
شو الرّد؟شو الرّد؟



” تستاهل الّلوال“
عند عودة أحد أفراد 
األسرة من السفر 
نقول لرب األسرة:



” الله يوول عليك خير“

والرد 
يكون



” مبروك عليكم 
الرحمة“

عند
نزول المطر 

نقول...



” الله يبارك بعمرك“
ويكون الرد



” مبارك عليكم 
الشهر“

للتهنئة بحلول 
شهر رمضان 
المبارك نقول...



” الله يعودكم على الشهر 

الفضيل وانتو بخير وسهالة“

ويكون الرد



” هود“
عند دخول بيت 

الجيران يقول الزائر:

لتنبيه أهل البيت أنه وصل



”هدا“
وصاحب البيت يأذن 

له بالدخول بقول:



”خالفتنا عليكم 
العافية“

كرمكم الله“ ”أ
عندما يغادر 

الضيف يقول 
لصاحب البيت...



”زارتنا البركة“
”في وداعة الرحمن“

يرد صاحب البيت في وداع الضيوف



” مبروك، ربي 
يعطيك خيرها 
ويكفيك شرها“ نقول لصاحب 

السيارة الجديدة



” اللهم آمين، 
جزاك الله خير“

ويرد صاحب 
السيارة



” المعونة“
عند عودة شخص 
من العمل أو لمن 

قام بعمٍل شاق  
نقول...



” الله يعينك“
ويكون الرد



”والنعم“

عند ذكر اسم 
إنسان طيب 

الذكر نقول



”الله ينعم بحالك“

”ما عليك زود“

والرد يكون

أو



” مبروك الطارش“
” يتربى في عزكم“

عند والدة طفل 
ذكر نقول ألهله



” الله يبارك فيكم“
والرد



” من فضلك، أريد..“ نقول
لطلب المساعدة



” فالك طيب“
” فالك ما يخيب“

ويرّد السائل:

والرد:



” عيدكم مبارك“ للتهنئة بالعيد 
نقول...



ونرّد
كم من عّواده“ ” عسا



للترحيب 
بالضيف

” مرحبا بكم 
من سرتوا لين ييتوا“

” مرحبا الساع“ أو



وهي الدعوة ببقائه وطول عمره

ويكون الرد

” الله يرحب بك على فضله“
” المرحب باجي“ أو



نقول للضيف 
عند دخوله البيت

” أقرب، تفضل“



” الله يديم فضلك“
ويرد الضيف:



”حج مبرور 
وذنب مغفور“

”تقبل الله طاعتكم“
نقول في حال الحج أو العمرةنقول للحاّج



ويكون رد الحاّج
” الله يتقبل منا ومنكم 

صالح األعمال“



” عساه بيت مبارك“

” عساه منزل ناصيته 
خير عليكم“

تهنئة 
المنزل الجديد

أو



ويكون الرد

” الله يبارك فيكم“



”عـّظم الله أجركم“ للتعزية
يقال



” الدايم ويه الله“
ويكون الرد



عند والدة بنت 
” مبروك الحاسر“نقول ألهلها



والرد

” الله يبارك فيكم“



” تستاهل الناموس“

” بالبركة الفوز“
عند الفوز في 

مسابقة
نقول

أو



” الله يبارك فيكم“
ويكون الرد



” أجر وعافية“

”ما تشوف شر“
أو

نقول عند 
زيارة 

المريض



”الشر ما يجيك“
أو

والرد يكون

” الله يعافيك“
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