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 و زيدفضيلة الشيخ فوزي محمد أب 

 المسجد النموذجيػ  العشاءمن درس  األوؿجزء ال
 القرايا ػ مركز إسنا ػ محافظة األقصر

 ىػ ٖٚٗٔربيع اآلخر  ٕٚموافق  ٕٙٔٓ/ٕ/ٙيـو السبت 
 

 :بسم اهلل الرحمن الرحيم
فتح على مائدة القرآف، و  للجلوس بين يديوأىاًل الحمد هلل الذي أنعم علينا وجعلنا 

نا بفضلو ومنَّو فجعل فيها نوراً من عنده نستشعر بو عظمة القرآف ومعاني بو آذاف قل
 القرآف، فلو الشكر ولو الحمد ولو الثناء الحسن الجميل.

والصالة والسالـ على من اصطفاه اهلل ورقاه وجعلو البياف العملي في الحياة لما جاء 
صلى اهلل والنور الرباني والبياف الزكي  في كتاب اهلل، سيدنا محمد صاحب الهدي اإللهي

تبعو على ىذا المنهاج فاجعلنا منهم أجمعين في الدنيا وعلى آلو وصحبو وكل تقيٍّ عليو 
 ويـو الدين آمين يا رب العالمين.
 أيها األحبة جماعة المؤمنين:

ى اهلل كلنا والحمد هلل نندرؾ تماـ اإلدراؾ أننا للدنيا مفارقوف وعن قريٍب أو بعيٍد إل
ـٌ  راحلوف، وبين يديو  عز وجل يـو الدين واقفوف، وكل رجٍل منا يحاوؿ أف يكوف لو مقا

 كريٍم عند الكريم عز وجل.
 نريد عندما نذىب إلى ىناؾ نكوف ممن يُنادى علينا:

 قعة(.)الوا (ٜٛ) "( فَػَرْوٌح َورَْيَحاٌف َوَجنَُّة نَِعيمٍ ٛٛفََأمَّا ِإْف َكاَف ِمَن اْلُمَقرَّبِيَن )"
أنا أريد أف أكوف مع اللهم اجعلنا أجمعين من أىل ىذه اآلية وُخّصنا بهذه العناية، 

، فعندنا في شرع اهلل طريقين:  ىؤالء القـو
صحابو بلسانو المبارؾ، ومن يمشي على بو الحبيب ووصفو ألطريٌق للعمل بما جاء 

 ىذا الطريق يكوف من أىل اليمين إف شاء اهلل.
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ألنو  ة والهمة المضي ة، يحتاج إلى العزيمة الفتي   ا كاف عليو الحبيبللعمل كموطريٌق  
 في قوؿ صحبو الكراـ: صلى اهلل عليو وسلَّمكما ُوصف 

 ف ويأخذ نفسو باألشَّد[.]كاف يأمرنا باألخَّ 
ه ويكوف فمن يمشي على ما قاؿ فيا ىنافكاف يخفف عليهم ويأخذ نفسو باألشد، 

 من أىل اليمين.
كأنو يراه   صلى اهلل عليو وسلَّمعلى حالتو ويستحضر ىيئتو ويصحبو ي ولكن من يمش

ويجعلو شمساً مشرقًة في قلبو يتمثلو في كل عمٍل يتوجَّو بو إلى حضرة اهلل فهذا يكوف في 
 المقاـ األعلى، وىذا ما قاؿ لنا فيو اهلل:

 "َلَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اهلل ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ "
 لمن؟

 "ِخرَ َواْليَػْوـَ اآل ْن َكاَف يَػْرُجو اهللَ ِلمَ "
 اهلل أواًل، وما دليلو وما برىانو؟

 األحزاب(.ٕٔ) "َوذََكَر اهلل َكِثيًرا"
 ىل عرفنا يا أحبة الفرؽ بين المقامين؟

فمن يريد أف يكوف في المقاـ األعلى والدرجة األرقى والمنزلة األسمى ويكوف يـو 
اـ عرش الرحمن، وُيضيئ ُحسن عملو الصالح الذي عملو في القيامة لو منابر من النور قد

