ایکروسلخدا(ص)ومسممداینےسرتصخوہےئےھت؟
روسل خدا (ص) ےک داین ےس سک رطح رتصخ وہےن ےک بارے ںیم املسمن املعء ےک
درایمن االتخف رظن ےہ ،تہب ےس ہعیش اور ینس املعء اک رظنہی ےہ ہک روسل خدا وک ومسمم
ایکایگاورایسزہرےکاثررکےنیکوہجےسآپدیہشوہےئےھت۔
ت
الہسےکرعموفاعملاینپربتعماتکب المستدرک علی الصحيحين ںیمےتھکلںیہہک:
ثنا داود بن يزيد األودي قال سمعت الشعبي يقول و هللا لقد سم
رسول هللا صلي هللا عليه و سلم و سم أبو بكر الصديق و قتل عمر
بن الخطاب صبرا و قتل عثمان بن عفان صبرا و قتل علي بن أبي
طالب صبرا و سم الحسن بن علي و قتل الحسين بن علي صبرا
رضي هللا عنهم فما نرجو بعدهم.

داود نب ثريد اتہک ےہ ہک ںیم ےن یبعش ےس انس ےہ ہک ،اس ےن اہک ےہ ہک :خدا یک مسق روسل
ش
خدا اور اوب رکب وک زہر دے رک دیہش ایک ایگ اھت اور رمع ،امثعن اور یلع نب ابال وک مشيرر ےس

ش
لتق ایک ایگ اھت ،ہکبج نسح نب یلع وک  یھ زہر ےس اور يس نب یلع وک مشيرر ےس لتق ایک ایگ
اھت۔
الحاكم النيسابوري ،ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا (متوفی  405هـ)،
المستدرك علي الصحيحين ،ج ،3ص ،61ح ،4395تحقيق :مصطفي عبد
القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت

ت
ت
ایدورسیروایںیملقنرکباےہہک:
ثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي أنه قال ماذا يتوقع من هذه
الدنيا الدنية و قد سم رسول هللا صلي هللا عليه و سلم و سم أبو
بكر الصديق و قتل عمر بن الخطاب حتف أنفه و كذلك قتل عثمان و
علي و سم الحسن و قتل الحسين حتف أنفه.

رسی نب اامسعيل ےن یبعش ےس لقن ایک ےہ ہک ،اس ےن اہک ےہ ہک :اس تسپ داین ےس ایک
ادیم اگلین ےہ ویکہکن روسل خدا اور اوب رکب وک زہر دے رک دیہش ایک ایگ ،رمع ،امثعن اور یلع نب

ابال وک لتق ایک ایگ ،ہکبج نسح نب یلع وک  یھ زہر دبا ایگ اور يس نب یلع وک ااچی
لتقایکایگ۔
الحاكم النيسابوري ،ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا (متوفی  405هـ)،
المستدرك علي الصحيحين ،ج ،3ص ،67ح ،4412تحقيق :مصطفي عبد
القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية  -بيروت

ت
ایس رطح الہ س ےک تہب ےس ثرراگن ےن ایس بلطم وک دبع اهلل نب وعسمد ےس لقن
ایکےہہک:
ش
حدثنا عبد اللَّ ِ
س ْفيَ ُ
ن األ َ ْع َ
الر َّزاقِ ثنا ُ
ه حدثني أبي ثنا عبد َّ
م ِ
ان َع ِ
ف
ص عن عبد اللَّ ِ
عن عبد اللَّ ِ
حلِ َ
ه قال أل َ ْن أَ ْ
ه بن ُم َّر َة عن أبي األ َ ْ
ح َو ِ
حبُّ الي من
ل اللَّ ِ
ل َق ْتال ً أَ َ
ه صلي هللا عليه و سلم ُق ِت َ
سو َ
تِ ْ
سعاً ان َر ُ
خ َذ ُه
ك بِأَ َّ
ف َوا ِ
ج َعلَ ُه نَ ِبيًا َو اتَّ َ
ح ِل َ
ن اللَّ َه َ
ل َو َذلِ َ
ح َد ًة انه لم ُي ْق َت ْ
أَ ْن أَ ْ
ش ِهيداً.
َ

