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 اىتمام اإلسالم بطهارة القلب والبدن

خطبة اجلمعة بعنوان: "اىتمام اإلسالم بطهارة  -حفظو هللا  -ألقى فضيلة الشيخ عبد احملسن بن زلمد القاسم 
ث فيها عن اإلسالم وعظمتو ومدى اىتمامو بطهارة القلِب والبَدن، وذكَر األدلة من  القلب والبدن"، واليت حتدَّ

رين.الكتاب والسنة على   وجوب الطهارة للقلِب والبَدن، والوعد بعظيِم األجِر للُمتطهِّ

 

 اخلطبة األوىل

إن احلمد هلل، حنمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهِده هللا فال ُمِضلَّ 
لو، وأشهد أن زلمًدا عبده ورسولو، صلَّى لو، ومن ُيضِلل فال ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك 

 هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثَتًا.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فالتقوى أكرُم ما أسررُُت، وأهبَى ما أظهرُُت. -عباد هللا  -فاتقوا هللا 

 أيها ادلسلمون:

 يُرِيدُ  َوَلِكنْ  َحَرجٍ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  لَِيْجَعلَ  اّللَُّ  يُرِيدُ  َما، ديُن اإلسالم ديُن اجلمال والكمال، أمَر بطهارة القلب والبَدن
رَُكمْ  َنس: [:: ادلائدة] َتْشُكُرونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَلْيُكمْ  نِْعَمَتوُ  َولِيُِتمَّ  لُِيَطهِّ ، وأمر بتطهَِت أماكن العبادة من الشرك والدَّ
رْ  عِ  ُتَ َواْلَقائِمِ  لِلطَّائِِفُتَ  بَ ْييِتَ  َوَطهِّ ُجودِ  َوالرُّكَّ  .[:6: احلج] السُّ

 َسِليمٍ  ِبَقْلبٍ  رَبَّوُ  َجاءَ  ِإذْ : -عليو الصالة والسالم  -ووصَف هللا الرسُل بنقاء القلوِب؛ فقال عن إبراىيم 
 .[8>: الصافات]

: "أَتى -ضي هللا عنو ر  -وىو يف ِصغره من أدواء الصدور؛ قال أنٌس  -صلى هللا عليو وسلم  -وحِفَظ نبيَّنا زلمًدا 
وىو يلعُب مع الِغلمان، فأخَذه فصَرَعو فشقَّ عن قلبو فاستخرَج القلَب منو  -صلى هللا عليو وسلم  -جربيُل النيبَّ 
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عَلَقًة، فقال: ىذا حظُّ الشيطان منك، مث غسَلو يف طسٍت من ذىٍب مباِء زمزم، مث أَلمو مث أعاَده يف مكانو"؛ رواه 
 مسلم.

رْ  َوثَِياَبكَ ل أمَره هللا باحلِفاظ على سالمِة قلبو؛ فقال لو: ودلا ُأرسِ  رمحو  -. قال سعيُد بن ُجبٍَت [8: ادلدثر] َفَطهِّ
ر"، فكان من دعاء النيب -هللا  اللهم نقٍِّت من اخلطايا كما يُنقَّى »: -صلى هللا عليو وسلم  -: "وقلبَك ونيَّتك فطهِّ

َنس، الل  ؛ متفق عليو.«هم اغِسل خطاياَي بادلاء والثلِج والبَ َردالثوُب األبيُض من الدَّ

إال سليَم الصدر؛ قال  -سبحانو  -ودلا أراد هللا أن يُكرِمو باإلسراء وادِلعراج غسَل قلَبو مرًة أخرى؛ إذ ال يدنُو منو 
 جاء بطسٍت من ، مث غسَلو مباء زمَزم، مث-أي: شقَّو  -نزَل جربيُل ففَرَج صدري »: -عليو الصالة والسالم  -

 ؛ متفق عليو.«ذىٍب ُُمتلٍئ حكمٍة وإميانًا فأفرَغها يف صدري مث أطبَقو، مث أخَذ بيدي فعَرَج يب إىل السماء

