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 عبودية اجلوارح

 

الحؿد هلل الؿعبود يف أرضه الحؿد هلل، الحؿد هلل الؿحؿود يف طؾقائه، 

وأشفد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، شفادًة يلمن من قالفا وسؿائه، 

لؼائه، ما أودطفا صدٌر إال استؼر واكشرح، وال ُأشرهبا وطِؿل بؿؼتضاها يوم 

قؾٌب إال اصؿلن واكػسح، وال ُقِذف هبا طؾى باصٍل إال زهق وتزحزح، من 

استػتح بليؿاهنا ولج، ومن خاصم بربهاهنا فؾج، ومن حاد طن بقِّـاهتا 

 الواضحة السؿحة ذلَّ وزلج.

اكتؼاه من أصفر  الذيوصػقُّه وخؾقؾه  وأشفد أن محؿًدا طبده ورسوله

ه بالـصر  ساللة، واصطػاه لؾبالغ والرسالة، وأيَّده بالُحجج الُبؾج، وخصَّ

الؿمزر والػؾج، رمى به األقران فلتاهم دون ُلْبث، وأكزل طؾقه الؼرآن فؼرأه 

طؾى الـاس طؾى ُمْؽث، أدَّى ما طؾقه ائتؿـه، ولم يحتسب إال طؾى اهلل أجره 

 وثؿـه.

ارك طؾقه وطؾى آله األصفار، وأصحابه األخقار ما صؾَّى اهلل وسؾَّم وب

 تعاقب الؾقل والـفار، وسؾَّم تسؾقًؿا مزيًدا.

ا بعُد...  أمَّ

برهاكؽم يوم تؾتبس  واطؾؿوا أن يف تؼوى اهلل فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، 

چ چ ڇ ڇ ڇ ): األمور، ويختؾط الظالم بالـور، يؼول اهلل 

 .[96األكػال:](ڇ ڍ ڍ ڌ ک
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من أطظم العبادات، ومن أجلِّ الطاطات، ومن  إن شؽر اهلل  اهلل: عباد 

 طن أكبقائه ورسؾه أهنم من الشاكرين اهلل  أفضل الؼربات، ولذلك بقَّن اهلل 
 : طن أول أكبقائه ورسؾه كوٌح  كثقًرا، يؼول 

(  چ چ چ ڇ ڇ): طن كوٍح  يؼول  -

ء:  .[3]اإلرسا

ڤ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): وطن إبراهقم  -

(  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

 .[020-021]النحل: 

ٻ ٻ ٻ ): مخاصًبا موسى  ويؼول  -

(  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .[044]األعراف:

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ )طن آل دواد:  ويؼول  -

 .[03]سبأ:(  ېئ ېئ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): لؿحؿٍد  ويؼول  -

 .[66]الزمر:(  ې ې

ڇ ): ، قال إلقه أول خطوات صريق العبودية  والشؽر هلل 

 .[04]لقامن:(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

دلقٌل طؾى ما استؼر يف الؼؾب من صحة اإليؿان،  إن شؽر اهلل  عباد اهلل:

ق العؾقم، وأكه  ذلك أن اهلل  اب لفذه الـَِعم  7هو الخالَّ  هو الوهَّ

 .[53]النحل:(  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ خب) -
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ): يؼول  -

 .[34اهيم:]إبر(  ڀ ڀ ٿ

 .[21]لقامن:(  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڦ): ويؼول  -

 .[53]النحل:(  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ خب): ويؼول  -

ل يف حقاة محؿٍد  يجده شؽًرا لربه طؾى  ولذلك الؿتلمِّ

يف جؿقع أموره، ويف جؿقع شموكه، مع أن  الدوام واالستؿرار، يشؽر اهلل 

م من ذكبه وما تلخر، ومع ذل اهلل  ك يؼوم الؾقل حتى تتػطَّر غػر له ما تؼدَّ

  .(0)«َأَفََل َأُكوُن َعْبًدا َشُؽوًرا؟!»قدماه، فتؼول له طائشة يف ذلك فقؼول: 

