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أمراض القموب وعالج ذلك
ممخص الخطبة

ٔ -فضل سالمة الصدور -ٕ .منزلة القمب من الجسد -ٖ .أىمية معرفة أمراض القموب-ٗ .

أقسام القموب -٘ .صفات القمب الحي -ٙ .عالمات مرض القموب -ٚ .السبيل لصالح القمب-ٛ .
التحذير من الذنوب والمعاصي -ٜ .مداخل الشيطان -ٔٓ .ضرورة تغذية الروح.
-------------------------

الخطبة األولى

َِّ
آم ُنوا اتَّقُوا
أما بعد :أييا المؤمنون ،أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل تعالى في السر والعمنَ ،يا أَيُّيَا الذ َ
ين َ
ِ َّ
ِ
سولَوُ فَقَ ْد فَ َاز فَ ْوًاز
المَّ َو َوقُولُوا قَ ْوالً َسِد ً
صِم ْح لَ ُك ْم أ ْ
َع َمالَ ُك ْم َوَي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذنُ َ
يدا ُي ْ
وب ُك ْم َو َم ْن يُط ْع الم َو َوَر ُ
ِ
يما [األحزاب.]ٚٔ ،ٚٓ :
َعظ ً
أييا المؤمنون ،بينما كان الصحابة رضي اهلل عنيم ذات يوم في المسجد والنبي بين ظيرانييم إذ بو

وتحب أن تتنافس إليو
ئب لو النفوس المؤمنة
ّ
يفاجئيم عميو أفضل الصالة وأتم التسميم بخبر تشر ّ
لتصل إلى تمك المنزلة ،يقول النبي (( :يدخل عميكم اآلن رجل من أىل الجنة)) ،فالتفتت األبصار
َ
كمّيا إلى باب المسجد لتنظر من الداخل ،فإذا بو أحد األنصار ِ
تنطف لحيتو ماء من آثار الوضوء،

ممسك نعميو بيده ،حتى جمس مع الصحابة رضي اهلل عنيم ،وفي اليوم الثاني يقول النبي (( :يدخل

عميكم اآلن رجل من أىل الجنة)) ،يقول أنس رضي اهلل عنو راوي الحديث :فدخل نفس الصحابي
الذي دخل اليوم السابق ،وفي الثالث يقول النبي (( :يدخل عميكم اآلن رجل من أىل الجنة)) .فيا

سبحان اهلل! إذا بو نفس الصحابي الذي دخل في اليومين السابقين ،فما كان من عبد اهلل بن عمرو
بن العاص رضي اهلل عنو إال أن أخذه التنافس والرغبة في الجنة ،فتبع ذلك األنصاري وقال لو :يا

أذىب معك إلى بيتك ،قال :حبِّا وكرامة ،ولم يكن قصد عبد
الحيت أبي ،واني أريد أن
عماه ،إني
ُ
َ
اهلل بن عمرو إال النظر إلى عمل ذلك الرجل ،قال :فكنت أرمقو وأنظر إلى عممو ،فمم أره يعمل كثير
تعار من الميل أي :تقمَّب في فراشو؛ مما يدلنا ـ
عمل ،ليس ىناك عمل كثير يعممو غير أنو كان إذا ّ
يا عباد اهلل ـ حرص الصحابة عمى التنافس عمى الخير ،عبد اهلل بن عمرو بن العاص غالم يافع لم
يصل عمره أربعة عشر عاما ،يبيت الميل كمّو ساى ار يراقب ىذا الصحابي ماذا يعمل ليعمل مثل

عممو فيفوز بالجنة ،قال :واهلل ،ما رأيتو إال أن يصمي العشاء اآلخرة ثم يعود إلى بيتو فينام ،وأنا

أرمقو طيمة الميل ثالثة أيام تباعا ،يراقبو عبد اهلل بن عمرو لينظر إلى عممو ،قال :غير أنو كان إذا

تعار من الميل أي :تقمب في فراشو ذكر اهلل تعالى ،ثم يصمي الفجر ،قال :فمما رأيت ما رأيت قمت:
ّ
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يا عماه ،إنو لم يكن بيني وبين أبي من بأس ،ولكني سمعت النبي يقول ثالثة أيام تباعا(( :يدخل