سَ  َلَمْسِجدٌ : -سبحانو  -وأثٌَت على أىل الُقباء بتقواىم وُمالزمتهم كمال الطهارة؛ قال  ْقَوى َعَلى ُأسِّ لِ  ِمنْ  الت َّ  َأوَّ
ُروا َأنْ  ُيُِبُّونَ  رَِجالٌ  ِفيوِ  ِفيوِ  تَ ُقومَ  نْ أَ  َأَحقُّ  يَ ْومٍ   .[>80: التوبة] يَ َتَطهَّ

ر أحبَّو هللا؛  بُّ  اّللََّ  ِإنَّ والطُّهور شطُر اإلميان، ومن تطهَّ اِبُتَ  ُيُِ وَّ رِينَ  َوُيُِبُّ  الت َّ  .[666: البقرة] اْلُمَتَطهِّ

ر. وِمفتاُح الصالة الطُّهور، فال يدخُل ادلُصلِّي يف  صالتو حىت يتطهَّ

 

يب والطهارة، فال يدخُلها إال طيٌب طاىٌر؛ قال تعاىل:  -سبحانو  -وجعل  الدخول إىل اجلنِة موقوفًا على الطِّ
ر يف الدنيا ولِقَي هللَا طاِىًرا دخَل اجلنة، ومن مل [7;: الزمر] َخاِلِدينَ  فَاْدُخُلوَىا ِطْبُتمْ  َعَلْيُكمْ  َساَلمٌ  ، فمن تطهَّ

ر يف الدنيا فإن كانت طهارتُو معدومًة كالكافِر مل يدُخلها حباٍل، وإن كانت جناسُتو كسبيًَّة عاِرضًة وشاء هللاُ يتط هَّ
ر يف النار من تلك النجاسِة مث خيُرج منها.  عذابَو دخَلها بعدما يتطهَّ

بون ويُنقَّون من بقايا بِقَيت عليهم قُصَرت وأىُل اإلميان إذا جازوا الصراَط ُحِبُسوا على قنطرٍة بُت اجلنِة والنار، فُيهذَّ 
 هبم عن اجلنة ومل تُوِجب ذلم دخوَل النار.

َفعُ  اَل  يَ ْومَ : -سبحانو  -وطهارُة القلِب شرٌط لدخول اجلنة؛ قال   بَِقْلبٍ  اّللََّ  َأَتى َمنْ  ِإالَّ ( >>) بَ ُنونَ  َواَل  َمالٌ  يَ ن ْ
 .[=> ،>>: الشعراء] َسِليمٍ 



 

3   ____________________________________________________________________________ 

 : "ال ُُياِوُر الرمحَن قلٌب ُدنِّس بأوساِخ الشهوات والرياء أبًدا".-رمحو هللا  -م قال ابن القي

رواه  ؛«اللهم زيِّنَّا بزينِة اإلميان»: -صلى هللا عليو وسلم  -وللباطِن زينٌة كما للظاىر زينٌة، ومن دعاء النيبِّ 
 النسائي.

حليُّ ومنها ادليِّت، وإذا نُ قَِّي القلُب من األدران امتأل والقلوُب كاألبدان؛ منها الصحيُح ومنها السقيم، ومنها ا
بالرمحة واخلَت، فاىتمَّ اإلسالُم بكلِّ ما ُيصِلُح القلَب، وهنَى عن مجيع ما يُفِسُده، وأعظُم صالٍح لو ىو التوحيُد 

َا: -عز وجل  -بإخالص األعمال هلل وحده، وفساُد القلِب وموتُو بالشرك باهلل؛ قال   جَنَسٌ  اْلُمْشرُِكونَ  ِإَّنَّ
 .[>6: التوبة]

رَ  َأنْ  اّللَُّ  يُرِدِ  ملَْ  الَِّذينَ  ُأولَِئكَ وتوعََّدىم باخِلزِي والنَّكال؛ فقال:  نْ َيا يف  ذَلُمْ  قُ ُلوبَ ُهمْ  يَُطهِّ  اْْلِخَرةِ  يف  َوذَلُمْ  ِخْزيٌ  الدُّ
 .[88: ادلائدة] َعِظيمٌ  َعَذابٌ 

: "أي: ُخبثاء جِنٌس -رمحو هللا  -. قال ابن كثٍَت [9=: التوبة] رِْجسٌ  ِإن َُّهمْ لو: وادلُناِفقون وصَفهم هللا بقو 
 بواِطُنهم وظواِىرىم".