طؾى كل حال، قال بعض أهل  وكان ُيعؾِّم أصحابه وأمته شؽر اهلل 

تلمؾت يف األدطقة واألذكار فؾم أَر أطظم من هذا و"العؾم من أهل التحؼقق: 

ُفمَّ أعِ »الِذكر:  طؾَّؿه الـبي  «َوُشْؽرَِك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك  ـِّي َعَؾى ِذْكرِكَ الؾَّ

  :إِكِّي ََلُِحبَُّك َيا ُمَعاُذ، ََل َتَذَرنَّ »معاًذا حقـؿا قال له 
ِ
َواهلل

ُفمَّ َأِعـِّي َعَؾى ِذْكِرَك َوُشْؽرَِك َوُحْسِن ِعَباَدتَِك  7 (2)«ُدُبَر ُكلِّ َصََلٍة َأْن َتُؼوُل: الؾَّ

 لشؽر هلل أواًل وآخًرا، والشؽر هلل ضاهًرا وباصـًا. فا

أال وإن من أطظم كَِعم اهلل طؾقـا أيفا الؿممـون: كعؿة اإلسالم التي منَّ اهلل 

  :هبا طؾى أهل اإليؿان 

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ ): يؼول  -

 .[07]احلجرات:(  مئ ىئ يئ مب

                                                           

 (.7584أخرجه البخاري ) (1)

(، 1994« )الؽربى»(، والـسائي يف 1299(، وأبو داود )99116أخرجه أحؿد ) (9)

 .(966/ 1) «مشؽاة الؿصابقح»وصححه األلباين يف 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ): ويؼول  - 

(  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹڦڀ ٺ ٺ ٺ 

 .[025]األنعام:

مؼصوٌر طؾى  أال وإن كثقًرا من الـاس ضـون ويعتؼدون أن شؽر اهلل 

تحريك الؾسان بشؽر اهلل، وهذا وهٌم كبقر قاد كثقًرا من الـاس إلى كػران الـَِعم 

 .بجوارحفم، وقادهم إلى التػؾُّت صوياًل وبعقًدا طن شؽر اهلل 

اهلل َل يؽون بالؾسان فؼط، بل هو أحد أركان  اعؾؿوا يا عباد اهلل أن شؽر

 الشؽر:

 يؽون بالؼؾب وذلك باطتؼاد أكه من كعؿٍة أكعؿفا اهلل  :فلول الشؽر
طؾقـا يف ماٍض أو يف حاضٍر، أو ما يؽون من غائبٍة أو حاضرٍة إكؿا هي من اهلل 

 :[53]النحل:(  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ خب)، ولذلك قال تعالى. 

ففو تحريك الؾسان والؾفج بؽثرة ِذكر اهلل وشؽره : وأما الركن الثاين

 .وحؿده كشلن األكبقاء 

استعؿال هذه الـَِعم كَِعم الجوارح، والـعم األخرى والركن الثالث: 

  7الؿـػصؾة كؾفا يف صاطة اهلل 

 َأَفااااااَدْتُؽُم الـَّْعَؿااااااُث مـِّاااااي  َل اااااةً 

 

َباا   (0)يدي ولساين والضؿقَر الُؿَحجَّ

 
هذا هو شؽر اهلل طؾى التؿام والؽؿال: اطتؼاد الؼؾب،  هلل:كعم عباد ا

وتحريك الؾسان، وطؿل الجوارح واألركان، وجعل هذه الـَِعم مسخرًة يف 

 .صاطة اهلل 

                                                           

 (.873 /1« )غريب الحديث»الخطَّابي يف ذكره  (1)
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أَل وإن من الـعم التي يغػل عـفا كثقٌر من الـاس، وَل يستعؿؾوكفا يف صاعة 

