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 صالة الظهر  بعد  منزل العمدة/ عصام العديسيبحرى   العديسات
                            هـ  5340ذى القعدة  92موافق  51/55/9002األحد التاريخ: 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
نـار علـي هديـه ل مـن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي شمس الهـدي وبـدر التقـي نـيدحا محمـد وصلـه وصـح ه و ـ

                     واهتدي ..
 إخواحي وأح ابي بارك اهلل فيكم أجمعين : 

ــدايتنا وبيــدا حهايتنــا وبيــدا حر اننــا ل وهــل فينــا واحــد يقــدر أن يحــرك  مــاذا يريــد ربنــا منــا ل وهــو خالقنــا وا يــزال يرزتنــا وبيــدا ب
جـل نسـ يحنا أ أبـدا ... فـال يوجـد موبـ  أربـ  أصـاب  فـي السـموات السـ   عةو من أعةائه إا باذن اهلل ل .... وهل يحتاج ربنا عـز و 

أا وفيه ملك را   أو ناجد يس ح لحةرنه ويك ر لعزنـه عـز وجـل ل فـال يحتـاج ألـي نسـ يح المسـ حين وا يحتـاج إلـي صـالة المصـلين 
نـا هـاا الاـرائا مـادام هـو حيـر محتـاج منـا شـي ا وا يحتاج إلي ع ادات عالين ل فهو الغنـي عـن هـاا األشـياه  لهـا ..  فلمـاذا فـر  علي

وا أ ثـــر مـــن أن حـــئدي الاـــرائا الهمـــس فـــي أوتانهـــا أ ... هـــاا لمناعتنـــا ححـــن ولمصـــلحتنا ححـــن ل وجـــائز الـــ عا فـــاهم إن مناعتنـــا 
.. واقن اإلحســان ومصــلحتنا فــي الــدار اقخــرة فقــز ولكــي حدــوز النــار وحــدخل الدنــة أ  .. ا .. فالمصــلحة فــي الــدحيا نمــام  ــاقخرة 

الــاي هــو علــي تــدرا لمــا يهتــري اختــراي ل أي اختــراي ل يكــون معــه  تــالوج صــغير ل مــثال الســيارة  ــل  ــم نمــون ال نــزين ل و ــل  ــم نغيــر 
 الزيت و ل  م نغير العدل ل والعدل األمامي واا العدل الهلاي .. فيه  ل صغيرة و  يرة .. لماذا أ لمصلحة السيارة ....

شــيحه علــي الــنهي القــويم وححــن ا  لوجــل خلــق اإلحســان فــي أحســن نقــويم ويعلــم مايصــلح شــيحه فــي الــدحيا ومــا يدعــفــاهلل عــز 
   حعرف شي ا .. فيرنل لنا مهندنين   ار ل صخرهم   ير المهندنين صلي اهلل عليه ونلم ل مهندس   ير ل خ ير رباحي 

عــارف  ــل صــغيرة و  يــرة .. مــا الــاي يةــرحا أ .. تــال لنــا عليــه ومــا الــاي ل ( 12) الارتــان :  ﴾الــْرَحَمُن فَاَنــَيَل بِــِه َخ ِيــًرا  ﴿ 
يناعنا .. عرفنا به .. أين أ فـي األ ـل ل فـي ال ـرب ل فـي اللـ س ل حتـم فـي الم ـي حتـي فـي الدلسـة ل الدلسـة التـي ا نةـر تـال لنـا 

فــي حيــاة اإلحســان ا وبينهــا  ووبــحها لنــا لل فصــاح   عليهــا مــا الدلســة التــي ا نةــر أيةــا وبــحها لنــا ل لــم يتــرك صــغيرة وا   يــرة
 .   (3) الح ر :  ﴾ َوَما َصنَاُ ُم الْرُنوُل َفُهُاوُا َوَما حـََهاُ َم َعَنُه فَاحـَتَـُهوا  ﴿  : الهلق واا بداي تال لنا

ري بعةــو مــن فالنــاس رأوا أن لــه جســم وأحــه يتحــرك بالدســم ويي ــل بالدســم وي ــرب بالدســم ويســم  بعةــو مــن الدســم ويــ
الدسم ويعطف بعةو من الدسم ويـدف  األشـياه  لهـا بيعةـاه مـن الدسـم ... فالدهـال فكـروا إن هـاا الدسـم هـو  ـل شـيه .. هـ  
أن هاا الدسم عنـدما يـيني واحـد ييخـا منـه المونـور ل فال ـر ة المصـنعة والمصـدرة أخـات هـاا المونـور منـه  فـيين يـاه  هـاا الدسـم 

موجـود ولكـن لـيس فيـه اإلحـارة وا اانـتنارة .. السـماعة موجـودة ..  ف احـت الرييـة موجـودة .. هـاهو الك ـالهل ي قي يري  مـا هـو أ  
ولكــن لــيس فيهــا حــرارة . فكيــف يســم  .. اللســان موجــود .. لكــن أيــن الــاي نــيحر ه .. هــاا ألن المونــور اشــتال ل مــا هــاا المونــور 

م : ) إن فـي الدســد لمةــغة إذا صــلحت صــلح الدســد  لــه وإذا فســدت فســد الـاي بــداخلي تــال فيــه رنــول اهلل صــلي اهلل عليــه ونــل
الدسد  لـه أا وهـي القلـ  ( .. هـاا المونـور حـاايا لكـي يظـل ماشـي معـي لـه شـراب ولـه حاجيانـه .. النـاس الدهـال مثـل أهـل الغـرب 

لين يصــناوا فــي المزروعــات ويصــناوا فــي وأهــل أمريكــا فكــروا إن الحكايــة  لهــا فــي الدســم وخــالر ل فــاهتموا بالزراعــة والصــناعة وعمــا
المـي وات وح ـوحا باإلذاعــات والاةـائيات ل وإحنـا فكرحــا إن الموبـوي مثلمــا هـم ماشـيين عليــه ل ألـيس هـاا الحاصــل اقن أ مـا لــاي 



 2 غذاء الروح والقلب                                         فوزى محمد أبو زيد              

القلــوب  بــاا بحاجــة األرواح أو يي ــغلك اقن أ أحــت مولــ  بالــاهاب إلــي هنــاك وخــالر مــاهو الــاي هنــاك أ هــو األجســاد ل وا نلقــ
التــي نحــرك األجســاد وا ن حــب علــي حل ــات الــروح وا حاجيــات القلــ  ل مــا هــو  ــل همــه أ الدســد .. حتــي إحهــم فــي متعــة الدســد 

نسـير باطريـة ..  ـل يـوم يهترعـوا اختراعـات .. اإلحسـان بـعف وبـعات عنـدا الحالـة الدنسـية ل  تناوتوا علي الحيواحـات ل فالحيواحـا
جرا ل وهـاا أشـياه نعطـي للدسـد شـهونه ل يريـد أن يي ـل  ـل يـوم ل ي تكـروا أحـواي  ثيـرة مـن المـي وات ل هـاا فكل يوم ي تكروا هاا فيـا

هام ورجر وهاا  اا وهاا  اا ..  ل هاا لكي ي تهي ويي ل ل فتوصـلوا إليهـا لدرجـة أحهـم مـن  ثرنهـا لـم يدـدوا مهـازن يهزحوهـا فيهـا ل 
محــيز ل مــ  أن الســمك ا يي لهــا .. لمــاذا أ تــالوا لــم يعــد عنــدحا مهــازن لتهزينهــا ل ويرمــون فيوروبــا وأمريكــا يلقــون بالزبــد فــي ميــاا ال

                                                    أيةا القمح والارة في مياا المحيز .. أعطوها لنا .. وححن في حاجة إليها .. يقولون .. ا.. حرميها للسمك ...                      
 .   ( 543) حه :  ﴾ َوَمَن َأَعَرَ  َعَن ذَِ ِري فَِإْن لَُه َمِعيَ ًة َبَنًكا ﴿  ف غلتهم هاا األشياه لل فما  احت النتيدة أ : 

ححــن حنظــر إلــي المظــاهر ولكــن لــو دخلنــا تلــيال بــداخلهم حدــد حيــانهم  لهــا بــنك وشــدات ومتاعــ  وأمــرا  وصا م ليســت 
ناســية والعصــ ية .. وتــل ماشــ ت فيهــا فــال نوجــد تريــة مثــل تريتنــا هــاا إا وفيهــا ا نــين أو  ال ــة مصــحات باألجســام ل ولكــن األمــرا  ال

حاســية ل فالمصــحات الناســية والعصــ ية  ثيــرة ألن النــاس ايعطــون للــروح حقهــا وا للقلــ  حقــه الــاي فربــه ربنــا عــز وجــل .. فكاحــت 
فـي القلـ  ل حتـي جاـاف فـي المعاملـة مـ  بعةـهم لل هـل هنـاك فـي التعامـل  النتيدة أحهم يصابوا بالدااف ل جااف فـي الـروح وجاـاف

فيــه مــودة بــين النــاس وبعةــهم أ ا .. ا نوجــد مــودة خــالا .....فــي ألماحيــا مــثال لمــا وجــدوا هــاا الداــوة احت ــرت بــين النــاس ل مــاذا 
فــي اإلنــالم ل وحنقلهــا  مــا ياعــل  ةعالتــات ااجتماعيــفعلــوا أ اجتمــ  ال ــاحثين وأخــاوا ي حثــوا .. تــالوا لــيس هنــاك حــل إا أحنــا حط ــق ال

المســلمون ل مــن أجــل أن يهااــوا مــن األمــرا  العصــ ية وننتهــي الم ــا ل الناســية مــن عنــدهم  .. العالتــات ااجتماعيــة التــي عنــدحا.. 
ة ل نعــرج بهــا روحــه ويســم  ححــن حناــاها ولكــن حيــر منت هــين لهــا ... فهــي التــي نعطــي لتحســان راحــة حاســية ونعطــي لتحســان تــوة معنويــ

ــا عنــدحا  مــا نعلمــون ل مــنهم مــن يــيني  بهــا تل ــه ويســتطي  أن يواجــه م ــا ل الحيــاة حتــي الم ــا ل العصــ ية ل  مــا أحهــم يحةــرون هن
 ـل للقاهرة ومنهم مـن يـيني لصتصـر ل فـال ينظـر إا إلـي  المظـاهر وأحـواي المـي وات وأحـواي الم ـروبات ل ألحـه فـا ر إن الحيـاة  فـي األ

 وال رب والنكاح ل وهئاه ربنا تال فيهم : 
    مثل األحعام نمام بتمام ل  م عاد وتال وهم مثلهم :  ل ( 59) محمد :  ﴾َويََيُ ُلوَن َ َما نََيُ ُل ااحـََعاُم َوالنْاُر َمثَـًوى َلُهمَ  ﴿  
( ل ألن األحعــام نســتحي .. لمــا الــا ر يــيني أحثــاا يســتتر ل لكــن 33)الارتــان :  ﴾ِإَن ُهــَم ِإا َ ااحـََعــاِم بَــَل ُهــَم َأَبــل  َنــ ِيال  ﴿ 

هــئاه مك ــوفين أمــام أحاســهم وأمــام الهلــق أجمعــين حتــي فــي الاةــائيات وحيــرا وحيــرا ل فلــم يعــد ذرة وا بعــا ذرة مــن الحيــاه ... 
فـي العـالم  لـه مـن األمـرا  العصـ ية  الحيواحات عندهم حياه ..حتيدة لالك هـم الـاين أوجـدوا ألحاسـهم العصـ يات ل فيقولـون ا نوجـد

وهــم أحنــي دول العــالم ل وأنعــس دول العــالم فــي الحيــاة  كل مثــل الســويد والنــرويي والــدحا مــار  ةوالناســية مثــل مــافي الــدول اانــكندينافي
لمــاذا أ.. أيــن  ااجتماعيــة والحيــاة الناســية مــنهم مــن عنــدا أمــرا  عصــ ية ومــنهم مــن عنــدا أمــرا  حاســية وعاي ــين فــي هــاا الحالــةل 

حــق القلــ  وأيــن حــق الــروح أ ... أيــن حــق القلــ  والــروح أربنــا تــال : إذا  ــان الدســم محتــاج لــثالث وج ــات فــي اليــوم وا يســتطي  
مواصلة الحياة وا يستطي  الاهاب واإلياب بدوحها .. ي قي القل  يحتاج إلـي  ـم وج ـة ل تـال احـه يحتـاج إلـي خمـس وج ـات فـي اليـوم 

ة مــا نقــوم مــن النــوم ل ووج ــة نــاعة مــا نــاه  إلــي العمــل ل ووج ــة نــاعة مــا نســتريح تلــيال العصــرية ل ووج ــة نــاعة حــروب ل وج ــة نــاع
ـــة ت ـــل النـــوم ل خمـــس وج ـــات ل وهـــاا الوج ـــات أحـــت نقـــول فيهـــا  لمـــات وأحـــت نقولهـــا وا نعلـــم أنـــرارها ل وهـــاا  ال ـــمس ل ووج 

سـحر فـي  القلـوب وفـي األرواح وندعـل عنـدك حاتـات معنويـة لـم يصـل إليهـا العلـم الحـديب بعـد ل وبـدأ يكت ـاها الكلمات لهـا فعـل ال
اقن ل مــثال حاتــة مثــل حاتــة الصــ ح مــا الــاي نــيولدها فــي اإلحســان هــاا األشــياه وهــاا الطاتــة بتقــوى ل فكلمــا زادت تــوة اإليمــان وزاد 

 يكون الواحد فينا تدر ع رة رجال :   خ وعك لحةرة الرحمن إلي أن نصل هاا الطاتة 
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     (21) الارتان :  ﴾ ِإَن يَُكَن ِمَنُكَم ِعَ ُروَن َصابُِروَن يـََغِلُ وا ِمائـَتَـَينِ  ﴿  
فكالم ربنا الاي ينـزل فـي الكتـالوج هـم وبـعوا فـي المعمـل ..  يـف أ تـالوا إن اإلحسـان لمـا يـئدى هـاا الطاعـات يتولـد عنـدا 

ل هـاا المـادة نقـوي إلـي أن ندعـل  ـل عةـو فـي اإلحسـان  نينـه علـي أداه هـاا الصـلوات وانـمها مـادة األحـدر وفـيمادة ل هاا المادة نع
يعمل تدر حاتته ع ر مرات  ما تال القرصن ل ووصلوا لهـاا فـي المعامـل األوروبيـة والدامعـات األمريكيـة ل فمـا الـاي يولـد هـاا المـادة 

 عــز وجــل ل فربنــا اوجــد لــك مولــد تــوي فــي اليــوم خمــس مــرات ليولــد عنــدك حاتــة الصــ ر أ تــالوا الصــوم والصــالة والحــي إلــي بيــت اهلل
ناعة مانواجه م كلة ل ندـد أحـك نواجههـا بالهـدوه والسـكينة .. أمـا األوروبـي نـاعة مـا يواجـه م ـكلة ندـد النرفـزة والغةـ  ل وان لـم 

لة ل هــو ا يحــل الم ــكلة ولكنــه ينســاها فقــز ل وبعــد يقــدر أن يحلهــا يــاه  للهمــارة وي ــرب ل وي ــرب ويهيــي لــه أحــه يحــل الم ــك
تليــل يعــود لل ــرب  احيــة ل وبعــدها يــدمن علــي ال ــرب ونكــون النتيدــة أحــه يحــرق أعةــاها وهــو ا ي ــعر ل ولــم يحــل الم ــكلة ل ولكــن 

اهلل ولـو نقولهـا وأحـت م ـغول  المولد اإللهـي ل واألشـياه التـي نقرأهـا وأحـت ا نـدريها إذا  نـت نقـرأ الاانحـة أو نسـمعها أو نقـول نـ حان
ال ال ل هاا الكلمات لها ماعول السـحر ل فيتامينـات ل مقويـات رباحيـة ل وا نقـوي الدسـم فقـز .. ا.. بـل نقـوي القلـ  ونقـوي الـروح 

  حاسـي ل ولما القل  والروح يقويا ل يعطيا مناعة للدسم ألن معظم األمـرا  الموجـودة فـي عصـرحا حتـي األمـرا  الدسـماحية لهـا نـ 
ل ولمــا يــاه  للط يــ  ويرفــ  مــن روحــه المعنويــة ل ومحــي التــي ر الناســي ل ي قــي اختصــر  لثــي العــالج ل وإذا لــم يســتط  أن يصــل إلــي 
هاا النقطة وفرغ العالج ل يظل المر   ما هو لألن  ـل األمـرا  الدسـماحية والتـي فـي عصـرحا لهـا نـ   م اشـر حاسـي وأحـتم نعلمـون 

ن يــيني مــر  الســكر أ مــن التــونر .. وبــغز الــدم مــن أي حتيدــة أ مــن التــونر والحــزن ل والــاي يصــاب بالدلطــة هــاا الكــالم ل فمــن أيــ
أنته م ـكلة عظيمـة ولكنـه لـم يكـن مسـتعدا بمـدد اإليمـان ل فتحـدث لـه الدلطـة ل لكـن المسـتعد بمـدد األيمـان ل لمـا يحـدث لـه ذلـك 

اا األمـرا  الموجـودة وهـي العصـرية نـ  ها األنانـي حاسـي ..ولـالك تـال ونينيه  فتكون خاياـة وأي عـالج بسـيز يهااـه ... فكـل هـ
 لنا ربنا أحا فربت عليكم الصالة لتعطيكم مناعة من هاا األمرا  العصرية : 

ــا  ﴿  ــَق َهُلوًع ــا ل ِإْن ااَحَســاَن ُخِل ــا ل ِإَذا َمْســهُ الْ ــر  َجُزوًع ــُر َمُنوًع  95ل 90ل 52)المعــارج :  ﴾يِإا اَلُمَصــل   لَوِإَذا َمْســهُ اَلَهيـَ
( ل هــئاه المصــلين  هــم الــاين معهــم مناعــة مــن التــونر العصــ ي واألمــرا  الناســية واألمــرا  العصــ ية .. أبســز لكــم األمــر تلــيال 99ل

.. لــو الواحــد حــدث عنــدا م ــكلة شــكلية ل يظــل داخليــا نع ــان ومتةــايق ل ولــو لــه صــاح  حنــون وفةــاا لــه شــوية يحــس احــه مرنــاح 
عنه الهم فـي الحـال ل حيـ  لمـا الواحـد يـروح لربنـا وياةـاا لحةـرة اهلل فـي الصـالة .. ربمـا صـديقك اللـي حـا ناةـاا لـه ل  وذه 

جــائز يزيــد الــ اله وياعــل لــك م ــكلة أعظــم ل لكــن أحــت حاناةــاا لحةــرة اهلل الــاي بيــدا الهيــر  لــه وبيــدا رفــ  الهــم وبيــدا   ــف 
اه وبيـدا جلـ  السـراه ل لمـا نرفـ  لـه األمـر ينتهـي  ـل شـيه ولـالك نـيدحا رنـول اهلل صـلي الغم وبيـدا ناـريي الكـرب وبيـدا محـو الةـر 

اهلل عليــه ونــلم علمنــا هــاال فكــان نــاعة مــا نينيــه م ــكلة عصــي ة ل مــاذا  ــان ياعــل حتــي فــي حيــر وتــت الصــالة ل  ــان يتوبــي ويصــلي 
إلـي الصـالة (  وبمدـرد مـا يصـلي ـ خـالر ـ يرفـ  اهلل  ـل هـاا  ر عتـين ل السـيدة عائ ـة نقـول :)  ـان إذا أفزعـه أمرــ يعنـي خطيـر ـ فـزي

 الهم و ل هاا الكرب و ل هاا ال اله ويينيه الارج من السماه ل نحقيقا لقول اهلل عز وجل :
 .( 9) الطالق:  ﴾َوَمَن يـَْتِق اهلل يََدَعَل لَُه َمَهَرًجا ﴿

هـا نعطينـا فيتامينـات معنويـة ومقويـات رباحيـة للقلـ  وللـروح وإذا يدعل له مهرج ل ي قي الصلوات لماذا فربت يـا أح ـاب أ ألح
توي القل  والروح يعطـوا مناعـة للدسـم ويحمـوا اإلحسـان مـن األمـرا  العصـ ية ومـن األمـرا  الناسـية ومـن األمـرا  الدسـماحية التـي 

نــتيخا ح ــوب مــن الصــيدليات لــن ناعــل ذ رحاهــا والتــي نــ  ها التــونر العصــ ي والناســي ل ألن عصــرحا  لــه عصــر تلــق وجــدل ونــونر .. 
ــداه ل لكــن أيــن الندــاة أ .. فــي الصــالة .. نــ حان اهلل الدماعــة األوروبيــين  شــي ا ل والمهــدئات لــن نهاــف مــن هــاا المــر  وهــاا ال

تـ   تــابين واألمـريكيين اهتـدوا إلـي هــاا األمـر عـن حريـق المعامــل ل فواحـد مـنهم  ـان نــاير ألماحيـا فـي المغـرب وربنــا هـداا لتنـالم فك
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ي ين  يف هـداا اهلل إلـي اإلنـالم ل فكـان ت ـل أن يعمـل نـايرا  ـان نـكرنير حلـف األحلنطـي ألوروبـا  لهـا وأمريكـا ل فواجهتـه م ـكلة ل 
إن الطيـــارين يهـــافوا مـــن الطيـــران فـــي الدـــو وعنـــدهم تليـــل مـــن الدـــ ن وخـــوف وهلـــ  ويريـــدوحهم إن يت ـــدعوا وي قـــي عنـــدهم شـــداعة 

ا هــاا الموبــوي مــ  اله ــراه وفــي النهايــة نوصــلوا إلــي احــه ا يوجــد عــالج للهــوف والدــ ن إا أن هــئاه الطيــارين ليطيــروال فيقــول بحثنــ
يئدوا حر ات الصالة  ما يئديها المسـلمون ل مـ  أحهـم حيـر مسـلمين  عـالج لمـر  الهـوف والدـ ن والهلـ  ل فيقـول جربنـا هـاا الـرأي 

الصــالة ل يتوبــيوا ويصــلوا ويســ حوا مثــل الصــالة ويــئدوا التســ يحات والر ــوي والســدود  فوجــدحا الطيــارين حــاروا فــي الدــو ـ يــئدوا هــاا
مــ  أحهــم حيــر مســلمين لفيصــ حوا حيــر خــائاين وا عنــدهم جــ ن وا خــوف وا هلــ  ل فســيل مــا هــاا اإلنــالم .. وتــال وهــاا هــو الــاي 

 أدخلني في اإلنالم ل وهاا منه ماليين الحاات ...   
را  العصــ ية فــي أوروبــا وأمريكــا ورونــيا أنــاس العــالج فيهــا أدويــة ترصحيــة إنــالمية ل  ــل العــالج أو أحل ــه ولــالك حــاات األمــ

أشــن  حــاس فــي الوجــود فــي شــرب الهمــر ل م ــهورة ل الاوديكــا  سأدويــة بســيطة أنــالمية ترصحيــة ل فالدماعــة فــي رونــيا ل ويعت ــرا لــرو 
ــة ل أحســن عــالج عنــدهم ل لمــريا يــدخلوا فــي مصــحة ألجــل أن يتعــالي ل فوجــدوا إن أحســن عــالج عنــدهم ي ــربوها بكميــات مهول

ــي لون بزيــت صــحيح لكــنهم  ــي لوا ل ي عنــدهم أن يصــوم المــريا شــهر  مــا يصــوم المســلمون ل ولــيس  الدماعــة المســيحيين ألحهــم ي
 الاعالة في هاا العالج الطريقة  يي لوا لولكن صيام  صيام المسلمين من شروق ال مس إلي حروب ال مس ل والي وتتنا هاا وهي

فربنا عز وجل لما فر  علينا هاا الارائا ت ل أن حعـرف وحعلـم أحـه فربـها للدـزاه فـي الـدار اقخـرة وهـو أمـر ح يعـي ل ولكـن 
فربــها أيةــا لمناعــة الدســم لكــي يم ــم معــاك حــول مــا أحــت ماشــم فــي حيانــك لحــين مــا نهــرج ألــي الــدار اقخــرة ل ولــالك تــال فــي 

حيــاة حي ــة ل لــيس فيهــا حكــد ل (  23) النحــل :  ﴾  َن َعِمــَل َصــاِلًحا ِمــَن ذََ ــٍر َأَو أُحـَثَــم َوُهــَو ُمــَئِمٌن فـَلَُنَحيِيَـْنــهُ َحَيــاًة حَي َ ــةً َمــ ﴿القــرصن :  
ايــة للــروح وا فيهــا هــم وا فيهــا وا حــم وا فيهــا  ــرب وا فيهــا أمــرا  معديــة ألحــه ييخــا الايتامينــات التــي جعلهــا اهلل نغايــة للقلــ  ونغ

 ودي اللي نكس  الدسم مناعة بد هاا األشياه . 
 أح  ت أن أتوله إلخواحي ...  صدي يا إخواحا ما

حسيل أ اهلل عز وجـل أن يدعلنـا مقيمـين للصـالة ومـئدين للز ـاة وأن يوفقنـا جميعـا لحـي بيـت اهلل وزيـارة روبـة ح ي ـه ومصـطااا 
 زحنا وذهاب همنا وحمنا ......       ل وأن يدعل القرصن العظيم ربي  تلوبنا وجاله ح

 وصلي اهلل علي نيدحا محمد وعلي صله وصح ه ونلم                               
                                                                               

 


