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حلمد D ربِّ  نَساِن ِمن ِطنيٍ (العاملني،  ا مثَُّ َجَعَل َنْسَلُه ِمن  .الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوَبَدَأ َخْلَق اْإلِ
 )َدَة قَِليًال مَّا َتْشُكُرونَ مثَُّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمن رُّوِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفئِ  .ُسَالَلٍة مِّن مَّاء مَِّهنيٍ 

  .السجدة٩: ٧(
َخَلَق َسْبَع َمسَاَواٍت ِطَباقًا مَّا تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمن تـََفاُوٍت ( ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له

، ٣() ْب ِإلَْيَك اْلَبَصُر َخاِسًأ َوُهَو َحِسريٌ مثَُّ اْرِجِع اْلَبَصَر َكرَّتـَْنيِ يَنَقلِ  .فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل تـََرى ِمن ُفطُورٍ 
  .عاجزاً ومندهشاً أمام قدرة اخلالق العظيم، )امللك٤

 الشريعة �دايته إىل عزَّ وجلَّ هداه هللا  ،هه من خلقه وخليلُ وصفيُّ  ،ههللا ورسولُ  دُ بْ وأشهد أن سيد{ دمحمًا عَ 
حلقَّ  وفيه أمان لإلنسان  ،وسالمة القلب واجلنان ،وقوة األبدان ،ة اإلنسانين القومي الذى فيه حياوأنزل عليه الدِّ  ،ةا

 النىب األمىّ  ،على سيد{ دمحم و�ركْ  مْ وسلِّ  صلِّ اللهم  .يوم لقاء حضرة الرمحنوفوزه وهناؤه وسعادته  ،ىف الدنيا
ا ملَْ َتُكْن تـَْعَلُم وََكاَن َفْضُل ا�ِّ َوَعلََّمَك مَ ( :ه كما قال عنه ىف كتابهحىت كان بربِّ شئ  علم كلَّ  ،همه ربُّ الذى علَّ 

وكل من اهتدى �ديه إىل يوم  ،املباركنيوصحابته  الطيبنيوعلى آله ى هللا عليه صلَّ  ).النساء١١٣( )َعَلْيَك َعِظيًما
  أما بعد  .العاملني ربَّ  � ،آمني .. آمني ،وعلينا معهم أمجعني ،الدين

حلكماء ىف الدنيا  ،اآلنإن العقالء ىف العامل  :فيا أيها األخوة مجاعة املؤمنني يندهشون ويعجبون مما حيدث وا
كارثة أضخم وأعظم من الىت قبلها،   للبشرية ىف هذه األ�م، كوارث ال تنتهى، ال يكادون يفيقون من كارثة إال و�تى

 ،الكبار خسف الفقر واإلذالل ق القومذيوإما و�ء للخنازير، وإما و�ء جيتاح رءوس األموال وي ،إما و�ء للطيور
ومل يكن قد حدث من قبل إال على  و ِملَ حيدث ذلك ىف عصر{ اآلن ،!!؟وإما و�ء جيتاح بىن اإلنسان، ِملَ كل ذلك

   !!.آ{ت متنفرقة؟
  :نضرب له مثاالً يتضح به حقيقة هذا األمر ،األمر سهل وبسيط
فيه كل شئ  )اً كتالوج( :رج مع صناعتها كتا�ً أو يسمونهختُ  ،ذات صناعة فيها جودة وإتقانإن أى شركة عاملية 

ألنه  ،فمن يشرتى سيارة مثًال وميشى على هذا الكتالوج تعيش أ�ماً طوال وال تتعطل وال تتبطل .يتعلق �ذه الصنعة
  .شركة املصنعة، وهكذا كل الصناعاتميشى على قواعد ال

 ،وما عليها من نبا©ت وحيوا{تلذى خلق األرض ومن عليها وهو ا ،هو الذى أبدع السماء عزَّ وجلَّ واملوىل 
 ،وهو الذى جعل األرض حممولة بال عمد حتتها وال أشياء حتملها من فوقها ،وهو الذى جعل السماء سقفًا حمفوظاً 