: -عليو الصالة والسالم  -واحلِقُد واحلسُد داٌء يف القلوِب، إن مل يُتداَرك بالدعاء وسالمِة الصدِر أظلَم بو؛ قال 
 «.وكونوا عباَد هللا إخوانًا ال تباَغضوا وال حتاَسدوا وال تدابَروا،»

. ودلا «يطُلُع عليكم اْلن رجٌل من أىل اجلنة»فقال ألصحابو:  -صلى هللا عليو وسلم  -وقِدَم رجٌل على النيبِّ 
ا، وال أحِسُد أحًدا على خٍَت أعطاه هللا إياه؛ رواه  ُسِئل عن عملو قال: إين ال أِجُد يف نفسي ألحٍد من ادلُسلمُت غشِّ

 أمحد.

 .[80: احلشر] آَمُنوا ِللَِّذينَ  ِغالِّ  قُ ُلوبَِنا يف  ََتَْعلْ  َواَل ن دعاء ادلُؤمنُت: وم

 : "ما رأيُت أحًدا أمجَع خِلصال الصفِح والعفِو وسالمِة الصدر من ابن تيمية".-رمحو هللا  -قال ابن القيم 

إن العبَد إذا أخطأ »: -عليو الصالة والسالم  -قال والقلُب شديُد الصفاِء، سريُع التأثُّر، أدىن معصيٍة تُؤثُِّر فيو؛ 
خطيئًة نُِكَتت يف قلبو نُكتٌة سوداء، فإذا ىو نَزَع واستغفَر وتاَب ُصِقل قلُبو، وإن عاَد زِيَد فيها حىت تعُلَو قلَبو، وىو 

 ؛ رواه الًتمذي.«[88: ادلطففُت] َيْكِسُبونَ  َكانُوا َما قُ ُلوهِبِمْ  َعَلى رَانَ  َبلْ  َكالَّ الراُن الذي ذكَر هللاُ: 
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يو: الصلواُت ادلفروضة؛ قال النيبُّ  صلى هللا عليو  -وواجٌب على العبِد أن يغِسل قلَبو يف كل يوٍم وليلة، وُما يُنقِّ
. قالوا: ال «أرأيُتم لو أن هنًرا بباِب أحدِكم يغتِسُل منو كلَّ يوٍم مخَس مراٍت؛ ىل يبَقى من درَنو شيء؟»: -وسلم 

 ؛ متفق عليو.«فذلك مَثُل الصلوات اخلمِس، ميُحو هللاُ هبنَّ اخلطايا»بَقى من درَنو شيٌء. قال: ي

ره كان سبًبا يف دخول اجلنة؛ قال  ما من ُمسلٍم يتوضَّأ فُيحِسُن »: -عليو الصالة والسالم  -ومن صلَّى بعد تطهُّ
 ؛ متفق عليو.«ِهو إال وَجَبت لو اجلنةُوضوَءه مث يقوم فُيصلِّي ركعتُت يُقِبُل عليهما بقلِبو ووج

إذا توضَّأ العبُد ادلُسلُم أو ادلؤمُن فغسَل وجهُو، »: -عليو الصالة والسالم  -والوضوُء دواٌء للقلوِب واجلوارِح؛ قال 
لُّ خرَج من وجهو كلُّ خطيئٍة نظَر إليها بعيِنو مع ادلاِء أو مع آخر قطِر ادلاء، فإذا غسَل يديو خرَج من يديو ك

خطيئٍة كان بَطَشتها يداه مع ادلاِء أو مع آخر قطِر ادلاِء، فإذا غسَل رجَلْيو خرَجت كلُّ خطيئٍة مَشتها رِجاله مع ادلاِء 
 ؛ متفق عليو.«أو مع آخر قطِر ادلاِء، حىت خيرج نقيِّا من الذنوب