من جوارح  كعؿة الجوارح، فؾؾه تعالى طبودية طؾى كل جارحةٍ  : اهلل

 يؼول أهل العؾم: يف اإلكسان سبعة جوارح:اإلكسان، 

 العقن. -

 والػم. -

 والؾسان. -

 واألذن. -

 والقدان. -

 والرجالن. -

 والػرج. -

التي أكعم هبا طؾى طباده، من الـاس من أتؿفا اهلل  هذه كؾفا من كعم اهلل 

  لفم، ومن الـاس من سؾب اهلل  بعضفا طـفم، ولذلك يؼول :( ې

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ې ې ى 

ڳ ڳ ڱ ): ، ويؼول [78]النحل:(  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 .[01-8]البلد:(  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

إهنا كعٌم طظقؿة ال ُيدرك ُكـه هذه الـعؿة، وال ُيدرك  عباد اهلل: كعم يا

 .-كسلل اهلل لـا ولؾجؿقع السالمة والعافقة-اإلكسان طظؿتفا إال من فؼدها 

، فـعؿة البصر الجوارح طبودية هلل  يف كل جارحٍة من هذه عباد اهلل:

 كعؿٌة طظقؿة، ففل أديَّت شؽرها يا طبد اهلل؟ هل قؿت بحؼوقفا يا طبد اهلل7 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )يؼول:  فاهلل  -



 

 7 
 .[31]النور:(  ڌڌ 

(  ک ک گ گ گ گ ڳ): ويؼول  -

 .[30]النور:

ُفَؿا الـَّارُ »: ويؼول الـبي  - ْقٌن بََؽْت : عَ َعْقـَاِن ََل َتَؿسُّ

 
ِ
 . (0)«ِمْن َخْشَقِة اهلل، َوَعْقٌن َباَتْت َتْحُرُس فِي َسبِقِل اهلل

فتفا؟ وماذا طؿؾت هبا؟ فاهلل سائؾك  فنهنا كعؿٌة طظقؿة يا طبد اهلل، أين صرَّ

يوم الؼقامة طن هذه الـعؿة7 هل سخرهتا يف الؿباحات؟ هل سخرهتا يف 

دت هبا بعقًدا يف الؿحرما ت، ويف الؿشتبفات؟ أال العبادات والطاطات؟ أم غرَّ

 فؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، ولتشؽروا اهلل طؾى هذه الـعؿة، ولُتؼقؿوا طبودية اهلل 
 فقفا.

إياه، كعؿٌة طظقؿة ال  كعؿة الؾسان، هذا العضو الذي مـحك اهلل  اكًقا: 

ر بثؿن، ولذلك يؼول الـبي  ِه َتْؿََلُ »: ُتؼدِّ َواْلَحْؿُد لِؾَّ

وحؿدك له هبذا الؾسان مع صؿلكقـة الؼؾب واطتؼاده  فشؽرك هلل  (2)«اْلِؿقَزانَ 

 إكؿا هي تؿأل لك الؿقزان يوم تؾؼى الديَّان.

ر من إهؿال هذه  والـبي  حثَّ طؾى طبودية الؾسان، وحذَّ

َأكثرِ َما ُيْدِخُل الـَّاَس »أكه قال:  الـعؿة، فؿؿا صحَّ طـه 

                                                           

( طن ابن طباس 442« )شعب اإليؿان»(، والبقفؼي يف 1386أخرجه الرتمذي ) (1)

 (.1192/ 9) «مشؽاة الؿصابقح»وصححه األلباين يف ، ¶

 .◙طن أبي مالك األشعري  (998)أخرجه مسؾم  (9)



 

 

 

8 

  ،(0)«الَػْرُج َوالؾََّسانِ  :الـَّارَ 

َوَما  َلْحَقْقهِ  َما َبْقنَ  َيْضَؿْن لِي َمنْ »: وكان يؼول 

 .(2)«َفِخَذْيِه َأْضَؿُن َلُه اْلَجـَّةَ  َبْقنَ 

؟ " :وحقـؿا سلله معاٌذ 
ِ
ُم بِِه َيا َرُسوَل اهلل َأَو ُمَماَخُذوَن بَِؿا َكَتَؽؾَّ

