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 القارئ: أعوُذ ابهلِل من الشَّيطاِن الرجيِم 

َماِل َما َأْصَحاُب الشِ َماِل ) ( ََل اَبِرٍد 43( َوِظلٍ  ِمْن ََيُْموٍم )42( ِف ََسُوٍم َوَحَِيٍم )41}َوَأْصَحاُب الشِ 
ُْم َكانُوا قَ ْبَل 44َوََل َكِرمٍي ) ( وََكانُوا 46( وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْْلِْنِث اْلَعِظيِم )45َذِلَك ُمْْتَِفنَي )( ِإَّنَّ

ُعوثُوَن ) َنا وَُكنَّا تُ َراابا َوِعظَاماا َأِإَّنَّ َلَمب ْ ( ُقْل ِإنَّ اْْلَوَِّلنَي 48( َأَوآاَبُؤََّن اْْلَوَُّلوَن )47يَ ُقوُلوَن َأِئَذا ِمت ْ
بُوَن )50وُعوَن ِإََل ِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم )( َلَمْجمُ 49َواْْلِخرِيَن ) ( 51( ُثَّ ِإنَُّكْم َأي َُّها الضَّالُّوَن اْلُمَكذِ 

َها اْلُبُطوَن )52َْلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَقُّوٍم ) ( 54( َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن اْْلَِميِم )53( َفَمالُِئوَن ِمن ْ
يِن )55َفَشارِبُوَن ُشْرَب اْْلِيِم ) ُقوَن{56( َهَذا نُ ُزُْلُْم يَ ْوَم الدِ  -41]الواقعة: ( ََنُْن َخَلْقَناُكْم فَ َلْوََل ُتَصدِ 

57] 
 إىل هنا، ال إله إالا هللا.الشيخ: 

احلمُد هلِل، وبعَدما ذكَر هللُا عاقبَة املؤمنني املتاقني الساابقني منهم وأصحاب اليمنِي بعَدما ذكَر جزاَءهم وما 
هلم من الكرامِة ذكَر عاقبَة الكافرين من املنافقني واملشركني وهم أصحاُب الشِ ماِل، أصحاُب الشِ ماِل  أعدا 

 هم الكفااُر واملنافقون، هم أصناُف الكفااِر، كلُّهم يدخلون يف أصحاِب الشِ ماِل.
َماِل ) َماِل َما َأْصَحاُب الشِ  يمٍ 41}َوَأْصَحاُب الشِ  ( اَل ََبرٍِد َواَل 43( َوِظلٍ  ِمْن ََيُْموٍم )42) ( يف ََسُوٍم َوَحَِ
بُوَن [ 31]املرسالت:َكِرمٍي{، }اَل ظَِليٍل َواَل يُ ْغِِن ِمَن اللاَهِب{  ُتْم ِبِه ُتَكذِ  }اَل ظَِليٍل{، }اْنطَِلُقوا ِإىَل َما ُكن ْ

فما هو إالا [ 31-29]املرسالت:ْغِِن ِمَن اللاَهِب{ ( اَل ظَِليٍل َواَل ي ُ 30( اْنطَِلُقوا ِإىَل ِظلٍ  ِذي َثاَلِث ُشَعٍب )29)
 النااُر واللاهُب والدُّخاُن والعذاُب املهنُي، نسأُل هللَا العافيَة، نعوُذ َبهلِل.

يٍم ) ُْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك 44( اَل ََبرٍِد َواَل َكِرمٍي )43( َوِظلٍ  ِمْن ََيُْموٍم )42}يف ََسُوٍم َوَحَِ ُمْْتَِفنَي{ كانُوا يف ( ِإَّنا
نيا ُمْْتَِفنَي ُمنعامني فهذه عاقبُة الكفِر والتاكذيِب برسِل هللِا.  الدُّ