 فماذا يعمل؟موقف كما تضيئ الشمس ألىل الدنيا، الدنيا مشرقاً في وجهو ألىل ال
والتي أوصى بها اهلل حبيبو ومصطفاه ليمشي  ننظر إلى اآليات التي في كتاب اهلل،

 ، آيات في كتاب اهلل ربنا يقوؿ لنا فيها كلنا:اعلى ىداى
 األحزاب(.ٔٗ" )يَا َأيػَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا"

، من الذي يمشي عليو؟ صلى اهلل عليو وسلَّموىذا خطاب خاص لحضرة النبي 
 ويدخلوف في قوؿ اهلل:، ىل اإلختصاصالذين يريدوف أف يكونوا من أالخواص 

 الفتح(.ٜٕ" )ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ اهلل َوالَِّذيَن َمَعوُ "
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في الدرجة ومعو في اآلخرة ومعو في الجنة ومعو في الدنيا معو في المنزلة ومعو  
معو بعطاءاتو وىباتو وإمداداتو  صلى اهلل عليو وسلَّمبقلوبهم وأرواحهم وشفافيتهم، وىو 

 التي ستمدىا من حضرة اهلل جل في عاله.
ألشياء، واآلية التي عندنا اليـو أو اآليات استمعنا ىذه الخصوصيات تحتاج لهذه ا

 وقاؿ لو:تبين مقاـ حضرة النبي الذي أقامو فيو مواله،  من سورة األعراؼإليها 
 األعراؼ(.ٜٜٔ) "ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِلينَ "

 عندما نزلت ىذه اآليات قاؿ سيدنا رسوؿ اهلل لسيدنا جبريل:
 ذىب ثم عاد وقاؿ لو: قاؿ: حتى أسأؿ ربي عز وجل، ما ىذا يا أخي يا جبريل؟)

 إف اهلل يامرؾ أف تصل من قطعك وأف تُعطي من حرمك وأف تعفو عمن ظلمك(.
وسهل عليو أف يصلي كل ليلة مائة أو ألف ركعة، أف كل واحد منا   أظن أنو سهٌل على

فهي حقيقة يصـو السنة كلها، ولكن ليس سهاًل عليو أف يتصف بُخلق من ىذه األخالؽ، 
نفسو تفرح أنها عملت  عة التي يقـو بها هلل عز وجل فيها رضا للنفس، ألف الطالماذا؟ 

عجب بنفسو زىو وبعدىا يحدث لها إعجاب أي يُ  كذا وكذا هلل، وبعد قليل يحدث لها
ويمكن اإلعجاب والعياذ باهلل يتحوؿ إلى غرور، ويقوؿ: أنا أعمل كذا وكذا فمن مثلي؟ 

 ويمكن البعض نتيجة الجهل كما قاؿ شيخنا:
بالعبادات أصبح لو حٌق عند بارئ األرض والسماوات عز وجل ويريد أجرتو  وظن أني

 لمواله، ويطالب بهذا.على ىذا العمل الذي عملو 
 :وأنتم قد سمعتم الحديث الذي قصَّو سيدنا رسوؿ اهلل

لرجل الذي كاف في األمم السابقة وجعلو اهلل عز وجل في جزيرة وأجرى لو عين ماء، ا
يشرب ىا شجرة رمَّاف تطرح كل طواؿ السنة، يتوضأ بالماء ويغتسل بالماء و وجعل بجوار 

فتعطيو كل القيم الغذائية التي وآخر النهار تنزؿ لو رمانة يُفطر عليها ويأكلها  من الماء،
 يحتاجها جسم اإلنساف.

وجعلو اهلل ُمجاب الدعاء فطلب من اهلل عز وجل أف يقبضو وىو ساجد، ويقـو الليل 



4 

إلى ذلك، وأطاؿ اهلل عمره فعاش خمسمائة سنة على ىذه الكيفية اهلل عز وجل  فأجابو 
ال معاصي وال غفلة وال فتن وال شيئ من وعلى ىذه الحالة، قائٌم بالليل وصائٌم بالنهار، 

 ىذا القبيل.
 سيدنا جبريل يحكي لحضرة النبي فيقوؿ:

كما ىو د ىذا الرجل موجود  فنجصعودنا عند يا رسوؿ اهلل إنا نمرُّ عليو عند نزولنا و 
 ساجد، ونجد في علم اهلل عز وجل أف اهلل يقوؿ يـو القيامة:

فيقوؿ  ألنو عمل ػفيقوؿ: بعملي يا رب ػ رأى العمل أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، )
بعملي يا رب، فيقوؿ اهلل: أدخلوا عبدي اهلل تعالى: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فيقوؿ: 

ضعوا عمل يث باهلل، فيقوؿ اهلل تعالى لمالئكتو: تحتوشو فيستغنية النار، فتأتي الزبا
وضعوا نعمة واحدة من نعمي عليو في ػ  في كفَّة ػ من كفَّات الميزاف اإللهيعاـ الخمسمائة 

دفع أف يالكفَّة األخرى ػ نعمة واحدة فقط ػ ما ىي؟ نعمة العين، ىل يوجد أحٌد منا 
ياـ من فاتورة كهرباء البيوت، فمن الذي يستطيع دفع فاتورتها؟ نحن نستغيث في ىذه األ

من الذي وىل يوجد نور كهرباء كنور الشمس؟ فكيف بفاتورة العين؟ فاتورة الشمس؟ 
 :صلى اهلل عليو وسلَّميستطيع دفعها؟ قاؿ 

)فوضعوا نعمة العين في كفَّة وعمل خمسمائة عاـٍ في كفَّة، فرجحت كفَّة نعمة بصر 
 سمائة عاـ(.العين على عمل خم

 فهي ىكذا الحكاية فهذه سكة العبادة:
لى أصحابها ع]إف لم يكن معها الحصوف اإللهية واآلداب المحمدية فربما تكوف 

 بلية[.
ز وجل بين لنا كيف نصل إلى الدرجات عفالعبادة تحتاج إلى األدب، لكن اهلل 

 :وسلَّمصلى اهلل عليو ومصطفاه قي واألعلى واألسمى بما وصفو لحبيبو األر 
 األعراؼ(.ٜٜٔ) "ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِلينَ "

ببياف حضرة لما نزؿ عليو األمين جبريل  صلى اهلل عليو وسلَّمفسيدنا رسوؿ اهلل 
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 الجليل: 
فوا عمن ظلمك( ػ أدخل معو علي ة الصحب )صل من قطعك واعطي من حرمك واع

رضي اهلل همس في آذانهم، فقاؿ لسيدنا عبد اهلل بن عمرو بن العاص المباركين وكاف ي
 ما:عنه

واعطي ف تكوف لك ُحظوة كريمة عند اهلل: صل من قطعك )يا عبد اهلل إذا أردت أ
 من حرمك واعُف عمن ظلمك(.

فمن يريد أف يكوف على ىذا المنهج الكريم وعلى ىذا المقاـ العظيم الذي اختاره 
يتحسَّس على أخالؽ حضرتو  صلى اهلل عليو وسلَّمبو الرءوؼ الرحيم اهلل عز وجل لحبي

 ف يمشي عليها في حياتو.ويراىا ويحاوؿ أ
خالؽ رسوؿ اهلل، لكن عن أ خالؽ رسوؿ اهلل ونحكي ونتكلمفنحن كلنا نسمع عن أ

السعيد الذي يوفقو مواله ليتخلق ولو بخلٍق واحد من أخالؽ رسوؿ اهلل، فهي التي بها 
 والدرجات الدانية عند رب البرية عز وجل. ؿ الُعلياالمناز 

د أف يكوف لو درجة علية عند رب البرية فالبد أف فمن يُر والقرآف مليٌئ بذلك 
يتخلص من الفظاظة والغلظة والقسوة والشدة على إخوانو المؤمنين، فكيف يكوف على 

 مثل األصل األعظم: إخوانو المؤمنين؟
 البقرة(.ٕٛٔ) "رَِحيمٌ  بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُءوؼٌ "

على ىذه كلو رأفة ورحمة بالمؤمنين صلوات ربي وتسليماتو عليو، فالبد أف يكوف 
 األوصاؼ.

