
إنَّ الحمــد هلل؛ نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونتــوب إليــه، ونعــوذ بــاهلل 
ــه،  ــلَّ ل ــا مض ــده اهللُ ف ــن يه ــا؛ م ــيئات أعمالن ــنا وس ــرور أنفس ــن ش م
ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد أن ال إلــه إال اهللُ وحــده ال شــريك 
لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده ورســوله، وصفيُّــه وخليُلــه، وأمينــه علــى 
ــًرا إال دلَّ األمــة عليــه، وال  ــغ النــاس شــرعه، مــا تــرك خي وحيــه، ومبلِّ
رهــا منــه؛ فصلــوات اهلل وســامه عليــه وعلــى آلــه وصحبــه  شــًرا إال حذَّ

ــا بعــد:  أجمعيــن .أمَّ
فــإن مــن الواجبــات الجســيمة التــي يجــب علــى العبــد رعايتهــا، 

واألمانــات العظيمــة التــي يلــزم االهتمــام بهــا ورعايتهــا: 
العناي��ة باألبن��اء تربيًة وتأديب��ا ونصًحا وتوجيه��ا، فإنها أمانــٌة عظيمة 

ومســؤوليٌة جســيمة وواجــٌب كبيــر، يقــول اهلل تبــارك وتعالــى: يب ٿ  
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ  

چىب  ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
]األنفــال:27-28[؛ والمعنــى: أن اهلل ســبحانه وتعالــى وهــب اآلبــاء 
هــؤالء األبنــاء امتحاًنــا وابتــاءا، واتمــن األب علــى أبنائــه واتمــن 
اهــا  الوالــد علــى أوالده وجعــل عليــه ألوالده حقوقــا، فــإذا قــام بهــا وأدَّ
ط  ــرَّ ــا، وإذا ف ــا جزي ــا وثواًب ــًرا عظيم ــد اهلل أج ــه عن ــإن ل ــر ف ــا ُأم كم

ــه .  ــب تفريط ــة بحس ــه للعقوب ــرض نفس ع
ــا: يب ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ   ــل وع ــول اهلل ج ــذا يق وله
ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ    ۉ  
وئ  وئ  ۇئىب ]التحريــم:6[؛ واآليــة أصــل عظيــم يف تأديــب األوالد 
وتربيتهــم ووجــوب ذلــك وتحتُّمــه علــى اآلبــاء . ويف الصحيحيــن)1(  
ُكــْم َراٍع  مــن حديــث ابــن عمــر ¶ أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قــال: »ُكلُّ
ــِه،  ــْن َرِعيَّتِ ــُئوٌل َع ــَو َمْس ــاُم َراٍع َوُه ــِه؛ اإِلَم ــْن َرِعيَّتِ ــُئوٌل َع ــْم َمْس ُك َوُكلُّ
ُجــُل َراٍع فِــي َأْهِلــِه َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَّتِــِه، َوالَمــْرَأُة َراِعَيــٌة  َوالرَّ
ــي َمــاِل  ــي َبْيــِت َزْوِجَهــا َوِهــَي َمْســُئوَلٌة َعــْن َرِعيَّتَِهــا، َوالَخــاِدُم َراٍع فِ فِ
ُكــْم َمْســُئوٌل  ُكــْم َراٍع َوُكلُّ َســيِِّدِه َوُهــَو َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَّتِــِه، َأال ُكلُّ
ــِه،  ــْن َرِعيَّتِ ــُئوٌل َع ــْم َمْس ُك ــْم َراٍع َوُكلُّ ُك ــة »ُكلُّ ــِه» . ويف رواي ــْن َرِعيَّتِ َع
ُجــُل َراٍع َعَلــى َأْهــِل َبْيتـِـِه، َوالَمــْرَأُة َراِعَيــٌة َعَلــى َبْيــِت  َواألَِميــُر َراٍع، َوالرَّ
ُكــْم َمْســُئوٌل َعــْن َرِعيَّتـِـِه » )2(؛ ومعنــى  ُكــْم َراٍع َوُكلُّ َزْوِجَهــا َوَوَلــِدِه، َفُكلُّ
مســئول: أي أن العبــد إذا وقــف بيــن يــدي اهلل جــل يف عــاه ســأله عــن 
ذلــك، وقــد قــال بعــض العلمــاء: إن اهلل جــل وعــا يــوم القيامــة يســأل 

)1( أخرجه البخاري )رقم/893( واللفظ له؛ ومسلم )رقم/1829(.
)2( أخرجه البخاري )5200(.

