َوَجله  قَالَ آَدَم َوَزوحَجَتُه اجلح
ُتَما َوَل آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْْلَنََّة وَُكََل  َها رََغًدا َحْيُث ِشئـْ ِمنـْ

 الشهَجَرةُ َفَكاَنَت  .(1)(تـَْقَرََب َهِذِه الشََّجَرَة فـََتُكوََن ِمَن الظَّاِلِميَ 
َتَبارًا لََعزميََة  ََه َعَلى طَاَعَة رَب ََه، بَ عحدَ  َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ اخح َأنح أََذَن َلُه  َوَصبح

يَع ِثَاَر َمنح  ِبََنح ََيحُكلَ  ُسبحَحانَهُ  اّلِلهُ  َنهةَ  ْجََ  (2)َوََنَاهُ َعنح َشَجَرٍة َواَحَدةٍ  ،اجلح
َوقَاَل َما ََنَاُكَما رَبُُّكَما َعْن فَ َزي هنَ َها لَُه َإبحَليُس، َوأَقحَسَم َلُه َولََزوحَجَتَه، )

 َوقَاَْسَُهَما *اْْلَاِلِدينَ  َهِذهِ الشََّجَرةِ ِإلَّ َأْن َتُكوََن َمَلَكْيِ َأْو َتُكوََن ِمنَ 
َد رَب ََه، يَ سَ نَ ف َ  .(3)(ِإّنِ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَ  : قَاَل تَ َعاََل  آَدُم َعهح

قَاَل  .(4)(َوَلَقْد َعِهْدََن ِإَل آَدَم ِمْن قـَْبُل فـََنِسَي َوَلَْ َنَِْد َلُه َعْزًما)
 :ُ َسُن الحَبصحرَيُّ َرمَحَُه اّلِله َيانٍ َقطُّ آَدُم َما َعَصى  اّلِلهَ وَ اْلَح  .(5)َإَله بََنسح

تَ غحَفَر َوََتَب،  َ َيَديح رَب ََه، َواسح فَ َنَدَم َعَلى َفعحَلَه، َواعرتحََف َبَذنحَبَه َبيح
 تـَْغِفْر َلَْ  ُفَسَنا َوِإنْ رَبَـَّنا ظََلْمَنا أَنْـ ، َوقَاَل َهُو َوَزوحَجُتُه: )َوَرَجَع َوَأََنبَ 

تَ َباُه اّلِلهُ فَ  .(6)(َوتـَْرَِحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ لََنا   ،َجله ِف ُعاَلهُ  اجح
                                                           

 .35:  البقرة( 1)
 .(11/251): وتفسري القرطيب ، ( 3/451تفسري الرازي : )( 2)
 .21 - 20:  األعراف( 3)
 .115:  طه( 4)
 .(22/106): تفسري الرازي  (5)
 .23األعراف :  (6)
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ُثَّ اْجتَـَباُه رَبُُّه فـََتاَب َعَلْيِه : )قَاَل ُسبحَحانَهُ  ،َوََتَب َعَليحَه َوَهَداهُ 
َعَلى ُكلَ  َمنح ََتَب َمنح َذنحَبَه،  تَ َعاََل  اّلِلهُ وََكَذَلَك يَ ُتوُب  .(1)(َوَهَدى

ُكلُّ : »َعَليحَه السهاَلُم، قَاَل َرُسوُل اّلِلَه  آَدمُ  لَ عَ ا ف َ مَ كَ َوَرَجَع َإََل رَب ََه،  
  .(2)«َوَخْْيُ اْْلَطَّاِئَي التـَّوَّابُونَ َبِِن آَدَم َخطَّاٌء، 

يًعا أَب حَناُء النَّاسُ  أَيُـَّها :  اّلِلهَ  َرُسولُ قَاَل ، َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ : َإن هَنا ْجََ
ََي أَيُـَّها النَّاُس، َأَل ِإنَّ رَبَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ َأََبُكْم َواِحٌد، َأَل َل َفْضَل »

، َوَل َأِْحََر َعَلى َأْسَوَد،  ، َوَل ِلَعَجِميٍّ َعَلى َعَرِبٍّ ِلَعَرِبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ
َ َبَِن آَدَم طََبيَعة   .(3)«ِإلَّ َِبلتـَّْقَوىَلى َأِْحََر،َوَل َأْسَوَد عَ  فَالت هنَ وُّعُ َبيح

َبَل بَ عحُضُهمح بَ عحًضا،  نَ ُهمح، َويَ قح َعي َأنح يَ تَ َعاَيُشوا بَ ي ح َتدح ُمح َبَشرَيهة ، َتسح فََإَنه
يًعا يَ رحَجُعوَن َإََل  ََل َفضحَل أَلََحَدَهمح َعَلى ، َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ ْجََ

َخرَ  ََه.، َإَله َبطَاَعَة رَب َهَ اْلح َساَن َإََل َغريح   َواإلحَحح
َرَي، َوَفضهَلُهمح َعَلى َسائََر  َوَقدح َخصه اّلِلهُ تَ َعاََل َبَِن آَدَم ََبلتهكح

