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كم بن   ُمعاوية   حديث شرح ه   إ ن  " -عنو اهلل رضي- السُّم م ي   الح   ك الم   م نْ  ش يء   ف يي ا ي ْصُمحُ  ل   الة  الص   ى ذ 
     2"اس  الن  

 الشيخ/ خالد بن عثمان السبت
 

 والصالة والسالم على رسول اهلل، أما بعد: ،الحمد هلل
دفال زال الحدديث  وعلمد   ،حي مدا عللدم فدي الصدالة -رضدي اهلل ععدالى ع د -مي ل  عدن حدديث معاويدن بدن الحلدم الس 

   ددو أن ال بددي والشددا د  ،وأ دد  ي يصددله فييددا شددي  مددن لددالم ال دداس ،شدد ن الصددالة -صددلى اهلل عليدد  وسددلم-ال بددي 
صدلى اهلل -و دي أ د  قدال لل بدي  ،الحدديث بقيدنوبقيدت فدي  ،قد أحسن في ععليم  ووعظد  -صلى اهلل علي  وسلم-

وقدد لدا  " ،علدى إسدالم  إي وقدت يسدير يع دي لدم يمدض   "،إ دي حدديث عيدد بلا ليدن ،يا رسدول اهلل" :-علي  وسلم
ن م ا رلايا  ،اهلل باإلسالم ))ذاك شدي   :قدال ،؟وم دا رلدال يعطيدرون :قلدت ،((فال ع عيم)) :قال ،؟ي عون الليان وا 
   .(1)يم((صدور م فال يصد   يلدو   في 

و دذا  دو  ،فدي اللا ليدن افي أمور لا وا يزاولو يحي ما أسلم أراد أن يعرف الحق  -رضي اهلل ععالى ع  -معاوين 
-أحقيعدد  وأ دد  سددائي فددي ديددن اهلل حعددى يعددرف  قدددم علددى شددي وأي ي   ،عمددا العددبس عليدد الالئددق بددالمؤمن أن يسدد ل 

وذلدك لالدذ   ،الفعدلولثير من ال داس يسد ل بعدد  ،اإل سان بعد أن يفعل فيذا خط ا أن يس ل وأم   ،-عبارك وععالى
وا  مدا الالئدق  ،يعلفدت  دل عولدد سديارات أو ي إذا العداز فدي ال احيدن اىخدرأ بددأقطع الطريدق فد ،قد العاز الطريق

ن أراد أن يس ل وبعضيم يوصي م ،ومن ال اس من ي يس ل أصالا  ،أن يلعفت قبل ذلك فيعرف ما سيوال  ويقابل
 ل  }ويحعج علي  بقول  ععالى:  ،اا : ي عفعه على  فسك بابيقول ،ويععبر أن ذلك من الغباوة والبالدة ،بل ي لر علي 

أأنْ  ت ْسأأل ُلوا عليدد  بيددا فددي وي يدددر  أن  ددذي اليددن ليسددت ممددا يسددعدل  ،[101:المائدددة] {ت ُسأأْؤُكمْ  ل ُكأأمْ  ُتْبأأد   إ نْ  أ ْشأأي اء   ع 
ْني أا ت ْسل ُلوا و ا  نْ  ت ُسْؤُكمْ  ل ُكمْ  ُتْبد   إ نْ  أ ْشي اء   ع نْ  ت ْسل ُلوا ل  } ، ذي الين ليست في  ذا الموضع ،شي  أين   ع  لُ  ح   ُين أز 
ْني ا الم وُ  ع ف ا ل ُكمْ  ُتْبد   اْلُقْرآنُ  سلت عن أشيا  رحمن وقت العشريع  ،وقت الوحي ، ذا وقت الع زيل [101:المائدة] {ع 

فيدذا  ،(2)"؟أفدي لدل عدام يدا رسدول اهلل" ،((إن اهلل لعب عليلم الحج فحلوا)) ،رفي عي إ سان وي ق   ،غير  سيان من
لددو  ،[67:البقددرة] {ب ق أأر ة   ت أأْذب ُحوا أ نْ  ي أأْلُمُرُكمْ  الم أأو   إ ن  } ،ب ددو إسددرائيلل سددئلن العع ددت العددي لددان يسدد ليا  ،السددؤال مددذموم