ما منكم »: -عليو الصالة والسالم  -ال ومن أضاَف إىل طُهوره كلمَة التوحيد فُ تَِّحت لو أبواُب اجلنِة الثمانية؛ ق
من أحٍد يتوضَُّأ فُيسِبُغ الوضوَء، مث يقول: أشهُد أن ال إلو إال هللا، وأشهُد أن زلمًدا عبُده ورسولُو، إال فُ تَِّحت لو 

 ؛ رواه أمحد.«أبواُب اجلنِة الثمانية يدخُل من أيِّها شاءَ 

ُر القلَب وتُنَتُه؛ قال  ُرُىمْ  َصَدَقةً  َأْمَواذلِِمْ  ِمنْ  ُخذْ : -سبحانو  -والزكاُة ُتطهِّ  .[807: التوبة] هِبَا َوتُ زَكِّيِهمْ  ُتَطهِّ

 َوَرمْحَةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِمنَ  َونُ نَ زِّلُ : -عز وجل  -وكالُم ربِّ العادلُت شفاٌء لألبدان والصدور؛ قال 
 .[6>: اإلسراء] لِْلُمْؤِمِنُتَ 

ثالٌث ال يُغلُّ عليهنَّ قلُب »: -عليو الصالة والسالم  -عِة ادلُسلمُت والنصيحُة ُما ُيصِلُح القلوَب؛ قال ولزوُم مجا
 ؛ رواه الًتمذي.«ُمسلٍم: إخالُص العمِل هلل، وُمناَصحة األئمة ادلُسلمُت، وُلزوم مجاعتهم

 َأْطَهرُ  َذِلُكمْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمنْ  فَاْسأَُلوُىنَّ  َتاًعامَ  َسأَْلُتُموُىنَّ  َوِإَذا: -سبحانو  -واحِلجاُب طهٌر وعفاٌف؛ قال 
 .[97: األحزاب] َوقُ ُلوهِبِنَّ  ِلُقُلوِبُكمْ 
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: -عليو الصالة والسالم  -ورُلاَلسُة الصاحلُت وِحفُظ اللساِن نقاٌء للقلِب، والُبعُد عن الفنت طهارٌة لو؛ قال 
ا ُعوًدا، فأيُّ قلٍب ُأشِرهَبا نُِكَتت فيو نُكتٌة سوداء، وأيُّ قلٍب أنكَرىا تُعرُض الفنُت على القلوِب كاحَلصَت ُعودً »

 ؛ رواه مسلم.«نُِكَتت فيو نُكتٌة بيضاء

مٌة لطهارة الباِطن، فاىتمَّ اإلسالُم بطهارة بَدن اإلنسان منذ والدتو إىل وفاتو؛ فإذا ُوِلد ُخنِت  وطهارُة الظاىر ُمتمِّ
َل وُأحِسن كفُنو وتطييُبو.وُحِلق رأُسو، وإذا ماَت غُ   سِّ

ك عند   -عليو الصالة والسالم  -وكان  يَب ويُ َرى َوبيُص ِطيِب ادِلسك يسيُل من ِمفَرِق رأسو، وكان يتسوَّ ُُيبُّ الطِّ
 كل ُوضوٍء وصالٍة وعند دخول ادلنزل وإذا استيقَظ من النوم.

ة، والسواك، واستنشاِق ادلاء، وقصِّ األظاِفر، وغسِل وأمَر مبا جاءت بو الِفطرُة من قصِّ الشارِب، وإعفاء اللحي
، واخلِتان، ووقَّت يف قصِّ الشاِرِب وتقليِم -أي: االسِتنجاء  -الرباِجم، ونتِف اإلِبط، وحلِق العانة، وانتقاِص ادلاء 

 األظاِفر ونتِف اإلِبط وحلِق العانَِة أال ُتًتَك أكثر من أربعُت ليلة.

