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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير
  )١٣(سورة األعراف 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  .الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
ا ِمن بعِدِهم موسى ِبآياِتنَا ِإلَى ِفرعون وملَِئِه ثُم بعثْنَ{ : في تفسير قوله تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال المفسر 

فِْسِدينةُ الْماِقبع فَ كَانكَي ا فَانظُرواْ ِبهسورة األعراف) ١٠٣[(} فَظَلَم[.  
صلوات -الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب :  أي}ثُم بعثْنَا ِمن بعِدِهم {:يقول تعالى

  .- وسالمه عليهم وعلى سائر أنبياء اهللا أجمعيناهللا
قومه، :  أي}وملَِئِه{ وهو ملك مصر في زمن موسى،}ِإلَى ِفرعون{بحججنا ودالئلنا :  أي}موسى ِبآياِتنَا{
قَنَتْها َأنفُسهم وجحدوا ِبها واستَي{: جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً، كقوله تعالى:  أي}فَظَلَمواْ ِبها{

الذين صدوا عن سبيل اهللا وكذبوا : أي ]سورة النمل) ١٤[( }فَانظُر كَيفَ كَان عاِقبةُ الْمفِْسِدين ظُلْما وعلُوا
انظر كيف فعلنا بهم، أغرقناهم عن آخرهم بمرأى من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال : رسله، أي

  . من المؤمنين به-موسى وقومه- أولياء اهللا بفرعون وقومه، وأشفى لقلوب
  :بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

، ]سورة األعراف) ١٠٣[( }ثُم بعثْنَا ِمن بعِدِهم موسى ِبآياِتنَا ِإلَى ِفرعون وملَِئِه{: -تبارك وتعالى-يقول اهللا ف
ون ئألنهم يمل: علية القوم بصرف النظر عن السبب الذي من أجله سموا بذلك، كقول بعضهمفالمأل هم 

ون على األمر، ئإنهم يتمال: صدور المجالس، يعني أنهم في مقدمة القوم، أي أنهم الكُبراء، أو قول من قال
  .ونئ الذين يتماليعني هم أهل الحل والعقد، فكل هذا حاصل في المأل، فهم الذين يتصدرون المجالس، وهم

 فإذا كان المأل يطلق على "قومه: أي": -رحمه اهللا- قال الحافظ ابن كثير }ِإلَى ِفرعون وملَِئِه{: قوله تعالى
   فما وجه تخصيص ذلك بالمأل مع أنه أرسل للجميع؟-كما ذكرنا-علية القوم 

 فال "إلى فرعون وقومه": -رحمه اهللا-ر نه عبر بالمأل؛ ألن غيرهم تبع لهم، ولهذا قال ابن كثيأ: الجواب
  . كل القوم، بل علية القوماالمأل ليسو:  أحد ويستدرك على ابن كثير هذا التفسير ويقوليأِت

  ".جحدوا وكفروا بها ظلماً منهم وعناداً: أي":  قال الحافظ]سورة األعراف) ١٠٣[( }فَظَلَمواْ ِبها{ :قال اهللا تعالى
  .كفروا بها:  أي}فَظَلَمواْ ِبها {:ويمكن أن يختصر فيقال

لَا تُشِْرك ِباللَِّه ِإن الشِّرك { : كما قال اهللا تعالى،ألن الكفر أظلم الظلم: لماذا سمي الكفر ظلماً؟ يقال: فإن قيل
ِظيمع سورة لقمان) ١٣[( }لَظُلْم[.  