ب ك   ل ن ا اْدعُ } للن ،ذبحوا أ  بقرة ا عيى أا ل ن أا ُيب أي نْ  ر  أي   م  د ،[68:البقدرة] {ى  فلمدا بدين  ؟،لبيدرة صدغيرة ،يا   يع دي مدا س 
أأا ل ن أأا ُيب أأي نْ } ،ليددم سدد لوا عددن اللددون  ددل  ددي عاملددن أو غيددر فلمددا بددين ليددم سدد لوا سددؤايا ثالثاددا  ،[69:البقددرة] {ل ْوُني أأا م 

ب ك   ل ن ا اْدعُ } ،؟عاملن م ْين ا ت ش اب و   اْلب ق ر   إ ن   ى ي   م ا ل ن ا ُيب ي نْ  ر   إ ن ي أا ي قُأولُ  إ ن أوُ  ق أال   * ل ُمْيت أُدون   الم وُ  ش اء   إ نْ  و ا  ن ا ع 
ْرث   ت ْسق ي و ل   اْْل ْرض   ُتث يرُ  ذ ُلول   ل   ب ق ر ة   م م ة   اْلح  أي ة   ل   ُمس   ،السدؤالفيدذا مدن العللدف فدي  ،[71-70:البقدرة] {ف يي أا ش 
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وي  ،ويععدرف علدى اىحلدام مدن غيدر عع دت ،فيسد ل اإل سدان ،بعد ا قطداع الدوحي  دذي المفسددة غيدر مولدودةللن 
 .من اىمور ال ادرةحال أو ما يشب  الم   ،ي عقع ،حال ي من قبيل الم  يس ل عن اىمور العي 

ى رلددل علدد :-اهلل ععددالى ع دد رضددي -  سدد ل عمددر الددذلوذلددرت للددم فددي م اسددبات شددعى بعددض اىسددئلن المعللفددن 
يددل الفددرخ يععبددر فددي حلددم ف ،اا ففقسددت ع دددي فرخدد فخرلددت م يددا بيضددن ،دابددن وطئددت الدابددن بحافر ددا دلالددن ميعددن

فالسدؤال عدن مثدل  ،ا دذي أسدئلن معللفدن لدد   ل يععبدر فدي حلدم الميعدن أو ي؟  دل يلدوز أللد ؟ حي، الميعن؟ الفرخ 
فعدددل اهلل ب  دددل " :قدددال ،العدددراقمدددن أيدددن أ دددت؟ قدددال: مدددن  :-اهلل ع ددد رضدددي -وليدددذا قدددال لددد  عمدددر  ، دددذا مدددذموم

 .لا ت ع عييم  ذي اىسئلن  ى  ،(3)"العراق!
 :قالدتسد لع  ف ،ف راد أن ي ظر في عرعيدب السدورما عريد؟  :قالت ،أخرلي لي مصحفك  " :وقال ،رلل لا  لعائشنو 

 ؟".أحرور  أ ت
؟" :قالدت ليدا ؟وعقضدي الصدوم ،العدي سد لت لمداذا الحدائض ي عقضدي الصدالة المرأةو   سدبن إلدى  ،(4)"أحروريدن أ دت 

يسد ل عدن الدذ اب  ،ل اإل سدان عمدا  دو بصددديللدن أن يسد  ،رفوا بيدذي العللفدات فدي اىسدئلنالخوارج ع  ف ،حرورا 
  .فيذا أمر يبد  م   ،عن الدلالين ،فيناعن الذ اب إلى العر  ،لا وا يفعلو   في اللا لين يان الذ إلى الل  
ن م ا رلاي"قال:   ا، فدي  دواح  و دؤي  فدي العدرب لدا وا لثيدرا  ،اللا ن  و الذ  يدعي علم الغيدب"، ي عون الليان وا 
فدي الغالدب ليدا ولدل قبيلدن  ،وذلدروا مواضدعيم ،بوا في عداريخ العدرب ذلدروا لملدن مدن  دؤي  الليدانومن لع ،شعى
يخبدري ف ،؟أعزوج  ذي المرأة أو ي :يقول ل  مثالا  ،فيخبرو يم عن أمور غيبين اا ، ويعطو يم شيئال اسيم ن وي عي لا

أمدا أخبدرعلم؟ إذا  :قالفإذا وقع ذلك  ،من ع د  فس  اا يعطييم شيئاج ف  دلال    فبعض  ؤي   ،عن أشيا  في الغيب
رضدي -والغدالم الدذ  قدال ىبدي بلدر  ،و دذا مولدود ،، و دو لديس ع ددي شدي  أصدالا وقع على سبيل الموافقن  لدذا