حلفيظ، خلق ذلك وكل ذلك لإلنسان، وخلق اإلنسان خلقًا عظيمًا يتحري فيه كل عزَّ وجلَّ امسه  وحفظها بسرِّ   ا
حلكماء الر�نية، فأنت اشرتك ىف ابداعك   عزَّ وجلَّ وجعل هذه اخللقة اإلهلية تشرتك فيها كل امساء هللا  ،العلماء وا

مثاىن وعال، وبعد أن سواك جعل عالمة الصنع على يداك، فإذا نظرت إىل ميينك وجدت  كل أمساء ذات هللا جلَّ 
واألصابع تشري إىل اسم  ،نيذا مجعتهما وجد³ما تسع وتسعفإ ،ومثانون اً عشر وإذا نظرت إىل يسارك وجدت واحد

  .هللا الذى إن أراد أمراً فإمنا يقول له كن فيكون
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وجعل صالح أحوالك وسعادتك ىف مآلك �تباع الكتالوج اإلهلى والكتاب  ،صنع هللا الذى أبدع كل شئفأنت 
وخرب  ،فيه نبأ ما قبلكم(: ت رىب وتسليماته عليهوالذى قال فيه صلوا ،الر�ىن الذى أنزله لنا على قلب هذا النىب

   .١)وحكم ما بينكم ،ما بعدكم
وعاش ىف أمان،  ،معاىف ىف أسرته وجمتمعه ،فإذا مشى اإلنسان على هدى القرآن عاش ىف الدنيا سليم البدن

 -، فإذا قال القرآن حىت ولو كان من أهل الكفرانوإذا خالف قوانني القرآن حدث له ما نراه اليوم مجاعة املؤمنني 
ل واستخدم الر� ىف فغريَّ اإلنسان وبدَّ  ، )البقرة٢٧٥( )َوَأَحلَّ اّ�ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّ�َ (: عن التعامل بني بىن اإلنسان

كانت النتيجة ما نراه اآلن، سقطت القوى الشيوعية وسقطت القوى الرأمسالية   ،وجعل الر� أساس جتاراته ،تعامالته
ال صالح للعامل : خالفتهما معًا للقوانني اإلهلية، ولذلك من عجب أن �� الفاتيكان ُيصّرِح على املأل ويقولمل

  .اقتصاد�ً إال �تباع النظام اإلسالمى ىف التجارة والتعامالت
َتُة َواْلدَّ (: الذى يعلم السر وأخفى ،الذى يعلمه هللا.. أمر هللا  حلَُْم اْخلِْنزِيرِ ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَميـْ  ،)املائدة٤() ُم َو

عندما كان ىف ز�رة لباريس  رمحة هللا عليه،دمحم عبده الشيخ القدير، أشار إىل بعضها اإلمام  يعلمها العلىُّ  مٍ كَ حلِ 
حلم اخلنزير حم: اخلنازير العصرية، وقالوا له وأخذوه إىل مزارع معنا  رمًا ألنه ¾كل من القمامة، تعالأنتم تقولون أن 

حلم : وملا شاهد ذلك قالوا له -!!. وإىل األكل الذى ¾كل منه اخلنازير ،وانظر إىل العناية الطبية البيطرية ِملَ حترمون 
   !!اخلنزير؟
، ائتوىن بديكني من ديوك الدجاج ودجاجة أنثى وأطلقوÀما أريد أن أكشف لكم عن بعض هذا السرِّ : قال

، وأطلقومهاائتوىن خبنزيرين ذكرين وخنزيرة أنثى : قال .ا غرية على هذه األنثىمعاً، فكاد الديكان يفتكان ببعضهم
حليوان الغرية على أنثاه، ومن أجل ذلك  ،!!!أرأيتم: فإذا �خلنزيرين يتعاو{ن معًا على األنثى، فقال نزع هللا من هذا ا