موضعه فقد ظلم، ومنه قول أصل الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئاً في غير و
  :المرأة التي تضرب اللبن قبل أن يروب قائلة

ــقائيظلمــــتُ    لكــــم ســ
 

ـ عوهل يخفى علـى ال        لـيم  الظَّ ِدِك
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ع زبده،  :ظلمت لكم سقائي: د هو عصب اللسان، وقولهاِكالعيعني أنها ضربته قبل أن يروب، وهذا يضي
 القبر لما كان محفوراً في مكان ليس محالً للحفر، كون بذلك قد وضعت الضرب في غير موضعه، وهكذاتف

  .المظلومة: قيل لتلك الحفرة
 :كفروا، كما قال عنهم:  أي]سورة األعراف) ١٠٣[( }فَظَلَمواْ ِبها{: وعلى كل حال فقوله تعالى عن فرعون

  . فكفر فرعون كان من قبيل الجحود]لنملسورة ا) ١٤[( }وجحدوا ِبها واستَيقَنَتْها َأنفُسهم ظُلْما وعلُوا{
}الَِمينالْع بن روٌل مسِإنِّي ر نوعا ِفرى يوسقَاَل مِجْئتُكُم * و قَّ قَدلَى اللِّه ِإالَّ الْحلَى َأن الَّ َأقُوَل عِقيقٌ عح

-١٠٤[( } ِإن كُنتَ ِجْئتَ ِبآيٍة فَْأِت ِبها ِإن كُنتَ ِمن الصاِدِقينقَاَل* ِببينٍَة من ربكُم فََأرِسْل مِعي بِني ِإسراِئيَل
  .]سورة األعراف) ١٠٦

 لفرعون وإلجامه إياه بالحجة، وإظهاره اآليات البينات -عليه السالم-يخبر تعالى عن مناظرة موسى 
 }ن ِإنِّي رسوٌل من رب الْعالَِمينوقَاَل موسى يا ِفرعو{: بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر، فقال تعالى

  .أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه: أي] سورة األعراف) ١٠٤[(
واجب وحق علي ذلك، أن ال أخبر : أي] سورة األعراف) ١٠٥[( }حِقيقٌ علَى َأن الَّ َأقُوَل علَى اللِّه ِإالَّ الْحقَّ{

  .علم من جالله وعظيم شأنهعنه إال بما هو حق وصدق لما أ
حقيق علي أن ال أقول على ( وقرأ بعضهم " ذلكأي واجب وحق علي":  يقول}حِقيقٌ علَى َأن الَّ َأقُوَل{: قوله

) ١٠٥[( )حقيق أال أقول على اهللا إال الحق (:في قراءة البن مسعود، و]سورة األعراف) ١٠٥[( )اهللا إال الحق
  .]سورة األعراف
 ]سورة األعراف) ١٠٥[( }حِقيقٌ علَى َأن الَّ َأقُوَل علَى اللِّه ِإالَّ الْحقَّ{لعلم في القراءة المشهورة وبعض أهل ا

حقيق بأن ال أقول على اهللا إال :بمعنى الباء، ومعلوم أن حروف الجر تتناوب، فيكون المعنى" على"إن : قال
  .)حقيق بأن ال أقول(سلف كُأبي واألعمش ، وبهذا وردت قراءة غير متواترة قرأ بها بعض ال"الحق

 في اآلحادية يستفاد منها ثالث فوائد، ومن هذه الفوائد أنه يفسر بها القراءة المتواترة، فقوله تعالىوالقراءة 
ة ُأبي  تفسرها قراء]سورة األعراف) ١٠٥[( }حِقيقٌ علَى َأن الَّ َأقُوَل علَى اللِّه ِإالَّ الْحقَّ{ المشهورة القراءة

  .حقيق بأن ال أقول على اهللا إال الحق: أي: واألعمش فيقال
 }حِقيقٌ{إن لفظة : وبعض أهل العلم يقول بتضمين الفعل وما في معناه معنى الفعل، ففي هذا الموضع يقولون

 فالن حريص على فالن، :فتقول" على"، ولفظة حريص تُعدى بـليست فعالً لكنها مضمنة معنى الفعل حرص
حِقيقٌ علَى َأن الَّ َأقُوَل علَى اللِّه ِإالَّ {: وفالن حريص على ماله، وفالن حريص على شبابه، وهكذا فإن قوله

 حريص على أن ال أقول على : إذا كانت مضمنة معنى حريص يكون المعنى]سورة األعراف) ١٠٥[( }الْحقَّ
  .اهللا إال الحق