حسددن ا أ  مددو  ،لمددا أعدداي بطعددام وألددل م دد  ،(5)"الليا ددن حسددنأ   ومددا اللا ليددن، فددي إل سددان علي ددت ل ددت " :-اهلل ع دد 
، و دذي ميمدن مدن اللدن ي  ئ دمدن لدان لد  ر  ومدن  دؤي   ،اا ، ف عطاي الرلل شيئفوافقت  أ   لذب علي   بمع ى، الليا ن

ولذلك علد  ،لر  على لسا   اللالمي   اا ، وأحيا و ذا الل ي يبد  ل  بعض اىشيا  ،ل ي شيطانبمع ى مع   ،الد  
 علددى ديددن الل ددين قددال: اا مععرضدد -صددلى اهلل عليدد  وسددلم-الرلددل الددذ  قددال لل بددي و  ،الليددان مسددلوع ددؤي  لددالم 

 أسدلع  )) :-صلى اهلل عليد  وسدلم-   فقال ال بي  ،؟ل  ط  ي   ذلك فمثل ،اسعيل   وي شرب، وي ألل، ي من دين أ غرم"
 ،و ددو غددالم ،قددال يبددن صددياد -صددلى اهلل عليدد  وسددلم-ال بددي و  ،رفددوا بالسددلعع  ف ،عليدد  اا إ لددار  ،(6)((لسددلع الليددان
اخسدد  فلددن ععدددو )) :فقددال "،خ ددو الددد  " :قددال ،اا : خبدد ت شدديئيع ددي ،((قددد خبدد ت لددك خبدد )) :قددال لدد  ،ولددان يددعلين
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أن  ؤي   :الحديثلما لا  في ، و لان يريد أن يقرأ علي  سورة الدخان -صلى اهلل علي  وسلم-ال بي ف ،(7)((قدرك
بعضديم فدوق  ،إلدى السدما  :وفدي بعضديا ،في بعض الروايات ،(8)السما  يسعراق السمع ن يصعدون إلىيطاالشي

ْسأن ا و أ ن أا} :عدن اللدن -ععدالى-لما قال اهلل  ،(9)بعض يسعرقون السمع أْدن اى ا الس أم اء   ل م  ج  ر س أا ُمم ئ أتْ  ف و  يد ا ح   ش أد 
ُشُيب ا والدذ  عحعد  حعدى يلقييدا  ،فيخطف الواحد م يم الللمدن ويلقييدا علدى الدذ  عحعد  ،رمون بالشيبي   [8:اللن] {و 

فيصدددق  ال دداس ثددم اللدا ن يلددذب معيددا مائددن  ،وقددد يلقييددا قبددل ذلددك ،فقددد يدرلدد  الشددياب قبددل إلقائيدا ،علدى اللددا ن
  لربمدا يخبدر م عدن أشديا  وبعدض  دؤي ،لربمدا يعبدر رؤأو  ،ممدا اسدعرق بعدض  دؤي بسبب ذلدك الصدواب الواحدد 

 اا أ دا دائمد :بعدض ال داس يقدول ،عدن  فسد يخبدر  اا ، وأحيا دعلدى لسدا   اا لدر  ذلدك أحيا دي   ،من غير ععبيدر مسعقبلين
ويددذلر أشدديا  لثيددرة مددن  ددذا  ،ويدددخل ،سدديدخل مددع البددابن : فددالن الأقددول ،ويعصددل ،ن سيعصددل فددالنال :أقددول
  .ماذا أص ع؟ ما  ذا الذ  يقع؟ ،اا حرف  و يقول: أ ا يقع لي  ذا لثير ما  و بإ سان م يع ي  ،يشعلي و  ،القبيل
ويخبرو دد  عددن  ،و ددؤي  اللددن والشددياطين يولدددون يددذ بون ويدد عون، قددد يلريدد   ددذا الددذ  معدد  علددى لسددا   :أقددول

ي  ،و ذا سيعصل ،وأن  ذا سي عي ،طريق القرين الخر أن  ذا سي عي   . يعلمون الغيبيفيم وا 
فدي ليبدك  ،افدعه وا ظدر ، أدر : ييقولليف عرفت؟  ،أ ت في ليبك ورقن ملعوب فييا لذا لذا :خبر يقولوقد ي  

