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نيكيوںےسرُپاامعلانہم

اْلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل
شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله،
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله
وصحبه أمجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.
أما بـعد :فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرْحن
الرحيم ( :يا أيـها الذين آمنوا إن تـتـقوا الله يجعل لكم فـرقانا ويكفر

عنكم سيئاتكم ويـغفر لكم والله ذو الفضل العظيم)(.)1

راقیفن لم االسہیم! ریمے زعيز اھبویئاوردووتس! اسدنا م ااسنن وجهب
لمع ركراہ ےہ اي وجا چ رُب ى تا ا ىكبتان ےس لكن رىہ ےہ اےس رفےتش ھكل رےہ ہ
ك اجراہ ےہ جاہك دح ي دقىس م
اور اس اك رہلوقل ولمع اےكس انما اامعل م درج ا
رب ذواالجلل واالركام اراشد رفامات ےہ  «:يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها
.

( )1األنفال .29 :
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لكم ،ثم أوفيكم إياها ،فمن وجد خيـرا ،فـليحمد الله ،ومن وجد غيـر
ت
ذلك فَل يـلومن إَّل نـفسه»(.)1اےمزےدنبو ياہمترےاامعلہ جيكوم مهاا
تم
رے ےئل عمج ركراہ وہں پز م ہيں ان ىك وپر ى وپر ى ازا دوں اگ سپ وج  صخ يز اور
يناپےئوت اهللىكدمحركے اور وجيزےكالعوه ھچك اور اپےئ وتوه اےنپآپ ىہ ومالت
ركے يعنى تار ى اعتىل ىك رطف ےس رہ دنبے يك اامعل انہم ےہ سج م اےكس اامعل
وپرے دعل وااصنف ےك اسھت درج ےئك اجرےہ ہ اور ا ىك رہ مسق ىك چىٹ اور ڑ ى
لك
()2
رحتك وتنحم هى اجرىہ ےہ .رب ذواالجلل واالركام ےن اےنپ مز ب رفوتشں  و
اےكس رمبت ركين ذہم دار ى اطع رفام رىهك ےہ جاہك تار ى اعتىل اك اراشد ےہ (:وإن
عليكم لحافظين* كراما كاتبين* يـعلمون ما تـفعلون)( .)3اور مت رپ ياد ره
لك
واےل هيے واےل زعمب رفےتش رقمر ہ وج اہمترے بس اامعل  و اجےتن ہ يعنى
ت
اامعل وااعفل ىك رگنا ى اور ظاف ت ركےن واےل اقِلب ركتي رفےتش مت رپ يييں ہ وج
اہمترے بس اامعل  و ظوفح ركرےہ ہ اور اہ  عمج ركرےہ ہ

()4

 .ارغلض ااسنن

اسدنا م آج وج هباك م ركراہ ےہياوجھچكوبلراہےہ بس اےكسانمااامعلماهكااجراہ
هك
ےہ وكسج وه لك رشحم م اىنپ آ هوں ےس دي ےلاگ  (:ما يـلفظ من قـول إَّل لديه
( )1مسلم .2577 :
( )2تفسري ابن كثري .)50/5( :
( )3اَلنفطار .12 – 10 :
( )4تفسري الطربي .)271/24( :

2

نيكيوںےسرُپاامعلانہم

رقيب عتيد)( .)1وه  وىئ ظفل ھنم ےس ہ اكنےنل اپات رگم اےكس اپس ىہ اي اتك
اگلےنواال نارےہ ،اي دورس ى آي م اراشدرقآ  ى ےہ  (:ووجدوا ما عملوا
حاضرا وَّل يظلم ربك أحدا)(.)2اور وجھچك اوہنں ےنكا ها وه بس جووجد اپئ

