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 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 حممدا   أن وأشهد اهلل إال إله ال أن وأشهد اهلل رسول عىل والسالم والصالة هلل احلمد

 .ملسو هيلع هللا ىلص وخليله خلقه من وصفيه ورسوله عبده

 

 :بعد أما

 

 .٦٤٤٦ لعام/  رمضان من/  ٦١ هذا يومنا يف

 

 بابأس من والثاين واآلخرة، الدنيا خريي أسباب من أحدمها عظيمني أمرين عن نتكلم

. للوالدين والعقوق الرب: ومها أال. والعافية السالمة اهلل نسأل. واآلخرة الدنيا رش

*﴿  :فقال كتابه، من مواطن يف بحقه الوالدين حق قرن قد وجل عز اهلل أن وتعلمون

ُكوا َواَل  اهللهَ َواْعُبُدوا   َشْيئ ا بِهِ  ُتْْشِ
 
ََ رَ  *﴿ َوَقَضى : وقال ،*﴾إِْحَسان ا  َوبِاْلَوالَِدْينِ  ۖ  َأاله  بك

اهُ  إاِله  َتْعُبُدوا مَ  َما َأْتُل  َتَعاَلْوا *﴿ ُقْل : وقال ،*﴾ ۖ   إِْحَسان ا َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِيه  َربكُكمْ  َحره

  َعَلْيُكمْ 
 
ُكوا َأاله  ۖ   َشْيئ ا بِهِ  ُتْْشِ

 
  إِْحَسان ا َوبِاْلَوالَِدْينِ  ۖ

 
: لوج عز اهلل يقول وأيضا ،*﴾ ۖ

ْينَا نَسانَ  *﴿ َوَوصه  *.﴾ُحْسن ا  بَِوالَِدْيهِ  اْْلِ
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ْينَا*﴿ نَسانَ  َوَوصه   إِْحَسان ا الَِدْيهِ بِوَ  اْْلِ
 
هُ  ََحََلْتهُ  ۖ ا ُأمك ا َوَوَضَعْتهُ  ُكْره    ُكْره 

 
 هُ َوفَِصالُ  َوََحُْلهُ  ۖ

ا َثاَلُثونَ  هُ  َبَلغَ  إَِذا َحتهىى  ۖ   َشْهر  ََ نِعْ  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوِزْعنِي َرب   َقاَل  َسنَة   َأْرَبِعنيَ  َوَبَلغَ  َأُشده  َمتَ

تِي تِي يِف  ِل  َوَأْصلِْح  َتْرَضاهُ  َصاحِل ا َأْعَمَل  َوَأنْ  َوالَِديه  َوَعىَلى  َعَله  َأْنَعْمَت  اله يه   ُذر 
 
  ُتْبُت  إيِن   ۖ

 ََ ََ ( ١٥) اْلُْْسلِِمنيَ  ِمنَ  َوإيِن   إَِلْي ِئ ِذينَ  ُأوَلى  َعن َوَنتََجاَوزُ  َعِمُلوا َما َأْحَسنَ  َعنُْهمْ  َنَتَقبهُل  اله

  اْْلَنهةِ  َأْصَحاِب  يِف  َسي َئاِِتِمْ 
 
ْدِق  َوْعدَ ۖ   لَِوالَِدْيهِ  َقاَل  َوالهِذي( ١٦) ُيوَعُدونَ  َكاُنوا الهِذي الص 

ُكَم  ُأف   ا َقْبِل  ِمن اْلُقُرونُ  َخَلِت  َوَقدْ  ُأْخَرَج  َأنْ  َأَتِعَدانِنِي له   إِنه  آِمنْ  ََ َوْيلَ  اهللَ َيْستَِغيَثانِ  َومُهَ

َذا َما َفَيُقوُل  َحق   اهللِ َوْعدَ  لنِيَ  َأَساطرِيُ  إاِله  َهى  لرجلني مثلني اهلل رضب(﴾*. ١٧) اْْلَوه

 مرفوع هوأن متقبال أعمله أن البار شأن من فذكر ْلبويه عاقل واآلخر بأبويه بار أحدمها

 لسالمةا اهلل نسأل. الدارين يف خارس أنه العاق شأن يف ذكر بينم اْلنان يف الدرجات

 .والعافية

ََّيِصَلَََّّأن ََّّالِب َََّّأَبر ََِّّمن ََّّإِن َّ*»: ملسو هيلع هللا ىلص قال حتى بالوالدين الرب فضيلة عن ملسو هيلع هللا ىلص النبي أخرب وقد

ُجُلَّ َلََّّالر   الرب من أمَ وحب أبيَ حب وصل كان فإذا. مسلم رواه.َّ*«ََّأبِيهََُِّّود َََّّأه 

: اَل قَ  َصَحاَبتِي؟ بُِحْسنِ  النهاسِ  َأَحقك  َمنْ  ملسو هيلع هللا ىلص النبي سئل وقد وأمَ أبيَ برب فكيف

«* ََ ََ  ُثمه : *»َقاَل  َمْن؟ ُثمه : َقاَل * «ُأمك ََ  ُثمه : *»َقاَل  َمْن؟ ُثمه : َقاَل  *« ُأمك : َقاَل  *« ُأمك

 . «أدناك أدناك ثم وأباك أمَ»: رواية ويف. *« َأُبوك ُثمه : *»َقاَل  َمْن؟ ُثمه 
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 ياأعراب جيد عمر ابن هو فها الرب، درجات أعىل عليهم اهلل رضوان السلف سلَ وقد

 يا: له فقيل همتاع ويعطيهم عممته فيعطيه لعمر صديقا كان أنه فيعرفه أبيه عن فيسأله

 لعمر صديقا أبوه كان هذا إن: قال. بالقليل يرضون وإهنم اْلعراب من إنه عمر ابن

ُجُل  َيِصَل  َأنْ  الرِب   َأَبر   ِمنْ  إِنه »: *يقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي سمعت وقد  .*« َأبِيهِ  ُود   َأْهَل  الره

 ليهمإ حتسن أن عليَ فيجب أساء، أم إليَ أحسن سواء عظيم الوالدين حق اهلل عباد

 نواحيس مل أهنم بدعوى واْلمهات اآلباء عقوق يستحلون الناس من كثريا نجد ْلننا

 اْلحسان من ليس فهذا ْلحساهنم جزاء هو إنم وأمَ أبيَ إىل أحسانَ كان إذا. إليهم

 أن يَعل فيجب "وصلها رَحه قطعت إذا الذي الواصل ولكن باْلكافئ الواصل ليس"

 عنها نغفل أال ينبغي حقيقة وهذه كربت مهم عندمها صغري وأنت ْلبويَ بارا تكون

 اْلب نْل ظهورنا أثبتت وحده حلانا شابت وقد وأمهاتنا آبائنا من العتاب نجد قد ْلننا

 سببال وهم عليه قاموا ربو الذين فهم ذلَ هلم وُحق الطفل موطن يف ابنهم يرون واْلم

 يعمج يف إليهم واْلحسان برهم يف متحرزا تكون أن لَ ينبغي فلذلَ وجوده يف

. ملسو هيلع هللا ىلص لرسوله وجل عز هلل فالطاعة طاعة، وال سمع فال بمعصية أمروك إذا إال اْلحوال

َُم  ُقل*﴿ ذلَ ومع ل   َجنَاَح  هَلَُم  َواْخِفْض ( ٢٣) َكِريم   َقْوال   هله َْحَةِ ال ِمنَ  الذك ب   َوُقل ره   ره

َيايِن  َكَم  اْرََحُْهَم  ا َربه  هلم تقل وال بالرَحة، هلم تدعون مسلمني كان إذا(﴾*. ٢٤) َصِغري 

 من هللبا نعوذ إليهم وييسء يرضهبم بمن فكيف تنهرمها وال. الكلمت أدنى وهو أف



 5 والعقوق الرب 31 الفائدة ️♻ 

ُجلَََِّّشت مََُّّال َكَبائِرََِِّّمنََّ:َّ*»ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال. اخلذالن هََِّّالر   َهْل : اهللِ َرُسوَل  َيا َقاُلوا .*«ََّوالَِدي 

ُجُل  َيْشتِمُ  َََّّنَعم َّ:َّ*»َقاَل . َوالَِدْيهِ  الره ُجلَََِّّأَباََّيُسب  ََّّالر  َََّّأَباهَََُّّفَيُسب  هَََُّّوَيُسب  ََُّّأم  هَََُّّفَيُسب   «ُأم 

 بكرة، أيبو العاص بن عمرو بن وعبد اهلل أنس حديث يف كم الكبائر ملسو هيلع هللا ىلص النبي وذكر. *

اكَُّ:َّبائِرَُّالكََّ»*: فقال  عقوق وحرم. *« الوالَِدْينِ  وُعُقوُق *» منها وذكر *«َّباهللَّاإلْش 

ََّّعز ََّّاهللَّإن َّ*» شعبة بن اْلغرية حديث نعم بكرة أيب حديث يف كم اْلمهات ََََّحََّّوجل  َّر 

هاِت،َُّعُقوَقَّ:َّعَلي ُكم َّةََّوَكث رَََّّوقاَل،َّقيَلَّ:ََّثالًثاََّلُكم ََّّوَكِرهَََّّوهاِت،َّوَمن ًعاَّالَبناِت،َّوَوأ دَََّّاألُم 

ؤاِل،  من كثريا ْلن هلم، الرب أن مع اآلباء دون اْلمهات وذكر.َّ*«َّاملالََِّّوإضاَعةَََّّالس 

 من اهلل ذرح فلذلَ لقوته، بأبيه بارا يكون بينم لضعفهن أمهاِتم عىل متردون الناس

 .اْلم عقوق

َّمَََّرغََُِّّثم ََّّأن ُف،ََّرِغمََّ*» النار، دخلوا ثم وأمهاِتم أبائهم أدركوا قوم عىل دعا ملسو هيلع هللا ىلص والنبي

َركََََّّمن*»َّ:قاَل . اهللِ َرسوَل  يا َمْن؟: قيَل . *«َّأن ُفَََّّرِغمَََُّّثم ََّّأن ُف، هََِّّأد  ،َِّعن َدََّّأَبَوي  َّالكَِبِ

ُخلَََِّّفَلم ََّّكَِلي ِهامَّأو ََّّأَحَدُُها، َّالن ارََّيد   بالبعد عليهم دعاء وأسحقه، اهلل فأبعده .*«

 اْلنة، أبواب من العظيم الباب هذا وجود يستغل مل أنه لسبب والسحق

«َّحَفظ هاَّأوَّالباَبََّّذلكَّفأِضعَّشئَتََّّفإن ََّّاجلن ِة،َّأبواِبََّّأوسطََُّّالوالُِدَّ*»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال كم

*َّ.َّ

 .اهلل نم العظيمت واْلكرومات اْلنة، دخول أسباب أعظم من فهو اهلل عباد يا الرب الرب
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: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وُل َرُس  َفَقاَل  اْلنة يف النعمن بن حارثة رأت أهنا عنها اهلل ريض عائشة حديث يف

،ََّكَذلَِكَّ*» ،ََّكَذلَِكََّّال ِب  هََِّّالن اسَََِّّأَبر َََّّوَكانَََّّال ِب   لرؤيةا هبذه بالبشارة اهلل فأكرمه.َّ*«َّبُِأم 

 أن عباس ابن عن "اْلفرد اْلدب" يف وجاء. عليها عائشة ملسو هيلع هللا ىلص النبي وأقر اْلنة يف أنه

 أخذتهف عليه فوافقت فخطبها آخر رجل جاء ثم تتزوجه أن فأبت عمه ابنة خطب رجال

 لَ هل: قال. كفارة من ترى هل: عباس ابن يا قال عباس، ابن إىل جاء ثم فقتلها الغرية

 ما: قال أمه؟ عن سألته ْلاذا عباس البن فقيل. واستغفره اهلل إىل فتب: قال ال،: قال أم؟

 .كالمه بنحو أو. اْلم بر مثل وجل عز اهلل إىل يقرب عمل هناك

 أمه بر إىل بهعي وزوال ذنبه، لتكفري القاتل هذا يرشد عنه اهلل ريض عباس ابن إىل فانظر

 . ذلَ وغري والعطية والفعل بالقول إليها واْلحسان

 وجودك يف وجل عز اهلل بعد الفضل فلهم أبويَ، حق يف تفرط أن اْلسلم أخي فإياك

 أجلَ، من فرحا وكم أجلَ، من حزنا وكم أجلَ من تعبا وكم أجلَ، من سهرا وكم

 حلقه إذا لكن أبويه إىل مسيئا أحدهم كان وإن حتى حلزنَ وحزهنم لفرحَ فرحهم

 .وأمه أبيه عىل ذلَ أثر جتد يشء

 إىل يؤدي أعظم من الوالدين وعقوق الرَحن، إىل يقرب ما أعظم من الوالدين بر

 عز اهلل فإن هبإحسان اْلحسن جيازي أن اْلسلم فعىل. والعافية السالمة اهلل نسأل. النريان

ْحَسانِ  َجَزاءُ  *﴿ َهْل : يقول وجل ْحَسانُ  إاِله  اْْلِ  أحسن قد وأمَ وأبوك*. ﴾( ٦٠) اْْلِ
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 كانَم وتتغوط يف مكانَ يف تبول صغري وأنت عليَ قامت أمَ اْلحسان، غاية إليَ

 كمو أجلَ من جاعت كم ْلوعَ وتتأمل ْلرضَ، وتسهر وإعدادك بتنظيفَ وتقوم

َلت هَُّ*» وهن عىل وهنا أمه َحلته أجلَ من تعبت هََََُّّحَ ًهاَُّأم  ًهاََّوَوَضَعت هََُُّّكر   .*«َُّكر 

 عمر ابن يا: له فقال. هبا ويطوف ظهره عىل أمه حيمل رجال عنه اهلل ريض عمر ابن رأى

: له قيل هأن بعضها يف وجاء. وضعتَ حني زفراِتا من بزفرة وال: قال. جاهزيتها أتراين

 تعب مريناْل بني عظيم فرق. حياتَ وتنتظر حتملَ وكانت وفاِتا وتنتظر حتملها

 حسنأ إذا واالبن. فيها ويستمر احلياة إىل يصل أن أجل من ابنهم عىل واْلمهات اآلباء

 ال فلذلَ يهعل شديدين كان أو مريضني كان إذا سيم ال وفاِتم ينتظر ربم وأمه أبيه إىل

 بعد حتى هلم ندعو وأن إليهم نحسن وأن أمهاتنا نرب وأن آباءنا نرب أن لنا فينبغي. سواء

ُجُلَََّّيِصَلَََّّأن ََّّالِب َََّّأَبر ََِّّمن ََّّإِن َّ*» برمها؛ موِتم َلََّّالر   سنحت. موِتم بعد: أي *«ََّأبِيهََُِّّود َََّّأه 

 أجره اهذ فإن يودونه كانوا من وتود يزورونه كانوا من وتزور إليه حيسنون كانوا من إىل

 واْلم، اْلب قطيعة مثل الدنيا يف عقوبته من أعجل ذنب من وما. رفيعة ومنزلته عظيم

ََِّّمن َََّّما*»: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال بكرة أيب حديث يف جاء كم َدرَََُّّذن ب  َلَََّّأن َََّّأج  ََّتَعاَلََّّاهللَُّيَعج 

َياَِّفََّّال ُعُقوَبةَََّّلَِصاِحبِهَِّ ن  ِخرَََُّّماََّمعَََّّالد  ِخَرةََِِّّفَََّّلهَََُّّيد  ِيََِّّمث ُلََّّاْل  ِحمَََِّّوَقطِيَعةََِّّال َبغ   واْلزاء .*َّ«الر 

 برب نفسَ إىل فأحسن معَ ابنَ سيكون أبيَ مع كنت ما كيف العمل جنس من

 دفع منعي العلمء بعض أن حتى. هلم والعطاء والبذل إليهم واْلحسان وصلتهم والديَ
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 أن من أرشف والوالدة والوالد. اْلال أوساخ هي إنم الزكاة ْلن الوالدين إىل الزكاة

 . مالَ أحسن ومن مالَ، خالص من هلم عطائَ فليكن اْلال هذا من تعطيهم

 من إال يسلم ومل والعصيان، العقوق كثر وقد الزمان، آخر يف ونحن اهلل عباد يا نعم

 وإن حتى ابالب هذا يف أنفسنا نجاهد أن لنا فينبغي. وتعاىل سبحانه الديان اْللَ سلمه

 .حتتسب وأن نفسَ، تصرب أن البد يقال كم متعبة اْلم أو غليظا، اْلب كان

 هنجات أسباب من وكان الصخرة، عليه فانسدت الغار دخل الذي الرجل ذلَ إىل انظر

ََّقب َلُكم َََّّكانَََِِّّم ن َََّّنَفر َََّّثاَلَثةََُّّان َطَلَقَّ:َّ*»ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال. وأمه بأبيه بارا كان أنه الكربة ذلَ من

َََّّفَدَخُلوُه،ََّغار ََّّإلامل بِيتََُّّآَواُهمَََُّّحت ى رة ََّّفان َحَدَرت  بلََِِّّمنََََّّصخ  ََّّاجل  ت  َّاَر،ال غََََّّعَلي ِهم َََّّفَسد 

َرةَََِّّهِذهََِِّّمن ََُّّين ِجيُكم ََّّلَََّّإِن هَُّ:ََّفَقاُلوا خ  ُعواََّأن ََّّإِل ََّّالص  ،َّبصالحَّتعالَّاهللََّتد  اَملُِكم  ََّّاَلَّقََََّّأع  َّرجل 

ُهم َّ:َِّمن ُهم َّ بُِقََّّلََََّّوُكن ُتَََّّكبرَِياِن،ََّشي َخانَََِّّأَبوانََِِّّلَََّّكانَََّّالل  الًَََّّقب َلُهاَمَََّّأغ  َِّبَََّّفنََأىََّمالً،ََّولََََّّأه 

ء َََّّطَلِبََِّّفَّ ًما،ََّشى  اَمَََّّفَحَلب ُتَََّّناَما،ََّحت ىََّعَلي ِهاَمََُّّأِرح َََّّفَلم َََّّيو  اَمََُّّبوَقهاَمََََّّلُ ُُتُ ،نََََّّفَوَجد  ِ  ْ َّائِي

ت بَِقَََّّوَأن ََّّهاَمَُّأوقظََََّّأن َََّّفَكِره  الًَََّّقب َلُهاَمَََّّأغ  َتظِرَََُّّيِدىََّعَلَََّّوال َقَدُحَََّّفَلبِث ُتَََّّمالً،ََّأو َََّّأه  ََّأن 

تِيَقاَظُهام رَََُّّبَرَقَََّّحت ىَّاس  ب َيةََُّّال َفج  نََََّّوالص  تَي قَظاََّقَدميَِّعن َدَََّّيَتضاَغو   *.«َغُبوَقُهاَمَََّّباَفَشَََّّفاس 

 ،الرب هو هذا أحدا، وأمه أبيه عىل يقدم أن يرد مل لكن قدمه، عند يتضاغون أبنائه كان

 ذلَ عىل حيث ملسو هيلع هللا ىلص والنبي. اْلعروف جزاء هو هذا اْلحسان، هو هذا الصلة، هي هذه

: وقال ا،عنه اهلل ريض بخدجية برا خدجية ْلصدقاء حتى حمشنا كان فإنه فيه، ويرغب
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 ،أمَ وإىل أبيَ، إىل يكون ما كل احتسب أخي يا احتسب. اْليمن من العهد حسن

 من أو اْلب، آباء من كان سواء. واْلمهات اآلباء، من فهم واْلدة، اْلد فيها ويدخل

 .اْلعنى هذا يف دخل كلهم اْلم، آباء

 سائر نَْل لنفسَ وتقديم اهلل، من لنفسَ ورشاء لنفسَ رفعة الرب، تالزم أن عليَ

 أمَو أبيَ كجزاء. فجزاءك أبا كنت قد ربم أو أيام بعد أبا ستكون الطريق، هذا إىل

 مسيئا كنت وإن. أبناءك من بالرب ابْش لَ فهنيئا إليهم، اْلحسنني من كنتم إن. معَ

 . ذلَ بسوى فابْش إليهم

 ما نيب يا: له قال. الشاة إىل فسحبه ابنه فجاء الباب إىل أباه سحب رجال أن يذكرون

 .العمل جنس من اْلزاء. أزيدك وأنا: قال. الباب عىل إال أيب يب، وصلت

ََّّالظ ل مََّ*» ََََُّّظُلاَمت   وقع من اْلرء عىل مضاضة أشد القربى ذوي وظلم .*«َّال ِقَياَمةَََِّّيو 