 عن أوؿ فوج يدخل الجنة، من ىو؟ قاؿ: صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك أخبرنا 
يعفوف )إذا كاف يـو القيامة ينادي مناد اهلل عز وجل: أين أىل العفو ػ الذين كانوا 

فيكونوف أوؿ  ، فيكونوف أوؿ من يدخل الجنة ػ وفي روايةعمن ظلمهم في الدنيا ػ فيقوموف
 طائفة تدخل الجنة(.

: يا رسوؿ اهلل إذا رأيت ليلة القدر فماذا أقوؿ؟ قاؿ لها ػ قالت السيدة عائشة وعندما
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 سِل اهلل العفو فقولي: 
 )اللهم إنك عفوٌّ كريم تحب العفو فاعُف عنا(.

 و فماذا يفعل؟ أف يعفو عن الناس.يعفو عن يرد أف ربنامن 
ما المشاكل التي زادت الخالفات واإلشكاليات بين المسلمين حاليًا؟ أنو ال يوجد 

وال يوجد تصالح وال يوجد عفو، وكل واحد متصلب الرأي ويريد أف يكوف تسامح، 
 ولو كاف مخطئاً.صاحب الحق ولو بالباطل، وىو الذي يظهر أماـ الناس أنو المصيب 

ورضواف اهلل عليهم أجمعين لم يكونوا  صلى اهلل عليو وسلَّمكاف أصحاب رسوؿ اهلل 
كاف ديدنهم العفو على الدواـ وخاصة عن إخوانهم بهذه الهيئة وال بهذه الكيفية،  

م الحياة، ويتحركوف بينهم وتختلط األمور الدنيوية المؤمنين الذين يعايشونهم ويشاركونه
وىل المعامالت  ويتزوجوف منهم، ، ويزوجوىمفيشتروف منهم ويبيعوف لهم ،نهمبيفيما 

 تص ح إال بالعفو.
 يحاسب أخاه حساباً شديدًا فسنذىب إلى متاىات ال عدَّ لها وال حدَّ فلو كل واحد 

 لها:
قو بجودة وفضلو خذ العفو ػ وخذ العفو معناىا أف اهلل عز وجل جاد على حضرتو وخلَّ 

هلل جل في عاله، وبعد ُخلق إفاضة من اهلل ومنحة من اهلل وعطاء من االعفو،  ورحمتو بخلق
 كن كما تسير:ذلك قاؿ لو:  

تأمر الناس بما أنزلو عليك رب الناس عز وجل من التشريعات اإللهية مر بالعرؼ ػ وأ
ا إيضاحه صلى اهلل عليو وسلَّمالمنبثة في اآليات القرآنية والتي يتولى سيدنا رسوؿ اهلل 

 بأقوالو وأفعالو وأعمالو لمن حولو صلوات ربي وتسليماتو عليو.
بقوؿ الحبيب المصطفى عليو أفضل يعمل أف فالبد للمؤمن الذي يريد ىذا المقاـ 

 الصالة وأتم السالـ:
، قيل: لمن ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: هلل ولرسولو ولكتابو وألئمة )الدين النصيحة

 المسلمين وعامتهم(.
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 كيف؟ باللطف واللين.ة بالطريقة الصحيحة،  لكن النصيح 
إلى الخليفة العباسي المأموف وخاطبو بلهجة قوية وبشدة وغلظة في ذىب رجٌل 

 رسل اهلل ما ىو خيٌر منك،والمأموف كاف عالماً وكاف حكيماً، فقاؿ: يا ىذا لقد أالقوؿ، 
 إلى من ىو شرٌّ مني وقاؿ لهما:

ًنا َلعَ "  طو(.ٗٗ) "لَُّو يَػَتذَكَُّر َأْو َيْخَشىفَػُقوال َلُو قَػْوال َليػ 
ولذلك وأين ذىبا؟ لفرعوف، ، اإلثنين معاً  قالو لمن؟ لموسى وىاروفػ و ربنا ىذا الكالـ 

 صوننا فيقولوف:نحالسادة الحكماء من علماء ىذه األمة ي
]أخوؾ ولو أخطأ فليس شرًا من أبي جهل، وأنت مهما أحسنت فلم تصل إلى ذرٍَّة 

أبا جهل أفال تتحمَّل أخيك  صلى اهلل عليو وسلَّم، فقد تحمَّل النبي بيجسد الني ف
 المسلم[.