ےگاورآپاكربىسكرپ ملہركےاگ،

گ ہك اهلل ﷻ ےك رفےتش دنبوں ےك امتم اامعل
ك ا
ربادران االسم! جاہك رعض ا
والوقالھكلرےہہاسےلسلس م وه  وىئىمكيا واتىہ ہ ركےتاورہ ان ےس وىئ بل
وچك وہىت ےہ سدان ر افہع انب راعف � رفامےت ہ ہك اي دن م ن رۃمح
لليل
ننچ
مي
ه
ں ےك ے امنبڑپهراہهاوتآپ ےن بجر وعےساانپرسابمركاهاياوتآپ
ننچ
ﷺ ےن  «:سمع الله لمن حمده» .اہك هے ےس اي اصبح ےن
اےكسوجاب م  :ربـنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه .اہك  :امنب ےس
افرغ وہرك رمح اعمل ﷺ لوقم ىك رطف وتمہج وہےئاوروپ ها  «:من
المتكلم؟».سكےن يداعڑپىههب؟اناصبحےنرعضكايا روسلاهللمےن ڑپىه
هب وت آرضحن  ےن راشر

دت وہےئ اراشد رفاميا «:

رأيت بضعة وثَلثين

دكي ہك
ملكا يـبتدرونـها أيـهم يكتبـها أول»(.)3م ےن ت ےس بادئ رفوتشں  و ا
( )1ق .18 :
( )2الكهف 49 :
( )3متفق عليه واللفظ للبخاري.
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جهيٹ رےہ ںیہ ہك ان م ےس  ون بس ےس ےلہپ ان املك  و ھكل ےل ،يعنى ان
لك
()1
املك  و دلج اب دلج هيے ےئلىك رہ رفہت دورسے رپ  تقب ىك  و ش ركراہها  .ااحللص
ك اجراہ ےہ رقآن ركي اك رف ام ن ےہ  (:فَل تظلم نـفس
ااسنن اك رہ چاٹ ڑا لمع درج ا
شيئا وإن كان مثـقال حبة من خردل أتـيـنا بها وكفى بنا حاسبين)( .)2سپ
ىسكسفنرپ ھچكهب ملہوہاگاورارگىسكاكلمعياق راىئےكداےنےكرباربوہاگوتمہاس
 وهباحرضركديےگاوراكىفہ مہباسبركےنواےل
رفيقاان رگا ى دقر! اهللﷻ اك دنبهاس ىكااطتع امنبىكادائاورراه دخا م ىنتج
تنحم وتقشم رك اتےہ اور ےنتج دقم ركا ےہ اىس ےك دقبر اےكس ارج ووثاب م ااض ہف
وہات ےہ قييلۂا ونب سلمۂ ےك ولوگں ےك گز س دج ےس دور ت ان رضحا ےن رق ي
لليل
مي
ك وت نرۃمح ں ےن
لقتنم وہےن اور س دجےك زندي وكستن اخار ركےن اك اراده ا
رفامي  «:يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم ،دياركم تكتب
ان ےس ا
لك
آثاركم»( .)3ونب سلمۂ ےك ولوگ :اےنپاہ گزوں روہ اتہك اہمترے اشنان دقم هے اج
لك
گوں روہ اتہك اہمترے اشنان دقم هےاجئ يعنى لقناكم ى ت ركو
ئ اےنپاہ ز
ت
ہكلب وہ وكستن اخار ركو كہكن دور ى ىك وہج ےس س دج كت وہپےنچن م مهاارے دقم
( )1شرح القسطالين لصحيح البخاري .)111/2( :
( )2األنبياء .47 :
( )3مسلم .665 :
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ت
ےنتج بياده ڑپ ي ےگ اىس ےك دقبر ارج ووثاب مهاارے انما اامعل م درج كا اجےئ اگ

(.)1

رفامي ےہ ہك اوكسرہ يناوررہ لمع رپ ارج
اور تار ى اعتىل ےن اےنپ دنبوں ےس ي ودعه ا

ووثاب اطع رفام ےئ اگ اور ا ىك  وىئ هب تنحم اضعئ ہ وہىگ  (:فمن يـعمل من
الصالحات وهو مؤمن فَل كفران لسعيه وإنا له كاتبون)(.)2وس وج  صخ ن
اكم ركات وہاگ اور وه ايان واال هب وہاگ وت ا ىكتنحمااكر ہاجئاور مہاوكسھكل هبت
ہ

ن

يكيوں ىك رطف  تقب ركےن واول! آت ذرا اس رپ وغر ركي ہك مہ سك رط
اےنپ انما اامعل  و نيكيوں ےس رُپ ركےتكس ہ ؟ وت اجانن اچ ےیہ ہك مہ اےنپ انما اامعل  و ان