عينًا يشْرب ِبها ِعباد  {:فعل فإنه يعدى تعديته كما في قوله تعالىوإذا ضمن الفعل أو ما في معناه معنى ال
 ، مضمن معنى يرتوي أو يلتذُّ، فيكون المعنى عيناً يرتوي بها}ِبها يشْرب {: فقوله]سورة اإلنسان) ٦[( }اللَِّه

 أنه مضمن معنى }حِقيقٌ علَى{: حيث ضمن الشرب معنى االرتواء أو االلتذاذ، وهكذا يمكن أن يقال في قوله
حريص على أن ال أقول على اهللا إال الحق، : ويكون المعنى كما سبق" على"حريص، وحريص يتعدى بـ
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إنه أوضح وأقرب وأسهل منه، لكن تضمين الفعل وما في : وهذا ليس ببعيد، وإن كان القول الذي قبله قد يقال
  .معناه معنى الفعل أبلغ، واهللا أعلم

} قَدكُمبن رنٍَة ميبحجة قاطعة من اهللا أعطانيها دليالً على صدقي فيما : أي ]سورة األعراف) ١٠٥[( }ِجْئتُكُم ِبب
  .جئتكم به

أطلقهم من أسرك وقهرك، ودعهم وعبادة ربك :  أي]سورة األعراف) ١٠٥[( }فََأرِسْل مِعي بِني ِإسراِئيَل{
  . إسرائيل، وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمنوربهم، فإنهم من ساللة نبي كريم

}اِدِقينالص ا ِإن كُنتَ ِمنٍة فَْأِت ِبهلستُ : قال فرعون:  أي]سورة األعراف) ١٠٦[( }قَاَل ِإن كُنتَ ِجْئتَ ِبآي
  .ا ادعيتبمصدقك فيما قلت وال بمطيعك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقاً فيم

}ِبينم انبثُع فَِإذَا ِهي اهصفََألْقَى ع* اء ِللنَّاِظِرينضيب فَِإذَا ِهي هدي عنَزسورة األعراف) ١٠٨-١٠٧[( }و.[  
كر،  الحية الذَّ}ثُعبان مِبين{:  في قوله-رضي اهللا تعالى عنهما-قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

  .والضحاكوكذا قال السدي 
ن الظاهر الذي ال لبس فيه، أي أن العصا تحولت إلى فسر الثعبان بأنه الحية الذكر، وأما المبين فيعني البي

حتمل أن ليس ذلك من األمور التي تَ و واضحة بل هيحية ال لبس فيها وال خفاء، فأمرها ال يلتبس أنها حية
  .ية ظاهرة ال لبس فيها بل هي ح،يكون البصر اختلط عليه األمر أو نحو ذلك

 "الحية الذَّكَر: "-رضي اهللا عنهما–قال ابن عباس ] سورة األعراف) ١٠٧[( }فَِإذَا ِهي ثُعبان مِبين {:يقول تعالى
سورة ) ١٠([ }فَلَما رآها تَهتَز كََأنَّها جان ولَّى مدِبرا ولَم يعقِّب {:-تبارك وتعالى-وفي موضع آخر قال اهللا 

  .تلحيا على صغار االعرب تطلق الجانف ]النمل
فَِإذَا ِهي حيةٌ { : تعالىوقوله ]سورة األعراف) ١٠٧[( }فَِإذَا ِهي ثُعبان مِبين{: وبالنسبة للجمع بين قوله تعالى

ر الحيات ال تكاد نها في ضخامتها ثعبان مبين وفي سرعة الحركة كأنها صغاإ: يقال ]سورة طـه) ٢٠([ }تَسعى
  .تدركها لسرعتها وخفة حركتها، واهللا أعلم

وفكها وضعت فكها األسفل في األرض أن هذه الحية ن ذلك  ومث وال حرج،حدفاإلسرائيلية لروايات أما او
توجهت  إنها :ويقولونول الحية وضخامتها الشيء العجيب، وكذلك يذكرون من طاألعلى على جدار القصر، 