 يِم{.}وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى احْلِْنِث اْلَعِظيِم{ يصرُّون على الذُّنوب العظيمِة }وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى احْلِْنِث اْلَعظِ 
ُعوثُوَن )}وََكانُوا يَ ُقولُوَن أَِئذَ  َنا وَُكناا تُ رَاَبا َوِعظَاماا أَِإَّنا َلَمب ْ ( أََوآََبُؤََّن اْْلَوالُوَن{ وهذا خرٌب عن تكذيِبهم 47ا ِمت ْ

ُعوثُوَن ) َنا وَُكناا تُ رَاَبا َوِعظَاماا أَِإَّنا َلَمب ْ ْْلَواِلنَي ( ُقْل ِإنا ا48( أََوآََبُؤََّن اْْلَوالُوَن )47َبليوِم اآلخِر، }أَِئَذا ِمت ْ
( َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم{ هذا فيه ردٌّ عليهم وأتكيٌد ملا أخرَبْت به الرُّسُل، 49َواآْلِخرِيَن )

 فاْلوالون واآلخرون من البشرياة كلُّهم ََمُْموُعوَن ملِيَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم وهو يوُم اجلمِع، يوُم القيامِة من أَسائه يومُ 
وهو يوُم احلشِر َُيَشُر النااُس [، 26]اجلاثية:اجلمِع، }ُقِل اَّللاُ َُيِْييُكْم ُُثا ُُيِيُتُكْم ُُثا ََيَْمُعُكْم ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ 

 وَُيَمعون، اْلوالون منهم واآلخرون }َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم{.
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بُوَن )}ُُثا ِإناُكْم أَي ُّهَ  َها اْلُبطُوَن{ وهذا 52( آَلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم )51ا الضاالُّوَن اْلُمَكذِ  ( َفَمالُِئوَن ِمن ْ
ا شجرٌة خترُج وتنبُت يف أصِل اجلحيِم، طلُعها كأناه رؤوُس  طعاُم أهِل النااِر، وشجرُة الزاقُّوِم أخرَب هللُا عنها أَّنا

َها اْلُبطُوَن )52وَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزقُّوٍم )الشاياطني، }آَلِكلُ  ( َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميِم{ هذا 53( َفَمالُِئوَن ِمن ْ
هو طعاُمهم، وهذا هو شراُُبم، طعاُمهم الزاقُّوُم وشراُُبم احلميُم، كما قاَل تعاىل يف اآلايِت اْلخرى: }ُُثا ِإنا 

َها َلَشْوَبا  يٍم )هَلُْم َعَلي ْ ىَل اجلَِْحيِم{ 67ِمْن َحَِ َها اْلُبطُوَن [، 68-67]الصافات:( ُُثا ِإنا َمْرِجَعُهْم َلَِ }َفَمالُِئوَن ِمن ْ
( َفَشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيِم{ اَلبِل الِعطاِش، اهليُم: مجُع هيماء أو أهيم 54( َفَشارِبُوَن َعَلْيِه ِمَن احْلَِميِم )53)

 َفَشارِبُوَن ُشْرَب اهْلِيِم{.وهي اَلبُل الِعطاُش }
يِن{ هذا ِقراهم وهذه ضيافُتهم يف يوِم القيامِة }َهَذا نُ ُزهُلُْم{ النُ ُزُل: هو الِقرى وما يُقدا  ُم }َهَذا نُ ُزهُلُْم يَ ْوَم الدِ 

ملشركني }َهَذا نُ ُزهُلُْم للضايِف، َهَذا نُ ُزُل أصحاِب الشِ ماِل، َهَذا نُ ُزُل أصحاِب الشِ ماِل من الكفاار واملنافقني وا
يِن{  يَ ْوَم الدِ 

قُوَن{ إىل آخِر اآلايِت.  قاَل هللاُ: }ََنُْن َخَلْقَناُكْم فَ َلْواَل ُتَصدِ 
 

 )تفسرُي السَّعديِ (
وعلى آِلِه القارئ: بسِم هللِا الرََّحِن الرَّحيِم، اْلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، والصَّالُة والسَّالُم على نبيِ نا حممٍَّد 