رصتخم اور اجعم اذاكر وواظفئ ےك ذري نيكيوں ےس پز ےتكس ہ رمح اعمل ﷺ

ےن ہ ىكنج لعت د ى ےہ رضح اوباامہم� رفامےت ہہكايتارحدخا 
ےن جم دكيا ہك م اےنپ وہوٹنں  و رحتك د ےاہ وہں وت آپ  ےن ھجم ےس وپ ها
ك ڑپ ه رےہوہ ؟ م ےن رعض كا اهلل اك ذرك
 «:ما تـقول يا أبا أمامة؟».اوب اام ہم مت ا
رفامي  «:أفَل أدلك على ما هو أكثـر من ذكرك الله
ركراہ وہں وت آپ  ےن ا
تم
هي
الليل مع النـهار؟ كا م ں اي املك ہ التبوں وج را ودن اهلل اك ذرك ركےن

( )1شرح النووي على مسلم .)169/5( :
( )2األنبياء .94 :
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ك
ےس الضف اور ڑه رك ںیہ ؟ اس ےك دعب آپ  ےني داع س هلاىئ  «:تـقول :الحمد
لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق ،والحمد لله عدد ما في
السموات وما في اْلرض ،والحمد لله عدد ما أحصى كتابه ،والحمد
لله ملء ما أحصى كتابه ،والحمد لله عدد كل شيء ،والحمد لله ملء
كل شيء ،وتسبح الله مثـلهن » .اهلل ىك دمح وانث ےہ اس ىك ولخماق ىك دعتاد ےك
ربارب ،اهلل ىك دمح وانث ےہ اس ىك وپر ى ولخماق پز ،اهلل ىك دمح وانث ےہ ا ن يزوں ىك دعتا د
ےك ربارب وج آامسناوبمںم ہ اهللىكدمحوانث ےہانامتم يزوں ىكدعتادےكربارب
يوں پز نج واسىك
نج  و اس ىك اتكب ےن امشر ركرها ےہ اهلل ىك دمح وانث ےہ ا ن امتم ز
اتكب ےن امشر رك رها ےہ اهلل ىك دمح وانث ےہ رہ زیچ ىك دعتاد ےك ربارب ،اهلل ىك دمح وانث ےہ رہ
يسين
ايزیچ پز،اسےك دعب اىس رط اهللىك ح نانركواسداعىكتمظعوفضيلٹاوركز
ارج ووثاب ىك انب رپ رمح امتم ےن رضح اوب اامہم � ےس رفاميا  «:تـعلمهن
ك
دي  ،وغر رفامت ہك اهلل
عقبك من بـعدك»(.)1ان املك  و اےنپ دعب واولں  و س هلا ا
اعتىل ىك الدعتاد اور هيشماار ولخماق ہ اور اس اجعم داع ىك دبوتل مہ  طق اي ےلم م
امتمولخماق ىكدعتادےكربارب اهللىكدمحوانثركےتكس ہ

رضحا رتحمم !

ہی ايح ہيكۂ  وىئهبىئش تار ىاعتىل ىك دمحوانث اوراسےكذرك

ےك ربارب ہ وہ ىتكس اىس ح  و رساكر دواعمل  ےن اىنپ اس وط ي دحي م
( )1أْحد  22144 :وصحيح ابن حبان  ، 830 :والطرباين يف الكبري  7930 :واللفظ له.
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رفامي ےہ  «:إن الله سيخلص رجَل من أمتي على
ڑے ا لييلے ادناب م نان ا
رءوس الخَلئق يـوم القيامة فـيـنشر عليه تسعة وتسعين سج ًَل كل سجل
مثل مد البصر ،ثم يـقول :أتـنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي
الحافظون؟ فـيـقولَّ :ل يا رب ،فـيـقول :أفـلك عذر؟ فـيـقولَّ :ل يا رب.
فـيـقول :بـلى إن لك عندنا حسنة ،فإنه َّل ظلم عليك اليـوم ،فـتخرج
بطاقة فيها :أشهد أن َّل إله إَّل الله ،وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
فـيـقول :احضر وزنك ،فـيـقول :يا رب ما هذه البطاقة مع هذه
السجَلت ،فـقال :إنك َّل تظلم» .قال «:فـتوضع السجَلت في كفة
والبطاقة في كفة ،فطاشت السجَلت وثـقلت البطاقة ،فَل يـثـقل مع
اسم الله شيء»( .)1قات ےك دن اهلل اعتىل مز ىات مےساي صخ واسر ى
ولخمق ےك روربو اكنےل اگ اور اس ےك اسےنم (اس ےك اامعل انےم ےك) اننونے درتف
هكےل اجئ ےگنج م ےس رہ درتفىكابملىئدحاگنه كتوہىگ پزاسےسرفاميا اجےئاگ
لك
تچ
ك هے ان م ےس ىسك اك ااكن ر ےہ؟ كا تزے اامعل ىك رگنا ى ركےن واےل اور هيے
ا
واےل مزے رفوتشں ےن ھجت رپ ھچك  مل كا ےہ ؟ وه رعض ركے اگ اے مزے رب
رفوتشں ےن ھچك هب  مل ہ كا ،اهلل اعتىل رفامےئ اگ وت كا تزے اپس  وىئ ذعر ےہ ؟
وه رعض ركے اگ دخاودنا مزے اپس  وىئ ذعر ہ تار ى اعتىل اس  صخ ےس رفامےئ اگ
( )1الرتمذي  ،2639 :وأْحد .6994 :
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اہں امہرے اپس تز ى اي صا ين ےہ اور آج تزے اسھت  وىئ  مل ہ وہاگ سپ
اكذغ اك اي رُپبه اكنال اجےئ اگ سج م اهكا وہاگ :أشهد أن َّل إله إَّل الله ،وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله ،اور اس دنبے ےس اہك اجےئ اگ ہك اےنپ اامعل ےك وبن
ےك اپس احرض وہ اجو وه رعض ركے اگ يا رب ان درتفوں ےك اسےنم اس رُپبه ىك كا
ح ےہ اور ان ےس اوكس كا تبسن ےہ ؟اهلل اعتىل رفامےئ اگ ہ ھجت رپ  وىئ  مل ہ
وہاگ ن

ركي

رفامےت ہ ہك اس ےك دعب وه اننونے درتف اي ڑلپے م

رےهكاجئ ےگ اور اكذغ اك وه رُپبه دورسے ڑلپے م :سپ وه اسرے درتف تالكل
ےكلہ ڑپ اجئ ےگ اوروه رُپبه هار ى وہ اج ےئ اگ ح وت ي ہيكۂ اهلل ےكاپك انم ےك
يوب ىہ وہىتكس
اقمےلبم وىئ ز
مزے زعزی هائ ! اىس رط اافغتسر ىك رثك انگوہں اور اطخوں ىك اعُمىف اك ب
پ اجات ےہ رفامن حربكيا ےہ«:
ےہ ا ىك ربتك ےس انما اامعل نيكيوں ےس ز
طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا»( .)1اس  صخ يك وخش ربخ ى
ےہ سج ےك ان ما اامعل م اافغتسر ىك رثك وہ ،اي ىہ رفاضئ وواابج ىك ا دائ
امنبوں ىك اپدنب ى اور اامعل اصہحل ىك رثك دراج ىك دنلب ى اور انگوہں ىك اعُمىف اك ب
ےہ رفامن رقآ ى ےہ (:وأقم الصَلة طرفي النـهار وزلفا من الليل إن
( )1ابن ماجه  .3818 :ومصنف ابن أيب شيبة  .29446 :والسنن الكربى للنسائي .10216 :
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الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين)(.)1

اور آپ امنب ىك اپدنب ى

ره دن ےك دوونں انكرو ں رپ اور را ےك ھچك وصحں م ےب كشناں ربائں  و
اٹم د ن ہ اور ي يضنحٹ ےہ يضنحٹ امےنن واولں يك ،اور بس ےس رتہب اور الضف
وه ين ےہ سج اك وثاب دنبے  و اس ےك رمےن ےك دعب هب اتلم رےہ اور اس دنا ےس
لقتنم وہےن ےك دعب هب اس اك ہلسل اقمئ ودامئ رےہ روسل اركم  اك اراشد رگا ى ےہ
 «:إذا مات اإلنسان انـقطع عمله إَّل من ثَلث :صدقة جارية ،وعلم
يـنتـفع به ،وولد صالح يدعو له»(.)2بج ااسنن رماجات ےہ وت اےكس لمع اك ہلسل
عطقنم وہاجات ےہ رگم ئ رط ىك نيكيوں اك وثاب اس  و اتلم راتہ ےہ اي دصۂق اجري اك
دورسےملع انعفاك تزےناوراصحلاوالدىكداع
ج
اسعم ذ ى واقر !:البہبش دخاےئارمح ارلا ميں اےنپ دنبوں رپ ائاہتىئ رہتان اور
ريح وركي ےہ وه ااسنونں ےك امتم الوقال وااعفل  و ظوفح رفام راہ ےہ اور اىنپ رمح ےس
دنبوں  و ا ىك االطع هب رفامد ى ےہ اتہك وه نيكيوں م  تقب ركي اور اامعل اصہحل ےك
وخرگن پزقاتےكدنوه اىنپرمحےسسج واچےہاگاعُمفرفامےئاگاورششخ
اك رَپواہ اطع رف امےئ اگ اس ےك فطل وركم ىك ہ  وىئدح ےہ ہ ائاہتء  :اسىك رمح ےك
ادناب رناےل ہ روسل اركم اك رفامن اعليساان ےہ «:يدنى المؤمن يـوم القيامة
( )1هود.114 :
( )2مسلم  ، 1631:والرتمذي  1376 :واللفظ له.
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من ربه عز وجل ،حتى يضع عليه كنـفه -أي ستـره وعفوه -فـيـقرره
بذنوبه ،فـيـقول :هل تـعرف؟ فـيـقول :أي رب أعرف .قال :فإني قد
ستـرتـها عليك في الدنـيا ،وإني أغفرها لك اليـوم ،فـيـعطى صحيفة
حسناته»( .)1قات ےك دن جونم دنبه اهلل اعتىل ےس رق ي كا اجےئاگ ياںكت ہك
تار ى اعتىل اس رپ اىنپ صا رمح يعنى اىنپ اعُمىف اوراانپ رپده اس رپڈ اےل اگ پز اس
تم
ےس اس ےك انگوہں اك ارقار ركاےئ اگ پزا س ےس رفامےئ اگہك كا ہيں يا د ہيكۂ متےن
ي اسرے انگه ےئك ت ؟ وه رعض گزار وہاگ اہں اے رپورداگر جم ياد ےہ وتاهللاعتىل
اسےس رفامےئاگمےندنام تزےانانگوہں وجهيااياهااورآجان انگوہں واتشخب
وہ ں اور اعُمىف ديا وہں پزاا نيكيوں واال اامعل انہم اوكس اطعركديا اجےئ اگ اس دحي

اپك م تار ى اعتىل ىك اتسر ى اطخؤں رپ رپده وپىش اور آرخ م رفغم اور وفع
ودرگدرىكراشر د ىىئگےہ يل يتا ذنہمرىنہاچےئہ ہك يا ں ان انگوہںاور
اطخؤںىكاعُمىف اكذركےہ وج اهللاعتىلاوراےكسدنبوں ےكدرمانہاورنجاك قلعاهلل
ےك وقحق ےس ےہ رگم نج انگوہں اك  قلع دنبوں ےس ےہ ًالثمآد ىےن ىسكاكقدتالا
ےہ يا ىسك رپ  وىئ  مل ركديا ےہ وت ا ىك اعُمىف يك رضور ى ہيكۂ ق واےل  و اس اك ق ولاٹ اي

( )1متفق عليه واللفظ ملسلم.
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اجےئ اور اس ےس اعُمىف التىف ىك اجےئ يا پز وه وخد ىہ اےنپ ق ےس دربتسدار وہاجےئ