 منيستحي اإلنسان موراً أ كرونيذ ووجعل يستغيث بموسى، هارباً ىولّاغرة فاها وأن الرجل إلى فرعون ف
  .، فاهللا تعالى أعلمذكرها

عن سعيد بن  تون من رواية يزيد بن هارون عن األصبغ بن زيد عن القاسم بن أبي أيوبوفي حديث الفُ
لت حية عظيمة فاغرة فاها مسرعة حوفألقى عصاه فت :قال -رضي اهللا تعالى عنهما-جبير عن ابن عباس 

  .ها عنه ففعلفلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفّ، إلى فرعون
سورة ) ١٧١[( }وِإذ نَتَقْنَا الْجبَل{ :من قوله تعالىحديث النتوق : وفي بعض الكتب يقولون-حديث الفتون 

ليس و -رضي اهللا عنه- من حديث ابن عباس  وهوي عشرة صفحةت اثنحديث طويل في نحوهو  -]األعراف
 دون أن -صلى اهللا عليه وسلم-ابن عباس يورد فيه خبر موسى ف -صلى اهللا عليه وسلم-النبي من حديث 

 أن هذا الحديث يوجد منه قطع -واهللا أعلم-يظهر لكن  -صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا يضيف ذلك إلى
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صلى -ن النبي سمعها م -رضي اهللا عنهما– ابن عباس أي أن -صلى اهللا عليه وسلم-بي هي من كالم الن
رضي اهللا -أخبار بني إسرائيل، فابن عباس فيه قطع أخرى هي من  مباشرة أو بواسطة، و-اهللا عليه وسلم

  .حديث الفتونهو ، هذا  ذلك في سياق واحد طويل مزج-ماعنه
الذكر من الحيات، فاتحة فاها، : الثعبان ]سورة األعراف) ١٠٧([ } ثُعبان مِبينفَِإذَا ِهي{ :وقال السدي في قوله

في األرض واألعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه فلما رآها ذعر سفل واضعة لحيها األ
  .حدث قبل ذلك ولم يكن ي،منها ووثب وأحدث

  .وال يكذبق ال يصدهذا الكالم هذا كله من اإلسرائيليات، و
 فعادت -عليه السالم-فأخذها موسى  ،ك بني إسرائيلرسل معوصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وُأ

  . عصا
أخرج يده من درعه بعدما أدخلها :  أي]سورة األعراف) ١٠٨[( }ونَزع يده فَِإذَا ِهي بيضاء ِللنَّاِظِرين{ :وقوله

اء { : كما قال تعالى،ص وال مرضفيه فإذا هي بيضاء تتألأل من غير برضيب جتَخْر ِبكيِفي ج كدِخْل يَأدو
  .]سورة النمل) ١٢[(اآلية  }ِمن غَيِر سوٍء

يعني من ] سورة النمل) ١٢[( }ِمن غَيِر سوٍء{ :في حديث الفتون -رضي اهللا تعالى عنهما-وقال ابن عباس 
وكذا قال مجاهد وغير واحدلى لونها األول، ه فعادت إغير برص، ثم أعادها إلى كم.  

آلية التي ا هذه آية غير ]سورة النمل) ١٢[(} وَأدِخْل يدك ِفي جيِبك تَخْرج بيضاء ِمن غَيِر سوٍء{: قوله تعالى
ه كان إذا أدخل يده في  فاألولى هي أن]سورة القصص) ٣٢[( }واضمم ِإلَيك جنَاحك ِمن الرهِب{: في قوله تعالى

إليه جناحه  ضمفإذا أصابه شيء من الخوف جيبه ثم أخرجها صار لها نور ساطع، أما الثانية فهي أنه 
 أهل األرض فإنه يصيبه ما يصيبه ىذا جاء إلى فرعون أعتفإنفسه وذهب عنه ما يجد من الخوف، اطمأنت 