الوالــد عــن ولــده قبــل أن يســأل الولــد عــن والــده)3(، فإنــه ســبحانه كما 
أوصــى األبنــاء باآلبــاء بــًرا وإحســانا فقــد أوصــى اآلبــاء باألبنــاء تربيــًة 

وتأديبــا؛ فإنــه جــل يف عــاه كمــا أنــه قــال:يب ٺ  ٺ     ٺ   ٺىب 
ــاه: يب گ  گ   گ  ڳڳ  ىب  ــل يف ع ــال ج ــه ق ــوت:8[ فإن ]العنكب

]النســاء:11[ وقــال يب  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ ىب  ]التحريــم:6[ .
نعــم؛ إنهــا مســئوليٌة جســيمة وأمانــٌة عظيمــة؛ فالواجــب علــى كل والد 
ــئتهم  ــم وتنش ــم وتربيته ــى تأديبه ــل عل ــي اهلل يف أوالده وأن يعم أن يتق
ــل  ــة، وأن يعم ــه العظيم ــام وآداب ــال اإلس ــن وأعم ــد الدي ــى عقائ عل
علــى تنشــئتهم النشــأة الصالحــة علــى أســاٍس مــن تقــوى اهلل جــل 

ــاه . ــل يف ع ــه ج ــام بحقوق ــا والقي وع
♦ وتربيــة األبنــاء تقــوم علــى ركائــز عظيمــة وأســٍس مهمــة البــد 
ــب  ــل والمطل ــود الجلي ــذا المقص ــد ه ــق للعب ــا؛ ليتحق ــة به ــن العناي م

العظيــم النبيــل .
* وم��ن أه��م ه��ذه الركائ��ز: الدعاء لهــم من قبــل مجيئهم ومــن بعده؛ 
مــن قبــل مجيئهــم بالهبــة الصالحــة، ومــن بعــده بالهدايــة والصــاح، 
ثــم إذا شــبُّوا علــى الهدايــة والصــاح ُيدعــى لهــم باالســتقامة والثبات.
الرحمــن  خليــل  دعــاء  البــاب  هــذا  يف  النبييــن  دعــوات  ومــن 
دعائــه:  ومــن  ]الصافــات:100[،  ۆئىب  ۆئ   ۇئ   ۇئ   ♠:يبوئ  

يبۉ   يبڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦىب]إبراهيــم:35[، ومــن دعائــه: 
ۉ  ې  ې  ې  ېى  ىب]إبراهيــم:40[، ومــن دعــوات زكريــا 
]آل  ٺىب  ٺ   ٺ  ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ   پ   پ   پ   ♠:يب 
عمــران:38[، ومــن دعــاء عبــاد الرحمــن كمــا يف أواخــر ســورة الفرقــان: 

ے     ھ    ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ      يب 
ےىب]الفرقــان:74[. 

ولُيعلــم أن دعــوة الوالــد لولــده مســتجابٌة ال تــرد فقــد قــال ملسو هيلع هللا ىلص: » ثاث 
دعــوات مســتجابات الشــك فيهــن: دعــوة المظلــوم، ودعــوة الوالــد، 
ــل  ودعــوة المســافر»  )4(  ولُيحــذر أشــد الحــذر يف هــذا المقــام أن يتعجَّ
الوالــد بدعــوٍة والســيما يف حــال غضــب علــى ولــده بالشــر، ثــم 
تســتجاب دعوتــه تلــك فينــدم علــى ذلــك ندامــة شــديدة، واهلل يقــول: 