ك َيا ُمَعاَذ، َوَهْل َيُؽبُّ الـَّاَس »َفَؼاَل:  َأْو َقاَل: َعَؾى -َعَؾى ُوُجوِهِفْم  َ ؽَِؾْتك ُأمُّ

 .(3)«إَلَّ َحَصائُِد َأْلِسـَتِِفْم؟! -َمـَاِخرِِهمْ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )وأما جارحة السؿع فقا لفا من جارحة، 

ء:(  ی ی ی ی جئ ل يف كتاب اهلل  [36]اإلرسا يجد  والؿتلمِّ

م كعؿة السؿع طؾى كعؿة البصر مؿا يدل طؾى أهؿقتفا  ربـا سبحاكه كثقًرا ما ُيؼدِّ

ومؽاكتفا، وهذا أمٌر واقٌع ُيدركه الـاس حقـؿا يرون من فؼد السؿع وبؼي 

رت هذه الجارحة يا طبد اهلل، سخرهتا يف صاطة اهلل أن  البصر، ولذلك هل سخَّ

 يف معصقة اهلل رب العالؿقن؟ 

به من االستؿاع؟  تلمل يف كصوص الؼرآن والسـَّة، واكظر ماذا أمرك اهلل 

الخقر، واستؿاع الؼرآن، واستؿاع الؿباح، والحذر الحذر من السؿاع استؿاع 

 إلى الؿحرمات فنهنا مفؾؽات، وكػراٌن لفذه الـعؿة.

 

                                                           

(، طن أبي هريرة 7973(، وابن ماجه )9997(، والرتمذي )4694أخرجه أحؿد ) (1)

 .(336/ 9) «سؾسؾة الصحقحةال»، وحسن إسـاده األلباين يف ◙

 .◙( طن سفل بن سعد 3747أخرجه البخاري ) (9)

(، 11889« )الؽربى»(، والـسائي يف 9313(، والرتمذي )99913أخرجه أحؿد ) (8)

 (.185/ 9« )إرواء الغؾقل»وصححه األلباين يف 



 

 01 
وأكا كعؿة الػم فنهنا كعؿٌة طظقؿة، هذا الػم يـبغي لك أال ُتدِخل جوفك  

إِنَّ اهللَ َصقٌِّب ََل »: من خالله إال ما أباح اهلل وأحل، يؼول الـبي 

ڻ ): َبُل إَِلَّ َصقًِّبا، َوإِنَّ اهللَ َأَمَر اْلُؿْمِمـِقَن ِبَؿا َأَمَر بِِه اْلُؿْرَسِؾقَن، َفَؼاَل َيؼْ 

چ )َوَقاَل:  [15]الؿممـون:  (ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ

 ،(0)[571]البؼرة: (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ

َفالـَّاُر َأْوَلى  َأيُّ َلْحٍم َكَبَت َعَؾى ُسْحٍت،»: وقال الـبي  

 .(2)«بِهِ 

الحذر الحذر من شرب الخؿر، الحذر الحذر من أكل الحرام، الحذر 

الحذر من إدخال جوفك شقًئا من الؿشتبفات، فاألمر جدُّ خطقر، والخطب 

 جؾل.

أما جارحة القدين والرجؾقن فقا لفؿا من كعؿٍة طظقؿة، ال ُيدركفؿا إال من 

فقفؿا، أم أكك  فقفؿا طبودية، ففل حؼؼت طبودية اهلل  فؼدهؿا، فؾؾه 

يف يديك ورجؾقك طبودية  سخرهتؿا يف معصقة اهلل رب العالؿقن؟ هلل 

بالؿشي إلى الؿساجد، وبغقرها من األطؿال الصالحة الطقبة، والحذر الحذر 

 من استعؿالفا فقؿا ُيسخط اهلل رب العالؿقن.

بحػظ الػروج،  أما جارحة الػرج فنهنا جارحٌة طظقؿة، ولذلك أمر اهلل 

(  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ک): ؼال ف

 ضِؿن لؿن حػظ فرجه أن ُيدخؾه اهلل  والـبي  [31]النور:

                                                           

 .◙( طن أبي هريرة 1912أخرجه مسؾم ) (1)

( طن أبي بؽر 2842« )شعب اإليؿان»(، والبقفؼي يف 4137أخرجه الحاكم ) (9)

 .(581/ 9) «صحقح الجامع الصغقر»، وصححه األلباين يف ◙الصديق 
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 الجـة.