ت
دبعاهلل نب وعسمد ےس روای لقن وہیئ ےہ ہک ،اس ےن اہک ےہ ہک :ارگ ںیم  9بار مسق
ت
اھکؤں ہک روسل خدا وک دیہش ایک ایگ وت ہی بات ریمے ےیل زبادہ دنسپيدہ ثر ےہ اس ےس ہک
ںیم ای بار مسق اھکؤں ہک روسل خدا وک لتق ںیہن ایک ایگ ،ویکہکن خداودن ےن ان وک ربمغیپ اور
دیہشاہکےہ۔
الصنعاني ،ابوبكر عبد الرزاق بن همام (متوفی211هـ) ،المصنف ،ج،5
ص ،269ح ،9571تحقيق حبيب الرحمن األعظمي ،ناشر :المكتب اإلسالمي
 بيروتالزهري ،محمد بن سعد بن منيع ابوعبدهللا البصري (متوفی230هـ)،
الطبقات الكبري ،ج ،2ص ،201ناشر :دار صادر  -بيروت؛
الشيباني ،ابوعبد هللا أحمد بن حنبل (متوفی241هـ) ،مسند أحمد بن
حنبل ،ج ،1ص ،408ح3873؛ ج ،1ص ،434ح ،4139ناشر :مؤسسة قرطبة -
مصر؛
ابن كثير الدمشقي ،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (متوفی774هـ)،
البداية والنهاية ،ج ،5ص ،227ناشر :مكتبة المعارف  -بيروت؛

ابن كثير الدمشقي ،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشي (متوفی774هـ)،
السيرة النبوية ،ج ،4ص ،449طبق برنامه الجامع الكبير؛
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفی911هـ) ،الحاوي
للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث واالصول والنحو واالعراب وسائر
الفنون ،ج ،2ص ،141تحقيق :عبد اللطيف حسن عبد الرحمن ،ناشر :دار
الكتب العلمية – بيروت

ہيث
ت
میاس روایوکلقنرکےنےکدعباتہکےہہک:
رواه أحمد و رجاله رجال الصحيح.

ادمحےناسوکلقنایکےہاوراسےکراوی،اتکبحیحصاخبریےکراویںیہ۔
الهيثمي ،ابوالحسن علي بن أبي بكر (متوفی  807هـ) ،مجمع الزوائد و
منبع الفوائد ،ج ،9ص ،34ناشر :دار الريان للتراث /دار الكتاب العربي -
القاهرة ،بيروت

ت
احمكنيشااوپری ےناسروایوکلقنرکےنےکدعباہکےہہک:
هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين و لم يخرجاه.

ت
ہیدحیاخبریاورملسمیکرشاطئتحصےکاطمقبحیحصےہ،نکیلاندوونںےناسروایوکلقنںیہنایک۔
الحاكم النيسابوري ،ابو عبدهللا محمد بن عبدهللا (متوفی  405هـ)،
المستدرك علي الصحيحين ،ج ،3ص ،60ح ،4394تحقيق :مصطفي عبد
القادر عطا ،ناشر :دار الكتب العلمية – بيروت

ہعیشاملعءںیمےس شمفيدد روضاناهللاعتیلعليہےناھکلےہہک:
رسول هللا صلي هللا عليه و آله محمد بن عبد هللا ...و قبض بالمدينة
مسموما يوم االثنين لليلتين بقيتا من صفر....

روسلخدا28رفصریپےکدندمہنیںیمومسمموہرکداینےسرتصخوہےئےھت۔
الشيخ المفيد ،محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد هللا العكبري
البغدادي (متوفی 413هـ) ،المقنعة ،ص ،456تحقيق و نشر :مؤسسة
النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم

رموحمشوطیس ےناینپاتکبذہتیاأاماكمںياھکلےہہک:

محمد بن عبد هللا ...و قبض بالمدينة مسموما يوم االثنين لليلتين
بقيتا من صفر سنة عشرة من الهجرة.