ُلوقَاَت، قَاَل َعزه َوَجله: ) َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َوَِحَْلَناُهْم ِف اْلَبِّ الحَمخح
َواْلَبْحِر َوَرزَقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثٍْي ِمَّْن َخَلْقَنا 

                                                           

 .122طه :  (1)
 .4251ابن ماجه :  (2)
 .23489:  أمحد( 3)
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رتَاَم ؛   َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهدٍ َوَِف َسريََة  .(1)(تـَْفِضيًَل  ََنَاَذُج َكَثريَة  ََلحح
َديرََها، ُدوَن النهَظَر َإََل ُمعحتَ َقٍد  نحَسانَيهَة َوتَ قح  أَوح َلوحٍن أَوح َعرحٍق.الحَكَراَمَة اإلحَ

َعلحَنا بََقصهَة أَبَيَنا آَدَم ُمعحَتَبيَن،  فَاللهُهمه  َنا اجح يًعا َوَوفَ قح َلطَاَعَتَك، َوطَاَعَة ْجََ
ََي أَيُـَّها َعَماًل بََقوحَلَك: )َوطَاَعَة َمنح أََمرحتَ َنا َبطَاَعَتَه  ، ُُمَمهدٍ  َرُسوَلكَ 

َ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل   .(2)(َوُأوِل اْْلَْمِر ِمْنُكمْ الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللَّ
َ ِل َوَلُكمح  تَ غحَفُر اّلِله  أَُقوُل قَ وحِل َهَذا َوَأسح

تَ غحَفُروهُ   َإنهُه ُهَو الحَغُفوُر الرهَحيمُ  فَاسح

                                                           

 .70:  اإلسراء( 1)
 . 59:  ( النساء2)
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 اْْلُْطَبُة الثَّانَِيةُ 
ُد ّلِلََه  َمح َدهُ ، َربَ  الحَعاَلَميَ اْلح ُ َوحح َهُد َأنح ََل َإَلَه َإَله اّلِله  ،ََل َشرَيَك َلهُ  َوَأشح

َهُد َأنه َسيَ َدََن َونََبي هَنا ُُمَمهًدا َعبحُد اّلِلَه َوَرُسولُُه، فَاللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح  َوَأشح
ََعَي،  َبَه َأْجح َوَعَلى َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد، َوَعَلى آلََه َوَصحح

ينَ  َساٍن َإََل يَ وحَم الدَ   .َمنح تََبَعُهمح ِبََحح
 . َربَ  الحَعاَلَميَ أُوَصيُكمح َعَباَد اّلِلَه َونَ فحَسي بَتَ قحَوى اّلِلَه 

 لَيَ عحُبُدوهُ  َوُذر َي هَتهُ  َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ تَ َعاََل َخَلَق  اّلِلهَ  نه إَ  :اْلُمْسِلُمونَ  أَيُـَّها
ْنَس ) :ُسبحَحانَهُ قَاَل  ،ُسبحَحانَهُ  ِإلَّ َوَما َخَلْقُت اْلِْنَّ َواإْلِ

َرحَض َوبََناَء َحَضاَرَِتَا،  َكَما َكلهَفُهمح بََعَمارَةَ  .(1)(لِيَـْعُبُدونِ   فَ َقالَ األح
: َأيح  .(2)(َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَهاُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض ): تَ َعاََل 

ُروَها لَ َجَعَلُكمح َفيَها  ت َ تُ َعمَ  َاِتََ و ثحَمرُ َوَتسح َقيَق تَلحَك الحَغايََة (3)اا َخريح . َولََتحح
نَ َها،  َضارَاُت َفيَما بَ ي ح نحَسانَيهَة، لَتَ َتَكاَمَل اْلَح النهَبيَلَة؛ ََلبُده َمنح تَ َعاُوَن اإلحَ

َرحَض،  يًعا.َوَيُسوَد السهاَلُم َِف رُبُوَع األح َعَد بَ ُنو آَدَم ْجََ َوَإنه  َكيح َيسح
َفيَها َكَثري  َمَن الحَمَعاِن الهَِت نَ تَ َعلهُمَها؛  ؛َعَليحَه السهاَلمُ  آَدمَ َقصهَة أَبَيَنا 

                                                           

 .56الذارايت:  (1)
 .61هود:  (2)
 .(4/331)تفسري ابن كثري:  (3)
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َد  َ َعزه َوَجله َكَحمح رَهَ َعَلى نََعَمَه، َوَإفحَشاَء  اّلِله نَ َنا، السهاَلمَ َوُشكح  َفيَما بَ ي ح
ََها َمَن الحَقَيَم،  رََفَة َمَكانََة الزهوحَجَة،َواََلرحتََقاَء ِف َمَدارََج الحَعلحَم، َوَمعح  َوَغريح

َنا َأنح نُ َعز ََزَها    ِف نُ ُفوَس بَ َناتََنا َوأَب حَنائََنا.الهَِت َعَلي ح
َكَما أََمَر َربُّ ،  َخاَتََ النهَبيَ َي َوالحُمرحَسَليَ َصلُّوا َوَسلَ ُموا َعَلى ا وَ ذَ هَ 

ِإنَّ اَّللََّ َوَمََلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى : )َكَتابََه الحُمَبيَ الحَعاَلَمَي، فَ َقاَل َِف  
اللهُهمه  .(1)(النَِّبِّ ََي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما

َبَه َوَعَلى آلََه َصلَ  َوَسلَ مح َوََبرَكح َعَلى َسيَ َدََن َونََبيَ َنا ُُمَمهٍد،  َوَصحح
ََعَي.  َأْجح

 ، ٍر َوُعَمَر َوُعثحَماَن َوَعَليٍ  َُلَفاَء الرهاَشَديَن: َأِب َبكح َوارحَض اللهُهمه َعَن اْلح
َرَمَي.  َكح  َوَعنح َسائََر الصهَحابََة األح

َرِْحًَة  اْرَِحْهُ فَ ، كَ ارِ وَ ِبِ  لَّ حَ َقْد  زَاِيدْ سلطان بن الشَّيخ ِإنَّ  اللَُّهمَّ 
، َأْهِلهِ اْخُلْفُه ِف وَ اِفِه َواْعُف َعْنُه، َوعَ  َوأَْنِعْم َعَلْيِه ِبَْغِفَرِتَك،، َواِسَعةً 

اللَُّهمَّ . ْرَحَم الرَّاِِحِيَ  أَ َرِْحَِتَك َيَ ِمْن َعَلْيِه  َأِفضْ وَ  َواْرفـَْعُه ِف ِعلِّيَِّي،
تَـَقُلوا  اْرَحِم الشَّيْخ زَاِيْد َوالشَّيْخ َمْكُتومْ  َمارَاِت الَِّذيَن انـْ َوُشُيوَخ اإْلِ

اْرَحْم   اللَُّهمَّ  ِإَل ِرْضَواِنَك، َوَأْدِخْلُهْم بَِفْضِلَك َفِسيَح َجنَّاِتَك.

                                                           

  .  56( األحزاب : 1)
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ُشَهَداَءََن اْْلَبـَْراَر، َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاٍت ََتِْري ِمْن ََتِْتَها اْْلََْنَاُر، َمَع 
ِبَكَرِمَك ََي َأْكَرَم اْجِز َأْهِليِهْم َجَزاءَ الصَّاِبرِيَن؛ وَ النَِّبيَِّي َواْْلَْخَياِر، 

ْوَلِة  .اْْلَْكَرِميَ  ِلَما  الشَّيْخ َخِليَفْة ْبن زَاِيدْ اللَُّهَم َوفِّْق رَئِيَس الدَّ
َوِإْخَوانَُه َتُِبُّهُ َوتـَْرَضاُه، َواْْشَْل بِتَـْوِفيِقَك ََنئَِبهُ َوَوِلَّ َعْهِدِه اْْلَِمَي، 

َمارَاِت.   ُحكَّاَم اإْلِ
َمارَاِت َأِدْم َعَلى  اللَُّهمَّ  نَِعَمَك، َوُجوَدَك َوَفْضَلَك، َوََبِرْك َدْوَلِة اإْلِ

ْْيِ ِف َسَعاَدٍة، ، واْجَعْلَها َداِئًما ِف َأْهِلَهاِف َخْْيَاِِتَا وَ  َوِمَن اْلَْ
 ِزََيِدٍة.

َراَم،الرهامَحَيَ  اللهُهمه اي أَرحَحمَ  اَلَل َواإلحَكح اغحَفرح  ، اَي َغُفوُر اَي َكَرُي، اَي َذا اجلَح
َدََن َوارحزُق حَنا، َوَعاَفَنا َواعحُف َعنها، َوَعَلى طَاَعَتَك أََعنها،ارحمَححنَ وَ  َنالَ   ا، َواهح

َنا. ريحَ َداَئًما َوفَ قح   َوَإََل اْلَح
َقَنا الحَغيحَث وَ اللهُهمه  ثًا َأَغث حَنا اللهُهمه ََل ََتحَعلحَنا َمَن الحَقاَنَطَي، اسح  ُمَغيثًا َغي ح
َقَنا َمنح بَ رََكاَت السهَماَء، ،َشاَماًل  َواَسًعا َهَنيًئا َوأَنحَبتح لََنا َمنح  اللهُهمه اسح

َرحَض.  بَ رََكاتَ   األح
َخَرَة َحَسَنًة، َوَقَنا َعَذاَب النهاَر،  ن حَيا َحَسَنًة، َوِف اْلح رَب هَنا آتََنا ِف الدُّ

َب حَراَر،  َنهَة َمَع األح  اَي َعزَيُز اَي َغفهاُر. َوأَدحَخلحَنا اجلح
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كُروُه َعَلى نََعَمَه ِعَباَد اَّللَِّ   يَزَدحُكمح.: اذحُكُروا اّلِلهَ الحَعَظيَم َيذحُكرحُكمح، َواشح
 َوأََقَم الصهاَلَة.

 