موضوع طبودية الجوارح موضوٌع صويل، واالستطراد فقه ربؿا  عباد اهلل:

ُيخرجـا طن مؼصود الخطبة، لؽــي أردت التـبقه طؾى كعؿٍة طظقؿٍة يغػل طـفا 

يظـون أن شؽر الـعؿة هي يف قضقة األموال،  كثقٌر من الـاس، كثقٌر من الـاس

طؾقفم ترتا، وأن كعم اهلل  ويف قضقة الطعام والشراب، وكسوا أن كعم اهلل 

  طؾقفم متتابعة، وأهنم يتؼؾَّبون يف كعم اهلل يف لقؾفم ويف هنارهم، لؽـفم

 طن هذا غافؾون، أو طن هذا معرضون، كسلل اهلل أن ُيحقي قؾوبـا وقؾوبؽم.

ؾتتؼوا اهلل يا طباد اهلل، والحذر الحذر من تسخقر هذه الجوارح فقؿا أال ف

 وكؿا ذكرت وُأطقد: شؽر اهلل  ُيسخط اهلل رب العالؿقن، واهلل اهلل بشؽره 
بالؼؾب، وبالؾسان، وبالجوارح، واألركان، وذلك باستعؿال هذه الـعم فقؿا 

 ُيرضي اهلل رب العالؿقن.

ارين، مـقبقن إلقه مخبتقن، أسلل اهلل تعالى أن يجعؾـا و ارين، ذكَّ إياكم شؽَّ

أقول ما تسؿعون وأستغػر اهلل لي ولؽم ولسائر الؿسؾؿقن والؿسؾؿات من 

 كل ذكٍب وخطقئة، ويا فوز الؿستغػرين أستغػر اهلل.
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 اخلطبة الثانية
 

الحؿد هلل وكػى، وصؾَّى واهلل وسؾَّم وبارك طؾى الـبي الؿصطػى، وطؾى 

 اقتػى إلى يوم الحشر والؿـتفى.من أثره 

 أما بعد...

فاتؼوا اهلل يا طباد اهلل، ولتعؾؿوا أن مؾِك هذه األطضاء والجوارح هي تؾك 

الؿضغة الؿختبئة وراء أضالع صدرك7 أال وهي الؼؾب، فعـه تصدر األوامر، 

َأََل َوإِنَّ فِي »: وطـه تصدر الـواهي، ولذلك قال الـبي 

ُه؛ اْلَجَسِد ُمْضَغًة إِ  ُه، َوإَِذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكؾُّ َذا َصَؾَحْت َصَؾَح اْلَجَسُد ُكؾُّ

 .(0)«َأََل َوِهَو اْلَؼْؾُب 

فؿتى ما إن التػتتم إلى قؾوبؽم، وأصؾحتم فسادها صُؾحت  كعم عباد اهلل:

الجوارح واألركان بنذن اهلل رب العالؿقن، ولذلك تؽاثرت كصوص الؼرآن 

لتلكقد طؾى صالح الؼؾب، ويف التلكقد طؾى االلتػات إلقه، واالكتباه والسـَّة يف ا

 له. 

ذلك أن كثقًرا من الـاس يغػؾون طن أمراض قؾوهبم، وهـا يظفر الشر 

إِنَّ اْلِػَتُن ُتْعَرُض »يؼول:  والػساد طؾى جوارحفم، والـبي 

ُأْشرَِبَفا ُكؽَِت فِقِه ُكْؽَتٌة َسْوَداُث، َعَؾى اْلُؼُؾوِب َكاْلَحِصقرِ ُعوًدا ُعوًدا، َفَليَُّؿا َقْؾٍب 