دمحم نب دبع اهلل روسل خدا (ص)  28رفص ریپ ےک دن دمہنی ںیم ومسمم وہ رک داین ےس
رتصخوہےئےھت۔
الطوسي ،الشيخ ابوجعفر ،محمد بن الحسن بن علي بن الحسن
(متوفی460هـ) ،تهذيب األحكام ،ج 6ص ،2تحقيق :السيد حسن الموسوي
الخرسان ،ناشر :دار الكتب اإلسالمية ـ طهران

رموحمالعہمیلحےنرحتثراأاماكمںي یھاہکےہہک:
محمد بن عبد هللا ...و قبض بالمدينة مسموما يوم االثنين لليلتين
بقينا من صفر سنة عشرين من الهجرة.
الحلي األسدي ،جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر
(متوفی 726هـ) ،تحرير األحكام ،ج 2ص ،118تحقيق :الشيخ إبراهيم
البهادري ،ناشر :مؤسسة اإلمام الصادق ( عليه السالم ) ـ قم

ت
ریہ ہی بات ہک سک ےن اور بک روسل خدا (ص) وک زہر دبا ،ہی بات  یھ بارخی یک تہب یس
باوتں یک رطح روسل خدا یک زدنیگ ںیم ہارے ےیل واحض اور رونش ںیہن ےہ۔ اس ےیل
ت
ہک اخنئ اہوھتں اور باباک وملقں ےن بارخی االسم ےک تہب ےس اقحقئ وک رحتفی رک دبا
ت
ےہ ۔ اس رحتفی اور ایخی وک اب اانت رعہص زگر اکچ ےہ ہک اب قح وک بالط ےس خدا رکبا
تہبیہلکشماورتخسوہایگےہ!!!
دمحمنباامسعيلاخبری ےناینپاتکبيحصاخبریںیماھکلےہہک:
ش ُة رضي هللا عنها كان النبي صلي هللا عليه و سلم يقول
قالت َعائِ َ
م الطَّ َعا ِم الذي
ال أَ ِ
ض ِ
في َم َر ِ
ه الذي َم َ
ج ُد أَلَ َ
ات فيه يا َعائِ َ
ش ُة ما أَ َز ُ
م.
ع أَ ْب َه ِري من ذلك
ُّ
ت ا ْن ِقطَا َ
خ ْيبَ َر َف َهذَا أَ َو ُ
ت بِ َ
الس ِ
ان َو َ
ج ْد ُ
أَ َك ْل ُ

اعيشہ ےن اہک ےہ ہک :روسل خدا اےنپ اس رمض ںیم ہک سج ےک ذرےعی وہ داین ےس ےئگ
ت
ےھت ،فرامبا رکےت ےھت ہک وج اھکبا ںیم ےن ربیخ ںیم اھکبا اھت ،ا یھ ی اس یک فیلکت وک

وسحمس رک راہ وہں اور ا یھ ںیم ےن ویں وسحمس ایک ےہ ہک ایس یک وہج ےس ریمے دل یک
رںیگٹھپیئگںیہ۔
البخاري الجعفي ،ابو عبد هللا محمد بن إسماعيل (متوفی256هـ) ،صحيح
ض النبي (ص) َو
البخاري ،ج ،4ص ،1611حِ ،4165ك َتاب ا ْل َ
َازيَ ،باب َم َر ِ
مغ ِ
ه ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت،
َو َفاتِ ِ

شايد ضعب ولگ ںیہک ہک ہی تہب دیعب ےہ ہک ایزہر اچر لال ےک دعب ا ان اثررکے ،اس ےک العوہ روسل خدا
ت
جربیخںیماسزہروکاھکےنےسےلہپڑیھبےکزہرآولدوگشےکبارےںیمآاگہوہےئگےھتاورایسوہج
ےسآپےناسوکاھکےنےسااکنررکدبااھت۔
ت
ایس وہج ےس ققحم املعء ےناہک ےہ ہک اتکب حیحص اخبری یک ہی روای یلعج اور وھجیٹ ےہ اور اےکس العوہ ربیخںیم
روسل خدا ےک زہر اھکےن واےل ااسفےن وک اس ےیل ڑھگا ایگ اھت ہک ولگ زہر دےنی واےل الص رجمم یک رطف
وتمہج یہ ہن وہ ںیکس ۔ ورہن ایس اتکب حیحص اخبری ںیم ایس وموضع ےک بارے ںیم ایسی ااحدی وموجد ںیہ ہک

االسماور روسل خدا ےس یچس تبحمرےنھک واال لقع دنم املسمن اجن اتیل ےہ ہکروسل خدا (ص) وک ایکن ویبویں
ںیمےسسکےناجنوبھجرکزہردبااھت!!!
سجرطحہک انبكردیقشم ےناھکلےہہک:
و في صحيح البخاري «عن ابن مسعود قال :لقد كنا نسمع تسبيح
الطعام و هو يؤكل» يعني بين يدي النبي و كلمه ذراع الشاة
المسمومة و أعلمه بما فيه من السم۔

يحص اخبری ںیم انب وعسمد ےس لقن وہا ےہ ہک :وہ اتہک اھت ہک :مہ روسل خدا ےک اھکبا
ت ت
اھکےت وق ،اھکےن ےک حیبست ڑپےنھ یک آواز وک انس رکےت ےھت ،ینعی روسل خدا ےک لاےنم
ت
ت
ت
رکب اھت اور وخد وگش ےن روسل خدا وک اتببا
ڑپا وہا زہر آولد وگش ،روسل خدا ےس باںیت ا
ہکےھجمہناھکباویکہکنںیمزہرآولدوہں۔
ابن كثير الدمشقي،ابوالفداء إسماعيل بن عمر القرشی(متوفی 774هـ)،
البداية و النهاية،ج ،6ص ،286ناشر :مكتبة المعارف  -بيروت.

اس ےیل ہک ےسیک نکمم ےہ ہک اظہر و بانط اک ملع رےنھک واےل وصعمم یبن اجن وبھج رک زہر اھک
ےل؟
اور اس ےک العوہ مہ دےتھکی ںیہ ہک دمحم نب اامسعيل اخبری اور ملسم اور ان ےک العوہ الہ
ت
سےکتہبےسثرراگنےناھکلےہہک:
ير إِلَ ْي َنا أَ ْن َال تَلُدُّونِي َف ُق ْل َنا
ل ُي ِ
ض ِ
ش ُة لَ َد ْدنَا ُه في َم َر ِ
ج َع َ
ه َف َ
قالت َعائِ َ
ش ُ
م ِريضِ لِل َّد َوا ِء فلما أَ َف َ
ُم أَ ْن تَلُدُّونِي ُق ْل َنا
َك َرا ِ
هيَ ُة ا ْل َ
م أَ ْن َهك ْ
اق قال أَلَ ْ
ت إال لُ َّد و أنا أَ ْنظ ُُر
ح ٌد في ا ْلبَ ْي ِ
َك َرا ِ
يض لِل َّد َوا ِء فقال َال يَ ْبقَي أَ َ
هيَ َة ا ْل َ
م ِر ِ
ُم.
إال ا ْل َعبَّ َ
ش َه ْدك ْ
اس فإنه لم َي ْ

اعيشہ ےن اہک ےہ ہک ںیم ےن روسل خدا یک امیبری ےک دوران زثردیتس ان ےک ہنم ںیم دوایئ
ڈایل ،اوھنں ےن اشارے ےس اہک ہک ےھجم دوایئ ہن دو ،ںیم ےن اےنپ آپ ےس اہک ہک شايد ہی
ت
ت
رکب اور ج روسل خدا دنترش
اس وہج ےس ےہ ہک رمضی اک دوایئ اھکےن وک دل ںیہن ا

وہ ےئگ وت فرامبا ہک ایک ںیم ےن مت وک عنم ںیہن ایک اھت ہک ےھجم دوایئ ہن دو ؟ رھپ اوھنں ےن فرامبا
ہک اس رھگ ںیم سج ےن  یھ ےھجم دوایئ یھت وت اب ان ش وک ریمے لاےنم ویہ دوایئ الپؤ
ریغازابعسہکاسےنمتولوگںواالاکمھجمےسااجنمںیہندبا۔
البخاري الجعفي ،ابو عبد هللا محمد بن إسماعيل (متوفی256هـ) ،صحيح
ض النبي (ص)
البخاري ،ج ،4ص ،1618حِ ،4189ك َتاب ا ْل َ
َازيَ ،باب َم َر ِ
مغ ِ
ه؛
َو َو َفاتِ ِ
ب ،بَاب الل َّ ُدو ِد؛
الط ِ
اور صحيح بخاری ج ،5ص ،2159حِ ،5382ك َتاب ِ
اص بين
اور صحيح بخاری ج ،6ص ،2524ح،6492كِ َتاب
الديَا ِ
ِ
ت ،بَاب ا ْل ِق َ
ص ِ
حاتِ؛
سا ِء في ا ْل ِ
جا ِ
ج َرا َ
ل َوالنِ َ
الر َ
ِ
ل هل
ص َ
اور صحيح بخاری ج ،6ص ،2527ح ،6501بَاب إذا أَ َ
اب َق ْو ٌ
م من َر ُ
ج ٍ
ب ،تحقيق د .مصطفي ديب البغا ،ناشر :دار ابن كثير ،اليمامة  -بيروت،
ُي َعاقِ ُ
النيسابوري القشيري ،ابو الحسين مسلم بن الحجاج (متوفی261هـ)،
اوي
صحيح مسلم ،ج ،4ص ،1733ح ،2213كِ َتاب
ه ِ
م ،بَاب َك َرا َ
الس َال ِ
َّ
ة ال َّت َد ِ
بِالل َّ ُدو ِد ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ناشر :دار إحياء التراث العربي -
بيروت.

ت ت
اقب دق ہتکن ہی ےہ ہک اخبری ےن اس دحی وک اتکب دبات ،باب اصقص ںیم ذرک اور
لقنایکےہ۔
ینعی سج ےن  یھ روسل خدا (ص) وک اجن وبھج رک الختف یک اخرط زہر دبا اھت 14 ،وس لال
ت
ےس ا یھ ی اس رپ لتق اک دہی اور اصقص بایق ےہ !!! وہ دہی اور اصقص اناء اہلل ایس
ع
روسل خدا (ص) ےک ےٹیب اور اجنیشن ینعی رضحت دہمی اامم زامن ( ج) رپدہ تبیغ ےس
اظہروہرکںیلےگ۔
ت
انبرجحالقسعین ےناسرواییکرشحںیماھکلےہہک:
(قوله لددناه) أي جعلنا في جانب فمه دواه بغير اختياره و هذا هو
اللدود.

ہی ہک اہک ایگ ےہ ہک« :دلدبا» يعثی مہ ےن زثردیتس روسل خدا ےک عنم رکےن ےک با ووجد
دوایئوکانےکہنمںیمڈاال۔

ت
اہیں رپ مہ ثرادران الہ س ےس دنچ وسال رکےت ںیہ ہک اور ادیم ےہ ہک وہ ہارے
وساولںاکوجابدںیےگ:
 -1ویکں اعہشئ اور وہ ولگ ہک وج واہں رپ وموجد ےھت ،ےن روسل خدا یک بات رپ لمع ںیہن
ایک ،اور ان ےک عنم رکےن ےک با ووجد زثردیتس ان ےک ہنم ںیم دوا ڈایل ؟ ایک خداودن ےن
ت
فرآنںیمںیہنفرامباہک:
ُم َع ْن ُه َفا ْن َت ُهوا.
خ ُذو ُه و َما نَهاك ْ
ول َف ُ
س ُ
الر ُ
َو ما آتاك ُ
ُم َّ

ت
وج مکح  یھ روسل خدا مت وک دںی ،ایکس ااطع رکو اور سج گاہ ےس  یھ مت وک عنم رکںی ،اس
وکوھچڑدواورخداےسڈروہکخدااکذعابتہبتخسےہ۔
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 -2ویکں اعہشئ روسل خدا وک دورسے اعم رموضیں یک رطح ھجمس ریہ یھت ؟ ایک خداودن
ےنوخدںیہنفرامباہک:
حي .
َو َما يَن ِ
حي ُيو َ
ه َو إِ َّال َو ْ
ن ْ
اله َوي  .إِ ْن ُ
ط ُ
ق َع ِ

ت
وہہرزگوہاووہسیکوہجےسباتںیہنرکباہکلبوہوج یھاتہکےہطقفویحیکوہجےساتہکےہ۔
سوره نجم آیت  3و .4

ت
رکب؟
-3ویکںاعہشئےنوساچہکہررمضییتحروسلخدادوایئاھکےنوکدنسپںیہن ا
ت ت
 -4ایک روسل خدا یک لقع ان دنبوں ےس  یھ مك یھت ہک وج اس وق روسل خدا ےک
رمکے ںیم وموجد ےھت ،اور روسل خدا وک اانت  یھ ںیہن اتپ اھت ہک وکیسن زیچ ان ےک ےیل دیفم
ےہاوروکیسندیفمںیہنےہ؟