يب چ  چ  چ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ    ڍىب]اإلســراء:11[.
* وإن م��ن الركائ��ز العظيم��ة يف تربية األبن��اء: العدل بينهــم والُبعد 
ــه  ــن أبنائ ــدل بي ــم يع ــإن األب إذا ل ــم؛ ف ــف والظل ــور والحي ــن الج ع
ــم كان  ــدل بينه ــض، وإذا ع ــد والتباغ ــداوة والتحاس ــم الع ــد بينه أوج

)3( نقله ابن القيم $ يف »تحفة المودود« )ص229( عن بعض أهل العلم ولم يسمهم.
 )3862( ماجــه  وابــن  )1905(؛  الترمــذي  وأخرجــه  )1536(؛  داود  وأبــو   )10196( رواه أحمــد   )4(

.)3132( والترهيــب«  الترغيــب  »صحيــح  يف  وحســنه األلباين 

ــباب  ــم أس ــن أعظ ــم وم ــم ومحبته ــباب تواده ــم أس ــن أعظ ــه م عدل
بشــير  بــن  النعمــان  عــن  الصحيحيــن)5(  ويف  لــه،  أجمعيــن  برهــم 
◙ عندمــا نحلــه والــده نحلــة وطلبــت أمــه أن ُيشــهد علــى ذلــك 
ــه ♥:  ــال ل ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ق ــى رس ــا أت ــول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلم رس
»َأُكلَّ َوَلــِدَك َنَحْلَتــُه ِمْثــَل َهــَذا؟» َفَقــاَل: »اَل«، َفَقــاَل ♥: 
ــى  ــَهُد َعَل ــة »الَ َأْش ــْم» )6(، ويف رواي ــَن َأْوالَِدُك ــوا َبْي ــوا اهللَ َواْعِدُل ُق »َفاتَّ
ــه:  ــال ل ــي ملسو هيلع هللا ىلص ق ــلم« )8( أن النب ــح مس ــة يف »صحي ــْوٍر» )7(، ويف رواي َج
َك َأْن َيُكوُنــوا إَِلْيــَك فِــي اْلبـِـرِّ َســَواًء؟» َقــاَل: »َبَلــى«، َقــاَل: »َفــَا  »َأَيُســرُّ
ــن  ــدل بي ــدم الع ــن ع ــه م ــامه علي ــوات اهلل وس ــه صل ــًرا من إًِذا»؛ تحذي
األبنــاء لمــا يورثــه مــن عقــوٍق وعــدم بــرٍ وإحســان وتقاطــٍع وتهاجــر 

ــن اإلخــوان . بي
ــة  ــم بالرحم ــم ومعاملته ــق به * وم��ن ركائ��ز تربي��ة األبن��اء: الرف
ــإن  ــاء؛ ف ــدة والجف ــة والش ــن الغلظ ــد ع ــان، والبع ــف واإلحس واللط
الرفــق مــا دخــل يف شــيء إال زانــه وال ُنــزع مــن شــيء إال شــانه، وتبــدأ 
هــذه الرحمــة وهــذا التلطــف وهــذا الرفــق مــع األوالد منــذ صغرهــم 
ا  ونعومــة أظفارهــم، وتمضــي معهــم دائمــًة مســتمرة رفًقــا وحنــوًّ
ــن  ــن)9( م ــاء يف الصحيحي ــد ج ــم، وق ــى أبنائه ــاء عل ــن اآلب ــا م وعطًف
حديــث أبــي هريــرة أن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص قبَّــل الحســن ابــن علــي، واألقــرع بــن 
حابــس جالــٌس عنــده فقــال: »إِنَّ لـِـي َعَشــَرًة ِمــَن الَوَلــِد َمــا َقبَّْلــُت ِمنُْهــْم 
ــُم»،  ــُم الَ ُيْرَح ــْن الَ َيْرَح ــاَل: »َم ــِه َرُســوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص وَق ــَر إَِلْي ــًدا«، َفنََظ َأَح
 ▲ عائشــة  المؤمنيــن  أم  حديــث  مــن  الصحيحيــن)10(  ويف 
ــاَن؟  ْبَي ــوَن الصِّ ــي إلــى رســول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقــال:» ُتَقبُِّل قالــت: جــاء أعراب
َفَمــا ُنَقبُِّلُهــْم«، َفَقــاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »َأَوَأْمِلــُك َلــَك َأْن َنــَزَع اهللُ ِمــْن َقْلبِــَك 
ــاء  ــق باألبن ــن والرف ــر المؤمني ــا معاش ــة ي ــذه الرحم ــإن ه ــَة»، ف ْحَم الرَّ
ــذا  ــد ه ــإذا ُوج ــم؛ ف ــم له ــم ومحبته ــن آبائه ــاء م ــرب األبن ــبٌب لق س
ــح  ــه والنص ــن التوجي ــن األب م ــة تمك ــذه المحب ــدت ه ــرب وُوج الق

ــاء . ــاء واهتمــاٍم بتوجيهــات اآلب ــام مــن األبن ــٍل ت ــع تقبُّ ــان م والبي
* وم��ن الركائ��ز العظيمة يف تأدي��ب األبناء: أن يحــرص األب دائًما 
ــًة  ــا؛ وصي ــور ورفيعه ــي األم ــة بمعال ــح والوصي ــه والنص ــى التوجي عل
المتينــة،  وواجباتــه  اإلســام  وفرائــض  العظيمــة  الدينيــة  بالعقائــد 
ــم  ــغ وعظي ــن بلي ــام، وإن م ــن اآلث ــر م ــرام والتحذي ــن الح ــي ع والنه

)5( أخرجه البخاري )2586(؛ ومسلم )1623(، ويف آخره قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فارجعه«.
)6( هذه الزيادة يف لفظ آخر للحديث أخرجها البخاري )2587(.

)7( أخرجه البخاري )2650(؛ ومسلم )1623(.
.)1623( )8(

)9( أخرجه البخاري )5997(؛ ومسلم )2318(.
)10( أخرجه البخاري )5998(؛ ومسلم )2317(.

╝



ونافــع وصايــا اآلبــاء لألبنــاء تلــك الوصايــا العظيمــة والمواعــظ 
ــارك  ــا اهلل تب ــد ذكره ــه، وق ــظ ابن ــو يع ــم وه ــان الحكي دة للقم ــدَّ المس
وتعالــى يف كتابــه العظيــم يف ســورة لقمــان أنموذًجــا رفيًعــا ومثــااًل 
عليًّــا لوصيــة األبنــاء وتربيتهــم وتأديبهــم بــاآلداب الفاضلــة واألخــاق 
الكاملــة . وإن مــن أعظــم مــا يكــون يف هــذا المقــام تربيــة األبنــاء 
ــاهلل  ــا ب ــح إيماًن ــاد الصحي ــى االعتق ــر عل ــة األم ــأة وبداي ــذ أول النش من
وبــكل مــا أمــر عبــاده باإليمــان بــه وتوحيــده جــل يف عــاه وإخــاص 

الديــن لــه، قــال اهلل تعالــى: يب ہ  ہ    ہ   ہ   ھ  ھ  ھ  
ويف  ڭىب]البقــرة:132[،  ڭ   ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ  

يب ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ   لقمــان البنــه:  أوائــل وصايــا 
ڄ  ىب]لقمــان:13[، ثــم مــن بعــد ذلــك -مــن بعــد الوصيــة بالتوحيــد 
وواجباتــه  العظيمــة  اإلســام  بفرائــض  الوصيــة  تأتــي  واإليمــان- 
ــم  ــن أعظ ــام، وم ــن اآلث ــر م ــرام والتحذي ــن الح ــي ع ــة والنه المتحتم

مــا يكــون يف هــذا البــاب وصيــة األبنــاء بالصــاة  يب ۓ  ۓ     ڭ     
ڭ   ڭ ىب]طــه:132[، ويف »المســند» و»ســنن أبــي داود» عــن النبــي 

ــَاِة َوُهــْم َأْبنَــاُء َســْبِع ِســنِيَن،  ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »ُمــُروا َأْواَلَدُكــْم بِالصَّ
َواْضرُِبوُهــْم َعَلْيَهــا َوُهــْم َأْبنَــاُء َعْشــرٍ» ويف روايــة »ُمــُروا ِصْبَياَنُكــْم 

ــَاِة لَِســْبٍع، َواْضرُِبوُهــْم َعَلْيَهــا لَِعْشــرٍ» )11( . بِالصَّ
* وإن م��ن الركائ��ز العظيم��ة يف تأديب األبناء وتربيته��م: تعاهدهم 
يف بــاب الجليــس والصاحــب؛ فــإن الصاحــب ســاحٌب ومؤثــر يف 
ــي  ــذي ذكــره النب ــع ال ــال الرفي ــك المث ــن لهــم ذل ــد، ويبي جليســه والب
ــر أو  ــه يف الخي ــى صاحب ــب عل ــر الصاح ــان تأثي ♥ يف بي
الشــر، ففــي الصحيحيــن عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أنــه قــال: »َمَثــُل اْلَجِليــِس 
ــُل  ــرِ، َفَحاِم ــِخ اْلكِي ــِك َوَنافِ ــِل اْلِمْس ــْوِء َكَحاِم ــِس السَّ ــِح َواْلَجِلي الِ الصَّ
ــا َأْن َتِجــَد ِمنْــُه  ــا َأْن َتْبَتــاَع ِمنْــُه، َوإِمَّ ــا َأْن ُيْحِذَيــَك، َوإِمَّ اْلِمْســِك: إِمَّ
ــا َأْن َتِجــَد ِريًحــا  ــا َأْن ُيْحــرَِق ثَِياَبــَك، َوإِمَّ ِريًحــا َطيَِّبــًة، َوَنافـِـُخ اْلكِيــرِ: إِمَّ
َخبِيَثــًة» )12(، وقــد قــال ♥: »اْلَمــْرُء َعَلــى ِديــِن َخِليِلــِه 

ــْل» )13(. ــْن ُيَخالِ ــْم َم ــْر َأَحُدُك َفْلَينُْظ
ثــم يجــب التنبــه أنــه قــد اســتجدَّ يف زماننــا هــذا نــوٌع مــن األصحــاب 
والجلســاء لــم يكــن لــه وجــوٌد يف زمــن ســابق؛ أال وهــو مجالســة 
القنــوات الفضائيــة ومواقــع األنترنــت ونحــو ذلــك من خال الوســائل 
ت يف بيــوت النــاس ويف أيديهــم يف زماننــا هــذا؛  الحديثــة التــي اســتجدَّ
)11( أخرجــه أحمــد )6689(، وأبــو داود )495(،   وقــال عنــه األلبــاين يف »الثمــر المســتطاب«: هــو حديــث 

حســن أو صحيــح بطريقيــه.
)12( أخرجه البخاري )5534(؛ ومسلم )2628(، عن أبي موسى.

)13( أخرجــه أبــو داود )4833(؛ والترمــذي )2378( بلفــظ:» الرجــل علــى... «، عــن أبــي هريــرة، وأحمــد 
)8028( باللفــظ المذكــور أعــاه، وحســنه األلبــاين يف »صحيــح الجامــع« )5858(.

ولهــذا يلــزم اآلبــاء متابعــة أبنائهــم يف هــذا النــوع مــن األصحــاب ألن 
لــه تأثيــرا بالغــا وخطــورًة عظيمــة علــى العقــول واألديــان واألخــاق 
واآلداب، فكــم تــاه مــن الشــباب والشــابات بســبب هــذه الوســائل يف 
أمــوٍر عظيمــة وبايــا جســيمة ال يعلــم مداهــا إال اهلل تبــارك وتعالــى .

