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11الحمــد هللا الــذي خلــق الــسماوات واألرض وجعــل الظلمــات والنــور ثــم الــذين الحمــد هللا الــذي خلــق الــسماوات واألرض وجعــل الظلمــات والنــور ثــم الــذين الحمــد هللا الــذي خلــق الــسماوات واألرض وجعــل الظلمــات والنــور ثــم الــذين الحمــد هللا الــذي خلــق الــسماوات واألرض وجعــل الظلمــات والنــور ثــم الــذين ﴿ 11 2 2 2 22 2 2 22 2 2 22 2 2 23 3 ْ3 3 ْ3 3 ْ3 3 ْ33 33 55 55 1 1 11 1 11 1 11 1 1
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1111كفروا بـربهم يعـدلونكفروا بـربهم يعـدلونكفروا بـربهم يعـدلونكفروا بـربهم يعـدلون 55 55 22 22 ْْ ْْ
11 11
ْْ ْْ 22 22 2 22 22 22 2�� �� 11 11 55 55 11 11 11 عليـه الخيـر كلـه ال أحمـده سـبحانه وأثنـي  .6/1األنعـام  ﴾11

 وأشـهد أن محمـدا وحـده ال شـريك لـه، ًأحصي ثناء عليه وأشهد أن ال إله  إال اهللا
ً

عبداهللا ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا إليه بإذنه وسـراجا 
ً ً ً ً

منيرا
ً

، فعلم الناس من جهالـة ، و هـداهم مـن ضـاللة، و أخـرجهم مـن الظلمـات إلـى 
 اهللا به آذانا صما، و أعينا عميا، و قلوبا غلفا، و هـداهم بـه إلـى الـصراط  فتح.النور

 صلى اهللا عليه وسلم وعلى آلـه األطهـار وأصـحابه األبـرار وعلـى سـائر  .المستقيم
  .عباد اهللا الصالحين األخيار

  : أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب اهللا وخير الهـدي هـدي محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم 
   . محدثاتها وكل محدثة بدعة وشر األمور

اتقوا اهللا حق تقاته وال تمـوتن إال وأنـتم مـسلمون ، فـاتقوه رحمكـم     أيها المؤمنون
  .اهللا فإنه من يتق ويصبر فإن اهللا ال يضيع أجر المحسنين 

أيها المؤمنون إن اهللا تعالى أرسل محمد بن عبـداهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم رحمـة 
 أجمعين ، أرسله اهللا تعالى على حـين فتـرة مـن الرسـل للعالمين وحجة على العباد

 :وانطماس من السبل فهدى اهللا به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل أوحى اهللا إليه 
  فلم يزل صلى اهللا عليه وسلم قائما بأمر ربه ومـواله ﴾ قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر قم فأنذر.يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا أيها المدثر يا أيها المدثر ﴿

ً

ال يرده عن ذلك راد ، داعيا إلى اهللا ال يـصده عنـه صـاد ي
ً

بلـغ ديـن اهللا ورسـالته ال 
يخشى فيه لومة الئـم ، أوذي فـي اهللا أبلـغ األذى فـي نفـسه ومالـه وأهلـه وأصـحابه 
كذبه قومه وعابوه وسفهوا رأيـه وضـللوه حـاولوا قتلـه وسـجنه أخرجـوه مـن بلـده 

طريدا سليبا ثم قاتلوه وحاربوه فكسروا رباعيته وشجوا رأسه وأدموا وجهـه ف
ً ً

كمـا 
 فتحمل في سـبيل ))اللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلموناللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلموناللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلموناللهم اغفر لقومي فإنهم ال يعلمون(( :يقولكان في البخاري 

تبليغ ديـن اهللا وهدايـة عبـاد اهللا صـنوف المـشاق وألـوان األذى فكـان عاقبـة أمـره 
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فوزا ونصرا فأشرقت برسالته األرض بعد ظلمتها هدى اهللا بـه مـن الـضاللة وبـصر 
ً ً