اوراعُمفركدے(.)1

ربادران لم االسہیم! ارگ مہ اامعل اصہحل اور اذاكرويسينحاا اكاامتہم ركيےگوت
الف ون ىتخب ےس رسرفاب وہں ےگ امہرا انما اامعل نيكيو ں ےس ربليزوہاگ اوروه قات
كاجےئ اگ اور مہ  تناورا ىكوتمعںےكقحتسموہں
ےك دن امہرے داےنہ اہھت م اطع ا
ےگ تار ى اعتىل اك اراشد رگا ى ےہ  (:فأما من أوتي كتابه بيمينه فـيـقول هاؤم
اقـرءوا كتابيه* إني ظنـنت أني مَلق حسابيه* فـهو في عيشة راضية* في
جنة عالية* قطوفـها دانية* كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في اْليام
الخالية)( .)2سپسج صخاكانما اامعلاسےكداےنہ اہھت م ديا اجےئ اگوتوهےہ اگ
مچ
انماامعلڑپهولمزاااقتعدهاہك هكومزاباسبرضورتآےنواالےہ رغضوه
ہكيمزا ا
ج
 صخ دنسپيده يي يعنى تشہب ربي م وہاگ ےكسج مے هكے وہں ےگ زمے ےك
اسھت هاؤ اور ئ ان اامعل ےك دبےل م وج مت ےن ذگہت اياممےئك ںیہ ،ابذرامہ
ك مہ اهلل ىك دمح وانثء اور ذرك ىك رثك ركےك اس ىك راضء اور
اےنپ آپ ےس ؤسال ركي ہك ا
وخونشد ى احلص ركےن ىك  و ش ركي ےگ ؟ اور اانپ انما اامعل نيكيوں ےس پزےنىك ىعس
ركي ےگ اور اےنپ وچبں يك اوسه اور ومنہ ركنباوكن هب اس ىك رتغيٹ د ي ےگ؟آرخ م
( )1فتح الباري َلبن حجر .)489/10(:
( )2اْلاقة .24 – 19 :
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ليل
تهي هين
مي
ه
ي
تاراگه رب اتزع م اصلخمہ داع ےہ ہك اہل ا ں :ہ ا ے ے ےتلچ پز ےت
ولخ وولج م اےنپ ذرك وركش ىك اور اىنپ وتمعں ےك وقحق ادا ركين وتف اطع رفام
امہر ى بتاونں  و اےنپذرك ےس رَت امہرے اغض اا ووجار  و اےنپ ااكحم اك اپدنب اور امہرے
ولقب واىنپس تبےسومعمررفام اےنپااكحماورنركيىلصاهلليليۂوملسىكوتنسںےسقح
س تب يضيٹ رفام،اور ان رپ لمع آاسن رفام ،امتم اظرہ ى وتاىن انگوہں اوررہ مسق ىك دبتع
ت
ورخااف ےس امہر ى ظاف ت رفام ہ اور امہر ى اوالد  و ملع علاہ اور حقيق اكوخرگ
هك
انبدے ،ہ اےنپ آتاء وادجاداور وادلي اك اورامہرے وچبں  و امہرا رفامادرداراور آ هوں
ت وتمعں ىك رفاوا ى اور ان م دوام اطع
ىك تهيددك انب  ،مہ رپ تاران رمح انبل رفام ز
رفام،امہرے وادلي ازعاء وااقرب اوروپر ى ات ہملسم ىك رفغم رفام ،دحتمه رعب
اامرا  و ملع واقثتف زع وارتحام عتزورتىق افصىئ واپزیك ىگ اور نسح وامجلاك ونط انباس
اي اور ديز رموحم شخ رپ رمح انبل رفام،ش خليفۂ  و تحص
ونط زعيز ےك تا ى ش ب د
واعفيٹ ےس ونابدے  ،دحتمه رعب اامرا اور اعملاالسم مس وپر ى دنا  و انم واامن
تقن
اكوہگارهانب،اسكلمےكرمكحاںوعاماور ميں ورہمسقےكرشورونتفےسظوفح رفام
وفقين اهلل واياكم من صاحل اَلعمال
وصلي اهلل علي سيدنا ونبينا وحبيبنا ُممد وعلي آله وصحبه امجعي وعلي
من تبعهم بإحسان ايل يوم الدين
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