بعضدديم  ،فيععامددل معدد  اا سدديئ  ددذا اسددعغاليا بعضدديم يسددعغل  ،فيددذا عددن طريددق  ددذا الل ددي أو الشدديطان ،لددذا ولددذا
 ،وعلدون السحر في الملان الفال ي ،فالن ذا مسحور سحري  :فيقول ،بزعم  العالج يؤعى ل  بال اس  ذا مريض

 :ل لد : مدا بيدذا؟ فيقدولثدم يقدا -و دذا مولدود-عي بد  قد علبس ب حد برلل أو بامرأة فيؤ  ذا الل ي يلون وبعضيم 
ي يلددوز الددذ اب  ؤي فيددليددف عددرف؟  ،فددي الملددان الفال دديقبددل عشددر سدد وات فددي عرليددا  ؟،حرأيددن س دد ،مسددحور

لوز مثل  دذي بت؟ ثم لو لا وا من المسلمين  ل عوما الذ  يثويزعم  ؤي  أ يم يععاملون مع لن مسلمين  ،إلييم
أأي ل   ُمْمك أأا ل أأي و ى أأبْ  ل أأي اْغف أأرْ  ر ب  }أ دد  قددال:  -عليدد  الصددالة والسددالم-واهلل أخبر ددا عددن سددليمان ايسددععا ن؟   ي ْنب غ 

د   الدذ   حي ما أخذ الشيطان   ،-صلى اهلل علي  وسلم-وال بي  ،الشياطين واللنفسخر ل   [35:ص] {ب ْعد ي م نْ  ْل  ح 
خ قدد  أث ددا   ،((بددرد لسددا   علددى يددد  تحعددى ولددد)) :يقددول ،مددن  ددار اا د أن يلقددي فددي وليدد  و ددو يصددلي شدديابأرا

د   ي ْنب غ ي ل   ُمْمك ا ل ي ى بْ و } ،ولوي دعوة أخي سدليمان))قال:  ،الصالة لربطعد  بسدارين مدن  [35:ص] {ب ْعد ي م نْ  ْل  ح 
ولربما أرسلو م مع شخص  ،خر ليم أعوانإ   س   :و ؤي  يقولون ،(10)((سوار  المسلد يطوف ب  صبيان المدي ن

ا فددإذا  ،مددن مددر مددن الشددياطين واللددن دخددل فيدد  لددل ،أو لسددم  لمددا يقولددون مفعددوح ،ى دد  مسددحور ؛بددزعميم يحمو دد 
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وبعضديم يدزعم أن معد   ،مدن المدردة ،أسدلموا علدى يدديأو أ يدم دخلدوا فدي اإلسدالم  ،بزعميمأولى  ؤي  مع   يلون
 ،؟ دل يلدوز أن عععامدل معد  بيدذي الطريقدن احعدى لدو لدان مللاد ،يعالعدب بدك ربمدا ،كوما يددريك أن  دذا مل د ،الا مل  

  .ال اس وي يلوز الذ اب إلى  ؤي  ،فيذا ي يلوز
سدرق لدي أو  ،ضداعت لدي بعيدر :يقدول ،ي عون إليد  ليعرفدوا الضدالن ،من علم الغيب اا والعراف  و الذ  يدعي  وع

في الملان الفال ي ع د رلدل صدفع  لدذا  :يقول ،ضاعت لي ملو رات ،في الملان الفال ي :غ م أين  ي؟ فيقول
 مدا سدمعتإلدى سداععي  دذي علدى لثدرة  اا أحدد ومدا رأيدت ، دذا ي يلدوزو  ،فيذا عن طريق الشياطين ،فيذ ب ،ولذا

مدا رأيدت حالدن  ،ذ دب إلدى اللي دن والسدحرة فد فلهأو غيدر ذلدك ممدا يدذلرون  من ال اس ممن ابعلي بسدحر أو عدين
ثددم  ،وبعددد أيددام ي ددعلس ،ظيددر لدد  أ دد  قددد عاللدد  ويشددعر أ دد  عخلددص مددن المشددللنيددذ ب وي   ،في صدداحبياواحدددة ش دد
ال   ك ان   و أ ن وُ } :-عز ولل- لما قال اهلل ،- س ل اهلل العافين- ،ويبقى على  ذي الحالن ،ثم ي علس ،ي علس ن   ر ج   م 
ْنس   ال   ي ُعوُذون   اْلْ  أن   ب ر ج  أن   م  فلديس   داك طريدق إي الللدو  إلدى اهلل وحددي ي شدريك  ،[6:اللدن] {ر ى ق أا ف أز اُدوُىمْ  اْلج 

  .واإلعراض عمن سواي ،ل 
  .((يمذاك شي  يلدو   في صدور م فال يصد   )) :قال ،؟وم ا رلال يعطيرون :قلت ،((فال ع عيم))قال: 
وحرلاعيا حي ما عل ه  ،من الطير في أحواليايرة ع د العرب  ي عشاؤم في الواقع بما يرو   في أصل المع ى الط  

ذا ذ بت إلى اليمين  ،إلى اليسار يعشا مون   والدذ ،و لدذا الدذ  يدذ ب إلدى اليسدار لد  اسدم ع دد العدرب ،عفا لواوا 
بدا  و دي مقبلدن بالظوصاروا يعطيدرون  ،دبر ل  اسموالذ  ي   ،والذ  ي عي يقابليم ل  اسم ،يذ ب إلى اليمين ل  اسم

وعوسدعوا فدي ذلدك فصداروا يعطيدرون بالبومدن إذا  ،أو عذ ب ذات اليمدين أو ذات الشدمال ،و ي مدبرة ،في أسفار م
  لما قال شاعر م:و  ،بعأو سمعوا الغراب ي  ،وقعت على البيت

داج   م ق طَّع   الغ راب   لان   *** دائباا  ي   ع ب   غ داة   الغ راب   ليت   اى و 
(11). 

ويعطيدددرون  ،يدددرة دددذا للددد  مدددن الط   ،فالشدددا د أن  دددذي لا دددت مولدددودة ع دددد م فدددي اللا ليدددن ،يع دددي لدددزع لمدددا سدددمع 
يسيما فدي أول ال يدار أو عرج  ،أو عور ،أو عمش ،أو عمى ،من برص في  عا ن اال ال اس إذا رأأ إ سا ا ب شل

لدددر عدددن أحدددد وذ   ،أ دددت حرمع دددي مدددن لدددذا :ويقدددول ،ويشدددعم  غايدددن الشدددعم ،ويددددعو عليددد  ،وي يدددذ ب ،يغلدددق محلددد 
وأمدر بد  فوضدع فدي  ،وشدعم  ،فغضدب عليد في  عا ن مدن  دذي العا دات  أ   خرج غداة يوم فرأأ رلالا السالطين 

 خرلدت  ؟ : "أي دا ألثدر شدؤماا فقال ل   ذا المسدلينفلما لان آخر ال يار أخرل   ،ملروي ى   عوقع أن ي عي  ؛الحبس
  ".فرأيعك فدخلت الحبس! وخرلت   ،اا ملرو  ورأيع ي فلم عر  

ن إذا ذ بددت إلددى ال ،وي زال بعددض ال دداس لإسددف إلددى اليددوم ،-لددل لاللدد -فالشددا د أن ال فددع والضددر مددن اهلل 
 يو بعددض اىسددواق أ ،اذ ددب إلددى سددوق اىغ ددام ،يسدديما بعددض أ ددواع الباعددنبعددض الباعددن فددي الصددباح البددالر 

 عصددله لددي فيددو ي ،ابددن الحددالل أ ددا  ددذي اىغ ددام ي أريددد ا أصددالا يددا  ،سددعفعهيأن ريددد ي ،يعرلددك ولددو بدداع بخسددارة
أن الميدم  ،يبيع بدرأس المدال أو ب قدل مدن رأس المدال ،يريد أن يسعفعه ،م   يعفا ل أو يعشا م إذا ذ بت ولم عشعر  

 ويسددمع ،ليعددزوج مددثالا وقددل مثددل ذلددك فددي أمثلددن وصددور بعضدديم يخددرج  ،للدد  داخددل فددي  ددذا المع ددىفيددذا  ،سددعفعهي

                                                           

 .(254:ص) للسلسعا ي الفرق - 11



ي يصده معد  ويععقدد أن  دذا  ،أو يدا لدذا مدن العبدارات فيعشدا م ،للبعيدد ،: يدا فاشدليقول لشدخص بعيدد مدثالا  اواحدا 
 دذا يحصدل يدرد السدؤال  ،للن بعض ال اس يسد ل عدن إقامدن حفدل الزفداف فدي وقدت الخسدوف ،فيذا خط  ،اإلقدام
 ،أو إلغدا  ال لداح ،مدا  دو إلغدا  العقدد ،فال يحسن أن يلعمع مدع حفدل ،ذاك مقام يخوف اهلل ب  عبادي :يقال ،ع  