1111﴿ فالذين آم﴿ فالذين آم﴿ فالذين آم﴿ فالذين آم    به من العمى فأنقذ اهللا به من آمن به 11 11 22 22 33 33 11 55نوا به وعزروه ونصروه واتبعـوا نوا به وعزروه ونصروه واتبعـوا نوا به وعزروه ونصروه واتبعـوا نوا به وعزروه ونصروه واتبعـوا 11 55 11 11
33 33
1 1 5 11 1 5 11 1 5 11 1 5 15 55 55 55 555 55 11 11 1 11 11 11 133 33 22 22 22 22 55 55

11النور الذي أنزل معه أولnك هم المفلحونالنور الذي أنزل معه أولnك هم المفلحونالنور الذي أنزل معه أولnك هم المفلحونالنور الذي أنزل معه أولnك هم المفلحون 11 55 55 22 22 ْْ ْْ 55 55
ْ 3ْ 3ْ 3ْ 3

55 55 55 55 11 11 22 22 11 11 5 55 55 55 555 55 11 11 11 11 11 11 22 22 ْْ ْْ 22 22 11 11
66   .7/157  األعراف   األعراف   األعراف   األعراف ﴾66

 إن من أكثر حقوق محمد بن عبداهللا النبي األمي الـذي :أيها المؤمنون عباد اهللا 
ى اهللا عليه وسلم محبـة أنقذكم اهللا به من النار وهداكم به من الضاللة محبته صل

 قـال :قلبية صادقة ففي الصحيحين من حديث أنـس بـن مالـك رضـي اهللا عنـه قـال
ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن (( :رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

        )).والده وولده والناس أجمعينوالده وولده والناس أجمعينوالده وولده والناس أجمعينوالده وولده والناس أجمعين

فحق على كل مؤمن بـاهللا واليـوم اآلخـر أن يحـب النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم 
ة يتجلى فيها إيثار النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم علـى كـل محبـوب مـن نفـس محب

ووالد وولد والناس أجمعين فمحبة النبي صلى اهللا عليه وسلم من أعظـم واجبـات 
فمحبة النبي صلى اهللا عليه وسلم  .الدين وهي فرع من محبة اهللا تعالى وتابعة لها 

 مـسلمة إعتقادهـا و الوفـاء وطاعته أصل من أصول اإليمان يجب على كل مسلم و
آباؤكم و أبنـاؤكم و ﴿ قل إن كان  : قال اهللا عز وجل.بها و الحذر من نواقضها

إخوانكم و أزواجكمو عشيرتكم و أموال إقترفتموها وتجـارة تخـشون كـسادها و 
و مساكن ترضـونها أحـب إلـيكم مـن اهللا و رسـوله و جهـاد فـي سـبيله فتربـصوا 

 قـال القاضـي .9/24  التوبـة ال يهـدي القـوم الفاسـقين﴾هللاحتى يأتي اهللا بـأمره و ا
وكفى بهـذا حــظا وتنبــيها، وداللـة وحــجة علـى إلـزام محــبته، ( :عياض رحمه اهللا

ووجـوب فرضها وعظم خــطرها، واستحــقاقه صـلى اهللا عليـه وســلم لهـا، إذا قـرع 
 (-بقولـه، اهللا من كان مالـه وأهلـه وولـده أحــب إليـه مـن اهللا ورســوله وتوعـدهم 

2فتربصوا حـتى يـأتي اهللا بـأمره 2 ْ 1 2 5
3

1 2
ْ
1

3
1 5 3 1 1 ، ثـم فـسـقهم بتمـام اآليـة وأعلمهـم ]9/24 التوبـة[ -)1

2 واهللا ال يهدي ا(- :أنهم ممن ضل ولم يهده اهللا فقال  ْ 1 1 5
3

1لقوم الفاسقـين1 2 2 1
ْ ْ

1
ْ وعن أنـس  -)1

ْال يـؤمن أحــدكم « : قال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم :رضي اهللا عنه قال  5 5 1 1 5 2 ْ 5 1
1حتى أكون أحـب إليه من 1والده وول 11 12 2 2 ْ 32 2 ْ 2 1 11 11 5 1ده والناس أجمعين3 2 1