  :-رََحُه هللاُ تعاَل-وصحِبِه أمجعنَي، قاَل الشَّيُخ عبُد الرََّحِن السَّعديُّ 
ُثَّ ذكَر ما أعدَّ ْلصحاِب اليمنِي فقاَل: }َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي{ أي: شأَُّنم عظيٌم، 

 وحاُْلم جسيٌم.
ا االستفهاُم للتاعظيِم }َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب اْلَيِمنِي{؟ يعِن: هذا تعبرٌي عن االستفهام، هذالشيخ: 

فهذا االستفهاُم اترةا يكوُن لتعظيِم الشاأِن واترةا يكوُن للتاهويل وتعظيِم اْلمِر }َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي َما َأْصَحاُب 
َم  ا َثاَلثَةا )اْلَيِمنِي{ كما تقدا ُتْم أَْزَواجا ( َوَأْصَحاُب 8فََأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة َما َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنِة ) (7}وَُكن ْ

 يعِن: أمُرهم عظيٌم وخربُهم عظيٌم. [9-7]الواقعة:اْلَمْشَأَمِة َما َأْصَحاُب اْلَمْشَأَمِة{ 
 

، جمعوٍل مكاَن القارئ: }ِف ِسْدٍر ََمُْضوٍد{ أي: مقطوٍع ما فيِه ِمن الشَّوِك واْلغصاِن الرَّديئِة املضرَّةِ 
، الظِ لُّ الظَّليُل، وراحُة اجلسِم فيِه.  ذلَك الثَّمُر الطَّيِ ُب، وللسِ دِر ِمن اخلواصِ 
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}َوطَْلٍح َمْنُضوٍد{ والطَّلُح معروٌف، وهَو شجٌر كباٌر يكوُن ابلباديِة، تنضُد أغصانُُه ِمن الثَّمِر اللَّذيِذ 
.  الشَّهيِ 

 كثرٍي ِمن العيوِن واْلَّناِر السَّارحِة، واملياِه املتدفِ قِة.}َوَماٍء َمْسُكوٍب{ أي:  
نيا تنقطُع ِف وقٍت ِمن اْلوقاِت،  }َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة َل َمْقُطوَعٍة َوَل ََمُْنوَعٍة{ أي: ليَسْت مبنزلِة فاكهِة الدُّ

ناها قريٌب يتناولُُه العبُد على وتكوُن َمتنعةا أي: متعسِ رةا على مبتغيها، بل هَي على الدَّواِم موجودٌة، وجَ 
 أيِ  حاٍل يكوُن.

}َوفُ ُرٍش َمْرُفوَعٍة{ أي: مرفوعٍة فوَق اْلسرَِّة ارتفاعاا عظيماا، وتلَك الفرُش ِمن اْلريِر والذَّهِب واللُّؤلِؤ 
 وما َل يعلُمُه إَلَّ هللاُ.

نيا، نشأٌة  }ِإَّنَّ َأْنَشْأََّنُهنَّ ِإْنَشاءا{ أي: إَّنَّ أنشْأَّن نساَء أهِل  اجلنَِّة نشأةا غرَي النَّشأِة الَّيت كاَنْت ِف الدُّ
 كاملٌة َل تقبُل الفناَء.

نيا، وأنَّ هذا  }َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاراا{ صغارُهنَّ وكبارُهنَّ. وعموُم ذلَك يشمُل اْلوَر الِعنَي ونساَء أهِل الدُّ
 ِل مالزٌم ْلنَّ ِف مجيِع اْلحوا -وهَو البكارةُ -الوصَف 
يعِن أنا أهَل اجلناِة هلم زوجاٌت صنفان: حوٌر خلَقهنا هللُا يف اجلناة ليزو َِج ُبنا من شاَء من أوليائه، الشيخ: 

يت دخْلَن اجلناَة يكنا أزواجاا ملن شاَء هللُا من أوليائه ويكنا أبكاراا سواٌء كنا  وفيه النِ ساُء املؤمناُت املؤمنات الالا
ُهنا أبكاراا ُعُرَبا أَتْ رَاَبا ْلْصَحاِب أبكاراا مثل من متوُت صغ ريةا أو كانْت كبريةا كلُّهن يُنشُئهنا هللُا أبكاراا ُيصريِ 