عميكم اآلن رجل من أىل الجنة)) فتدخل أنت ،فأحببت أن أنظر إلى عممك فأقتدي بك ،قال :يا ابن

تعال ،غير أني ال
أيت ،ىذا ىو عممي ،فمما ولى عبد اهلل بن عمرو ناداه قالَ :
أخي ،ىو واهلل ما ر َ
أحدا عمى خير أعطاه اهلل إياه ،قال عبد اهلل :ىذه
أجد في نفسي ألحد من المسممين غ ًشا ،وال أحسد ً
التي بمغت بك ،وىي التي ال نطيق .رواه أحمد والبزار وقال البييقي" :رجال أحمد رجال ا لصحيح".
صحيحا من
إنو صفاء القمب يا عباد اهلل ،إنيا سالمة الصدر ،إنو صحة القمب عندما يكون القمب
ً
األمراض والحسد والذنوب والمعاصي ،ويكون مقبال عمى اهلل سبحانو وتعالى ،يصل المسمم إلى تمك

المنزلة العالية التي شيد لو بيا النبي ثالثة أيام ،إنو القمب ممك األعضاء ـ يا عباد اهلل ـ الذي ىو

يبين النبي أنو ىو األساس لمصالح والفساد(( :وان في الجسد مضغة ،إذا
المتصرف والقائد الذي ّ
ّ
صمحت صمح الجسد كمو ،واذا فسدت فسد الجسد كمو ،أال وىي القمب)) رواه البخاري ،بل إن القمب
ـ يا عباد اهلل ـ مناط التكميف اإلليي(( ،إن اهلل ال ينظر إلى صوركم وال إلى أجسادكم ،ولكن ينظر

إلى قموبكم)) أخرجو مسمم ،فالقمب ـ يا عباد اهلل ـ ىو الممك ،وىو المتصرف بالجسد ،وىو الذي يسير
ييتم بو اإلنسان؛ وليذا
اإلنسان ،وىو الذي يكون عميو التبعة والمسؤولية ،وىو األمر الذي ينبغي أن ّ
يبين لنا أىمية
نجد الحديث الصحيح المروي في صحيح مسمم الذي يرويو لنا حذيفة رضي اهلل عنو ّ

عودا
القمب فيقول رضي اهلل عنو :سمعت النبي يقول(( :تعرض الفتن عمى القموب كعرض الحصير ً

عودا ،فأيما قمب أشربيا نكتت فيو نكتة سوداء ،وأيما قمب أنكرىا نكتت فيو نكتة بيضاء ،حتى تصير
ً
منكر إال ما أشرب من
مجخيا ،ال يعرف معروًفا وال ينكر ًا
بادا كالكوز
القموب عمى قمبين :أسود مر ً
ً
منكوسا ال يفرق بين
بادا
ىواه)) ،ىذا الذي قبِل الفتن قبِل الذنوب ق ِبل المعاصي ،فأصبح أسود مر ً
ً
خير أو شر ،واآلخر الذي أنكر الذنوب الذي أنكر الفتن الذي أنكر الشيوات والشبيات الذي أقبل

عمى اهلل تعالى(( :واآلخر أبيض مثل الصفا ،ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض)) رواه
مسمم.

إنو القمب ـ يا عباد اهلل ـ إنو القمب الذي يجيل كثير من المسممين أمراضو ،وال يالحظون ىذه

القضية الميمة في الوقت الذي تجدىم يبحثون ويسافرون ويستشيرون في البحث عن أمراض القمب
العضوية وأمراض الجسد العضوية ،وال يبحثون عن األمراض النفسية ،عن األمراض المعنوية ،عن

سببا في شقائيم يوم القيامة ال قدر اهلل.
األمراض التي ربما تكون ً
إن العبد المسمم الحريص عمى مستقبمو وعمى خيره وعمى سعادتو ىو الذي يبحث أمراض القموب

النفسية واإليمانية أكثر من العضوية ،لماذا؟ لماذا يا عباد اهلل؟ ألن األثر المترتب عمى فساد القمب

العضوي ـ ال قدر اهلل ـ ىو فساد الدنيا فحسب ،أن تنتيي حياة اإلنسان في ىذه الدنيا ،بينما إذا فسد

قمبو من الصمة باهلل تعالى فإن حياتو الدنيا واآلخرة ستفسد ،تفسد دنياه وآخرتو ـ يا عباد اهلل ـ التي
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ىي الحياة الحقيقية ،حياة اآلخرة ىي الحياة الحقيقية.

والقموب ـ يا عباد اهلل ـ تنقسم إلى ثالثة أقسام ،لينظر كل واحد منا من أي األقسام قمبو :قمب سميم

ون
وىو الذي يقبمو اهلل تعالى يوم القيامة ،وىو الذي ينجو صاحبو يوم القيامةَ ،ي ْوَم ال َي ْنفَعُ َما ٌل َوال َبنُ َ
ِإالَّ َم ْن أَتَى المَّ َو بِ َقْم ٍب َسِم ٍيم [الشعراء ،]ٜٛ ،ٛٛ :سميم من الشبيات ،سميم من الشيوات ،سميم من
البعد عن اهلل سبحانو وتعالى ،وقمب ميت وىو قمب الكافر والمنافق الذي ال يفرق بين الخير والشر،

ىمو ومبمغ عممو ،الذي يعبد
وال بين الحسن والقبيح ،الذي يقوده ىواه ،الذي تكون الدنيا أكبر ّ
وشر ،وفيو حسن
الشيطان والعياذ باهلل تعالى ،والقمب الثالث وىو القمب المريض الذي فيو خير ّ

ومرة يقع في المعصية ،فألييما كان الغمبة كان.
فمرة يقبل عمى اهللّ ،
وقبيحّ ،
يا عباد اهلل ،لنعمم ىذه القضية الميمة ،ولنعرض أنفسنا عمى العالجات اإليمانية التي تصمح قموبنا،

بعدة أمور ،يراجع كل منا ىذه الصفات ليعمم
فصفاء القمب ـ يا عباد اهلل ـ وصفات القمب الحي السميم ّ
ىل قمبو سميم ،ىل قمبو كما أراد اهلل سبحانو وتعالى.
أبدا ،ويجد لذتو
دائما و ً
من ذلك كثرة الذكر؛ فإن صاحب القمب السميم يكثر الذكر هلل سبحانو وتعالى ً
أبدا عن الذكر؛ ألنو يعمم أن ذكر اهلل تعالى حياتو ،وأن
وأنسو في ذكر اهلل سبحانو وتعالى ،وال ينفك ً
الصفاء كل الصفاء في ذكر اهلل واإلقبال عمى القرآن الكريم وعمى مواطن العبادة.

بعد عن اهلل
ومن ذلك ـ يا عباد اهلل ـ أن صاحب القمب السميم ي ّ
ؤدب نفسو إذا وقع في معصية أو ُ
سبحانو وتعالى ،ويحس بالحسرة والندم أنو عصى ربو عز وجل ،يقول عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل

عنو( :المؤمن يرى ذنبو كأنو جالس في أصل جبل يوشك أن يقع عميو ،والمنافق يرى ذنبو كذباب
فوعا وموقوًفا وصححو األلباني .إ ًذا المؤمن يتألم
وقع عمى أنفو فقال بو ىكذا) رواه الترمذي مر ً
ان تَ َذ َّكروا فَِإ َذا ُىم م ْب ِ
َِّ
ف ِم ْن َّ
طِ
ص ُرو َن
الش ْي َ
ين اتَّقَ ْوا ِإ َذا َمسَّيُ ْم طَائِ ٌ
بالمعصية إذا وقع فيياِ ،إ َّن الذ َ
ُ
ْ ُ
[األعراف ،]ٕٓٔ:فالمؤمن إذا وقع في المعصية أقبل عمى رّبو وتاب وأناب ،وأنَّب نفسو وعاد إلى
خالقو عز وجل.