ْ 1 2 3 1 2 2«  

        
وكل محبة وتعظيم للبشـر فإنمـا يجــوز تبعـا لمحــبة ( :وقال ابن القيم رحمه اهللا 

ام اهللا وتعظيمه كمحـبة رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وســلم وتعظيمـه، فإنهـا مـن تمـ
ــه ويجـــلونه  ــه ويعظمون ــإن أمتــه يحـــبونه لمحبــة اهللا ل محـــبة مرســـله وتعظـــيمه، ف

 ما كان أحـد أحب إلـي :ويقول عمرو ابن العاص رضي اهللا عنه  )إلجـالل اهللا له
من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم وال أجـل في عيني منه وما كنـت أطيـق أن 

أصـفه مـا أطــقت ألنـي لـم أكـن أمـأل أمأل عيني منه إجـالال لـه ولـو ســئلت أن 
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وســئل زيـد ابــن الدثنـة رضــي اهللا عنـه حـــينما أخرجـه أهــل مكـة مــن  .عينـي منـه
 أنـشـدك بـاهللا :الحـرم ليقتلوه وقد كان أسـيرا عندهم أسروه في بئر معونة فقـال 

 :يا زيد أتحـب أن محـمدا اآلن عندنا مكانك نضرب عنقـه وأنـك فـي أهلـك، قـال 
 شـوكة تؤذيـه وأنـي واهللا ما أحب أن محـمدا اآلن في مكانه الذي هو فيـه تـصيبه

 ما رأيت من الناس أحـدا يحــب أحـدا كحـب :جـالس في أهلي، فقال أبو سفيان 
  .أصحاب محـمد محـمدا

هذا أيها األخوة غيظ من فيض من أمثلة لحـب أصـحاب محمـد لمحمـد صـلى اهللا 
عليه وسلم و من التابعين أختار نموذجا هو إمـام دار الهجـرة اإلمـام مالـك بـن أنـس 

كان إذا أراد الخـروج لتحـديث الناس، توضأ وضـوءه كان إذا أراد الخـروج لتحـديث الناس، توضأ وضـوءه كان إذا أراد الخـروج لتحـديث الناس، توضأ وضـوءه كان إذا أراد الخـروج لتحـديث الناس، توضأ وضـوءه فقد فقد فقد فقد     نه و أرضاهرضي اهللا ع
للصالة، ولبـس أحـسن ثيابه، وتطيب ومشط لحـيته، توقيرا لحـديث رسـول اهللا للصالة، ولبـس أحـسن ثيابه، وتطيب ومشط لحـيته، توقيرا لحـديث رسـول اهللا للصالة، ولبـس أحـسن ثيابه، وتطيب ومشط لحـيته، توقيرا لحـديث رسـول اهللا للصالة، ولبـس أحـسن ثيابه، وتطيب ومشط لحـيته، توقيرا لحـديث رسـول اهللا 

وقد روى مسـلم في صحـيحه عن أبي هـريرة رضي اهللا عنه وقد روى مسـلم في صحـيحه عن أبي هـريرة رضي اهللا عنه وقد روى مسـلم في صحـيحه عن أبي هـريرة رضي اهللا عنه وقد روى مسـلم في صحـيحه عن أبي هـريرة رضي اهللا عنه .سـلمسـلمسـلمسـلمصلى اهللا عليه وصلى اهللا عليه وصلى اهللا عليه وصلى اهللا عليه و
�2222من أشـدمن أشـدمن أشـدمن أشـد«    :أن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قال أن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قال أن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قال أن رسـول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم قال � �� 11 11 11 11

ْْ ْْ 22 11 أمتي لي حـبا ناس يكـونون  أمتي لي حـبا ناس يكـونون  أمتي لي حـبا ناس يكـونون  أمتي لي حـبا ناس يكـونون 22 11 5 55 55 55 55 25 25 25 211 11
ٌٌ ٌٌ 11 11 ~~ ~~ 22 22 33 33 55 55

ـــــــــــه ـــــــــــي بأهلـــــــــــه ومال ـــــــــــهبعـــــــــــدي يـــــــــــود أحــــــــــــدهم لـــــــــــو رآن ـــــــــــي بأهلـــــــــــه ومال ـــــــــــهبعـــــــــــدي يـــــــــــود أحــــــــــــدهم لـــــــــــو رآن ـــــــــــي بأهلـــــــــــه ومال ـــــــــــهبعـــــــــــدي يـــــــــــود أحــــــــــــدهم لـــــــــــو رآن ـــــــــــي بأهلـــــــــــه ومال 2بعـــــــــــدي يـــــــــــود أحــــــــــــدهم لـــــــــــو رآن 22 22 22 222 22 11 11 11 11 22 22 ْ 6ْ 6ْ 6ْ 611 11 22 22 22 22 11 11 ْْ ْْ 11 11 ْْ ْْ 55 55 55 55 11 11 11 11 11 11 11 11 22 22 ْْ ْْ
11 11«)    .(        

ــــــولك ن ـــــدك ورس ـــــى عب ـــــارك عل ــــــلم وب ـــــم صـــــل وس ــــــولك نالله ـــــدك ورس ـــــى عب ـــــارك عل ــــــلم وب ـــــم صـــــل وس ــــــولك نالله ـــــدك ورس ـــــى عب ـــــارك عل ــــــلم وب ـــــم صـــــل وس ــــــولك نالله ـــــدك ورس ـــــى عب ـــــارك عل ــــــلم وب ـــــم صـــــل وس ــــــمدالله ـــــا مح ــــــمدبين ـــــا مح ــــــمدبين ـــــا مح ــــــمدبين ـــــا مح             .بين
 إن لمحبــة الرسـول عالمــات ودالئـل تظهــر حقيقـة المحبــة األخــوة المـؤمنزناألخــوة المـؤمنزناألخــوة المـؤمنزناألخــوة المـؤمنزن    أيهـاأيهـاأيهـاأيهـا

        توصدقها ومن أبرز هذه العالما

 متابعة الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم فـي أعمالـه وأقوالـه وأخالقـه وجميـع : أوال 
ــاتبعوني يحبــبكم اهللا﴿    :شــأنه قــال اهللا تعــالى  ــاتبعوني يحبــبكم اهللاقــل إن كنــتم تحبــون اهللا ف ــاتبعوني يحبــبكم اهللاقــل إن كنــتم تحبــون اهللا ف ــاتبعوني يحبــبكم اهللاقــل إن كنــتم تحبــون اهللا ف 5قــل إن كنــتم تحبــون اهللا ف 55 55 55 5

3 33 33 33 3
55 55 5 2 2 25 2 2 25 2 2 25 2 2 2ْ 6ْ 6ْ 6ْ 6ْْ ْْ 22 22 55 55

33 33 11 11 11 11 11 11 55 55 ْْ ْْ 55 55
ْْ ْْ 5 55 55 55 5

ْْ ْْ 22 22
ْْ ْْ

 آل ﴾
 :وعن أنس رضي اهللا عنـه قـال رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم  3/131 عمران
 رواه الترمـذي ))تي فقد أحبني ومن أحبنـي كـان معـي فـي الجنـةتي فقد أحبني ومن أحبنـي كـان معـي فـي الجنـةتي فقد أحبني ومن أحبنـي كـان معـي فـي الجنـةتي فقد أحبني ومن أحبنـي كـان معـي فـي الجنـةمن أحيا سنمن أحيا سنمن أحيا سنمن أحيا سن((

فمن أحب رسول اهللا محبـة صـادقة أوجـب لـه ذلـك تمـام المتابعـة فتجـد المحـب 
الصادق في محبة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم معظمـا لـسنة النبـي صـلى اهللا عليـه 

ً

وسلم عامال بها حريصا عليها في دقيق األمـر وجليلـه ال يعـدل بـسنة 
ً النبـي صـلى ً

اهللا عليه وسلم وهديه شيئا من األقوال أو األفراد نسأل اهللا العظيم من فضله 
ً

.  

   إن من دالئل محبة النبي صلى اهللا عليه وسلم :أيها المؤمنون 

  اإلكثار مـن ذكـره فـذكره صـلى اهللا عليـه وسـلم سـبب لـدوام محبتـه فـي :ثانيا
حبـوب واستحـضر محاسـنه زاد قلب العبد وتضاعفها فالعبد كلمـا أكثـر ذكـر الم

حنينا له وشوقا إليه 
ً ً

.   

 إن ذكر النبي صلى اهللا عليه وسلم الذي تزداد به محبته واإليمان :أيها المؤمنون أيها المؤمنون أيها المؤمنون أيها المؤمنون 
11إن اهللا ومال�كتـه يـصلون علـى إن اهللا ومال�كتـه يـصلون علـى إن اهللا ومال�كتـه يـصلون علـى إن اهللا ومال�كتـه يـصلون علـى ﴿ :به يكون بالصالة عليه صـلى اهللا عليـه وسـلم  11 11 11 1 11 11 11 166 66

11 11 55 55 55 55 11 11 22 22 11 11 11 11 11 11
33 33 33 33 22 22
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55النبي يا أيها الذين آمنواالنبي يا أيها الذين آمنواالنبي يا أيها الذين آمنواالنبي يا أيها الذين آمنوا 55 11 11 11 11 22 22 33 33 1 �1 �1 �1 �
66 66 11 11 11 11 22 22 22 22

33  صلوا عليـه وسـلموا تـسليما صلوا عليـه وسـلموا تـسليما صلوا عليـه وسـلموا تـسليما صلوا عليـه وسـلموا تـسليما33
ًًًً 2 22 22 22 2ْْ ْْ 11 11 5 15 15 15 1�� �� 1 1 11 1 11 1 11 1 122 22 ْْ ْْ 11 11

66 ال سـيما     3/56األحـزاب األحـزاب األحـزاب األحـزاب     ﴾66
البخيـل مـن ذكـرت عنـده فلـم البخيـل مـن ذكـرت عنـده فلـم البخيـل مـن ذكـرت عنـده فلـم البخيـل مـن ذكـرت عنـده فلـم ((    :عند ذكره صلى اهللا عليه وسلم فإنه قد قـال 

ومن ذكره صـلى اهللا عليـه وسـلم معرفـة سـيرته وأيامـه وأحوالـه ومـا     ))يصل علييصل علييصل علييصل علي
ى اهللا عليـه جرى لـه ،سـيرته صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن أسـباب زيـادة محبتـه صـل

   .وسلم

  أيها المؤمنون من دالئل محبة النبي صلى اهللا عليه وسلم 

  نصرته والذب عنه وعن شـريعته وتأييـده ومنعـه صـلى اهللا عليـه وسـلم مـن :ثالثا
11إنـا أرسـلناك1 إنـا أرسـلناك1 إنـا أرسـلناك1 إنـا أرسـلناك1 ﴿ :كل ما يؤذيه ، ورفض أعدائه والمعاندين لـشريعته قـال اهللا تعـالى  11

ْْ ْْ
11 11 ْْ ْْ 11 11 33 33 22 22

2222شاهدا ومبشرا ونذشاهدا ومبشرا ونذشاهدا ومبشرا ونذشاهدا ومبشرا ونذ 1 11 11 11 11 11 11 11 1
ً ًً ًً ًً ً22 22�� �� 11 11 55 55 22 يرايرايرايرا22

ًً ًً
ًًلتؤمنوا باهللا ورسوله وتعـزروه وتـوقروه وتـسبحوه بكـرة لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعـزروه وتـوقروه وتـسبحوه بكـرة لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعـزروه وتـوقروه وتـسبحوه بكـرة لتؤمنوا باهللا ورسوله وتعـزروه وتـوقروه وتـسبحوه بكـرة     . ًً

11 11
ْْ ْْ
55 55 5 5 55 5 55 5 55 5 555 55 22 22 �� �� 11 11 5 5 55 5 55 5 55 5 51 1 5 1 11 1 5 1 11 1 5 1 11 1 5 1 155 55 22 22�� �� 11 11 22 22�� �� 11 11 22 22 2 22 22 22 255 55 11 11 22 22 33 33 22 22 55 55 22 22 ْْ ْْ 55 55

ًًًًوأصيالوأصيالوأصيالوأصيال 22 22 11 11 11  وتعزيره يكون بنصره وتأييده ، وتوقيره يكون بإجاللـه 9-48/8الفتح  ﴾11
   .وإكرامه صلى اهللا عليه وسلم 

  .إلى لقائه أيها المؤمنون إن من محبة النبي صلى اهللا عليه وسلم الشوق 

  أيها المؤمنون إن من عالمات المحبة

 الشوق إلى لقائه وتمني رؤيته ففي صحيح مسلم قال صلى اهللا عليـه وسـلم : رابعا
من أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالـهمن أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالـهمن أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالـهمن أشد الناس لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله ومالـه((    :

ًًًً
(( 
 هــذه بعــض عالمــات محبــة النبــي صــلى اهللا عليــه وســلم محبــة صــادقة نــسأل اهللا

  .الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا محبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم

 
 

  أيها األخوة المؤمنون 

 بتقوى اهللا تعالى في السر والعلن وتزودوا فإن خير الزاد التقوى و ايايفأوصيكم 
 أيها المسلمون إن محبة النبـي صـلى اهللا عليـه وسـلم حـق واجـب وفـرض الزم .

 أيها المؤمنون عباد اهللا ليس من محبـة .ن العبد إال بها على كل مؤمن ال يتم إيما
النبي صلى اهللا عليه وسلم في شيء الغلو فيه صلى اهللا عليـه وسـلم بـل الغلـو فيـه 
مضادة لشرعه ومحادة هللا ورسوله ومخالفة ألمره ومشاقة له صـلى اهللا عليـه وسـلم 

ال ال ال ال (( : ففــي صــحيح البخــاري مــن حــديث عمــر بــن الخطــاب رضــي اهللا عنــه قــال
 عبــداهللا  عبــداهللا  عبــداهللا  عبــداهللا :تطرونـي كمـا أطـرت النــصارى عيـسى بـن مـريم فإنمــا أنـا عبـد فقولـواتطرونـي كمـا أطـرت النــصارى عيـسى بـن مـريم فإنمــا أنـا عبـد فقولـواتطرونـي كمـا أطـرت النــصارى عيـسى بـن مـريم فإنمــا أنـا عبـد فقولـواتطرونـي كمـا أطـرت النــصارى عيـسى بـن مـريم فإنمــا أنـا عبـد فقولـوا

قولـوا بقـولكم قولـوا بقـولكم قولـوا بقـولكم قولـوا بقـولكم (( : وقال صلى اهللا عليه وسلم لقوم أثنوا عليـه فـأطنبوا ))ورسولهورسولهورسولهورسوله
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فليتق اهللا قوم غلوا في النبي صـلى     )).أو بعض قولكم وال يستجرينكم الشيطانأو بعض قولكم وال يستجرينكم الشيطانأو بعض قولكم وال يستجرينكم الشيطانأو بعض قولكم وال يستجرينكم الشيطان
ما ليس منه وشرعوا من الدين ما لم يأذن بـه اهللا عليه وسلم فابتدعوا في دين اهللا 

اهللا فأفرطوا في مدحه والثناء عليه ووصفه بما ال يجوز أن يوصف بـه إال اهللا رب 
 أقول قـولي هـذا وأســتغفر اهللا لـي  أقول قـولي هـذا وأســتغفر اهللا لـي  أقول قـولي هـذا وأســتغفر اهللا لـي  أقول قـولي هـذا وأســتغفر اهللا لـي .  والعياذ باهللالعالمين فوقعوا في الشرك باهللا

 الغــفور  الغــفور  الغــفور  الغــفور هـوهـوهـوهـو    ولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنـب فاســتغفروه وتوبـوا إليـه إنـهولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنـب فاســتغفروه وتوبـوا إليـه إنـهولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنـب فاســتغفروه وتوبـوا إليـه إنـهولكم ولسـائر المسـلمين من كل ذنـب فاســتغفروه وتوبـوا إليـه إنـه
        .الرحـيمالرحـيمالرحـيمالرحـيم

        


