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���﷽  
احلمـد % الـذى بشـر� وســر�، �ننـا سـنكون مـع آ�ئنــا وأبنائنـا، وأزواجنـا وذر�تنــا، 

والصـــالة والســـالم علـــى أصـــل كـــل نعـــيم، ومصـــدر كـــل تكـــرمي، املبـــني . ىف جنـــات النعـــيم
مــواله �نــه �ملــؤمنني رءوف رحــيم، وآلــه األعظــم للــذكر احلكــيم، ســيد� دمحم الــذى وصــفه 

ــا الر  ــوم العــرض واجلــزاء، وعلين محــاء، وصــحابته األجــالء، وكــل مــن ســار علــى هديــه إىل ي
  )أما بعد. (آمني � رب العاملني.. آمني . معهم أمجعني

  فيكم أمجعني عز وجلفيا إخواىن و� أحباىب �رك هللا 
اآل�ت الىت استمعنا إليها اآلن تناقش قضية اختلف فيهـا بعـض أهـل اإلميـان، مـع 

لكـن اخلـالف . أكد هذا املعىن ىف أكثـر مـن حـديث وبيـان ملسو هيلع هللا ىلصمها، والنىب أن القرآن حس
-١١٨( }ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك َولِـَذِلَك َخَلَقُهـْم . َوالَ يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفنيَ    {طبيعة ىف بىن اإلنسان

مع علــى رأى واحــد، ومســتحيل أن أهــل البلــد تومســتحيل أن العــامل كلــه ســيج ،)هــود ١١٩
معـوا علـى رأى واحـد،  تومسـتحيل أن أبنـاء رجـل واحـد جيمعوا علـى رأى واحـد، تجيمجيعاً 

   .معوا على رأى واحدتكذلك مستحيل على العلماء األجالء ا�تهدين أن جي
خـــالف األبنــــاء واألشــــقاء، وخــــالف العــــائالت  .وخـــالف العلمــــاء لــــه خصوصــــية

هللا، ألن اخلــالف يــؤدى إىل  األقــارب، هــذا ال حيبــذه شــرع هللا، واليؤيــده رســولو واجلــريان 
حملبــة ىف القلــوب فــال تكــون علــى  اإلتــالف، إتــالف العالقــات، إتــالف املــودات، إتــالف ا

  .وفاق
اخـــتالف العلمـــاء ا�تهـــدين الرمحـــاء،  ،اخلـــالف الوحيـــد الـــذى لـــيس فيـــه مشـــاكل

شرطهم أن يكونوا جمتهدين، ويكونوا رمحاء، ألن كلهـم يبغـون احلـق، واآلخـر يبغـى إظهـار 
احلــق، ومــا دامـــوا علمــاء الخيتلفــون ىف أمـــر أصــيل، أو أســاس متـــني، جــاءت بــه الشـــريعة 

خيتلفــــون ىف أصــــول الشــــرع، ألن القاعــــدة  ال. الســــمحاء، وهــــذه مــــا يســــمو�ا األصــــول
ص: ( الشرعية املرعية عندهم ص صـحيح وصـريح ىف كتـاب هللا، )ال اجتهاد مع ن ، طاملا ن
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طفاه، كيـف  يقـدرون أن خيتلفـوا، لكـن خيتلفـون ىف خيتلفـون؟ ال أو ىف سنة حبيـب هللا ومصـ
ص    .مفهومهم وتوجيههم هلذا الن

رضـــى هللا عـــنهم  -واإلمـــام مالـــك  فعى، واإلمـــام أبـــو حنيفـــة،افمـــثالً اإلمـــام الشـــ
اختلفـــوا ىف مصـــافحة النســـاء هـــل تـــنقض الوضـــوء أم ال؟ واخلـــالف جـــاء مـــن  –أمجعـــني 

ص ص؟  هذاأين . فهمهم للن   ).النساء-٤٣(  }ُتُم النَِّساء َأْو َالَمسْ  {الن
ــةلال: فاإلمــام الشــافعى قــال ــه، اللمــس  مــس هــو هــذا اللمــس العــادى، فاآلي منعت

اللمـس هنـا يعـىن : اإلمام أبو حنيفة قال. نقض الوضوءي -منديل أو فوطة –بدون حائل 
  }َملْ َأُك بَِغي£ــا َوَملْ َميَْسْســِين َبَشــٌر وَ  {: ملــاذا؟ ألن الســيدة مــرمي عليهــا الســالم قالــت. اجلمــاع

هنـا  واإلمـام مالـك. إذن اللمـس هنـا �لسـالم ال يـنقض الوضـوء: ، ولـذلك قـال)مرمي-٢٠(
األعمــال �لنيــات واملهــم النيــة، لــو ســلم علــى إمــرأة ونيتــه ســليمة، إذن مــا : توســط، قــال

  .هذا مذهب اإلمام مالك. الذى ينقض وضوءه؟ لكن لو نظر بشهوة ينقض الوضوء
ص، لكن ملواجتهاده  جـرح احلرب على اآلخـر، وال  أحدهم علن يم ىف فهمهم للن

أحـــدهم ىف اآلخـــر، وال ســـب أحـــدهم اآلخـــر، وال أســـاء أحـــدهم إىل اآلخـــر، ملـــاذا؟ ألن 
إذا وجـــدت رمحـــة، يوســـع األمـــر،  ).اخـــتالف أمـــىت رمحـــة: (قـــال ىف شـــأ�م ملسو هيلع هللا ىلصرســـول هللا 

إلمــام أىب حنيفــة، وكــذلك عنــد األمــر مشــدداً عنــد اإلمــام الشــافعى، أجــده ميســراً عنــد ا
هــذا هـــو خـــالف . تكــون هنـــاك وســعة، وتكـــون هنــاك رمحـــة. اإلمــام أمحـــد واإلمــام مالـــك

  .العلماء الذين يعرفون دين هللا
أبـداً، مل حيـدث أ�ـم اختلفـوا  !!لكن هل مسعنا أ�م اختلفوا ىف أصل مـن األصـول؟

ر أو املغــرب، هــل هنــاك مــثالً عــدد ركعــات الظهــر أو العصــ. ىف أصــل مــن أصــول الشــريعة
ــداً  ــاك خــالف . خــالف ىف هــذا األصــل؟ أب ــاك خــالف ىف عــدد الركعــات؟ هــل هن هــل هن

ــة الصــالة املؤكــدة، الوقــوف والركــوع والســجود، هــل أحــد مــنهم قــال هــى : بيــنهم ىف هيئ
ومل خيتلفـــوا ىف شـــهر . ســـجدة واحـــدة، أو ثـــالث ســـجدات؟ أبـــداً، مل خيتلفـــوا ىف هـــذا أبـــداً 

قــرتح يوبعــض اجلهــالء ىف هــذه األ�م  –فــوا ىف احلــج إىل بيــت هللا احلــرام رمضــان، ومل خيتل
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طط . جنعـــل عرفـــات ثالثـــة أو أربعـــة أ�م، حـــىت يتفـــادوا الزحـــام ىف عرفـــة: لو قـــيو  وهـــذا شـــ
طة ال أساس له    . من الدين وجهل، هذا كالم سفس

يـة، أو الء مل خيتلفـوا ىف األصـول، وإمنـا اخـتالفهم ىف مفهـوم اآلجـولكن العلماء األ
واحلــديث واآليــة يســع ذلــك كلــه، . فيمــا يــدل عليــه احلــديث، أو مــا ²خذونــه مــن احلــديث

يسع كل تفكري األولني واآلخرين، واملعاصرين مـن  ، وبيانه حديث رسول هللاألنه كالم هللا
  .رضى هللا عنهم أمجعني -العلماء العاملني 

نسـمع بعـض العلمـاء . يـومواملقدمة هذه حىت ندخل على هذه القضية الـىت تثـار ال
البـــن ينفـــع أ�ه، وال األخ ينفـــع أخـــاه، وال األب ينفـــع اال أحـــد ينفـــع أحـــد، ال : يقولـــون

: مــا اجلحــة ومــا الــدليل ىف ذلــك؟ فقــالوا. نفســهى يكفــ والده، وكــل واحــد مــنهم �لكــادأ
ه قضــية منتهيـــة، وهـــذ ).اإلســراء -١٥(  }َوالَ تَــِزُر َواِزرٌَة ِوْزَر ُأْخــَرى  { :يقــول ربنــا ســـبحانه

، إال إذا كــان قــد أمــر ¶ــا، أو ســن هــذه الســنة الســيئة، ولكــن كيــف أمحــل وكــالم مضــبوط
طيع أن أنفع غريى خبريى وحسناتى، ووسـع هللا لنـا هـذا  ذنوب غريى، ملاذا؟ ولكن أ� است

طفى عليـه أفضـل الصـالة  األمر ومل يضيقه، وأثبت هذا الكالم، حـىت قبـل بعثـة النـىب املصـ
  .سالموأمت ال

أرسل نبياً مـن أوىل العـزم، سـيد� موسـى عليـه السـالم وىل % وهـو سـيد� اخلضـر  
اذهبـا إىل قريـة ىف مكـان كـذا، وسـتجدا جـداراً يريـد أن يـنقض، : عليه السـالم، وقـال هلمـا

اء أو منــاول، أنتمــا الــذين تبنيــا هــذا هــدَّا هــذا اجلــدار وابنيــاه مــن جديــد، دون احضــار بنَّــ
ين كـا� صـغريين، وكـان جـدمها دملاذا؟ ألن الولدين املوجـو . ، أنتما االثننيمااجلدار �يديك

وََكــاَن َأبُوُمهَــا  { .الســابع رجــل صــاحل، ودعــا هلمــا، وكانــت الــدعوة مســتجابة و�قيــة هلمــا
طيعا ) الكهف -٨٢( }َصاِحلًا  ألجل صالح األب ابنيا هلما اجلـدار، حـىت يبلغـا ويكـربا ويسـت

مــا الــذى نفعهمــا؟ . لــذى حتــت اجلــدار، ويتصــرفا فيــه بعقــل وحكمــةأن يســتخرجا الكنــز ا
طــون  –ولــيس املباشــر  -صــالح اجلــد الســابع  دعوتــه �قيــة لذريتــه وأحفــاده، بعــد ســبع ب

     .منهم
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ــْن َأِخيــهِ  {: آخــر قــالوا حنــن معنــا  دليــل ــْرُء ِم ــرُّ اْلَم ــْوَم يَِف ــهِ . يـَ ــِه َوَأبِي َوَصــاِحَبِتِه . َوأُمِّ
ــٍذ َشــْأٌن يـُْغِنيــِه ِلُكــ. َوبَِنيــهِ  ُهْم يـَْوَمِئ ــنـْ ــِرٍئ مِّ واآليــة واضــحة، مل يقــل ). عــبس - ٣٧:٣٤(  }لِّ اْم
، إمنا من الـذى )!!يوم يفر املسلم من أخيه: ( ، وال قال!!)يوم يفر املؤمن من أخيه: (ربنا

يفر ىف هـذا املوقـف مـن أخيـه؟ املـرء، وهـو الكـافر واملشـرك واجلاحـد، وهـذا شـئ طبيعـى، 
   .من أخيه وأبيه ألنه مشغول بنفسهيفر 

ء يـَْوَمئِـٍذ بـَْعُضـُهْم لِـبَـْعٍض َعـُدوٌّ  { :عـز وجـلأما أهل اإلميـان فقـال فـيهم هللا  اْألَِخـالَّ
ــَني  ــتم الــذين اســتثناكم هللا مــن هــذا، ويقــول رب العــزة. )الزخــرف-٦٧( }ِإالَّ اْلُمتَِّق َ�  {: أن

ـــْوَم َوَال  واإلنســـان خيـــاف علـــى  ،)الزخـــرف – ٦٨( } َأنـــُتْم َحتَْزنُـــوَن ِعَبـــاِد َال َخـــْوٌف َعَلـــْيُكُم اْليَـ
فـــال ختـــافوا علـــى أنفســـكم، وال حتزنـــوا علـــى أحبــــابكم . نفســـه، ولكنـــه حيـــزن علـــى غـــريه

معـه أزواجـه  واحـدكـل ) الزخـرف -٧٠( }اْدُخُلوا اْجلَنََّة َأنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُحتْبَــُروَن  { وذريتكم،
مـــــن تـــــزوج بواحـــــدة وÇنيـــــة وÇلثـــــة ورابعـــــة، لـــــذلك قـــــال وقـــــال أزواجكـــــم ألن هنـــــاك  –
. وجيــوز أن يكــون قــد تــزوج بواحــدة وماتــت، وتــزوج غريهــا وماتــت. )َوَأْزَواُجُكــْم ُحتْبَـــُرونَ (:

ـــة ـــر مـــن أربعـــة، ممكـــن أن يصـــلوا إىل . إذن كـــل األزواج معـــه ىف اجلن وممكـــن أن يكـــن أكث
  .)َأنُتْم َوَأْزَواُجُكْم ُحتْبَـُرونَ (أربعني، كل أزواجه معه 

ــتـُُهم  {أوالدهــم، : واآليــة الــىت بــني أيــدينا اليــوم قالــت ُهْم ُذرِّيـَّ َوالَّــِذيَن آَمُنــوا َواتـَّبَـَعــتـْ
طـور-٢١( }َأْحلَْقنَـا ِ¶ِـْم ُذرِّيـَّـتَـُهْم  ماذا صنع هللا ¶ـم؟  –Êِِميَاٍن  إن هللا لريفـع : ( ملسو هيلع هللا ىلصقـال ). ال

ـــة الرجـــل الصـــاحل ـــه ىف العمـــل، إكرامـــاً لصـــالحه  ذري ـــه ىف اجلنـــة، وإن كـــانوا دون إىل درجت
حـىت : قـال ملسو هيلع هللا ىلصوالنـىب . ال يفرون من بعضهم، ولكن يبحث كل منهم عـن اآلخـر). وتقواه

املشارك قليًال من الذرية أو األهل ، إذا كان الرجل جمتهـد ولـه مقـام ىف التقـوى، ولـه جـاه 
أيــن هــذا الكــالم؟ ىف احلــديث الصــحيح . نحــرفعنــد هللا، فينفــع جباهــه حــىت الشــارد وامل

يعـىن كلهـم ىف  )مـن أهلـه كلهـم قـد اسـتوجب النـارالشهيد يشفع ىف سـبعني : (الذى يقول
صــلى هللا والشــهيد مبفــرده؟ أبــداً، يقــول !! هم اجلنــة؟لالنــار، مــن الــذى يشــفع فــيهم ويــدخ

  ).العامل يشفع ىف سبعني من أهله كلهم قد استوجب النار: (عليه وسلم
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قـــارئ : ( يحة، والرجـــل الـــذى ال هـــو شـــهيد وال عـــامل؟ قـــالهـــذه األحاديـــث صـــح
وهنـاك مـن يشـفعون ىف أكثـر ). القرآن يشفع ىف عشرة من أهله كلهـم قـد اسـتوجب النـار

إن مــن أمـــىت رجــال يشـــفع الرجــل مـــنهم ىف أكثــر مـــن ربيعـــة : (ملسو هيلع هللا ىلصمــن ذلـــك، قــال قـــيهم 
  .)ومضر

ر مـن أكثـر وكثِّـ: ملسو هيلع هللا ىلصهذه الشفاعة من املسلمني إلخـوا�م املسـلمني، ولـذلك قـال 
اســتكثروا مــن اإلخــوان : ( ائــة ألــف واحــد، فقــالمبإخوانــك املســلمني، لــيس بواحــد وإمنــا 

فــإذا كــان مــن أصــحابك مــن شــفع فيمــا قــدره لــه هللا، ). فــإن لكــل أخ شــفاعة يــوم القيامــة
تذهب آلخر رمبا يكون لديه من يشفع هلم، وكذلك الكثري من اإلخـوان، حـىت تضـمن أن 

مــن كشــوف الشــفاعة، أو ابنــك أو بنتــك ىف كشــف مــن هــذه الكشــوف  تكــون ىف كشــف
طلقها هللا  طفاه عز وجلالىت ي صـلوات  - لألمناء من هذه األمـة، إكرامـاً حلبيـب هللا ومصـ
  .هللا وسالمه عليه

طيع أن ينفــع أو يشــفع ىف أى مــؤمن - أى مــؤمن –�هيــك عــن أن املــؤمن  . يســت
طيع أن نشفع، ملاذا نصلى اجلنازة؟  ملاذا نصلى على امليت؟ نصـلى لنشـفع فيـه، كلنا نست

حمه وارمحــه، هــذه واحـدة،: نقـول وإذا صــلينا عليــه وكنـا فيهــا خملصــني  � رب اغفــر لــه وسـا
مـن صـلى عليـه أربعـون رجـالً ( :ملسو هيلع هللا ىلصربعني أو كمل ثالثة صـفوف فقـد قـال أوالعدد اكتمل 