، إذا كانت موعظة عامة حضرة والرحمة والحناف والعطفموعظة تحتاج للين والشفقة 
أى ال تُقل: أف فالناً عمل كذا ألنها فضيحة، والنصيحة على  ( ػال تسم ي)النبي قاؿ: 

وما باؿ أقواـٍ ال ينتهوف عن  يقوؿ: ما باؿ أقواـٍ يفعلوف كذا، وكيف يفعل؟  المؤل فضيحة،
 كذا وكذا.  ماذا تفعل أنت أخطأت وفعلتكذا، فال يذىب ألحدىم ويقوؿ لو: تعالى 

أىل فعلينا بالطريقة الصحيحة التي كاف عليها الحسن والحسين  أخطأ شخصٌ وإذا 
 ال يعرؼ كيف يتوضأ ػ فلو أحد ا رجالً م أجمعين، رأيعنهتبارؾ وتعالى اهلل  وافرضالبيت 

ألنو رجل ال يعرؼ  ، إلى الشرطة معركة تحتاج لبالغ حدثرآه حالياً فسيُ شبابنا األشداء 
لى خالؼ وقاؿ أحدىما لآلخر: أنا كيف يتوضأ ػ لكنهما غير ذلك فاصطنعا أنهما ع

تعالى يا ، فقاال: توضأ أحسن منك، واآلخر يقوؿ: أنا أتوضأ أحسن منك، فتحاكما للرجلأ
 نا يتوضأ أفضل من اآلخر.عم واحكم بيننا أيُّ 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمإلى الطريقة اللطيفة التي علمها لهم الرءوؼ الرحيم وانظر 
 النحل(.ٕ٘ٔ" )ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَب َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنةِ "

اًل، مع حتى الموعظة قاؿ موعظة ولكنو قاؿ: الحكمة أو  فلم يقل الموعظة أواًل،
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سيئ وتسبب إساءة، وال ُتسبب جرحاً في قلب إنساف أو ُجرحاً في صدر فال تحسنة  
 .إنساف

ألنو رأى وضوء ىذا  فقاؿ لهما: أنا الُمخطئ،فجاءوا بالماء وىذا توضأ وىذا توضأ 
 مشابو لوضوء الثاني تماماً بتماـ.

 صلى اهلل عليو وسلَّممها سيدنا رسوؿ اهلل فهذي النصيحة بالطريقة الصحيحة التي عل
 لصحبو الكراـ.

وىل يوجد مسلم  لم يخرجا إلى الشارع ويقوال: إف الرجل ال يعرؼ كيف يتوضأ،
 مأمور بالستر:ُيشن ع على مسلم؟ فالمسلم 

 )من ستر مسلماً ستره اهلل في الدنيا واآلخرة(.
اللين ببالرفق و  عناه أنو جاىاًل فنعلموء، فهذا موكونو أنو يريد أف ال يعرؼ كيفية الوضو 

وكيف أعلمو؟ بالطريقة وال نفضحو، ألنو لو كاف يعرؼ فكاف فعل الصحيح من البداية، 
 ا اهلل بالحكمة والموعظة الحسنة.التي وصفه

واحد من الجماعة السعوديين أرسل رسالة إلماـ مسجد وقاؿ لو: أرجو أف تنشر ىذه 
 امعين:في خطبة الجمعة للسالرسالة 

فأخذتو إبني كاف عنده صدود عن الصالة بالكلية وكلما أحاوؿ إقناعو يهرب مني، 
باللين وقلت لو: أنا يا بني أسهو عن مواقيت الصالة، فأريدؾ أف تضبتها لي وتنبهني عند  

تقوؿ لي: الظهر اقترب، والعصر باقي لو عشر دقائق، ففرح الولد كل ميعاد كل فريضة، 
، فقلت لو: تأتي معي للمسجد، طيبة تُرضي أباه، مشى على ذلك فترة ووجد لنفسو وظيفة

 فاستقاـ على طاعة اهلل عز وجل.
 :صلى اهلل عليو وسلَّمفاألمور كلها تحتاج إلى اللين وقد قاؿ 

 )جرَّبت سيف الشدة واللين، فوجدُت سيف اللين أقطع(.
ؿ يا بني وتمشي واحكي معو وقل لو: تعاف يكوف مثلك فخذه معك، إلبنك أتريد 

ه إلى طريق اهلل جل في أف تضحك معو وتتنزؿ لو لكي آُخذ معو وتحكي معو وال مانع
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 عاله. 
ويكره  لكن أعاملو بالشدة وأقوؿ لو: لم لم تصلي وأضرب بالعصا، فسيكره الصالة

 الدين، صحيح رسوؿ اهلل قاؿ:
 )واضربوىم عليها لعشر(.

 ولكنو قاؿ في الحديث اآلخر:
 بحيث يراه أىل بيتك(.ك )عل ق سوط
ك ويظل يحبك ويقبل على ىحتى ال يكر ، من بعيد فال تستخدمو ولكن أِخْفُهم فقط

 اهلل عز وجل بسببك.
واجعليو يهرب، أو تفق مع زوجتك: إذا ضربتو تعالي وأمنعيني تريد أف تضرب إ

تي  إضرب على األرض من حولو وال أضربو على جسمو ألنك ستتعب، فاألمور الحكمية ال
 سلفنا الصالح، ولذلك األوالد كما قاؿ رب العباد:عليها كاف ماشياً 
َيٌة َآَمُنوا ِبَرب ِهْم َوِزْدنَاُىْم ُىًدى"  الكهف(.ٖٔ) "ِإنػَُّهْم ِفتػْ

وىكذا النصيحة لكل مسلم تحتاج للطريقى الحكمية اإللهية التي وضحها لنا في 
وأنتم إف شاء اهلل ىذا  االح إلى يومنعملو وأحوالو خير البرية، وسار عليها سلفنا الص

 ستطبقونها ومن بعدكم إال يـو الدين.
 ربنا ماذا قاؿ؟ػ أو سخر أو عرَّض  أحد أثناء ما تدعو أو تنصح فاستهذاظهر و 

 األعراؼ(.ٜٜٔ) "َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِىِلينَ "
كذا وكذا   نت الذيوىل أوقد كثُروا في زماننا ويقوؿ لو: لم يبقى أحٌد يصلي غيرؾ؟ 

وال أناقشو وال أحادثو ف أتوقف عنده ىذا يكوف جاىاًل، والجاىل يحتاج أوكذا، فمثل 
 عرض عنو كما رب العالمين عز وجل.لم أسمع شيئاً وأوكأنني 

 ا قاؿ في عباد الرحمن:نف تكلم فيكوف كما ربإذا كنت تريد أأو 
 الفرقاف(.ٖٙ) "َوِإَذا َخاطَبَػُهُم اْلَجاِىُلوَف قَاُلوا َسالًما"

، واجعلنا في يعني يا رب سلمنا من ىؤالء الجماعة الذين يصيبنا من ألسنتهم وآذاىم
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فاألمة المحمدية حالياً تحتاج إلى ىذه الوصايا اإللهية ك يا رب العلمين، نمحصوف أ 
 ؟: وما شأنك بياصح إنساف إنساف يقوؿ لوفي زماف إذا نليصلح اهلل أحوالنا ألننا أصبحنا 

: جزاؾ اهلل خيرًا لما نصحتني بهذه س دين اهلل، والمفروض أف يقوؿ لووىذا لي
 يعمل بها.لم النصيحة حتى ولو 

لؤلخالؽ المحمدية اإللهية التي مور تفاقمت فنحتاج إلى الرجوع مرًة ثانية لكن األ
ربنا سبحانو وتعالى أنزلها على خير البرية حتى نكوف معو في الدرجات الُعليا الوىبية يـو 

 ة، ومن أىل جواره في الدرجات الجنانية أجمعين.القيام
ف يجعلنا أىاًل لذلك، وأف يوصلنا بمنو وجوده اهلل عز وجل أف يخلقنا بذلك وأنسأؿ 

 وكرمو إلى ذلك، ونكتفي بذلك خوفاً من اإلطالة والسأـ.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم


