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 حنو النيب صلى هللا عليه وسلَّم علينا الواجب
،ني  و  اوأل  لاخآرر لو  بل  يء  لييم  احلمد هلل رب العامل - ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ 

البعث  لالشاود لييهم لالشفيع هلم ي م  لالصالة لالسالم ليى أل  النبي،ني يف اخليق  لآرروم يف
احلشر  سيدان دمحم لآله الربرة اللرام  لصحابته اوأتقيا  اوأنقيا   لك  من مشى ليى وديهم إىل 

 .ي م الدين  لاجعينا منهم لمعهم أمجع،ني آم،ني اي رب العامل،ني
العدانن  س لن النيب لتنزَّه لتقدَّ  تبارك لتعاىلبعد أن ُغصنا يف فت حات القرآن يف حديث هللا 

ابل اجب ليينا حنن مجالة املؤمن،ني ابلنسبة لينعمة الُعظمى لالرْحة اللربى اليت  خنتم حديثنا يف وذا
 .صيى هللا لييه لسيَّم منَّ هللا هبا ليينا حن  سيد اوألل،ني لاخآررين

 نعمة هللا علينا بنبيه
يف  تبارك لتعاىلال ُُتد  لقا  هللا  هللا ليينا به مبنن ال تُعد لنعم منَّ  صيى هللا لييه لسيَّمفإنه 

بَ ،نْيَ قُ ُي ِبُلْم فََأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتِه ِإْرَ ااًن لَُكنُتْم  َأْلَدا  فَأَلَّفَ َلاذُْكُرلْا نِْعَمَت اّللِه َلَيْيُلْم ِإْذ ُكنُتْم " : يأنه
َهاَلَيَى َيَفا ُحْفَرٍة مِهَن النَّاِر فَأَ  عم هللا لييلم  لللن قا  مل يُق  نِ ( آ  لمران301" ) نَقذَُكم مِهن ْ

لاحدة  لوذه النعمة وء اليت أررجنا هبا هللا من الظيمات إىل الن ر  من نعمة  (هللا لييلم نعمة)
 .صيى هللا لييه لسيَّمظيمات اللفر إىل ن ر اإلسالم لدائرة اإلميان  لو  رس   هللا 

" : يف يأهنم تبارك لتعاىللو  الذي ألَّف ب،ني القي ب املتنافرة املتناحرة  لجعيهم كما قا  هللا 
َا اْلُمْؤِمُن َن ِإْرَ ٌة  لجعيهم فيما بينهم يف ت ادِهوم لتراْحهم لتعاطفهم كما قا  ( احلجرات30" )ِإَّنَّ
 :صيى هللا لييه لسيَّم

ِهمْ  يف  اْلُمْؤِمِن،نيَ  تَ َرى }  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَلى ُلْضً ا اْيَتَلى ِإَذا اْلََْسِد  َكَمَث ِ  َلتَ َعاطُِفِهمْ  َلتَ َ ادِهِومْ  تَ َراْحُِ
 3{ َلاحْلُمَّى اِبلسََّهرِ  َجَسِدهِ 

يعين تذكرلا  (نعمة هللا لييلملاذكرلا ): ران هبا هللا يف كتاب هللا  لقا  لناذكَّ  ةوذه النعم
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وذه النعمة يف ك  ألقاتلم  فهء سر السعادة لنا يف الدنيا  لسر الف ز لالفالح لنا يف  لاستحضرلا
 .الدار اخآررة

مس،ني من للرمي الذي لصفه هللا يف قرآنه ابما ال اجب ليينا حن  وذا النيب ا ةبعد وذه النعم
 (.الت بة321)" اِبْلُمْؤِمِن،نَي َرُ لٌف َرِحيٌم " : قا  تعا  يف يأنهأمسا  ذاته  ف
ي وا من كتاب اوأئمة اوألالم مجع بعض ال اجبات اليت استطال ا ليى قدروم أن ُُيصهِ حال  

لأرضاه  يف كتابه  هنع هللا يضر  لكان أل  من مجع وذه ال اجبات اإلمام القاضء لياض تبارك لتعاىلهللا 
لالقاضء لياض رجٌ  من رجاالت املغرب العريب يف لصر الدللة  (الشفا )العظيم املسمى 