صـلى هللا ، لقولـه لو مل يكن هناك أربعون رجًال، نكثر الصفوف). أمىت وجبت له اجلنةمن 
لـــذلك نقـــول ىف صـــالة ). مـــن صـــلى عليـــه ثالثـــة صـــفوف وجبـــت لـــه اجلنـــة: (عليـــه وســـلم

منـا  إذن هـذه الصـالة شـفاعة .رجل واحـداجلنازة نكثر الصفوف، حىت لو كان ىف الصف 
  .عز وجلله إىل هللا 

امرأة كانت قائمة علـى خدمـة . حيرص على أن يصلى على أصحابه ملسو هيلع هللا ىلصولذلك كان النىب 
ــزمن مل جيــدها املســجد، تكنســه وتنظفــه وتر  فســأل عنهــا،  ملسو هيلع هللا ىلصشــه، وجــاء بعــد فــرتة مــن ال

: أى ملــاذا مل ختــربوىن؟ قــالوا) هــال آذنتمــوىن؟: (ملسو هيلع هللا ىلصماتــت ودفناهــا ىف الليــل، فقــال : قــالوا
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صــلى هللا ، فقــام دلــوىن علــى قربهــا: دفناهــا ىف الليــل وكرهنــا أن نوقظــك مــن نومــك، فقــال
َوَصــلِّ  { :لــهألن هللا قــال  -صــلوات رىب وســالمه عليــه -ى علــى قربهــاوصــلَّ  عليــه وســلم

ـُـْم  طمئــنهم، ومتكــنهم، ). التوبــة-١٠٣( }َعَلــْيِهْم ِإنَّ َصــالََتَك َســَكٌن هلَّ صــالتك تســكنهم، وت
  .وجتعلهم يعلموا علم اليقني أ�م ىف جوار الكرمي عز وجل

النجاشـــى أســـلم ومل يـــر  –وىف يـــوم مـــن األ�م مـــات رجـــل مـــن أحبابـــه ىف احلبشـــة 
فقـد مـات اليـوم أخـوكم النجاشـى، هيـا بنـا نصـلى  معـةالصـالة جا: فقال – ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

طفى وأصـحابه عليه صالة الغائب، ملاذا؟  شفاعة فيه، ويدخل ¶ا اجلنـة بربكـة شـفاعة املصـ
  .ورضى هللا عنهم ملسو هيلع هللا ىلصالكرام 

الصــحاىب اجلليــل : وىف غــزوة تبــوك جــاء إليــه ســيد� جربيــل عليــه الســالم، وقــال لــه
الئكة يريدون أن يصلوا عليه خلفك، فـإن شـئت أتينـا معاوية الضرير مات ىف املدينة، وامل

صـلى هللا عليـه فقـال . به إىل هنا، وإن شئت زوينا لك األرض لتصلى عليه وهو ىف مكانه
اْزِو لنــا األرض، وأمــر أصــحابه، فتهيئــوا وتوضــوا، وصــفهم صــفوفاً، وأشــار األمــني : وســلم

 -يعـىن الـنعش –على سـريره جربيل إىل األرض فانزوت، وصلى عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو 
صــلى هللا  –وصــالته  .واملالئكـة األبــرار، واألخيــار األطهـار، الــذين لــيس هلــم عـدُّ وال حــدّ 

صــلِّ علـيهم ىف وقتــك، وإمنــا ىف كـل وقــت وحــني : علينـا دائمــة، مل يقــل ربنـا – عليـه وســلم
   .   إىل يوم الدين، وإال نرفع هذه اآلية من القرآن الكرمي

ة رضــى هللا عــنهم ىف عصــر ســيد� عمــر بــن وملــا مــات رجــل مــن صــاحلى الصــحاب  
طــاب رضــى هللا عنــه طــوه ف - وكــان امســه الربيــع بــن خــراش رضــى هللا عنــه - اخل إخوتــه غ

طـاء ويقـول : وذهبوا لتجهيز أمره، الكفن وإعداد القرب، وملـا رجعـوا إذا بـه يقعـد ويرفـع الغ
عـت السـيدة وملـا مس .قـد حضـر للصـالة علـىّ  ملسو هيلع هللا ىلصعجلوا غسلى وتكفيـىن، فـإن رسـول هللا 

  ).سيتكلم رجل من أمىت بعد املوت: (يقول ملسو هيلع هللا ىلصمسعت رسول هللا : عائشة اخلرب قالت
ــا مجاعــة املســلمني هلــذا امليــت،  ــازة، والصــالة علــى امليــت، شــفاعة من فصــالة اجلن
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إذا اســـتغفر� ووهبنـــا لـــه، وإذا قـــرأ� القـــرآن ووهبنـــا لـــه، . وكـــذلك كـــل األعمـــال الصـــاحلة
� إخــواىن أم ال؟ ينفــع �  –ينفــع أن أحــج عــن امليــت .  احلــرامووهبنــا هلــم حجنــا بيــت هللا

   .إخواىن، رمبا يكون هذا امليت عليه أطنان من الذنوب
من حج البيت فلم يرفث ومل يفسق، خـرج مـن ذنوبـه  : (فيه ملسو هيلع هللا ىلصواحلج يقول النىب 

طــرباىن رضــى هللا ملسو هيلع هللا ىلصولــذلك قــال .إذاً نفــس األمــر ،)كيــوم ولدتــه أمــه  فيمــا رواه اإلمــام ال
ــه ــذنو¶ا، وختــرج منهــا مغفــوراً هلــا، �ســتغفار : (عن أمــىت هــذه أمــة مرحومــة، تــدخل القــرب ب

  ).املؤمنني ألهلها
كلما نقرأ الفاحتة للمؤمنني واملؤمنات تـذهب إلـيهم، ختفـف عـنهم أو تزيـدهم رفعـة 
ىف الدرجات واملقامات، وكلما استغفر� استغفر� هلم، يصـل إلـيهم االسـتغفار علـى أطبـاق 

األنوار، ويضع هللا عنهم بسّرِه وبركته الذنوب واألوزار، وحيفظهم من أجله من اخلـزى  من
  .ملسو هيلع هللا ىلص يوم البوار، وهذه خصوصية ألمة النىب املختار

ه د، فإننــا نســاعد بعضــنا ىف الــدنيا، ونســاع"يــوم يفــر املــرء مــن أخيــه"إذاً لــيس لنــا 
ـــوم الـــدين، عنـــد املـــوت، ونســـاعده ملـــا يـــدخل الـــربزخ، ونســـاعده ندخلـــه ىف الشـــفاعة،  ي

طلب مـن هللا أن يقيلـه مـن عثراتـه ¶ـا املـؤمنني  عـز وجـلهـذه أحـوال وأعمـال ينفـع هللا . ون
  .بعضهم ببعض

طاع أن ينفــع : (ملسو هيلع هللا ىلصفـاملؤمنون دائمـاً ينفعـون بعضـهم الــبعض، لـذلك قـال   مـن اسـت
حمه، اغفــر لــه، : كيــف ذلــك؟ يقــول). أخــاه ولــو بكلمــة فليفعــل � رب ارمحــه، � رب ســا

ْخَوانِنَــا الَّــِذيَن  { عنــه، يــدعو لــهجتــاوز  َوالَّــِذيَن َجــاُؤوا ِمــن بـَْعــِدِهْم يـَُقولُــوَن رَبـَّنَــا اْغِفــْر لَنَــا َوِإلِ
ميَــاِن  ، ربنــا الــذى علمنــا أن نقوهلــا، وإذا قلناهــا ســريمحهم ويغفــر )احلشــر-١٠( }َســبَـُقوَ� ِ�ْإلِ

طلب املغفرة من هللا    .هلم عز وجلهلم، ألنه هو الذى أمر� أن ن
أن ينفعنــا مبــا علمنــا، وأن يعلمنــا مــا مل نكــن نعلــم، وأن جيعلنــا  عــز وجــلنســأل هللا 

مــن عبــاده الــذاكرين الشــاكرين، احلاضــرين التفقهــني، وأن جيمــع مشلنــا أمجعــني علــى طاعتــه 
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طفاه يــوم الــدين، حنــن وآ� ، وزوجاتنــا وأمهاتنــا �ؤ ىف الــدنيا، وجيمــع مشلنــا علــى حبيبــه ومصــ
    .سلمني أمجعنيوبناتنا، وأحبابنا وامل

  .وصلى هللا على سيد� دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
*****************  