ولدديس ذلددك مددن  ، يعمشددىيللددن لحفلددن وفددرح و ددذا الخسددوف  ددذا  ،ي بدد س بيددذا وي يعشددا م اإل سددان ،أو الخطبددن
 دي مخلدوق  ،شدي و ذي البومن مسلي ن ما ع د ا  ،فاإل سان ي يعشا م وي يعطير ،فرق بين  ذا و ذا  في ،الشؤم

معددروف لدد  صددوت الددذ  البددر  وبعددض ال دداس فددي  ددذا ال ددوع مددن الحمددام  ،لو يددا عللددس علددى البدداب ،ضددعيف
     .و ي مسلي ن ضعيفن ما ع د ا شي  ، يا مذمومنا  و  ،إ يا عقول لذا ولذا :يعرلمون  ذا الصوت يقولون

، رواي ((فددال يصددد يم)) ،يسددبق إلددى ال فددوس ،يع ددي يقددع فددي ال فددوس ،((ذاك شددي  يلدو دد  فددي صدددور م)) :قددال 
 الم أوُ  ُيك م أ ُ  ل  } ،يسبق إلى ال فس من  ذي اىمور من غير قصد من اإل سدان ي يؤاخدذ عليد  بمع ى أن مامسلم، 
ب ن ا} ،[7:الطالق] {آت اى ا م ا إ ل   ن ْفس ا ْذن ا ل   ر  ين ا إ نْ  ُتؤ اخ  ب ن ا أ ْخط ْلن ا أ وْ  ن س  م ْين ا ت ْحم لْ  و ل   ر  أا إ ْصأر ا ع  ْمت أوُ  ك م  م  م أ  ح   ع 
ين   ع ل   م ا} ،[286:البقرة] {ق ْبم ن ا م نْ  ال ذ  م ْيُكمْ  ج  أنْ  الد ين   ف ي ع  أر ج   م  فلو د  يسدبق إلدى اإل سدان خدواطر  [78:الحدج] {ح 

 .للن علي  أن يدفع  ، ذا ي يؤاخذ علي  يعلب  رأأ شيئاا يمن  ذا القبيل إذا 
 ،صدرفكبمع دى أن الطيدرة  دي مدا  ، ذا الذ  يععلق بيذا الحلم ،((فال يصد يم ،ذاك شي  يلدو   في  فوسيم))

أما الذ  يقع في ال فوس ويدفع   ، ذا  و المحرم ،ن اإل سان يقدم أو يحلم ب ا  على ما يرأإبحيث أو أمضاك 
   .ويمضي ،وللن سبق إلى  فس  فال يؤاخذ ي يععقدي ،اإل سان فال يؤاخذ علي 
عددل علدى ومدن بعدد م فدي غدزواعيم وفدي أمدور م لليدا  -رضدي اهلل عد يم-وأخبار السدلف  ،واللالم في  ذا يطول

يقولدون خدالف  ون لمدمولدان ال ،ع لبدرأ ا عصدر بيدا المسدلمونائوالعداريخ شدا د بوقد ،وملا بعيم لد  ،رفضيم ليذا
  لع معي ن ولذايعشا مون ب لوم وطوا ،ذلك

 واللعب   بين اللد   ي الحد  في حد   ***من اللعب    با ا أ أصدق   السيف  
وقل مثدل ذلدك فدي مواليدد  ،ي يصه الغزو في  - ذا ال لم-ن  ذا الوقت إ :ا قال الم لمونلم   ،القصيدة المعروفن

 ،د أخدرأبعض الطالب ي عون من بال ،ومن ال اس من يعشا م برقم معين ،عشا م بيذاي   ،يولدون في أوقات معي ن
يعبدين أ يدم يدا لماعدن  دذا الدرقم مدا بد ؟  ،بعدض اىرقدام الطدالب مدا يريددو يا ،لد  رقدم اا لل طالب في القاعن أحيا 

وصددلى اهلل علدى  بي ددا  ،واهلل المسدععان ،يعشددا مون ب شديا  أخددرأ مثدل يدوم اىربعددا  اا وأحيا د ،يعشدا مون بيدذا الددرقم
    .وآل  وصحب  ،محمد