ويحن إلييا ،وليذا كان النبي يقول(( :أرحنا بالصالة يا بالل))
ومن ذلك أنو يجد ل ّذتو في العبادة
ّ
رواه أبو داود وصححو األلباني ،ويقول (( :وجعمت قرة عيني في الصالة)) رواه أحمد والنسائي

يحن إلى العبادة ،إذا غاب فترة عن العمرة أقبل
وصححو األلباني .فالعبد صاحب القمب السميم ّ
وذىب واعتمر ،إذا َّ
أحس بالظممة فأقبل عمى كتاب
حن إلى الصيام تن ّفل ،إذا غاب قمي ً
ال عن القرآن ّ

أحس
اهلل ،إذا غاب عن النوافل عن الصدقة عن الذكر عن جمسات الذكر عن الجمسات اإليمانية ّ
وحن إلى العبادة وأقبل إلييا .بينما المنافق ـ يا عباد اهلل ـ يجد في العبادة وحشةَ ،وِا َذا
بتمك الظممة ّ
ِ
َق ِ
ون َّ
ون المَّ َو ِإالَّ َقِميالً [النساء .]ٕٔٗ:ورد في األثر
اس َوال َي ْذ ُك ُر َ
اء َ
الن َ
اموا ُك َسالَى ُي َر ُ
اموا إلَى الصَّالة َق ُ
ُ
أن المؤمن في المسجد كالسمكة في الماء ،والمنافق في المسجد كالطائر في القفص ،يرى أنو
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محبوس يتمنى أن يخرج من ىذا القفص ،بينما صاحب القمب السميم يجد أنسو وراحتو في العبادة

والذكر .فميالحظ كل منا نفسو يا عباد اهلل.

من ذلك أنو إذا فاتو ورده من العبادة تحسر وندم ،لو فاتتو صالة الفجر مثالً ندم ،لو فاتو الوتر
تحسر ،لو فاتو صيام النافمة تحسر ،لو فاتو ورده من القرآن الكريم تحسر وندم وأحس بالضيق

والكرب .فيذه من عالمات صحة القموب يا عباد اهلل.

من ذلك أنو يحن إلى كالم اهلل ويجد أنسو وراحتو في تالوة القرآن الكريم ،يقول عثمان رضي اهلل

عنو( :واهلل ،لو صفت قموبنا ما شبعت من كالم ربنا) ،فميراجع كل منا نفسو يا عباد اهلل.

وأما عالمات مرض القموب فيي بالعكس ،فمن ذلك أنو ال تؤلمو جراحات المعاصي ،ال تؤلمو

الذنوب ،بل يجاىر بالذنوب ويفتخر ،فإذا جمس مع أصحابو قال :فعمت كذا وكذا وصنعت كذا
وكذا ،وىذا ىو القمب الميت ،وما لجرح بميت إيالم(( ،وكل أمتي معافى إال المجاىرين ،يذنب

اإلنسان الذنب فيستره رّبو عز وجل فيصبح يجاىر يقول :فعمت كذا وكذا)) متفق عميو ،ولذلك
صاحب القمب المريض وصاحب القمب الميت ال يتألم بالمعاصي ،ال يتحسر ،ال يندم ،بل إن

تجر أختيا ،واذا عمل معصية قام وعمل أخرى وأخرى ،فتجده منيم ًكا في المعاصي
المعصية ّ
والمنكرات والعياذ باهلل تعالى ،ال يجد ألم المعصية في قمبو ،وال يتحسر عمى أنو عصى ربو عز

وجل ،قال يحيى بن معاذ رضي اهلل عنو ورحمو( :ال تنظر إلى صغر المعصية ،ولكن انظر إلى

عظم من عصيت) ،إنك عصيت اهلل سبحانو وتعالى .الذنوب ـ يا عباد اهلل ـ تميت القموب ،فميبتعد
كل منا عن الذنوب ولو كانت صغائر.

ال تحقرن صغيرة…إن الجبال من الحصى

ال تقل :ىذا صغير ،وىذا أمر يسير ،وىذا ال بأس بو ،فإن الصغائر تجتمع فتصبح كبائر( ،ال كبيرة
مع استغفار ،وال صغيرة مع إصرار).

ومن ذلك أنو ال يوجعو جيمو بالحق وال جيمو بالقرآن وال جيمو بالعبادة وال جيمو بالذكر وال جيمو

بطاعة اهلل سبحانو وتعالى ،بينما تجد صاحب القمب السميم يحرص عمى العمم وعمى المعرفة وعمى
سؤال أىل الذكر وعمى أن يستفتي في أمر دينو ،بينما ذاك ال يضره ذلك ،بل جاىل بأمر دينو،

ويرى أنو من أعمم الناس .قالوا :سئل أحد السمف :ما أضر شيء من الجيل؟ قال :الجيل بالجيل.

ومن ذلك يا عباد اهلل ،من عالمات مرض القمب أنو يعدل عن األدوية النافعة إلى السموم ،صاحب

الميت يعدل عن األدوية اإلليية الربانية التي ىي سبب دواء القمب وشفائو من
القمب المريض والقمب ّ
ذكر اهلل ومن تالوة القرآن ومن جمسات الذكر ومن التسبيح والتحميد والتيميل واالستغفار والصالة

عمى النبي إلى األدوية المميتة ،إلى السموم والعياذ باهلل ،فتجده منيم ًكا في المعاصي ،منيم ًكا في
سماع الغناء الذي ىو من أسباب موت القمب كما قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو( :الغناء
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النفاق في القمب كما ينبت الماء البقل) أخرجو ابن أبي الدنيا في ذم المالىي .فتجده منيم ًكا
ينبِت
َ
في سماع األغاني وفي سماع الغيبة والنميمة وفي سماع الزور وفي النظر إلى التمثيميات الساقطة
اليابطة ،وىذه ىي األدوية التي تقضي عمى القمب ـ يا عباد اهلل ـ وتيمكو وتميتو.

ومن ذلك تجد أن الدنيا أكبر ىمو ،فإن أحب فمن أجميا ،وان أبغض فمن أجميا ،وان والى فمن

أجميا ،وان عادى فمن أجميا ،فأصبحت الدنيا أكبر ىمو ومبمغ عممو ،فمن أجميا يعيش والعياذ باهلل.
يا عباد اهلل ،إذا أراد المسمم أن يصمح قمبو فعميو أن يسمك العبادات اإليمانية ،وان من أىميا خمس
عالجات أرشدنا إلييا النبي  ،وأرشدنا إلييا خيار األمة من الصحابة والتابعين ،فيي شفاء لمقمب

وجالء ألمراض القمب ،فإن القمب يصدأ كما يصدأ الحديد يا عباد اهلل ،وان جالءه ذكر اهلل تعالى،

فأدوية القمب الناجعة خمسة:

ال :ذكر اهلل وتالوة القرآن والمداومة عمى ذلك.
أو ً

مخرجا
فرجا ومن كل ضيق
ً
ثانيا :كثرة االستغفار ،فـ((من لزم االستغفار جعل اهلل لو من كل ىم ً
ً
ورزقو من حيث ال يحتسب)) رواه أبو داود في سننو ،وكان النبي يستغفر اهلل في المجمس الواحد ـ
كما يقول عبد اهلل بن عمر ـ أكثر من مائة مرة .أخرجو أبو داود وصححو األلباني.

ومن ذلك الدعاء واإلقبال عمى اهلل سبحانو وتعالى بالدعاء والمجوء إليو سبحانو وتعالى.

أبدا ،قال النبي (( :من صمى عمي صالة واحدة صمى اهلل عميو
دائما و ً
ومن ذلك الصالة عمى النبي ً
عشر)) .قال أحد الصحابة :يا رسول اهلل ،أجعل لك نصف صالتي؟ قال(( :ما شئت ،وان زدت
بيا ًا

فيو خير لك)) ،قال :أجعل لك ثمثي صالتي؟ أي :دعائي ،قال(( :ما شئت ،وان زدت فيو خير

لك)) ،قال :أجعل لك دعائي كمو؟ أجعل لك صالتي كميا؟ قال(( :إ ًذا تكفى ىمك ويغفر ذنبك))
رواه الترمذي وقال األلباني" :حسن صحيح" .البخيل من ذكر عنده النبي فمم يصل عميو.

يسيرا ،فإن قيام الميل شفاء لمنفوس ،شفاء لمقموب،
ومن ذلك ـ يا عباد اهلل ـ قيام الميل ولو كان ً
شيئا ً
شفاء لألمراض؛ ألنو في ساعة ال يراك فييا إال اهلل سبحانو وتعالى.
بارك اهلل لي ولكم في القرآن العظيم ،ونفعنا واياكم بما فيو من اآليات والذكر الحكيم ،أقول ما
تسمعون ،وأستغفر اهلل المولى العظيم الجميل لي ولكم فاستغفروه ،إنو ىو الغفور الرحيم.
-------------------------

الخطبة الثانية

الحمد هلل عمى إحسانو ،والشكر لو عمى توفيقو وامتنانو ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك

تسميما
محمدا عبد اهلل ورسولو الداعي إلى رضوانو ،صمى اهلل عميو وسمم
تعظيما لشأنو ،وأشيد أن
ً
ً
ً
كثيرا ،ورضي عن أصحابو وأتباعو واخوانو إلى يوم الدين.
ً

سببا في حياة القموب فكذلك المعاصي والمنكرات ىي
أما بعد :يا عباد اهلل ،فكما أن الطاعات تكون ً
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من أسباب مرض القمب بل ىالكو.