حلمه يفقد الغرية على أنثاه كما !!ىف عاله حرمه هللا جلَّ  ملن ¾كلون هذا الطعام الذى نرى ونسمع ، ألن من ¾كل 
ونسوا أن ذلك ألÀم أ�حوا ما {هيك عن الو�ء الذى تقشعر منه أهوال األمم اآلن، ، عزَّ وجلَّ مه امللك العالم حرَّ 
  .عزَّ وجلَّ مه هللا حرَّ 

هللا، فمن خالف ذلك على شرع  ،العالقات اجلنسية شرعية على املواثيق اإلهلية، على الزواج عزَّ وجلَّ جعل هللا 
وجعلهم  ،يستحق ما نراه، فقد خالفوا شرع هللا وتسيبوا فىما بينهم فكانت النتيجة طاعون اإليدز الذى فرق قلو�م

خالفوا هدى هللا وشريعة هللا الىت  خياف الرجل منهم أن ينام حىت مع زوجته خوفًا من أن يصاب �ذا الداء ألÀم
  .أنزهلا ىف كتاب السماء

ها ومثارها بَّ حدث اهتزاز ىف األكوان، كانت النبا©ت ُتظهر حَ  تدخل اإلنسان ىف أى صنعة أوجدها الرمحنفإذا 
 ،وأخرى �ملبيدات ،وأخرى �لكيماو�ت ،©رة �هلرمو{ت .. بركة على األبدان، فتدخل اإلنسان فيهاو وفيها خري 

ألننا  ،!!ومن تفشى السرطان ىف كل واد، ملاذا؟ ،ومن مرض تفتت األكباد ،من الفشل الكلوى فظهر ما نراه اآلن

                                                 
حلارث ابن أيب شيبة الرتمذي و  روى  ١   .عن علي Èعن ا
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ورفضنا أن Éخذ الوجبة الشهية الىت أوجدها لنا هللا، وفيها شفاء وفيها غذاء وفيها صحة وعافية  ،نا بصنعة هللاثعب
  .وهناء

أهل الصني أصدروا تشريعًا Êنه ال حيق لرجل أن ينجب أكثر من مرة واحدة، وكل من ينجب مرتني يتعرض 
إذا محلت املرأة أن  –والنساء ىف كل زمان ومكان متيل إىل الصبيان على البنات  –قوبة شديدة، كانت النتيجة لع

، وإذا Êهل الصني من هتوإذا كان ذكرًا ترك ،وكشف السو{ر أن الذى ىف بطنها أنثى ذهبت إىل الطبيب وأجهضته
الذكور وال جيدون هلم أ{Ìً يتزوجوÀم، ماذا  عجزوا عن حلها، فكثر عدد الشبابعشر سنني حتدث هلم مشكلة 

 ،لزواج شبا�م ولزواج ذكورهم يلتمسون بناتٍ  -©يالند وكور� وغريها  - ذهبوا إىل الدول اÍاورة ،!!يفعلون؟
 ،ومل يتكيفوا على طباعهم ،ومل يتخلقوا على أخالقهم ،ومل يرتبوا ىف بلدهم ،و�لطبع هؤالء البنات ليسوا من جنسهم

  .، فكل تدخل لإلنسان ىف نظام الرمحن جيعل اإلنسان ىف غري أمان!!فكانت الكارثة الىت فيها الصني اآلن
 Dوليس هناك أفضل منه، بل لو  ،ليس هناك أبدع منه ،وضع هلذا الوجود نظامًا حمكمًا مربماً  عزَّ وجلَّ فا

حلكماء على أن جيعلوا نظامًا لتسيري  الشمس غري الذى نراه لعجزوا مجيعًا وهللا اجتمع عقل العقالء وحكمة ا
، ولو اجتمعوا مجيعًا على أن جيعلوا تقسيمًا لليل والنهار غري ما صنعه الواحد القهار ما استطاعوا أن يقيدوا العظيم

   !!.أو Àاراً Ìنية أو دقيقة واحدةأو يزحزحوا ليالً 
أو كان ىف كل ما  ،أو كان ىف خلق األكوان ،إن كان ىف خلق اإلنسان ،وهكذا قس األمر على كل إبداع هللا

   .حيتاجه اإلنسان
وينظم على نظام القرآن حياته كلها،  ،فاإلنسان عليه أن يتجه إىل القرآن، و¾خذ منه ما حيتاجه ليعيش ىف أمان

وميارس  ،�لطريقة الىت بينها القرآنويعبد ربه  ،ويكتسب معاشه �لوسائل الىت حددها القرآن ،حييا كما أمره القرآن
لنا ىف كل  ويشرتى ويبيع �لنظام الذى أنزله القرآن، فإذا جعلنا القرآن ميزا{ً  ،اجلنس �لكيفية الىت وضحها القرآن

ِحلًا مِّن ذََكٍر َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحيِ (: عزَّ وجلَّ أحوالنا دخلنا ىف قول الرمحن  يَـنَُّه َحَياًة طَيَِّبًة َمْن َعِمَل َصا
  .)النحل٩٧() َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهم Êَِْحَسِن َما َكانُوْا يـَْعَمُلونَ 

أال إÀا ستكون فنت كقطع {: فقال معربًا عنها ،إىل ما حنن فيه من فنت اآلن صلَّى هللا عليه سلَّمنظر النىب 
وخرب ما  ،لكمبفيه نبأ ما ق ،كتاب هللا تعاىل: قال ،؟فما املخرج منها � رسول هللا: قالوا .الليل املظلم

وهو  .وال َخيلق على كثرة الرد ،وال تنتهى غرائبه ،وهو الذى ال تنقضى عجائبه ،وحكم ما بينكم ،بعدكم
ْعَنا قـُْرآً{ َعَجًبا(:  تنته اجلن إذ مسعته إذ قالواالذى مل  ،من قال به صدق ،)هِ َىل الرُّْشِد َفآَمنَّا بِ يـَْهِدي إِ   .ِإ{َّ مسَِ

   .٢}يه دعا إىل صراط مستقيملومن دعا إ ،ومن حكم به عدل ،ومن عمل به ُأجر
  .)ادعوا هللا وأنتم موقنون �إلجابة(: أو كما قال

                                                 
  .علي Èعن الدارمي وأمحد والبزار الرتمذي و  روى  ٢
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حلمد D رب العاملني    :اخلطبة الثانية  .الذى هدا{ �داه إىل دينه وكتابه ورسوله وجعلنا من عباده املسلمني ،ا
حلق ويبطل الباطل ولو كره اÍرمون ، إله إال هللا وحده ال شريك لهوأشهد أن ال  دُ بْ وأشهد أن سيد{ دمحمًا عَ  .حيق ا

قلت لنا ىف شأنه الذى  ،نيبك املختار ،م و�رك على سيد{ دمحموسلِّ  اللهم صلِّ  .الصادق الوعد األمني ،هللا ورسوله
) ُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانتَـُهوا َواتـَُّقوا ا�ََّ ِإنَّ ا�ََّ َشِديُد اْلِعَقابِ َوَما آَ©ُكُم الرَُّسوُل فَ (: ىف كتابك الكرمي

حلشر٨(    .)ا
فلجأ العامل الغرىب إىل نشرها بني شبابنا وىف  ،حرم هللا املخدرات واملسكرات :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

حلوادث الىت مل نسمع عنها من قبل، ألنه إذا لعب املسكر ىف عقله ال  جمتمعنا، فكانت النتيجة كثرة األحداث وا
 املخدرات واللجوء إىل ،، واألمر من قبل ومن بعد سببه خمالفة أمر هللا!!؟وال ماذا يفعل ،يدرى كيف يتصرف

، فنحتاج مجيعًا إىل وقفة مع النفس، حنكم كتاب هللا ىف كل أحوالنا .ىف عاله واملسكرات الىت Àى عنها هللا جلَّ 
فَاْسأَُلوْا َأْهَل (: يقول عزَّ وجلَّ ونرجع إىل كتاب هللا ىف كل أمور{، وإذا غاب عنا شيئًا سألنا عنه العلماء ألن هللا 

  ). األنبياء٧( )الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُمونَ 
لىت جاء{ �ا النىب ومما يدل على عظمة هذا الدين أن وسائل الوقاية الىت يشرحها األطباء والعلماء اآلن هى ا

شئ ىف ، فأول من قال ىف الوجود كله أن على العاطس أن يعطس ىف شئ، ىف منديل أو صلَّى هللا عليه سلَّمالعد{ن 
  ، !!ومل يعرف هذا العرف قبل النىبنيب، هو حضرة الآخر 

 يتفرق الرزاز هو الذى أمر املؤمن حىت لو كان ىف الصالة وجاءه العطس أن يضع منديًال على فمه حىت ال
  .صلَّى هللا عليه سلَّمفيؤذى من حوله، حكمة �لغة للنىب الكرمي 

ألÀا موضع  ،ه الظاهرة ىف اليوم على األقل مخس مراتءوهو الذى أوجب على كل مسلم أن يغسل أعضا
   .الطفيليات واجلراثيم وامليكرو�ت

بل جعلها  ،السنة الكرمية هو أول من أتى �اه قبل الطعام وبعده، فتلك يوهو الذى أمر املؤمن أن يغسل يد
والوضوء للطعام أى غسل  ،٣)الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر(: تكاد تكون فريضة وقال فيها حمبذًا هلا

  .اليدين والفم
وهو الذى أمر بغسل األسنان قبل اخرتاع معجون األسنان وفرشته، وكان يعيب على إخوانه إذا دخلوا عليه 

 –أى أسنانكم صفراء متغرية الرائحة  -قلحًا ىل أراكم تدخلون علىَّ  ما(: ويقول هلم ،د أفواههم نظيفةوال جي
  .٥)مىت ألمر³م �لسواك عند كل صالةأن أشق على أ لوال(، ٤)استاكوا

                                                 
من أحب أن يكثر خري : (روى ابن ماجة بلفظو  .)بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده(  :روى الرتمذي وأبو داود عن حديث سلمان È بلفظ  ٣

   .)وبعده ينفي اللمم، الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر: (بلفظ ضاعي والطرباينالق ىورو   .)بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع
٤
  ).استاكوا! تدخلون علّي قُلحاً؟: (قال البزار والبيهقي عن العباس بن عبد املطلب È أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص  

٥
  È متفق عليه عن أيب هريرةÈ استاكوا، استاكوا، ال �توين قُلحاً، لوال أن أشّق على أميت لفرضت عليهم السواك ( : بلفظ، وعن عبد هللا بن عباس

  ).عند كل صالة



  الوقاية من األمراض �تباع النهج النبوى                 زيد     فضيلة الشيخ فوزى دمحم أبو 

 م٨/٥/٢٠٠٩  ه١٤٣٠ من مجاد األوىل ١٣ - القاهرة– حدائق املعادى –مسجد النور  خطبة اجلمعة     ٥

 ورائحة جسمه طيبة، وأمر �لتعطر، بل وأمر ،وهو الذى Àى املسلم أن يدخل إىل أى مجاعة إال وفمه طيباً 
بل يغتسل ويتطيب ويلبس  ،حىت يدخل املسلم بيت هللا وليس عليه حىت رائحة عرق ،�إلغتسال كل يوم مجعة

 - عطر والبخور ذى الرائحة الطيبةتبخر �ل :أى -ويذهب إىل بيت ربه، وأمر أن جتمر املساجد أحسن ما عنده 
هكذا حال  .فواه مغسولة ونظيفة ورائحتها طيبةواأل ،واألبدان نظيفة ورائحتها طيبة ،فتكون املساجد رائحتها طيبة

واعلموا علم اليقني أن الذى أدخل علوم نظافة اجلسد والبيئة قبل األوربيني هم سلفكم الصاحل الذين . املسلم
حلمامات  يدخلها  ىف بالد األندلسدخلوا بالد األندلس، فلم يعرف األوربيون اإلستحمام إال بعد أن شاهدوا ا

  .صلَّى هللا عليه سلَّمفذوا Àج سيد األولني واآلخرين املؤمنون لين
  .٧)ىن اإلسالم على النظافةبُ (: وقال ٦)نظفوا بيوتكم واكنسوها ورشوها(: وأمر بنظافة البيوت وقال

 ،سيد األولني واآلخرين، نعتىن بنظافة بيوتناسنة  ىيفيجب علينا معشر املسلمني ىف هذه األ�م أن حن
ال يعطس بعد ذلك أوجيب  .فهى الوقاية األوىل من كل األمراض ،ونظافة جمتمعنا ،نظافة شوارعناو  ،ونظافة أبداننا

بداء الربد أن يعتزل إخوانه وأحبابه ملدة ثالثة أ�م حىت ال يصيبهم �لعدوى أصيب أحد{ إال ىف منديل ورقى، وإذا 
  .كما أمر بذلك املصطفى عليه الصالة وأمت السالم -

حلضانة أو املدرسة أو  وإذا وجدت ربة املنزل أو األم صغريها أصيب �إلنفلونزا متنعه من الذهاب إىل ا
بل إن نبينا أمر{ أال نعود املريض إال بعد الثالثة أ�م حىت ال ، ح فيها حىت يذهب الداء©ير  اجلامعة ملدة ثالثة أ�م

  .نصاب بعدوى منه
فإن  ،وخاصة لكبار السن وأطفالنا الصغار ،ل الوجوهوجيب كذلك ىف هذه األ�م أن منتنع عن عادة تقبي

 عزَّ وجلَّ وال داعى للتقبيل حىت نكون كما قال ربنا  ،املصافحة �ليدينعامة انتشار الداء من هذه املالمسة، يكفى 
  .)التوبة١١٩( )اِدِقنيَ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتـَُّقوْا اّ�َ وَُكونُوْا َمَع الصَّ (: ىف كتابه املبني عن املؤمنني

وأن حيفظ جمتمعنا  والد{ وزوجاتنا وبناتنا،أن حيفظ أ،وأن حيفظ بيوتنا، حيفظ أبنائنا، عز وجل أن نسأل هللا 
  .وسقمومرض من كل و�ء وبالء  ات املسلمنيوجمتمع

  .ذكره وشكره وحسن عبادته ننا على، وان يعي، وأن حيفظنا حبفظه وصيانته ىف صحة وعافية وأن حيينا
أنك األحياء منهم و األموات،  و املؤمنني واملؤمنات،وللمسلمني واملسلمات، اللهم أغفر لنا ولوالدينا ،

  مسيع قريب جميب الدعوات �رب العاملني
صالح  ، وأجعل على أيديهمخري العباد و البالدأمجعني إىل ما فيه وحكام املسلمني اللهم وفق والة أمور{ 

حلال    .ىل العمل الصاحل � أكرم األكرمنيواألرجتاع إا
حىت يرجعوا صلط عليهم األمراض و األوبئه و  الظاملنيىف وأوقع الظاملني اللهم أهلك الكافرين �لكافرين، 

  ويدخلوا ىف هذا الدين � خري الناصرين غليك {دميني 

                                                 
ِْمِذيُّ َعْن َسْعِد اْبِن َأِيب َوقَّاٍص َمْرُفوًعا   ٦   ).ِإنَّ ا�ََّ َنِظيٌف حيُِبُّ النَّظَاَفَة ، فـََنظُِّفوا َأْفِنيَـَتُكمْ (: روى الرتِّ

ُ َعْنهُ ِبَسَنِدِه َعْن الرَّاِفِعيُّ ْخَرَج أَ   ٧ ْسَالَم َعَلى تـََنظَُّفوا ِبُكلِّ َما اْسَتطَْعُتْم ، فَِإنَّ : (َأِيب ُهَريـَْرَة َرِضَي ا�َّ   .)َنِظيفٌ ِإالَّ اْجلَنََّة النَّظَاَفِة، َوَلْن َيْدُخَل ا�ََّ بـََىن اْإلِ
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َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبـَْغيِ ( :اتقوا هللا ،عباد هللا  ِإنَّ َهللا ¾َُْمُر ِ�ْلَعْدِل َواالْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـْ
 )النحل٩٠( )كَُّرونَ يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَ 

  .ذكروا هللا يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصالةا
********************** 

  


