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 للمؤمنين الرحمن مالئكة وإستغفار دعاء

ــــــــــــــــــــــــــ 

احلمد هللا رب العاملني، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول، ال إله إال 
ال إله إال اهللا وحده الشريك له، إله رحيٌم ن هو إليه املرجع واملآب وإليه املصري ..وأشهد أ

خبلقه، لطيٌف بعباده يتوالهم دوماً حبنانته وشفقته وعطفه ومودته، ويكألهم برعايته، ويطلب 
منهم أن يستعينوا به وحبوله وقوته على طاعته، وماأمرهم بطاعته وعبادته إال لينيلهم توبته 

ومغفرته عزوجّل .. 

وأشهد أن سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله، أعطاه اهللا عزوجّل األمانني فقال له سبحانه :  

بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن ﴿ بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهللا ُمَعذِّ  ﴾ َوَما َكاَن اهللا لِيُـَعذِّ
)، وجعله اهللا عزوجّل ىف الدنيا واآلخرة شفيعا للمذنبني ورؤفاً ورحيما بعامة 33(األنفال:

املؤمنني، ومفتاحاً للجنة ملن أملح اهللا له بدخوهلا وكتب له التمتع فيها من عباد اهللا املؤمنني .. 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حممد السابق إىل اخللق نوره واملبّشر بالسرور كتابه 
ووحى اهللا إليه وحديثه وكالمه، واآلخذ بنواصى املذنبني يوم الدين ليشفع فيهم إىل رب العاملني 
صلى اهللا عليه وعلى آله الطيبني وصحابته املباركني وكل من إهتدى هبديه إىل يوم الدين وعلينا 

معهم أمجعني آمني آمني يا رب العاملني ... أيها األخوة مجاعة املؤمنني :  

تعالوا بنا نتعّرف على بعض ذرّة من رمحة اهللا عزوجّل بنا أمجعني فإن اهللا عزوجّل كما 
أخرب عن نفسه ىف قرآنه :  

  



) فال يوجد شيٌء خلقه اهللا ىف 156 ( األعراف: ﴾  َوَرْمحَِيت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء ﴿
امللك أو امللكوت او عوامل اهللا العليا من اجلربوت والنعموت إال وفيه رمحة احلّى الذى الميوت، 

وهذه الرمحة جعلها اهللا خصوصاً لبىن اإلنسان وخاّصة أهل اإلميان باتباع النىب العدنان صلى 
اهللا عليه وسلّم جعل اهللا عزوجّل هذه الرمحة ىف كل الكائنات حىت أن اهللا عزوجّل جعل معنا 

َكَتبه من املالئكة الكرام يسجلون مانعمله ويشهدون على ما نفعله، ووصفهم اهللا عزوجّل 
بالكرام الكاتبني، ألن اهللا مأل قلوهبم برمحته وجعلهم رمحة جلميع أهل شريعته فقال فيهم :  

 ( اإلنفطار) فإذا فعل اإلنسان ﴾) 12) يـَْعَلُموَن َما تـَْفَعُلوَن (11 ِكَراًما َكاتِِبَني (﴿
حسنًة أو خرياً أو برّاً ، سارعوا إىل تسجيله ىف صحيفته وكتابته  

وإذا صنع سوءاً أو وقع ىف ذنٍب او عيٍب قال صاحب اليمني لصاحب الشمال ــ وهو 
أمري عليه ــ : إنتظر لعلّه يتوب، لعلّه يرجع، لعله يستغفر، أى التسرع بتسجيل الذنب ألن اهللا 
عزوجّل أودع ىف قلوهبم رمحًة على من وقع ىف الذنب، فينتظرون إىل سّت ساعات، فإذا كتبوه 

.. أمر اهللا عزوجّل محلة العرش :  