فاملؤمناُت يدخْلَن اجلناَة كما يشاُء هللُا ويتمتْعَن [ 72]التوبة: }َوَعَد اَّللاُ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنااٍت{اْلَيِمنِي، 
 زواْجَن من املؤمنني ممان شاَء هللاُ، وهللاُ أعلُم كيَف يكوُن ذلك.بنعيمها كذلك، ويُ 

 
{ مالزٌم ْلنَّ ِف كلِ  حاٍل، والَعروُب: هَي املرأُة املتحبِ بُة إَل بعِلها  القارئ: كما أنَّ كوََّننَّ }ُعُرابا َأتْ َراابا

يت إْن تكلََّمْت سَبِت العقوَل، وودَّ السَّامُع حبسِن لفِظها، وحسِن هيئِتها ودَلِْلا ومجاِْلا وحمبَِّتها، فهَي الَّ 
أنَّ كالَمها َل ينقضي، خصوصاا عنَد غنائِهنَّ بتلَك اْلصواِت الرَّخيمِة والنَّغماِت املطرِبِة، وإْن نظَر إَل 

لَك املوضُع أدِِبا وَسِتها ودل ِ ها مأَلْت قلَب بعِلها فرحاا وسروراا، وإْن انتقَلْت ِمن حملٍ  إَل آخَر، امتأَل ذ
 منها رَياا طيِ باا ونوراا، ويدخُل ِف ذلَك الغُنجُة عنَد اجِلماِع.

يت على سنٍ  واحدٍة، ثالٍث وثالثنَي سنةا، الَّيت هَي غايُة ما يتمَّنَّ وأكمُل سنِ  الشَّباِب،  واْلتراُب الالَّ
 ُن وَل َُيِزُن فنساُؤهم ُعُرٌب أتراٌب، متَّفقاٌت مؤتلفاٌت، راضياٌت مرضيَّاٌت، َل ََيز 
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نيا، بل هنا طيِ باُت القلوِب متآلفاٌت، كلُّ الشيخ:  على أيِ  حاٍل ليس بينهنا مثل ما بنَي الضارائر يف الدُّ
اِت اآلخرِة: فليَس اخلمُر كاخلمر وال النِ ساُء كالنِ ساء يف أخالقهنا  نيا منتفيٌة عن لذا اِت الدُّ العيوِب الايت يف لذا

اٌت، وطباعهنا فش فكلُّ [ 70]الرَحن: }ِفيِهنا َخرْيَاٌت ِحَساٌن{تااَن بنَي هؤالء وهؤالء سبحاَن هللا العظيم، َخريِ 
نيا ] [ بل فيهنا من الصِ فاِت لعلا قصَد الشايخ يف اجلناةما يُتصواُر ِمن ُحسِن اخلَلِق واخلُلِق فهو حاصٌل يف الدُّ

: الفاضلِة ال خيطُر َبلباِل كما يف احل )قاَل هللاُ: أعدْدُت لعبادي الصااحلنَي ما ال عنٌي رَأْت وال ديِث القدسيِ 
هذا حمقاٌق يف مآكِل اجلناِة ومشارُِبا ونسائِها، ومجيُع أصناِف نعيِمها  أذٌن َسَعْت وال خطَر على قلِب بشٍر(
 ال خيطُر يف الباِل وال يدوُر يف اخلياِل.

 
 ِس، وقرَُّة العيوِن، وِجالُء اْلبصاِر.القارئ: بل هنَّ أفراُح النُّفو 

 ما أدري أيش؟ ِجالُء اْلبصاِر ذي ما هلا، ما هلاالشيخ: 
 القارئ: }ْلْصَحاِب اْلَيِمنِي{ أي: معدَّاٌت ْلم مهيَّئاٌت.