* وإن م��ن الركائ��ز العظيم��ة يف تأدي��ب األبناء وتربيته��م: أن يكون 
الوالــد قــدوًة ألبنائــه، ال أن يأمرهــم بالخيــر فــا يأتيــه، وال أن ينهاهــم 
عــن الشــر فيأتيــه؛ فيكــون قــدوة ســيئة ألوالده، وتكــون دعوتــه وتأديبــه 
ــه  ــه يف واد وفعال ــب، فلســان حال ــن عجي ــٍم وتباُي ــض عظي ــم يف تناق له
ــاء نشــأًة متناقضــة  ــاء تحــت مثــل هــؤالء اآلب يف واٍد آخــر؛ فينشــأ األبن
مضطربــة فيكــون تأثيرهــم علــى أبنائهــم تأثيــًرا وخيمــا؛ ولهــذا يجــب 
علــى الوالــد وهــو يــؤدِّب أبنــاءه ويوجــه أوالده أن يتذكــر دوًمــا وأبــدا 

ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   وتعالــى:يب  تبــارك  اهلل  قــول 
ھ  ھ ىب]البقــرة:44[، وقــول شــعيب ♠  لقومــه: يب ى  

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ ىب]هــود:88[ .
♦ ومــع عنايــة الوالــد بهــذه األمــور العظيمــة يف تأديبــه ألبنائــه وتوجيهــه 
ــق قلبــه بهــذه األســباب وأن يفــوض أمــره إلــى اهلل  ألوالده فعليــه أال يعلِّ
متــوكا عليــه معتمــدا عليــه راجيــا منــه وحــده جــل يف عــاه أن يصلــح 

لــه أوالده وأن يحفظهــم بمــا يحفــظ بــه عبــاده الصالحيــن .
ــق يف هــذا البــاب -بــاب تربية  ♦ ولنعلــم يف هــذا المقــام أن الوالــد إذا ُوفِّ
األبنــاء وتوجيههــم- وصبــر علــى ذلــك ومــنَّ اهلل عليــه بصــاح أبنائــه 
ــن  ــب م ــة والتأدي ــذه التربي ــى ه ــاح وعل ــذا الص ــى ه ــب عل ــه يترت فإن
اآلثــار الحميــدة والعوائــد المباركــة التــي يجنيهــا الوالــد يف دنيــاه ويف 
قبــره ويــوم لقــاء اهلل تبــارك وتعالــى أمــوًرا ال حصــر لهــا . وكذلــك يف 
ط الوالــد يف تربيــة أبنائــه وتأديبهــم فإنــه يتعــرض  مقــام التفريــط إذا فــرَّ
بذلــك إلــى عواقــب وخيمــة وآثــار جســيمة يف دنيــاه وأخــراه. أال فلنتــِق 
اهلل يف أوالدنــا، ولنراقبــه جــل يف عــاه يف أبنائنــا، ولنلــحَّ عليــه بالدعــاء 
دهم وأن يجنِّبهــم مســالك الــردى  أن يصلحهــم وأن يهديهــم وأن يســدِّ
وُحســن  توجيههــم  وجميــل  تأديبهــم  بحســن  ولنُعنــى  والفســاد، 
رعايتهــم مســتمدين يف ذلــك كلــه العــون مــن اهلل وحــده جــل يف عــاه .
اللهــم انــا نســألك يــا ربنــا بأســمائك الحســنى وصفاتــك العليــا وبأنــك 
أنــت اهلل يــا ذا الجــال واإلكــرام يــا حــي يــا قيــوم يــا رب العالميــن أن 
ــة  ــا أجمعيــن، اللهــم مــنَّ عليهــم بالصــاح والهداي ــا أوالدن تصلــح لن
ــاك،  ــردى واله ــاد وال ــا الفس ــا ربن ــم ي ــداد، وجنِّبه ــتقامة والس واالس
اللهــم ال نرجــو ذلــك إال منــك، وال نتــوكل يف ذلــك ويف أي أمــر مــن 
أمورنــا إال عليــك؛ فأنــت وحــدك المســتعان وعليــك التــكان وال 

ــم . ــاهلل العلــي العظي حــول وال قــوة إال ب
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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