حقّّ على كل ُمسلٍم أن يغتسَل يف كلِّ »: -عليو الصالة والسالم  -يغتسَل كلَّ أسبوٍع؛ فقال وأمَر كلَّ ُمسلٍم أن 
 ؛ متفق عليو.«سبعِة أياٍم يوًما يغِسُل فيو رأَسو وجسَده

 وضَع يَده أو ثوبَو على ِفيِو وخفَض بالُعطاِس صوتَو؛ رواه أبو داود. -عليو الصالة والسالم  -وكان إذا عطَس 

ُعِرَضت عليَّ أعهماُل أميت حسُنها وسيُِّئها، فوجدُت يف زلاِسن »ماطِة األذى عن طُرقات ادلُسلمُت، وقال: وأمَر بإ
 ؛ رواه ُمسلٌم...«أعماذلا: األذى مُياُط عن الطريِق 

ر بعد قضاء احلاجِة ومَب يستنِجي وعدَد األحجار؛ فنَهى عن االسِتنجاِء بالَيمُت، وهنَى عن  ووصَف كيفيَة التطهُّ
 االسِتجمار بالرَّوث والِعظام، وأال ُيستجَمر بأقلَّ من ثالثة أحجار.

رب، وهنَى عن نفِخ الطعاِم، وعن  س يف اإلناء حال الشُّ وهنَى عن كل ما فيو رُلانَبة التنزُّه أو متاُمو؛ فنَهى عن التنفُّ
قاِء؛ ألنو يُنِتُنو. رِب من فِم الِقربِة أو السِّ  الشُّ
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نائُم ال يغِمُس يَده يف اإلناء حىت يغِسَلها ثالثًا، وإذا ولَغ الكلُب يف اإلناِء أمَر بغسِلِو سبًعا ُأوالىنَّ وإذا استيقَظ ال
ر غسُل القَدِم بادلاء؛ اِب، ووقَّت يف مسِح اخلُفَُّت يوًما للُمقيم وثالثًة للُمساِفر لئال يتأخَّ  بالًتُّ

 ؛ متفق عليو.«ويٌل لألعقاِب من النارِ »فقال: بل توعَّد من مل يغِسل كامَل قدِمِو بالنار؛  

متفق  ؛«من أكَل ثوًما أو بصاًل فليعتزِلنا، أو ليعتِزل مسِجدنا وليقُعد يف بيتو»وزجَر عما فيو رائحٌة تُؤِذي؛ فقال: 
 عليو.

 ولنجاَسة اخلمِر وإسكارِىا توعَّد من شِرهَبا أال تُقَبَل منو صالٌة أربعُت يوًما.

لِّي يف طريق الناِس أو ظلِّهم، وعن الُبصاق يف ادلساِجد، ورغََّب يف تطهَتِىا وعظََّم من يقوم بذلك؛ وهنَى عن التخ
أال »فسأَل عنو، فقيَل: مات، فقال:  -عليو الصالة والسالم  -فكانت امرأٌة سوداُء أو رجٌل يُقمُّ ادلسِجد، ففقَده 

م صغَّروا أمَرىا أو أمَره،«آذنُتموين بو؟  ، فدلُّوه، فصلَّى عليو؛ رواه أبو داود.«ُدلُّوين على قربه»قال:  . فكأهنَّ

وبُت الثياِب والُقلوِب مناسبٌة ظاىرٌة وباِطنة، كلّّ منهما يُؤثُِّر يف اْلخر؛ فنَهى عن لباِس احلرير والذىِب وجلود 
باِع، وعن اإلسباِل؛ دلا تُؤثُِّر يف القلِب من اذليئِة ادلُناِفَية للعبوديةِ   واخُلشوع. السِّ

 وبعُد، أيها ادلُسلمون:

َر قلَبو وجوارَِحو ولسانَو  فديُن اإلسالم ال أكمَل وال أعظَم منو، وال أزَكى للعبِد وأطهَر لو ِسواه منو، والسعيُد من طهَّ
 وظاِىَره ُما يُغِضُب ربَّو، واستعمَلها فيما ُُيبُّو هللاُ ويرضاه، وشكَر نَِعَم هللا عليو.