 -5ایک ان ولوگں اک  یھ دصقم ان ولوگں یک باوتں وک رکتار رکبا اھت ہک جہنوں ےن روسل خدا
ےک ملق اور دوات امےنگن رپ ذہبان یک  تبس ان یک رطف دی یھت ؟ اہتبل اوھنں ےن اینپ
زبان ےس ذہبان اک ںیہن اہک ہکلب اےنپ اہوھتں ےس عنم رکےن ےک با ووجد دوایئ الپ دی۔ وہ
دوایئیھتباوکیئاورزیچیھت،اسوکطقفخداودنیہاجاتنےہ!!!
اور ش ےس بیجع ہی ےہ ہک لقن وہا ےہ ہک :ج روسل خدا وہش ںیم آےئ وت اوھنں
ےن مکح دبا ہک جہنوں ےن زثردیتس ےھجم دوایئ الپیئ ےہ ،ایس دوایئ وک ان ش وک  یھ ریمے
ت ت
لاےنم الپیئ اجےئ ،ریغ از ان ےک اچچ ابعس وک ہک واہں رپ اس وق وموجد ںیہن ےھت!!!
ت
ویکںروسلخداانےکلاھت یھوہاکمرکبااچےتہںیہ؟؟؟ایکفرآنےنںیہنفرامباہک:
خري .
واز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْ
َو ال تَ ِز ُر ِ

وکیئ یھیسکدورسےےکگاہوکوبھجںیہنااھٹےئاگ۔
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اس لیصفت یک روینش ںیم ش وک روسل خدا (ص)  ،روسل رتمح اور رہمباین یک ولظمتیم
ت
رپ اکش اہبےن اچںیہ ،ہک وہ روسل اس ام ےک اہوھتں اور یتح اےنپ رھگ ںیم  یھ انتک
ت
ولظمم اھت ہک اس داین ےس ومسمم وہ رک رتصخ وہا۔ ایک یہی اجر رلال اھت ،ایک یہی روسل
خدااکقحاھت؟؟؟
ت
ایہناخنئاورانمقفاملسمونںےکےیلخداودنےنفرآنںیمفرامباےہہک:
ـم الل ٰـ ُه فِى الـ ُّد ْن َيا َو ْ ٰ
خ َر ِة َواَ َع َّد
اِ َّ
اال ِ
ن الَّـ ِذ ْي َ
س ْولَـه لَ َع َن ُه ُ
ن ُي ْؤ ُذ ْونَ الل ٰـ َه َو َر ُ
ُّه ْي ًنا ،
ـه ْ
لَ ُ
ـم َعذَا ًبا م ِ

وج ولگ اہلل اور اس ےک روسل وک ايدا دےتی ںیہ ان رپ اہلل ےن داین اور آجرت ںیم تنعل یک
ت
ےہاورانےکےیلذلاکذعابایترایکےہ۔
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صلَّى الل ُه
م ِ
م ٍد َ
ة ُم َ
ح َ
ك بِ َنبِيِ َ
ج ُه اِلَ ْي َ
س َئلُ َ
الر ْ
م إِنى أَ ْ
ح َّ
ك َواَتَ َو َّ
اَللَّ ُه َّ
ى َّ
ك نَبِ ِ
س ِي َدنا َو َم ْولينا
م ِ
ل الل ِ
ه يا اَ َباا ْلقا ِ
ه َوآلِ ِ
َعلَ ْي ِ
س ِ
ة يا َ
ح َ
ه َيا اِما َ
سو َ
الر ْ
م َيا َر ُ
م َّ
ى
ك اِلَى الل ِ
ك بَ ْي َ
ه َو َق َّد ْمنا َ
س ْلنا بِ َ
ن َي َد ْ
اس َت ْ
ج ْهنا َو ْ
ش َف ْعنا َوتَ َو َّ
إِنا تَ َو َّ
ه.
ع ْن َد اللَ ِ
ش َف ْع لَنا ِ
ع ْن َد الل ِ
حاجاتِنا يا َوجيهاً ِ
ه إِ ْ

اامتلسداع۔۔۔۔۔