 فكيف رة،واآلخ الدنيا يف ذلَ عىل ستجازى للبعيد ظلمَ يف كنت إذا اْلهندي اْلنسان

: ملسو هيلع هللا ىلص النبي قال ولذلَ ولده، عىل مستجابة الوالد ودعوة أمَ، وبظلم أبيَ، بظلم

َوُُتُم ََُّّتَرد ََّّلََّثاَلثة*»  َقال: قال َجابر   وَعن .*«َّولِدهََِّّعلَّالوالدََِّّودعوةَُّ*» وذكر *«ََّدع 

ُفِسُكم،ََّعلََّتدُعواَّل*»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رُسوُل  ُعواََّولََّأن  ُعواََّولََََّّأولِدُكم،ََّعلَّتد  ََّعَلَََّّتد 

َوالُِكم َََّّأم   إىل فعتفارت أغضبتهم غضبة بسبب وأمَ أبوك عليَ دعا ربم. *«َّبَِخري  ََّّإِل 

 .والعافية السالمة اهلل نسأل اْلآل، وفساد احلال، فساد هبا فكان السمء
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 دقوالص عليهم، والرتحم هلم، والدعاء إليهم، واْلحسان الوالدين، بر يف اهلل فاهلل

 ذلَ طيعتست ممن كنت إن اْلارية الصدقات وعمل وصيتهم، وإنفاد موِتم، بعد عليهم

 حف،مص رشاء أو بئر حفر أو للمء، برادة رشاء كذلَ أو كتاب، طباعة أو مسجد لبناء

 .خالف فيها ليس الصدقة فإن. تصلهم التي الصدقات من ذلَ غري أو

 تصل ال التي اْلحادثات البدع من فهذا فالن نية عىل أو فالن روح عىل القرآن قراءة وأما

ْيَس  *﴿ َوَأن غريهم، إىل وال اْلبوين، إىل  َسْوَف  َسْعَيهُ  َوَأنه ( ٣٩) َسَعىى  َما إاِله  لِْْلِنَسانِ  له

 *. ﴾( ٤١) اْْلَْوَفى  اْْلََزاءَ  جُيَْزاهُ  ُثمه ( ٤٠) ُيَرىى 

 أوجب لتيا احلقوق أداء وعىل وأمهاتنا، آبائنا بر عىل وإياكم يعيننا أن وجل عز اهلل نسأل

ِذينَ : وجل عز اهلل قال علينا، اهلل  *.﴾ُيوَصَل  َأن بِهِ  اهلل َأَمرَ  َما َيِصُلونَ  *﴿ َواله

: الق موِتم، بعد يشء أبواي بر من بقي هل: فقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل رجل جاء": وقوله

 الدعاء: "عليهم الصالة" اْلعنى لكن ضعيف احلديث. "هلم واالستغفار عليهم الصالة

 تصل نَأ بمعنى صالتَ مع هلم تصل أن وأما خالف، فيها ليس عليهم والصدقة. هلم

 إليهم يصل ال فهذا وسجود ركوع من اْلعهودة الصالة صالة هلم وتصل صالة لَ

 .فيَ اهلل بارك



 33 والعقوق الرب 31 الفائدة ️♻ 

نَا السالم، عليه إبراهيم قول وأيضا  ُقومُ يَ  َيْومَ  َولِْلُمْؤِمننِيَ  َولَِوالَِديه  ِل  اْغِفرْ  *﴿ َربه

َساُب  ب  : السالم عليه نوح وقال. *﴾( ٤١) احْلِ   َي َبْيتِ  َدَخَل  َوْلَِن َولَِوالَِديه  ِل  اْغِفرْ  *﴿ ره

ا إاِله  الظهاْلنِِيَ  َتِزدِ  َواَل  َواْلُْْؤِمنَاِت  َولِْلُمْؤِمننِيَ  ُمْؤِمن ا  *.﴾( ٢٨) َتَبار 

 .دعواِتم يف وأمهاِتم آبائهم يشاركون أهنم الصاحلني ودعاء اْلنبياء فدعاء 

 

 .العاْلني رب هلل واحلمد


