
 

 

     

ْحَمنِ  للاِ  بِْسمِ  ِحيمِ  الرَّ  الرَّ
 البرهان فى الصلاة على خير الأنام   

 الجزء الثانى
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َمــــة    ُمَقـــــدَّ

 تنفعهاله ال حمدا هلل على كل حال ونعوذ باهلل من حال أهل النار ونشهد أال اله أال للا

طاعة وال تضره معصية من عمل صالح فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظالما 

ى )قد وصفه ربه فى كتابه العزيز فقال تعال للعبيد ونشهد أن محمد عبد للا ورسوله

        جاءكم من للا نورا وكتاب مبين ( صدق للا العظيم .                      

 -ــــــد:وبـــــــــــــعـــــــــــــ

ة على عزمنا بمشيئة للا تعالى على كتابة الجزء الثانى من كتاب البرهان فى الصال

 خير األنام.

 ى النبىفسألين للا تعالى العون والتوفيق أن يتقبل منا هذا العمل لوجه الكريم حبا 

محمد صلي للا عليه وسلم أن يحشرنا فى زمرته وتحت لوائه ويكون صدقة لي 

 ولوالدي ولمن له حق علي وللمسلمين أجمعين.وألبنائي 

 / مصطفى بن فتوح عجالن   محب ال بيت النبى العدنان  كاتبه

 01000468417موبايل :  –محافظة الغربية  –مركز زفتى  –دمنهور الوحش 

  

 

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وارزقنا عافية تدوم وارفع

 ء والغيوم الهموم يارافع السما

يمان وارزقنا فرح يعقوب وااللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 
موسى وفرج يونس واحتمال نوح وتقوى يوسف وطهر عيسى وصبر ايوب وزهد 

 التبى محمد 
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ن لى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واجعل اوالدى قرة عي 
 وللمسلمين 

ديد جم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وارزقنا فى كل يوم اللهم  صلى وسل 
 لخاتمة طيب الحياة وخير العطاء وسعة الرزق وراحة البا ل ولباس العافية وحسن ا

يوبنا  واله وصحبه وطهر قلوبنا واستر ع اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد 
يات تم بالباقفى الغيب واخ ر مابتنا  واكفنا شر ذنوبنا  واشرح صدورنا  واحفظ احواغف

 الصالحات اعمالنا 

 بنا حفظااللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واجمع القران فى قلو 
 وعلى السنتنا تالوة وفى سلوكنا خلقا وارزقنا منه العلم والعمل

ح ذات اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وألف بين قلوبنا وأصل
ها ا ظهر منبيننا وأهدنا سبل السالم ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش م

نك أنت علينا أ وما بطن وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب
 علينا  اكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمهاالتواب الرحيم وأجعلنا ش

الحلم باللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأغننا بالعلم وزينا 
 وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية 

لوبنا قاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ونسألك إيمانا يباشر 
 نا أال ما كتبت لنا وارضنا من المعيشة بما قسمت لحتى نعلم أنه ال يصيبنا 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ونسألك عزائم مغفرتك 
 لنار انجاة من ومنجيات أمرك والسالمه من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة وال

منه  ر ما سألكونسألك من خياللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 
 صلى هللا نبيك محمد صلى هللا عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما إستعاذ منه نبيك محمد

 عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البالغ وال حول وال قوة أال باهلل 

الصمد  لك ياهللا األحدا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأس
 رحيم لغفور الن له كفوا أحد أن تغفر لى ذنوبي إنك أنت االذى لم يلد ولم يولد ولم يك

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأنك تري مكانى وتسمع كالمي 
وتعلم سرى وعالنيتى ال يخفى عليك شئ من أمري أنا البائس الفقير المستغيث 

كين وأبتهل إليك المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المس
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إبتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وذل لك 
 أن تقضى حاجتى (  جسده ورغم أنفه )

عيد اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأسألك األمن يوم الو
 والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود 

ا أنت م وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وات نفسى تقواها وزكهاللهم صلى وسل
 خير من زكاها أنت وليها وموالها 

 مور كلهااللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأحسن عاقبتنا في اال
 وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب األخره 

س قبلك أنت االول فلي اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه سبحانك
س شئ وانت األخر فليس بعدك شئ وأنت الظاهر فليس فوقك شئ وأنت الباطن فلي

 دونك شئ إقض عنا الدين وأغننا من الفقر 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأسألك موجبات رحمتك 
ونك نجاة بعلجنة والوعزائم مغفرتك والسالمة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز با

 من النار 

خبته اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ونسألك قلوبا أواهه م
 منيبه فى سبيلك 

مت اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه أنت ربى وأنا عبدك ظل
 أنت ربى أغفر لنا وارحمنا نفسى واعترفت بذنبى ال يغفر الذنوب اال 

ال  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واهدنى ألحسن األخالق
وسعديك  يهدى الحسنها اال أنت واصرف عنى سيئها ال يصرف عنى سيئها اال أنت لبيك
 رك وأتوبوالخير كله فى يديك والشر ليس إليك انا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغف

 إليك 

وفاها نا محمد واله وصحبه أنت خلقت نفسى وأنت تاللهم صلى وسلم وبارك على سيد
دى فر ألواللك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها ) اللهم أغ

 وارحمهم (

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأسألك التثبيت فى االمور 
با سليما ولسانا صادقا وعزيمة الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قل
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وخلقا مستقيما وأستغفرك لما تعلم وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شرما تعلم 
 إنك أنت عالم الغيوب 

علي  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأسألك مما عندك وأفض
      من فضلك وأنشر علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك 

وأعوذ  وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأسألك من فجأة الخيراللهم صلى وسلم 
 بك من فجأة الشر 

ا أخرت اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأستغفرك لما قدمت وم
 أنت المقدم وأنت المؤخر وانت على كل شئ قديروما أعلنت وما أسررت 

حبه وأستهديك ألرشد أمري اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وص
 وأستخيرك من شر نفسى 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ برضاك من سخطك 
عت وال وأعوذ بعفوك من نقمتك وأعوذ بك منك ال مانع لما أعطيت وال معطي لما من

 ينفع ذا الجد  منك الجد 

ن أل انت أوأعوذ بعزتك ال اله ا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه
 تضلنى أنت الحي الذى اليموت والجن واألنس يموتون 

 ن علم الاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من األربع م
 ينفع ومن قلب ال يخشع ومن دعاء ال يسمع ومن نفس ال تشبع 

لجنون وأعوذ بك من البرص وا اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه
 والجذام ومن سئ األسقام 

عوذ بك اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من الجبن وأ
 رأن أرد الى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القب

ه بئس وع فإناللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من الج
 الضجيع وأعوذ بك من الخيانه فإنها بئست البطانه 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ برضاك من سخطك 
 لى نفسك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ال أحصى ثناءا عليك أنت كما أثنيت ع

النفاق اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من الشقاق و
 وسوء األخالق 
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بر اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من عذاب الق
  وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات

نيا ة فى الدا محمد واله وصحبه وأسألك العفو والعافياللهم صلى وسلم وبارك على سيدن
 واألخره

لبخل اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من الكسل وا
 والجبن ومن الهرم 

ليها اوما قرب  دنا محمد واله وصحبه وأسألك الجنةاللهم صلى وسلم وبارك على سي
 ا قرب اليها من قول أوعملمن قول أو عمل وأعوذ بك من النار وم

نى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من عمل يخزي
 وأعوذ بك من غنى يطغينى وأعوذ بك من فقر ينسينى 

فى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اللهم إنى ضعيف فقونى
 منتهى رضائى  رضاك ضعفى وخذلي الخير بناصيتى وأجعل االسالم

ى يلهين محمد واله وصحبه وأعوذ بك من أمراللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا 
 العدو وشماتة األعداء  وغلبةالدين  ةوأعوذ بك من غلب

لما ظاللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اللهم أنى ظلمت نفسى 
 ت الغفورندك وارحمنى إنك انمن ع ر الذنوب اال أنت فاغفر لي مغفرةكثيرا وال يغف

      الرحيم 

اسماعنا  واحفظنا فى اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه

ها وابصارنا وازواجنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين بها  فاتمم

 علينا 

 واحفظنى من بين يدى ومن اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه

 خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتى 

وارحمنى بترك المعاصى  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه

 عنى ابدا ماابقيتنى وارحمنى ان اتكلف مااليعنينى وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك

وابسط علينا من بركاتك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 

 ورحمتك وفضلك ورزقك 
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واجعلنا نحبك ونحبك  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه

 مالئكتك وأنبياءك ورسولك ونحب عبادك الصالحين 

ألرشد أمري  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأستهديك

 وأعوذ بك من شر نفسى

وأرزقنى من طاعتك ما اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 

تحول بينى وبين معصيتك وأرزقنى من خشيتك ما تبلغنى به رحمتك وأرزقنى من 

اليقين ما تهون علي مصائب الدنيا وبارك فى سمعى وبصري وأجعلهم الوراث مني 

  

  وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بك من صالة ال تنفعاللهم صلى وسلم 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأسترت عورتى وأمن 

روعتى وأحفظنى من بين يدى ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى 

 وأعوذ بك اللهم من أن أغتال من تحتى

واله وصحبه وأسترت عورتى وأمن  اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد

 روعتى واقضي عنى دينى 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وأعوذ بوجهك الكريم 

 وإسمك العظيم من الكفر والفقر 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واعصمنا بدينك وطواعيتك 

 وطواعية رسولك وجنبنا حدودك 

وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وطهر قلبى من النفاق اللهم صلى 

وما  وعملى من الرياء ولسانى من الكذب وعينى من الخيانه فإنك تعلم خائنة األعين

 تخفى الصدور 

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واصرف قلوبنا الى طاعتك

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واكفنى بحاللك عن حرامك 

 واغننى بفضلك عمن سواك 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واغفر لي ذنبى ووسع لي 

 في داري وبارك لي فيما رزقتنى 
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اء اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واغسل خطاياي بالم

 والثلج والبرد 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واقسم لنا من خشيتك ما 

ه يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول ب

ا وراث منواجعله العلينا مصيبات الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا 

ا وال من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وال تجعل مصيبتنا فى دينن واجعل ثأرنا على

 تجعل الدنيا اكبر همنا وال مبلغ علمنا وال تسلط علينا من ال يرحمنا 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ونعوذ بك من أن نشرك بك 

 شئ نعلمه ونستغفرك لما ال نعلم 

دنا محمد واله وصحبه واغفر لي وارحمنى اللهم صلى وسلم وبارك على سي

 واجبرنى واهدنى وارزقنى 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واهدني الى احسن االخالق 

 ت ال يهدى ألحسنها اال أنت وقنى سئ االعمال وسئ االخالق ال يقى سيئها اال ان

دنى من عندك وافض اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واه

 على من فضلك وانشر علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك لنا فى اسماعنا 

لنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وزرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجع

 نا شاكرين لنعمك مثنين بها قابلين لها واتمها علي

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وباعد بينى وبين خطاياي 

 كما باعة بين المشرق والمغرب 

واقنى شر نفسى وأعزم لي اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 

 على أرشد امرى

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اللهم بديع السموات 

ك ونور رض ذا الجالل واالكرام والعزة التى ال ترام اسألك ياللا يارحمن بجاللواال

وجهك ان تلزم قلبى حفظ كتابك كما علمتنى وارزقنى ان أتلوه على النحو الذي 

 يرضيك عنى 
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ل اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اللهم رب جبرائيل وميكائي

 النار ومن عذاب القبر ورب اسرافيل اعوذ بك من حر 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وزدنا وال تنقصنا واعطنا 

 وال تحرمنا واكرمنا وال تهنا وأثرنا وال تؤثر علينا وارضنا وارض عنا 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واجعل أبنائى وذريتى من 

 اهل القران ومتمسكين بسنة النبى العدنانعبادك الصالحين واجعلهم من 

واعط ابنائى الصحة   اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه

 وادفع عنهم كل شر ومكروه  والعافية 

 ئى ممن يقيموناللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه  واجعل ابنا

 الليل ويصومون النهار 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه   وارزق اوالدى بالصحبة 

 الطيبه وابعد عنهم كل عاص وبلغنى فيهم املى 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وارزق اوالدي الرزق 

 الحالل وبارك لهم فيه وال تحوجهم ألحد غيرك واجعل اوالدي بارين بوالديهم 

صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه ويسر ألوالدى امورهم اللهم 

 واشرح صدورهم لطاعتك ومرضاتك وحسن اخالقهم  واصلح احوالهم

ا ماللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وال تدخل على اوالدي اال 

 يسرهم وجملهم بالعافية وزينهم بالتقوي وارزقهم بالذرية الصالحه 

هم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واحفظ اوالدى من كل الل

مكروه وسوء ويسر حسابهم وثقل ميزانهم واغفر ذنوبهم واسكنهم الفردوس 

 االعلى 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واجعل اوالدى ممن يقيمون 

 الصالة ويأتون الزكاة وباألخره من الموقنين

لى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واعطى اوالدى مما عندك اللهم ص

وافض عليهم من فضلك وانشر عليهم رحمتك وانزل عليهم من بركاتك وقهم عذاب 

 النار 
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اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والهم اوالدى الصبر على 

 االبتالء ان قدرته 

وأعن اوالدى على ذكرك اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 

 وشكرك وحسن عبادتك 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وحبب اوالدى فى فعل 

وتعطيهم ما الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لهم وترحمهم 

 يرضيهم وترضى عنه فى الدنيا واالخره 

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واغفر لوالدى وارحمهم كما

 ربيانى صغيرا

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وانظر الى والدى بعين 

 لطفك وكرمك وارفع درجتهم فى المهديين 

رهم اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وافسح لوالدى فى قبو

مد البصر وجافى االرض عن جنبيهم وباعد بينهم وبين الخطايا كما باعدت بين 

المشرق والمغرب ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب االبيض من الوسخ واغسلهم 

 من الخطايا بالماء والثلج والبرد 

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واسالك ان تبسط على 

 اتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك ما يؤهلهم الى الجنه والدي من برك

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واكف والدى كل هول دون 

 رحم الراحمينأالجنه حتى تبلغهم إياها برحمتك يا

وأبدل والدى دار خيرا من اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه 

 لهم وجيران خيرا من جيرانهم دارهم واهال خيرا من اه

 اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وعامل والدى بما انت اهله

 واجزيهم عن االحسان احسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا 

ه اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه واغفر لوالدى مغفرتا جامع

رهم وارحمهم رحمتا تنور قبورهم وتؤمنهم تمحوا بها سالف اوزارهم وسئ اصرا

 يوم الفزع 
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اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اللهم شفع فيهم نبيك محمد

  

 قلوبنا  تهدى  بسببها اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه صالة

  كربنا  همومنا وتفرج   وتزيل  شاننا  السنتنا وترفع   نفوسناوتزكى   وتطهر 

وتصلح احوالنا وتيسر امرنا  ديوننا   صدورنا وتسد   مريضنا وتشرح   وتشفى 

وترحم ابائنا وتنصر المسلمين فى كل وتهدى اوالدنا وتغفر ذنوبنا  وترحم امواتنا

له وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمدوا-----------------------------مكان

 -ائه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين واصحابه واولي

    وسالم على المرسلين والحمد هلل رب العالمين  

 حاتمه    

سلم وحمدا هلل على معونته وتوفيقه وصالة وسالما على سيد ولد ادم صلى للا عليه 

   مار االنانتهينا  من كتابة الجزء الثانى من } كتاب البرهان فى الصالة على خي------

وحاولنا جاهدين على البعد عن الصيغ المخالفه والتى بها شركيات مخالفين  

اتاكم وما–قال تعالى –حب النبى عندنا باتباعه –الفرق الضاله بدون تفريط والافراط 

حد العبادة توقفية على النص ليس من حق ا –الرسول فحذوه ومانهاكم عنه فانتهوا 

بل هذا اسال للا ان يتق–حرفا واحد ا فى دين للا ان يزيد او ينقص مهما عال شانه 

 ---العمل وان يجعله خالصا لوجهه الكريم 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل رب   

 العلين

 هــــــــــــتنوي

ه وهذه امان على جوجل  ويرغب فى طبعه المانع–كتب  –ن يحمل الكتاب من موقع من اراد ا

 وكلت  فيها ربى  سبحانه وتعالى

 حسنه أجعلنا للا واياكم  ممن يستمعون القول فيتبعون 

   وللا الموفق

 م 2020يناير   11ـ   _     ه 1441جمادى االولى  16الجزء االول فى 

 م 2020يناير   21هـ   _      1441جمادى االولى  26الجزء الثانى فى 
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