رأيت الذنوب تميت القموب…وقد يورث الذل إدمانيا

عصيانيا
وخير لنفسك
ُ
وترك الذنوب حياة القموب… ْ
فإذا أراد المسمم حياة لقمبو فميبتعد عن الذنوب ،الذنوب ـ يا عباد اهلل ـ سبب لميالك والدمار ،فماذا

كان سبب خروج الوالدين آدم وحواء من الجنة إلى ىذه الدنيا؟! وماذا كان سبب ىالك إبميس وطرده
من ممكوت السماوات واألرض؟! وماذا كان سبب ىالك األمم السالفة قوم عاد وثمود ولوط وفرعون

وغيرىم من األمم الذين أىمكيم اهلل تعالى وأنزل عمييم العذاب؟! ألم تكن الذنوب؟! ألم يكن البعد عن

اهلل سبحانو وتعالى؟! ألم يكن عصيان المولى عز وجل؟! فإ ًذا إ َذا أراد المسمم لقمبو الحياةَ فميبتعد عن
الذنوب صغيرىا وكبيرىا.
خل الذنوب صغيرىا…وكبيرىا ذاك التقى

واصنع كماش فوق أر…ض الشوك يحذر ما يرى

ال تحقرن صغيرة…إن الجبال من الحصى

فعمى المسمم أن يبتعد عن الذنوب صغيرىا وكبيرىا ،واذا وقع في معصية فميعجل بالتوبة واإلنابة
واإلقبال عمى اهلل سبحانو وتعالى والذكر والطاعات(( ،وأتبع السيئة الحسن تمحيا ،وخالق الناس

بخمق حسن)) رواه الترمذي وحسنو األلباني.

ولنبتعد ـ يا عباد اهلل ـ عن مداخل الشيطان عمى القموب ،فإن مداخل الشيطان عمى القموب كثيرة،
والشيطان يتحين الفرص التي يدخل منيا عمى قمب العبد المؤمن ،فمن ذلك الشيوات والغضب

والحرص عمى الدنيا والتيالك عمييا والحسد والبخل وخوف الفقر وسوء الظن بالمسممين ،كل ذلك من

مداخل الشيطان التي يحاول أن يدخل منيا إلى القمب ،فميبتعد المسمم عن ىذه اآلفات .كما أنو

ينبغي أن يعود إلى كتاب اهلل والى سنو رسولو والى ما كتبو عمماء األمة عن أمراض القموب ،فيبتعد
عن تمك األمراض ،ويعالج نفسو بذكر اهلل سبحانو وتعالى ،ويعالج نفسو بالذكر والعبادة.

ولنعمم ـ يا عباد اهلل ـ أن المسمم بل اإلنسان مخموق من مادتين :مادة جسد ومادة روح ،فمألسف

كثير من الناس ينشغمون بالجسد وينسون الروح ،فيغذون جانب الجسد وينسون تغذية
الشديد أن ًا
الروح ،جانب الروح ال يغذى بالطعام والشراب ،وانما يغذى بالذكر والعبادة واإلقبال عمى اهلل سبحانو
وتعالى ،فإذا أىممت الروح ماتت وذبمت وعاش اإلنسان في بعد عن اهلل سبحانو وتعالى .ينبغي أن

يفيم اإلنسان ىذه القضية؛ أنو مخموق من مادتين ،فكما أنو يغذي جانب الجسد ويحرص عمى ذلك

ينبغي أن يحرص عمى تغذية جانب الروح حتى ال ييمك ويبعد ويبتعد عن اهلل سبحانو وتعالى.

أال وصموا وسمموا عمى خير الخمق محمد بن عبد اهلل عميو من ربو أفضل الصالة وأتم التسميم...
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