) ــ أن يستغفروا للمؤمنني املذنبني، 7 ( غافر: ﴾ الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ﴿
ويسألون اهللا عزوجّل ىف قبول توبتهم ومغفرة ذنوهبم وسرت عيوهبم، ألن اهللا أودع ىف قلوهبم رمحة 
من عنده لعباده املؤمنني ىف كل وقت وحني أنظر معى إىل كتاب اهللا حينما يصف محلة العرش 

الذين حيملونه واحمليطني به من مالئكة اهللا، وموقفهم منا مجاعة املؤمنني :  

ْم َويـُْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْستَـْغِفُروَن لِلَِّذيَن ﴿  الَِّذيَن َحيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِحبَْمِد َرهبِِّ
َآَمُنوا .. ــ ماذا يقولون ؟ ــ َربـََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْيٍء َرْمحًَة َوِعْلًما فَاْغِفْر لِلَِّذيَن تَابُوا َواتـَّبَـُعوا َسِبيَلَك 

) َربـََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّيت َوَعْدتـَُهْم َوَمْن َصَلَح ِمْن َآبَائِِهْم 7َوِقِهْم َعَذاَب اجلَِْحيِم (
) َوِقِهُم السَّيَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّيَِّئاِت يـَْوَمِئٍذ فـََقْد 8َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم (

  



 ( غافر)  ﴾) 9َرِمحَْتُه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم (

فالذين حيملون العرش بعد تسبيح اهللا والتصديق باهللا يستغفرون للمؤمنني ويطلبون من 
اهللا أن يدخلهم اجلّنة ويلّحون ىف سؤال اهللا أن يقيهم عذاب اجلحيم .. ملاذا ؟ ألن اهللا جعل 

ىف قلوهبم رمحة باملؤمنني . 

حنن اليوم ىف يوم اجلمعة جيعل اهللا عزوجّل مالئكة على أبواب املساجد يسجلون 
الداخلني األول فاألول، فإذا صعد اإلمام املنرب طووا صحفهم ونزعوا أقالمهم وجلسوا 

يستمعون معكم إىل الوعظ تأدباً مع اهللا ومع حبيب اهللا ومصطفاه صلى اهللا عليه وسلّم وقد 
علموا مداومتهم واحلضور ىف هذا املكان ألن لكل مسجد عمارّاً من مالئكة اهللا : 

 فمنهم من حيضر معنا الصالة ويؤّمن معنا على قراءتنا ىف كتاب اهللا، ولذلك يقول 
حبيبنا صلى اهللا عليه وسلّم : ( من وافق تأمينه تامني املالئكة، غفر اهللا عزوجّل له ) اى من 

قال : [ آمني ] ىف الوقت الذى تقول فيه املالئكة املصلني معنا [ آمني ]غفر اهللا عزوجّل له . 

ومنهم من جيلسون لسماع القرآن من التالني، ومنهم من حيضرون حلق الذكر للذاكرين 
.. عّمار ىف كل بيت من بيوت اهللا، ومنهم الذين جيلسون على أبواب املساجد يسجلون 

الداخلني فإذا وجدوا رجًال ختلّف عن احلضور اليوم، ماذا يفعلون ؟ قال احلبيب املأمون صلى 
اهللا عليه وسلّم :  

( فإذا وجدوا رجًال مل حيضر ، قالوا : اللهم إن كان مريضاً فاشفه، وإن كان مغتّماً ففرج 
عنه، وإن كان ىف ضائقٍة يّسر له، يدعون للمؤمنني الذين ختلّفوا ومل حيضروا إىل الصالة بعذٍر 

قهرى. 

 ألن اهللا عزوجّل فطر قلوهبم على الرمحة جلميع عباد اهللا عزوجل للمؤمنني فاملالئكة 
الكرام الكاتبني أدهّبم اهللا عزوجّل .. فيسارعون ىف كتابة احلسنات ويتباطأون ويرتيّثون ىف 

  



تسجيل السيئات .. 

وإذا إنتهى ُعمر اإلنسان شهدوا له شهادًة طيبة عند الرمحن، وقالوا : كان صاحلاً وكان 
ال يُدخلنا إال األماكن الطيبة وال نرى منه إال األعمال الصاحلة، مث يقولون يا ربنا لقد كلفتنا 
بكتابة أعمال فالن، وقد قبضَت روحه فأين نذهب ؟ فيقول اله تعاىل : يا مالئكىت مساواتى 
مملوءة كما ترون، وأرضى مملوءة كما تعلمون، ولكن إذهبوا إىل قرب عبدى فسبحوىن وهللوىن 

وكربوىن إىل يوم القيامة وأكتبوا ذلك ىف صحيفة عبدى ..  

فيذهب احلفظة الكرام الكاتبني إىل حيث موضع اجلسد، ويظلون إىل يوم القيامة قائمني 
ملن كانوا يسجلون له أعماله، ذاكرين اهللا مسّبحني اهللا ومهللني اهللا ومكّربين اهللا، وأعماهلم 

مقبولة عند اهللا أل�ا ليس فيها رياء وال ُمسعة وال وسوسة وال خواطر سيئة، أل�م أطهار خلقهم 
اهللا من نور، وال خيرج منهم إال النور، وجيعل اهللا حصاد هذا التسبيح كله إىل يوم القيامة ىف 

صحيفة عبده رمحًة من اهللا عزوجّل لعباده املؤمنني  

هذا الرحيم الرمحن عزوجّل ما فرض علينا الطاعات والعبادات ليكلفنا شططاً ، او 
ليحّملنا أثقاًال .. 

أو جيعلنا ىف عناء من العبادات واألعمال ، وإمنا كلفنا بالطاعات حلكٍم كثرية : أبرزها 
وأمهها انه جعل الطاعات مجيعها باباً ملغفرة اهللا وسبباً لتوبة اهللا على عباد اهللا املذنبينن ومن مل 

يكن عليه ذنٌب حّول اهللا هذه األعمال إىل حسنات فيكون رصيده عظيماً عند رفيع 
الدرجات عزوجّل ... فرض علينا الصالة .. ملاذا يا رب ؟  

) 10 ( إبراهيم: ﴾ فَاِطِر السََّماَواِت َواالْرِض َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم ﴿
يدعوكم لبيته ليغفر لكم، ولذلك قال صلى اهللا عليه وسلّم :  

( الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان كفارة ملا بينُهن ما إجتنبت 
  



احملارم ) مادام اإلنسان حيفظ نفسه من الوقوع ىف الكبائر الىت حّرمها اهللا، فإن الصغائر يغفرها 
اهللا عزوجّل هبذه العبادات الىت كلفنا هبا اهللا جّل ىف ُعاله، وضاعف اهللا أبواب املفغرة ىف 

رمضان فقد قال صلى اهللا عليه وسلّم : ( من صام رمضان إمياناً وإحتساباً غفر له ما تقّدم من 
ذنبه ) وقال :  

( من قام رمضان إمياناً وإحتساباً غفر له ما تقّدم من ذنبه ) وقال :  

( من أحيا ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه ) وإن كان ىف رمضان قد إرتكب بعض 
اهلنات او الصغائر من السيئات فجعل احلبيب صلى اهللا عليه وسلّم زكاة الفطر طْهرًة للصائم 

من اللغو والرفث حىت يصري صيامه مقبوًال وعمله مأجوراً وسعيه مشكوراً عند رب العزّة عزوجّل 
 .

كذلك عندما مجع اهللا عزوجّل املالئكة الكرام قبل خلق اإلنسان وقال هلم :  

) وكان قد سبق اإلنسان ىف األرض عوامل 30 (البقرة:﴾ ِإينِّ َجاِعٌل ِيف االْرِض َخِليَفًة ﴿
مألوها فساداً وطغياناً وتقتيًال حىت أنزل اهللا املالئكة فقضوا عليهم ومّهدوا األرض لنزول آدم 

 ومن دونه، ومن بعده ُذريته من بىن اإلنسان فلما قال اهللا للمالئكة 

) ظنوا انه سيكون كالذين سبق هلم 30 (البقرة:﴾ ِإينِّ َجاِعٌل ِيف االْرِض َخِليَفًة ﴿
 النزول إىل األرض فقالوا : 

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ ﴿  َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
)  30 (البقرة:﴾َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُموَن 

أدرك املالئكة أ�م أخطأوا، أل�م حتّدثوا فيما اليعلموا مع عّالم الغيوب عزوجّل، وكان 
جيب عليهم أن يُرّدوا األمر هللا ويقولوا : اهللا عزوجّل أعلم .. ألنه عزوجّل وحده هو عّالم 

الغيوب ..  
  



فلما أدركوا أ�م أخطأوا ىف اجلواب أرادوا ان يتوبوا .. فذهبوا إىل البيت املعمور وهو 
بيٌت من نور فوق السماء السابعة مقابل للكعبة املشّرفة ىف األرض متاماً وطافوا حوله ضارعني 

تائبني مستغفرين هللا .. فقال اهللا عزوجّل ملالئكته يا مالئكىت قد تُبت عليكم فاهبطوا إىل 
األرض وإبنوا لعبادى بيتاً إذا أخطأوا كما أخطأمت، فيطوفون حوله كما طفتم، فأتوب عليهم 

كما تُبُت عليكم . 

شّرفة ىف موضعها اآلن من 
ُ
عّظم وهى الكعبة امل

ُ
فّنزل املالئكة الكرام وبنوا بيت اهللا امل

مسجد اهللا عزوجّل احلرام، فلما أمر اهللا عزوجّل آدم وزوجه أن يدخال اجلنة و�اهم عن األكل 
من الشجرة ىف اجلنة، وأكال منها وبدت هلما سوآهتما، وإنكشف السرت الذى سرته اهللا 

عليهما، ومشى آدم فراراً من اهللا :  

قال اهللا عزوجّل له : أفراراً مىن يا آدم ؟ قال : بل حياٌء منك يا رب .. قال : إهبطا 
منها مجيعاً، فأنزل آدم ىف بالد اهلند، وأنزلت حّواء ىف جّدة ىف بالد احلجاز اآلن .. 

وأدرك آدم أنه وقع ىف ذنب مبخالفته مواله .. فأخذ يتضرّع إىل اهللا ويتوب إىل اهللا 
ويستغفر اهللا .. فلما أراد اهللا عزوجّل متام توبته، ومشول مغفرته، وعميم عفوه، أنزل إليه األمني 

جربيل فقال : يا آدم إذهب إىل بيت اهللا احلرام وطف حوله سبعاً يغفر لك اهللا عزوجّل .. 

فجاء آدم من بالد اهلند إىل بالد احلجاز ماشياً وطاف حول البييت سبعاً مث وقف بني 
اِحلْجر والباب  وُيسّمى امللتزم اآلن، ألصق صدره بالكعبة ورفع زراعيه علواً على باب الكعبة 

وأخذ يضرع إىل اهللا ويقول :  

[ اللهم إنك تعلم سّرى وعالينىت فاقبل معذرتى، وتعلم ماىف نفسى فأعطىن سؤىل .. 
اللهم إىن أسألك إمياناً يباشر سويداء قلىب حىت ال أحب تاخري ماعّجلت، والتعجيل ما 

أّخرت، إنك على كل شيٍء قدير ]  

  



( فأوحى اهللا تعاىل إليه : يا آدم قد طُفت حول هذا البيت ودعوتنا بدعوات فقبلناها 
منك، وكل من جاء إىل هذا البيت من ذريّتك وطاف حوله، غفرنا له ذنبه وسرتنا له عيبه، 

وجترنا له من وراء كل تاجر، ونزعنا الفقر من بني عينيه، وجعلنا غناه ىف قلبه ) . 

قال صلى اهللا عليه وسلّم : ( من حّج البيت فلم يرفث ومل يفسق، خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه ) أو كما قال : أدعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة ......... 

اخلطبة الثانية : 

احلمد هللا رب العاملني الذى اليقابل اإلساءة باإلساءة، ولكن يقابل اإلساءة منا بالعفو 
من حضرته، والصفح عن املذنبينن ويقول لنا ىف كل وقٍت وحني : ( يا عبادى لو جئتموىن 

مبلء األرض خطايا مث جئتموىن ال تشركوا ىب شيئاً غفرت لكم ماكان منكم وال أباىل )  

وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك له غفار الذنوب وستار العيوب الذى ال يكتفى 
مبغفرة الذنب، بل إذا أحسن اإلنسان بعدها التوبة إىل اهللا، بّدل اهللا ذنوبه حبسنات يقول فيه 

ُل اهللا َسيَِّئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اهللا َغُفورًا َرِحيًما ﴿سبحانه :  ) 70 (الفرقان:﴾ فَُأولَِئَك يـَُبدِّ
زّين باألنوار : 

ُ
وهؤالء يقول فيهم احلبيب املختار وامل

 ( إن من أمىت رجاٌل يتمنون يوم القيامة أن لو كانت أعماهلم كلها سيئات، قيل ومل يا 
رسول اهللا ؟ قال : ألن اهللا بّدل سيئاهتم حسنات )  

وأشهد ان سيدنا حممداً عبد اهللا ورسوله وصفّيه من خلقه وخليله، جعله اهللا عزوجّل باباً 
لتوبته، وقدوًة 

 للمؤمنني ىف طاعته وعبادته : فأّما باب توبته قال فيه :  

 َوَلْو أَنـَُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم َجاُءوَك فَاْستَـْغَفُروا اهللا َواْستَـْغَفَر َهلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا اهللا ﴿

  



) . 64 (النساء:﴾تـَوَّابًا َرِحيًما 

وأّما اإلقتداء به ىف أخالقه وعبادته ومعاملته، فقال :  

 َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل اهللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اهللا َواْليَـْوَم االِخَر َوذََكَر اهللا ﴿
) ..  21 (األحزاب:﴾َكِثريًا 

اللهم صلى وسلّم وبارك على سيدنا حممد وأرزقنا العمل بسنته، واحملافظة على أوامر 
شريعته، وأرزقنا مجيعاً شفاعته ورفقته ىف اجلنة ..يا أكرم األ كرمني ... إخواىن مجاعة املؤمنني : 

 ﴾َوُخِلَق االْنَساُن َضِعيًفا ﴿علم رب العزّة عزوجّل أن اإلنسان كما اعلن عنه ىف كتابه :
) والضعف إن كان ىف النفس يقود آونة إىل الذنوب، واحياناً إىل العيوب، واحياناً 28(النساء:

إىل خمالفة حضرة عالم الغيوب .. ففتح اهللا عزوجل دوماً ابواب توبته : ( يفتح أبواب التوبة 
بالنهار ليتوب مسيُء الليل، ويفتح أبواب التوبة بالليل ليتوب مسيُء النهار .. حىت تطلع 

الشمس من مغرهبا ) . 

ولذلك كان من هْدى احلبيب صلى اهللا عليه وسلّم دوام التوبة إىل اهللا والصدق ىف 
اإلستغفار دائماً مع حضرة الغفار عزوجّل . 

َم ِمْن َذنِْبَك ﴿النىب الذى طّهره اهللا من الذنوب واألوزار وقال له :  لِيَـْغِفَر َلَك اهللا َما تـََقدَّ
) كان يقول :  2 (الفتح:﴾َوَما تََأخََّر 

( أيها الناس توبوا إىل اهللا وإستغفروه، فإىن أتوب إىل اهللا وأستغفره ىف اليوم مائة مرة ) 
فما بالنا حنن النستغفره اهللا، وقد جعل اهللا ىف اإلستغفار دواءاً لكل ما حولنا من املشاكل الىت 

نعاىن منها ىف حياتنا . 