ْقَوى َولَِباسُ  َورِيًشا َسْوآِتُكمْ  يُ َواِري لَِباًسا َعَلْيُكمْ  َأنْ َزْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبٍِت  يَان الشيطان الرجيم: أعوذ باهلل م  َذِلكَ  الت َّ
رٌ  ُرونَ  َلَعلَُّهمْ  اّللَِّ  آيَاتِ  ِمنْ  َذِلكَ  َخي ْ  .[:6: األعراف] يَذَّكَّ

ياكم مبا فيو من اْلياِت والذكِر احلكيم، أقول ما تسمعون، بارك هللا يل ولكم يف القرآن العظيم، ونفعٍت هللا وإ
 وأستغفر هللا يل ولكم وجلميع ادلسلمُت من كل ذنٍب، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 اخلطبة الثانية
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ًما لشأنو، احلمد هلل على إحسانو، والشكُر لو على توفيِقِو وامِتنانو، وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو تعظي
 وأشهد أن زلمًدا عبُده ورسولُو، صلَّى هللا عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليًما كثَتًا.

 أما بعد، أيها ادلسلمون:

فديُن اإلسالم ديٌن عظيٌم، يأمُر مبسِح اأُلذن داخَلها وخارِجها يف اليوم مراٍت، والنقطُة الواِحدة من البول تُنِقُض 
 اِحدُة من الُكفر أو عمٌل يُناِقُض اإلسالم خيُرج بو ادلرُء من الدين.الُوضوء، والكلمُة الو 

وال يستقيُم إمياُن عبٍد حىت يستقيَم قلُبو، وال يستقيُم قلُبو حىت يستقيَم لسانُو، والقلُب السليُم ىو الذي سِلَم من 
حِّ والِكرِب وُحبِّ الدنيا، وسِلَم م ن كلِّ شهوٍة تُعاِرُض أمَر هللا، ومن كلِّ ُشبهٍة الشرِك والغلِّ واحلِقِد واحلَسد والشُّ

ُبهات. ُر بو العبُد حياتَو: طهارُة لسانِو ومالو من ادلُحرَّمات والشُّ  تُعاِرُض خربَه، ومن أحقِّ ما يُطهِّ

ُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ يَا ِإنَّ هللَا َوَمالِئَكتَ مث اعلموا أن هللا أمركم بالصالِة والسالِم على نبيِّو، فقال يف زُلَكم التنزيل: 
 .[:9: األحزاب] َأي َُّها الِذْيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلْيًما

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا زلمٍد، وارَض اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قَضوا باحلق وبو كانوا يعِدلون: أيب بكٍر، 
، و   عن سائر الصحابِة أمجعُت، وعنَّا معهم جُبوِدك وكرِمك يا أكرم األكرمُت.وعمر، وعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آِمًنا ُمطمئنِّا  اللهم أِعزَّ اإلسالم وادلسلمُت، وأِذلَّ الشرك وادلشركُت، ودمِّ
 وسائر بالد ادلسلمُت.

 خاِلصة، وال َتعل ألحٍد فيها شيًئا. اللهم اجعل أعمالَنا كلَّها صاحِلة، واجعلها لوجِهك

اللهم أصِلح أحوال ادلسلمُت يف كل مكان، اللهم احِقن دماَءىم، وألِّف بُت قلوهِبم، وامجع كلمَتهم على احلقِّ يا 
 رب العادلُت، وولِّ عليهم خياَرىم، واصِرف عنهم الفنَت ما ظهَر منها وما بَطن.

و يف ِرضاك، ووفِّق مجيع والة أمور ادلسلمُت للعمِل بكتابك، وحتكيِم شرعك يا اللهم وفِّق إمامنا ذلُداك، واجعل عمل
 ذا اجلالل واإلكرام.

 عباد هللا:
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ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اّللََّ  ِإنَّ  َهى اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواإْلِ ُرونَ  مْ َلَعلَّكُ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن ْ  َتذَكَّ
 .[0=: ]النحل

 فاذكروا هللا العظيم اجلليل يذكركم، واشكروه على آالئو ونعمو يزِدكم، ولذكر هللا أكرب، وهللا يعلم ما تصنعون.

 