َوَأيَُّؿا َقْؾٍب َأْكَؽَرَها ُكؽَِت فِقِه ُكْؽَتٌة َبْقَضاُث، َحتَّى َتُعوَد الُؼُؾوُب إَِلى َقْؾَبْقِن: َأْبَقَض 

                                                           

 .◙( طن الـعؿان بن بشقر 1266(، ومسؾم )29أخرجه البخاري ) (1)
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ا كَ  َؿاَواُت َواَلَْرُض، َوَأْسَوُد ُمْرَبادًّ ْتـٌَة َما َداَمِت السَّ
ُه فِ َػا ََل َتُضرُّ اْلُؽوِز َكالصَّ

ًقا ََل َيْعرُِف َمْعُروًفا، َوََل ُيـْؽُِر ُمـَْؽًرا، إَِلَّ َما ُأْتبَِع ِمْن َهَواهُ   .(0)«ُمَجخِّ

طؾى كعؿة  فاشؽروا اهلل طؾى كعؿة اإلسالم واإليؿان، واشؽروا اهلل 

آكاء الؾقل وأصراف الـفار، طالجوا  هذه الجوارح واألركان، احؿدوا اهلل 

 من أمراضفا، وراقبوا جوارحؽم يا طباد اهلل، فنن اهلل  وداووا قؾوبؽم
 سائؾؽم طـفا يوم الؼقامة، بل إن هذه الجوارح:

 إما أن تؽون لك يوم الؼقامة. -

 أو تؽون طؾقك. -

حقـؿا ُتعرض أطؿال العباد من خالل الؽتب والدواوين، والصحف 

ختم اهلل الؿـشورة هـاك، يؼول اإلكسان: ال أرضى إال شاهًدا من كػسي، فق

ٱ ٻ ٻ ): طؾى لساكه، فتـطق الجؾود واأليدي واألرجل، قال 

 .[20]فصلت:(  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٿ

ک گ گ گ )أال فاستعدوا يا طباد اهلل لقوم العرض طؾى اهلل: 

وا [08]احلاقة:(  گ ڳ ڳ وا له جواًبا، وأطدُّ ، واستعدوا لؾسمال، وأطدُّ

  الؼـطار والؼطؿقر وال يظؾم ربك أحًدا.لؾجواب صواًبا، فنن اهلل سائؾؽم طن 

الؾفم صلِّ طؾى محؿٍد يف األولقن، وصلِّ طؾى محؿٍد يف اآلخرين، وصلِّ 

طؾى محؿٍد ما دامت السؿوات واألراضقن، وارَض الؾفم طن آله األصفار، 

أبو بؽٍر، وطؿر، وأصحابه األخقار ال سقؿا األربعة الخؾػاء األئؿة الحـػاء: 

وطن سائر الصحابة أجؿعقن، وطن التابعقن ومن تبعفم وطثؿان، وطؾي، 

بنحساٍن إلى يوم الدين، وطـا معفم بجودك وكرمك، وفضؾك وإحساكك يا 
                                                           

 .◙ذيػة ( طن ح177أخرجه مسؾم ) (1)



 

 03 
 رب العالؿقن. 

الؾفم أطزَّ اإلسالم والؿسؾؿقن، واكصر طبادك الؿوحدين، واحؿي حوزة 

ز به الدين، ووفق الؾفم إمامـا وولي أمركا بتوفقؼك يا رب العالؿقن، الؾفم أط

ديـك، واكصر به كؾؿتك، واجعؾه ردًء وطوًكا وكصًرا لإلسالم والؿسؾؿقن، 

 واجعل هذا البؾد آمـًا مطؿئـًا وسائر أوصان الؿسؾؿقن يا رب العالؿقن.

الؾفم حبِّب إلقـا اإليؿان وزيِّـه يف قؾوبـا، وكره إلقـا الؽػر والػسوق 

يف الدكقا حسـة ويف اآلخرة والعصقان، واجعؾـا من طبادك الراشدين، ربـا آتـا 

 حسـة، وقـا طذاب الـار، وقوموا إلى صالتؽم يرحؿـي ويحؿؽم اهلل.

 

 

 

 