وَِّلنَي، }ثُ لٌَّة ِمَن اْلوَِّلنَي َوثُ لٌَّة ِمَن اْلِخرِيَن{ أي: هذا القسُم وهم أصحاُب اليمنِي عدٌد كثرٌي ِمن اْل
 وعدٌد كثرٌي ِمن اْلخريَن.

خبالِف الساابقني فهم ثلاٌة من اْلوالني وقليٌل من اآلخرين، أماا أهُل اليمنِي فهم كثرٌي من اْلوالني الشيخ: 
اآلِخرِيَن{ أماا الساابقون وكثرٌي من اآلخريَن، }ثُ لاٌة{ أي: مجاعٌة، تعبرٌي عن الكثرِة، }ثُ لاٌة ِمَن اْلواِلنَي َوثُ لاٌة ِمَن 

فالكثريون يف اْلوالني وقليٌل يف اآلخرين، والبِن القيِ م يف النُّونياِة فصٌل عن هذين الصِ نفني أصحاب اليمني 
 عن الساابقني وأصحاب اليمنِي يقوُل:

 أهُل اليمنِي فثلاٌة مَع مثِلها ... والساابقوَن أقلُّ يف احلسبانِ 
م هم الغرَبُء ... ليَسْت غربُة اْلوطانِ ما ذاَك إالا أ  َّنا

يِن بنَي عساكِر الشايطانِ   لكناها وهللِا غربُة قائٍم ... َبلدِ 
 فصٌل بديٌع مجيٌل!

 
َمالِ  َماِل َما َأْصَحاُب الشِ   { اْلايِت:القارئ: قاَل هللاُ تعاَل: }َوَأْصَحاُب الشِ 

 اِر، واْلعماِل املشؤومِة.املُراُد أبصحاِب الشِ ماِل هم: أصحاُب النَّ 
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م }ِف ََسُوٍم{ أي: ريٍح حارٍَّة ِمن حرِ  َّنِر جهنََّم،  فذكَر هللُا ْلم ِمن العقاِب ما هم حقيقوَن بِه، فأخرَب أَّنَّ
 أيخُذ أبنفاِسهم، وتقلُقهم أشدَّ القلِق، }َوَحَِيٍم{ أي: ماٍء حارٍ  يقطُع أمعاَءهم.

 ِب َّنٍر خيتلُط بدخاٍن.}َوِظلٍ  ِمْن ََيُْموٍم{ أي: ْل
، الَّذي َل  }َل اَبرٍِد َوَل َكِرمٍي{ أي: َل برَد فيِه وَل كرَم، واملقصوُد أنَّ هناَك اْلمُّ والغمُّ، واْلزُن والشَّرُّ

ِه.  خرَي فيِه، ْلنَّ نفَي الضِ دِ  إثباٌت لضدِ 
ْم َكانُوا قَ ْبَل َذِلَك ُمْْتَِفنَي{ أي: قد أْلَْتهم ُثَّ ذكَر أعماَْلم الَّيت أوصَلْتهم إَل هذا اجلزاِء فقاَل: }ِإَّنَُّ 

 دنياهم، وعمُلوا ْلا، وتنعَُّموا ومتت َُّعوا ِبا 
نْ َيا َواْسَتْمتَ ْعُتمْ كما قاَل تعاىل: الشيخ:  ُتْم طَيِ َباِتُكْم يف َحَياِتُكُم الدُّ  }َويَ ْوَم يُ ْعَرُض الاِذيَن َكَفُروا َعَلى النااِر أَْذَهب ْ

ُتْم تَ فْ ُبَِ  ُتْم َتْسَتْكربُوَن يف اْْلَْرِض ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوِبَا ُكن ْ  [20]اْلحقاف: ُسُقوَن{ا فَاْليَ ْوَم ُُتَْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن ِبَا ُكن ْ
ُر بعُضه بعضاا   فالقرآُن يفسِ 

 
ُف الَّذي   ذمَّهم هللاُ عليِه.القارئ: فأْلاهم اْلمُل عن إحساِن العمِل، فهذا هَو الْتَّ

}وََكانُوا ُيِصرُّوَن َعَلى اْْلِْنِث اْلَعِظيِم{ أي: وكانُوا يفعلوَن الذُّنوَب الكباَر وَل يتوبوَن منها، وَل يندموَن 
 عليها، بل يصرُّوَن على ما يسخُط موَلهم، فقدُموا عليِه أبوزاٍر كثريٍة غرِي مغفورٍة.

ُعوثُوَن َأَو آاَبُؤََّن وكانُوا ينكروَن البعَث، فيقولوَن اس َنا وَُكنَّا تُ َراابا َوِعظَاماا َأئِنَّا َلَمب ْ تبعاداا لوقوِعِه: }َأِئَذا ِمت ْ
جواابا ْلم  قد بَلْينا فكنَّا تراابا وعظاماا؟ هذا ِمن املُحاِل! قاَل تعاَلو اْلوَُّلوَن{ أي: كيَف نُبَعُث بعَد موتِنا 

 وردًّا عليهم:
َم اخللِق ومتأخ ِ  َرهم، }ُقْل ِإنَّ اْْلَوَِّلنَي َواْْلِخرِيَن * َلَمْجُموُعوَن ِإََل ِميَقاِت يَ ْوٍم َمْعُلوٍم{ أي: قْل إنَّ متقدِ 

ويريُد هللُا تعاَل اجلميَع سيبعثُهم هللُا وجيمُعهم ل ميقاِت يوٍم معلوٍم، قدَّرَُه هللُا لعباِدِه حنَي تنقضي اخلليقَة 
 جزاَءهم على أعماِْلم الَّيت عمُلوها ِف داِر التَّكليِف.

بُوَن{ ابلرَّسوِل  ُ -}ُثَّ ِإنَُّكْم َأي َُّها الضَّالُّوَن{ عن طريِق اْلدى، التَّابعوَن لطريِق الرَّدى، }اْلُمَكذِ  َصلَّى اَّللَّ
 والوعيِد.وما جاَء بِه ِمن اْلقِ  والوعِد  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 }ْلِكُلوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن زَقُّوٍم{ وهَو أقبُح اْلشجاِر وأخسُّها، وأنتُنها رَياا، وأبشُعها منظراا.
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َها اْلُبُطوَن{ والَّذي أوجُب ْلم أكَلها  اجلوُع املفِرُط، الَّذي  -مَع ما هَي عليِه ِمن الشَّناعةِ -}َفَمالُِئوَن ِمن ْ
قطُع منُه أفئدُُتم، هذا الطَّعاُم الَّذي يدفعوَن بِه اجلوَع، وهَو الَّذي َل يلتهُب ِف أكباِدهم وتكاُد تن

 ُيسِمُن وَل يُغين ِمن جوٍع.
م يشربوَن على هذا الطَّعاِم ِمن املاِء اْلميِم الَّذي يغلي ِف  وأمَّا شراُِبم، فهَو بئَس الشَّراُب، وهَو أَّنَّ

اُش، الَّيت قد اشتدَّ عطُشها، أو أنَّ اْليَم داٌء يصيُب اإلبَل، َل البطوِن }ُشْرَب اْْلِيِم{ وهَي اإلبُل الِعط
 تُرَوى مَعُه ِمن شراِب املاِء.

يِن{ وهَي الضِ يافُة الَّيت قدَُّموها ْلنفِسهم،  }َهَذا{ الطَّعاُم والشَّراُب }نزُْلُْم{ أي: ضيافُتهم }يَ ْوَم الدِ 
 ْلوليائِِه.وآثُروها على ضيافِة هللِا 

( َخاِلِديَن ِفيَها 107}ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِْلَاِت َكاَنْت َْلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نُ ُزَلا )قاَل تعاَل: 
} َها ِحَوَلا ُغوَن َعن ْ  [108-107]الكهف: ََل يَ ب ْ

ليَل العقليَّ على البعِث، فقاَل   ُثَّ ذكَر الدَّ
 إىل آخرِهِ الشيخ: 

 