ذهب رجٌل إىل اإلمام ُعمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه يشكو له أن السماء قّل ماؤها 

  



وشّح، ومل جيدوا ماءاً للزرع، فقال له : إستغفر اهللا عزوجّل .. وذهب له بعض الفقراء يشكون 
إليه حاهلم ويريدون أن يفتح اهللا هلم أبواب الغىن ويغنيهم من فضله، فقال هلم : إستغفروا اهللا 
عزوجّل .. وذهب له رجٌل من األثرياء الوجهاء، وليس له بنني يرثونه، وقد كرب سّنه وإقرتب 

أجله، وقال له : أريد أن يرزقىن اهللا ولداً يرثىن . قال له : إستغفر اهللا عزوجّل .. وذهب بعض 
اجملاهدين وقالوا وجدنا ىف العراق وبالد الشام حدائق غناء مملوءة باخلريات والربكات وبالدنا 

صحراء، ونريد أن حيّول اهللا لنا الصحراء إىل حدائق غناء .. فقال هلم : إستغفروا اهللا عزوجّل 
 ..

فقال بعض احلاضرين : يا أمري املؤمنني ما أتاك أحٌد إال وقلت له إستغفر اهللا عزوجل ؟  

قال : هذا ليس من عندى، ولكن إقرأوا معى اهللا قول عزوجّل :  

) 11) يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا (10 فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا (﴿
 ( نوح) .  ﴾) 12َوُميِْددُْكْم بَِأْمَواٍل َوبَِنَني َوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلُكْم أَنـَْهارًا (

لقد جعل اهللا عزوجّل األمان من عذاب اهللا ــ إن كانت األمراض فهى عذاٌب من اهللا، 
أو كان اهلّم، فاهلم ُجنٌد من جنود اهللا يسلطه على من تقاعس عن طاعة مواله، أو كان الغّم، 

أو كان اخلوف، أو كان الغالء أو كان الوباء ــ كل األمان من ذلك كله ىف قوله عزوجّل : 

بـَُهْم َوُهْم َيْستَـْغِفُروَن ﴿ بـَُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اهللا ُمَعذِّ  ﴾ َوَما َكاَن اهللا لِيُـَعذِّ
) أيعجز أحدنا ان يستغفر اهللا ىف كل يوم مائة مرّة، وهو الحيتاج إىل وضوٍء وال 33(األنفال:

حيتاج إىل طهارة وال حيتاج إىل مسجد أو مكان معني .. جيوز له ان يستغفر اهللا وهو ىف 
الطريق، قائماً او قاعداً او على جنبه، او على اى حال ، 

وجيوز له ان يستغفر اهللا حىت ولو كان على حنبه، وجيوز له ان يستغفر اهللا إذا كان راكباً 
او كان جالساً ىف بيته أو قاعداً بعد إنتهاء العمل املكلّف به ىف عمله . 

  



 فلماذا ال نستغفر اهللا وهو الذى مينع عنا ماكنا فيه من البالء يا عباد اهللا .. فاستغفروا 
ربكم وحافظوا على اإلستغفار، وإجعلوا لكم ورداً دائماً يوميا ليال �اراً من اإلستغفار .. يضع 

عنكم األوزار وحيّول حالكم إىل خري وأحسن حال ، فقد قال صلى اهللا عليه وسلّم :  

( من لزم اإلستغفار جعل اهللا من كل هّم فرجا، ومن كل ضيٍق خمرجاً ورزقه من حيث 
الحيتسب ) ماذا يكلفنا اإلستغفار ؟ حركات باللسان موافقًة للقلب واجلنان، ونّية صاحلة 

للرمحن جتعل اإلنسان يعيش حياته كلها ىف أمان .. 

 وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه سلم
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