عز -اهللا ف ]سورة طـه) ٤٥[( } َأن يفْرطَ علَينَا َأو َأن يطْغَىِإنَّنَا نَخَافُ{ : الخوف الذي ذكره اهللا في قولهمن
وأرشده إلى أنه إذا ضم إليه جناحه ذهب  ]سورة طـه) ٤٦[( }لَا تَخَافَا ِإنَِّني معكُما َأسمع وَأرى{ : قال-وجل
  .ية غير إدخال اليد في الجيباآلهذه المقصود أن  ف،هذا الخوفعنه 

}قَاَل الْمِليمع اِحرذَا لَسه ِإن نوعِم ِفرُأل ِمن قَو*ونراذَا تَْأمفَم ِضكُمَأر نكُم مخِْرجَأن ي ِريد١١٠-١٠٩[( } ي (
 موافقين لقول فرعون فيه بعدما -وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون-قال المأل :  أي]سورة األعراف

بعد ذلك قال للمأل حوله،ملكتهه واستقر على سرير مرجع إليه روع : }ِليمع اِحرذَا لَسه سورة ) ١٠٩[( }ِإن
لتهم في  كيف يصنعون في أمره، وكيف تكون حي، فوافقوا وقالوا كمقالته، وتشاوروا في أمره]األعراف

يكون  وتخوفوا أن يستميل الناس بسحره فيما يعتقدون، ف، وظهور كذبه وافترائهإطفاء نوره وإخماد كلمته
 ونُِري{ :ذلك سبباً لظهوره عليهم وإخراجه إياهم من أرضهم، والذي خافوا منه وقعوا فيه كما قال تعالى

ونذَرحا كَانُوا يم ما ِمنْهمهنُودجو انامهو نوعا في شأنه وائتمروا فيه و فلما تشاور]سورة القصص) ٦[( }ِفر
* قَالُواْ َأرِجه وَأخَاه وَأرِسْل ِفي الْمدآِئِن حاِشِرين{ :لى عنهم في قوله تعالىاتفق رأيهم على ما حكاه اهللا تعا

  . ]سورة األعراف) ١١٢-١١١[( }يْأتُوك ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم
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 وفي الموضع اآلخر إلى المأل، هذا القول  أضافف  أن يجمع بين اآليات-رحمه اهللا– الحافظ ابن كثيرأراد 
أن يجمع بين فهو أراد  ]الشعراءسورة ) ٣٤[( }ِإن هذَا لَساِحر عِليم{ : قولهنيع، أهذا من قول فرعونن إ: قال

 من ؛تشاوروا فيما بينهم ماذا يقولون وذهب عنه الفزع حينما رأى الحيةفرعون  ألما هد:: فقالهذه اآليات 
فاتفقوا وائتمروا ه اإلسقاطات تؤثر في الناس، هذذلك أن ، وصدر عنهم كلمة موحدة يتناقلها الناستأجل أن 

 فاجتمعوا ،راء جميعاً فيتبعهم الناس في ذلك وينفرهم من موسىد على ألسنة هؤالء الكبعلى إطالق معين يِر
يصدر على  ف-صلى اهللا عليه وسلم-كما اجتمع كبراء قريش لينتقوا بعناية لقباً أو إطالقاً يطلقونه على النبي 

من فرعون وا الناس منه، فهنا ائتمروا فصدر ذلك اإلطالق ر وينطبع ذلك فيه لينفّاقله الناسألسنتهم ويتن
  . يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟نه ساحر عليم،إ: كلهم قالواحيث وصدر من المأل 

نهم هم أهل ألمع؛  إلى المأل؛ ألنها بصيغة الجاًموجه من كالم المأل يحتمل أن يكونفماذا تأمرون : وقولهم
 وجهوا وا ويحتمل أن يكون؟فعل تجاه موسىي تتفقون عليه وترون أن يأي ما هو الشيء الذالحل والعقد، 

ماذا : ماذا تأمر وإنما قالوا: فما قالوا لهالخطاب إلى فرعون ولكن خاطبوه بصيغة الجمع من باب التعظيم، 
  ماذا ترون في هذا األمر؟أي تأمرون، 

 وفرعون ]سورة األعراف) ١٠٩[( }ِإن هذَا لَساِحر عِليم{ :المأل قالواذا من كالم فرعون، فحتمل أن يكون هوي
ل معنى،  ويكون بهذا االعتبار من قبيل الموصول لفظاً المفصو]سورة األعراف) ١١٠[( }فَماذَا تَْأمرون{ :قال

سورة ) ٣٤[( }لُوا َأِعزةَ َأهِلها َأِذلَّةً وكَذَِلك يفْعلُونوجع{ :في سورة النمل كقوله تعالى ،وذكرنا له أمثلة من قبل
يحتمل أن يكون من كالم ملكة سبأ، ويحتمل أن يكون من كالم اهللا يقرر  }وكَذَِلك يفْعلُون{: فقوله تعالى ]النمل

في قوله تعالى  و]سورة آل عمران) ٣٦[( }ولَيس الذَّكَر كَاُألنثَى{ :من ذلك قوله تعالى في سورة مريمكالمها، و
 ويحتمل ، يحتمل أن يكون من بقية كالمها]سورة يوسف) ٥٢[( }ذَِلك ِليعلَم َأنِّي لَم َأخُنْه ِبالْغَيِب{ :سورة يوسف

  .-عليه الصالة والسالم-أن يكون من كالم يوسف 
قَالُواْ َأرِجه { : تعالى عنهم في قوله تعالىا في شأنه وائتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه اهللاوفلما تشاور

اِشِرينآِئِن حدِسْل ِفي الْمَأرو َأخَاهِليٍم* واِحٍر عِبكُلِّ س ْأتُوكسورة األعراف) ١١٢-١١١[( }ي[.  
رة سو) ١١١[( }وَأرِسْل{ أخِّره ]سورة األعراف) ١١١[( }َأرِجه{ :-رضي اهللا تعالى عنهما-قال ابن عباس 

من يحشر لك السحرة من :  أي}حاِشِرين{في األقاليم ومدائن ملكك : أي }ِفي الْمدآِئِن{ ابعث:  أي]األعراف
  .سائر البالد ويجمعهم

وقد كان السحر في زمانهم غالباً كثيراً ظاهراً، واعتقد من اعتقد منهم وأوهم من أوهم منهم أن ما جاء به 
ارضوه بنظير ما أراهم من سحرتهم، فلهذا جمعوا له السحرة يعبذه تشع من قبيل ما -عليه السالم-موسى 
وبينَك موِعدا لَّا نُخِْلفُه نَحن  فَلَنَْأِتينَّك ِبِسحٍر مثِْلِه فَاجعْل بينَنَا{ : كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قالالبينات

 }فَتَولَّى ِفرعون فَجمع كَيده ثُم َأتَى *م الزينَِة وَأن يحشَر النَّاس ضحىقَاَل موِعدكُم يو *ولَا َأنتَ مكَانًا سوى
  .]سورة طـه) ٦٠-٥٨[(

لكوفيين عدا عاصماً لمتواترة أخرى قراءة ها  في]سورة األعراف) ١١٢[( }يْأتُوك ِبكُلِّ ساِحٍر عِليٍم{ :قوله تعالى
)حِبكُلِّ س ْأتُوكِليٍميعظيم  أو شديد السحر، والمعنى  والسحار صيغة مبالغة]سورة األعراف) ١١٢ [()ِاٍر ع
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، والروايات همأعلم السحرة وأشدوإنما جمعوا  كل من اشتغل بالسحر أي أنهم لم يجمعوا له السحر،
فقط، وهذا من  أنهم عشرات ذكر وبعضهم ياً،رهم بثمانيين ألفقديبعضهم  في ذكر ذلك، فاإلسرائيلية كثيرة

هذا من جبر الكسر أو نحو : قال ي يمكن أنفلم يكن الفرق يسيراً حتى، التباين الشديد في األخبار اإلسرائيلية
هم :  آالف، وبعضهم يقولإنهم:  يقول وبعضهم، مئات: يقول وبعضهم،عشراتأنهم بعضهم يذكر  وإنما ،ذلك
  .لماهللا أعف، لكأكثر من ذ: ، وبعضهم يقولاًن ألفوثمان

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد هللا رب العالمين
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