  صيى هللا لييه لسيَّماإلسالمية الزاورة  مجع اخآايت القرآنية اليت فيها ال اجبات ليينا خلري الربية 
ًرا َلَنِذيًرا " : لمنها ليى سبي  املثا   تبارك لتعاىل مث التفت هللا( الفتح1)" ِإانَّ َأْرَسْيَناَك َياِوًدا َلُمَبشِه

لتؤمن ا ابهلل ( )الفتح9" ) لِتُ ْؤِمُن ا اِبّللَِّ َلَرُس لِِه َلتُ َعزِهُرلُه َلتُ َ قِهُرلُه َلُتَسبِهُح ُه ُبْلَرًة َلَأِصيالً "  :إلينا لقا 
 لوذه اثلثة ( لت قرله)  أي تعين ه لتسالدله لتنصرله  لوذه اثنية (تعزرلهل )لوذه لاحدة  ( لرس له

 .أي تعظم ه لتق م ا له ابوأدب ال اجب حن  حضرته
جب اوأل  و  ال ا  صيى هللا لييه لسيَّمفهذه آية مجعت ثالثة لاجبات ليينا حن  رس   هللا 

و  تعظيمه لاحرتامه  نصرته لمعالنته لمؤازرته  لال اجب الثالث و  اإلميان به  لال اجب الثاين
 .هللا لييه لسيَّمصيى لالقيام ابوأدب اللام  ب،ني يديه 

 .طالته لو لوذا لاجٌب آرر ( النسا 10" ) َمْن ُيِطِع الرَُّس َ  فَ َقْد َأطَاَع هللا" : لآية أررى
ُتْم ُتُِبُّ َن هللا فَاتَِّبُع ين ُُيِْبْبُلُم هللا " : لآية أررى لوذه وء ( آ  لمران13)" ُقْ  ِإْن ُكن ْ

سبحانه تباع وء حمبة هللا اال اأي أن نتيجة وذينا متابعته  لفيها أيضًا حمبته املتابعة  فال اجب لي
 .لتعاىل

َلَمالِئَلَتُه ُيَصيُّ َن َلَيى النَّيبِه اَي أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُن ا َصيُّ ا  ِإنَّ هللاَ " : لاخآية اوأررى يف وذا املقام
 (.اوأحزاب65)" َلَيْيِه َلَسيِهُم ا َتْسِييًما 
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َلَلْ  أَن َُّهْم ِإْذ ظََيُم ا أَنْ ُفَسُهْم َجاُ لَك " : تهة رلضوأررى اليت تست جب ليينا زاير اخآية ال 
 (.النسا 56)" َفاْستَ ْغَفُرلا هللا َلاْستَ ْغَفَر هَلُُم الرَُّس ُ  َلَ َجُدلا هللا تَ  َّااًب َرِحيًما 

 -باله تهِ ا -طالته  -اإلميان به : ءبعض وذه ال اجبات فيما ييهنع هللا يضر فجمع القاضء لياض 
ليف اخلتام تعظيم آله  -زايرة رلضته  -الصالة لالتسييم لييه  -بره  - هت قري  -مناصحته  -حمبته 

 .تبارك لتعاىللاحرتامهم لإريادوم كما قا  هللا 
لاإلمام ( دنيةامل اوب اليُّ )لمشى ليى وذا النهج كذلك اإلمام القسطالين يف كتابه 

  العارف،ني  لقد أكرمه هللا لز لج  فجذبه إليه  لساح يف لداين ملة مَّ القسطالين إماٌم من كُ 
ستقر يف املدينة  لأهلمه هللا لز لج  أن يضع كتابه اسنة  لبعد السياحة  مخس لشرةح ايل 

 .الذي أيار أيضاً فيه إىل وذه ال اجبات لزاد لييها (نيةامل اوب اليد)
 :صيى هللا لييه لسيَّملنبدأ بذكر بعض ال اجبات حن  النيب 

 :اإلميان به: الواجب األول
صيى جيب ليى ك  مؤمن كء يل ن إميانه إميااًن صحيحًا أن يؤمن ابهلل  ليؤمن برس   هللا 

 َلَرُس لِِه َلالنُّ ِر َفَآِمُن ا اِبهلل" : ًا ال يفرتقان  لق   هللا تعاىلفاإلميان ابهلل لرس له مع  هللا لييه لسيَّم
 .و  القرآنلالن ر ( التغابن1)" الَِّذي أَنْ َزْلَنا 

  ليف تبارك لتعاىلبد أن يل ن ياماًل لتمام اإللتقاد يف ت حيد هللا لتنزيهه  أي اإلميان ال
قب  البعثة لبعدوا من ك   تبارك لتعاىللصمه هللا  صيى هللا لييه لسيَّماإلميان أبن رس   هللا 

َلَما َآََتُكُم الرَُّس ُ  َفُخُذلُه "  :لنا يف يأنه تبارك لتعاىلاهلف ات لالزالت لاخلطرات  للذلك قا  هللا 
أل  احتما  لل  قيي  جدًا يف نسيان أل سه في  كان وناك ( احلشر7)" َلَما نَ َهاُكْم َلْنُه َفانْ تَ ُه ا 

 (.احلشر7)" َلَما َآََتُكُم الرَُّس ُ  َفُخُذلُه َلَما نَ َهاُكْم َلْنُه فَانْ تَ ُه ا "  :اىلتبارك لتعرطأ  ما قا  هللا 
لنصدقه يف ك  ما   لأمره إببالغ رسالته  سبحانه لتعاىلفنؤمن متام اإلميان أبنه نيبٌّ أرسيه هللا 

فإن    لأرضاههنع هللا يضريق اوألظم جا  به من لند هللا  للنا ياوٌد لدليٌ  يف ذلك يف يهادة الصدهِ 
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قب  اهلجرة بعام  اإلسرا  لاملعراج  لكانت يف ملة ملا رجع من رحية  صيى هللا لييه لسيَّمالرس   
ثهم حبادثة اإلسرا   لمل ُيدثهم ابملعراج وأهنم ال لحدَّ  النيب إىل زلما  قريش ح   اللعبةلذوب 

سيدان أيب ت ا لبعضهم يسخر  مث ذوب ا لأيستطيع ن إدراكه  فأرذ بعضهم يصفق لبعضهم يصيح 
ملقدس لرجع يف ليية لاحدة  فقا  إن صاحبك يزلم أنه ذوب إىل بيت ا:   لقال ا لههنع هللا يضر بلر

ب  أصدقه يف : أتصدقه يف ذلك؟ قا : إن كان قا  ذلك فقد صدق  قال ا له: صاحب اإلميان
رة املنتهى ف ق السما  السابعة إىل اوأرض أكثر ذلك  أصدقه يف أن ال حء ينز  لييه من ف ق سد

 .يف أق  من ملح البصر
لكما  العم  بشريعته اليت   فاإلميان به يقتضء كما  التصديق بنب ته  لكما  التسييم لرسالته

بد أن يل ن ذلك ابليسان لابلقيب  في  قا  رجٌ   لال  سبحانه لتعاىلجا  هبا من لند هللا 
لللن ال يعتقد ذلك جبنانه لقيبه كان  (ال إله إال هللا حممٌد رس  ) :بيسانه لنطق الشهادت،ني

 .منافقاً  وأهنم يق ل ن أبف اوهم ما ليس يف قي هبم
لتقد اإلنسان صدق النيب لصحة رسالته بقيبه  لمل ينطق بيسانه  فهذه دل ى ُتتاج إىل لل  ا

إثبات  لاإلثبات يل ن لن طريق النطق ابليسان  إال إذا كان وناك أمٌر رارج إرادته مينع اليسان 
 :صيى هللا لييه لسيَّملن التعبري لما يف القيب لاْلنان  للذلك قا  

ُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل  يَ ُق ُل ا َحّتَّ  النَّاسَ  أَُقاِت َ  َأنْ  أُِمْرتُ }   2{اّللَّ
بذلك ظاوراً  لااللتزام مبا  ابلقيب ابطناً  لالنطق صيى هللا لييه لسيَّمبد من اإلميان به  إذًا ال

جا  به من التشريعات  لالعم  مبا ألصى به من السنن لال صااي لالت جيهات  لوذا أل  لاجٌب 
 .صيى هللا لييه لسيَّمحن  أل  املسيم،ني لأل  املؤمن،ني  من املؤمن،ني

 :صلى هللا عليه وسلَّموجوب طاعته : الواجب الثاين
لتزام سنته  لالتسييم تل ن يف ا صيى هللا لييه لسيَّملطالته  تضء لج ب طالته يقبه اإلميان 
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 لن يرائع بن لبد هللاللذلك ُسئ  الرج  الصاحل سه    سبحانه لتعاىلملا جا  به من لند هللا 
الذي جا كم ( احلشر7)" َلَما َآََتُكُم الرَُّس ُ  َفُخُذلُه " : ق   هللاتتيخص يف : هنع هللا يضرفقا  اإلسالم  

 صيى هللا لييه لسيَّملقا  س   من لند هللا رذله بطالة لحبب  لالمي ا به ف راً لال ترتددلا  به الر 
 :منبهاً ليى ذلك

 َلَمنْ   َأطَاَليِن  فَ َقدْ  أَِمرِيي َأطَاعَ  َلَمنْ   اّللََّ  َلَصى فَ َقدْ  َلَصاين  َلَمنْ   اّللََّ  َأطَاعَ  فَ َقدْ  َأطَاَليِن  َمنْ } 
 1{ َلَصاين  فَ َقدْ  أَِمرِيي َلَصى

فإن طالة ( النسا 10" ) َمْن ُيِطِع الرَُّس َ  فَ َقْد َأطَاَع هللا" : تبارك لتعاىلكما قا  هللا   إذاً 
 .سبحانه لتعاىلالرس   وء طالة هلل 

بطالته  وأن يف ذلك جناح ك  قص دان يف الدنيا  لتسهي  ك   سبحانه لتعاىللأمران هللا 
ح  ليرضاه  ليف اخآررة الف ز لالفاليف العم  مبا ُيبه هللا ذه احلياة  لجناح جمتمعاتنا كيهاأم ران يف و

 .رة سيدان رس   هللا يف سلناه يف جنة النعيم إن يا  هللامبا للدان به هللا  ليف اْلنة جمال 
أيضًا من  صيى هللا لييه لسيَّممن خمالفته  لحذَّر النيب  سبحانه لتعاىلللذلك حذَّر هللا 

 :صيى هللا لييه لسيَّمخمالفته  فقا  
ُتُلمْ  َلِإَذا  اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  فَْأتُ ا ِبَشْء ٍ  أََمْرُتُلمْ  َفِإَذا}   6{ َفَدُل هُ  َيْء ٍ  َلنْ  نَ َهي ْ

( النجم6-1) "ِإْن ُوَ  ِإال َلْحٌء يُ َحى ( 1)َلَما يَ ْنِطُق َلِن اهْلََ ى " : وأنه ال ينطق لن اهل ى
هتتدلا إىل أريد ( الن ر66)" َلِإْن ُتِطيُع ُه تَ ْهَتُدلا " : لنا مجالة املؤمن،ني تبارك لتعاىللقا  هللا 

 .لم يف الدار اخآررة إن يا  هللايف الدنيا  لأفض  أح الأم ركم لأحسنها 
فَ ْيَيْحَذِر الَِّذيَن ُُيَالُِف َن َلْن أَْمرِِه َأْن "  :لحذَّر هللا ُتذيرًا يديدًا من خمالفته  فقا  لز لج 

َنٌة َأْل ُيِصيبَ ُهْم َلَذاٌب أَلِيٌم  باع لالتسييم تهِ  االبد أن تل ن الطالة يف إذًا ال( الن ر51)" ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ
 .صيى هللا لييه لسيَّممبا أمر به  لاإلنتها  لما هنى لنه 
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وء من أق ى اوأدلة ليى أن ( النسا 10" ) َمْن ُيِطِع الرَُّس َ  فَ َقْد َأطَاَع هللا: " لوذه اخآية
ن أمره و    وأسبحانه لتعاىلغه لن هللا بيهِ الرس   معص ٌم يف مجيع اوألامر لالن اوء  ليف ك  ما يُ 

 .أمر هللا
فه    يف ك  ما ُيرج من يفتيه  ليف ك  ما يعميه جب ارحه  ليف ك  ما يقرُّه إذًا و  معص م
"  َمْن ُيِطِع الرَُّس َ  فَ َقْد َأطَاَع هللا" : متام العصمة  للذلك قا  هللا ممعص   صيى هللا لييه لسيَّم

 (.النسا 10)
يل ن  صيى هللا لييه لسيَّمر املؤمن،ني أبن من يطع الرس   بشَّ  سبحانه لتعاىللكذلك فإن هللا 

َلَمْن ُيِطِع هللا َلالرَُّس َ  "  :له السعادة لاملعية الدائمة خليار الناس يف الدنيا لاخآررة  فقا  تعاىل
يِق،نَي َلالشُّهَ  َداِ  َلالصَّاحِلِ،نَي َلَحُسَن أُللَِئَك َرِفيًقا فَُأللَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم هللا َلَيْيِهْم ِمَن النَِّبيِه،نَي َلالصِهدِه

أي من يطع هللا لالرس   لي اظب ليى ( النسا 70-59)" لََكَفى اِبّللِه َلِييمًا  اْلَفْضُ  ِمَن اّللهِ َذِلَك 
املعية اإلهلية  لوء معية ابلسر ل   الرابنيةلاملعية   وذه الطالة ليى الدلام  يدر  املعية احملمدية

لليست ابوأجسام فقط  في  كانت معية ابوأجسام لناهلا أصحابه اللرام لمل يلن لنا فيها  لالرلح
مل ( الفتح29" ) حُمَمٌَّد َرُس ُ  هللا َلالَِّذيَن َمَعهُ "  :فتح الباب فقا  تبارك لتعاىلنصيب  لللن هللا 

معه إىل قيام السالة  وأن  يُق  معه يف ملة لال معه يف املدينة لال معه يف لصره لألانه لزمنه  لإَّنا
 .رسالته لنب ته ممتدٌة إىل أن يرث هللا اوأرض لمن لييها

 :طف منها ثالث رلاايت وء حسبناتلوذه اخآية القرآنية اللرمية نزلت يف رلاايت كثرية  نق
كان قد ظهر لييه أثر املرض   صيى هللا لييه لسيَّمأن ث ابن رادم رس   هللا : الرلاية اوألىل

 :صيى هللا لييه لسيَّمصفرار الي ن لحنافة اْلسم لمظاور احلُزن  فقا  من ا
 قتُ تَ ك ايْ رَ  أَ ا ملَ ذَ  إَ ينهِ أَ  رْي غَ ع  جَ لَ  لال رِ ن ضُ  مِ ا يب مَ  هللا   َ سُ  ر ايَ : ا قَ  نك؟ ف َ  لَ ا غريَّ مَ   ن ابَ ثَ  ايَ } 
 ينهِ اك  وأَ نَ اك وُ رَ ن ال أَ أَ  رافُ رة لأَ اخآرِ  كرتُ ذَ  اك  مثَّ لقَ  أَ ّتَّ ة حَ يدَ دِ يَ  ةً شَ حْ لَ  تُ شْ ت حَ   لاسْ كَ يْ لَ إِ 
   أدرُ ن ملَ   لإِ كَ تَ لَ نزِ ن مَ  مِ نَ دْ لة أَ نزِ ت يف مَ نْ ة كُ اْلنَّ  ريتُ ن دَ  إِ ينهِ   لأَ ،نيَ يهِ بِ النَ  عَ ع مَ رفَ ك تُ نَّ أَ  لرفُ أَ 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=99
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َلَمن ُيِطِع اّللهَ َلالرَُّس َ  فَُأْللَ ِئَك َمَع الَِّذيَن ) :اىلعَ    هللا ت َ   قَ زَ ن َ   ف َ داً بَ أَ  كَ ارَ ن ال أَ ى أَ رَ أحْ  اكَ ذَ ة فَ نَّ اْلَّ 
يِق،نَي َلالشَُّهَدا  َلالصَّاحِلِ،نَي َلَحُسَن أُللَ ِئَك  اْلَفْضُ  ِمَن  َذِلكَ  َرِفيقاً أَنْ َعَم اّللهُ َلَيْيِهم مِهَن النَِّبيِه،نَي َلالصِهدِه

 .6{( اّللِه لََكَفى اِبّللِه َلِييماً 
 :قَا َ  َمْسُرلقٍ  َلنْ ذكر ابن حامت : الرلاية الثانية

ُهمْ  اّللَُّ  َيا َ  َمنْ  َألْ  َلَسيَّمَ  َلَيْيهِ  اّللَُّ  َصيَّى اّللَِّ  َرُس  ِ  َأْصَحابُ  َقا َ  } َبِغء َما اّللَِّ  َرُس  َ  ايَ : ِمن ْ  لََنا يَ ن ْ
نْ َيا يف  نُ َفارَِقك َأنْ   َلالرَُّس  َ  اّللََّ  ُيِطعْ  َلَمنْ : )اّللَُّ  فَأَنْ َز َ  نَ َرك  فَ َيمْ  فَ ْ قَ َنا رُِفْعت ِمتَّ  َل ْ  َفِإنَّك الدُّ

يِق،نيَ  النَِّبيِه،نيَ  ِمنْ  َلَيْيِهمْ  اّللَُّ  أَنْ َعمَ  الَِّذينَ  َمعَ  فَُأللَِئكَ  ( َرِفيًقا أُللَِئكَ  َلَحُسنَ  َلالصَّاحِلِ،نيَ  َلالشَُّهَدا ِ  َلالصِهدِه
}5 

اي : فقا  صيى هللا لييه لسيَّمأن فًّت أتى النيب  :لن للرمةحامت  ذكر ابن: لوناك رلاية اثلثة
يف الدنيا  لي م القيامة ال نراك وأنك يف اْلنة يف الدرجات الُعال  فأنز   رس   هللا إن لنا منك نظرة

 .هللا وذه اخآية
صيى بن حامت أن رس   هللا ِللرمة كما قا  الوناك بشرى لظيمة يف وذه الرلاية  فقد رلى 

 (.إن يا  هللا أنت معء يف اْلنة): قا  ليفّت هللا لييه لسيَّم
ْلنة  ليس معىن اره لبشَّر ك  من يطع هللا لالرس   أنه سيل ن يف معيته يف أي أن النيب بشَّ 

إن املعية فيها درجات لدرجات  لللنهم يل ن ن يف معية لاحدة  ذلك أن املعية درجة لاحدة  ف
 .صيى هللا لييه لسيَّممعية حضرة النيب لوء 

لالشاود يف وذه اخآية اللرمية لوذه اخآايت اليت ذكرانوا كيها  و  احلثُّ ليى طالة هللا  
 .لالرتغيب فيهما  وأن طالة الرس   من طالة هللا  لطالة رس   هللا

 .يف احلقيقة ال تل ن طالة إال إذا فع  اإلنسان مجيع املأم رات  لترك مجيع املنهياتلالطالة 
ُتْم ُتُِبُّ َن هللا َفاتَِّبُع ين " : لالعيما  لالصاحل ن آية احملبة لوناك آية يسميها الفقها  ُقْ  ِإْن ُكن ْ

                                                           
 .عند تعرضه ألسباب النزول هلذه اآلايت من سورة النساء 2111ذكر الواحدي هذه القصة يف كتابه أسباب النزول يف طبعة دار الكتب العلمية اتريخ النشر   
 مصنف ابن أيب شيبة  
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أبلسنتهم   هللال ا حمبة دَّ ا فسرلن يف سبب نزلهلا أن ق ماً لذكر امل( لمران آ 13)" ُُيِْبْبُلُم هللا 
ُتْم ُتُِبُّ َن هللا) :  لأمروم أن أيت ا ابلدلي سبحانه لتعاىلفخاطبهم هللا  ما الدلي ؟  (ُقْ  ِإْن ُكن ْ

يف ك  ما جا  به لأتى به لكان  صيى هللا لييه لسيَّمدلي  حمبة هللا و  متابعة رس   هللا ( َفاتَِّبُع ين )
 .لييه من لبادات لمعامالت لأرالق لغريوا من اوأم ر

 (.آ  لمران13)" ُُيِْبْبُلُم هللا َليَ ْغِفْر َلُلْم ُذنُ َبُلْم "  :إذا اتبعتم ه لالثمرة هلذه املتابعة
لحب الصاحل،ني من لباده    لحب كتابه  أن يرزقنا حبه  لحب نبيه تبارك لتعاىلنسأ  هللا 

 .لحب العم  الصاحل لالقيام به
 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدان دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم


